
للشيخ دمحم بن أيب بكر املشهور بعصفورى" املواعظ العصفورية"األمساء املنصوابت يف كتاب   

 

 جامعي حبث
 (S1) سرجاان درجة على للحصول النهائي االختبار شروط الستيفاء مقدم

 اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم يف

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة
 
 :إعداد

 خري النساء
 13310130: رقم القيد 

 
 :شرفامل

 املاجستري ،الدكتوراندوس عبد هللا زين الرؤوف

 100000000000031003:  التوظيف رقم

 

 
 وأدهبا العربية اللغة قسم
 اإلنسانيات العلوم كلية

 نجماال احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة
1027



 أ 
 

 االستهالل

 
ْرُف أُمُّ العُلُْوِم َوالنَّْحُو أَبُْوَها"  "الصَّ

“Shorof adalah induk segala ilmu, sedangkan nahwu adalah 

bapaknya” 

(H. Moch. Anwar, Ilmu Shorof Terjemahan Matan Kailani Dan Nadzam Al- 

Maqshud beserta penjelasannya, Bandung: Sinar Baru, 1891, hal: iii) 

 

 :وقال الشيخ الدين العمرطى

 "اِِذ الَكََلُم دُْونَهُ لَْن يُْفَهَما # َوالنَّْحُو أَْولَى أَْن يُعَل َِما"

“Ilmu Nahwu merupakan ilmu yang paling utama untuk dipelajari, 

karena tanpa ilmu nahwu suatu kalam (pembicaraan) tidak akan 

dapat dipahami” 

(Syekh Syarifuddin Yahya Imrithi, Nadzom Imrithi Ala Matan Al- Jurumiyah, 

Surabaya: tanpa tahun, hal: 8) 
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 اإلهداء

 

 :أهدي هذا البحث اجلامعي إىل

 ايب دمحم صّديق احلاج الذي بذل جهده ماال ونفسا لبناته

 لبناهتاأمي املرحومة نور اينداه احلاجة اليت بذلت كل عمرها 

 أخيت احملبوبة أريين سعيدة وإيتا فوزية

 عائليت اليت ال اقدر ان اكتب امسها واحدا فواحدا

 وإىل مجيع األصدقائي يف قسم اللغة عربية وأدهبا 

 و مجيع االساتيذ واالساتيذة االغزاء يف قسم اللغة عربية وادهبا 

 .وإىل من أعشقته قدوًة يل طوال عمري 
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 والتقديركلمة الشكر 

 هللا إال إلده ال نأ أشدهد ،والددين االددني أمور ىعل نستعني وبه ،العاملني ربّ  هلل مدحلا
 األنبيددداء أشدددرف علدددى والّسدددالم والّصدددالة ،ورسدددوله عبدددده ادمحم نأ وأشدددهد لددده الشدددريك وحدددده

رسلني
ُ
 .الدين يوم إىل إبحسان تبعهم ومن أمجعني وأصحابه آله ىوعل دمحم انالومو  سّيدان ،وامل

 علدى واحلصدول النهدائي االختبدار شدروط السدتيفاءتقصد الباحثدة كتابدة هدذا البحدث 
 إبدراهيم مالدك موالان جامعة وأدهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية العلوم لكلية سرجاان درجة

 . مباالنج احلكومية اإلسالمية
يف أتليدف وصدناعة  ةعطي مساعدة للباحثدة تقدم كلمة الشكر لكل شخص تفالباحث

 :خصوصاً إىل. هذا البحث
 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان امعةاألستاذ الدكتور موجيا راهارجو كمدير اجل .1

 .مباالنج
 .كلية العلوم اإلنسانية  ةعميدك ،املاجستري ة،ذاستعا الدكتور .0
 .وأدهبا العربية اللغة قسمالدكتور دمحم فيصال، املاجستري، كرئيس  .3
 .، املاجستري، كمشريف يف أتليف هذا البحثالدكتوراندوس عبد هللا زين الرؤوف .4

 .اولكل من تفاعل هب ةللباحث اً، عسى أن يكون هذا البحث انفعةأخري 

 

 الباحثة

 



 د 
 

 

 الدينية الشئون وزارة
 اإلنسانية العلوم كلية
 وأدهبا العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة
 

 املشرف تقرير

 :  قدمته الذي اجلامعي البحث هذا إن

 خري النساء:   االسم
 13310130:   القيد رقم

للشيخ دمحم بن أيب بكر " املواعظ العصفورية"األمساء املنصوابت يف كتاب :   العنوان
 (دراسة حتليلية حنوية) املشهور بعصفورى

 املطلوب الشكل على ليكون الالزمة واإلصالحات التعديالت بعض فيه وأدخلنا نظران قد
 العلوم لكلية (S-1)سرجاان  درجة على واحلصول النهائي شروط االختبار الستيفاء
 .وأدهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية
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 وأدهبا العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة
 

 تقرير جلنة املناقشة عن البحث اجلامعي

 : هتقدم الذي اجلامعي البحث هذا مناقشة متت قدل

 خري النساء:   االسم

 13310130:   القيد رقم
للشيخ دمحم بن أيب بكر " املواعظ العصفورية"األمساء املنصوابت يف كتاب :   العنوان

 (دراسة حتليلية حنوية) بعصفورىاملشهور 
وأدهبا لكلية يف قسم اللغة العربية ( S-1)وقررت اللجنة جناحها واستحقاقها درجة سرجاان 

 .العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
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 الدينية الشئون وزارة
 اإلنسانية العلوم كلية
 وأدهبا العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة
 

 اإلنسانية العلوم كلية عميد تقرير

 نسانيةاإل العلوم كلية عميدة تقرير
 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلوم كلية ةعميد تسلم

 ةالباحث هتكتب الذى اجلامعى البحث
 

 خري النساء:   االسم
 13310130:   القيد رقم

للشيخ دمحم بن أيب بكر " املواعظ العصفورية"األمساء املنصوابت يف كتاب :   العنوان
 (دراسة حتليلية حنوية) بعصفورىاملشهور 

 
 اإلنسانية العلوم لكلية (S-1) سرجاان درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط الستيفاء

 .وأدهبا العربية اللغة قسم يف
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 الدينية الشئون وزارة
 اإلنسانية العلوم كلية
 وأدهبا العربية اللغة قسم

 مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة
 

 وأدهبا العربية اللغة قسم رئيس تقرير

 ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان وأدهبا جامعة العربية اللغة قسم سلمت
 :ةالباحث هتكتب الذى اجلامعى البحث

 
 خري النساء:   االسم

 13310130:   القيد رقم
للشيخ دمحم بن أيب " املواعظ العصفورية"األمساء املنصوابت يف كتاب :   العنوان

 (دراسة حتليلية حنوية) بعصفورىاملشهور بكر 
 

 العلوم لكلية (S-1) سرجاان درجة على واحلصول النهائي االختبار شروط الستيفاء
 .وأدهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية
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 ةالباحث تقرير

 : ةلباط أبنين علما أفيدكم

 خري النساء:  االسم

 13310130:  رقم القيد

للشيخ دمحم بن أيب " املواعظ العصفورية"األمساء املنصوابت يف كتاب :   موضوع البحث
 (دراسة حتليلية حنوية) بكر املشهور    بعصفورى

 

 يف أحد ادعى وإذا .خراآل أتليف أو غريي إبداع من دتهاز  وما بنفسي وكتبته حضرته
 تكون ولن ذلك على املسؤولية أحتمل فأان ثهحب من فعال أنه أتليفه من أنه املستقبل
 جامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم مسؤويل أو املشرفة على املسؤولية

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان
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 امللخص

للشيخ " املواعظ العصفورية"األمساء املنصوابت يف كتاب . 13310130خري النساء، 
 اللغة قسم .البحث اجلامعي .(دراسة حتليلية حنوية) دمحم بن أيب بكر املشهور بعصفورى

 احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية
 .ماالنج
 املاجستري ،الدكرتاندوس عبد هللا زين الرؤوف: املشرف

 علم النحو، األمساء املنصوابت, اللغة العربية: كلمات الرئيسيةال

الكتب  كلغة القرآن ولغة-أحناء العامل  اللغات يف اللغة العربية من سائرأن 
 وابلقواعد. قواعد خمصوصة يف الكالم و الكتابةواللغة العربية كاللغة األخرى هلا . القدمية

 .جيتنب املتكلم من الزالئل يف الكتاب والوصول إىل مقصوده يف الكالم اللغة العربية
, والبيان, واملعاىن, والرسم, والنحو, الصرف: هى ثالثة عشر علما العربية اللغة والعلوم
ومدنت , واتريخ األدب, واخلطابة ,واإلنشاء, وقرض الشعر, والقواىف, ودوالعدر , والبديع

 ".الصرف والنحو"وأهم هذه العلوم . اللغدة

حيكم  ألنهحنو  نحوال فسمي" املقدار واملثل و  القصد"وهي يف اللغة النحو ان 
علم النحو هو أساس من أسوس تعلم اللغة العربية و . أواخر الكلمات يف حال تركيبها

اللغة العربية ألن األخطاء ىف الكالم أو ىف الرتكيب الىت اليفهمها الناس دون تعلم قواعد 
  .وعلم النحو مفتاح لفهم الشريعة اإلسالمية. تؤثر معىن املقصود

علم النحو يسمى علم  :التهانوي صاحب. املبين واملعرب: النحو هيفعلوم 
 اإلعراب لإلسمو , اجلزمو , واجلر ,النصبو , الرفع: اإلعراب أربعة أقسام .اإلعراب أيضا

تنقسم األمساء . خمفوضات األمساء و منصوابت األمساء, مرفوعات األمساء: ثالثة
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, واملفعول فيه, واملفعول له, واملفعول املطلق, املفعول به: أربعة عشراملنصوابت على 
وخرب أحرف , وخرب الفعل الناقص, واملنادى, واملستثىن, والتمييز, واحلال, واملفعول معه

 .والتابع للمنصوب, النافية للجنس" ال"واسم , إحدى أخواهتا أو" إن"واسم , "ليس"

و  ،الكلمات اليت تتضمن ابألمساء املنصوابت استخراجيهدف هذا البحث 
للشيخ " املواعظ العصفورية"حتليل أنواع األمساء املنصوابت وعالمتها املوجودة يف كتاب 

. ع البحوث الكيفيةويشمل هذا البحث أنوا  .دمحم بن أيب بكر املشهور بعصفوري
واستخدمت الباحثة مصادر . استخدمت الباحثة طريقة البياانت بطريقة الدراسة املكتبية

. بكتاب املواعظ العصفورية للشيخ دمحم بن أيب بكر املشهور بعصفوريالبياانت األولية 
 .ولتحليل البياانت، استخدمت منهج الوصفي

تتضمن األمساء املنصوابت يف   اليتالكلمات  033و نتائج هذا البحث، وجود 
 ،كتاب املواعظ العصفورية للشيخ دمحم بن أيب بكر املشهور بعصفوري وهي أملفعول به

خرب  , االستثناء, التمييز, النعت, احلال, اسم إن, املنادى, املعطوف حبرف, املفعول فيه
  .و اسم ال النافية للجنس, كان
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ABSTRAK 

Choirun Nisa’, 0012. Isim-isim yang DIbaca Nashab dalam Kitab Al-mawaidz Al-
ushfuriyah Karangan Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-ushfuri, Skripsi. Jurusan 
Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Humaniora Universitas Islam Negeri Maulana 
Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Drs. Abdullah Zainur Rauf, M.HI. 

Kata Kunci : Bahasa Arab, Nahwu, Isim-isim yang Dibaca Nashab  

Bahasa Arab merupakan salah satu dari Bahasa Dunia yang digunakan dalam 
Al-qur’an dan juga buku-buku klasik. Bahasa Arab sama halnya dengan Bahasa-
bahasa lainnya yang memiliki kaidah-kaidah khusus dalam pengucapan maupun 
penulisannya. Dengan menggunakan kaidah Bahasa Arab seseorang dapat terhindar 
dari kesalahan dalam penulisan juga dapat menyampaikan maksud ucapannya 
dengan benar. Ilmu-ilmu dalam Bahasa Arab ada tiga belas, yaitu : shorof, nahwu, 
rosmi, ma,ani, bayan, badi’, arud, qowafi, qordu syi’ir, insya’, khitobah, sejarah 
sastra, dan matan lughoh. Dan ilmu yang paling utama adalah nahwu dan shorof.  

Nahwu secara bahasa memiliki arti “hitungan, contoh”. Dinamakan nahwu 
karena nahwu menghukumi akhir kata dalam keadaan tersusun. Dan ilmu nahwu 
merupakan salah satu asas dari beberapa asas dalam pembelajaran Bahasa Arab. 
Seseorang tidak akan dapat memahami Bahasa Arab tanpa mempelajari kaidah-
kaidah Bahasa Arab karena kesalahan dalam pengucapan maupun penyusunan kata 
dapat mempengaruhi maksud dan maknanya. Dan ilmu nahwu merupakan kunci 
untuk memahami syari’at islam.  

Dalam ilmu nahwu diantaranya membahas tentang mabni dan mu’rab. At-
tahanuwi mengatakan bahwa ilmu nahwu dapat dinamakan juga dengan ilmu i’rob. 
Macam-macam i’rab ada empat, yaitu : rafa’, nashab,  jer, dan jazem. Dan untuk 
pembagian i’rab dalam isim ada tiga, yaitu : rafa’, nashab dan jer. Dalam isim-isim 
yang dibaca nashab terdapat 14 pembagian, yaitu : maf’ul bih, maf’ul muthlaq, 
maf’ul lah, maf’ul fih, maf’ul ma’ah, hal, tamyiz, mustatsna, munada, khabar fi’il 
naqish, khabar dari huruf-hurufnya laisa, isim inna atau salah satu saudara inna, isim 
la nafiyah lil jinsi, dan tabi’ lil manshub. 
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Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kata-kata yang termasuk isim-
isim yang dibaca nashab, mengalisis jenisnya dan tanda i’rabnya dalam kitab Al-
mawaidz Al-ushfuriyah karangan Syekh Muhammad in Abi Bakar Al-ushfuri. 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Sedangkan untuk 
teknik pengumpulan data dan analisisnya peneliti menggunakan teknik pustaka. 
Sumber utama dari penelitian ini adalah kitab Al-mawaidz Al-ushfuriyah. 

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat ditemukan isim-isim 
yang dibaca nashab dalam kitab Al-mawaidz Al-ushfuriyah sebanyak 033 kata. Dan 
jenis-jenis yang terdapat didalamnyab ada maful bih, maf’ul fih, ma’thuf biharfin, 
munada, isim inna, hal, na’at, tamyiz, istisna, khobarnya kana, dan isim la nafiyah 
liljinsi. 
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ABSTRACT 

Choirun Nisa’, 0012, Isim-isim Nashab in the book Al-mawaidz Al-ushfuriyah by 
Syekh Muhammad bin Abi Bakar Al-ushfuri, Script. Direction Arabic Language 
and Literature in University Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Leader : Drs. Abdullah Zainur Rauf, M.HI. 

Keyword : Arabic Language, Nahwu, Isim-isim nashab 

Arabic is one of the World Languages used in Al-qur'an as well as classic 
books. Arabic as well as other languages that have specific rules in pronunciation 
and writing. By using Arabic rules a person can avoid mistakes in writing can also 
convey the meaning of his words correctly. The sciences in Arabic are thirteen, 
namely: shorof, nahwu, rosmi, ma, ani, bayan, badi ', arud, qowafi, qordu syi'ir, 
insya', khitobah, literary history, and matan lughoh. And the most important 
science is nahwu and shorof. 

Nahwu language means "count, example". Named nahwu because nahwu 
punishes the end of the word in a composed state. And nahwu science is one of the 
principles of some principles in learning Arabic. One can not understand Arabic 
without studying Arabic rules because errors in pronunciation and wording can 
affect their meaning and meaning. And nahwu science is the key to understanding 
Islamic shari'ah. 

In the science of nahwu include discussing about mabni and mu'rab. At-
kekuwi said that the science of nahwu can also be called the science of i'rob. There 
are four kinds of i'rab, namely: rafa ', nashab, jer, and jazem. And for the division of 
i'rab in isim there are three, namely: rafa ', nashab and jer. In the texts that are read 
nashab there are 14 divisions, namely: maf'ul bih, maf'ul muthlaq, maf'ul lah, maf'ul 
fih, maf'ul ma'ah, hal, tamyiz, mustatsna, munada, khabar fi 'Il naqish, khabar from 
the letters laisa, isim inna or one of the inna brothers, isim la nafiyah lil jinsi, and 
tabi' lil manshub. 

