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 الباب األول

 مقدمة

 ة البحثيفخل . أ

لغة ال شيخ مصطفى الغالييىن أنالن، وعرف آاللغة العربية هي لغة القر 
غراضهم وقد وصلت الينا من أالكلمات الىت يعرب هبا العرب عن العربية هي 
يًدا ملصاحل وهلا األدوار املهمة يف حياة البشر، وبشكل أكثر حتد 1طريق النقل.

يف و  ،العلم ويف ،م دورها إىل ثالثة أجزاء، وهي: يف الدينالعامل الفكري،  تقس
 2.ةاالجتماعي تتفاعالال

مبا يف ذلك علم األصوات والصرف لغة العربية عديد من الفروع اللغوية 
والنحو والدالالت. علم األصوات هو أحد فروع علم اللغة أو اللسانيات الذي 
يناقش كال من جوانب الطريقة أو كيفية إنتاجها وأصوات اللغة من حيث 
اجلوانب الوظيفية، والنحو هو فرع من فروع اللغوايت خبصوص ترتيب الكلمات 

لمة واحدة بكلمة أخرى يف اجلملة تظهر يف اجلمل. ستكون عالقة ك
املصطلحات لكل كلمة هلا عالقة دالة حنوية، مثل املوضوع واملسند واملوضوع 

من اللغة يبحث يف ببت هو فرع تركالوالوصف واملكمل وما إىل ذلك. والدال

                                                         

 
1
 7م (ص.  2005 )قاهرة: دار احلديث، العربية"جامع الدرسة " يىن،مصطفى الغاليخ شي 

 
2
 Ita Mustainna, “Konfigurasi Kana wa Akhawatuha pada Kitab Arbain Nawawiyah 

dalam Konteks Pembelajaran bahasa Arab”, jurnal al-Af’idah, Vol. 4,  1 Maret 2020,  hal.3 
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جيب على متعلم اللغة العربية فهم قواعد اللغة كبداية لدخول التعلم  3املعىن. 
عريب. إن أبسط علم النحوية مهم جًدا يف الواقع حيتاج يف بعض األحيان إىل 

 فهم النصوص العربية.

بية دون تعلم قواعد النحو ألن املعروف اليفهم الناس اللغة العر ومن 
مفتاح لفهم  عىن املقصود، وعلم النحوم ىف ب يؤثرو ىف تركيأىف الكالم أ طخلا

الشريعة االسالمية. من املتطلبات أن تكون قادرًا على فهم النصوص املتعلقة 
ابلدين، سواء كانت من القرآن أو احلديث أو كتب العلماء السابقني، هو 

 .التمكن من إتقان قواعد اللغة العربية

س التغيري يف اواخر يُطلق على علم النحو أيًضا علم اإلعراب، ألنه يدر 
الكلمات. إحدى الدراسات اليت أجريت يف قواعد النحو هي أمساء املنصوابت، 

ات. عات وأمساء املرفو ر لديها أكرب البحث بدراسات قواعد النحو كأمساء اجملر 
املفاعيل اخلمسة، واملنادى،واحلال، والتمييز،  وأمساء املنصوابت تتكون من

خواهتا، ا، وخرب احلروف املشبهة بليس، واسم أن واواملستثىن، وخرب كان واخواهت
 4والتوابع للمنصوب. ،واسم ال الىت لنفى اجلنس

                                                         
3
 Ummi Hanik, “Analisis Sintaksis Kana WaAkhowatuha, dalam Kitab al-Arabiah Li 

al- Nasyiin”, jurnal budaya, bahasa dan sastra Arab, Vol 2,  16 Oktober 2019, 16 - 30 

 
 64(، ص. 63)سورااباي: احلرمني جااي رقم  "شرح متممة اجلرومية"شيخ حممد بن أمحد،   4
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يف هذا البحث ستبحث الباحثة عن االمساء املنصوابت. واختارت 
حديث األربعني  ، ألن الكتابيمام النوو منت األربعني النووية لإلالباحثة كتاب 

شهور جدا، ويتضمن املالنووي كتاب حيتوي على جمموعة من األحاديث النبوية 
 فيه كثري من أنواع املنصوابت.

وبناًء على ذلك، فأردت الباحثة أن تتعمق هذا الكتاب، لذلك فتبحث 
ربعني النووية لإلمام األمساء املنصوابت ىف كتاب منت األالباحثة موضوع الرسالة "

 ."يالنوو 

 أسئلة البحث . ب

ذكرت الباحثة ىف خليفة البحث السابقة فمشكلة البحث الىت ستحاول 
الباحث أن تبحثها ىف هذه الرسالة هي: ما األمساء املنصوابت ىف كتاب منت 

 ؟ وما موقعها من األعراب؟ وماعالمات إعراهبا؟يمام النوو إلاألربعني النووية ل

 أغراض البحث . ج

األمساء املنصوابت ىف  الغرض من البحث ىف هذه الرسالة هو معرفة أما 
عراب وعالمات إلومعرفة موقع من ا ي،ألربعني النووية المام النوو كتاب منت ا

 عراهبا. إ
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 حاتلمعاىن املصطد.    
املصطلحات ابلتفصيل املوجودة  أن تشرح ابحثة تريدىف هذا املوضوع         

 فيه وهي:

 املنصوابتاألمساء  .1

سم هو ما دل على معىن بنفسه غري مقرتان بزمان، سواء كان يعىن اال 
  5حيواان أو نباات أو مجادا أو إنساان.

 منت األربعني النووية .2

، فيه حيتوي على اثنني وأربعني يتاب صغري يتضمن األحاديث النوو وهو ك      
أماله اإلمام حديثًا خمتارًا. أساس هذا الكتاب كتاب "األحاديث الكلية" الذي 

حديثًا كثيفاً  26، وهو عبارة عن جمموعة من ةليص احلافظ أبو عمرو بن
 حديثاً ومساه األربعني. 42وخمتصراً. مث أجنزه اإلمام النووي يف 

 نحويةالدراسة ال .3

النحوية تتكون من الدراسة والنحوية. الدراسة هي تعميق درس دراسة لا 
العلم، والنحو يف اللغة تتضمن مخسة معان، فاألول مبعىن القصد، والثاىن مبعىن 

ويف  6اجلهة، والثالث مبعىن قدر، والرابع مبعىن مثل، واخلامس مبعىن بعض.
                                                         

 2م(، ص. 1994قاهرة، ال) سية ىف النحو والصرف"ا"القواعد األسحممد شفيق طه،   5
6
)دار العلم  بية"د النحوية وغريها من العلوم العر "املشارب اهلنية يف القواعاحلبيب زين بن إبراهيم،  

 17والدعوة ( ص. 
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 7واإلعراب.بية من حيث البناء علم يعرف به أحوال الكلمات العر  اإلصطالح
 ىف بعد الدخولال يتغريها أو  الكلمة التغيري على هاتركز  دراسةهي  ودراسة حنوية

