
 

16 

 ثانيالباب ال
 

 

 ابن مالكترجمة . أ

  اسمو ونسبو .1

، فهو (نسب نفسو إىل جّده لشهرتو بو وإّّل فأبواه عبداهلل)٤تّمد ىو ابن مالك 

، وىو اإلمام العّّلمة، األوحد، ٚتال الدين أبو عبد اهلل ٤1تّمد بن عبد اهلل بن مالك

الطائي، اٞتياين، ا١تالكي حُت كان با١تغرب، الشافعي حُت انتقل إىل ا١تشرق، 

النحوي، نزيل دمشق، إمام النحاة، حافظ األئمة وشيخ العربية، أمام أىل اللسان، 

 2.وقدوة أرباب ا١تعاين والبيان، صاحب التسهيل واأللفية

  مولده .2

: ترددت كتب األنساب والروايات قليّل يف ٖتديد ميّلد ابن مالك، قال الذىيب

ولد سنة ستمائة أو : ولد سنة ستمائة أو إحدى ستمائة، وقال ا١تقري يف نفح الطب

 .يف اليت بعدىا

                                                 
 18-17ص  (1999دار ا١تسلم، )، اٞتزء األول، الطبعة األوىل، دليل السالك إىل ألفية ابن مالكعبد اهلل بن صاحل الفوزان، 1
 3ص   (ا١تكتبة التوفيقية)، اٞتزء األول، حاشية الصبان على شرح األمشوين على ألفية ابن مالك٤تمد بن علي الصبان، 2
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.  وكلها من السنة ا٢تجرية3ويرى بعضهم أن وّلدتو سنة ٙتان وتسعُت وٜتسمائة،

 4.بلد باألندلس- بفتح اٞتيم و تشديد الياء- وولد ّتيان

 

  نشأتو .3

نشأ ابن مالك ببلد األندلس، وكان ٝتة أىل األندلس يف ذلك الزمان أن يبدأ 

حياة النشء ْتفظ القرآن الكرمي، واّلىتمام بعلوم الدين ويتبع ذلك اّلىتمام بلغة 

 . القرآن الكرمي وعلم القراءات

كان ذلك وغَته لو األثر العظيم يف تكوين شخصية ابن مالك العلمية، ويعترب 

القرآن الكرمي ىو النواة األوىل اليت غرزت يف عقل الصيب منذ نعومة أظافره، وكان ٔتثابة 

 .اللبنة األوىل يف البناء العلمي الضخم يف شخصية ابن مالك بعد ذلك

ومن الواضح أن ابن مالك مل يكن مستمعا جيدا للدرس فقط بل تعدى إىل 

طريق البحث والتنقيب ٔتفرده والتدقيق واإلمعان باّلعتماد على ا١تراجع اليت وقعت بُت 

يديو واّلستعداد الفطري وا١توىبة وقوة التحصيل والفكر اٟتاد، ونستدل على أنو 

ما ذكره أبو حيان -  وخاصة يف ٖتصيل علم النحو–اعتمد على نفسو اعتمادا كبَتا 

                                                 
 3نفسو، ص ا١ترجع3
دار : القاىرة)، اجمللد األول، الطبعة األوىل، شرح وٖتقيق توضيح ا١تقاصد وا١تسالك بشرح ألفية ابن مالك للمراديعبد الرٛتن علي سليمان، 4
 45ص  (مـ2001\ىـ1422الفكر العريب، 
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ْتثت عن شيوخو فلم أجد لو شيخا مشهورا يعتمد عليو ): يف كتابو النضار حيث قال

قرأت على ثابت : ويرجع يف حل ا١تشكّلت إليو، إّل أن بعض تّلمذتو ذكر أنو قال

ومل . بن حيان ّتيان، وجلست يف حلقة أيب علي الشلوبُت ٨توا من ثّلثة عشر يوما

 5.(يكن ثابت بن حيان من األئمة النحويُت، وإ٪تا كان من أئمة ا١تقرئُت

وزاد عبد الفتاح الصعيدي وحسُت يوسف موسى ا١تدرسان بوزارة ا١تعارف ا١تصرية 

يف مقدمة كتاب ألفية ابن مالك على أن ابن مالك بعد أن نشأ باألندلس رحل إىل 

دمشق واستزاد فيو من العلم، وأقام هبا مدة يصنف ويشتغل بالتعليم حىت أدركتو منيتو 

 6. ىجرية672ّلثنيت عشرة خلت من شعبان سنة 

 

 أخالقو .4

كان ابن مالك جانب عظيم من الدين والعبادة وكثرة النوافل وحسن السمت 

ومن مظاىر إخّلصو هلل يف عملو ما قيل من أنو كان ٮترج على . وكمال العقل والعفة

ىل من راغب يف علم اٟتديث أو التفسَت أو كذا وكذا قد : باب مدرستو ويقول

وكان كرمي ا٠تّلل . خرجت من آفة الكتمان: أخلصتها من ذميت، فإذا مل ٬تد قال

                                                 
 4، ص مرجع سابق٤تمد بن علي الصبان، 5
 4، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصعيدي و حسُت يوسف موسى، 6
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رزينا حييا وقورا جم التواضع على كثرة علمو شغوفا باإلفادة شديد اٟترص على العلم 

 8. وانفرد عن ا١تغاربة بشيئُت، بالكرم ومذىب اإلمام الشافعي7والتعليم،

 

 شيوخو .5

ابتدأ ابن مالك حياتو باألندلس، فأخذ عن شيوخو ما أخذ وكانت دمشق مركزا 

علميا ٭تج، وتضرب إليو آباط اإلبل، فسمت ابن مالك ٫تتو إىل ورود منابعها 

 9.الصافية، فرحل إليها، وكانت بلدة حلب إحدى مكان تعلمو أيضا

 :فمن شيوخو يف األندلس، ىم

 10.(وىو من أحد ا١تقرئُت)ثابت بن حيان  - أ

وىو من )أبو ا١تظفر أو أبو اٟتسن ثابت بن خيار ا١تعروف بابن الطيلسان  - ب

 .(النحويُت وا١تقرئُت

 .(وىو من النحويُت)أبو رزين ثابت ٤تمد بن يوسف بن خيار  - ج

 .(أخذ ابن مالك عنو القراءات)أبو العباس أٛتد بن نوار  - د

 . (قرأ ابن مالك كتاب سيبويو عليو)أبو عبد اهلل بن مالك ا١ترشاين - ىـ

                                                 
 5ا١ترجع نفسو، ص 7
 46، ص مرجع سابقعبد الرٛتن علي سليمان، 8
 4، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصعيدي و حسُت يوسف موسى، 9

 45، ص مرجع سابقعبد الرٛتن علي سليمان، 10
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 :ومن شيوخو يف دمشق، ىم

