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نظرة علمية بين ألفية "ابن معطٍ "وألفية "ابن مالك "دراسة مقارنة
A COMPARATİVE VİEW ON IBN MUT AND IBN MALİK ELFİYES
İBN MU‘T VE İBN MALIK ELFIYYELERINE KARŞILAŞTIRMALI BIR BAKIŞ
Dr.ٍÖğr.ٍÜyesiٍMustafaٍKESKİN
Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Ana Bilim Dalı. Gaziantep/Türkiye

 ومن خالل هذ البحث بعد أن أمعنا النظر يف حمتوايت كال هذا يتناول، البحث املقارنة بنی ألفیة ابن معط وألفیة ابن مالك
 من املؤلفنی يف منهج الكتابنی تناولنا، وأخذان مناذج من حمتوايت موضوعات النحو،  حیث النظم، كلٌّ متتع به وما بیا ُن قواعده
 مسات من الكتابنی من،  ذلك مقومات أهم عن وحاولنا الكشف عامة، ومن خالل هذا البحث حاولنا أن نظهر الفروق املنهج
 لقد اهتم العلماء قدميا بعلم النحو وأخذ كلٌّ منهم يضع له قواعد. اجلوهرية بنی الكتابنی وما لكل منهما من ممیزات يف هذا العلم
 حتی جاء اإلمام ابن معط فكتب ألفیته مث جاء بعده اإلمام ابن مالك فكتب مثلها تسهیال لتعلم قواعد النحو،وأصوال ومؤلفات
 فأردان أن نظهر تلك املمیزات املختلفة حت يكون عوان للباحثنی،  ولكل منهما ممیزات يف عديد من النقاط.وتیسریا حلفظها
.والدارسنی على دراسة حمتوى الكتابنی
الفرق،النحو،ألفیة،ابن مالك، ابن معط:الكلمات املفتاحیة
ÖZET
Bu çalışmada İbn Mu‘t ve İbn Malik’in Elifiyye isimli eserleri karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Arap dili grameri alanında
Elfiyye geleneği çerçevesinde kaleme alınan bu iki eser önemli bir yere sahiptir. Bu kapsamda Elfiyye isimli eser ilk defa İbn
Mu’t tarafından kaleme alınmıştır. Daha sonra Elfiyye ismiyle eser, İbn Malik tarafından yazılmıştır. Bu çalışma iki
bölümden oluşturulmuştur. Birinci bölümde İbn Mu’t’un doğumu ilmi hayatı ve eserleri hakkında bilgiler verilmiştir. Daha
sonra İbn Mu‘t’un Elfiyye’si incelenmiş bu eserin önemli özellikleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda eserin nazım
çeşidi, üslubu, kapsamı ve kendine has bazı hususları örnekleler verilerek ortaya konulmuştur. İkinci bölümde İbn Malik’in
doğumu, ilmi hayatı ve eserleri ile ilgili bilgiler verilmiş, Elfiyye’si incelenerek esere ilişkin belli başlı özellikler tespit
edilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede eserin İbn Mu‘t’un Elfiyye’sinden sonra yazılmış olması onu etkileyip etkilemediği
araştırılmış konuyla alakalı örnekler verilmiştir. İki eserin gramer kurallarını ifade etme biçimleri değerlendirilmiş,
aralarındaki farklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda iki eser genel hatlarıyla mukayese edilerek her bir esere ilişkin
kanaatlar paylaşılmıştır. Çalışma her bir esere ilişkin varılan sonuçları ve tavsiyeleri içeren o bir sonuç kısmıyla bitirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: İbn Mu‘t, İbn Malik, Elfiyye, Gramer, Fark,
ABCTRACT
In this study Ibn Mu’t and Ibn Malik’s works named “Elfiyye” were handled comparatively. The grammar of Arabic
language has been given great importance by linguistic scientists from the earliest times. In this context, the title of the
“Elfiyye” was writen by Ibn Mu’t. After Ibn Mu’t, the work “Elifiyye” was writen by Ibn Malik in Nahiv area. With this
work, we studied both works in general, and then we studied the styles of masterpieces of both authors. We tried to explain
each author by giving examples to the styles of verse. In the meantime, we tried to determine the styles of expressing the
linguistic rules of each of the two works and the characteristics of each of them. In this frame we tried to reveal the uniqe
aspects of each work with examples from both works. By this means, we have determined that the two works have different
important points. We hope that such a study will help researchers and readers.
Key Words: Ibn Mu’t, Ibn Malik, Elfiyye, Grammar, Difference
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املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم على سیدان حممد صلي هللا علیه وعلى آله وصحبه أمجعنی ،وبعد فإن من اجلدير أن نقول :إن عملیة
التألیف يف اللغة العربیة هي عملیة عقلیة متثل منطا من أمناط التفكری الذهن ،وهي عملیة تتناول البحث وتقلیب وجهات النظر يف
األسالیب الت ت اعتمادها من قبل العلماء املتخصصنی .وهذه العملیة تتم هبدف التعلیم للطالب والتسهیل علیهم ،وختتلف تلك
العملیات من حیثیات متعددة  ،تبدأ أببسط القواعد ،وصوال إىل أمور تعد غاية يف التعقید ،هذه العملیات اللغوية هلا أصول
وفروع ومؤلفات ،وقد ألف يف النحو كتب متعددة منها ما يسمى ابسم "أأللفیة" يف علم النحو ،واملشهور منها "الفیة ابن معط
وألفیة ابن مالك" فأردان أن نلقي الضوأ على هذين الكتابنی ونظهر للقارئ السمات اخلاصة لكل منهما .ونكشف عن منهج كل
ومسلكه يف التألیف ،حت يتبنی للقارئ والطالب ملخص الكتابنی فیدرس منهما ما يشاء عندما تتاح له فرصة االختیار.
الفصـ ــل األول
ابن ٍ
معط وألفیته
املبحث األول :التعريف اببن معط.
املبحث الثاين :التعريف أبلفیة ابن معط وخصائصها.
التعریف اببن ٍ
معط وألفیته :
 -1امسه و نسبه :هو زين الدين أبو زكراي حییی بن عبد املعطي بن عبد النور الزواوي اجلزويل النحوي احلنفي املعروف اببن معط
وتكتب (ابن معط) إبثبات الیاء يف آخره 1.وكنیته أبو احلسنی.
 -2مولده :ولد ابن معط ابملغرب سنة أربع وستنی ومخسمائة للهجرة564 :هـ .وكانت قبیلة زواوة تعیش حتت سیطرة دولة
املوحدين؛ الت كانت مشهورة بعنايتها اخلاصة ابألدب والفكر والثقافة ،حیث كانت وسیلة يف تطور احلركة العلمیة ،و نبوغ
جمموعة من العلماء كاجلزويل والسهیلي والشلوبنی ،وابن خروف ،وابن عصفور ،وابن مضاء وابن مالك وغریهم

2.

 -3نشأته :نشأ ابن معط بظاهر جباية وهي اآلن میناء ابجلزائر وتقع علی شاطئ البحر األبیض املتوسط ،ومع أنه مل ينقل إلینا
شيء عن صباه ،إال أن من احملقق أنه كان قد أقبل على طلب العلم منذ صغره ،ورغب يف اكتسابه فاجتهد يف سبیله ،و ما صنفه
من الكتب هو خری دلیل علی ذلك ،خصوصا ما حنن بصدده من منظومته "الدرة األلفیة".

3

 -4أبرز شیوخه :تلقى ابن معط العلم على جم غفری من العلماء ،ولكن ثلثة شیوخ منهم كانت هلم مكانة خاصة يف تكوين
الشخصیة العلمیة له وهم

1

 ،اتريخ األدب العريب ،دار العلم للمالينی( ،بریوت :بدون اتريخ الطباعة غری مؤرخ) ،اجلزء اخلامس ،ص .663،عمر فروخ
حیي بن معطي ،البديع يف علم البديع( ،تح) حممد مصطفی أبو شوارب" ،راجعه وقدم له" مصطفی الصايف اجلوين( ،اإلسكندرية :دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر 2003 ،م ،).ص.18
3
ابن معط ،حیي بن عبداملعطي املغريب ،الدرة األلفیة ،ألفیة ابن معط يف النحو والصرف واخلط والكتابة( ،ضبطها وقدم هلا) سلیمان إبراهیم البلكیمي( ،القاهرة :دارالفضیلة للنشر والتوزيع ،) 2010 ،ص.9
2
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اجلزويل :هو أبو موسی عیسی بن عبد العزيز يللبخت بن عیسی بن يوماريلي الرببري املراكشی الربدكتن اجلزويل ،قد تلمذ
أ-
ُّ

على ابن بری مبصر حینما لبث هبا يف رحلة حجه ،وعاد بعد ذلك إلی املغرب فتصدر اإلقراء ابملرية وغریها ،وكان إماما ،اتسم
جبودة الفهم مع حسن العبارة ،وأخذ عنه مجاعة منهم :أبو علي الشلوبنی(562هـ 645 -هـ) ،و حییی بن معطي ،تويف سنة سبع
و ستمائة للهجرة(607هـ).

4

ب -ابن عساكر :هو أبو حممد قاسم بن علي احلسن بن هبة هللا بن عساكر ،حمدث من أهل دمشق زار مصر وأخذ عن أهلها
وهو ابن صاحب التاريخ الكبری وله كتب كثریة منها :فضل املدينة ،اجلامع املستقصی يف فضائل األقصی ،اجلهاد ،وجمالس إمالء.
( )5

وله طالب كثریون ،ومنهم ابن معط صاحب األلفیة ولد سنة 528هـ ،وتويف سنة600هـ.