أو ابلعربية يطلق ، بنية قات معينة بني الكلمات يفأكرب بسبب عالاليت بنية 
 8أو بناء. عرابابإلعليه 

 ةالسابق ةدراسال. ه

قد عرف أن البحث العلمية جرت منذ الزمان، فأما دراسة السابقة 
األمساء املنصوابت ىف كتاب منت األربعني املتساوي اليت تكتب حتت موضوع 

 النووية لالمام النووى هي :

ربعني النووية  رتبية األخالقية يف  كتاب منت األحممد رفئ جوين "قيمة ال .1
 ،سالمية احلكوميةداية هللا اإلهو من جامعة شريف ه مام النووي"لإل

مام إلوية  لوثه: يف كتاب منت االربعني النو ( حصول حب2019جاكرات )
النووي تضمون قيم الرتبية األخالقية اليت تنقسم إىل قسمني، ومها 
األخالق عند هللا واليت تشمل: التوحيد والتقوى والصالة والدعاء 

                                                         
بية السودنية، )اململكة العر  ن ملك"ب"شرح ابن عقيل أللفية اعيد العزيز بن حممد الفنتوخ   7

 15ه( ص. 1419
8
 Ahmad Nuruddin, “Fi’l Muktal (Devektive Verb) dalam Surat Yasin Analisis 

Morfosintaksis”, Journal of Arabic learning and Teaching, Vol.7, No. 1, 2014,  hal.81 
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تتكون من أخالق البشر، والتوكل. والثاين: أخالق املخلوقات اليت 
 9واألخالق جتاه النفس.

كتاب منت األربعني النووية عالل ابالبدال يف  أزكى دييان رستنىت "اإل .2
جامعة موالان مالك ابراهم " )الدراسة الصرفية( هي من يمام النوو إلل

( حصول حبوثها: وجدت مائتني 2020االسالمية احلكومية مالنج  )
بدال ىف حديث منت هبا عملية االعالل ابال وتسعة وستني كلمة الىت متر

عالل إل. وجدت الباحثة كثرية من اوية لالمام النواوىاألربعني النو 
 10ابلقلب و االعالل ابلتسكني واالعالل ابحلذف.

كان وأخواهتا يف كتاب منت األربعيىن النووى يف   إيت مستإّن "ترتيب  .3
ا افجحنوية( هو من جامعة بونوروجو، اق تعلم اللغة العربية" )دراسة سي

 (.2020الشرقية )
لإلمام ي منت األربعني النوو  حممد تنتوى "قيمة الرتبية اإلسالمية فر كتاب .4

 (.2017جامعة رادين إنتان، المبونج )هو من ". يالنوو 

                                                         

 "يو ربعني النووية  لالمام النو األ "قيمة الرتبية األخالقية يف  كتاب منتمحد رفئ جوين أ 10 
   (2019 ،االسالمية احلكوميةف هداية هللا جامعة شري:  جاكرات)

10
الدراسة  "يمام النوو إلكتاب منت األربعني النووية لعالل ابالبدال يف  "اإلأزكى دييان رستنىت  

 (2020،جامعة موالان مالك ابراهم االسالمية احلكومية: مالنج ) ،الصرفية
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كتاب منت األربعني" )دراسة الفلسفة عبد هللا "منهاج اإلمام النووى يف   .5
(. هو من جامعة مشال يتاب منت األربعني النوو كالكامنة وراء أتليف  

 (.2017سومطرة، ميدان)
وأما وجوه اإلتفاق واإلختالف بني الدراسات السابقة وما ستكتبها 

، لكن يو كان هلم نفس املوضوع وهو كتاب منت األربعني لإلمام النو الباحثة هي  
حول ل النحو ايف جم صصسة خمتلفا عنهم، أن الباحثة ختتركز  الدراالباحثة 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 .                                                                                                                            تاألمساء املنصواب
 منهج البحثو. 

البحث العلمي هو عملية سؤال وجواب من خالل االهتمام ابألحداث  
 ةمن إطار نظري معني. عند مراجعة هذه األحداث، حيتاج الباحثالتجريبية ض

ابإلشارة 11إىل طريقة أو تقنية إلنتاج إجابة منظمة تتماشى مع الفرضية األولية.
. البحث الوصفي هج ىف هذا البحث هو منهج الوصفيإىل صياغة املشكلة فمن

لبحث هو البحث ابستخدام طريقة لوصف نتيجة البحث، وهذا النوع من ا
شرح لدراسة ايضا. عند استخدام هذا النوع الوصفي له غرض لتقدمي وصف و 

من البحث الوصفي، جيب أن تكون املشكلة املصاغة جديرة ابالهتمام، وأن 

                                                         
11

Nurkhalis Sofyan artikel “Ketidak adilan Sosial dalam Drama Az- Za’im Karya 

Musthafa Mahmud” Journal, An-Nahdah Al-‘Arabiyah, Volume 1, No.1, Januari 2021  
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حتتوي على قيمة علمية، وأال تكون واسعة جًدا. جيب أال يكون اهلدف واسًعا 
  12راء.جًدا وجيب أن يستخدم البياانت اليت هي حقائق وليست آ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
12

 Muhammad Ramdhan, “Metodelogi Penelitian”, (Cipta Media Nusantara, September 

2021), hal 7 
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 الباب الثاىن

 مام النووىسرية اإل

، وتبدأ الباحثة يسرية االمام النوو يف هذا الباب ستبحث الباحثة عن 
 ابلبحث عن حياته ونشاته ومؤلفاته ووفاته.

 تهأحياته ونش . أ
هو حيىي بن شرف بن ُمّري بن حسن بن حسني بن حممد بن مجعة بن 

الدين أبو زكراي احلزامي النووي احلافظ  يالشيخ اإلمام العامل الرابين حمي حزام،
  13الفقيه، شيخ اإلسالم يف عصره، وبعد عصره.

اجتمع له من الورع ما مل يتفق مثله ألحد يف زمانه وال قبله من الفقهاء 
بدهر طويل، فكان ال أيكل من فواكه دمشق ملا يف بساتينها من الشبه يف 
ضماهنا، وقد صرح بذلك رضي هللا عنه ومل يدخل محاما، وكان ال أيكل إال 
أكلة واحدة يف اليوم والليلة بعد عشاء اآلخرة، وعند السحر يشرب شربة 
جيعلها سحورا، مقتصدا يف مأكله وملبسه ومجيع أحواله كل االقتصاد، صابرا 

ناول من معلومها على خشونة العيش. ويل مشيخة دار احلديث األشرفية، ومل يت
شيئا، ومل يقبل ألحد هدية، وإمنا كان يتقوت ما أيتيه به أبوه من نوى من كعك 

 14وتني.