This study aims to find words that include the texts that are read nashab, 
type and type of i'rabnya in al-mawaidz al-ushfuriyah written by Sheikh 
Muhammad in Abi Bakar Al-ushfuri. This research uses descriptive qualitative 
research type. As for data collection techniques and analysis of researchers using 



 ن 
 

library techniques. The main source of this research is the book Al-mawaidz al-
ushfuriyah. 

From the research that has been done by researchers can be found isim-isim 
read nashab in Al-mawaidz al-ushfuriyah as much as 033 words. And the types 
contained therein are maful bih, maf'ul fih, ma'thuf biharfin, munada, isim inna, hal, 
na'at, tamyiz, istisna, khobarnya kana, and isim la nafiyah liljinsi. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحث - أ
اللغة العربية عند مصطفى الغالييىن هي الكلمات الىت يعرب هبا العرب عن 

وحفظها لنا القران الكرمي واألحاديث . وقد صلت إلينا من طريق النقل. أغراضهم
 1.الثقات من منثور العرب ومنظومهموما رواه , الشريفة

 كلغة القرآن ولغة-أحناء العامل  اللغات يف اللغة العربية من سائركما عرفنا أن  
من كتب احلديث . كتب احلديث وغريمها, الكتب القدمية اإلسالمية من كتب الشريعة

يشتمل كتاب يف احلديث الذي املواعظ العصفورية يعىن  . مثل كتاب املواعظ العصفورية
هبذا . على أربعني حديثا من األحاديث النبوية مع فوائد اترخيية وحكاايت صوفية

الكتاب يستطيع أن يعرف حكاايت من أصحاب القدمية وأيخذ حكما وفوائدا كثرية 
 .منها

وابلقواعد . واللغة العربية كاللغة األخرى هلا قواعد خمصوصة يف الكالم و الكتابة
 والعلوم العربية .الزالئل يف الكتاب والوصول إىل مقصوده يف الكالمجيتنب املتكلم من 

, ودوالعدر , والبديع, والبيان, واملعاىن, والرسم, والنحو, الصرف: هى ثالثة عشر علما
وأهم هذه . ومدنت اللغدة, واتريخ األدب, واخلطابة, واإلنشاء, وقرض الشعر, والقواىف
 0".الصرف والنحو"العلوم 

يف احلياة اليومية كثرية من الطالب اليت ختطئ يف حتديد اإلعراب  كما عرفنا
من أجل ذلك اختار الباحثة عن الدراسة النحوية . وابلتايل ختطئ الطالب يف تفسريه

 .ألهنا مهم جدا وجيب أن يفهمها فهما عميقا
                                                           

 .2 ,(دون السنة, دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع: بريوت) جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين 1 
  .10, نفس املرجع    



 

  
 

علم النحو هو أساس من أسوس تعلم اللغة العربية الىت اليفهمها الناس دون تعلم 
وعلم . عد اللغة العربية ألن األخطاء ىف الكالم أو ىف الرتكيب تؤثر معىن املقصودقوا

 3.النحو مفتاح لفهم الشريعة اإلسالمية

 يعرف هبا أحكام الىت ابلقواعد العلم هو النحو أن اصطالحا النحو معىن وأما
 4.ذلك وما يتبع بناء و إعراب من: تركيبها حال يف العربية الكلمات أواخر

اليفهم الناس حق الفهم دون  التعليم القواعد اللغوية والميكن أن يكتبوا كتابة 
وتعلم القواعد اللغوية صيانة . جيدة واليتكلموا كالما فصيحا إال بفهم قواعد اللغة العربية

  والكتب وفهم القرآن الكرمي واحلديث النبوي ,العريباللسان عن اخلطأ يف  الكالم 
 .أيضا فهما صحيحاالقدمية 

, منصوابت األمساء, يشتمل علم النحو كثرية من األبواب مثل  مرفوعات األمساء
واختار الباحثة عن األمساء . وغري ذلك وهي مهم جدا, حروف, فعل, خمفوضات األمساء

املنصوابت ألنه أوسع الباب يف ابب اإلعراب ويدرس هذا الباب هو مهم جدا ليعرف ما 
 . عالمته وما, وملاذا, إعراب االسم

حبثت الباحثة عن ابب منصوابت األمساء ألن قد حبث يف البحوث السابقة عن 
ابب مرفوعات األمساء وخمفوضات األمساء ومل يبحث عن ابب منصوابت األمساء يف 

لذلك يبحث الباحثة عن منصوابت األمساء ليزيد أنواع البحوث عن . البحوث السابقة
 . أنواع إعراب االسم

: منصوابت األمساء أربعة عشر. اء املنصوابت على تقسيم كثريتنقسم األمس
, والتمييز, واحلال, واملفعول معه, واملفعول فيه, واملفعول له, واملفعول املطلق, املفعول به

                                                           
 .8, ( دون السنة, دار الفكر للطباعة: بريوت) شرح عمريطى رب الربية , أمحد سرف الدين العمريطى 3
 .4 , (السنة دون اهلدى، نور مؤسسة :ماالنج ) اآلجرومية املقدمة بشرح السنية لتحفةاحلميد  عبد الدين حمي دمحم 4
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أو إحدى " إن"واسم , "ليس"وخرب أحرف , وخرب الفعل الناقص, واملنادى, واملستثىن
 0.تابع للمنصوبوال, النافية للجنس" ال"واسم , أخواهتا

ألن ابب األمساء " األمساء املنصوابت"عن  ةبحث الباحثتسىف هذا البحث 
وعسى أن يكون هذا البحث ينتفع ويفيد ملن يقرأ هذا  املنصوابت هو واسع ومهم

 يشتمل علىواختار الباحث كتاب املواعظ العصفورية ألن يف هذا الكتاب  .البحث
هبذا الكتاب يستطيع أن يعرف حكاايت و  مع فوائد اترخيية وحكاايت صوفية األحاديث

 .من أصحاب القدمية وأيخذ حكما وفوائدا كثرية منها

 أسئلة البحث  - ب
بعد ما ذكرته الباحثة عن خلفية البحث فمن الالزم أن تظهر الباحثدة أسئلة 

  :كما يلىالبحث فيما يتعلق الدواعى إلختار املوضوع املذكور قبله، وهى  

 لشيخ دمحم بن أيب بكرل ما األمساء املنصوابت يف كتاب املواعظ العصفورية -1
 ؟املشهور بعصفورى رمحه هللا

شيخ لل ما موقع اإلعراب من األمساء املنصوابت يف كتاب املواعظ العصفورية -0
 ؟ املشهور بعصفورى رمحه هللا دمحم بن أيب بكر

 املنصوابت يف كتاب املواعظ العصفوريةما عالمات اإلعراب من األمساء  -3
 ؟ املشهور بعصفورى رمحه هللا شيخ دمحم بن أيب بكرلل

 أهداف البحث  -ج

 :اعتمادا على أسئلة البحث السابقة فاهلدف ىف هذا البحث مما يلى

شيخ دمحم بن أيب للمعرفة األمساء املنصوابت يف كتاب املواعظ العصفورية  -1
 .هللااملشهور بعصفورى رمحه  بكر

                                                           
 .303, جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين 0
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لشيخ معرفة موقع اإلعراب األمساء املنصوابت يف كتاب املواعظ العصفورية -0
 .املشهور بعصفورى رمحه هللا دمحم بن أيب بكر

األمساء املنصوابت يف كتاب املواعظ  المات اإلعرابمعرفة ع -3
 .املشهور بعصفورى رمحه هللا لشيخ دمحم بن أيب بكرالعصفورية

 فوائد البحث - د

 :من الفائدة النظرية والفائدة التطبيقية وهي البحثأما فوائد 

 لتوسيع مستوى فهم اللغة العربية خاصة عن األمساء -أ :الفائدة النظرية -1
 .املنصوابت يف علم النحو 

ما موقع و , زايدة يف الفهم األمساء املنصوابت -ب 
لشيخ دمحم بن عالمات إعراهبا يف كتاب املواعظ العصفورية

 .أيب بكر

 لرتقية معرفة اللغة العربية خاصة بقواعد النحو العريب -أ :الفائدة التطبيقية -0
 .عن األمساء املنصوابت  

يستطيع أن يطبيق النحو الذي قد درس الباحث  -ب 
 .لشيخ دمحم بن أيب بكريف حتليل كتاب املواعظ العصفورية

لشدة عناية الباحث هذا املوضوع قبل خيرج الباحث  -ج
 .علوم اإلنسانيةمن كلية ال

 للقارئ واجلامعة
 . لزايدة املراجع وتعتمق يف الفهم على علم النحو  

 حتديد البحث -ه
 .يشتمل كتاب املواعظ العصفورية على أربعني حديثا من األحاديث النبوية

وال تبحث الباحثة عن  حددت الباحثة الدراسة يف هذا البحث عن األمساء املنصوابت



 

5 
 

دمحم بن أيب بكر املشهور بعصفورى رمحه للشيخ " املواعظ العصفورية"يف كتاب  اجلملة
وال تبحث الباحثة عن  من احلديث األول إىل احلديث العشرينوحددت الباحثة  .هللا

يف احلديث األول إىل احلديث العشرين تشتمل كثرية  ألنلرتكيز البحث و  احلكاايت منه
 . من األمساء املنصوابت فيها استنادا إىل حتليل البحث املؤقت قبل حيدد هذا البحث

 دراسة السابقة -و

فرمبا كان البحث متساواي يف . قد عرفنا أن البحوث العلمية قد جرت منذ الزمان
 :عدة البحوث العلمية

( دراسة حنوية" )خمفوضات األمساء يف سورة األنبياء"مغين اللبيب بعنوان   -1
العام , وهو من اجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

 :حصل حبوثه( 0014)

يعين , أسباب املخفوضات األمساء يف سورة األنبياء فيها ثالثة أسباب- أ
 .للمنعوت ابإلضافة والتابعو  دخول حرف اجلرخمفوضات األمساء ب

ابإلضافة والتابع , أن عدد خمفوضات األمساء اليت خمفض حبرف اجلر- ب
ابإلضافة , (20)للمنعوت واحد وميئة تتكون خمفوض حبرف اجلر 

 (.10)واتبع للمنعوت ( 10)

" 30و جزء  00املفعول املطلق يف القران الكرمي جزء "خري النساء بعنوان - 0
العام , وهي من اجلامعة احلكمومية سيمارانج( حنوية دراسة حتليلية)
 30واجلزء  00أن عدد املفعول املطلق يف اجلزء : حصل حبوثها( 0010)

و بياان , (14)بياان لعدده , (04)إحدى وأربعون تتكون مبعىن التوكيد 
 (.1)لنوعه 
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اجلامعة وهو من ( دراسة حتليلية حنوية" )احلال يف سورة البقرة"زلفان بعنوان - 3
أن عدد احلال يف سورة البقرة : حصل حبوثه( 0000)العام , مشال سومطرة

احلال , (0)احلال املؤكدة , (04)ستة ومخسون تتكون احلال املؤسسة 
 (.00)واحلال شبه اجلملة , (0)احلال اجلملة , (1)املوطئة 

مالك موالان وهي من اجلامعة " املفاعيل يف سورة الفرقان"البهية بعنوان - 4
 : حصل حبوثها( 0008)العام , إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج

. آايت سبع إال, املفاعيل تتصمن الفرقان سورة يف اآلايت مجيع كاد- أ
 .آية سبعون الفرقان سورة يف املفاعيل يتضمن الذي اآلايت عدد أماو 

 املفعول, به املفعولهي  الفرقان سورة يف وجدت اليت املفاعيل أنواع- ب
  .فيه املفعول و املطلق

لذلك يريد الباحث حتضري . أن الدراسة يف هذا اجملال الهناية هلا ةوتعتقد الباحث
األمساء املنصوابت يف كتاب املواعظ : حبث جديد خيتلف كما سبق ذكره حتت املوضوع 

لفوائد ويرجو الباحث نيل املنفعة وا(. دراسة حنوية)لشيخ دمحم بن أيب بكر العصفورية 
 . للطالب األخرى وللباحث

 منهج البحث -ز

 نوع البحث -1

اليت ( Qualitative)يف هذا البحث هو دراسة كيفية  ةستخدم الباحثت 
وهو البحث الذي يعتمد على دراسة ( Descriptive)يستعمل املنهج الوصفى 

 0.الواقع ويهتم بوصفيها وصفا دقيقا
 

                                                           
0Moch. Nazir, Metode Penelitian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 0003), 00. 



 

7 
 

 مصادر البياانت - 0

مصادر أساسية هى البياانت الىت . هلذا البحث مصادر رئيسية ومصادر اثنوية
وأما مصادر رئيسية يف هذا البحث . جتمعها الرئيسية تستنبطها وتوضعها عن املصادر

 .دمحم بن أيب بكرلشيخ " املواعظ العصفورية"هي كتاب 
املتعلقة بعلم البحث وهي الكتب هبذا وأما املصادر الثانوية فهي كتب تتعلق 

النحو، منها جامع الدروس اللغة العربية ألفها لشيخ مصطفى الغالييىن، ملخص قواعد 
شرح ابن عاقل , اللغة العربية ألفه فؤاد نعمة، منت األجرومية ألفه الشيخشمس الدين دمحم

 .وقواعد اللغة العربية ألفه حفين بيك دايب, على األلفية ألفه شيخ مجال الدين دمحم
 وحتليلها طريقة مجع البينات  -3

وهى الدراسة ( Library Research)دراسة مكتبية  ةستخدم الباحثت
 2.يقصدها مجع البياانت وألخبار مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة

 :يقوم الباحث ابخلطوة التالية, للحصول على النتائج املرجوة

 .بكردمحم بن أيب لشيخ " املواعظ العصفورية"كتاب قرأة   - أ
املواعظ "استخراج األمساء املنصوابت من كل حديث ىف كتاب  - ب

 ".العصفورية

 .موقع اإلعراب من الكلمات الىت تتضمن األمساء املنصوابتحتليل   -ج

 .عالمات اإلعراب من الكلمات الىت تتضمن األمساء املنصوابتحتليل   -د
 

 

 

                                                           
2Tim Penyusun Pedoman Skripsi Fakultas Humaniora dan Budaya, Pedoman Penulisan 

skripsi, (Malang : Pusat Pendidikan Fakultas Humaniora dan Budaya). 
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 علم النحو- أ
 معان اللغة يف معناها أما .اصطالحى واآلخر لغوى أحدمها: معنيان هلا النحو
  :8 كثرية، أمّهها

 املسجد حنو كنحوت -واجلهة القصد -أ
 دينار ألف حنو كعندي -املقدار -ب
 .سعيد حنو كسعد -والشبه املثل -ج

 يعرف هبا أحكام الىت ابلقواعد العلم هو النحو أن اصطالحا النحو معىن وأما
 0.ذلك وما يتبع بناء و إعراب من: تركيبها حال يف العربية الكلمات أواخر

علم  ويسمى, النحو علم(: الفنون اصكالحات كشاف)صاحب  التهانوي قال
 ما يتعلق وكيفية ,وسقما العريب صحة الرتكيب كيفية به يعرف علم وهو أيضا اإلعراب
 اخلطأ عن منه الغرض و. فيه أوبوقوعها ,حيث هو من فيه وقوعها حيث من ابأللفاظ

 10.به واإلفهام على فهمه واالقتدار التأليف يف
العربية الذي  العلوم من علم هو النحو علم أن السابقة التعريفات من ويفهم

 كما. العلوم سائر على فهم بواسطة ويستعان خطيئته من الكالم صواب ليعرف يستعمل
 : الكامل قيل

 يلحن مل إذا تكرمه واملرء األلكن لسان من يصلح النحو 
 األلسن مقيم نفعا فأجّلها أجلها العلوم من طلبت وإذا 

                                                           
 .10 ،(م 0000 الثانية الطبعة املختار، مؤسسة :القاهرة)العربية  للغة األساسية القواعد, اهلامشى أمحد السيد  8
 .4, (السنة دون اهلدى، نور مؤسسة :ماالنج ) اآلجرومية املقدمة بشرح السنية حتفة, داحلمي عبد الدين حمي دمحم 0

 .3, العربية للغة األساسية القواعد, اهلامشى أمحد السيد 10
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 وعالقة اجلملة الكلمات داخل أحوال يف يبحث النحو أن املذكورة التعريفات من وانطلقا
 ابختالف آخره يتغري ما فمنها يف اجلملة، الكلمات انتظمت وإذا. أخرى بكلمة كلمة
 العوامل اختلفت وإن آخره يتغري ال ما ومنها الىت تسبقه؛ العوامل الختالف فيها مركزه
 (.مبنيا)يسمى  والثاىن( معراب)فاألول يسمى . تسبقه الىت
 وعالمته اعراب اإلسم- ب

اإلعراب هو تغيري أواخر الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو 
. واجلزم, واجلر, والنصب ,الرفع: أقسام إىل أربعة ينقسم اإلعراب أن عرفنا وكما 11.تقديرا

 آخره ابلرفع يتغري املعرب واالسم, آخره ابلرف والنصب واجلزم يتغري املعرب فالفعل
 وخمفوضات األمساء، ومنصوابت األمساء، مرفوعات نعرف فلذلك. واجلر والنصب
 .األمساء

, الناقصواسم الفعل , وخربه, واملبتدأ, وانئبه, الفاعل: مرفوعات األمساء تسعة
والتابع , النافية للجنس" ال"وخرب , وخرب األحرف املشبهة ابلفعل, "ليس"واسم أحرف 

 .للمرفوع
وأن , وأن يكون مضافا إليه, أن يقع بعد حرف اجلر: جير االسم يف ثالثة مواضع

 10.يكون اتبعا للمجرور
واملفعول  ,واملفعول له, واملفعول املطلق, املفعول به: منصوابت األمساء أربعة عشر

وخرب , وخرب الفعل الناقص, واملنادى, واملستثىن, والتمييز, واحلال, واملفعول معه, فيه
والتابع , النافية للجنس" ال"واسم , أو إحدى أخواهتا" إن"واسم , "ليس"أحرف 

 . للمنصوب
 :13وعالماته هي واجلر والنصب آخره ابلرفع يتغري املعرب واالسم

                                                           
 مرتجم من  11

Syamsuddin Muhammad Ara’ini, Ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah Ajurumiyah (Bandung: 
Sinar Baru Algensindo, 1004), 00. 