 .أبو الفضل ٧تم الدين مكرم بن ٤تمد بن ٛتزة القرشي الدمشقي - أ

 .أبو صادق اٟتسن بن صباح ا١تخزومي ا١تصري - ب

 .أبو اٟتسن علي بن ٤تمد السخاوي النحوي النحوي - ج

 :ومن شيوخو يف حلب، ٫تا

موفق الدين أبو البقاء يعيش بن علي بن يعيش بن ٤تمد بن أيب الربايا ٤تمد  - أ

بن علي بن ا١تفضل بن عبد الكرمي بن ٭تِت النحوي اٟتليب ا١تشهور بابن 

 .يعيش

أبو عبد اهلل ٚتال الدين ٤تمد بن ٤تمد بن أيب علي بن أيب سعد بن عمرو  - ب

 .اٟتليب النحوي

 11.وغَت٫تا يف حلب- ج

ونقل التربيزي يف . ويقال إنو جلس عند أيب علي الشلوبُت ٨توا ثّلثة عشر يوما

 12.أواخر شرح اٟتاجبية أنو جلس يف حلقة ابن اٟتاجب واستفاد منو

ومل يقتصر ابن مالك على ىؤّلء الشيوخ بل من ا١تؤكدأن لو شيوخا آخرين، وأنو 

مل يكتف بشيوخو الذين عايشهم وحضر ٣تالسهم، بل تطلع إىل أبعد من ذلك حيث 
                                                 

 5، ص مرجع سابق٤تمد بن علي الصبان، 11
 4، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصعيدي و حسُت يوسف موسى، 12
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إنو اطلع على كتب السابقُت وشرب من منهلهم، فقد قرأ كتاب سيبويو، وصرف ٫تتو 

 .إىل إتقان لسان العرب حىت بلغ فيو الغاية، وأرىب على ا١تتقدمُت

و٦تا سبق تظهر لنا صورة مصغرة عن ٖتصيل ابن مالك للعلم سواء كان ذلك عن 

طريق الشيوخ و٣تالسهم واّلستقاء ا١تباشر من علمهم أو عن طريق التحصيل 

واّلطّلع على كتب السابقُت، حىت كون ابن مالك شخصيتو العلمية ا١تتميزة اليت 

فاقت األقران وأفرزت للبشرية علوما تعد مرجعا أساسيا إىل اليوم يتناو٢تا البشر 

بشغف، وىذا ّل يتأتى باليسَت لكن ابن مالك اختار الطريق الصعب وسهل عليو 

ذلك الطريق ما تتمع بو شخصيتو اليت ّل بد أن يتحلى هبا أي باحث أو عامل  وأن 

  13.ينهجوا هنجو من صرب وسعة األفق والتأمل واّلطّلع والعكوف على طلب العلم

 تالميذه .6

 :ومن بعض تّلميذه، ىم

 14.اإلمام النووي .1

 .(ولد ابن مالك)اإلمام بدر الدين بن ٤تمد  .2

 .الشمس ابن أىب الفتح البعلى .3

 .والبدر بن ٚتاعة .4

                                                 
 6-5، ص مرجع سابق٤تمد بن علي الصبان، 13
 5، ص مرجع سابقعبد الفتاح الصعيدي و حسُت يوسف موسى، 14
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 .العّلء بن العطار .5

 .٤تب الدين ابن جعوان .6

 . زين الدين أبو بكر ا١تزي .7

 .الشيخ أبو اٟتسن اليونيٍت .8

 .أبو عبد اهلل الصَتيف .9

 .شهاب الدين ٤تمود .10

 .شهاب الدين بن غاًل .11

 .ناصر الدين بن شافع .12

 .ابن ا١تنجي .13

 .هباء الدين بن النحاس .14

 .علم الدين سليمان بن أيب حرب الفارقي اٟتنفي .15

ولكن اٟتق يقال إن تّلميذ ابن مالك مل يقتصروا على الذين عايشوا وحضروا 

٣تالس علمو يف بدمشق أوبالًتبة العادلية أوباٞتامع ا١تعمور، لكن تّلميذه أكثر من 

ذلك بكثَت وىم إضافة إىل ما ذكرنا الذين تتلمذوا على مؤلفاتو وىم ّل يعدون وّل 

٭تصون فإىل اليوم يشربون من منهلو وخاصة علم النحو والصرف وخَت دليل على 

أقام بدمشق مدة يصنف ويشتغل، ): ذلك ما ذكر السيوطي يف البغية عن الذىيب
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ويصدر بالًتبة العادلية وباٞتامع ا١تعمور وٗترج بو ٚتاعة كثَتة وصنف تصانيف 

مشهورة، وروى عنو ابنو اإلمام بدرالدين، والشمس ابن أيب الفتح البعلى، والبدر بن 

وما قال ا١تقري يف ذكر تّلميذ ابن مالك، حيث . (ٚتاعة، والعّلء بن العطار، و خلق

٤تب الدين ابن جعوان، وزين الدين أبو بكر ا١تزي، والشيخ أبو اٟتسن اليونيٍت، ): قال

وأبو عبداهلل الصَتيف، وشهاب الدين بن غاًل، وناصر الدين بن شافع وخلق كثَت 

ٗترج على ابن مالك أئمة ذلك : )وقد ذكر ا١تقري أيضا يف نفح الطيب. (سواىم

الزمان كابن ا١تنجي، وهباء الدين بن النحاس وعلم الدين سليمان بن أيب حرب 

 15.(الفارقي اٟتنفي

 

 ابن مالك وحياتو العلمية .7

ابن مالك العامل الرحالة الذي ارٖتل من بّلد األندلس إىل بّلد ا١تشرق طالبا 

وسبب ترحالو إىل الشرق يرجع للمناخ السياسي لألندلس يف ذلك اٟتُت، ألنو . للعلم

مناخ عقيم ّل يشجع على اّلستزادة يف طلب العلم، وذلك لكثرة الفنت واٟتروب 

والصراعات، فالبيئة ّل تلهم العلماء فما بالك بشخصية ابن مالك التواقة للعلم 

                                                 
  8-7، ص مرجع سابق٤تمد بن علي الصبان، 15
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لذلك ارٖتل ابن مالك شابا من األندلس إىل بّلد ا١تشرق . والتفكَت والبحث والتناول

 .يف أوىل خطواتو على طريق ١تعان ٧تمو يف ٝتاءالعلم

وبالفعل كانت ىذه الرحلة ٔتثابة حجر األساس يف صرح ىذه الشخصية العلمية 

وىنا تفجرت شخصيتو كدارس وباحث . يف بّلد ا١تشرق خاصة بّلد الشام ومصر

حىت . و٤تصل واٍع و٤تقق حاذق، فأقبل على العلم بكل كيانو وكرس كل ملكات عقلو

وقتو مل يستئزف منو إّل للعلم والتحصيل فكان هنما شرىا ٢تذه ا١تهمة اليت أوّلىا كل 

اىتمام وكل ما ٯتلك، سواء كانت مادية أو عقلية، فصرف ٫تتو وبصَتتو للعلم 

فوىب نفسو ونذر كل ما ٯتلك للعلم عن قناعة تامة ّتدوى ما . والتأليف والبحث

 .يقدمو للبشرية ٚتعاء

وبعد ٘تام ىذه ا١ترحلة كانت شخصية ابن مالك قد تشبعت وٖتصنت بكل 

أدوات العلم اليت أعقبتها مرحلة أخرى، وىي ما هتمنا اآلن، أّل وىي مرحلة التأليف 

وا١تراجعة وإعادة النظر وأصبح العصر الذي نضج فيو ابن مالك وبدأ التأليف فيو ٔتثابة 

نقطة ٖتول يف تاريخ اللغة، فقد كانت ا١تؤلفات اللغوية قبل ابن مالك صعبة الفهم 

ودخول ابن . وحشية اللغة، وكان الدارس ٢تا ٬تد مشقة يف األخذ هبا واّلستفادة منها

مالك مرحلة التأليف يعد انقّلبا ونقطة ٖتول يف ىذا اجملال، ألن ابن مالك ٔتؤلفاتو 

السهلة اليسَتة اللينة يف اللغة وأسلوب التناول يف عّلج ا١توضوعات، ناىيك عن 
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وّل بد أن نضع يف اّلعتبار ما . أسلوب العرض الذي يتسم بالسّلسة وقرب ا١تأخذ