                                                         
 7م(، ص. 2014)اليمنية: دار الكتاب،  "ي" شرح األربعني النوو علوي بن حامد،  13
 27ص.  ،(2009 ،)بريوت: دار املنهاج ربعني""الفتح املبني بشرح األ ،شيخ شهاب الدين 14
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ولد يف نوى  )إحدى قری حوران، بسوراي ( يف العشر األوسط من شهر 
وتولی والده الصاحل رعايته وأتديبه، ( 631)احملرم سنة إحدى وثالثني وستمائة 

الصغر على طلب العلم، ملا الحظ فيه من  ونشأه تنشئة طيبة، فحضه منذ
خمايل النجابة، والذكاء، واالستعداد الفطري. وأخذ النو وي يرتدد منذ صغره 
على أهل الفضل اتركا اللهو واللعب، وحفظ القرآن  وقد انهز االحتالم. انتقل 
به والده من نوى إىل دمشق لطلب العلم يف السنة التاسعة عشرة من عمره، 

ه(  فحفظ   649املدرسة الروحية قرب اجلامع األموي بدمشق سنة ) فأقام يف
 15"التنبيه"، يف أربعة أشهر ونصف، وحفظ ربع املهذب يف ابقي السنة.

علماء املتأخرين  وامسه كبري وحمرتم بني علماء. ومن أشهر  هو النووي 
ديثاً ح 42أعماله يف جمال احلديث النبوي الشريف أربعني النووية، وحيتوي على 

 16.الكتب الرئيسية يف فرتة املتقدينمأخوذة من 

درس النووي يف دمشق مع العديد من الشيوخ الذين لديهم علوم خمتلفة،   
كاالفقه واللغة العربية واحلديث وعلم االصول. وهم: أبو ابرهيم اسحاق بن 

عبد الرمن بن أمحد و أبو احلسن سالر بن احلسن أمحد، وابو حممد عبد الرمن و 
بو البقاء خالد وأبو إسحاق ابراهيم بن عمر واإلمام احملدث أبو حفص عمر و أو 

الضياء والشيخ أبو العّبس وأبو اسحاق ابراهيم بن موسى. وينتج اإلمام النووي 
                                                         

 11ص.  ،(2012", )القاهرة : دار السالم, ويةدقيق العيد, "شرح االربعني النو  ابن 15
16

 Silvia Riskha Fabiar, “Kajian Kitab Al Arbain An Nawawiyah: Deskripsi Metode dan 

Sistematika Penyusunan”, Jurnal Lentera Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi, Vol 19, 

No 2, September  2020 
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طالاًب يصبحون علماء عظماء يعىن ابراهيم بن اسحاق بن العطار الدمشقى 
 17عالء الدين.

 مؤلفاته . ب

ه وإصراره ئمشهور ىف متنوع العلم، بسبب ذكا هو عامل ياإلمام النوو 
على الدراسة، جنح اإلمام النووي يف تصنيف العديد من الكتب. وقد مت العثور 
من مؤلفاته يف املكتبات يف العامل الغربية والشرقية. أما مؤلفاته تنقسم اىل مخسة 

 :  18أنواع، وهي

 ة مؤلفات، وهي:شر عل احلديث تكون من ايف جم .أ 
وية، يف هذا الكتاب يبحث عن األساسية األربعني النو منت  .1

لإلسالم كالعبدية واملعملة.وله الثاىن واألربعون حديثا وهو 
 حديث النيب املختار، وكثري من العلماء يشرح هذا الكتاب.

 رايض الصاحلني، يف هذا الكتاب يبحث عن األخالق الكرمية  .2
 اإلرشاد يف علوم احلديث .3
 النذير معرفة سنن البشري التقريب والتيسري يف .4
 اخلالصة يف احلديث .5
 .شرح حديث املسلم .6

                                                         
17

 12ص. ملرجع السابق،ا 
18

 Ruri Liana Anugrah, “Islam, Iman, dan Ihsan dalam Kitab Matan Arbain An 

Nawawi (Studi Materi Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Perspektif Hadis Nabi SAW)” 
Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam, Volume 9.No 2. Juli-Desember 2019, hal 35 
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 ما متس اليه حاجة القاري لصحيح البخاري. .7
 اإلشارة اىل املبهمات .8
 خالصة االحكام يف مهمة السنن وقواعد اإلسالم. .9

 قطعة من شرح سنن أيب داود. .10
 عة مؤلفات، وهي:تسل الفقه وتكون من ايف جم .ب 

املفتني ىف فقه اإلمام الشفعى، خمتصر منهاج الطالبني وعمدة  .1
حفظ الشقوى أن هذا الكتاب ذو  وقال احملرر جملد لطيف.

دة كبرية و كثري من املتعلم حيفظه بعد وفاة النواوى، ومن ئفا
شرح املهذب، ومساه 19خطبه كتاب احمللى للشيخ جالل الدين.

"اجملموع" يف هذا الكتاب يبحث عن دليل كامل للشريعة 
ة، فيه ثالث جملدات ضخمات، ومل يكمله. وكلم اإلسالمي

النواوى ىف هذا الكتاب يدل على أنه كان يتفرس أنه ميوت قبل 
 20إمتامه.

، حلية األبرار وشعار األخيار يف تلخيص الدعوات واألذكار .2
 وهي مشهور بكتاب األذكر املنتخبة من كالم سيد األبرار.

                                                         
19

 Abi Fakhrur Razi, “Terjemahan Muqaddimah Mahalli”, (Cyber media publishing, 

November 2019), hal, 15 
 16ص.  ،(2012 ،)القاهرة : دار السالم"، وية"شرح االربعني النو  ،ابن دقيق العيد  20
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خمتصرالشرح الكبري للرافعي،  روضة الطالبني وعمدة املفتني:     .3
 21كتبه يف أربعة جملدات كبرية، وهو عمدة املذهب اآلن.

 .يف مهمات السنن، وقواعد اإلسالمخالصة األحكام  .4
 واملفيت واملستفيت.الفتوى آداب  .5
 الرتخيص ابلقيام. .6
 ىف املناسك وهو يبحث املناسك خصوصا.منت اإليضاح  .7
 التحقيق. .8
 اهلسية .9

 واحد فقد وهي:ل الرتيخ، كتب ايف جم . ج
 لبقات الفقهاء. .1

 ل اللغات له كتاابن، ومها:ايف جم . د
،أن هذا الكتاب يبحث عن اللفظ تهتذيب األمساء واللغا .1

الذي حيتاج إىل شرح، وهذا الكتاب مهمة ألنه غالبا توجد يف 
 قراءة كتب الفقه كلمات غري واضح.