 .303, جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين10 
 . 0, (دون السنة, اهلداية: سورااباي) املتممة األجرومية, الشيخ مشس الدين دمحم 13
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 الرفع- 1
مات الضمة وهي األصل والواو واأللف ومها انئبان عن للرفع أربعة عال

فأما الضمة فتكون عالمة للرفع يف أربعة مواضع يف االسم املفرد منصرفا كان . الضمة
ويف مجع املؤنث , ويف مجع التكسري منصرفا كان أو غري منصرف, أو غري منصرف

 يف مجع املذكر السامل فأما الواو فتكون عالمة للرفع يف موضعني. السامل وما محل عليه
وأما األلف فتكون عالمة للرفع يف املثىن وما محل . ويف األمساء الستة, وما محل عليه

 . عليه
 النصب- 0

وللنصب أربع عالمات والفتحة وهي األصل واأللف والكسرة والياء وهي 
فأما الفتحة فتكون عالمة للنصب يف موضعني يف االسم املفرد . انئبة عن الفتحة

أما . ويف مجع التكسري منصرفا كان أو غري منصرف, منصرفا كان أو غري منصرف
سرة فتكون عالمة للنصب وأما الك. األلف فتكون عالمة للنصب يف األمساء الستة

وأما الياء فتكون عالمة للنصب . نيابة عن الفتحة يف مجع املؤنث السامل وما محل عليه
 . يف موضعني يف املثىن وما محل عليه ويف مجع املذكر السامل وما محل عليه

 اجلر- 3
وللخفض ثالثة عالمات الكسرة وهي األصل والياء والفتحة ومها انئبان عن 

أما الكسرة فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضع هي يف االسم املفرد ف. الكسرة
وأما . ويف مجع املؤنث السامل وما محل عليه, ويف مجع التكسري املنصرف, املنصرف

ويف املثىن وما محل , الياء فتكون عالمة للخفض يف ثالثة مواضع هي يف األمساء الستة
وأما الفتحة فتكون عالمة للخفض يف . هويف مجع املذكر السامل وما محل علي, عليه

إال إذا أضيفت أو دخلت عليه , أو مجع تكسري, االسم الذي ال ينصرف مفردا كان
 .أل

 منصوابت األمساء- ج
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واملفعول , واملفعول له, واملفعول املطلق, املفعول به: منصوابت األمساء أربعة عشر
وخرب , وخرب الفعل الناقص, واملنادى, واملستثىن, والتمييز, واحلال, واملفعول معه, فيه

والتابع , النافية للجنس" ال"واسم , أو إحدى أخواهتا" إن"واسم , "ليس"أحرف 
 . للمنصوب

 املفعول به -2
 تعريف املفعول به - أ

ضربت زيدا وركبت الفرس واتقوا : حنو, املفعول به هو اإلسم الذي يقع عليه الفعل
 14.هللا

وال تغري ألجله  ,وقع عليه فعل الفاعلما املفعول به هو اسم دل على 
  10.صورة الفعل

. ضربت زيدا: حنو, وللباحثة املفعول به هو اسم الذي وقع عليه الفعل
 .زيدا فاملفعول به لفظ

يًعا عاِليًما : حنو را اِبلسُّوِء ِمنا الجقاوجِل ِإاله مانج ظُِلما ۚ واكاانا اَّللهُ مسِا الا حيُِبُّ اَّللهُ اجلجاهج
 (148  النساء)

 ضمة ظاهرة وعالمة رفعه واجلوازم النواصب عن لتجرده مرفوع مضارع فعل: حيب 
 . شئ آبخره ومل يتصل اآلخر صحيح مضارع فعل ألنه آخره يف

 اسم ألنه يف آخره ظاهرة ضمة رفعه وعالمة حيب مرفوع فاعل: اجلاللة لفظ: هللا 
 .مفرد

  .اسم مفرد ألنه آخره يف ظاهرة فتحة نصبه وعالمة منصوب به مفعول: اجلهر 
 أقسام املفعول به - ب

 10.صريح غري و صريح :قسمان به املفعول
                                                           

 .01, املتممة األجرومية, مشس الدين دمحم الشيخ14  
 مرتجم من10 

Hifni Bek Dayyab, Kaidah Tata Bahasa Arab (Jakarta: Darul Ulum Press, 0010), 040. 



 

1  
 

وضمري ( احلريةا  خالد فتح: )حنو, ظاهر: أيضا قسمني إىل ينقسم والصريح
 (.نستعني نعبد وإايك إايك: )حنو, أو منفصل( وأكرمتهم أكرمتك: )حنو, متصل

, مصدري حرف بعد مبصدر مؤول: أقسام ثالثة إىل ينقسم الصريح وغري
مؤول مبصدر منصوب مفعول به : أنك جمتهد)جمتهد  علمت أنك: حنو
جتتِهد  ظننتك: حنو, مبفرد مؤول مجلة, (علمت اجتهادك: والتأويل". علمت"ل
. يف حمل نصب مفعوله الثاين" جتتهد"ومجلة . األول" ظننت"مفعول : الكاف)

, جمرور ابلباء: يدك)أمسكت بيدك : حنو, وجمرور جار, (ظننتك جمتهدا: والتأويل
اجلر  حرف يسقط وقد(. وهو يف حمل نصب مفعول به غري صريح ألمسكت

فهو , اخلافض نزع على املنصوب: ويسمى, به مفعول أنه على اجملرور فينصب
تاارا ": حنو, يرجع إىل أصله من النصب  من أى "راُجال سابجِعنيا  قداوجماهُ  ُموساى وااخج

 .قومه

 أحكام املفعول به -ج

 : 12أحكام أربعة به للمفعول

 .أنه جبب نصبه -1
 .رعت املاشية العشب: أى" رعت املاشية: "حنو, أنه جيوز حذفه لديل -0
أنزل : أى" ماذا أنزل ربكم قلوا خريا: "حنو, لدليل فعله حيذف أن جيوز أنه -3

 .خريا
أو , وقد يتقدم على الفاعل. الفاعل و الفعل عن يتأخر أن فيه األصل أن -4

 .على الفعل والفاعل معا
 املفعول املطلق -1

                                                                                                                                                               
 .303, جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين 10
 .304, جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين12
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 تعريف املفعول املطلق - أ
, عدده املفعول املطلق هو املصدر املنتصب توكيدا لعامله أو بياان لنوعه أو

 18.ضربت ضراب: حنو
 نوعه بيانول ملعناه هتأكيدلاملفعول املطلق هو مصدر يذكر بعد فعل لفظه 

 مفعول)جباروجمرور  مقيدة املفاعيل األخرى ألن مطلقا مفعوال ومسي 10.عددهأو 
  .بشيء متبوعاً  فليس املطلق أما املفعول( فيه مفعول, معه مفعول ,له مفعول, به

 .أتكيدا ملعناه" تكليما"املفعول املطلق هو ". هللا موسى تكليماوكلم " -: حنو 

 .بياان لعدده" وقفتني"املفعول املطلق هو ". وقفت وقفتني" -
 .بياان لنوعه" سري العقالء"املفعول املطلق هو ". سرت سري العقالء" -
 .بدال من التلفظ بفعله". صربا على الشدائد" -

 أحكام املفعول املطلق -ب
 :00املطلق ثالثة أحكامللمفعول 

 أنه جيب نصبه -1
فإن كان للنوع أو . إن كان للتأكيد, أنه جيب أن يقع بعد العامل -0

, إال إن كان استفهاما أو شرطا, جاز أن يذكر بعده أو قبله, العدد
فيجب تقدمه على عامله ألن ألمساء اإلستفهام والشرط صدر 

 .الكالم
 إذا .عليه دلة لقرينة عدداي أو نوعيا كان إن عامله حيذف أن جيوز أنه -3

أو  طويال جلوسا بلى"اجلواب  ىف فيقال" جلست ما"تقول 
 ".جلستني

                                                           
 .20, (0000, احلرمني: سورااباي) شرح ابن عقيل على األلفية, مجال الدين دمحم 18
 .000, (0010, دار العلوم: جاكرات) قواعد اللغة العربية, حسن بيك دايب 10

 .380 ,جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين00   
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 ألجله/  املفعول له -3
 تعريف املفعول له - أ

 01.مفعول له هو اإلسم الذي يذكر بياان لسبب وقوع الفعل

: حنو, املفعول له هو املصدر املفهم علة املشارك لعامله يف الوقت والفاعل
  00.فشكرا مصدر وهو مفهم للتعليل ألن املعىن جد ألجل الشكر. جد شكرا

فتحة  نصبه وعالمة منصوب منصوب اغرتب لفاعل ألجله مفعول: رغبة
 .مفرد اسم ألنه آخره يف ظاهرة

 منشؤه اليت األفعال من لفعل مصدرا ماكان هو القليب ابملصدر املراد
 . ذلك وغري واخلوف واخلشية وإلجالل كالتعظيم: الباطنة احلواس

 الصنهاجى يف داود بن دمحم بن هللا عبد أبو عند له املفعول تعريف وأما
: حنو. وقوع الفعل لسبب بياان يذكر الذي املنصوب االسم هي اآلجرومية كتابه

 ,لعمرٍو قاام زيد ِإجالاالً 

 .اإلعراب من له حمل ال الفتح على مبين ماض فعل:  قااما 

 .مفرد  ألنه اسم آخره يف ظاهرة ضمة رفعه وعالمة مرفوع قام فاعل:  زيد 

 آخره يف فتحة ظاهرة نصبه وعالمة منصوب قام لفاعل ألجله مفعول:  إجالال 
 .مفرد اسم ألنه

                                                           

 مرتجم من01 
 Syamsuddin Muhammad Ara’ini, Ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah Ajurumiyah (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 1004), 00. 
 .80, شرح ابن عقيل على األلفية ,مجال الدين دمحم00
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 بالم جمرور جمرور اسم" عمرو", الكسر على مبين جر حرف" ل: " لعمرو
 . اسم مفرد ألنه آخره يف ظاهرة كسرة جره وعالمة

 .بقام متعلق لعمرو واجملرور اجلار من اجلملة وشبه

 شروط نصب املفعول ألجله - ب
. جيز نصبه مل منها شرط فقد فإن. شروط مخسة عليه يشرتط له املفعول إن

 . له أنه مفعول على ينصب الفعل حدوث لسبب بياان يذكر ما كل فليس
 .أن يكون مصدرا -1
 .أن يكون املصدر قلبيا أي من أفعال النفس الباطنة -0
 .املصدر القليب متحدا مع الفعل يف الزمانأن يكون  -3
 . أن يكون املصدر القليب متحدا مع الفعل يف الفاعل -4
علة  والفاعل الزمان يف الفعل مع املتحد القليب املصدر هذا يكون أن -0

 فعلت؟  مل : لقولك جوااب يقع أن يصح حبيث الفعل حلصول
يفيد  جر حبرف املصدر جر وجب الشروط، هذه من شرط فقد فإن

 ". للكتابة جئت: "حنو كالالم, التعليل
 أحكام املفعول له -ج

 : 03أحكام ثالثة أجله من للمفعول
 ركذ  وإذا. صريح ألجله مفعول أنه على نصبه شروط استوىف إذا ينصب -1

 حمل ىف أنه واعترب للتعليل املفيد اجلر حبرف جر الشروط يستوف ومل, للتعليل
جيعلون أصابعهم : "كما قوله تعاىل. صريح غري ألجله مفعول أنه على نصب

 "يف ءاذاهنم من الصواعق حذر املوت

                                                           
 . 388-382, جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين  03
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 غري ألجله مفعول أنه على نصب موضع ىف( من الصواعق: )تعاىل فقوله
 .صريح ألجله مفعول( حذر: )وقوله. صريح

 .جر حبرف جر أم أنصب سواء عامله على ألجله املفعول تقدمي جيوز -0
وهو يف . وجره نصبه جيوز بل نصبه شروط املستوىف املصدر نصب جيب ال -3

 : ذلك على ثالث صوار
 احرتاماً  الناس وقف: "حنو نصبه فاألكثر إلضافةاو " أل" من يتجرد أن -1

 . قلة على جير وقد" للعلم
" العلم يف للرغبة سافرت: "حنو اجلر حبرف جره فاألكثر أبل يقرتن أن -0

 .قلة على ينصب وقد
 املنكر تركت: "حنو اجلر حبرف وجر نصبه سواء فاألمران ,فيضا أن -3

 ".هللا خشية من أو ,هللا خلشية أو ,هللا خشيةا 
 املفعول فيه -4
 تعريف املفعول فيه - أ

 لبيان يذكر" يف" تقدير على ينتصب اسمهو ( ظرفا ويسمى) فيه املفعول
 ويف البكرة يف سبحوه أى" وسبحوه بكرة وأصيال: "حنو, 04مكانه أو الفعل زمان

 .األصيل
أمام وخلف و قدام : املكان هو اسم املكان املنصوب بتقدير يف حنوظرف 

اليوم والليلة وغدوة : حنو, ظرف الزمان هو اسم الزمان املنصوب بتقدير يف. وغريها
 00.وبكرة وغريها

                                                           
 .380, جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين 04
 من مرتجم  00

Syamsuddin Muhammad Ara’ini, Ilmu Nahwu Terjemahan Mutammimah Ajurumiyah (Bandung: 
Sinar Baru Algensindo, 1004), 042. 
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 األمساء كسائر يكون بل, ظرفا يكون فال" يف" تقدير على يكن مل إذا أما
, "سعيد يوم يومنا: "حنو, وخرباً  مبتدأ فيكون. العامل يطلبه ما حسب على

ويكون " شبابك أايم تضيع ال: "حنو, به ومفعوال, "اجلمعة يوم جاء: "حنو, وفاعال
 . غري ذلك

 أنواع املفعول فيه - ب
 : 00قسمان( ويسمى ظرفا)املفعول فيه 

وما تدرى نفس : "حنو, احلدث فيه وقع وقت على يدل ما هو الزمان ظرف -1
 ".  ماذا تكسب غدا

مث صبوا فوق رأسه من : "حنو, فيه وقع مكان على يدل ما هو املكان ظرف -0
 ".عذاب احلميم

 .02(مبهم) حمدود غري و حمدود إىل املكان و الزمان ظريف من كل وينقسم
ما دل على قدر من الزمان غري : من ظروف الزمان هى( غري حمدود)املبهم 

 . و زمان, و وقت, و حني, و أمد,أبد: حنو, معني
: حنو, ما دل على وقت مقدر معني حمدود: احملدود من ظروف الزمان هى

 . و عام, و سنة, و شهر, و أسبوع, و ليلة, و يوم, ساعة
ما دل على مكان غري معني  : من ظروف املكان هى( غري حمدود)املبهم 

: وهى, وكأمساء املقادير املكانية, و ورأوغري ذلك, أمام: وهى, كاجلهات الست
 .وغري ذلك, فرسخو , ميل

له صورة : أي, ما دل على مكان معني: احملدود من ظروف املكان هى
ومنه أمساء البالد والقرى . وبلد, ومسجد, ومدرسة, كدار, حمصورة, حمدودة

 08.واجلبال واألهنار والبحار
                                                           

 .1  (م 1024 اجليل، دار :لبنان -بريوت ) واإلعراب والصرف النحو يف الكامل قبش، أمحد 00   
 .0 ،(م 0001 البشري، دار :األردن-عمان(  التطبيقي النحو, الشجرى عمر عزام الدكتور  02  