ج -التاج الكندي :هو أبو الیمن زيد بن احلسن بن زيد بن احلسن الكندي البغدادي ،مث الدمشقي ،حنوي لغوي مقرئ حمدث،
ولد ببغداد سنة عشرين ومخسمائة(520هـ).

6

 -5أبرز تالمیذه :أما من تلمذ له فلم ينقل إلینا منهم إال قلیل ،وهم الذين لزموه ،ومن بینهم
أ -ابن العطار :إبراهیم بن أيب عبد هللا بن إبراهیم بن حممد بن يوسف أبو إسحاق األنصاري اإلسكندري الكاتب ذكر أنه أتدب
علی ابن معط وتويف سنة (649هـ).

7

ب -السویدي احلكیم :العالمة شیخ األطباء عز الدين أبو إسحاق إبراهیم بن حممد بن طرخان األنصاري الدمشقي ،أتدب
علی ابن معط وتويف سنة (690هـ).

8

ج -القسنطینی :أبو بكر بن عمر بن علي بن سامل رضي الدين النحوي الشافعي ،أخذ علوم العربیة عن ابن معط وتزوج ابنته،
تويف سنة (695هـ).

9

 -6وفاته وأهم تصانیفه :اتفق املرتمجون على أن وفات حییی بن عبد املعطي كانت ابلقاهرة ،يف سلخ ذي القعدة سنة مثان
وعشرين وستمائة للهجرة (628هـ) 10 .ودفن من الغد علی شفری اخلندق بقرب تربة اإلمام الشافعي ،وقربه معروف  ،وذهب ابن
العماد "احلنبلي" ،إلی أن وفاة ابن معط كانت يف ذي القعدة سنة (628هـ) حیث قال«:ومات يف ذي القعدة سنة  628هـ
مبصر وقربه قريب من تربة اإلمام الشافعي»

11 .

4

ابن معط ،الدرة األلفیة املقدمة ،ص ،10ابن معط ،الفصول اخلمسون ،حتقیق حممزد حممد الطناحي( ،بدون مكان:مكتبة عیسى البايب احلليب غری مؤرخ) ،ص.19
علی موسی الشوملي ،شرح ألفیة ابن معط( ، ،الرايض :مكتبة اخلاجني اململكة العربیة السعودية1405هـ1985 ،م( ،)،ط ،)1ج/1ص .23
6
املصدر السابق ص.23
7
كنیوة  ،االجتاه املدرسي يف ألفیة ابن معط ،مذكرة معدة ضمن متطلبات لنیل شهادة املاجسرت يف األدب العريب ختصص علوم اللسان،كلیة اآلداب واللغات،اجلمهورية ابن معط ،الفصول اخلمسون ،ص :20زيىنب
اجلزائرية،جامعة الشهید محه خلضر الوادي،السنة اجلامعیة،201 2014 / 1436 1435 :ص.18
8
املصدر السابق ،ص.20
9
املصدر السابق ،ص.20
10
ابن العماد الدمشقي  ،شهاب الدين إبو الفالح عبد احلي بن أمحد  ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،حتقیق،عبد القادر األالانؤوط وحممود األرانؤوط،دار ابن كثری،بریوت،1991ط 1.جملد7ص.226
11
إبن العماد الدمشقي  ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب1991،م  ،7ص. 226
5
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 -7أهم مصنفاته :ويذكر املرتمجون البن معط أن له مخسة عشر كتااب واألغلب يف اللغة12 .وهذا يدل على مدى معرفته ابالعلوم
العربیة ،كما تدل مؤلفاته املنظومة ومن بینها ما حنن بصدده على عنايته اخلاصة ابالنظم العريب يف النحو والصرف وغریه من العلوم
وهي:
 : 1الدرة األلفیة يف علم العربیة (األلفیة النحوية) [منظومة] وقد شرحت غری مرة ،وهي حمققه منشورة.
 :2حواش علی أصول ابن السراج.
:3ديوان خطب.
 :4ديوان شعر.
:5شرح أبیات سیبويه وهي نظم.
 :6العقود والقواننی يف النحو.
 :7شرح اجلمل يف النحو للزجاج.
 :8املثلث يف اللغة.
:9اجلوهرة يف كتاب اجلمهرة نظم.
:10أرجوزة يف القراءات [قصیدة يف القراءات السبع]
 :11قصیدة يف العروض .
 :12كتاب الصحاح للجوهري [نظم مل يتممه].

13

 :13شرح املقدمة اجلزولیة وهي لشخصیة اجلزويل.
 :14البديع يف صناعة الشعر ..

14

 :15الفصول اخلمسون ،وقام بتحقیقه ،د .حممد الطناحي يف رسالة علمیة ،انهلا يف دار العلوم ،القاهرة سنة 1972م.

15

عامة أللفیَّيت ابن ٍ
معط وابن مالك
نظرة َّ
ميكن الوصول إىل دراسة دقیقة عن ألفیة ابن معط عن طريق شروحها ،وقراءهتا قراءة متأنیة .فأول ما يلفت انتباه قارئها العذوبة
والسالسة واإلحكام يف صیاغة القواعد النحوية .وال غرابة يف ذلك ،فصاحبها قد اشتغل ابللغة واألدب درسا وتصنیفا .وقد ظهر
12

علی موسی الشوملي ،شرح ألفیة ابن معط،ص.31-34
حیي بن معطي ،البديع يف علم البديع ،ص.27،26
14
علي موسی الشوملي ،شرح ألفیة ابن معط ،ج/1ص.32.31
15
عبدالعامل القريدي ،ألفیات النحو الثالث الدرة األلفیة يف علم العربیة ،ابن معط املغريب ،اخلالصة األلفیة ،ابن مالك األندلسي ،الفريدة يف النحو والتصريف واخلط ،السیوطي ،دراسة متنیة مقارنة (بریوت ،لبنان :دار الكتب
العلمیة 2012،م) ،ص.15
13
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هذا يف معاجلته لقواعد اللغة نظما ،فكان يف هذا اجملال أسوة حسنة ،حیث كان أول من نظم منظومة حنوية ،وكان رائدا يف إطالق
اسم "األلفیة"على كتابه ،حیث قال:
حنوية أشعارهم املروية هذا متام الدرة األلفیة .
ومن أمثلة عذوبة الصیاغة ،قوله يف الكالم والكلم:
اللفظ إن يف ْد هو الكالم حنو:مضى القوم وهم كرام .

16

وأما ألفیة ابن مالك فهي من أهم الكتب النحوية ،وتسمى أيضا اخلالصة ألنه اختصرها من كتابه "الكافیة الشافیة "الت حتتوي
على ثالثة آالف بیت مع شرحها ،فاأللفیة هي من أشهر مصنفاته ألهنا تضم أبواب النحو العريب مجیعها مع موضوعات
الصرف ،فتتمیز ألفیة ابن مالك ابالختصار و السهولة ملن أراد اخلوض يف تعلم النحو ،فتلقت يف األوساط العلمیة قبوال ابهرا،
فقام بدراستها و شرحها كثری من العلماء ،وحفظها كثری من الطالب  .وألفیة ابن مالك هي منظومة يف حنو ألف بیت مزدوج
الرجز قال يف أوهلا:
قال حممد هو ابن مالك .......أمحد هلل ريب خری مالك
مصلیا على النيب املصطفى .......وآله املستكملنی الشرفا
وأستعنی هللا يف ألفیة ..............مقاصد النحو هبا حموية

17

-1من خالل املقارنة بني ألفیة ابن ٍ
الدرةُ األلفیة منهجها وأبرز خصائصها
معط وألفیة ابن مالكَّ :
املقارنة الدقیقة بنی هذين املصنفنی صعبة جدا ،ألن لكل منهما میزات خاصة تفوق اآلخر وحتتاج إىل دراسة أكثر عمقا مما حنن
بصدده ،ولكننا نظران يف إطار هذه الدراسة يف األلفیتنی فوجدان ابلنسبة أللفیة ابن معط نقاطا تتمیز هبا عن ألفیة ابن مالك:
أ-

تسمیتها :الدرة األلفیة يف علم العربیة هي من أشهر مؤلفات ابن معط  ،وهي املنظومة األوىل يف النحو  18.فنظم فیها

املؤلف القواعد العربیة يف ألف وواحد وعشرين بیتا .وابن معط كما قلنا هو الرائد يف استعمال لفظ "األلفیة"  ،حیث أطلقها علیها
يف قوله :حتويه أشعارهم املروية  -هذا متام الدرة األلفیة

19 .