 حترير التنبيه .2
 وهي:  تكون من ثالثة مؤلفات، ل الرتبية واألخالقايف جم . ه

 .بستان العارفني .1

                                                         
 18ص.  نفس املرجع، 21
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التبيان يف آداب محلة القرآن، يف هذا الكتاب يشرح اإلمام  .2
النووي األمور املتعلقة ابلقرآن، األدب للمعلمني واملتعلمني 
للقرآن، آداب حفظ القرآن وآداب قراءة القرآن وغريها. مت صنع 

 22.نبياخمتار الت لنووي حتت عنوانهذا الكتاب تلخيص اإلمام ا
 ج. وفاته

 676 رجع  إىل نوى بعد أقام يف دمشق حنوا من مثانية وعشرين عاما يف
وقبل عودته رد كتب األوقاف، وزار مقربة شيوخه، وزار أصحابه األحياء و ه، 

ودعهم، فمرض بنوى، وتويف ليلة األربعاء يف الرابع والعشرين من رجب يف نفس 
 23بلغ نعيه إىل دمشق حزن عليه أهلها حزان شديدا.ودفن هبا. وملا  -السنة 

 

 

 

 

 

 
                                                         

22
 Abdullah “Minhaj Imam An- Nawawi dalam Kitab Arbain al- Nawawiyah, Kajian 

Filosofi di Balik Penulisan Kitab Hadisal-Arbain an-Nawawiyyah, Journal of Hadith Studies, 

Vol. 1 No. 2 Juli Desember 2017, hal 33 
 18( ص. 2012 ،)القاهرة : دار السالم ،"شرح االربعني النووية"، ابن دقيق العيد 23
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 الباب الثالث

 علم النحو

بية ورائد مسرياهتا، علم ال يستغىن عنه طالب ميزان العر  حوإن علم الن 
يتعلمه أبناؤان علم وال عامل الفقه وال ابحث، لذلك كان من الضرورى أن 

             24ليعينهم لفهم اللغة العربية  والوقوف على أغراض الكلم ومراميه.

 تعريف النحو  . أ
أي  يالنحو "لغة" يطلق على اجلهة والشبهه، مثال: خالد حنو عل

 الشبهه واجلهته. 

 :  25و "اصطالحا" عرفه علماء النحو كالياىل

يف تصرفه من إعراب وغريه،   ابن جىّن، النحو انتحاء مست كالم العرب، .1
والتحقري، والتكسري، واإلضافة، والنسب، والرتكيب،  كالتثنية، واجلمع،

صاحة، وغري ذلك، ليلحق من ليس من أهل اللغة العربية أبهلها ىف الف
 فينطق هبا وإن مل يكن منهم

                                                         
 دار األفاق العربية: : )مدينة "شرح قواعد النحو والتدريب عليها"محدى حممود عبد هللا   24

 9م( ص. 2001
25

 H. Sakholid Nasution, “Pemikiran Nahwu Syauqi Dhayf”, (Misykat, Indonesia; 

Landungsari Asri D/77 Malang,2015) hal. 10 
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ُتستخدم إلعطاء سطر  أساسي(  أمحد اهلامشى، النحو هو قاعدة )قانون .2
يف هناية الكلمة  وفًقا ملواقفهم يف الكلمة من أجل جتنب األخطاء، سواء 

 يف القراءة و التفاهم.
 يلخص اجلرجاين عدة تعريفات موجودة  على النحو:     .3

النحو هو علم حيتوي على عدد من القواعد اليت ميكن استخدامها  .1
مجلة من  االعراب و لتحديد موضع ترتيب الكلمات العربية يف 

 البناء.
النحو هو العلم الذي حيتوي على عدد من األحكام للكشف عما   .2

 إذا كانت اجلملة صحيحة أم ال.
وشروط الكالم النحوي أربعة، هي  صواًت مشتمال على بعض احلروف       

اهلجائية ومؤلفا من كلمتني فأكثر، مثل: جاء خالد، و مفيدا حيسن السكوت 
 26ا ليس من كالم العجم.عليه، وعربيً 

 ب. املعراب واملبين من األمساء وعالمات إعرابه

ابلنظر من شكل أخره فينقسم اإلسم اىل املعراب واملبين. فاملعراب هو        
تغري شكل أخرها بتغري موقعها ىف اجلملة، مثل: قام حممد، رأيت حممدا، مررت 
مبحمد. وأقسامه أربعة رفع ونصب وخفض وجزم. فاألمسا من ذلك الرفع 

                                                         

26
 13م(، ص. 2003)قاهرة: دار الضياء،  "النحو التطبيقى من القران والسنة"،أىب عبد الرمحن،  
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خر الكلمة، مثل: والنصب واخلفض. وأما املبين فهو كل إسم اليتغري شكل ا
 27ذهب الفىت، رميت العصى، رجعت من املستشفى.

 28وعالمات االعراب من االمساء ثالثة وهي الرفع و النصب و اجلر.       

 الرفع  .1
للرفع ثالثة عالمات: الضمة "وهو االصل" والواو واأللف "ومها انئبان"       

م املفراد، مثل: قال .فأما الضمة فتكون عالمة للرفع ىف ثالثة مواضع ىف اإلس
حممٌد، ومجع التكسري، مثل: ذهب رجاٌل، ومجع املؤنث السامل، مثل: قالت 
مسلمات. و أما الواو فتكون عالمة للرفع ىف موضعني ىف مجع املذكر السامل، 
مثل: قام املسلمون، وىف األمساء اخلمسة، مثل: جاء أبوك. وأما األلف فتكون 

 جاء رجالن.  عالمة للرفع ىف التثنية، مثل:

 النصب  .2
للنصب أربعة عالمات الفتحة "وهو االصل" وااللف والكسرة، والياء،         

"وهي انئبة". فأما الفتحة فتكون عالمات للنصب ىف ثالثة مواضع: ىف اإلسم 
املفرد، مثل: نصر جممد عمرا، ومجع التكسري، مثل: رأيت رجاال، واإلسم 

أما األلف فتكون عالمات للنصب ىف املمنوع من الصرف، نصرت فاطمة. و 
األمساء اخلمسة، مثل: ضربت أخاك. وأما الياء فتكون عالمات للنصب ىف 
                                                         

 63م(، ص.  2001)مدينة: دار اإلفاق العربية،  حو امليسر"ن"ال محدى حممود،  27
 3دون السنة( ص.  ،: طه فوتر) مسارع  "منت نظم األجلرومية"الشيخ شريف الدين  28
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التثنية، مثل: قرأت كتاابن، ومجع املذكر السامل، مثل: رأيت مسلمني. وأما 
 الكسرة فتكون عالمات للنصب ىف مجع املؤنث السامل، مثل: رأيت مسلمات.

 اجلر .3
والياء والفتحة "ومها   عالمات وهو الكسرة "هو االصل" للخفض ثالثة       

انسبان". فأما الكسرة فتكون عالمات للخفض ىف ثالثة مواضع ىف االسم 
املفرد، مثل: مررت بزيد، ومجع التكسري، مثل: مررت برجال ومجع املؤنث 
السامل، مثل: مررت مبؤمنات. وأما الياء فتكون عالمات للخفض ىف ثالثة 

األمساء اخلمسة، مثل: مررت أببيك، ومجع التكسري، مثل: مررت  مواضع ىف
برجال، والتثنية، مثل: نصرت رجالن. وأما الفتحة فتكون عالمات للخفض ىف 

 اإلسم الذي الينصرف، مثل: مررت بفاطمة.