 .300 ,جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين 08 
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 متصرفة ظروف إىل أيضا املكان والظروف الزمان ظروف من كل وتنقسم
  00.متصرفة غري وظروف

 هذه ومن. ظرف غري و ظرفا يستعمل ما هى متصرفة فظروف
 ليل – ظهر – مساء  -صباح  -سنة  -شهر -أسبوع - يوم - ساعة:الظروف

– مشال  -وسط – يسار – ميني – كيلومرت – فرسخ – ميل - برهة – حلظة –
 على للداللة أى) ظرفا تستعمل أن ميكن الظروف وهذه. غرب - شرق – جنوب

 وميكن. (فيه مفعوال ابعتبارها منصوبة تكون وابلتاىل الفعل وقوع مكان أو زمان
 .اجلملة يف موقعها حبسب تعرب وابلتاىل ظرف غري تستعمل أن

 - حني :الظروف هذه ومن. ظرف إال تستعمل ال متصرفة غري فظروف
 – عند – بني  -حتت  -فوق  -خلف  -وراء  -طوال  -خالل  -أثناء  -بعد

 دائما تكون املذكورة والظروف. دون  -حول  -حنو  -جتاء  -تلقاء  -لدى
 خرب تقع أو فيه مفعوال تقع أن إما .الكالم يف وقعت أينما الظرفية على منصوبة
 .وجواب حمذوف بفعل منصوبة وتكون صفة، أو للمبتدأ

 30أحكام املفعول فيه -ج
 مرفوعا كان فإن نصب، حمل يف كان مبنيا كان وما منصوبة مجيعها الظروف -1

 على دل وإن ظرفا واليعرب ظرفا يكن مل الظرفية غري لداع جمرور أو منصواب أو
 .مكان أو زمان

 وهو بعامله الظرف ويتعلق به يتعلق إىل حيتاج الظروف من نصب ما كل -0
 .الناقصة واألفعال املصادر رائحته فيه ما أو املشتقات من يشبهه ما أو الفعل

 فعل من فيه الواقع احلدث هو وعامله .وجواب أو جوازا الظرف عامل وحيذف -3
 أو فعل من به، يتعلق ما إىل حيتاج الظروف من نصب ما وكل. شبهه أو

 فيحذف .وجواب أو جوازا حمذوف وإما مذكورا إما الظروف ومتعلق. شبهه
                                                           

 .20 , )السنة دون ,السالمية الثقافة دار :بريوت) العربية اللغة قواعد ملخص ,نعم فؤاد 00 
 .10, واإلعراب والصرف النحو يف الكامل قبش، أمحد 30



 

19 
 

يف جواب ( عند العلماء: )حنو ,دليل عليه ودل خاصا، كوان كان إن جوازا،
 : وحيذف وجواب على ثالث مسائل". أين جتلس؟: "من قال

 وكائن كموجود حدث كل به يراد ألن يصلح عاما كوان يكون أن -1
 .املوصول صلة أم صفة أم خربا إما املقدر املتعلق ويكون .لوحاص

 .االشتغال على منصواب الظرف يكون أن -0
 حينئذ: "كقوهلم, ذكره جيوز فال ابحلذف، مسموعا املتعلق يكون أن -3

 ".اآلن فامسع حينئذ، ذلك كان"أى " اآلن
 املفعول معه  -0
 تعريف املفعول معه -أ

ليدل , مسبوقة جبملة" مع"مبعىن , املفعول معه هو اسم فضلة وقع بعد واو
بال قصد إىل إشراكه يف حكم ما , (معه: أي)على شيء حصل الفعل مبصاحبته 

 .31"مشيت والنهرا : "حنو, قبله
املفعول معه هو االسم املنتصب بعد واو مبعىن مع والناصب له ما تقدمه 

فالطريق ". سريى مع الطريق"أى , "سريى والطريق: "حنو, من الفعل أو شبهه
 . 30منصوب بسريى

 شروط النصب على املعية -ب
 : شروط ثالثة الواو بعد ما نصب يف يشرتط

 االسم كان نفإ(. بدونه اجلملة انعقاد يصح حبيث أي) فضلة يكون أن  -1
 قبله، ما على عطفه جيب بل, املعية على نصبه جيز ومل عمدة للواو التايل

 .وخليل   سعيد اشرتك :وحن .عاطفة الواو فتكون
 قبل ما أن املثال هذا من نعرف. والنهر مشيت: حنو. مجلة قبله ما يكون أن  -0

 ما على معطوفا كان مفرد سبقه فإن ".مشيت"وهى مجلة  مجلة معه مفعول
                                                           

 .403 ,الدروس العربية جامع, الشيخ املصطفى الغالييين 31
 .80, شرح ابن عقيل على األلفية, مجال الدين دمحم 30
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 الواو بعد الكلمة أن املثال هذا من نعرف. وشأجنه امرِئٍ  كلُّ : حنو. قبله
 .مجلة ليس مفرد، الواو قبل كلمة ألن قبله كلمة على معطوف

 للعطف الواو تكون أن تعني فإن ".مع" مبعىن تسبقه اليت الواو يكون أن  -3
 .معه مفعوال بعدها ما يكن مل املعية صحة لعدم

 املعية واو بعد ما أوأحكام نصب املفعول معه  -ج
 : أحكام أربعة املعية الواو بعد الواقع لالسم

 جيوز ال أنه مبعىن قبله، على عطفه يصح مل إذا معه املفعول نصب جيب  -1
 من يلزم مل إذا املعية على النصب وجوب أنّ  اآلخر الشرح يف أو العطف،
 ولو". واإِلميانا  الدار تبوؤا والهذين: "كقوله تعاىل   .املعىن يف فساد العطف
 -تسكن أي -تتبوأ أن الدار ألنّ  املعىن لفسدت الدار على اإلميان عطفت
 . تتبوأ ال فاإلميان

مثل  .أرجحة املعي على النصب كان وإن والعطف، املعية على النصب جواز- 0
 نصبه وعالمة منصوب معه مفعول: خالدا, "كتبت البحث وخالدا: "قولنا
: خالد, "كتبت البحث وخالد"أو . مفرد اسم ألنه آخره يف ظاهرة فتحة
 .كتبت يف التاء وهو متحرك رفع ضمري على معطوف اسم

 إال يقع ال الفعل كان إذا وذلك, العطف ووجوب املعية على النصب امتناع- 3
 يف واملمرض الطبيب تعاون: "مثل قولنا, املشاركة على ويدل متعدد، من

 ".العملية إجراء
: قولنا مثل, وأفضل أرجح العطف ولكن والعطف املعية على النصب جواز- 4

 .والطالب األستاذ جاء : قولنا وجيوز .والطالب األستاذُ  جاء
 احلال  -1
 تعريف احلال -أ
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: حنو, ملا انبهم من اهليئات إما الفاعلاحلال هو اإلسم املنصوب املفسر 
 33.جاء زيد راكبا

, احلال هو وصف فضلة يذكر لبيان هيئة االسم الذي يكون الوصف له
وقد جتر لفظا ابلباء الزائدة بعد , واحلال منصوبة دائما". مررت هبند راكبة: "حنو

 . النفي
وقد . فاعيلوامل, واملبتدأ, واخلرب, وانئب الفاعل, جتيء احلال من الفاعل

فاعال أو , أو يف التقدير, أتيت احلال من املضاف إليه بشرط أن يكون يف املعىن
 :34وذلك يف صورتني, مفعوال
أو انئب , أن يكون املضاف مصدرا أو وصفا مضافني إىل فاعلهما- 1

مضاف إىل : قدوم" )سرين قدومك ساملا: "حنو. أو مفعوهلما, فاعلهما
حال من الكاف الىت هي : وساملا. إىل فاعلهمن إضافة املصدر , الكاف

 (.وإن كانت يف االلفظ مضافة إىل املصدر, فاعل يف املعىن
, حبيث لو حذف املضاف, أن يصح إقامة املضاف إليه مقام املضاف- 0

. وذلك أبن يكون املضاف جزءا من املضاف إليه حقيقة. الستقام املعىن
يقي من املضاف إليه وهو جزء حق: اليد, "أمسكت بيدك عاثرا: "حنو

 .حال من الكاف: وعاثرا, ضمري املخاطب
وبذلك تكون احلال أيضا قد جاءت من الفاعل أو املفعول تقديرا؛ ألنه 

 . يصح االستغناء عن املضاف
 30شروط احلال- ب

جاء زيد :"حنو. فإن وقع بلفظ املعرفة أول بنكرة, ال يكون احلال إال نكرة- 1
 .أي منفردا" وحده

                                                           

 .004 ,املتممة األجرومية ,الشيخ مشس الدين دمحم33 
 .408 ,جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين34 
 .004 ,املتممة األجرومية, الشيخ مشس الدين دمحم 30



 

   
 

بدت اجلارية : "حنو. وقد يقع جامدا مؤوال مبشتق, والغالب كونه مشتقا- 0
 .أي مضيئة" قمرا

يف الدار جالسا : "حنو. ال يكون صاحب احلال إال معرفة أو نكرة مبسوغ- 3
 ".رجل

 أقسام احلال -ج
إىل , وإىل مقصودة لذاهتا وموطئة, تنقسم احلال إىل مؤسسة ومؤكدة

 :30ومجلة وشبه مجلة وإىل مفردة, حقيقية وسببية
 احلال املؤسسة واحلال املؤكدة- 1

جاء : "حنو, هي اليت اليستفاد معناها بدوهنا( وتسمى املبنية)فاملؤسسة 
, وإمنا يؤيت هبا للتوكيد, واملؤكدة هي اليت يستفاد معناها بدوهنا". خالد راكبا

 ".تبسم ضاحكا: "حنو
 احلال املقصودة لذاهتا واحلال املوطئة- 0

إما موطئة ". سافرت منفردا: "حنو, (وهو الغالب)ال إما مقصودة لذاهتا احل
فتمثل هلا بشرا : "كقوله تعاىل, وهي اجلامدة املوصوفة فتذكر توطئة ملا بعدها

 "سواي
 احلال احلقيقية واحلال السببية- 3

جئت : "حنو, (وهو الغالب)احلال حقيقية هي اليت تبني هيئة صاحبها 
, السببية هي ما تبني هيئة ما حيمل ضمريا يعود إىل صاحبهاواحلال ". فرحا
 ".ركبت الفرس غائبا صاحبه: "حنو

 احلال املفرد واحلال اجلملة واحلال شبه اجلملة -4
تعلم دمحم : "حنو, احلال املفرد هو احلال اليت التكون مجلة أو شبه اجلملة

 ".جالسا

                                                           
 .410 ,جامع الدروس العربية ,الشيخ املصطفى الغالييين 30
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, موقع احلال, ملة االمسيةواحلال اجلملة هو أن تقع اجلملة الفعلية أو اجل
وشروط اجلملة اليت ". جاء سعيد يركض: "حنو, وحينئد تكون مؤولة مبفرد

 .تقع حاال هى أن تكون مجلة خربية وأن تكون فب اجلملة رابطة
: حنو, واحلال شبه اجلملة هو أن تقع الظرف أو اجلار واجملرور يف موقع احلال

 ".رأيت اهلالل بني السحاب"
  التمييز- 7
 تعريف التميز - أ

: حنو. 32التميز هو اسم نكرة يذكر تفسريا للمبهم من ذات أو نسبة
 .اشرتيت عشرين كتااب

: حنو. 38والتمييز هو كل اسم نكرة متضمن معىن لبيان ما قبله من امجال
 . طاب زيد نفسا

وامفسر , تبيينا ومبينا, تفسريا ومفسرا, متييزا ومميزا: واملفسر للبهم يسمى
 30.مميزا ومفسرا ومبينا :يسمى

فإذا ". يف"كما أن احلال تكون على معىن , "من"والتميز يكون على معىن 
وإذا , فاملعىن أنك اشرتيت عشرين من الكتب, "اشرتيت عشرين كتااب: "قلت

 . فاملعىن أنه طاب من جهة نفسه, "طاب زيد نفسا"قلت 
 أنواع التمييز- ب

 متييز الذات- أ
عندي رطل : "حنو. كان مفسرا السم مبهم ملفوظما  : متييز الذات

 ".زيتا
 :واإلسم املبهم على مخسة أنواع

                                                           
 . 408 ,جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين 32
 . 00, شرح ابن عقيل على األلفية, مجال الدين دمحم 38
 . 408 ,جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين30 
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 "اشرتيت أحد عشر كتااب: "حنو, العدد- 1
 "عندي قصبة أرضا: "حنو, ما دل على مقدار- 0
 "عندي مد البصر أرضا: "حنو, ما دل على ما يشبه املقدار- 3
 "لنا مثل ما لكم خيال: "حنو, املقادير- 4
 "عندي خامت قضة: "حنو, ما كان فرعا للتمييز- 0

إال , وإضافة" من"جيوز جره ب, وحكم متييز الذات أنه جيوز نصبه
, فتمتنع اإلضافة –أبن كان املميز مضافا  -إذا اقتضت إضافته إضافتني 

 ". من"ويتعني نصبه أو جره ب
 40متييز النسبة- ب

حسن علي : "حنو. النسبةما كان مفسرا جلملة مبهمة : متييز النسبة
فأزلت , مبهمة حتتمل أشياء كثرية" علي"إىل " احلسن"فإن نسبة ". خلقا

 ".خلقا"إهبامها بقولك 
 .ومتييز النسبة ينقسم على قسمني هي حمول وغري حمول

ما أحسن : "حنو, أو مبتدأ, أو مفعوال, ما كان أصله فاعال: فاحملول
أو " من"وال جيوز جره ب .وحكمه أنه منصوب دائما". خالدا أداب

 .ابإلضافة
". أكرم بسليم رجال: "حنو, ما كان غري حمول عن شيء: وغري احملول

 ".من"وجيوز جره ب, وحكمه أنه جيوز نصبه
وما بعد اسم التفضيل ينصب وجواب على التمييز إن مل يكن من 

" أفعل"فإن كان من جنس ما قبله وجب جره إبضافته إىل . جنس ما قبله
مضافا لغري التمييز فيجب نصب التمييز حينئذ لتعذر " أفعل"ذا كان إال إ

 . اإلضافة مرتني

                                                           
 .400 ,جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين 40
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 بعض أحكام للتمييز- ج
ويف متييز اجلملة هو ما , عامل النصب يف متييز الذات هو االسم املبهم املميز  -1

 .فيها من فعل أو شبهه
نذر تقدمه على و . أو فعال جامدا, ال يتقدم التمييز على عامله إن كان ذاات- 0

 .أما توسطه بني العامل ومرفوعه فجائز. عامله املتصرف
 .فال يكون مجلة وال شبهها, ال يكون التمييز إال امسا صرحيا- 3
 .ال جيوز تعدده- 4
إن كان وصفا انب , وقد يكون مشتقا. األصل فيه أن يكون امسا جامدا- 0

 .عن موصوفه
 .وهو يف املعىن نكرة, عرفة لفظاوقد أييت م. األصل فيه أن يكون نكرة- 0
 .خالفا لكثري من العلماء, وقد أييت التمييز مؤكدا - 2
 .ال جيوز الفصل بني التمييز والعدد إال ضرورة يف الشعر- 8
صح أن تفرده منصواب ابعتبار لفظ , إذا جئت بعد متييز العدد بنعت- 0

 .لتمييزوصح أن جتمعه مجع تكسري منصواب ابعتبار معىن ا, التمييز
اثنا عشر واثنتا "ويستثىن من ذلك . وقد يضاف العدد فيستغىن عن التمييز- 10

 .فلم جييزوا إضافته, "عشر
فيبقى مبين اجلزأين على , ال ختل إضافته ببنائه, إذا أضيف, والعدد املركب- 11

 .كما كان قبل إضافته, الفتح
صدره مبا تقتضيه أعرب , ويرى الكوفيون أن العدد املركب إذا أضيف- 10

 .وجر عجزه ابإلضافة, العوامل
  االستثناء- 8
 تعريف االستثناء- أ
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أو إحدى أخواهتا من أدوات اإلستثناء " إال"االستثناء هو إخراج ما بعد 
, "مستثىن"واملخرج يسمى ". جاء التالميذ إال عليا: "حنو. من حكم ما قبله

 .41"مستثىن منه"واملخرج منه يسمى 
هو إخراج ما بعد إال أو إحدى أخواهتا عن حكم ما قبلها إجيااب االستثناء 

 40.أو سلبا
 أدوات االستثناء- ب

إال وغري وِسوى وُسوى وساوى وخال وعدا . وهي, ولالستثناء مثاين أدوات
 .وحاشا وليس واليكون