وتبعه بعد ذلك ابن مالك حیث قال:
16

الفیة ابن معط بن عبد املعطي( ،القاهرة ، :دار الفضیلة،)2010 ،ص .17.ابن معط ،الدرة األلفیة،
ابن مالك ،ألفیة،ص.1،
18
حیی بن عبد املعطي،الدرة األلفیة ،ص.13
19
املصدر السابق ص.73
17
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وتقتضي رضا بغری ُسخط  -فائقة ألفیة ابن معط
حائز تفضیال  -مستوجب ثنائي اجلمیال.
وهو بسبق ٌ

20

وتبعه أيضا عدد كب ری من العلماء منهم "زين الدين أبو تقي شعبان بن حممد بن داود بن علي املصري" املتوفی سنة " 868هـ"،
حیث ألف ألفیة يف النحو مساها «:كفاية الغُالم يف إعراب الكالم» ،وقال خری الدين الزركلي إن عبد العزيز بن عبد العزيز
اللمطي املكناسي املیموين املتوفی سنة (880هـ) ،قد ألف ألفیة يف النحو  21مث جاء بعده السیوطي املتوفی (911هـ) فألف ألفیة
جامعة أللفیة ،ابن معط وابن مالك ،ومل ختتص هذه التسمیة ابلنحو وحده ،بل ُوضعت يف العلوم األخری مؤلفات هبذا االسم
أيضا ،فهناك ألفیة يف األلغاز ألفها" :أبو بكر بن إبرهیم اإلراييب املتوفی سنة (697هـ) ،ابسم«:األلفیة يف األلغاز اخلفیة» ،مث تاله
"احلافظ العراقي زين الدين عبد الرحیم بن احلسن" املتوفی سنة (806هـ) ،حیث كتب "ألفیة يف أصول احلديث" ،و"حمب الدين
احلليب" املتوفی سنة (815هـ) ،حیث ألف ألفیة يف "الفرائض" ،و"مشس الدين حممد بن الربماوي" الشافعي املتوفی سنة
(831هـ) ،حیث ألف ألفیة يف "أصول الفقة" ،والشیخ زين الدين عمر بن مظفر الوردي ،املتوفی سنة (749هـ) ،حیث ألف
ألفیة يف "التعبری" ،و"برهان الدين حممد القباقيب احلليب" املتوفی سنة (650هـ) ،ألف ألفیة يف "املعاين والبیان".22 .فكان ابن معط
هو السابق هبذا االسم لكل من كتب ألفیات بعده .
ب ـ نظمها يف حبرین:
بدأ ابن معط حینما صنف ألفیته ابختیار شكل مل يُسبق إلیه 23 .؛ وهو مما امتازت به من صوغها علی حبرين من حبور الشعر ،مها

"الرجز" و"السريع" وهذا غری مألوف يف النظم ،يقول ابن القواس «:واعلم أن الطريقة الت ارتكبها حییی مل تسلكها العرب ،إذ لیس
يف نظمها قصیدة من حبرين».

24

ج ـ سهولة لغتها:
إن من أهم ما يتنبه له قارئ ألفیة ابن معط ،العذوبة والسالسة يف ألفاظه ،واإلحكام يف صیاغة القواعد النحوية ،ولیس هذا ضراب
وجل مصنفاته تدور يف فـلكه ،وقد انعكس ذلك يف
من املديح املتحیز؛ فإن ابن معط قد كان مشغوال ابآلدب درسا وتصنیفا ُ
معاجلته لقواعد النحو نظما وأثر على أسلوبه عرضا 25.كما قال :أبو إسحاق الشاطيب يف املقاصد الشافیة" :وألفیة ابن معط
مشهورة أبيدي الناس ،وهي ذات حماسن من تقريب املرام لألفهام وعذوبة املساق ،وسهولة احلفظ والبیان ابملثل مع قلة احلشو ،مع
أهنا مؤذنة بفصاحة صاحبها ،شاهدة له جبودة القرحیة ،وسعة العلم" 26.ويف املقارنة قال "املقرئ" :اعلم أن األلفیة (ألفیة ابن
مالك) خمتصرة "الكافیة" كما تقدم ،وكثری من أبیاهتا فیها بلفظها ،ومتبوعة فیها "ابن معط" ونظمه (أي ابن مالك) أمجع وأوعب،

20

ابن مالك ،حممد بن عبدهللا بن مالك األندلسي ،منت ألفیة ابن مالك يف النحو والصرف( ،بریوت :دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع( ،ط2002،)1م) ،ص.10
ص IV.145الزركلي خری الدين ،األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعرببنی واملستشرقنی ،خریالدين الزركلي( ،بریوت :دار العلوم للمالينی2002 ،م).ج،
22
علي موسی الشوملي ،شرح ألفیة ابن معط ،ص.67
23
ا ابن معط  ،لفصول اخلمسون ،ص.34
24
عبد العامل القريدي ،ألفیات النحو الثالث ،ص.16.15
25
ابن معط ،الفصول اخلمسون ،ص.38
26
الشاطي ،اإلمام ابن إسحاف إبراهیم بن موسی ،املقاصد الشافیة يف شرح اخلالصة الكافیة790(،هـ)(،تح) عبدالرمحن بن سلیمان العثیمنی ،معهد البحوث االعلمیة وإحیاء الرتاث اإلسالمي ،جامعة أم القری( ،مكة
املكرمة2007م)(،ط،)1ج /1ص.24
21

1798

IKSAD PUBLISHING HOUSE

YEAR: 2018 VOL:4 ISSUE: 15

ATLAS INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL ON SOCIAL SCIENCES

ونظم "ابن معط" أسلس وأعذب» 27.والناظر يف األلفیتنی يشعر بوضوح عذوبة نظم ابن معط وسهولة ألفاظه حیث قال يف أول
كتابه:
اللفظ إن يف ْد هو الكالم  -حنو مضى القوم وهم كرام
أتلیفه من كلم واحدها  -كلمة أقسامها أحدها
وهي ثالث لیس فیها خلف  -االسم مث الفعل مث احلرف
-1

مناذج من ألفیة "ابن ٍ
معط" للتحلیل واملقارنة:

د – تضمینها للشواهد القرآنیة:
إن من أهم السمات البارزة هلذه األلفیة أن مؤلفها كان كثریا ما يُضمن نظمه الشواهد النحوية ،واألمثلة عن ذلك كثریة نلخصها

يف ما يلي:
-1

حروف اجلر:

أ -واجرر حبت حنو{حت مطلع} -28و بعد مذ ومنذ إن شئت ارفع

29

فقوله :حنو{:حت مطلع}هو جزأ اآلية اخلامسة من سورة القدر ،وقال بعد هذا أيضا:
ب-

والباء لإللصاق قد تزاد  -كما تزاد من فال تراد

شاهده{كفى به شهیدا} – 30وما به من أحد من زيدا

31

فقد استشهد يف الكالم على حروف اجلر بشاهدين من القرآن كما استشهد "اخللیل بن أمحد الفراهدي" أيضا ابآلية عند الكالم
على اخلفض حبت

32

القسم عند حذف ال النافیة من مجلة القسم
كقوله{اتهلل تفتأ}حذف  -ال منه أي ال تفتأ املعىن عرف

33

فمثل املؤلف جلملة القسم جبزء من اآلية حیث قال حذف{ال}أي من أول اجلملة مث شرحه يف النظم.
-2

املمنوع من الصرف

العدل كمثْل أُخرا -ومثل{مثْىن وثُالث}34اشتهرا
الوصف و ُ
و ُ

27

التلمساين ،أمحد بن حممد املقرئ ،نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب( ،تح) إحسان عباس( ،بریوت :دار صادر( ،)1968 ،د.ط)/ 2ص.232
سورة القدر ،اآلية  . .5ومتام اآلية{ :سالم هي حتی مطلع الفجر}
29
حیي بن عبد املعطي ،الدرة األلفیة ،ص.24
30
سورة األحقاف/اآلية  .8ومتام اآلية{ :أم يقولون افرتاه قل إن فرتيته فال متلكون يل من هللا شیئا هو أعلم مبا تفیضون فیه كفى به شهیدا بین وبینكم وهو الغفور الرحیم}.
31
حیي بن عبد املعطي ،الدرة األلفیة ،ص.24
32
( ،)1075ص .170األوىل: ،الطبعة-قباوة الدين فخر اخلفض ،احملقق ،وجوه تفسری النحو يف .170ت} اجلمل الفراهیدي{ أمحد بن خلیل
33
املصدر السابق ،ص26
34
فاطر1/
28
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بل برتك ص ْرفها ْاعتُن
ومثْ ُل حامیم وايسنی بن  -وقیل ْ
االسم املمنوع من الصرف منه ما يوجد فیه سببان مينعانه الصرف.فابن معط ذكر هنا مثاال للعدل والوصفیة وأتى هبذه اآلية من
القرآن الكرمي من سورة فاطر ألن متام اآلية هكذا{احلمد هلل فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة رسال أوىل أجنحة مثىن
وثالث ورابع}...فـهذه الْكلمات الثالث خمفوضة؛ألهنا صفة ألجنحة وال يظهر ذلك يف"مثىن"ألهنا مقصورة وظهر يف "ثالث
ورابع"فجرا ابلفحة.

35

تعدیة األفعال:
الـ ـراب ــع الذی لــه مــفعـول -ث ــم لــه آلخــر وصــول
لكن حبرف اجلر حنو اخرتت -وقد أُمرت وقد استغفرت
يكـون ساقـطـا ومستبینا-كـاختـار مــوسـی قـومـه سبعینا.
وهذا نص اآلية :واختار موسی قومه سبعنی رجال...

36

37

 -5احلال
احلال قد تكو ُن أتكیدا كما –{قال :وُهو ا ْحلق ُمصدقا لما}38
و ُ
-6

النائب عن الفاعل

يكون مفعوال كغیض املاء – وقضي األمر ويشفى الداء

39

 -7الضمري
واملضمر الذي له مفسر مقدم أو بعده مؤخر
كقوله جل" :هو هللا أحد" ومنه ما فسر ابسم انفرد

40

فهنا يشری إىل أنه ال بد لضمری الشأن من مفسر وميثل له ابآلية يف سورة اإلخالص ون ْعم مثال.