 ج. املنصوابت االمساء

حلال، أما االمساء املنصوابت تسعة أنواع وهي املفاعيل اخلمسة، واملنادى، وا     
والتمييز، واملستثىن، وخرب كان واخواهتا، وخرب احلروف املشبهة بليس، وخرب 
افعال املقاربة، واسم أن واخواهتا، واسم ال الىت لنفى اجلنس، والتوابع 

 29للمنصوب.

 . املفاعيل اخلمسة1ج.

                                                         
 52م(،  2007)مدينة : دار السالم،  "منت شذود الذهب"إمام مجل الدين عبد هللا،  29
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 املفعول به  .أ 
 . تعريفه1أ.

ألجله صور املفول به اسم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل، ومل تغري  
املفعول به قسمان: صريح ومؤول  30الفعل، مثل: حيب هللا املتقن عمله.

ابلصريح. أما الصريح فهو الذي ال حيتاج إىل أتويل ليحكم عليه أبنه إسم 
وضمائر)متصل ومنفصل( واألمساء املوصولة واألمساء االشارة. وأما املؤول 

 أنك ىن، مثل يسر ابلصريح هو املصدر املنسبك من حرف مصدري مع صلته
 جنحت. والناصب للمفعول به فعل أو شبهه.

 31. وأحكامه  أربعة وهي:2أ.

 أنه جيب نصبه، مثل: نصر علُي عمرا .1
 أنه جيوز حذفه لدليل، مثل "رعت املاشية" .2
 أنه جيوز حذف فعله  لدليل، مثل: ماذا أنزل ربكم قالوا خريا .3
 .أكرم سعيدا غالمهأن االصل فيه أن يتأخر عن الفعل والفاعل، مثل:  .4

 
 

                                                         
ه(، ص.  1354" )بريوت : دار الكتاب العلمية،  للغة العربيةا"القواعيد االسسية أمحد اهلامشى،  30

193 
م (، ص.  2005)قاهرة : دار احلديث، "جامع الدروس العربية" الشيخ املصطفى الغالييىن،  31

435  
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 املفول املطلق . ب
 . تعريفه1ب.    

املفعول املطلق مصدر أيتى به لتأكيد فعله أو بيان نوعه أو عدده. ويعمل 
يف املفمول املطلق أحد ثالثة عوامل يعىن الفعل التام املتصرف، مثل: اجتهدت 

احجتهادا اجتهادا، والصفة املشتقة الدالة على احلدوث، مثل: اخوك جمتهد 
عظيما، ومصدره بشرط ان يكون ممثال للمفعول املطلق لفظا ومعىن. فأقسامه 
ثالثة وهي: مؤكد للعامل، مثل: وكلم هللا موسى تكليما، ومبني للنوع، مثل: 
إنطلق السيارة انطالق السهم، ومبني للعدد، مثل: تدور األرض دورة واحدة يف 

 32اليوم.

 . وأحكامه ثالثة وهي:2ب.

 (63به، مثل: فإن كهّنم جزاؤكم جزاءا موفورا )اإلسراء:جيب نص .1
إن كان للتأكيد جيب أن يقع بعد العامل، مثل: ركع ركوعا، وان كان  .2

للعدد أو نوع جاز أن يذكر بعده أو قبله، مثل: سرت سرتني، إاّل ان  
 كان استفهاما أو شرطا فيجب تقدم على عامله.

                                                         
)قاهرة: دار الفضيلة، دون الستة( الب ىف قواعد اإلعراب" ، "تدريب الطالشيخ حممد على حسني 32

 142ص. 
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فيجوز أن حيذف عامله، مثل:  إن كان نوعيا أو عدداي لقرينة دلة عليه .3
 33تقول "ماقمت"، فيقول يف اجلواب: "بلى قياما طويال". 

 مفعول ألجله . ج
 . تعريفه1ج.

مفعول ألجله هو مصدر القلىب املعلل حلدث شاركه وقتا وفاعال، حنو: 
واملراد ابملصدر القلىب هو املصدر اليت نشئته احلواس  34قمت إجالال لك.

 الباطنة.

 املفعول ألجله أربعة، وهي: . وشروط نصب2ج.

أن يكوَن مصدراً، وإذا كانت غريه مل جيز نصبه، مثل: واألرض وضعها  .1
 لألانم

 أن يكون املصدر قلبيا، مثل: سافرت إىل مكة رغبة ىف احلج.  .2
أن يكون املصدر القليب متحدا مع الفعل يف الزمـان، وإذا اختلف زماان  .3

 سافرمتا للعلم. أو فعال، مثل:
يكـون هذا املصدر القليب املتحدُّ مع الفعل يف الزمان والفاعل، علة أن .  4

 35حلصول الفعل، مثل: جئت رغبة ىف العلم .

                                                         
م ( ص.  2005)قاهرة : دار احلديث،  " جامع الدروس العرابية" ،ىنييالشيخ املصطفى الغال 33

457 
الكتاب العلمية،  ر)بريوت : داقطر الندى وبك الصدى" "  ،عبد هللا مجال الدينأىب حممد  34

 211م( ص.  2004
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 . وأحكامه ثالثة وهي:3ج.

ينصب، إذا استوىف شروط نصبه، على أنه مفعول ألجله صريح، مثل:  .1
 يغضى حياء.

جلر، جيوز تقدمي املفعول ألجله على عامله، سواء أنصب أم جر حبرف ا .2
 مثل: رغبة ىف الدنيا أتيت.

ال جييب نصب املصدر املستوىف شروط نصبه، بل جيوز نصبه وجره، مثل:  .3
 36تركت الفحشاء خشية هللا أو خلشية هللا.

 املفعول معه د.
املفعول معه اسم يقع بعد واو مبعىن "مع"  ليدل عل ما وقع الفعل 

 سائر والنيل أي مع النيل .مبصاحبته، مثل: سرت والنهر أي مع النهر. و أان 

  37ويشرتط يف نصب مابعد واو على أنه مفعول معه  ثالثة شرائط:  

 أن يكون االسم الذي وقع بعد الوو فضلة، ليصح العقاد اجلملة بدونه  .1
 أن يكون ماقبله مجلة فيها فعل أواسم فيه مىن الفعل وحروفه  .2
 أن تكون الواو اليت قبله تسبقه ىف املعية. .3

 :38الواقع بعد الواو ثالث حاالت، وهيوإلسم 
                                                                                                                                                          

  462ص.  رجع السابق، امل 35
 464ص نفس املرجع،  36
37

ص.  ه(،1354، الكتاب العلمية ر)بريوت: دا بية ""القواعيد االسسية للغة العر  ،أمحد اهلامشى 
212 



23 
 

 

وجوب العطف، إن كان الفعل إال من متعدد، مثل: إشرتك علٌي  .1
 وعمٌر.