 43املستثىن إبال- 1
, وجوب النصب: فله ثالث أحوال, إن كان مستثىن إبال متصال

 .ووجوب أن يكون على حسب العوامل قبله, هنيوجواز الوج
: حنو, األول أن يقع يف كالم اتم موجب: وجيب النصب يف حالتني

ويتقدم , والثاين أن يقع يف كالم اتم منفي". ينجح التالميذ إال الكسول"
 ".ما جاء إال سليما أحد: "حنو, على املستثىن منه

إن وقع بعد , منه ونصبهوجيوز الوجهان مها جعله بدال من املستثىن 
, ما جاء القوم إال علي: "حنو, املستثىن منه يف كالم اتم منفي أو شبه منفي

 ".وإال عليا
مىت , وجيب أن يكون املستثىن إبال على حسب ما يطلبه العامل قبله

, للعمل فيما بعدها" إال"فيتفرغ ما قبل , حذف املستثىن منه من الكالم
وجيب حينئد أن يكون الكالم منفيا أو . جودةغري مو " إال"كما لو كانت 

                                                           
 . 432 ,جامع الدروس العربية, غالييينالشيخ املصطفى ال 41
 . 080 ,املتممة األجرومية, الشيخ مشس الدين دمحم 40
 .  440 -430 ,جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين 43
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ما مررت إال ", "ما رأيت إال عليا", "ما جاء إال علي: "حنو, شبه منفي
 ".بعلي

سواء أتقدم , فليس فيه إال النصب, إن كان املستثىن إبال منقطعا
: حنو. سواء أكان الكالم موجبا أم منفيا, على املستثىن منه أم أتخر عنه

 ".إال أمتعتهم جاء املسافرون"
 املستثىن بغري وِسوى وُسوى وساوى- 0

ويعرب غري وسوى مبا , واملستثىن بغري وسوى بلغاهتا جمرور ابإلضافة
 ".قاموا غريا زيدٍ : "حنو. يستحقه املستثىن إبال فيجب نصبهما

 املستثىن خبال وعدا وحاش- 3
, ضمنت معىن إال االستثنائية, أفعال ماضية: خال وعدا وحاشا

 .كما يستثىن إبال, ستثىن هبافا
فالنصب على أهنا أفعال . وحكم املستثىن هبا جواز نصبه وجره

, واجلر على أهنا أحرف جر شبيهة ابلزائد. وما بعدها مفعول به, ماضية
 ".جاء القوم خال عليا أو علي  : "حنو

 املستثىن بليس و اليكون- 4
. سم الناصبة للخربمن األفعال الناقصة الرافعة لال: ليس و ال يكون

واملستثىن . كما يستثىن هبا, وقد يكوانن مبعىن إال االستثنائية؛ فيستثىن هبما
". جاء القوم ليس خالدا: "حنو, بعدمها واجب النصب؛ ألنه خرب هلما

. وامسهما ضمري مسترت يعود على املستثىن منه. جاؤوا إال خالدا: واملعىن
ف يف مرجعه يف خال وعدا وحاشا واخلالف يف مرجع الضمري فيهما كاخلال

 .فراجعه
 44املنادى- 5

                                                           
 .400  -400, جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين 44
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 تعريف املنادى وأقسامه- أ
". اي عبد هللا: "حنو, املنادى هو اسم وقع بعد حرف من أحرف النداء

" ا"و" هيا"و" أاي"و. للمنادى القريب" أي"و " أ: "وهي, وأحرف النداء سبعة
" وا"و. أو متوسطا, أو بعيدا, قريبا كان, لكل لكل منادى" اي"و. للمنادى البعيد

 .للندبة
والنكرة غري , والنكرة املقصودة, املفرد املعرفة: واملنادى مخسة أقسام

 .والشبيه ابملضاف, واملضاف, املقصودة
 أحكام املنادى- ب

 .أو حمال, إما لفظا, وحكم املنادى أنه منصوب
رف انب ح, "أدعو: "تقديره, وعامل النصب فيه إما فعل حمذوف وجواب

وعلى األول فهو ". أدعو"وإما حرف النداء نفسه لتضمنه معىن , النداء منابه
 .نفسها" اي"وعلى الثاين فهو منصوب ب, مفعول به للفعل احملذوف

, (مبعىن أنه يكون معراب منصواب كما تنصب األمساء املعربة)فينصب لفظا
 ".افال تنبهاي غ: "حنو, أو شبيها به, أو مضافا, إذا كان نكرة غري مقصودة

إذا  , (مبعىن أنه يكون معراب منصواب كما تنصب األمساء املعربة)وينصب حمال
وبناؤه على ما يرفع به من ". اي زهريُ : "حنو, كان مفردا معرفة أو نكرة مقصودة

 ".اي علي: "حنو, ضمة أو ألف أو واو
 أحكام توابع املنادى- ج

 :إن كان املنادى مبنيا فتابعه على أربعة أضرب
واسم , "أية"و, "أي"وهو اتبع , ما جيب رفعه معراب تبعا للفظ املنادى- 1

 ".اي أيها الرجل: "حنو, اإلشارة
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وهو , (أي يكون مبنيا على الضم من غري تنوين)ما جيب ضمه للبناء - 0
اي سعيد : "حنو, اللذان مل يضافا" أل"واملعطوف اجملرد من , البدل
 ".خليل

, "أل"وهو كل اتبع أضيف جمردا من , جيب نصبه تبعا حملل املنادى - 3
 ".اي علي وأاب احلسن: "حنو

. والنصب تبعا حملله, الرفع معراب تبعا للفظ املنادى: ما جيوز الوجهان- 4
 :وهو نوعان

وذلك يكون يف , "أل"النعت املضاف املقرتن ب: األول
اي خالد احلسُن اخللق أو " :حنو, الصفات املشتقة املضافة إىل معموهلا

 ".احلسنا اخللق
من  (أي ليس مضافا وال شبيها به)ما كان مفردا : والثاين

: حنو, "أل"أو معطوف مقرتن ب, أو عطف بيان, أو توكيد, نعت
 ".أو اي علي الكرميا , اي علي الكرميُ "

 40خرب الفعل الناقص- 20
ع األول تشبيها له فريف, الفعل الناقص هو ما يدخل على املبتدأ واخلرب

, ويسمى املبتدأ بعد دخوله امسا له. وينصب االخر تشبيها له ابملفعول به, ابلفاعل
 .ألنه خرب الفعل الناقص" عادل"ينصب , "كان عمر عادال: "حنو. واخلرب خربا له

بل ال بد , مسيت هذه األفعال انقصة؛ ألهنا ال يتم هبا مع مرفوعا كالم اتم
بل هو عامدة؛ ألنه يف , فمنصوهبا ليس فضلة. م الكالممن ذكر املنصوب ليت

خبالف غريها من األفعال , وإمنا نصب تشبيها له ابلفضلة, األصل خرب للمبتدأ
ومنصوهبا فضلة خارجة عن نفس , فإن الكالم ينعقد معها بذكر املرفوع, التامية

 .الرتكيب

                                                           

 .308 -310, جامع الدروس العربية ,الشيخ املصطفى الغالييين40 
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وكان : "حنو .وكاد وأخواهتا, كان وأخواهتا: "والفعل الناقص على قسمني
 ". كاد املطر يهطل", "اهللا عليما حكيما

, وابت, وظل, وأضحى, وأصبح, وأمسى, كان: كان وأخواهتا هي
 . وما دام, وما برح, وما فتئ, وما انفك, وما زال, وليس, وصار

, وأوشك, كاد: أفعال املقاربة هي, األول: كاد وأخواهتا على ثالثة أقسام
أفعال , والثالث. واخلولق, وحرى, عسى: جاء هيأفعال الر , والثاين. وكرب

 .وبدأ, وهب, وأخذ, وطفق" وعلق, أنشأ: منها, الشروع وهي كثرية
 40"ليس"وخرب أحرف - 22

واحلروف املشبهة به هي ترفع املبتدأ تشبيها ابلفاعل يسمى امسها أما ليس و 
أربعة هي واحلروف املشبهة بليس . وتنصب اخلرب تشبيها ابملفعول ويسمى خربها

, "إن زيد قائما", "الرجل أفضل منك", "ما زيد ذاهبا: "حنو. ما وال وإن والت
 ".فنادوا والت حني مناص"
 وأخواهتا "إن"اسم - 21

. وأما إن وأخواهتا فتنصب املبتدأ ويسمى امسها وترفع اخلرب ويسمى خربها
: له تعاىلحنو قو , إن وأن مها لتوكيد النسبة ونفي الشك عنها: وهي ستة أحرف

ولكن , "كأن زيدا أسد: "حنو, وكأن للتشبيه املؤكد,"فإن هللا غفور رحيم"
ليت الشبابا : "حنو, وليت للتمىن, "زيد شجاع لكنه خبيل: "حنو, لالستدراك

 ".لعل عمرا هالك: "حنو, ولعل للرتجى وللتوقع, "عائد
 42النافية للجنس" ال"اسم  -23

النافية للجنس هي اليت تدل على نفي اخلرب عن اجلنس الواقع  "ال" 
ال , يراد هبا نفيه عن مجيع أفراد اجلنس نصا: أي, بعدها على سبيل االستغراق

 .ونفي اخلرب عن اجلنس يستلزم نفيه عن مجيع أفراده. على سبيل الحتمال
                                                           

 .121 ,املتممة األجرومية, الشيخ مشس الدين دمحم 40
 . 300 ,جامع الدروس العربية ,الشيخ املصطفى الغالييين 42
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: وحن, فتنصب االسم وترفع اخلرب, "إن"النافية للجنس عمل " ال"تعمل 
كما , وإمنا عملت عملها؛ ألهنا لتوكيد النفي واملبالغة فيه". ال أحد أغري من هللا"

 :أربعة شروط" إن"ويشرتط يف إعماهلا عمل . لتأكيد االثبات واملبالغة فيه" إن"أن 
ال على , أبن يراد هبا نفي اجلنس نفيا عاما, أن تكون نصا على نفي اجلنس- 1

 .سبيل االحتمال
 .امسها وخربها نكرتنيأن يكون - 0
 .أن ال يفصل بينها وبني امسها بفاصل- 3
 .أن ال يدخل عليها حرف جر- 4

 48التابع للمنصوب- 24
. التوابع هي الكلمات اليت ال ميسها االعراب إال على سبيل التبع لغريها

 :وهي مخسة أنواع. مبعىن أهنا تعرب إعراب ما قبلها
ما يذكر بعد اسم ليبني بعض أحواله أو هو (: ويسمى الصفة أيضا)النعت - 1

 .أحوال ما يتعلق به
 .تكرير يراد به تثبيت أمر املكرر يف نفس السامع(: أو التأكيد)التوكيد - 0
 .البدل هو التابع املقصود ابحلكم بال واسطة بينه وبني متبوعه- 3
يشبه النعت يف كونه يكشف عن املراد كما , عطف البيان هو اتبع جامد- 4

 .وينزل من املتبوع منزلة الكلمة املوضحة لكلمة غربية قبلها, يكشف النعت
املعطوف ابحلرف هو اتبع يتوسط بينه وبني متبوعه حرف من أحرف - 0

 .العطف
 حملة كتاب املواعظ العصفورية- د

                                                           
 .300 -304 ,جامع الدروس العربية, الشيخ املصطفى الغالييين 48
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الذي ألفه الشيخ دمحم بن أيب بكر املشهور  كتابكتاب املواعظ العصفورية هو  
ال توجد يف كتابه . جتد سرية املؤلف من هذا الكتاب صعب جدا. بعصفورى رمحه هللا

 . االنرتنت على االعالم وسائلويف 
كتاب املواعظ العصفورية هو كتاب الذي يشتمل على أربعني من األحاديث 

مجع املؤلف أربعني حديثا . النبوية مع فوائد اترخيية وحكاايت صوفية وملح أدبية
ويرى كل . النيب عليه السالم عن املشايخ املختارين واألئمة الكبارابألسانيد املتصلة إىل 

وزاد املؤلف فيه ما يليق به من املوغظة واحلكاايت . واحد عن بعض الصحابة األبرار
 40.املسموعة من العلماء املذكورين يف األخبار واألاثر

وي يف  هيكال األحاديث األربعني هي إجتاهات العلماء القدمية مثل إمام النو  
على الرغم من األحاديث يف هذا الكتاب ضعيف وفقا لعلماء . كتابه حديث أربعني

 .احلديث لكن حديث ضعيف ميكن استخدامه يف فضائل األعمال
 :ميلك هذا الكتاب بعض التفرد هي 

 زاد املؤلف كل حديث حكاايت اليت قد مسعت من مشاخيه- أ
 .الدافعكثري من األحاديث اليت تشكل اقرتاح أو - ب
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 الباب الثالث

 عرض البياانت وحتليلها

 احلديث األول - 2

الراهمِحُوجنا يدارجمحاُُهُم : "عن عبد هللا بن عمر رضى هللا تعاىل عنهما قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
ُن ِارجمحاُوجا مانج يف األارجِض يدارجمحاُُكمج مانج يف السهمااءِ   ". الرهمحج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
مبين على السكون يف حمل  املفعول به هم 1

 النصب ألنه ضمري متصل
مبين على السكون يف حمل  املفعول به من 0

 النصب ألنه اسم املوصول
مبين على السكون يف حمل  املفعول به كم 3

 النصب ألنه ضمري متصل
 

 احلديث الثاىن- 1

الفااِجُر الرهاِجى رامحجاةا هللِا تداعااىل أقدجراُب ِإىلا : "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص,  قالعن ابن مسعود هنع هللا يضر
 ".هللِا تداعااىل ِمنا العااِبِد املنجِقطِ 

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به رمحة 1

 

 احلديث الثالث- 3
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ِه الشهيجِخ : "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, أنس ابن مالك هنع هللا يضر قالعن  ِإنه هللاا تداعااىل يانظُُر ِإىل واجج
بُدرا ِسنُّكا واراقا ِجلجُدكا واداقه عاظاُمكا وااقدجتدارابا أاجاُلكا  عابجِديج قادج كا صابااًحا واماسااًء وايداُقوجُل ايا

باِتكا أانج أُعاذُِّبكا يفج النهارِ  واحاانا ُقُدوجِمكا ِايلاه  يدج ِي ِمنج شا تاحج ج فاأاانا أاسج ِي ماينِّ تاحج  ".فااسج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم إن هللا 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه صباحا 0
 ألنه اسم املفرد فتحة ظاهرة املعطوف حبرف ماسااءً  3
فتحة مقدرة ألن أخره يتصل  املنادى ايعبدي 4

 بضمري متصل
 

 احلديث الرابع- 4

مانج تداعالهما : "قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود مهنع هللا يضر قال
تاِفُع ِبه ىِف اِخراتِِه  اًب ِمنا الِعلجِم يداندج ندجياا سابدجعاِة ااالِف ابا رًا لاه ِمنج ُعُمِر الدُّ يدج واُدندجيااُه أاعجطااُه هللُا خا

بُدوجاًل غايدجرا مارجُدوجدٍ   ".ساناٍة ِصيااِم نداهاارِهاا واِقيااِم لاياالِيدجهاا ماقج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به اباب 1
مبين على الضمة يف حمل النصب ألنه  املفعول به (ضمري)ه  0

 ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به خري 3
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد احلال مقبوال 4
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد النعت غري 0
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رسول هللا قال , عن إبراهيم عن علقمة عن عبد هللا بن مسعود رضى هللا تعاىل عنهم قال
اُل الُفقارااِء : "ملسو هيلع هللا ىلص ُة أاعجمااُل االاعااِجِز واالصهوجُم أاعجما ا واالصهالا ِفيِّنيج ِقرااءاُة الُقرجاِن أاعجمااُل املكج

ِخيااِء واالتدهفاكُُّر أاعجمااُل الضُّعافااءِ  قاُة أاعجمااُل االاسج اُل النِّسااِء واالصهدا ِبيجُح أاعجما أاُدُلُكمج  واالتهسج أاالا
راُسوجلا هللاِ : عالاى أاعجمااِل األابجطااِل ِقيجلا  واماا أاعجمااُل األابجطااِل؟ قاالا طالاُب الِعلجِم فاِإنهُه نُدوجُر , ايا

ندجياا واألاِخراةِ  ُؤجِمِن يف الدُّ
بُدهاا: "وقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص". امل  ".أانا ماِديدجناُة الِعلجِم واعاِلي  ابا

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به (ضمري)كم    1

 ألنه ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه مضاف املنادى ايرسول 0
مبين على الضمة يف حمل النصب ألنه  اسم إن إنه 3