من السّلسة السهولة يف تعبَتىم - ومنهم ابن مالك- اتسم بو علماء األندلس عامة

 .وعرض ا١توضوعات وطريقة التناول ومعاٞتة اّلختّلفات

فكان ابن مالك من أشهر علماء ىذا العصر فقد كانت مؤلفاتو تبهر عقول 

يف  (كتاب الشافية يف)العلماء والدارسُت حىت إهنم ولوا وجهتهم وعقو٢تم إىل مؤلفو 

 .النحو والصرف

نقّل عن الصّلح –و٦تا يذكر عن ٖتول الناس ١تؤلفاتو ما رواه السيوطي يف البغية 

وكان يقول عن ): ما ذكره تلميذه الشهاب ٤تمود عن ابن مالك أنو قال- الصفدي

الشيخ ٚتال الدين بن اٟتاجب أنو أخذ ٨توه من صاحب ا١تفصل وىو الز٥تشري، 

وكان ! وناىيك ٔتن يقول ىذا يف حق الز٥تشري: وصاحب ا١تفصل ٨توي صغَت قال

إن ابن مالك ما خلى للنحو حرمة ىذا وإن دل : الشيخ ركن الدين بن القويع يقول

على شيئ فإ٪تا يدل على أن الناس ولوا اىتماما بالغا ١تؤلفات ابن مالك وصرفوا ٫تتهم 

عن مؤلفات الز٥تشري اليت كانت صعبة التناول يف لغة التأليف اليت أجهدت عقو٢تم 

 .(فيو كافية العقول وشافية النفس للدارسُت (الكافية الشافية)ووقتهم فكان كتاب 

وقد تطالعنا كتب الروايات ما يلخص لنا قيمة ابن مالك العلمية وطريقة درسو 

وتدريسو وتناولو وما ٭تكي عن اجتهاده وىا ٨تن ٩تتار منها بعض ا١تقتطفات اليت قد 
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وتكشف لنا عن حياة علم من . تعيننا على فهم أدق لشخصية ابن مالك العلمية

أنو رحل عنا منذ حوايل ٙتانية قرون ومن قبلها ومن يومها وّل - خاصة–أعّلم اللغة 

يزال علمو إىل اآلن وسوف يظل إىل ما شاء اهلل مرجعا أساسيا للمهتمُت وا١تشتغلُت 

 .والدارسُت تفيد وتكون عربة ومثّل ٭تتذي

أنو تصدر ): ففي كلمة موجزة ذكرىا ا١تقري نقّل عن بعض من عرف بابن مالك

ْتلب مدة، وأم بالسلطانية، مث ٖتول إىل دمشق، وتكاثر الطلبة، وحاز قصب السبق، 

وصار يضرب بو ا١تثل يف دقائق النحو وغوامض الصرف، وغريب اللغات، وأشعار 

العرب، مع اٟتفظ والذكاء والورع والديانة وحسن السمت والصيانة، والتحرى ١تا 

 .(ينقلو، والتحرير فيو

وكان ذا عقل راجح، حسن األخّلق مهذبا، ذا رزانة وحياء ووقار، وانتصاب 

وسارت بتصانيفو . لإلفادة، وصرب على ا١تطالعة الكثَتة ٗترج بو أئمة ذلك الزمان

الركبان وخضع ٢تا العلماء األعيان، وكان حريصا على العلم حىت إنو حفظ يوم موتو 

كثَت ا١تطالعة، سريع - رٛتو اهلل تعاىل-وكان : )مث قال يف موضع آخر. (ٙتانية شواىد

ا١تراجعة ّل يكتب شيئا من ٤تفوظو حىت يراجعو يف ٤تلو، وىذه حالة ا١تشايخ الثقات 

والعلماء األثبات، وّل يرى إّل وىو يصلي أو يتلو أو يصنف أو يقرئ، وكذا كان 

الشيخ أبو حيان، ولكن كان جده يف التصنيف واإلقراء، وحكي أنو توجو يوما مع 



27 

 

 

أصحابو للفرجة بدمشق، فلما بلغوا ا١توضع الذي أرادوه غفلوا عنو سويعة فطلبوه فلم 

 .(٬تدوه، مث فحصوا عنو فوجدوه منكبا على أوراق

حقا إن شخصية ابن مالك ٬تب أن نقف عندىا طويّل، واألمثلة اليت ٕتسد 

ومن أىم ما يذكر : أيضا شخصية ابن مالك العلمية ما ذكره الصفدي حيث قال

: ّلبن مالك عّلقتو بالشعر وكيف كان يستشهد بأشعار العرب فذكر ا١تقري عن ذلك

وأما اطّلعو على أشعار العرب اليت يستشهد هبا على النحو واللغة فكان أمرا )

فابن مالك لو منهج يف اّلستشهاد . (عجيبا، وكان األئمة األعّلم يتحَتون يف أمره

ألنو كان أكثر ما يستشهد  ): بأشعار العرب فقد ذكر ا١تقري فيها حبو يف ذلك فقال

بالقرآن، فإن مل يكن فيو شاىد عدل إىل اٟتديث، وإن مل يكن فيو شاىد عدل إىل 

 16.(أشعار العرب

وأن ابن . وقصارى القول أن حياة ابن مالك العلمية ٦تلوءة باالنشاطات العلمية

وبعد . مالك عامل ورحالة الذي ارٖتل من بّلد األندلس إىل بّلد ا١تشرق طالبا للعلم

٘تام ىذه ا١ترحلة أنو يؤلف تآليفا كثَتة سهلة يسَتة ويدرس ويراجع ويعيد النظر، وبدأ 

وكان ذا . تأليفو يف تاريخ اللغة، وكان ا١تؤلفات اللغوية قبلو صعبة الفهم وحشية اللغة

عقل راجح، حسن األخّلق مهذبا، ذا رزانة وحياء ووقار، وانتصاب لإلفادة، وصرب 

                                                 
 12-10، ص ا١ترجع نفسو16
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على ا١تطالعة الكثَتة، وحريصا للعلم، وكان يستشهد على النحو واللغة بالقرآن الكرمي، 

 .وإن مل ٬تد شاىدا عدل إىل اٟتديث، وإن مل ٬تد شاىدا عدل إىل أشعار العرب

 