41

-8املوصول
ظرف كما أدخلْتها
وت ْد ُخ ُل الفاءُ إذا وصلْتها  -ابلفعل أو ْ

35

1437،هجري،ص 942العدد اخلامسة ،السنة اإلنسانیة ،والعلوم لآلداب :طیبة جامعة جازان،جملة جامعة  -اإلنسانیة والعلوم اآلداب ،كلیة حتلیلیة حنوية دراسة ابن معط ،ألفیة يف القرآنیة حسن ،الشواهد حممد جنار علي
املصدر السابق ص ،ص.29
37
سورة األعراف ،اآلية.155
38
البقرة.91/اتم اآلية{وإذا قیل هلم آمنوا مبا أنزل على هللا قالوا نؤمن مبا أنزل علینا ويكفرون مبا ورائه وهو احلق مصدقا ملا معهم قل فلم قلون أنبیاء هللا من قبل إن كنتم مؤمننی}
39
املصدر السابق ،ص.34
40
املصدر السابق ،ص.36
41
انظر إىل الشواهد القرآنیة يف هذا الباب ،الدرة األلفیة ،ص.36
36
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حیث أ ُْهبما
يف خرب املوصوف أيضا هبما  -إ ْذ ُشبها ابلشرط ُ
42

حنو :الذي يـُ ْعطي فجاوْز عْنهُ  « -وما ب ُك ْم م ْن ن ْعمة » فمْنهُ
ُ

وقد استشهد ابن معط على ذلك يف ألفیته بشاهد قرآين كرمي؛ هو قوله تعاىل":وما بكم من نعمة فمن هللا مث إذا مسكم الضر
فإلیه جتْئرون"

43

-9اإلضافة
وغ ْ ُری ْحمضة لنُون قُدرا  -فل ْم تُـعرفْهُ كما ل ْو أُظْهرا
االستقبال
احلال  -فیه ُمضافا أو
ُ
اسم فاعل أُريد ُ
مْنهُ ُ
كضارب العبد وكاسي زيد – دلیلُهُ {غری ُحملي الصید}

44

ضره } - 45كذا 46وقد ُروي { ُمتم نُوره }
ومثل ذاك{
كاشفات ُ
ُ

47

-10التوابع
أبت ُع والكل ل{ ُكل} 48يتب ُع
أ ْمج ُع أ ْكت ُع يلیه أبْص ُع ْ -
العنی ُمقدمان
فس و ُ
كمثْل ما ورد يف القرآن  -والن ُ

49

ويشری ابن معط يف قوله والكل ل{ ُكل}يتبع ،إىل اآلية يف سورة احلجر وسورة ص{:فسجد امللئكة كلهم أمجعون}وال خيفى ما يف
إفادة لفظ{والكل}من صنعة الرباعة،حیث أراد املالئكة هبذا اللفظ.

-11املبتدأ واخلرب
مجود
أ-
وخرب املبتدأ ُ
املفید  -اشتُق أو كان به ُ
ُ
يف والتنكریُ  -ويف الذي تشتقهُ ضمری
ب -ويستوي التعر ُ

51
50
اف وخالد أس ْد
ُ
تقول {:ريب هللاُ } و{ هللاُ أح ْد }  -والنضر خو ٌ

52

احلذف يف األخبار أيضا وردا
جيوز
حذف املبتدا -و ُ
ُ
ب-واترة ُ
42

املصدر السابق ،ص.38
النحل.35/
44
املائدة.1/
45
الزمر.38/
46
املصدر السابق؛ ص.39
47
الصف.8/
48
احلجر ،30/سورة ص.73
49
املصدر السابق؛ ص.41
50
غافر.28/
51
اإلخالص1/
52
املصدر السابق؛ ص.43
43
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53
وقوم خربا
قوم ٌ
یل } قدرا -مبتدأ ٌ
يف قوله {ص ٌْرب مج ٌ

54

-12النواسخ
أتت{كان } مبعىن وقعا
ف{كان}للماضي الذي ما انقطعا  -فإن ْ
56
55
اجعلن ْه
{كن فیكون} مثله ْ
ك{حسبُوا أال ت ُكون فْتـن ْه } – ْ

تعمل وذاك قد ورْد
غری وق ْد  -زيد ْ
ْ
فارف ْع هبا الفاعل ال ُ
ت فلم ْ

57

-13األمساء العاملة عمل الفعل
تفع  -مظْهُرهُ إال شذوذا قد ُمس ْع
وأفْـع ُل التفضیل لیس ير ْ
أيت رجال أحسن يف -عینیه ُك ْح ٌل منهُ يف ع ْنی الصفي
يف :ر ُ
60 59

إما أض ْفتهُ وإما نصبا -ك{خ ْ ُری حافظ}{ 58وخریٌ ُع ْقبا }
-14النداء

61
ف} 62
ف النداء قد تنحذ ُ
حر ُ
وس ُ
ف -كمثْل{ربنا} ومثل{ يُ ُ
وأ ُ

63

-15العدد
كحادي عشرا -واثلث ورابع كما ترى
وابن اسم فاعل
ْ
قال-تعاىل{ اثين اثننی }64كما -قد قال{ اثلث ثالثة وما}
أ ْي أح ُد اثننی فإ ْن نونْتا -كرابع ثالثة نصْبتا

65

66

هـ ـ مجعه ألبواب النحو ومسائله:

53

يوسف.18/
املصدر السابق؛ ص.43
55
املائدة.71/
56
 82يس/
57
املصدر السابق؛ ص.45وانظر إىل الشواهد يف هذا الباب يف سبعة مسائل أخرى.
58
يوسف.64/
59
الكهف.44/
60
املصدر السابق؛ ص.51
61
البقرة.285/متام اآلية{/ربنا وإلیك املصری}
62
يوسف.29/متام اآلية{يوسف أعرض عن هذا واسغفري لذنبك إنك كنت من اخلاطئنی}
63
املصدر السابق؛ ص.53
64
التوبة{.40/إال تنصروه فقد نصره هللا إذ أخرجه الذين كفروا اثين اثننی إذ مها يف الغار إذ يقول لصاحبه ال حتزن إن هللا معنا}
65
املائدة.73/ام اآلية{لقد كفر الذين قالوا إن هلل اثلث ثلثة وما من إله إال إله واحد}
66
املصدر السابق؛ ص.56
54
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لقد تضمنت الدرة األلفیة معظم أبواب النحو؛ مبا فیها من املصطلحات واألحكام العامة والضوابط والتفسریات،والشواهد املؤيدة
للقواعد ،ومن خالل العرض تبدو هذه األبواب متناسقة مرتابطة منهجیا ،إذ تراه يقدم األصل علی الفرع فاألمساء تتصدر ألهنا
األصل يف الكالم ،مث يكون الفرع بعدها من األفعال واحلروف ،وعالمات اإلعراب أصل يف العربیة ،فهي تستحق الصدارة وأوىل
ابلبداية هبا من عالمات البناء ،لتمهد له طريقة املعاجلة والتوضیح ،كما يالحظ يف تنسیق األفكار وتسلسلها أهنا مرتبة إمجاال مث
تفصیال ،وهلذا يذكر أقسام الكلمة جمملة مث أیيت بعدها لیعرفها من خالل األمثلة املناسبة.
ـ أما أبواب الصرف فقد عاجل مسائله يف آخر منظومته ،فتحدث عن أبنیة الثالثي والرابعي واخلماسي ،مث تطرق إىل أبنیة املصادر،
وإىل التصريف واإلبدال ،واإلدغام ويف آخر املنظومة يتطرق إلی الضرورات الشعرية .وكل هذه األبواب سواء النحوية أو الصرفیة
جاءت مدعمة ابلتمثیل والشواهد.

وعلی الرغم من هذه املعطیات احلسنة هلذه املنظومة نرى أن ابن معط أمهل احلديث عن

بعض األبواب الت حتدث عنها غریه ،وهذا ما ذكره صاحب "ألفیات النحو الثالث" فقال «:إن ابن معط أمهل احلديث عن
موضوع أمساء األصوات يف ألفیته اكتفاء ابحلديث عن أمساء األفعال و مما أمهل احلديث عنه أيضا يف ألفیته" إعمال اسم املفعول"،
رغم حتدثه عن إعمال اسم الفاعل»67.وميكن القول أبن ما أوردانه من خالل املقارنة بنی األلفینی هي أهم نتائج البحث حول
ألفیة ابن معط وأبرزها وأخریا نود أن نضیف أبن ما ذكرانه من السمات أللفیة ابن معط يدل على رسوخ هذا العامل يف العلوم
العربیة ،وابلنسبة للشواهد القرآنیة ميكن القول أبن ابن معط استشهد يف اجلانب النحوي بكثری من اآلايت القرآنیة وصرح ابلشاهد
اتما وهو قلیل أو جبزء منه؛ وهذا هو الغالب .وكان ال يصرح ابلشاهد أحیاان؛ وجاء ذلك يف التوكید املعنوي فقط حیث
بذكره إما ًّ
قال :كمثْل ما ورد يف القرآن ،ويذكر يف مسألة واحدة و هي عمل اسم التفضیل بعض القراءات القرآنیة؛حیث اسشهد{ :فاهلل
خری حافظ} إبضافة "خری" إلیها ،وهي قراءة شاذة.ويذكر أحیاان أكثر من شاهد يف مسألة واحدة،كما أشران إلیها يف البحث.
ُ
الفصـ ــل الثاين
ابن مالك وألفیته
1ـ ـ املبحث األول :التعريف اببن مالك.
 2ـ ـ املبحث الثاين :التعريف أبلفیته وأمهیتها يف علم النحو.
التعريف اببن مالك:
-1