 ضمري متصل
 

 احلديث اخلميس- 0

راُسوجلا هللاِ : قلت, أنه قال عن أيب ذر الغفاري هنع هللا يضر يِنج عامااًل يُدقارُِّبيِنج إىلا اجلانهِة , ايا عالِّمج
يِّئاًة فااتهِبعجهاا حاساناةً : قاالا , وايُدبااِعُدينج ِمنا النهارِ  نااِت قداوجُل : قاالا قُدلجتُ , ِإذاا عاِملجتا سا أاِمنا احلاسا
إِله ِإاله هللاُ؟ قاالا   .ساُن احلاسانااتِ ِهيا أاحج , نداعامج : الا

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
مبين على الضمة يف حمل النصب ألنه  اسم أن أنه 1

 ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه مضاف املنادى ايرسول 0
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به األول ينج  3

 ألنه ضمري متصل 
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 ظاهرة ألنه اسم املفردفتحة  املفعول به الثاين عمال 4
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به األول ينج  0

 ألنه ضمري متصل 
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به األول ينج  0

 ألنه ضمري متصل 
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الثاين سيئة 2
يف حمل النصب مبين على السكون  املفعول به األول هاا 8

 ألنه ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الثاين حسنة 0

اسم ال النافية  ال إله 10
 للجنس

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد

 فتحة ظاهرة ألنه كالم اتم منفي االستثناء إال هللا 11
 

 احلديث السادس -0

عجُت أاابا  دِّيجقِ عانج أايب نصر الواسطّي قال مسِا ٍر الصِّ , هنع هللا يضر راجااٍء العطارديِّ حُيادُِّث عانج أايب باكج
بدالهغايِن عانجكا أانهكا تداُقوجُل ِمنا اجلُُمعاِة ِاىلا اجلُُمعاِة واِمنا : أنه أاعجراابِّيًا أاتاى ِإىلا النهيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص فقال

ِة كافهاراة  لِ  ِة ِاىلا الصهالا تدانابا الكاباائِرا قاالا راُسوجُل هللا ملسو هيلع هللا ىلصالصهالا نداُهنه ِلمانج اجج ا بدايدج نداعامج مُثه زاادا : ما
رِيجنا  ٍم ِمندجهاا كاعاماِل ِعشج ُي ِاىلا اجلُُمعاِة كافهاراة  واُكلُّ قادا ُل يداوجما اجلُُمعاِة كافهاراة  ّواملشج  فداقاالا الُغسج

 .نا اجلُُمعاِة ُأِجيجز ِبعاماِل ِمائدايتاج ساناةٍ فاِإذاا فداراغا مِ , ساناةً 

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به أاب رجاء 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم إن أعرابيا 0
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مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به ين 3
 ألنه ضمري متصل

مبين على الفتح يف حمل النصب ألنه  أناسم  كا  4
 ضمري متصل

 مبين على الفتح يف حمل النصب املفعول فيه بينهن 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم مجع تكسري املفعول به الكبائر 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه يوم اجلمعة 2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد التمييز سنة 8

 

 السابعاحلديث - 2

عجُت أانه واهجبا بجنا ُمندابٍِّه هنع هللا يضر يقول قداراأجُت ىِف أِخِر زابُدوجِر : عن عبد الصمد بن مغفل قال مسِا
ُؤجِمِن أاحاّب ِإيلاه أنج أُِطيجلا 

رِيج أايُّ امل دااُود هالج تادج ا ساطجرًا قاالا ايا ِثنيج دااُودا صلوات هللا عليه ثاالا
يااتاُه قاالا  إِله إاّل هللُا اقجشاعاره ِجلجُدُه واارجتداعاداتج مافااِصُلُه فاِإيّنج : قاالا  ,الا : حا الِذي ِإذاا قاالا الا

ج أُرِيجُد أانج أاُسرهُه يفج داارٍ  راُه الوااِلُد ِلوالاِدِه ولِكنج الا بُده له منه إيّنِ راُه لاُه بذلك املوتا كماا ياكج  أاكج
اِر فاِإنه نا  باااًل جياجرِى ِسواى هِذِه الدا ُلوجناُكمج خا ء  وراخااءاهاا ِشدهة  وافيدجهاا عاُدو  واالا أيا ِعيجماهاا باالا

لِيااِئيج ِإىلا اجلانهِة لاوجالا ذلك لاماا مااتا ادُم  ِل ذلك عاجهلجُت أاوج ِم ِمنج أاجج رى الده ِمنجُكمج كاماجج
باااًل أي الا يداقجِصُروجنا يف فاسااِد أُُموجرِِهمج ووالاُدُه حاىّت يُدندجفاخا يف الصور قداوجلُُه الا أياجلُ  وجناُكمج خا

 .واخلابااُل الفاساادِ 

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن وهب 1
 ايء ألنه مجع املذكر السامل املفعول به ثالثني 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد التمييز سطرا 3



 

38 
 

مبين يف حمل النصب ألنه اسم النكرة  املنادى اي داود 4
 املقصودة

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به حياته 0
اسم ال النافية   ال إله 0

 للجنس
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد

 فتحة ظاهرة ألنه كالم اتم منفي االستثناء إال هللا 2
حمل النصب ألنه مبين على السكون يف  اسم إن فإين 8

 ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به املوت 0

 فتحة مقدرة ألنه اسم املقصور  االستثناء سوى 10
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم إن نعيم 11
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املعطوف ابحلرف رخاء 10
حمل النصب ألنه مبين على السكون يف  املفعول به األول كم 13

 ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الثاين خباال 14
فتحة مقدرة على الكسر ألن أخر  املفعول به أوليائى 10

 يتصل بضمري متكلم 
مبين على السكون يف حمل النصب ألنه  املفعول به األول كم 10

 ضمري متصل
 ألنه اسم املفرد فتحة ظاهرة املفعول به الثاين خباال 12

 

 احلديث الثامن - 8
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ٍب ِمنا : قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, عن علي بن اىب طالب كرم هللا وجهه قال جياجِلُس عالاى ُكلِّ ابا
تاُب  بدجُعوجنا مالاًكا يكتبون النهاسا أبامسجااِئِهمج حاىته ياُكوجنا اِخرا مانج ُيكج ِجِد  يداوجما اجلُُمعاِة سا املسج
ا جالاسا اإِلمااُم عالاى املِندجرباِ فدالامج يداؤجِذ أحاًدا  يف جماجِلِسِه واملاج يداُقلج ِإاله خريًا فذلك  راُجل  جااءا ِحنيج

 ِ ا اجلُُمعاتدانيج ِل يداوجِم اجلُُمعاِة حاظًّا وذلك الذى يُدغجفاُر لاُه ماا عمل ِمنا السهيِّئاِت بدانيج  .أادجىنا أاهج

 عالمة اإلعراب اإلعرابموقع  االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه يوم 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد التمييز ملكا 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الناس 3
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (كان)خرب فعل الناقص  اخر 4
 املفردفتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به أحدا 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد االستثناء إال خريا 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد التمييز حظا 2

 

 احلديث التاسع- 0

ِي : "يداُقوجُل هللُا تداعااىل: قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, عن معاذ بن جبل هنع هللا يضر أنه قال تاحج ايابن ادم اسج
ج ِعندا  رباِ فاالا أُعاذُِّبكا ِمينِّ ِي ِمنجكا يداوجما العارجِض األاكج تاحج ُتبج ِإيلاه ! ايابن ادم, ماعجِصياِتكا وأاانا أاسج

رِمجكا كارااماةا األانجِبيااءِ  ج , ايابجنا ادم, ُأكج ج فاِإنهكا إنج حاوهلجتا قدالجباكا عاينِّ الا حُتاوِّلج قدالجباكا عاينِّ
ِذلجتا فاالا أانجُصُركا  ِل األارجِض ملاج ! ايابن ادم. ُأخج تايِنج يداوجما الِقيااماِة واماعاكا حاساناات  ِمثجلا أاهج لو لاقايدج

ج أاانا الرهزهاُق واأانجتا املرجُزوُق واتداعجلاُم , أاقدجبالج ِمنجكا حاىته ُتصادِّقايِنج ِبواعجِدى واواِعيجِدى ايابن ادم ِإيّنِ
ِفيجكا رِزجقاكا فاالا  ج أُوج تداتدجُركج طااعايِتج ِبساباِب الّرِزجِق فاِإنهكا ِإنج تداراكجتا طااعايِتج ِبساباِب رِزجِقكا أايّنِ
بجُت عالايجكا ُعُقوجبايِتج  فاظج يلج هِذِه اخِلصاالا اخلامجسا ولاكا اجلانهةُ , ايابن ادم, أاوججا  ".احج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
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 ظاهرة فتحة ظاهرة ألنه مضاففتحة  املنادى ايابن أدم 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به يوم العرض 0
مبين على الفتح يف حمل النصب ألنه  املفعول به كا  3

 ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به كرامة األنبياء 4
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به قلبك 0
مبين على السكون يف حمل النصب ألنه  املفعول به ين 0

 ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به يوم القيامة 2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به رزقك 8
مبين على الفتح يف حمل النصب ألنه  اسم إن ك 0

 ضمري متصل
فتحة مقدرة على الكسر ألن أخر  املفعول به طاعيت 10

 بضمري متصليتصل 
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به اخلصال 11
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (النعت)التوابع   اخلمس 10

 

 احلديث العاشر- 10

عجُت راُسوجلا هللِا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: عن كليب بن حازم هنع هللا يضر قال دُِكمج ايا قداوجِم اطلبوا اجلانهةا : مسِا جِباهج
دُِكمج فاِإنه اجلانهةا الا يدانااُم طاالِبُدهاا واِإنه النهاِر الا يدانااُم هاارِبُدهاا واإِ  بُدوجا ِمنا النهاِر جِباهج نه اجلانهةا واارجها

ُنُكمج   .عاِن األِخراةِ  حماجُفوجفاة  ابملكاارِِه واِإنه النهارا حماجُفوجفاة  اِبللهذهاِت واالشههاوااِت فاالا تُدلجِهيدج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به رسول 1
مبين يف حمل النصب ألنه اسم النكرة  املنادى اي قوم 0

 املقصودة
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به اجلنة 3
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم إن اجلنة 4
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم إن النار 0

 

يُدنااِدى ُمنااٍد ِإذاا : "وجاء يف حديث اخر عن أيب سعيد اخلدرى هنع هللا يضر عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال
ُوجتُدوجا أاباًدا واانا لاُكمج أا  ُل اجلانهِة يف اجلانهِة انا لاُكمج أانج حتاجيداوجا واالا متا قاُموجا داخالا أاهج نج تاِصحُّوجا واالا تاسج

راُموجا أاباًدا وااانا لاُكمج أانج تدانداعهُموجا فاالا تدابجأاُسوجا أاباًدا واذِلكا قداوجلُه , أاباًدا واانا لاُكمج أانج تاُشبدُّوجا واالا تداهج
ُتمج تداعجمالُ : تداعااىل  ".وجنا وانُدوجُدوجا أانج تِلجُكمج اجلانهةا أاوارثدجُتُموجهاا مباا ُكندج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه أبد 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به اجلنة 0
مبين على السكون يف حمل النصب ألنه  املفعول به ها 3

 ضمري متصل
 

 احلديث احلادى عشر- 11

بداراين عاِلي  قاالا جااءا عاِلي  ِإىلا بدايجِته ِمنج ِعنجِد  عن جعفر بن دمحم عن أبيه عن جده قال أاخج
اُن الفاارِِسيُّ  ًة واسالجما ا  النهيبِّ ملسو هيلع هللا ىلص حاىته داخالا عالاى فااِطماة بِنجِت راُسوجِل هللِا فداراأاهاا قااِعدا بدانيج

ا يداندجُفُس هلاا  يدجها ا : "فداقاالا هلااا, ا ُصوجفًا واِهيا تداعجزِلُ يادا ء  تاطجعاِمنيج ايا كارميجاةا النِّسااِء أاِعنجداكا شايج
ء  والِكنج هِذِه ِسّتُة دارااِهِم أااتاين هِباا سالجمااُن عازالجُت هِباا : "قاالاتج , "بداعجلاكِ  هللِا ماا ِعنجِديج شايج وا
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رتاِي هِبا  ُهمااُصوجفًا واأُرِيجُد أانج أاشج ِ راِضيا هللُا عاندج فداقاالا هلااا عاِلي  كارهما , ا طاعااًما لِلجحاساِن وااحلجُسانيج
هاهُ  اتدايدجهاا: "هللُا واجج بااعا , "ايا كارميجاةا النِّسااِء ها ُه لِيداتدج ها فداواضاعاتدجهاا  يف كافِِّه فاخاراجا عاِلي  كارهما هللُا واجج

فاداانا عاِلي  فدانااوالاُه ِستهةا , "مانج يُدقجِرُض هللاا الواىِله الواىِفه : "ٍل قاائٍِم واُهوا يداُقوجلُ هِباا طاعااًما فاِإًذا ِبراجُ 
يجنِ . دارااِهمٍ  را اليادا فدالامها ناظاراتج إِلايجِه فااِطماُة اهنع هللا يضر فداراأاتجُه فاارِغا , واداخالا ِإىلا مانجزِِل فااِطماةا صافج

يجِن باكا  ايا ابجنا عامِّ راُسوجِل هللِا ماا : "فداقاالاتج , "ايا كارميجاةا النِّسااِء ماا يُدبجِكيجكِ : "فداقاالا هلااا, تج اليادا
يجنِ  تُدهاا هللاا تداعااىل: "قاالا هلااا, "يلج أارااكا فاارِغا اليادا لاقادج : "قاالاتج , "ايا كارميجاةا النِّسااِء أاقدجراضج

مُ واخاراجا عالِّ , "وافداقجتُ  ُة واالسهالا قاة  يداُقوجُدهاا فاداانا , ي  يُرِيجُد النايبه عالايجِه الصهالا فاِإًذا أبِاعجرااىِبٍ ماعاُه انا
ج : "ِمنجُه عاِلي  فداقاالا  ِمينِّ رتاِ هاِذها النااقاة ا ء  : "قاالا , "ايا أاابا احلاساِن اشج أاانا : "قاالا , "ماا ماِعىج شايج
تدارايجتُ : "قاالا , "مبِائاِة ِدرجهامٍ : "قاالا , "فاِبكامج؟: "قاالا , "ريجِ أابِيدجُعكا اِبلتهأجخِ  فاِإًذا ُهوا ". قد اشج

ِذِه الّنااقاةا؟, ايا أاابا احلاسانِ : "أبِاعجرااىِبِّ ااخار جااءاُه قاالا  " ِبكامج؟: "قاالا , "نداعامج : "قاالا " أتاِبيجُع ها
تدارايدجتُدهاا" :قاالا , "بِثالِثِمائاٍة ِدرجهامٍ : "قاالا  ُه األاعجراايبُّ بِثدالاِثِمائاٍة ِدرجهاٍم مُثه أاخاذا ِبزامااِم ". ِاشج فدانداقادا

ا إِلايجِه فاأاقدجبالا ِإىلا مانجزِِل فااِطماة اهنع هللا يضر فدالامها ناظاراتجُه تداباسهماتج مُثه قاالاتج  فداعاها ا ايا : "النهاقاِة فادا ماا هاذا
قاًة بِتاأجِخريجٍ مبِائاِة ِدرجهاٍم واِبعجتُدهاا : "الا عاِلي  قا " أاابا احلاساِن؟ تدارايجُت انا ايا بِنجتا راُسوجِل هللِا ِاشج

ًدا ٍم نداقج ا يُرِيجُد ". لاقادج وافداقجتُ : "قاالاتج , "بِثدالاِثِمائاٍة ِدرجها ُه ِمنج ِعنجِدها ها مُثه خاراجا عاِلي  كارهّم هللُا واجج
ُة النهيبه عالايجِه  ِجِد ناظارا إِلايجِه النهيبُّ عالايجِه الصهالا اسج

ِب امل ُم فدالامها داخالا ِمنج ابا ُة واالسهالا الصهالا
ُم واتداباسهما  ِم فداقاالا . واالسهالا ُة واالسهالا ايا أاابا احلاساِن : "فدالامها أاتاى واسالهما عالاى النهيبِّ عالايجِه الصهالا

؟أاخُتجربينج أا  ربُكا ايا أاابا احلاساِن هالج تداعجِرُف : "فداقاالا , "بالج خُتجربينج أانجتا ايا راُسوجلا هللاِ : "قاالا " وج ُأخج
تداراى ِمنجكا النهاقاةا؟ عاكا النهاقاةا وااألاعجرااىِبه الهِذي اشج هللُا واراُسوجلُهُ : "فداقاالا " األاعجرااىِبه الهِذي ابا