  بعض مؤلفاتو .8

 :ألف ابن مالك كتبا كثَتة، منها

 مؤلفاتو يف النحو - أ

 .الكافية والشافية .1

 .الوافية يف شرح الكافية .2

 .ا٠تّلصة، ا١تشهورة باأللفية .3

 .تسهيل الفوائد، وتكميل ا١تقاصد: التسهيل، واٝتو الكامل .4

 .(كمل ولده)مل يكمل - شرح التسهيل .5

 .ا١توصل يف نظم ا١تفصل .6

 .سبك ا١تنظوم، وفك ا١تختوم .7

 .عمدة اٟتافظ، وعدة الّلفظ .8

 .شرح عمدة اٟتافظ، وعدة الّلفظ .9

 .إكمال العمدة .10
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 .شرح إكمال العمدة .11

شرح شواىد التوضيح، والتصحيح ١تشكّلت اٞتامع الصحيح، أو  .12

 .إعراب مشكل البخاري

 .ا١تقدمة األسدية .13

 .شرح اٞتزولية .14

 .نكتة النحوية على مقدمة ابن اٟتاجب .15

 ٥.17تتصر الشافية .16

 مؤلفاتو ىف الصرف - ب

 .يف علم التصريف: إ٬تاز التعريف .1

 18.شرح تصريف ابن مالك، ا١تأخوذة من كافيتو .2

 مؤلفاتو ىف اللغة-  ج

 .نظم الفوائد .1

 .إكمال اإلعّلم، ٔتثلث الكّلم: مثلثات ابن مالك ا١تسماة .2

 .إكمال اإلعّلم بتثليث الكّلم .3

 .ثّلثيات األفعال .4

                                                 
 18-16، ص ا١ترجع نفسو17
 18، ص ا١ترجع نفسو18
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 .ّلمية األفعال .5

 .شرح ّلمية األفعال .6

 .يف ا١تقصور وا١تمدود: ٖتفة ا١تودود .7

 .شرح ٖتفة ا١تودود .8

 .يف الفرق بُت الظاء والضاد: اّلعتضاد .9

 .يف نظائر الظاء والضاد: اّلعتماد .10

 .أرجوزة يف الظاء والضاد .11

 .فيما يهمز، وما ّل يهمز، وشرحو: النظم األوجز .12

 .الوفاق يف اإلبدال .13

 .كتاب األلفاظ ا١تختلفة .14

 .ذكر معاين أبنية األٝتاء ا١توجودة يف ا١تفصل .15

 .فتاوى يف العربية .16

 .فيما ورد من األلفاظ بالواو والياء: منظومة .17

 .كتيب صغَت لبيان ما فيو لغات ثّلث، فأكثر .18

 .فيما جاء أفعل وفعل: كتاب .19
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 ٥.19تتصر يف اإلبدال .20

 مؤلفاتو ىف القراءات-  د

 .ا١تالكية يف القراءات .1

 .   الّلمية يف القراءات .2

ىذه ٚتلة لنا من مؤلفات ابن مالك وىي خَت سفَت لو عرب األجيال، ومن 

خّل٢تا يستطيع باحث أو طالب علم أو متخصص أن يستوعب بسهولة تلك 

 20.الشخصية والكم ا٢تائل ١تؤلفات ابن مالك مع ٘تييزىا

 

  وفاتو .9

 672تويف ابن مالك بدمشق ليلة األربعاء الثالث عشر من شعبان سنة 

أنو تويف يف التاريخ ثاين عشر من شعبان ): وقد ذكر اإلمام السيوطي يف قولو21ىـ،

بًتبة القاضي عز 23وصلى عليو باٞتامع األموي، ودفن بسفح قاسيون22،(ىـ672سنة 

وىذا مناسب ٔتا ذكره ا١تقري يف . الدين بن الصانع، ويف قول آخر بًتبة ابن جعوان

وتويف ابن مالك بدمشق، ودفن ابن مالك ): إشارة مكان وفاة ابن مالك ودفنو بقولو
                                                 

19
 19- 18، ص ا١ترجع نفسو.
 19، ص ا١ترجع نفسو20
 47، ص مرجع سابقعبد الرٛتن علي سليمان، 21
 19، ص مرجع سابق٤تمد بن علي الصبان، 22
 47، ص مرجع سابقعبد الرٛتن علي سليمان، 23
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بًتبة ابن : بسفح قاسيون بًتبة القاضي عز الدين بن الصانع، وقال العجيسي

 24.(جعوان

وقد تأثر العلماء برحيل ابن مالك عظيم األثر و٬تسد ىذا اٟتزن والتأثر ما قالوه 

رثاًء لو، وىم أخلص البشر يف التعبَت عما ٬تيش أو ٮتطر يف صدورىم، ولعل ىذا 

 :الرثاء يفي حق ابن مالك أو بعض حقو، وقد رثاه الشرف اٟتصٌت بقولو

 بعد موت ابن مالك المفضال  يا شتات األسماء واألفعال                 

 منو فى االنفصال واالتصال  وانحراف الحروف من بعد ضبط   

 25ـلو من غير شبهة ومحال  مصدرا كان للعلوم بإذن الـ

إنو حفظ يوم ): و٦تا يذكر عن ابن مالك يوم وفاتو ما قالو بعض من عّرف بو

: لقنو ابنو إياىا وىذا ما يصدق ما قيل- (أو٨توىا)موتو ٙتانية شواىد ويف عبارة بعض 

  26.(فجزاه اهلل خَتا عن ىذه ا٢تمة العلية (بقدر ما تعتٌت تنال تتمٌت)

رحم اهلل ابن مالك رٛتة واسعة، وأدخلو فسيح جناتو، وجعل علمو ٦تا ينتفع بو 

 .فيزاد ىف حسناتو ويثقل بو ميزانو

 

                                                 
 19، ص مرجع سابق٤تمد بن علي الصبان، 24
 19، ص ا١ترجع نفسو25
 21، ص ا١ترجع نفسو26
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  آراء العلماء عن كتاب ألفية ابن مالك . ب

يف ىذا البحث ٚتع الباحث آراء العلماء عن كتاب ألفية ابن مالك، وسيذكر 

األمشوين، واألستاذ الدكتور عبد الرٛتن على سليمان، وعبد : الباحث ثّلثة منهم، وىم

 .اهلل بن صاحل الفوزان

قال علي بن ٤تمد بن عيسى أبو اٟتسن نور الدين األمشوين يف مقدمة كتابو يف 

مهّذب ا١تقاصد، واضح ا١تسالك، )الشرح على ألفية بن مالك، أن كتاب ألفية بن مالك 

ٯتتزج هبا امتزاج الروح اٞتسد، و٭تّل منها ٤تّل الشجاعة من األسد، ٕتد نشر التحقيق، 

من أدراج عباراتو يَعبق، وبدر التدقيق من أبراج إشارتو ُيشرق، خّل من اإلفراط ا١تمل، 

 .27(وعلى عن التفريط ا١تخل، وكان بُت ذلك قواما

وقال األستاذ الدكتور عبد الرٛتن على سليمان أستاذ اللغويات يف جامعة األزىر 

يف مقدمة شرح وٖتقيق كتاب توضيح ا١تقاصد وا١تسالك بشرح ألفية بن مالك للمرادي، 

ىي مقدمة مشهورة يف ديار العرب، وٚتع فيها مقاصد العربية وٝتاىا )أن ألفية بن مالك 

يف علمي النحو والصرف، أخذىا ابن مالك من الكافية والشافية، جعلها يف  {ا٠تّلصة}

أرجوزة لطيفة مع اإلشارة إىل مذاىب العلماء وبيان ما ٮتتاره من اآلراء أحيانا، وقد كثر 