وجوب املفعول معه، إن امتنع العطف ملانع معنوي أو صناعي،  .2
مثل: مشی التلميذ والطريَق )من جهة املعنوى(، سلمت عليك 

 39وأابك، وجئت وسليما)من جهة صناعي.
عطف واملفعول معه( إن مل جيد ما يوجب جواز األمرين )ال .3

 أحدمها، مثل: قام القائد واجليش.
 املفعول فيه . ه
 . تعريفه1.ه

ويسمى ظرف هو اسم ينتصب على تقدير "يف" يذكر لبيان زمان الفعل 
أو مكانه. أما إذا مل يكن على تقدير "يف"، فال يكون ظرفا، بل يكون كسائر 

فيكون مبتدا وخربا، حنو: يومنا يوم األمساء، على حسب ما يطلبه العامل. 
سعيد، وفاعال، حنو: جاء يوم اجلمعة، ومفعوال به، حنو: ال تضيع أايم 

  40شبابك.

الظرف قسمان مها ظرف الزمان هو ما يدل على وقت وقع فيه 
 احلدوث. و ظرف املكان هو ما يدل على مكان وقع فيه احلدوث.

                                                                                                                                                          
 444  م( ص.2018)مصر: دار الؤلؤة،  التطبيقى"النحو " ،خليد عبد العزيز 38
 212الكتاب العلمية( ص.  ر)بريوت: دا بية ""القواعيد االسسية للغة العر أمحد اهلامشى 39

 

40
  465 .ص  م ( 2005 )قاهرة: دار احلديث، بية"" جامع الدروس العر  ،ىنييالشيخ املصطفى الغال 
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ال فرق يف ذلك بني املختص أمساء الزمان تقبل النصب على الظرقّية، و 
ْختَص ما يقُع جوااب ل "متی"  وابملعدود ما 

ُ
منها، واملعدود واملبهم، ونعين ابمل

يقع جوااًب ل "گم"، کـ األسبوع، و الشهر، و احلول وابملبهم ما ال يقُع جواابً 
لشيء منهما، ک "احلني"، و "الوقت". وأن أمساء املگان ال ينتصب منها على 

  ما كان مبهما.الظرفية إال

واملبهم ثالثة أنواع: أمساء اجلهات الست، وهي: الفرق والتحت واألعلی 
واألسفل واليمني والشمال وذات اليمني وذات الشمال والوراء. ويلحق أبمساء 
جلهات ما اشبهها ىف شدة االهبام واالحتياج اىل ما يبني معنها ك"عندى" و 

فرسخ"، و "امليل"، و"الربِيد". وما كان "لدى". وأمساء مقادير املساحات ک "ال
 41مصوغا من مصدر عامله، كثل جلت جْملَس زيد.

 . نوعه:2.ه

وينقسم ظرف الزمان وظرف املكان اىل الظرف غري املتصرف والظرف 
املتصرف. فالظرف غري املتصرف هو الذي لزم الظرفية، ال أييت إال ظرفا، أو 

مثل: وحتت وامام  42ية وال جير أيضا.شبه جمرورا حبرف جر، فالذي يلزم الظرف
ووراء  وفوق وخلف وبني و عند ودون وحول وأسفل واثناء. وينقسم الظرف 

                                                         
)بريوت : داى الكتاب العلمية,  ،وبك الصدى""قطر الندى أىب حممد عبد هللا مجال الدين  41

 215م( ص.  2004
 306م( ص. 2005 ،)القاهرة : دار احلديث ،شرح امام السيوطىالسيد صادق الشريزي،   42
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غري املتصرف اىل ما يالزم النصب على الظرفية ابدا، وما يلزم النصب على 
 43الظرفية او اجلار مبن او اىل او حىت او مذ او منذ.

أحياان عن الظرفية، ويقع والظرف املتصرف هو الظرف الذي خيرج 
مثل: يوم وليلة وشهر و سنة واسبوع  وصباح  44مبتدأ، أو فاعال، أو حنومها

 ومساء وميل وظهر ومشال وميني و يسار. 

 . احلال2ج.

احلال هو االسم املنصوب الذي املفسر ملا انبهم من اهليئة، مثل ذهب 
عميم او التأخري على راكبا. وشرط صاحب احلال التعريف او التخصيص أو الت

 عن احلال. 

 :45ويشرتط يف احلال أربعة شروط وهي

أن تكون صفة متنقلة، ال اثبتة  وهو األصُل فيها، مثل: طلعت  .1
 صافية،وقد تكون صفة اثبتة، مثل: وهذا أبوك رحيما سالشم

أن تكون نكرة، ال معرفة، وقد تكون معرفة إذا صح أتويلها بنکرة،  .2
 مثل: آمنت ابهلل وحده.

                                                         
. ص   م ( 2005 )قاهرة : دار احلديث، جامع الدروس العرابية"" ،ىنييالشيخ املصطفى الغال 43

466 
 307ص.  املرجع السابق،  44
 489 ص. السابق، رجعملا 45
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تكون نفس صاحبها يف املعىن، مثل: جاء سعيد راكبا فإن أن  .3
الراكب هو نفس سعيد. والجيوز أن يقال: جاء سعيد ركواب، ألن 

 الركوب فعل الراكب وليس هو نفسه. 
 أن تكون مشتقة، ال جامدة وقد تكون جامدة مولة بوصف مشتق. .4

 . التمييز3ج.
 أ. تعريفه

وىف  ملبني والتفسري واملفسر.والتبيني وا هو املمري التمييز )للغة( 
اإلصطالح هو اإلسم  املنصوب  املفسر ملا أنبهم من الذوات. مث إن التمييز 
على ثالثة أقسام: مفسر للنسبة، وهو احملول عن كونه فاعال ىف األصل، ومفسر 

 46للعدد، ومفسر للمقادير.