مُ  فداقاالا , "أاعجلامُ  ُة واالسهالا ايا عاِلّي أاعجطايجتا قدارجًضا َّللِِه , طُوجىبا لاكا باٍخ باخٍ : "النهيبُّ عالايجِه الصهالا
اًما فااألاوهُل جِ  ا ِدرجها ِيجُل ِستهةا دارااِهٍم فاأاعجطااكا هللُا تداعااىل ثدالاثاِمائاٍة ِدرجهاٍم بادالا ُكلِّ ِدرجهاٍم مخاجِسنيج ربج

ُر إِ  مُ وااألاخا رااِفيجُل عالايجِهماا السهالا ائِيجلُ " سج ِيجُل وااألاِخُر ِمكا  . وايفج رِوااياٍة األاوهُل كاانا ِجربج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به ين 1



 

43 
 

 ألنه ضمري متصل
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به ها 0

 ضمري متصلألنه 
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد احلال قاعدة 3
 ايء ألنه اسم املثىن املفعول فيه بني يديها 4
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به صوفا 0
 فتحة ظاهرة ألنه مضاف املنادى اي كرمية النساء 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به بعلك 2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم مجع التكسري التمييز دراهم 8
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به طعاما 0

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به وجهه 10
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا 11
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (النعت)التوابع  الويل 10
 ظاهرة ألنه اسم املفرد فتحة (النعت)التوابع  الويف 13
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به ستة دراهم 14
مبين على الضم يف حمل النصب ألنه  املفعول به األول (ضمري)ه  10

 ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الثاىن فارغ اليدين 10
النصب ألنه مبين على الكسر يف حمل  املفعول به (ضمري)ِك  12

 ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه مضاف املنادى ايبن عم رسول هللا 18
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به (ضمري)ها  10

 ألنه ضمري متصل
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به النيب 00
 فتحة ظاهرة ألنه مضاف املنادى اي أاب احلسن 01
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الناقة 00
مبين على الفتح يف حمل النصب ألنه  املفعول به (ضمري)كا  03

 ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه مضاف املنادى اي بنت رسول هللا 04
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به انقة 00
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد احلال نقدا 00
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به قرضا 02
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به ثلثمائة 08
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد احلال بدل 00
 ايء ألنه مجع املذكر السامل املفعول به مخسني 30

 

قاُة ِإذاا خاراجاتج ": قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص, األخر من املسموعات عن علي هنع هللا يضر أنه قال الصهدا
ِلمااٍت أاوج  ِس كا ُخلا يفج ياِد السهاِئِل فداتداتاكالهُم خِبامج ا تداقاُع يفج ياِد هللِا قدابجلا أانج تادج ِمنج ياِد صااِحِبها

ثدهرجتايِنج واُكنجُت عاُدوًّا فاأا  بدهرجتايِنج واُكنجُت قاِليجاًل فاكا تايِنج واُكنجُت فاانًِيا هلااا تداُقوجُل ُكنجُت صاِغيدجرًا فاكا بدابدج حج
تايِنج واُكنجُت حاارِِسى فااألنا ِصرجُت حاارُِسكا   ".فاأابدجقايدج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (كان)خرب فعل الناقص  صغريا 1
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به ين 0

 ألنه ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (كان)خرب فعل الناقص  قليال 3
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (كان)خرب فعل الناقص  عدوا 4
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (كان)خرب فعل الناقص  فانيا 0
فتحة مقدرة على الكسر ألن أخره  (كان)خرب فعل الناقص  حارسي 0

 يتصل بضمري متصل
 

 الثاين عشراحلديث - 10

واندازاعجناا ماا يفج : "عن عكرمة هنع هللا يضر قال سئل ابن عباس رضي هللا عنهما عن قوله تعاىل
مُ ". ُصُدوجرِِهمج ِمنج ِغلٍّ  ُة واالسهالا ِإذاا كاانا يداوجُم الِقيااماِة يُدؤجتاى ِبسارِيجٍر ِمنج : "قاالا النهيبُّ عالايجِه الصهالا

قُدوجتاٍة محاجرااءا  عشرين ميال يف عشرين لبس فيه صدع وال فصل معلق بقدرة هللا اجلبار هلالج لج  ايا
فيجلس عليه أبو بكر الصديق هنع هللا يضر مث يؤيت بسرير من ايقوتة صفراء على صفة السرير 
األول فيجلس عليه عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر مث يؤيت بسرير من ايقوتة خضراء على صفة 

عثمان بن عفان هنع هللا يضر مث يؤيت بسرير أبيض على صفة األول فيجلس األول فيجلس عليه 
عليه علي بن أيب طالب كرم هللا وجهه مث أيمر هللا تعاىل األسرة أن تطري هبم يف اهلواء 
فطارت هبم األسرة إىل حتت ظل عرش هللا فتأيت عليهم خيمة من الدر الطيب لو مجعت 

فيهما من خلق هللا تعاىل لكانت يف رواية من زوااي  أهل السموات واألرض السبع وكل ما
تلك اخليمة مث يدفع إليهم أربع كأسات كأس أليب بكر وكأس لعمر وكأس لعثمان وكأس 

ونزعنا ما يف صدورهم : لعلى رضوان هللا عليهم أمجعني فيسقون الناس فذلك قوله تعاىل
 .  من غل إخواان على سرر متقابلني

 عالمة اإلعراب عرابموقع اإل االسم الرقم
 ايء ألنه مجع املذكر السامل املفعول به عشرين 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد التمييز ميال 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به وجهه 3
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به األسرة 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الناس 2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم مجع التكسري احلال إخواان 8

 

 احلديث الثالث عشر- 13

ما فداقاالا  ِثُروجنا الكاالا ًسا يُكج ُه فداراأاى أانا عن أيب سعيد اخلدرى هنع هللا يضر دخل رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ُمصااله
اِت لا  اِذِم اللهذه را ها ثدارجمُتج ذِكج اِت يداعجيِن أاماا ِإنهُكمج لاوج أاكج اِذِم اللهذه را ها ِثُروجا ذِكج شاغالاُكمج عامها أاراى فاأاكج

 واأاانا املوجُت فاِإنهُه ملاج أياجِت عالاى الُقبُدوجِر يداوجم  ِإاله واتداتاكالهما ِبِسّت كاِلمااٍت فداتداُقوجُل أاانا بدايجُت الُغرجباةِ 
شاِة واأا  ِة واأاانا بدايجُت الواحج دا دِ بدايجُت الواحج ِة واأاانا بدايجُت التدُّراِاب واأاانا بدايجُت الدُّوج فاِإذاا . انا بدايجُت الظُّلجما

اًل : "ُدِفنا العابجُد املؤجِمُن قاالا لاُه القابدجرُ  اًل واساهج ًبا واأاهج احابه مانج مياجِشى ! مارجحا أاماا ِإنهكا ُكنجتا ألا
لايدجُتكا اليداوجما  رِى ِإيلاه فاِإذاا أاوج ُر ُمدهها " واِصرجتا ِإيلاه فاساتداراى ُصنجِعى ِبكا  عالاى ظُهج ُع لاُه القابدج فدايُدواسِّ

ُب اجلانهةِ  تاُح لاُه ابا ِافُر قاالا لاُه القابدجرُ . باصارِِه وايدافج اًل واالا : "واِإذاا ُدِفنا العابجُد الكا ًبا واالا أاهج الا مارجحا
اًل  ابدجغاُض مانج مياج ! ساهج لايدجُتكا اليداوجما واِصرجتا ِإيلاه أاماا ِإنهكا ُكنجتا ألا رِى ِإيلاه فاِإذاا أاوج ِشى عالاى ظُهج

ُة " فاساتداراى ُصنجِعى ِبكا  ُعها قاالا فاأاشاارا النهيبُّ عالايجِه الصهالا ُر عالايجِه حاىته ختاجتاِلفا أاضجالا فدايدالجتاِئُم القابدج
ا  ُم أبِاصااِبِعِه فاأادجخالا بداعجضاها ًنا لاوج أانه وااِحًدا : "يفج بداعجٍض مُثه قاالا واالسهالا ا تاِنيدج فداياِفيجُض هللاُ سابجِعنيج

ندجياا فدايداندجهاُشُه واخياجِدُسُه حاىته يُدفجِضيا ِبِه إِ  ًئا ماا باِقياتج الدُّ يدج ا ندافاخا يفج األارجِض ماا أاندجبداتاتج شا ىلا ِمندجها
راة  ِمنج ُحفاِر النِّيدجراانِ قاالا راُسوجُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص". احِلساابِ  ِض اجلانهِة أاوج ُحفج ُر راوجضاًة ِمنج رايا  . ِإمنهاا القابدج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم مجع التكسري املفعول به أانسا 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الكالم 0
مبين على السكون يف حمل النصب ألنه  إناسم  (ضمري)كم  3

 ضمري متصل
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به ذكر هاذم اللذات 4
مبين على السكون يف حمل النصب ألنه  املفعول به (ضمري)كم  0

 ضمري متصل
مبين على الضمة يف حمل النصب ألنه  اسم إن (ضمري)ه  0

 ضمري متصل
مبين على الفتح يف حمل النصب ألنه  اسم إن (ضمري)ك  2

 ضمري متصل
خرب فعل  من 8

 (كان)الناقص 
مبين على السكون يف حمل النصب ألنه 

 اسم املوصول
مبين على الفتح يف حمل النصب ألنه  املفعول به (ضمري)ك  0

 ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه اليوم 10
مقدرة على السكون ألن أخره فتحة  املفعول به صنعي 11

 يتصل بضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به مده بصره 10
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به بعضها 13
 ايء ألنه مجع املذكر السامل املفعول به سبعني 14
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد التمييز تنينا 10
 ظاهرة ألنه اسم املفردفتحة  اسم أن واحدا 10

 

 احلديث الرابع عشر-  14
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ُم فداقاالا : عن أنس بن مالك هنع هللا يضر قال ِيجلا عالايجِه السهالا هالج : "اِلجتداقاى راُسوجُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص ماعا ِجربج
؟ رٍ : "فداقاالا " عالاى أامهيِتج ِحسااب  هنع هللا يضر لايجسا عالايجِه ِحسااب   نداعامج عالايجِهمج ِحسااب  غايدجرا أايبج باكج

ُخلا ماِعيج مانج أاحابهيِن يفج داا ٍر اُدجُخِل اجلانهةا قاالا الا أادجُخلا اجلانهةا حاىته يادج ِر يُدقااُل لاُه ايا أاابا باكج
ندجياا  ".الدُّ

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 ألنه اسم املفردفتحة ظاهرة  االستثناء غري أيب بكر 1
 فتحة ظاهرة ألنه مضاف املنادى اي أاب بكر 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به اجلنة 3
مبين على السكون يف حمل النصب ألنه  املفعول به (ضمري)ين  4

 ضمري متصل
 

 احلديث اخلامس عشر- 10

ِإنه أاعجماالا : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصقال : عن سفيان عمن مسع من أنس بن مالك هنع هللا يضر يقول
ِئِهمج ِمنا األامجوااتِ  يااِء تُدعجراُض عالاى عاشاائِرِِهمج واعالاى ااابا ُدوجا هللاا تداعااىلا , األاحج يدجرًا محِا فاِإنج كاانا خا
ُهمج حاىته  تدابجِشُروجا واِإنج يداراوجا غايدجرا ذِلكا قااُلوجا االّلُهمه الا مُتِتدج ُم وااسج اياًة فداقاالا عالايجِه السهالا ِديداُهمج ِهدا  تداهج

يِّتِ 
ا
اءُ امل يااتِِه ِقيجلا ماا ِإيجذا ِِه كاماا يُدؤجذاى يفج حا مُ , يُدؤجذاي امليُِّت يفج قداربج ِإنه امليِّتا : قاالا عالايجِه السهالا

ِنُب ذنًبا واالا يداتداناازاُع واالا خُيااِصُم أاحاًدا واالا يدُ  زاعجتا أاحاًدا الا بُده الا يُذج ؤجِذى جاارًا ِإاله أانهكا ِإنج انا
سااِن يفج حاقِِّهماا اِن ِعنجدا اإِلحج ِن ِعنجدا اإِلسااءاِة واكاذِلكا يدافجراحا يجكا فدايُدؤجذاايا ِتماكا واوااِلدا  .أانج ياشج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 ظاهرة ألنه اسم مجع التكسريفتحة  اسم إن األعمال األحياء 1
خرب فعل الناقص  خريا 0

 (كان)
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا 3
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد االستثناء غري ذلك 4
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به (ضمري)هم  0

 ألنه ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول املطلق هداية 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم إن امليت 2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به أحدا 8
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به جارا 0

مبين على الفتح يف حمل النصب  اسم إن (ضمري)ك  10
 ألنه ضمري متصل

فتحة مقدرة على الكسر ألنه  املفعول فيه عند اإلساءة 11
 مضاف إليه

فتحة مقدرة على الكسر ألنه  املفعول فيه عند اإلحسان 10
 مضاف إليه

 

 احلديث السادس عشر- 10

مانج قداراأا ُقلج ُهوا هللاُ : "عن على بن أيب طالب كرم هللا وجهه أنه قال قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
را مارهاٍت ملاج ياِصلج إِلايجِه ذانجب  يفج ذاِلكا اليداوجِم واِإنج جاهادا أاحاد  ِإىلا  ِر عاشج ِة الفاجج ا بداعجدا صاالا ااِخرِها
بدجعاة  واأارجبداُعوجنا حارجفًا, الشهيجطاانُ  ًة واسا راةا كاِلما ٍت وامخاجسا عاشج  ."واِهيا ُسوجراة  ماكِّيهة  واِهيا أارجباُع ااايا

 عالمة اإلعراب ع اإلعرابموق االسم الرقم
فتحة مقدرة على الكسر  املفعول فيه بعد صالة الفجر 1

 ألنه مضاف إليه
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به  عشر مرات 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد التمييز كلمة 3
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد التمييز حرفا 4

 

ِص مارهًة وااِحداًة : "عن ابنيب عليه السالم قال وعن أيب بن كعب هنع هللا يضر الا مانج قداراأا ُسوجراةا اإِلخج
ِر ِمائاِة شاِهيجدٍ  ِمثجِل أاجج ِر كا  "أاعجطاى ِمنا األاجج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به األول سورة اإلخالص  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد الثايناملفعول به  مرة 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (النعت)التوابع  واحدة 3

 

ًة فاكاأامنهاا : "وعن أنس بن مالك هنع هللا يضر قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص مانج قداراأا ُقلج ُهوا هللُا أاحاد  مارهًة وااِحدا
ِ فاكااامنهاا قداراأا ثُدلُثاى الُقرجأانِ وامانج قدارا , قداراأا  ثُدُلثا الُقرجأانِ  ا مارهتدانيج ثا مارهاٍت فاكاأامنهاا , اأاها وامانج قداراأاهاا ثاالا

ٍت , قداراأا الُقرجاانا ُكلههُ  قُدوجاتا ًتا يفج اجلانهِة ِمنج ايا راةا مرة بداىنا هللُا تداعااىلا لاُه بدايدج داى عاشج وامانج قداراأاهاا ِإحج
 "محاجرااء

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب سماال الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به  مرة 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (النعت)التوابع  واحدة 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به ثلث القرأن 3
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به األول (ضمري)ها  4

 ألنه ضمري متصل
 الياء ألنه اسم املثىن املفعول به الثاين مرتني 0
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 الياء ألنه اسم املثىن املفعول به ثلثى القرأن 0
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به األول ها 2

 ألنه ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الثاين ثالث مرات 8
 ألنه اسم املفردفتحة ظاهرة  املفعول به القرأن 0

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد التمييز كله 10
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به األول (ضمري)ها  11

 ألنه ضمري متصل
فتحة مقدرة على السكون ألنه اسم  املفعول به الثاين احدى عشرة 10

 املقصور
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به بيتا 13

 

 احلديث السابع عشر- 12

ِإذاا ماِرضا العابجُد املؤجِمُن أامارا هللُا تداعااىلا : "عن أيب أمامة الباهلى هنع هللا يضر أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال
حهِة والرهخااءِ  تُدبُدوجا لِعابجِديج أاحجسانا ماا كاانا يداعجماُل يفج الصِّ ِئكاةا أاِن اكج  ."املالا

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب ماالس الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به املالئكة 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به أحسن ما 0
 

ُؤجِمناُة بداعاثا هللُا تداعااىلا إِلايجِه أارجبداعاًة ِمنا امل
ٍر ِإذاا ماِرضا العابجُد املؤجِمُن واألاماُة امل ِئكاِة وايفج خارباٍ أاخا الا