امسه و نسبه:

هو أبو عبد هللا ،مجال الدين ،حممد بن عبد هللا بن حممد بن عبد هللا بن مالك ،الطائي اجلیاين ،املالكي أوال مث الشافعي،
النحوي ،نزيل دمشق ،وقد كان مولده يف سنة ستمائة للهجرة iأو الت بعدها 68و اإلمام ابن مالك مجال الدين الطائي اجلیاين من
أغىن علماء اللغة العربیة ثروة لغوية وأوسعهم إطالعـا يف دراسـة النحو العربـي وضبط قواعده وأحكامه ،فنشأ ابألندلس يف "جیان"
مث انتقل إىل املشرق و توجه إىل "حلب" فنزل هبا و"حبماة" فأخذ القراءة عن أيب احلسنی على بن حممد السخاوي ،ومسع من أيب
67

عبدالرمحن عبان ،الشعر التعلیمي يف األدب اجلزائري القدمي علی عهد املوحدين دراسة يف موضاعاته وبنیته "ابن معط" منوذجا مذكرة ماجستری يف األدب العريب ،ختصص األدب اجلزائري القدمي ،جامعة قاصدي مرابح،
ورقلة2007،م – 2008م ،ص.96.95
68
املقري التلمساين ،أمحد بن حممد ،حققه حممد حمي الدين ،نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب ،دار صادر ،بریوت.222/2 ،1968،
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الفضل مكرم بن حممد بن أيب الفضل املرسي ،مث قدم "دمشق" وويل مشیختها الكربى ،وألف هبا التصانیف ،حیث قضى حیاته
بنی التدريس والتألیف والتعلیم إىل أن تويف سنة(672ه) 69فكان ابن مالك يف النحو والتصريف حبرا ال يشق جله ،وكان اطالعه
على أشعار العرب أمرا عجیبا.

70

وكان من بنی العلماء النحوينی الذين اهتموا ابلنحو البصري والكويف وقد استعمل كال

املصطلحنی إال أنه أكثر من استعمال املصطلح البصري ألنه مبن على أسس منطقیة و عقلیة
-2

71

مولده و نشأته:

ولد جبیان ابألندلس سنة 600هـ  ،وانتقل إلی املشرق ،فنزل "دمشق" ونشأ راغبا يف طلب العلوم والفنون وبرع فیها ،فكان كثری
املطالعة ،سريع املراجعة ،ال يكتب شیئا من حمفوظه حتی يراجعه يف حمله.
-3

72

شیوخه:

أخذ العلم "جبیان" عن "أيب املظفر" وقیل "أيب احلسن اثبت بن حممد يوسف خیار املعروف اببن الطیلسان" وعن "الكالعي" من
أهل "بلنسیة" وأخذ القراءات على "أيب العباس أمحد بن نوار" وقرأ كتاب "سیبويه" علی "أيب عبد هللا بن مالك املرشاين" وجالس
ُ
"ابن يعیش" وتلمیذه "ابن عمرون" وغریمها "حبلب" وتصدر به إلقراء العربیة ،وأخذ "بدمشق" عن مكرم وأيب صادق احلسن بن
صباح وأيب احلسن ابن السخاوي وغریهم.
-4

73

كتبه وتصانیفه:

ذكر له يف دائرة املعارف:
 -1تسهیل الفوائد يف النحو.
 -2املوصل يف نظم املفصل ،وقد حل هذا النظم  ،فسماه سبك املنظوم وفك املختوم.
ُ
 -3كتاب الكافیة الشافیة ثالثة آالف بیت وشرحها.
 -4اخلالصة ،وهي خمتصر الشافیة وهي املرادة بقوله فیها" :أحصی من الكافیة اخلالصة"
 -5إكمال األعالم مبثلث الكالم و هو جملد كبری كثری الفوائد.
 -6المیة األفعال وشرحها.
 -7فـعل وأفعل.
 -8املقدمة األسدية ،وضعها ابسم ولده األسد.
69

ابن اجلزري ،حممد بن حممد ،غاية النهاية يف طبقات القراء :نشره ج برجسرتاسر ،ط1982/1م بریوت ،دار الكتب العلمیة،1971،ج،ص :159/2مقراين وردة ،يوسف خوجة كتیبة ،ااملصطلح النحوي عند ابن مالك
دراسة حتلیلیة لأللفیة ،مذكرة الستكمال شهادة املاجسرت يف فرع علوم اللسان ،اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطیة الشعبیة وزارة التع لیم العايل و البحث العلمي جامعة عبد الرمحن مریة كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة قسم اللغة العربیة
 ، .ص،14.نقال عن املختار ولد أابه ،اتريخ النحو العريب يف املشرق و املغرب ،ط، 2دار الكتب العلمیة ،بریوت2008 ،م ،ص2013 – 2014313و آداهبا،
70
املقري التلمساين ،نفح الطیب.223/2،
71
مقراين وردة ،يوسف خوجة كتیبة ،ااملصطلح النحوي عند ابن مالك دراسة حتلیلیة لأللفیة.ص.55.
72
ابن اجلزري ،حممد بن حممد ،غاية النهاية يف طبقات القراء،ج  :159/ 2البستانی ،بطرس :دائرة املعارف ،دار املعرفة ،بریوت،لبنان ،بدون اتريخ الطباعة ،ج.675-674 ،1
73
ابن اجلزري ،حممد بن حممد ،غاية النهاية يف طبقات القراء،ج  :159/ 2البستانی ،بطرس ،ج.675 -674 /1
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 -9عدة الالفظ و عمدة احلافظ.
 -10النظم األوجز فیما يهمز.
 -11االعتضاد يف الظاء والضاد.
 -12إعراب مشكل البخاري.
 -13حتفة املودود يف املقصور واملمدود.
 -14شرح التسهیل وغری ذلك.

74

ويف األعالم للزركلي:
 -15الروض.
 -16شواهد التوضیح.
 -17إجياز التعريف يف الصرف.
-5

تالمیذه:

ومن تالمذته" :هباء الدين بن النحاس" والشیخ "النووي" و"ابن العطار" و"الذهيب" و"أبو عبدهللا الصریيف" و غریهم كثریون.
-6

75

وفاته:

تويف بدمشق سنة  672هجرية ،حنی مقدمه من القاهرة ،ودفن بسفح قاسیون ،وقیل حفظ يوم موته عدة أبیات ،وله شعر غری
التألیف قلیل ،ولكن لطیف

76.

التعریف أبلفیَّته وأمهیتها يف علم النحو:
كما قلنا يف بداية البحث إن أول من استخدم هذا املصطلح هو العالمة حییی بن معط (ت 628هـ) 77.وبعد ذلك شاع
مصطلح األلفیة يف القرون املتأخرة  ،وهذا املصطلح منسوب إلی شعر عدد أبیاته ألف بیت وأطلق علی القصائد املطوالت ،التی
تبلغ عادة ألف بیت بغض النظر عن الزايدة أو النقصان78 .وانتشر مصطلح األلفیة وتداوله العلماء املصنفون و منهم اإلمام
العالمة حممد بن عبدهللا بن مالك (ت672هـ) حیث كتب ألفیة يف النحو و الصرف يف بلدة محاة ،و كان ذلك قبل أن يستقر

74

املصدر السابق ،ج.674 ،1
البستاين :دائرة املعارف ،ج.675 ،1
76
املصدر السابق ،ج.675 ،1
77
السیوطي ،بغیة الوعاة يف طبقات اللغوينی والنحاة للحافظ جالل الدين عبد الرمحن السیوطي املتويف سنة(911هـ) .حتقیق :حممد أبو الفضل إبراهیم ،ج،2ط( ،2بریوت :دارالفكر1299،هـ 1979 -م) ،ص.344
78
عبدهللا علی حممد اهلناورة  ،ألفیة ابن مالك نقد وحتلیل ،رسالة مقدمة لنیل درجة املاجستری يف النحو والصرف ،حتت إشراف الدكتورأمحد حممد عبدالدائم ،جامعة أم القری  ،اململكة العربیة السعودية،سنة 1409هـ، .
ص.26
75
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بدمشق وهي عبارة عن اختصار ملنظومته الكربی "الكافیة الشافیة" الت تبلغ عدد أبیاهتا حوايل ثالثة آالف بیت ومساها "اخلالصة
يف النحو" 79 .فنظم املنظومة يف حنو ألف بیت من حبر الرجز قال يف بدايتها.

80

قال حممد هو ابن مالك  -أمحد هللا ريب خری مالك
مصلیا علی النبـي املصطفی -وآلـه املستكملنی الشرفا
وأستعنی هللا فـي ألفیة  -مقاصـد النـحو هبا مـحويه.

81

 -1ما قیل عنها:
أ"-ذكر أن "أاب حیان" محل الناس علی مؤلفات ابن مالك ،وعنها كان يقول يف مقدمة ابن احلاجب :حنو الفقهاء" 82.فیقصد أن
األلفیة هي خالصة النحو.
ب -وقال "ابن هشام" يف مقدمة أوضح املسالك على ألفیة ابن مالك " :فإن(هذا)كتاب اخلالصة يف علم العربیة نظم اإلمام
العالمة مجال الدين أيب عبد هللا حممد بن مالك الطائی رمحه هللا ،كتاب صغری حجما ،وغزير علما".