 47التمييز  نوعان ومها: . ب
وميكن بعد هذا أن تقسم متييز الذات هو كل اسم دل على شيء معني.  .1

 متييز الذات إىل أقسام متعددة:

                                                         
( ص. 2008، )بريوت: دار املنهاج ومية"ر "نور السجية ىف حال الفاظ اجلىمشس الدين حممد  46

234 
( ه1354، ى الكتاب العلميةر : دا)بريوت بية ""القواعيد االسسية للغة العر أمحد اهلامشى   47

 240ص.
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أعط الفقري صاعا قمحاً.  مثال: متييز الوزن والكيل واملساحة، . أ
فالكلمات صاع، هي كلمات مبهمة دلت على وحدات قياس 

 حمددة، وقد جاء التمييز بعدها مفسرا هلا.
متييز العدد، وينقسم إىل قسمني: عدد صريح، نعنی به األعداد  . ب

حملددة، وعدد مبهم، نعنی به األلفاظ اليت تكون کناية عن عدد ا
جمهول الكمية، وألفاظه هي كم االستفهامية، مثل: کم كتااب عندا، 

 ت.أوكم اخلربية تدل على اإلخبار والتكثري، مثل: کم کتاب قر 
متييز النسبة هو ما  يفسر مجلة ابعتبار جهة تعلق النسبة املبهمة الوقيعة  .2

، مثل: طاب زيد صله فاعالأنوعان، ومها: املنقول هو ما كان فيها. وهو 
أ، مثل: أان اكثر أو مبتد، مثل: غرست األرض شجرا، أو مفعوال نفسا،

ه فارسا. غري املنقول عن شيء، مثله هلل درّ و  أو شبهه. منك ماال،
ه "مبن" مثله هلل دره من فارس. وال جيوز ر وحكمه جيوز نصبه و جيوز ج

  ىف النوع فقد.اال  دخول ِمنْ 
 . املنادی4ج.
 تعريف املنادى . أ

املنادی إسم مفعول من انديته فهو منادى، والنداء بكسر النون وضمها  
 وحروفه: الواو 48لغة مطلق الدعاء، ويف االصطالح: الدعاء حبرف خمصوص.

                                                         

( ص. 2008 ، دار املنهاج وت :)بري  مية"و ر "نور السجية ىف حال الفاظ اجلمشس الدين حممد   48 
252 
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. "لنداء البعيد"وهيا  ،ايأو  ،يأو  "والياء"لكل املنادى "لنداء القريب"واهلمزة 
 حرف النداء ان فهم النداء بدونه ويقدر "اي" دون غريه.وحيذف 

 أنواع املنادی وحكمه مخسة، وهي: . ب
 املفرد العلم   .1

واملراد ابملفرد ما ليس مضافا وال شبيها ابملضاف. حكمه  يبىن على ما 
يرقع به، ويكون يف حمل نصب، مثل: اي حممٌد ذاك ُدروَسك. اَي: حرف نداء 

 منادى مبين على الضم بغري تنوين يف حمل نصبمبين على السکون، حممد: 

 النكرة املقصودة   .2
هي اليت يقصد هبا معني فتتعرف ابلتداء. حكمه يبين على ما يرفع به، 
ويكون يف حمل نصب، مثل: اي رجل اي "حرف النداء"، رجل "منادى مبين على 

 الضم يف حمل نصب"

 النكرة غري املقصودة .3
 .مه نصبه، مثل:  اي غافال إنتبههي اليت ال يقصد هبا معني، حك

املضاف هو ما كمل معناه بواسطة مضايف إليه بعده. حکمه  النصب،   .4
 مثل اي اهل الكتاب.

ابملضاف هو ما اتصل به شيء من متام معناه". حکمه  الشبيه  .5
 النصب، مثل: اي حسنا خلقه. 
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 49وإذا كان املنادى مبنيا قتابنه له أربع حاالت:
دال أو معطوفا منسوقا جمردا من أل غري مضافني وجب إذا كان التابع ب  .1

 بناؤمها على الضم. مثل ايأستاُذ سعُد، وايسعيُد وسعُد 
وإذا كان التابع مضافا جمردا من أل نعتا كان أو عطف بيان أو توكيدا   .2

معنواب وجب نصبه إتباعا حملل املنادی. مثل: ايسليم أخاان، واي تالميذ  
 كَلهم .

ع نعتا مضاقا مقرتان أبل، مثل: ايسعُد األصيُل أو األصيَل وإذا كان التاب .3
الرأي أو كان غري مضاف وال مشبهة  ابملضاف وهو نعت أو توكيد 
أوعطف بيان أو معطوف نسق مقرتن أبل جاز فيه وجهان: الرفع اتباعا 

 للفظ  املنادى، والنصب اتباع للمحل
تعني رفعه اتباعا للفظ ما اتبع )اسم االشارة الذى جعل وصلة ندائه، فيأو  .4

 املنادى،  مثل: اي ايها الرجل.
 ستثناء. اإل5ج.

 أ. تعريفه

                                                         

49
( ص. ه1354، الكتاب العلمية ر)بريوت: دا "القواعيد االسسية للغة العرابية" ،أمحد اهلامشى 
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هو املخرج حتفيفا أو تقديرا من مذكور أو مرتوك اب "إال" أو ما  ستثناءاإل
وغري وسوى وُسوى وسواء وعدا  وحروفه مثانية: ااّل  50يف معناها بشرط الفائدة.

 وخال وحاش. 

 أحكمه: .ب 
 املستثىن ب "إال" .1
 عمرا الّ إذا كان الكلم مثبتا، مثل: جاء الناس إجيوز نصبه  . أ

جبوز نصبه أو اتباع املستثىن منه يف إعرابه على انه بدل إذا كان  . ب
 الكالم منفيا يذكر املستثى منه، مثل: ما قامت امراة اال فاطمة

يعرب حبسب موقعه يف اجلملة إذا كان الكالم منفيا ومل يذكر املستثى  . ج
 مثل: ما ذهب اال زيد. ،منه

املستشنی بغري وسوي وسوى َوَسواء فهو جمرور ابعتباره  مضافا اليه.  . د
 مثل: جلس الرجل غري زيد.

املستثنی خبال وعدا وحاشا فإنه جيوز جره على تقدير احلرفية. ونصبة  . ه
على تفدير الفعلية وما بعدها مفعول به، مثل: قام الناس خال زيدا، 

 زيد.و قام الناس خال 
 . خرب ألحرف املشبهة بليس6ج.

 أ. تعريفه 
                                                         

( 2008، )بريوت: دار املنهاج ومية"ر "نور السجية ىف حال الفاظ اجل ،مشس الدين حممد  50
 243ص.
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األحرف املشبهة بليس هي أحرف ما وال والت وإن إعماهلا كعمل  
"ليس" لشبها يف أهنا لفين احلال عدد اإلطالق، وبنصبون هبا اخلرب، وتعملها 

 حتتاج اىل شروط. 