ِر هللِا تداعااىلا فداياضج  ُهمج أانج أياجُخذا قُدوهتاُه فداياأجُخُذهاا أبِامج ُعُف قدابجلا املراِض فداياأجُمُر هللُا تداعااىلا أاحادا
ِهِه فداياكُ  أياجُمُر الثهاِلثا أانج أياجُخذا نُدوجرا واجج أياجُمُر الثهاينا أانج أياجُخذا لاذهةا الطهعااِم ِمنج فاِمِه وا وجُن وا
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نُدوجِب فاِإذاا أا  ِبِه فداياُكوجُن طااِهرًا عاِن الذُّ يجعا ُذنُدوج أياجُمُر الرهاِبعا أانج أياجُخذا مجِا ِه وا راادا هللاُ أانج ُمصجفاره الواجج
ا إِلايجِه وا أياجُمُر امللاكا الهِذيج  فداعاها ِفياُه أياجُمُر هللاا تداعااىلا امللاكا الهِذي أاخاذا قُدوهتاُه أبِانج يادج أاخاذا نُدوجرا ياشج

فداعاُه إالايجِه واالا أياجُمُر هللُا تداعااىلا امللاكا الهِذيج أاخاذا ُذنُدوجباهُ  ِهِه أبِانج يادج ا إِلايجِه فداياِخرُّ  واجج فداعاها أانج يادج
ِئكاِة يفج أامجرِكا فاأامارجتداُهمج  ٍك ِمنا املالا  أبِانج امللاُك لاُه تداعااىلا سااِجًدا فدايداُقوجُل ايا رابِّ ُكنها أارجبداعاةا أامجالا

فاعا إِلايجِه  نُدوجِب فدايداُقوجُل الرهبُّ هلالج لج ُيسالُِّموجا ماا أاخاُذوجا ِمنجُه فاِلما ملاج أتاجُمرجينج أبِانج يادج ُت ِمنا الذُّ ماا أاخاذج
ُك ايا الا حياجُسُن ِمنج كاراِميج أانج أاماُركا أانج تُدراده ُذنُدوجباُه بداعجدا ماا أاتدجعابجُت ندافجساُه يفج املراِض فدايداُقوجُل امللا 

ناُع هِباا فدايداُقوجُل الرهبِّ عازه واجاله  ٍء أاصج رِ  رابِّ أايُّ شايج فاذاهابا امللاُك , ِاذجهابج وااطجراُحهاا يفج الباحج
ِر والاِو ارجحتاالا ِإىلا  نُدوجِب متجسااًحا يفج الباحج ِر واخياجُلُق هللُا تداعااىلا ِمنج تِلجكا الذُّ  واياطجراُحهاا يفج الباحج

نُدوجبِ  ندجياا طااِهرًا ِمنا الذُّ  .األاِخراِة خياجرُجا ِمنا الدُّ

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب ماالس الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به أربعة 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه قبل املرض 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به أحدهم 3
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به قوته 4
السكون يف حمل النصب مبين على  املفعول به (ضمري)ها  0

 ألنه ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املنقوص املفعول به الثاين 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به لذة الطعام 2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الثالث 8
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به نور وجهه 0

 خرب فعل مصفر الوجه 10
 (كان)الناقص 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الرابع 11
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به مجيع ذنوبه 10
خرب فعل  طاهرا 13

 (كان)الناقص 
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به امللك 14
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به (ضمري)ها  10

 ألنه ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد احلال ساجدا 10
مبين يف حمل النصب ألنه اسم النكرة  املنادى اي رب 12

 املقصودة
خرب فعل  أربعة أمالك 18

 (كان)الناقص 
 فتحة ظاهرة اسم املفرد

على السكون يف حمل النصب مبين  املفعول به (ضمري)هم  10
 ألنه ضمري متصل

مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به ما 00
 ألنه اسم املوصول

مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به (ضمري)ين  01
 ألنه ضمري متصل

مبين على الفتح يف حمل النصب ألنه  املفعول به (ضمري)ك  00
 ضمري متصل

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد به املفعول ذنوبه 03
 فتحة ظاهرة ألنه اىسم املفرد املفعول به نفسه 04
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به متساحا 00
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد احلال طاهرا 00



 

54 
 

 

 احلديث الثامن عشر- 18

ُتمج مانج أاعججاُب : " قالعن ابن عباس رضي هللا تعاىل عنهما أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص هالج عاِلمج
ِئكاِة ايا راُسوجلا هللاِ : اخلالجِق ِإميجاااًن؟ فداقااُلوجا ُة واُهمج : فداقاالا , إميجااُن املالا ِئكا واكايجفا الا تداؤجِمُن املالا

؟ قااُلوجا  يُدؤجِمُن النهِبيدُّوجنا واالرُّوجُح يدانجزُِل واكايجفا الا : فداقاالا , النهِبيدُّوجنا ايا راُسوجلا هللاِ : يُدعاايِنُدوجنا األامجرا
اِء؟ قااُلوجا ِر ِمنا السهما واكايجفا الا يُدؤجِمُن أاصجحاايبج : فداقاالا , أاصجحااُبكا ايا راُسوجلا هللاِ : عالايجِهمج اِبألامج

ج واأاانا أاندابِّئُدُهمج مباا أُنجزِلا عالايه ولكِ  ئُدوجنا واُهمج يداراوجنا املعجِجزااِت ِمينِّ يدج نج أاعججاُب النهاِس إميجاااًن قداوجم  جيِا
وااينج   ."ِمنج بداعجِديج يُدؤجِمنُدوجنا يبج واملاج يداراوجينج واُيصادِّقُدوجينج فاُأولِئكا ِإخج

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد التمييز إمياان 1
 فتحة ظاهرة ألنه مضاف املنادى اي رسول هللا 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به األمر 3
 كسرة ظاهرة ألنه مجع املؤنث السامل املفعول به املعجزات 4
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به (ضمري)هم  0

 ألنه ضمري متصل
 فتحة ظاهر ألنه ضمري متصل التمييز إمياان 0

 

 عشراحلديث التاسع - 10

ِم  الا عن علي ابن أيب طالب كرم هللا وجهه قال بينما حنن مع رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يفج أاوهِل اإِلسج
نا عالايجِه عانااُء السهفاِر فداواقا  ُر ِفيجِه واِفيدجهاا ّوابا قاٍة واقادج أاثدارا السهيدج ناا راُجل  عالاى انا ناا ِإذج وارادا عالايدج فا عالايدج

ُم فداقاالا فداقاالا أا  ناا ِإىلا النهيبِّ عالايجِه السهالا ايا حُمامهد أاتداعجِرُض عالايه ماا أاماراكا بِِه : "يُُّكمج حُمامهد  فاأاوجمايدج
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؟ مُ " رابُّكا أاوج أاعجِرُض عالايجكا ماا أاماراينج ِبِه صاناِميج ربُكا مبا : "فداقاالا لاُه النهيبُّ عالايجِه السهالا ا بالج ُأخج
ُم عالاى مخاج  الا ُم فداقاالا ُبيِنا اإِلسج ُة والسهالا ج قاالا فداعاراضا عالايجِه النهيبُّ عالايجِه الصهالا ٍس أاماراينج ِبِه رايبِّ
هُ  باُح ِعنجدا يفج  ماعا شارااِئِطِه مُثه قاالا ايا حُمامهُد أاانا غاسهاُن بجُن مااِلٍك العااِمرِيُّ واكاانا لاناا صانام  ناذج

ُه عاِتيدجراًة راُجل  ِمنها يُدقااُل لاُه ِعصاام  فدالا  ناا فداعاتدارا ِعنجدا ُه راجابا عادِتيدجراتداناا وانداتداقارهُب إِلايجِه ِبذاحبِج مها رافاعا يادا
ناامُ  ُم واباطالاتج األاصج الا ِعصااُم جااءا اإِلسج عا صاوجاًت ِمنج جاوجِف الصهناِم ايا واُحِفظاِت  ِمنا العاِتيدجراِة مسِا

ُم فدافارِحا ِعصاام  ِلذاِلكا واخاراجا خُيجربانا مُثه وا  اُم واظاهاراِت احلاِقيدجقاُة واالسهالا قاعا الدِّمااُء واُوِصلاِت األارجحا
ُه راُجل  يُدقااُل لاُه طاارِق   ٍم عاتدارا ِعنجدا بداُركا ايا راُسوجِل هللِا فدالامها كاانا بداعجدا أاايه ناا خا ُه  إِلايدج فدالامها رافاعا يادا

ِطٍق مِ  ٍي انا عا صاوجاًت يداُقوجُل ِمنج جاوجِفِه ايا طاارُِق بُِعثا النهيبُّ الصهاِدُق واِجيجئا ِبواحج نا ِمنا العاِتيدجراِة مسِا
بااُركا ِعنجداانا ايا راُسوج  ا العازِيجِز اخلااِلِق فاخاراجا ياِصيجُح يفج النهاِس ِبذاِلكا فداقاوِياتج أاخج لا هللِا فاُكنها بدانيج

ٍم عاتدارجُت أاانا عاِتيدجراًة ِإىلا ذاِلكا الصهناِم فدالامها رافداعجُت , املكاذِِّب وااملصادِّقِ  ثاٍة أاايه والامها كاانا ُمنجذا ثاالا
عجُت صاوجاًت عاالًِيا ِمنج جاوجِف الصهناِم يداُقوجُل بِِلسااٍن فاِصيجٍح ايا غا  سهانا ابجنا مااِلٍك ياِديج ِمندجهاا مسِا

اِداًي  اِمُة ها ماُة واخِلااِذلِيجِه النهدا وادااِعًيا ِإىلا العااِمرِيِّ جااءا احلاقُّ ناِبيًّا هاامِشِيًّا بِِتهااماةا لِنااِصرِيجِه السهالا
بدهرا راسُ  ِهِه قاالا فاكا ابُُه يداوجِم الِقيااماِة مُثه ارجتدافاعا ِمنا األارجِض واساقاطا عالاى واجج بدهرا أاصجحا وجُل هللِا واكا

عجِر أفداتاأجذاُن يلج ايا راُسوجلا هللِا أنج أنِشداهاا . ماعاهُ  ثاةا أابدجيااٍت ِمنا الشِّ واقاالا غاسهاُن واقادج قُدلجُت ثاالا
 :فاأاِذنا راُسوجُل هللِا ملسو هيلع هللا ىلص فقاالا 

لٍ   يدجرًا يفج طالاٍب ِبساهج رُِع سا ٍد ِمنا الرهمجِل واحازجٍن  ُأسج   يفج ِبالا

يدجرا النهاِس ناصجرًا ُمؤازهرًا  انجُصرا خا بجِليج  ألا بجاًل ِمنج ِحبااِلكا يفج حا   واأاعجِقُد حا

ًدا  هاُد أانه هللاا حاق  ُمواحِّ ِميج نداعجِليج  واأاشج ا أاِديجُن ِبِه ماا نداقالاتج قادا  وهذا

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة مقدرة ألنه اسم املفرد املعرفة املنادى ايدمحم 1
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به ما 0

 ألنه اسم املوصول
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مبين على الفتح يف حمل النصب ألنه  املفعول فيه (ضمري)ك  3
 ضمري متصل

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به عثرية 4
 ظاهرة ألنه اسم املفردفتحة  املفعول به يده 0
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به صوات 0
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به (ضمري)ان  2

 ألنه ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه مضاف املنادى اي رسول هللا 8
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (النعت)التوابع  عاليا 0

 فتحة ظاهرة ألنه مضاف املنادى اي غسان ابن مالك 10
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به نبيا 11
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (النعت)التوابع  هامشيا 10
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد احلال هاداي 13
املعطوف  داعيا 14

 ابحلرف
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد

 ظاهرة ألنه اسم املفرد فتحة املفعول به ثالثة ابيات 10
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به (ضمري)ها  10

 ألنه ضمري متصل
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به سريا 12
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به خري الناس 18
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد احلال نصرا 10
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (النعت)التوابع  مؤزرا 00
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به حبال 01
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن هللا 00
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد احلال مواحدا 03

 

 احلديث العشرون- 00

يُدوجا ِمنا هللِا حاقه احلايااِء قاالا فداُقلجناا ايا : "عن عبد هللا بن مسعود هنع هللا يضر أن النهيبه ملسو هيلع هللا ىلص قاالا  تاحج اسج
ياا ِمنا هللِا حاقه احلايااِء  تاحج يااًء ولاِكنج مانج ِاسج ِتحج ِي قاالا لايجسا ذاِلكا ِاسج تاحج نايبه هللِا ِإانه ناسج

اوجتا واالِبالا وامانج أاراادا األاِخراةا تداراكا زِيدجناةا فدالج 
فاِظ الرهأجسا واما حاواى واالباطجنا واماا واعاى واالياذجُكِر امل  ناحج

ياا ِمنا هللِا تداعااىل حاقه  تاحج ندجياا وأثدارا األاِخراةا عالاى اأُلوجىلا فامانج فداعالا ذاِلكا فداقاِد اسج احلايااِة الدُّ
مُ " احلايااءِ  ُة واالسهالا  ".  احلايااءُ ِمنا اإِلميجاانِ : "مُثه قاالا النهيبُّ عالايجِه الصهالا

 عالمة اإلعراب موقع اإلعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به حق احلياء 1
 فتح ظاهرة ألنه مضاف املنادى اي نيب هللا 0
خرب فعل  استحياء 3

 (ليس)الناقص 
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الرأس 4
مبين على السكون يف حمل النصب  املفعول به ما 0

 ألنه اسم املوصول
املعطوف  البطن 0

 ابحلرف
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به املوت 2
املعطوف  البال 8

 ابحلرف
فتحة مقدرة على األلف ألنه اسم 

 املقصور
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به األخرة 0
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 الباب الرابع

 اخلامتة

 اخلالصة- أ

اعتمادا على عرض البياانت وحتليلها الذي سبق ذكرها يف الباب الثالث ووقفا 
 :اخلالصة فيما يلىألغراض البحث فتعرض الباحثة 

كاد مجيع احلديث من احلديث األول اىل احلديث العشرين يف كتاب - 1
يف احلديث األول تتضمن . املواعظ العصفورية تتضمن األمساء املنصوابت

ويف احلديث الثاين تتضمن من واحد األمساء , من ثالثة األمساء املنصوابت
ويف , األمساء املنصوابت ويف احلديث الثالث تتضمن من أربعة, املنصوابت

ويف احلديث اخلامس , احلديث الرابع تتضمن من مثانية األمساء املنصوابت
ويف احلديث السادس تتضمن , تتضمن من إحدى عشر األمساء املنصوابت

ويف احلديث السابع تتضمن من ثالث عشر , من مثانية األمساء املنصوابت
ضمن من سبعة األمساء ويف احلديث الثامن تت, األمساء املنصوابت

, ويف احلديث التاسع تتضمن من اثنا عشر األمساء املنصوابت, املنصوابت
ويف احلديث , ويف احلديث العاشر تتضمن من مثانية األمساء املنصوابت
ويف احلديث , احلادى عشر تتضمن من ستة وثالثني األمساء املنصوابت

يف احلديث الثالث عشر و , الثاين عشر تتضمن من ستة األمساء املنصوابت
ويف احلديث الرابع عشر تتضمن , تتضمن من ثالثة عشر األمساء املنصوابت

ويف احلديث اخلامس عشر تتضمن من اثنا ,  من أربعة األمساء املنصوابت
ويف احلديث السادس عشر تتضمن من عشرين , عشر األمساء املنصوابت

ضمن من مثانية وعشرين ويف احلديث  السابع عشر تت, األمساء املنصوابت
ويف احلديث الثامن عشر تتضمن من ستة األمساء , األمساء املنصوابت
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ويف احلديث التاسع عشر تتضمن من ثالثة وعشرين األمساء , املنصوابت
 .ويف احلديث العشرين تتضمن من تسعة األمساء املنصوابت, املنصوابت

املفعول به : عة عشر وهيمواقع األمساء املنصوابت فيها إحدى عشر من أرب- 0
اسم إن , (12)املنادى , (0)املعطوف حبرف , (10)املفعول فيه , (130)
االستثناء , (10)خرب كان , (2)التمييز , (0)النعت , (10)احلال , (10)
 (.0)اسم ال النافية للجنس , (2)

, (100)فتحة ظاهرة : عالمات األمساء املنصوابت فيها مثانية أنواع وهي- 3
مبين سكون , (0)مبين فتح , (8)ايء , (1)كسرة , (13)ة مقدرة فتح

 (.3)مبين كسر , (3)مبين ضم , (30)

 االقرتاحات-  ب

 :واجلامعة الباحثني إىل متجهة اإلقرتاحات وهذه

الكتاب  من األخرى كتب يف جديدا حبثا الباحثون يصنع أن: إىل الباحثني- أ
 يبحثوا أن الباحثني وعلى النحو علم مهم على تذكرةالشريعة واألحاديث 

 .اجملال هذا دراسة لتوسيع أخرى الناحية من العلم هذا
 .النحو علم تعلم يف الطالب ليسهل املرجع تزيد أن ينبغى: إىل اجلامعة- ب
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