83

ج-وقال اخلضري" :ومن بنی مؤلفاته الت تزيد علی اخلمسنی كتابه اخلالصة الذي اشتهر بنی الناس ابسم األلفیة ،والذی مجع فیه
خالصة علمي النحو و التصريف يف أرجوزة ظريفة" ،84.وعاملیا ،ترمجت األلفیة إلی الفرنسیة واألملانیة ،وطبعت أكثر من مرة بلغات
أجنبیة وقررت يف معاهد العامل ،وما زالت هي املرجع األول يف النحو و العربیة
-2

85.

من خالل من ترجم له هلا:

قد ذكرت ألفیة ابن مالك يف معظم كتب الرتاجم والسری والطبقات واملراتب 86.كذلك ذكرت شروحها الكثریة مما يدل علی
أمهیتها ،فقد جاء من ذلك":مل يوضع علی منت من املتون نثرا كان أو نظما مثل ما ُوضع علی ألفیة ابن مالك من الشروح
املتنوعة" ، 87.وقد ُمجعت هذه الشروح مطبوعة وخمطوطة يف مقدمة شرح ألفیة ابن مالك البن غازي املكناسي ،فبلغت اثنتنی
وستنی ومائتنی بنی شروح مطبوعة وخمطوطة ومفقودة وحواش مطبوعة ومفقودة وخمطوطة ،وشروح لشواهد الشروح كذلك وتعالیق
علی األلفیة ،وإعراب هلا ،وتصحیح وتكملة ومعارضة وتشطری ونثر وتقییدات علیها ،واختصار وهتذيب وتقريرات علی شروحها
وحواشیها وتنكیت ونظم 88.وكل هذا يدل علی أمهیتها يف الدرس النحوي ،واهتمام الدارسنی والعلماء هبا وبتدريسها وتسهیلها
كل حسب مقدرته و زمانه وما يراه .و قد قال حمقق الشرح السالف حول أمهیتها " :وقد كتب أللفیة ابن مالك أن تشیع وتذيع،
وتشتهر يف حلقات الدرس النحوی ،وصارت من أهم املنظومات النحوية فاستقطبت جهود الدارسنی حنوها فأصبحت حمور
79

السیوطي ،بغیة الوعاة ( ،ابلتصرف).
ابن مالك ،ألفیة ابن مالك يف النحو والصرف ،ص.9
81
ابن مالك ،ألفیة ابن مالك  ،ص.9 ،
82
خلیفة ،حاجي ،كشف الظنون ،دار الفكر،بریوت ،لبنان 1990م  ،ج.151 ،1
ابن هشام األنصاري ،أوضح املسالك ،حتقیق حممد حمیي الدين عبد احلمید( ،بریوت :دار الفكر1974 ،م)، ،ط،6ج83.1،10
84
حممد مصطفی ،اخلضري ،حاشیة اخلضري ،ضبط وتشكیل وتصحیح يوسف الشیخ حممد البقاعي( ،بریوت :دار الفكر1995 ،م) ،ج.1،3
85
ابن مالك ،ألفیة ابن مالك ،املقدمة .
86
:VII/ 191.االعالم XIII /222 ،انظر بغیة الوعاة:111/1،البداية والنهاية،
87
ابن مالك ،شرح ألفیة ابن مالك ،املقدمة.
88
ابن غازي ،حممد بن أمحد ،شرح ألفیة ابن مالك ،راسة وحتقیق حسنی عبداملنعم بركات ،ص ،1مكتبة الرشد ،الرايض1999،م.115-60،
80
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نشاطهم  ،فكانت هي وما دار حوهلا من شروح ،وما وضع علی شرحها من حواش و تقريرات و تقییدات وتعلیقات وشروح
لشواهد شروحها أو بعضها ،من أهم أعمدة الدراسات النحوية الرئیسة مذ وضعها انظمها إلی يومنا هذا ،وقد أدی ما حظیت به
األلفیة من ذيوع وشهرة إلی أن يهجر الدارسون أو أكثرهم كتب النحو األصلیة...

89

منهج ابن مالك يف األلفیة مقارنة أبلفیة ابن ٍ
معط:
إن من أهم الكتب ال نحوية "األلفیة"البن مالك و تسمى أيضا اخلالصة ألنه خمتصر"الكافیة الشافیة" الت حتتوي على ثالثة آالف
بیت مع شرحها ،فاخلالصة هي من أشهر أعماله ألهنا تضم مجیع أبواب النحو العريب إىل جانب الصرف ،فتتمیز ألفیة ابن مالك
ابالختصار والسهولة ملن أراد اخلوض يف تعلم النحو ،فتلقت قبوال ابهرا يف الساحة العلمیة 90،فقام بدراستها وشرحها كثری من
أئمة علماء النحو ،لقد سبق ابن مالك يف نظم النحو علی هذا املنوال العالمة ابن معط املتويف سنة(628هـ) والظاهر أن ابن
مالك نظر يف ألفیة ابن معط وأقرأها لتالمیذه فشجعه ذلك علی أن ينظم علی غرارها أو أفضل منها ،رغبة يف خدمة اللغة العربیة
وتقريب علومها للدارسنی 91.ال سیما وقد نظم قبلها كتابه (الكافیة) وهو يف عصر كثرت فیه املنظومات :كمنظومة احلريري املتويف
سنة(516هـ) وابن احلاجب املتوفی سنة(646هـ) ،وأيب حیان املتوفی سنة(745هـ) جاءت ألفیة ابن مالك شاملة ألبواب النحو،
منظمة األبواب ،سهلة االستیعاب مجع فیها خالصة ما أورده يف (الكافیة).ومع ذالك يبدو أن ابن مالك مل يؤلف ألفیته من العدم
بل قام هبا نتیجة أتثره أبلفیة ابن معط ،فأعجب هبا فنسج ألفیته على منواهلا.92وقد امتازت مبمیزات نذكر منها ما يلي:
أ-

تسمیتها:

هناك عدة أسباب دفعت ابن مالك إىل نظم ألفیته ،من أمهها أتثره بسابقه ابن معط(:ت  628ه) وهذا ما يتضح لنا من خالل
قوله يف مقدمة ألفیته معرتفا بفضله:
وهو بسبق حائز تفضیال – مستوجب ثنائي اجلمیال

93

ورمبا أن ابن مالك قد فكر يف منظومته" الشافیة الكافیة "فوجدها طويلة غاية الطول فأراد أن خيتصرها يف منظومة أخرى فسماها
"اخلالصة" فقال:
نیت قد كمل  -نظما على جل املهمات اشتمل
جبمعه ُع ُ
وما ْ
أحصى من الكافیة اخلالصة -كما اقتضى غىن بال خصاصه
ب-

94

منهجها:

قد أعجب النحويون بتألیفه األلفیة ،بسبب ترتیبها ترتیبا عجیبا ألنه درس ,والذي يعاين التدريس ,يستطیع أن ميارسه ويعاجله ,
فأتى إىل النحو  ,وقدم أصول النحو على فروعه ,أي قدم األحكام اإلفرادية ورتبها على ثالثة أبواب:
89

ابن غازي ،حممد بن أمحد ،شرح ألفیة ابن مالك ،ج.58 ،1
مقراين وردة ،يوسف خوجة كتیبة ،ااملصطلح النحوي عند ابن مالك دراسة حتلیلیة،ص.59
91
املصدر السابق،ص.60
92
املصدر السابق،ص.59
93
املصدر السابق،ص .3
94
املصدر السابق،ص.59
90
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-1

الكلمة والكالم

-2

املبن واملعرب

-3

النكرة واملعرفة

على األحكام الرتكیبة مبعىن الكلمات الت ال تكتمل إال برتكیبها يف مجلة وجعلها يف آخره على ثالثة أبواب أيضا:
-1اجلملة االمسیة
-2اجلملة الفعلیة
-3األحكام املشرتكة بنی االمسیة والفعلیة وجعل ذلك آخر ابب ،ألن اجلملة ال تكون إال امسیة أو فعلیة .
ابب األمساء
-1

املبتدأ واخلرب مث النواسخ .

-2

ابب األفعال :الفاعل  ،انئب الفاعل ،االشتغال عن العامل واملعمول التنازع يف العمل مث املفاعیل اخلمسة .

-3

واألبواب املشركة :االستثناء ،واحلال ،والتمییز ،واجلار واجملرور ،والتوابع :النعت العطف التوكید البدل ،والتعجب،

وأسلوب املدح والذم .وهذا املنهج يف ألفیة "ابن مالك" يعترب أول منهج رتب على حنو جديد خمتلف عن منهج الرتتیب التقلیدي
ألبواب النحو.
مناذج من ألفیة ابن مالك للتحلیل واملقارنة
يبدأ املؤ لف كتابه حبمد هللا ،مث الصالة والسالم على نبیه ،مث يثن على ابن معط بعد ذلك بدأ احلديث عن أبواب النحو ،ومن
خ الل هذه األبواب النحوية سنقوم بتحلیل بعض النماذج لتبیان مصدر املصطلح النحوي عند ابن مالك ،و الت نستهلها ابلباب
األول وهو:
-1

الكالم وما یتألف منه فیقول:

كال منا لفظ مفید كاستقم  -و اسم و فعل مث حرف الكلم
الكالم عند النحوينی هو اللفظ الدال على معىن يصح السكوت علیه 95.فیعرفه ابن مالك أبنه لفظ مفید فائدة اتمة ممثال
ب{استقم} ،مث يقسمه إىل ثالثة أقسام كما يف البیت{ ،اسم وفعل مث حرف الكلم}.
-2بیان احلاالت األصلیة والفرعیة وماجاء خبالفها كقوله يف ابب الفاعل:
واألصل يف الفاعل أن يتصال  -واألصل يف املفعول أن ينفصال
وقــد يـُجـاءُ خبــالف األصــل -وقـد جيـي املـفـعول قبـل الفـعل.
وقوله يف ابب(االبتداء) واألصل يف األخبار أن تُؤخرا -

96
97.