إقبال العلماء على ىذا الكتاب من بُت كتبو بنوع خاص حىت طويت مصنفات أئمة 

                                                 
 3ص  (دار الكتاب العريب: بَتوت)، اٞتزء األول، شرح األمشوين على ألفية ابن مالكعلي بن ٤تمد بن عيسى األمشوين، 27
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قال ٤تمد ىو ابن . النحو من قبلو، وإ٪تا اشتهرت باأللفية، ألهنا ألف بيت يف الرجز أو٢تا

 .28(أٛتد ريّب اهلل خََت ماِلكِ # مالك 

جاءت ): وقد رأى عبد اهلل بن صاحل الفوزان عن كتاب ألفية ابن مالك بقولو

سهلة اّلستيعاب ٚتع فيها . منظمة األبواب. ألفية ابن مالك شاملة ألبواب النحو

 29.(خّلصة ما أورده يف الكافية

: وزاد عبد اهلل بن صاحل الفوزان رأيو يف ذكر ٦تيزات كتاب ألفية ابن مالك بقول

 :وقد امتازت ٔتميزات نذكر منها ما يلي

 :كقولو يف باب الفاعل. وما جاء ٓتّلف ذلك. بيان اٟتاّلت األصلية والفرعية .1

فَوصِفالَو  َو َأْل ُل فِفي الَأْلمَوفَأْلعُلوَأْللِف أَونَأْل يَـونـَأْل َو َأْل ُل فِفي الَأْلفَواعِف ِف أَون يَـوتَّتصِفالَو  وَواألَأْل  وَواألَأْل

ي الَأْلمَوفَأْلعُلوَأْللُل قَـوبَأْل َو الَأْلفِفعَأْل ِف  َو َأْل ِف  وَوقَودَأْل يَو ِف فِف األَأْل الَو  وَوقَودَأْل يُل َواءُل بِف ِف

 : وقولو يف باب اّلبتداء

ا التـَّتقَأْلدِفيَأْلمَو إِفذَأْل الَو ضَورَوارَوا بَوارِف أَونَأْل تُـلؤَوخَّترَو  وَوجَووَّتزُلوَأْل َو َأْل ُل فِفي اْلَأْلِفخَأْل  وَواألَأْل

كقولو يف باب . اإلشارة إىل بعض ا١تسائل اإلعرابية اليت ىي ٔتثابة قاعدة .2

 :اّلبتداء

بـَورَأْل   إِفنَأْل قُـللَأْل َو زَويَأْلدٌأ عَواذِفرٌأ مَونِف اعَأْلتَوذَورَأْل  أٌأ زَويَأْلدٌأ وَوعَواذِفرٌأ خَو  مُلبَأْلتَودَو
                                                 

 48، ص مرجع سابقعبد الرٛتن علي سليمان، 28
 10، ص مرجع سابقعبد اهلل بن صاحل الفوزان، 29
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أٌأ وَواللَّتانِفي   فَواعِف ٌأ أَوغَأْلنَوى فِفي أَوسَوارٍر ذَوانِف   وَوأَووَّتلٌأ مُلبَأْلتَودَو

 : وقولو يف باب نعم وبئس

ا      مٍر لَويَأْلسَو يَـوبَأْلدُلو أَوبَودَو بـَورَو اسَأْل ا  أَووَأْل خَو صُل بَـوعَأْلدُل مُلبَأْلتَودَو  وَويُلذَأْلكَورُل الَأْلمَو َأْلصُلوَأْل

 :بيان األوجو ا٠تّلفية كقولو يف باب التوكيد .3

رٍر قُلبِف َأْل  وَوعَونَأْل نُلحَواةِف الَأْلبَوصَأْلرَوةِف الَأْلمَونَأْل ُل شَومِف َأْل   وَوإِفنَأْل يُلفِفدَأْل تَـووَأْلكِفيَأْلدُل مَونَأْل ُلوَأْل

 : وقولو يف باب التنازع

هُلمَوا الَأْلعَومَو َأْل  نـَأْل دِف مِف مٍر عَومَو َأْل قَـوبَأْل ُل فَولِفلَأْلوَواحِف تَوضَويَوا فِفي اسَأْل نِف اقـَأْل  إِفنَأْل عَوامِفالَو

رَوهَأْل  رُلىُلمَأْل ذَوا أَوسَأْل سًسا غَويـَأْل تَوارَو عَو َأْل لَوى عِفنَأْلدَو أَوىَأْل ِف الَأْلبَوصَأْلرَوهَأْل  وَواخَأْل  وَواللَّتانِف أَووَأْل

وىذا كثَت فيها وىو من . اّلستغناء باألمثلة عن ذكر القاعدة أو ذكر الشروط .4

 باب التعريف

 :ومن ذلك قولو يف باب اّلبتداء. با١تثال

ا بِفالنَّت ِفرَوه  مَوا لَومَأْل تُلفِفدَأْل كَوعِفنَأْلدَو زَويَأْلدٍر نَومِفرَوهَأْل  بَأْلتِفدَو زُل االَأْل  وَوالَو يَو ُلوَأْل

نَوا  وَوىَو َأْل فَـوتَوى فِفيَأْل ُلمَأْل فَومَوا خِف ٌأ لَونَوا  وَورَوجُل ٌأ مِفنَو الَأْل ِفرَوامِف عِفنَأْلدَو

رٌأ وَوعَومَو َأْل  بِفرٍّر يَو ِفيَأْلنُل وَولَأْليُـلقَوسَأْل مَوالَومَأْل يُـلقَو َأْل  يـَأْل  وَورَوغَأْلبَوةٌأ فِفي الَأْل َويَأْلرِف خَو

 :إعطاء األحكام ا١تضادة لبعض ا١تسائل، كقولو يف باب أفعال ا١تقاربة .5

َومَأْلرُل فِفيَأْلوِف عُل ِفسَوا  وَوكَوونُلوُل بِفدُلوَأْلنِف أَونَأْل بَـوعَأْلدَو عَوسَوى  نَـو َأْلرٌأ وَوكَوادَو األَأْل
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 : وقولو يف باب ِإنَّن 

 ألَونَّت أَونَّت لَويَأْل َو لَو ِفنَّت لَوعَو    كَوأَونَّت ع سُل مَوالِف َوانَو مِفنَأْل عَومَو َأْل 

 :اّلختصار بعدم تكرار حرف العطف كقولو يف باب كان .6

ا عُلمَورَأْل  بُلوُل كَو َوانَو سَويِّيدًس بـَورَأْل تَـونَأْلصِف مًسا وَوالَأْل َو ا اسَأْل  تَـورَأْلفَو ُل كَوانَو الَأْلمُلبَأْلتَودَو

بَوحَوا أمَأْلسَوى وَو َوارَو لَويَأْلسَو زَوالَو بَورِفحَوا  كَو َوانَو ظَو َّت بَواتَو أَوضَأْلحَوى أ َأْل

 :وقولو يف باب حروف اٞتر

ا فِفي عَونَأْل عَولَوى يَو مِفنَأْل إلَوى حَوتَّتى خَوالَو حَوشَوا عَودَو  ىَواكَو حُلرُلوفَو ال َورِّي وَوىَأْل

مُل كَويَأْل وَواو وَوتَوا  وَوالَأْل َوافُل وَوالبَوا وَولَوعَو َّت وَومَوتَوى  مُلذَأْل مُلنَأْلذُل رُلبَّت الالَّت

كقولو يف باب . ظهرت شخصية الناظم فأبدى رأيو صر٭تا يف بعض ا١تسائل .7

 :النكرة وا١تعرفة

بـَوهَووُل في كُلنَأْلتُلوُل الَأْل ُللَأْلفُل انَأْـلتَومَوى  وَو ِف َأْل أَووِف افَأْلصَو َأْل ىَواءَو سَولَأْلنِفيَأْلوِف وَومَوا  أَوشَأْل

نَأْلفِفصَواالَو  تَوارَو االَأْل تَوارُل غَويَأْلررَأْل اخَأْل لَأْلتَونيوِف وَواتَّتصَوالَو   أخَأْل  كَوذَواكَو خِف

 : وقولو يف باب العطف

زِفمًسا قَودَأْل جُلعِفالَو  دُل خَوافِفضٍر لَودَو  عَو َأْلفٍر عَولَوى ضَومِفيَأْلرِف خَوفَأْلضٍر الَو  وَوعَووَأْل

يَأْلحِف مُللَأْلبَوتَوا زِفمَوا إِفذَأْل قَودَأْل أَوتَوى   فِفي النَّتظَأْلمِف وَوالنَّتلَأْلرِف الصَّتحِف  وَولَويَأْلسَو عِفنَأْلدِفرَأْل الَو
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كقولو يف باب . اإلشارة إىل األصح أو ا١تختار أو األشهر أو القليل و٨تو ذلك .8

 ا١تعرب وا١تبٍت،

 :وىو يتحدث عن األٝتاء الستة

يرِف أحَأْلسَونُل   أَوبٌأ أَو ٌأ حَومٌأ كَوذَواكَو وَوىَونُل  وَوالنـَّتقَأْل ُل فِفيَأْل ىذا األَوخِف

هَورُل  هِفنَّت أَوشَأْل  وَوفي أبٍر وَوتَوالِفيـَويَأْلوِف يَـونَأْلدُلرُل   وَوقَوصَأْلرُلىَوا مِفنَأْل نَـوقَأْلصِف

 : وقولو يف آخر باب النعت

فُلوُل وَوفِفي النـَّتعَأْل ِف يَوقِف َأْل  عُلوَأْلتِف وَوالنـَّتعَأْل ِف عُلقِف َأْل يَو ُلوَأْلزُل حَوذَأْل نـَأْل  وَومَوا مِفنَو الَأْلمَو

 : وقولو يف باب أفعال ا١تقاربة

بَوا  وَومِفلَأْل ُل كَوادَو فِفي األَو َوحِّي كَورَوبَوا  وَوتَـورَأْلكُل أَونَأْل مَو َأْل ذِفرَأْل الشُّرُلوَأْلعِف وَوجَو

 : وقولو يف الباب نفسو

وِف عَوسَويَأْل ُل وَوانَأْلتِفقَوا الَأْلفَوتَأْلحِف زُلكِفنَأْل  رَو أج َأْل فِفي السِّييَأْلنِف مِفنَأْل نَوحَأْل  وَوالَأْلفَوتَأْلحَو وَوال َوسَأْل

 30. إىل غَت ذلك ٦تا ىو بُت لدارس األلفية ا١تتأمل فيها

وقد :  وزاد عبد اهلل بن صاحل الفوزان رأيو عن  كتاب ألفية ابن مالك بقولو

اشتهرت األلفية وحفظها الطّلب لبساطة نظمها وسهولة فهم معانيها، وألنَّن ترتيبها 

                                                 
 13- 10، ص ا١ترجع نفسو30
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فمنهم من . مّلئم للطالب يف التدرج يف دراسة النحو، كما أهنا حظيت باىتمام العلماء

 31.ومنهم من نثرىا، ومنهم من أعرهبا. شرحها

 : وقد قيل يف مدح كتاب ألفية ابن مالك

   32.أللفية الحبر ابن مالك به ةٌأ  على غيرىا فاق  بألف دلي  

 

 البحث العام عن المبتدأ وال بر. ج

 التعريف .1

، (الكتاُب نافع):  ٨تو33ا١تبتدأ وا٠ترب ٫تا اٝتان تتألف منهما ٚتلة مفيدة،

 .(األدب أساُس النجاح)و

وقد عّرَف َعلي اٞتارم ومصطفى أمُت ا١تبتدأ وا٠ترب يف كتابو النحو الواضح، أن 

ا٠ترب ىو اسم مرفوع يكّون مع ا١تبتدأ ٚتلة )، و (ا١تبتدأ ىو اسم مرفوع يف أول اٞتملة)

 .34(مفيدة

                                                 
 13، ص ا١ترجع نفسو31
 13، ص ا١ترجع نفسو32
 179 ص (2007دار الكتب العلمية، : بَتوت)جامع الدروس العربية مصطفى الغّلييٌت، 33
 36ص  (مكتبة ا٢تداية: سورابايا)اٞتزء األول ، النحو الواضحعلي اٞتارم ومصطفى أمُت، 34
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والسيد أٛتد ا٢تامشي قد عّرف ا١تبتدأ وا٠ترب يف كتابو القواعد األساسية للغة 

ا٠ترب )، و(ا١تبتدأ ىو اّلسم الصريح، أو ا١تؤّول بو، اجملّرد من العوامل اللفظية)العربية، أن 

 35.(ىو اٞتزء ا١تنتظم منو مع ا١تبتدإ ٚتلة مفيدة

والشيخ ٚتال الدين عبد اهلل بن ىشام األنصاري قد عّرف أيضا ا١تبتدأ وا٠ترب يف 

ا١تبتدأ ىو اّلسم اجملّرد عن العوامل اللفظية )كتابو شرح قطر الندى وبّل الصدى، أّن 

 37.(ا٠ترب ىو ا١تسند الذي تتم بو مع ا١تبتدأ فائدة)و36.(لإلسناد

ومن ىذه التعريفات يريد الباحث أن ٬تمعها أن ا١تبتدأ ىو اّلسم ا١ترفوع الصريح 

أو ا١تؤّول بو، ا٠تايل من العوامل اللفظية لإلسناد وغالبا يقع يف أول اٞتملة، وا٠ترب ىو 

: فالكرمي (الكرمي ٤تبوب): اّلسم ا١ترفوع ا١تسند الذي تتم بو مع ا١تبتدأ فائدة تامة، مثل

 38.(وأن تصوموا خَت لكم)خرب مرفوع،و: مبتدأ مرفوع وىو من ا١تبتدأ الصريح، و٤تبوب

 . خرب مرفوع: مبتدأ مؤول يف ٤تل رفع ا١تبتدأ، خَت: أن تصوموا

 