وجـوزوا الـتقـديـم إذ ال ضــررا

مطرجي( ،دايربكر :مكتبةسیدا،)2013،ص .59وبل الصدى ،حتقیق ،عرفان ابن هشام أبو عبد هللا مجال الدين األنصاري ،شرح قطر الندى
ابن مالك  ،ألفیة ابن مالك ،ص ،22 ،أرقام األبیات .238-237
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 -3اإلشارة إلی بعض املسائل اإلعرابیة الت هي مبثابة قاعدة .كقوله يف ابب (االبتداء):
عاذر مـن اعتذر
وعاذر خرب-إن قلت زي ٌد ٌ
مبتدأ زيد ٌ
وأول مـبتدأٌ والثـانـي -فاع ٌـل أعنــي فـي أسار ذان.

98

 -4بیان أوجه اخلالف كقوله يف ابب (التوكید):
99.

كید منكور قُبل -وعن ُحناة البصرة املنع مشل
وإن يُفد تو ُ

 -5االستغناء ابألمثلة عن ذكر القاعدة أو ذكر الشروط ،وهذا كثری فیها وهو من ابب التعريف ابملثال وذلك يف { ابب
االبتداء}:
وال يـجوز االبتدا ابلنـكـره -مـا لـم تفد كعند زيد منره
ورجل مـن الـكرام عندان
وهل فتی فیكم فما خل لنا ٌ -
100.

ورغبـة فـي اخلیـر خری وعمـل -بر يزين ولیُقس ما مل يُقل
-6املعرفة أبداة التعريف

ال حرف تعريف أو الالم فقط -فنمط عرفت قل فیه النمط

101

فمن خالل هذا يتضح لنا أن املعرف هو اسم دخلت علیه "ال"فمثل ابن مالك يف هذا البیت ب"منط "فعرفه وقال " النمط".وهذ
املصطلح –املعرف أبداة التعريف -فهو مصطلح انفرد به ابن مالك ،ألن النحاة األوائل يطلقون علیه تسمیة التعريف
ب"ال"102.إلی غری ذلك مما هو بنی لدارس األلفیة املتأمل فیها.وقد اشتهرت األلفیة وحفظها الطالب لبساطة نظمها وسهولة
فهم معانیها ،وألن ترتیبها مالئم للطالب يف التدرج يف دراسة النحو ،كما أهنا حظیت ابهتمام العلماء ،فمنهم من شرحها ومنهم
103.

من نثرها ومنهم من أعرهبا ،وقد كثرت شروحها ما بنی مسهب وموجز إضافة إلی احلواشي والتعلیقات علی أكثر شروحها
تقییم ألفیة بن مالك:

مل يشرح ابن مالك ألفیته خمالفا بذلك منهجه املعهود يف التألیف حیث كان يشرح متونه وأراجیزه ،ولعله ترك شرحها اكتفاء بشرح
ح "الكافیة"شرح أللفیته104.وإذا كانت
األصل وهو الكافیة ،فإنه شرحها قبل أن ينظم األلفیة علی ما رجحه بعض الباحثنی ،وش ْر ُ

األلفیة هبذه املكانة فإهنا مل تسلم من املآخذ واالعرتاضات علی انظمها ،شأهنا يف ذلك شأن كل مؤلف يتصدی مجع كثری

97

املصدر السابق ،ص ،:16،رقم البیت .128
املصدر السابق ،ص ،15:أرقام األبیات.114-113،
99
ابن مالك  ،ألفیة ابن مالك ،ص ،29:رقم البیت. 526
100
املصدر السابق ،ص ،16،أرقام األبیات.127- 125
101
 8.املصدر السابق ،ص،
102
مقراين وردة ،يوسف خوجة كتیبة ،ااملصطلح النحوي عند ابن مالك.69،
103
دلیل املسالك إلی ألفیة ابن مالك  ،عبد هللا بن صاحل الفوزان( ،الرايض :دار املسلم للنشر والتوزيع ،اململكة العربیة السعودية،بدون اتريخ) ،ج ،1ص.14-13
104
السیوطي ،بغیة الوعاة ،ج ، 1 :ص.133 ،
98
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لشرحه.

105

لكن هذه املآخذ ال جدوى هلا إذا ما قورنت ابلفائدة العلمیة من األلفیة ،وختتلف املآخذ علی الناظم من مؤلف

آلخر .شدة وسهولة ،قلة وكثر.

106

نتیجة البحث
نستنتج مما قدمنا أن النحو العريب قد اتسع مفهومه ،واتضحت معامله بعدما كان يف مرحلة الوضع والتكوين ،حیث انتقل إىل
مرحلة التطور والنضج بفضل جهود العلماء النحاة العرب والعجم ومن بینهم ابن معط وابن مالك وما صنفامها من املصنفات
خصوصا األلفیتان اللتان مها موضوعا حبثنا ،فاملتمعن يف األلفیتنی من حیث صیاغة القواعد النحوية ،يتحسس جبالء عذوبة نظم
ابن معط؛ إذ تكثر فیها االستشهاد ابآلايت القرآنیة والشواهد الشعرية وهذا قلیل يف ألفیة ابن مالك .وال حمالة أن ابن مالك
أستفاد من ابن معط يف املنهج العام من حیث سرد القواعد واالستطراد وارتباط الالحق ابلسابق.وإن كان ابن مالك يتمیز بفصل
املسائل يف أبواب لتخصصه يف النحو وطول اشتغاله به ،يف حنی جند ابن معط يدمج مسائل كثریة حتت ابب واحد .إضافة إلی
عامل السن الذي ال ينبغي أن يغفل عنه يف جمال املوازنة .فالسن الت كتب فیها ابن معط ألفیته تتضح عند ذكره فی ختامها أنه
كان سنة (595هـ) ،وملا كان مولده سنة (564هـ) ،يكون قد نظم ألفیته وهو يف الواحد والثالثنی من عمره ،وهي سن طراوة
وصبا علی عكس ما نری يف ألفیة ابن مالك الت نظمها بعد أن رسخت قدماه واشتد عوده وطال ابعه يف درس النحو وتصنیفه.
ولقد جتاوز أتثر ابن مالك اببن معط املنهج العام إلی استخدام قافیة وألفاظ بعینها .وهكذا فإن ابن مالك قد أمعن النظر يف ألفیة
ابن معط ،وقد ث بت أنه كان يقرئها لتالمیذه؛ إذ ذكر ابن حجر العسقالين يف ترمجة أمحد بن شعبان الدمشقي احلنفي أنه قرأ ألفیة
ابن معط علی يد ابن مالك .وعلی الرغم من تسلیمنا إبمامة ابن مالك يف النحو من حقنا أن نتساءل :ماذا لو أُتیح البن معط
شار ٌح انبهٌ سلط الضوء علی ألفیته وانتشلها من طي النسیان؟ وهو الذي شرحه علماء معروفون كابن اخلباز وابن إايز ،لكن مل
يكتب ألي من هذه الشروح الذيوع والشیوع.بقدر ما أُتیح لشروح ابن مالك .فحظوظ الكتب إذن مثل حظوظ البشر ،فهذا
مشهور وذاك مغمور.وقد حجبت ألفیة ابن مالك الشهرة عن ألفیة ابن معط حتی ال يكاد بعض الدارسنی ميیزون بنی هذه وتلك.
ومهما يكن من أمر فإن النظم العلمي كان استجابة ملطلب ثقايف لدی العرب ينادي بضرورة مغالبة النسیان ابحلفظ ،وقد دعت
إلیه الرغبة يف التعلم والتعلیم ،الت انتشرت بنی العرب بعد نزول الرسالة .كما أن املنظومات العلمیة قدمية قدم حاجة اإلنسان إلی
العلم واملعرفة.
املصادر واملراجع
ابن اجلزري ،حممد بن حممد ،غاية النهاية يف طبقات القراء :نشره ج برجسرتاسر ،ط1982/1م بریوت ،دار الكتب
-1
العلمیة.1971،
ابن العماد الدمشقي  ،شهاب الدين إبو الفالح عبد احلي بن أمحد  ،شذرات الذهب يف أخبار من ذهب،حتقیق،عبد
-2
القادر األرانؤوط وحممود األرانؤوط،دار ابن كثری،بریوت.1991

Tekin, Ahmet, İbnu’l-Hâcib İle Molla Halil Es-Si‘İrdî’nin El-Kâfiye Adli Eserlerinin Mukayesesi e-Şarkiyat İlmi Araştırmalar

105

Dergisi/Journal Of Oriental Scientific Research (JOSR)Ağustos-2018 Cilt:10 Sayı:3 )21(August-2018 Volume:10 Issue: (21) Sayfa:887-902.
106
دلیل املسالك ألی ألفیة ابن مالك  ،عبدهللا بن صاحل الوزان ،ص.16 :
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-3

ابن العماد ،شهاب الدين أيب الفالح عبد احلي بن أمحد بن حممد العكربي احلنبلي الدمشقیشذرات الذهب يف أخبار

من ذهب اإلمام حتقیق :عبدالقادر األرانؤوط ،حممد األرانؤوط ،دار ابن كثری ،دمشق ،بریوت بدون اتريخ.
-4

ابن غازي  ،حممد بن أمحد :شرح ألفیة ابن مالك ،دراسة وحتقیق :حسنی عبداملنعم بركات ،ط ،1مكتبة الرشید،

الرايض ،اململكة العربیة السعودية1999 ،م.
-5

ابن مالك ،ألفیة ابن مالك يف النحو والصرف،ط ،دار الكتب العلمیة ،بریوت ،لبنان بدون اتريخ الطباعة.