 أح ام المبتدأ وال بر .2

 : للمبتدأ ٜتسة أحكام
                                                 

 125 ص (دار الكتب العلمية،: بَتوت)القواعد األساسية للغة العربية،سيد أٛتد ا٢تامشيال35
 154، ص (2009، فكردار ال: بَتوت)قطر الندى وبل الصدىٚتال الدين عبد اهلل بن ىشام األنصاري، 36
 154، ص ا١ترجع نفسو37
 184: سورة البقرة، اآلية38
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وقد ٬تر بالباء أو من الزائدتُت، أو برّب، اليت ىي حرف . وجوب رفعو: األول

ْتسبك اهلل، والثاين : فاألول ٨تو. جّر شبيو بالزائد

):٨تو


)39 

: ، أو نكرة مفيدة، ٨تو(٤تمد رسول اهلل): وجوب كونو معرفة، ٨تو: اللاني

 .(٣تلس علم ينتفع بو خَت من عبادة سبعُت سنة)

، فيقال يف (كيف سعيٌد؟): جواز حذفو إن دّل عليو دليل، تقول: اللالث

: ىو ٣تتهد، ومنو قولو تعاىل: أي (٣تتهد): اٞتواب

(



)40وقولو  :

()41. 

                                                 
 3: سورة فاطر، اآلية39
 46: ، وسورة فصلت، اآلية15: سورة اٞتاثية، اآلية40
 1: سورة النور، اآلية41
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، فيكون ا١تبتدأ، وىو (فعملو لنفسو، وإساءتو عليها: والتقدير يف اآلية األوىل)

ىذه ): والتقدير يف اآلية الثانية. العمل واإلساءة، ٤تذوفا، واٞتار متعلق ٓتربه احملذوف

 .(سورة

 :وجوب حذفو وذلك يف أربعة مواضع: الراب 

يف ذّميت عهد : ، أي(يف ذميت ألفعلّن كذا): إن دل عليو جواب القسم، ٨تو .1

 .أو ميثاق

: ، أي(ٝتٌع وطاعةٌ )و (صرٌب ٚتيلٌ ): إن كان خربه مصدرا نائبا عن فعلو ٨تو .2

 .صربي صربٚتيل، وأمري ٝتع وطاعة

: مؤخرا عنهما، ٨تو (نعم و بئس) إن كان ا٠ترب ٥تصوصا با١تدح أو الذم بعد  .3

، فأبو، يف ا١تثالُت، خرب ١تبتدأ (نعم الرجألبو طالب، وبئس الرجل أبو ٢تب)

 .(ىو): ٤تذوف تقديره

: إن كان يف األصل نعتا قطع عن النعتية يف معرض مدح أو ذم أو ترحم، ٨تو .4

أحسن إىل فّلن )، و(دع ٣تالسة فّلن اللئيم)و (خذ بيدزىَت الكرمي)

 .(ا١تسكُت
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ىو الكرمي، وىو اللئيم، وىو : والتقدير. فا١تبتدأ ٤تذوف يف ىذه األمثلة وجوبا) 

و٬توز أن تقطعو عن الوصفية للنصب على أنو مفعول بو لفعل ٤تذوف تقديره . ا١تسكُت

 .(أرحم: أذم، ويف الثالث: أمدح، ويف الثاين: يف األول

إن األصل يف ا١تبتدأ أن يتقدم على ا٠ترب وقد ٬تب تقدمي ا٠ترب عليو، : ال امس

 42.وقد ٬توز األمران

 :وأما أحكام خرب ا١تبتدأ سبعة

 .وجوب رفعو: األول

ىذا ): ٨تو. وقد يكون جامدا. أن األصل فيو أن يكون نكرة مشتقة: اللاني

 .(حجر

 .وجوب مطابقتو للمبتدأ إفرادا وتثنية وٚتعا وتذكَتا وتأنيثا: اللالث

فإذا : ، أي(خرجت فإذا األسد): جواز حذفو إن دل عليو دليل، ٨تو: الراب 

، ومنو (زىَت ٣تتهد): أي (زىَت): فيقال يف اٞتواب (من ٣تتهد؟): األسد حاضر، وتقول

 ): قولو تعاىل

                                                 
 183- 179، ص مرجع سابقمصطفى الغّلييٌت،42
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)
 .وظلها كذلك:  أي43

 :وجوب حذفو يف أربعة مواضع: ال امس

دالة على وجود عام، وذلك بأن تكون ٔتعٌت : أن يدل على صفة مطلقة، أي .1

 .كائن أوموجود أو مستقر أوحاصل

اٞتنة ٖتت ): أن يتعلق هبا ظرف أو جاّر ٣ترور، ٨تو:  وذلك يف مسألتُت، األوىل

العلم كائن أو : أي( العلم يف الصدور)و. اٞتنة كائنة أو موجودة: أي (أقدام األمهات

لو ّل : أي (لو ّل الدين ٢تلك الناس): أن تقع بعد لو ّل أو لوما، ٨تو: والثانية. موجود

 .لو ما الكتابة موجودة: أي (لو ما الكتابة لضاع أكثر العلم)و. الدين موجود

لعمرك : التقدير (لعمرك ألفعلنّ ): أن يكون خربا ١تبتدأ صريح يف القسم، ٨تو .2

 قسمي،

وأٯتن . أٯتن اهلل قسمي: التقدير (أٯتن اهلل ألجتهدنّ ):و٨تو. حياتك ىي قسمي: أي

 .كلمة موضوعة للقسم

أن يكون ا١تبتدأ مصدرا، أو اسم تفضيل مضافا إىل مصدر، وبعد٫تا حال ّل  .3

فاألول . تصلح أنتكون خربا، وإ٪تا تصلح أن تسّد مسّد ا٠ترب يف الدّللة عليو

                                                 
 35: سورة الرعد، اآلية43
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. تأدييب الغّلم حاصل عند إساءتو: التقدير (تأدييب الغّلَم مسيئا): ٨تو

 .(أفضل صّلتك خاليا ٦تا يشغلك): والثاين

 (كل امرئ ما فعل): ، ٨تو(مع)أن يكون بعد واو متعُت أن تكون ٔتعٌت  .4

فإن مل . كل امرئ وفعلو مقًتنان: مع فعلو،ا٠ترب ٤تذوف، والتقدير: أي

 .جاز إثباتو (مع)يتعُت كوهنا ٔتعٌت 

 .(خليل كاتب، شاعر، خطيب): جواز تعدده، وا١تبتدأ واحد ٨تو: السادس 

 44.وقد يتقدم عليو جوازا أو وجوبا. أن األصل فيو أن يتأخر عن ا١تبتدأ: الساب  

 

  أقسام المبتدأ وال بر .3

 :وأما ا١تبتدأ ينقسم إىل ثّلثة أقسام

 .(الكرمي ٤تبوب): صريح، ٨تو: األول

 .(أنت ٣تتهد): ضمَت منفصل، ٨تو: اللاني

: مؤّول: اللالث

()45 

 46.، فيكون الفعل يف تقدير مصدر مرفوع على أنو مبتدأ(وصومكم خَت لكم): والتأويل

                                                 
  185- 183،ص مرجع سابقمصطفى الغّلييٌت،44
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 47.مفرد وغَت مفرد: وأما ا٠ترب ينقسم إىل قسمُت