ابن مالك ،حممد بن عبدهللا بن مالك األندلسي ،منت ألفیة ابن مالك يف النحو والصرف ،دار ابن حزم للطباعة والنشر
-6
والتوزيع ،بریوت ،لبنان.2002،
ابن معط زين الدين أيب احلسنی حیي بن عبداملعطي املغريب ،الفصول اخلمسون ،حتقیق :حممود حممد الطناحي ،دار
-7
الكتب ،القاهرة ،مصر.1977 ،
-8

ابن معط يف النحو والصرف واخلط والكتابة ،الدرة األلفیة ،ألفیة حیي بن عبداملعطي بن عبد النور الزواوي

املغريب(،ضبطها وقدم هلا) سلیمان إبراهیم البلكیمي،دار الفضیلة للنشر والتوزيع ،عابدين ،القاهرة،مصر.2010 ،
ابن معط ،الفصول اخلمسون ،حتقیق حممود حممد الطناحي ،مكتبة عیسى البايب احلليب غری مؤرخ.
-9
 -10ابن هشام أبو عبد هللا مجال الدين األنصاري،شرح قطر الندى وبل الصدى،حتقیق،عرفان مطرجي،مكتبة
سیدا،دايربكر.2013،
 -11ابن هشام األنصاري :أوضح املسالك ،حتقیق :حممد حمیي الدين عبد احلمید ،ط ،6دار الفكر،بریوت ،لبنان .1974
-12

أمحد بن حممد املقرئ التلمساين ،نفح الطیب من غصن األندلس الرطیب ،حتقیق :إحسان عباس ،دار صادر،

بریوت،لبنان(د.ط).1968 ،
-13

ألفیات النحو الثالث الدرة األلفیة يف علم العربیة ،ابن معط املغريب ،اخلالصة األلفیة ،ابن مالك األندلسي ،الفريدة يف

النحو وا لتصريف واخلط ،السیوطي ،دراسة متنیة مقارنة"تصنیف" عبدالعامل القريدي ،دار الكتب العلمیة ،بریوت ،لبنان.2012،
-14

بدرالدين حممد بن يعقوب املعروف بـ ابن النحوية ،حرز الفوائد وقید األوابد ،من أوله إلی هناية ابب التوابع ،رسالة

مقدمة لنیل درجة الدكتوراه يف اللغة العربیة وآدهبا ختصص النحو والصرف ،عبدهللا بن فهید بن عبدهللا البقمي ،جامعة أم
القری.1421،
-15

بطرس البستانی ،دائرة املعارف ،دار املعرفة ،بریوت،لبنان ،بدون اتريخ الطباعة.

-16

تقي الدين إبراهیم بن احلسنی املعروف ابلنیلي من علماء القرن السابع اهلجري ،الصفوة الصفیة يف شرح الدرة األلفیة،

حتقیق :حمسن بن سامل العمری.1419 ،
-17

اخلضري ،حممد مصطفی حاشیة اخلضري ،ضبط وتشكیل وتصحیح يوسف الشیخ حممد البقاعي ،دارالفكر،بریوت،

لبنان.1995 ،
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-18

خلیفة ،حاجي ،كشف الظنون ،دار الفكر،بریوت ،لبنان .1990

-19

ديوان رؤبة بن العجاج ( ،تصحیح) ولیم بن الورد الربوسي ،دار ابن قتیبة للطباعة والنشر والتوزيع ،الكويت بدون اتريخ.

 -20الزركلي خری الدين ،األعالم قاموس تراجم ألشهر الرجال والنساء من العرب واملستعرببنی واملستشرقنی ،خریالدين
الزركلي ،دار العلوم للمالينی ،بریوت،لبنان.2002 ،
 -21زيىنب كنیوة  ،االجتاه املدرسي يف ألفیة ابن معط ،مذكرة معدة ضمن متطلبات لنیل شهادة املاجسرت يف األدب العريب
ختصص علوم اللسان،كلیة اآلداب واللغات،اجلمهورية اجلزائرية،جامعة الشهید محه خلضر الوادي،السنة اجلامعیة/ 1436 :
.2014
 -22السیوطي ،بغیة الوعاة يف طبقات اللغوينی والنحاة ،حتقیق :حممد أبو الفضل إبراهیم ،دار الفكر،بریوت ،لبنان.197 ،
-23

الشاطي اإلمام ابن إسحاق إبراهیم بن موسی  ،املقاصد الشافیة يف شرح اخلالصة الكافیة ،حتقیق :عبدالرمحان بن

سلیمان العثیمنی ،معهد البحوث العلمیة وإحیاء الرتاث اإلسالمي ،جامعة أم القری ،مكة املكرمة(،ط.2007،)1
 -24الشاطي ،اإلما م ابن إسحاف إبراهیم بن موسی ،املقاصد الشافیة يف شرح اخلالصة الكافیة،حتقیق عبدالرمحن بن سلیمان
العثیمنی ،معهد البحوث االعلمیة وإحیاء الرتاث اإلسالمي ،جامعة أم القری ،مكة.2007،
 -25مشس الدين أمحد بن حممد بن أيب بكر بن خلكان ،وفیات األعیان وأنباء أبناء الزمان ،أيب العباس حتقیق :إحسان
عباس ،دار صادر ،بریوت ،لبنان.1977،
-26

عبد هللا بن صاحل الفوزان ،دلیل السالك إلی ألفیة ابن مالك ،دار املسلم للنشر والتوزيع ،الرايض ،اململكة العربیة

السعودية ،سنة.1999
-27

عبدالرمحن عبان ،الشعر التعلیمي يف األدب اجلزائري القدمي علی عهد املوحدين دراسة يف موضاعاته وبنیته "ابن معط"

منوذجا مذكرة ماجستری يف األدب العريب ،ختصص األدب اجلزائري القدمي ،جامعة قاصدي مرابح ،ورقلة2007،م – .2008
-28

عبدالعامل القريدي ،ألفیات النحو الثالث الدرة األلفیة يف علم العربیة ،ابن معط املغريب ،اخلالصة األلفیة ،ابن مالك

األندلسي ،الفريدة يف النحو والتصريف واخلط ،السیوطي ،دراسة متنیة مقارنة دار الكتب العلمیة ،بریوت ،لبنان(،ط.2012،)1
-29

عبداللطیف بن حممد اخلطیب ،منت ألفیة ابن مالك ،مكتبة دار العروبة للنشر والتوزيع يف الكويت1427،هـ -

.2006
-30

عبدهللا علی حممد اهلناورة ،ألفیة ابن مالك نقد وحتلیل ،رسالة مقدمة لنیل درجة املاجستری يف النحو والصرف ،حتت

إشراف الدكتورأمحد حممد عبدالدائم ،جامعة أم القری  ،اململكة العربیة السعودية،سنة .1409
-31

علی موسی الشوملي ،شرح ألفیة ابن معط ،مكتبة اخلاجنی ،الرايض،اململكة العربیة السعودية (ط1405،)1هـ،

.1985
-32

عمر فروخ ،اتريخ األدب العريب ،اجلزء اخلامس ،دار العلم للمالينی ،بریوت ،لبنان ،بدون اتريخ الطباعة.
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، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، منت ألفیة ابن مالك يف النحو والصرف،حممد بن عبدهللا بن مالك األندلسي

-33

.2002،)1(ط، لبنان،بریوت
 مذكرة الستكمال شهادة، ااملصطلح النحوي عند ابن مالك دراسة حتلیلیة لأللفیة، يوسف خوجة كتیبة، مقراين وردة-34
 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطیة الشعبیة وزارة التعلیم العايل و البحث العلمي جامعة عبد الرمحن مریة،املاجسرت يف فرع علوم اللسان
.2013 – 2014 ،كلیة اآلداب و العلوم اإلنسانیة قسم اللغة العربیة و آداهبا
.م1968 ،لبنان، بریوت، دار صادر، حتقیق إحسان، نفح الطیب من عصن األندلس الرطیب:املقري

-35

، دار الغرب اإلسالمي، إحسان عباس: حتقیق، معجم األدابء إرشاد األريب إلی معرفة األريب،ايقوت احلموي الرومي

-36

.م1993 ،)1 (ط، لبنان،بریوت
 دار،"راجعه وقدم له" مصطفی الصايف اجلوين،حممد مصطفی أبو شوارب:البديع يف علم البديعتحقیق،حیي بن معطي

-37

.2003 ،)1(ط،مصر، اإلسكندرية،الوفاء لدنیا الطباعة والنشر
:الزايرة
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