اجملتهد ): ىو ما كان غََت ٚتلة، وإن كان مثٌّت أو ٣تموعا، ٨تو : فال بر المفرد

 .(٤تمود، واجملتهدان ٤تمودان، واجملتهدون ٤تمودون

 .وىو إما جامد، وإما مشتقّ 

وىو ّل يتضمن . (ىذا حجرٌ ): وا١تراد باٞتامد ما ليس فيو معٌت الوصف، ٨تو

 .(علي أسد): ضمَتا يعود إىل ا١تبتدأ، إّلَّن إذا كان يف معٌت ا١تشتق، فيتضمنو، ٨تو

يعود إىل  (ىو)فأسد ىنا ٔتعٌت شجاع، فهو مثلو ٭تمل ضمَتا مستًتا تقديره )

 . علي، وىو ضمَت الفاعل

وىو يتحمل ضمَتا يعود . (زىَت ٣تتهد): وا١تراد با١تشتق ما فيو معٌت الوصف، ٨تو

 .(زىَت ٣تتهد أخواه): إىل ا١تبتدأ، إّّل إذا رفع الظاىَر، فّل يتحّملو، ٨تو

فمجتهد، يف ا١تثال األول، فيو ضمَت مستًت تقديره ىو يعود إىل زىَت، وىو )

على الفاعلية فلم يتحمل ضمَت  (أخواه)أما يف ا١تثال الثاين فقد رفع . ضمَت الفاعل

 .(ا١تبتدأ

 .اٞتملة و شبو اٞتملة:  ينقسم إىل قسمُتوال بر غير مفرد

                                                                                                                                      
 184: سورة البقرة، اآلية45
 183،ص مرجع سابقمصطفى الغّلييٌت،46
 20، ص (ا٢تداية: سورابايا)منت اآلجروميّة بدرّة اليتيمة٤تمد بن ٤تمد الصنهاجي، 47
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ا٠تلق اٟتسن ): ما كان ٚتلة فعلية، أو ٚتلة اٝتية، فاألول ٨تو: فا٠ترب اٞتملة

والثاين . فا٠تلق مبتدأ، واٟتسن صفة، وٚتلة يعلي ٚتلة فعلية خربه (يُعلي قدر صاحبو

العامل مبتدأ أول، وخلقو مبتدأ ثان، وحسن خرب ا١تبتدأ  (العامل خلقو حسنٌ ): ٨تو

 48.الثاين، وٚتلة ا١تبتدأ الثاين وخربه ٚتلة اٝتية خرب ا١تبتدأ األول

زيد ): ما كان جارّا أو ٣ترورا، أو ظرفا ومظروفا، فاألول ٨تو: فا٠ترب شبو اٞتملة

 49(.زيد عندك: )، والثاين ٨تو(يف الدار

 

  وجوب تقديم المبتدأ .4

وقد يتقدم أحد٫تا . واألصل يف ا٠ترب أن يتأخر. األصل يف ا١تبتدأ أن يتقدم

 .وجوبا، فيتأخر اآلخر وجوبا

 :و٬تب تقدمي ا١تبتدأ يف ستة مواضع

من يتَّنِق ): أن يكون من األٝتاء اليت ٢تا صدر الكّلم، كأٝتاء الشرط، ٨تو: األول

ما أحسن : )التعجبية، ٨تو( ما)، و(من جاء؟: )، وأٝتاء اّلستفهام، ٨تو(اهلل يُفلح

 !(.كم كتاب عندي: )وكم ا٠تربية ٨تو (!الفضيلة

                                                 
 186،ص مرجع سابقمصطفى الغّلييٌت،48
 21، ص مرجع سابق٤تمد بن ٤تمد الصنهاجي، 49
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كل )و (الذي ٬تتهد فلو جائزة): أن يكون مشبها باسم الشرط، ٨تو: الثاين

 .(تلميذ ٬تتهد فهو على ىًدى

 .(غّلُم من ٣تتهد؟)أن يضاف إىل اسم لو صدر الكّلم، ٨تو : الثالث

: ، ٨تو(وىي اليت يسموهنا ّلم اّلبتداء)أن يكون مقًتنا بّلم التأكيد : الرابع

(



)50. 

أن يكون كل من ا١تبتدأ وا٠ترب معرفة أو نكرة، وليس ىناك قرينة تعُت : ا٠تامس

، إن أردت (أخوك علي): أحد٫تا، فيتقدم ا١تبتدأ خشية التباس ا١تسَند با١تسند إليو، ٨تو

أسّن منك أسّن ): إن أردت اإلخبار عن علي، و٨تو (علي أخوك)اإلخبار عن األخ، و

، إن (وأسّن مٍت أسّن منك)، إن قصدت اإلخبار عمن ىو أسّن من ٥تاطبتك (مٍت

 .أردت اإلخبار عمن ىو أسّن منك نفِسك

: أن يكون ا١تبتدأ ٤تصورا يف ا٠ترب، وذلك بأن يقًتن ا٠ترب بإّلَّن لفظًا٨تو: السادس

()51أو معٌت، ٨تو ، :

                                                 
 221: سورة البقرة، اآلية50
 144: سورة أل عمران، اآلية51
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()52 وا١تعٌت ما أنت 

 53.إّّلنذير

 

  وجوب تقديم ال بر  .5

 :٬تب تقدمي ا٠ترب على ا١تبتدأ يف أربعة مواضع

: إذا كان ا١تبتدأ نكرة غَت مفيدة، ٥تربا عنها بظرف أو جار و٣ترور، ٨تو: األول

: ، ومنو قولو تعاىل(عندك ضيف)، و(يف الدار رجل)

()54وقولو :

(



)55 . 

: إذا كان ا٠ترب اسم استفهام، أو مضافا إىل اسم استفهام، فاألول، ٨تو: الثاين

والثاين . كيف اسم استفهام يف ٤تل رفع خرب مقدم، وحالك مبتدأ مؤخر (كيف حاُلَك؟)

                                                 
 12: سورة ىود، اآلية52
 188،ص مرجع سابقمصطفى الغّلييٌت،53
 35: سورة ق، اآلية54
 7: سورة البقرة، اآلية55
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وأنت مبتدأ . اّلستفهامية (من)ابن خرب مقدم، وىو مضاف إىل  (ابُن من أنت؟): ٨تو

 .مؤخر يف ٤تل رفع

يف الدار ): إذا اتصل با١تبتدأ ضمَت يعود إىل شيئ من ا٠ترب ٨تو: الثالث

: ، ومنو قولو تعاىل(صاحبها

(



)56. 

: وذلك بأن يقًتن ا١تبتدأ بإّّل لفظا، ٨تو. أن يكون ا٠ترب ٤تصورا يف ا١تبتدأ: الرابع

 57.(إ٪تا ٤تموٌد من ٬تتهدُ ): ، أو معٌت، ٨تو(ما خالق إّّل اهللُ )

 

                                                 
 24: سورة ٤تمد، اآلية56
 190- 189،ص مرجع سابقمصطفى الغّلييٌت،57