 شروط عملها: .ج 
ان زيد ابئع، "ما" أال يزاد بعدها "اْن" فان زيدت بطلت عملها، مثل ما  .1

وأال ينقض النفى  إبال، مثل ما زيد اال ابئع و أال يتقدم خربها على 
ال يتقدم أأمسها وهو غري ظرف وال جار جمرور، فإن تقدم وجب رفعه. و 

معمول اخلرب على االسم وهو غري ظرف وال جار جمرور، و أال تتكرر 
وز نصب "ما" فإن تكررت بطل عملها، مثل: ما ما زيد قائم, فال حيج

  51قائم، و أال يبدل من خربها موجب، فإن أبدل بطل عملها.
تعمل "ال" املشبهة بليس بشروط الىت تقدمت للفظة "ما" ويزاد ان يكون  .2

 ال رجل جنيا من املوتمثل: امسها وخربها نكرتني، 
تعمل "الت" بشرطني: ان يكون امسها و خربها من االمساء الزمان، وأن  .3

حمذوفا.تعمل "ان" النافية عمل ليس بشرط حفظ النفى يكون احدمها 
والرتتيب، وحفظ النفى يكون بعدم انتقاض خربها اباّل وحنوها، وحفظ 

 52الرتتيب يكون بعدم تقدم خربها وال معموله عليها.
                                                         

 302ص. ، م(1980، )القاهرة : دار السرتاث شرح ابن عقيل" "حممد حمي الدين 51
( ص.  ه1354، )بريوت : داى الكتاب العلمية بية "للغة العر ا"القواعيد االسسية أمحد اهلامشى  52
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 . ال النافية للجنس7ج.
 تعريفه . أ

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

 53االحتمال. ونفي اخلرب عن اجلنس يستلزم نفيه عن مجيع أفراده.

 تعمل ال النافية للجنس ثالثة شروط، وهي: . ب
أن يكون امسها نكرة، ويكون اسم "ال" منصواب إذا كان مضافا أو شبه  .1

حمبوب، ومبين على ما ينصب عليه إذا مل ابملضاف، مثل: ال شاهد زور 
 يكن مضافا أو شبهه، مثل: ال وجل ىف الدار. 

أن يكون امسها منفصال هبا مباشرة أي غري منفصل عنها بفاصل، مثل:  .2
 ال فيها غولٌ 

 54أال تكون مقرتنة حبرف جر، مثل: العلم بال عمل .  .3
: الضرَي يكثر حذف خرب ال إذا كان معلوما أبن دلت عليه قرينة، مثل

وال أبَس أى عليك. وأكثر ما  حيخذفونه مع إاّل، مثل: ال إله إال هللا، وحذف 
 االسم مع بقاء اخلرب، مثل: العليك.

 . خرب كان وأخواهتا8ج.

                                                         
 329ص.  نفس املرجع، 53

 64ص. ، (م 2005، بريوت: دار الثقافة االسالمية) بية""ملخص قواعد اللغة العر مة فؤد نع 54
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تسمى كان وأخواها أفعاال انقصًة  ألهنا ال تكتفي مبرفوعها، ابإلحتاج           
سخة ألهنا تنس حكم اخلرب، إىل خرب منصوب ليتم معىن اجلملة، كما تسمى ان

فتجعله منصواب بعد أن كان مرفوعا، وقد أتيت كان وبعض أخواهتا اتمة، فتكتفى 
 55مبرفوعها على أنه فاعل، وال حتتاج إىل خرب.

 خرب كان وأخواهتا كخرب املبتد. أيتی :    

 مفردا، مثل: كان خالد قائما. .1
 مجلة امسية أو فعلية، مثل ما برحت الصناعة تسري حبط   .2
 شبه اجلملة مثله: كان الركاب ىف امن .3

 ن واخواهتاإ. اسم 9ج.
هي حروف انسخة تدل على اجلملة االمسية، فتنصب االسم وترفع اخلرب  

وهي: ان "للتوكيد" مثل: إن خالدا كرمي، و أن "للتوكيد" مثل: أيقنت أن خالدا 
لطيف، و كأن "للتشبيه" مثله: كأن املدرس قمر، ولعل "للرتاجى" مثله: لعل 

ناس غافل، وليت الفرج قريب، ولكن "لالستدراك" مثله: البالء كثر لكن ال
 "للتمىن" مثله: ليت املطر ينزل. 

 . التوابع10ج.
 التوابع للمنصوب أربعة، وهي : 

  النعت . أ
                                                         

 77ص.  ،م(1994 ،)القاهرة ،"القواعد األسسية ىف النحو والصرف" ،يوسف احلمادى 55
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 56فيه او فيما يتعلق به. هو التابع الذى يكمل متبوعة بدلالته على معىن
 وهو نوعان : 

النعت احلقيقى: الذى يدل على معىن ىف نفس متبوعه، مثله هذه املرءة  .1
لنعت احلقيقى مطابقة النعت للمنعوت ىف اعرابه وتنكريه، الناشطة. وىف ا

مثل: عندى بيت كبري، وتعريفه، مثل: وهو العزيز احلكيم، وتذكريه، 
مثل: رأيت رجال نظيف وأتنيثه، مثل: املكة مدينة مجيلمة  وافراده، 
مثل: رميت حجر صغري إىل النهار، وتثنيته، مثل: رأيت رجاالن 

 أيت رجل مؤمنون. نظيفان، ومجعه، مثل: ر 
النعت السبيب: الذى يدل على معىن ىف اسم بعده له ارتباط  .2

ابملنعوت.مثله هذه املرأة انشطة اخوها. وىف النعت السبيب مطابقة النعت 
 للمنعوت ىف اعرابه وتنكريه وتعريفه.

 التوكيد  . ب
 هو اتبع يقرر أمر املتبوع يف النسبة أو الشمول. والتوكيد قسمان:     

التوكيد اللظي، ويكون بتكرار لفظ املؤكد، امسا أو فعال أوحرفا، أومجلة،  .1
 مثل: قام الوزير الوزير

التوكيد املعنوى، ويكون أبلفاظ توافق املؤکد يف املعىن، وختالفه يف اللفط.  .2
واملعنوي نوعان: ما يؤكد به لرفع اجملاز عن الذات، ويكون أبلفاظ 
                                                         

 514م( ص. 2018)مصر : دار الؤلؤة,  "النحو التطبيقى"خليد عبد العزيز   56
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اء زيد نفسه، والعني خاصة، مثل: معلومة عند العرب وهي: النفس، ج
حضر أمحد عينه، وما يؤكد به لدفع توهم ارادة اخلصوص مبا ظاهره 
العموم، ويكون بلفظ "كل"مثل: رجع القوم كلهم، وامجع، مثل: رأيت 

 57القوم أمجعهم.
 العطف  . ج

اتبع يتوسط بينه وبني متبوعه حرف من احلروف العاطفة، الذي يقع  هو
معطوفا، و يسمی التابع الذي يقع بعد حرف العطف بعد حرف العطف 

معطوفا، ويسمى املتبوع معطوفا عليه، واملعطوف يتبع املعطوف عليه، يف 
 58اإلعراب رفعا أو نصبا أو جرا أو جزما.

وحروفه تسعة احروف، هي: الواو ملطلق اجلمع، مثل: جاء علي وعمر 
تهم فاحملامى، ومثّ للرتتيب مع وأمحد، والفاء للرتتيب مع التعقيب، مثل: يدخل امل

تراخى، مثل: مات زيد مث عمر، و"أو" للتخيري، اإلابحة، الشك، االهبام، 
التقسيم، مثل: إفىت احلكم النووى أو الرفعى، و"أم" لطلب التعيني، مثل: أكتب 
هذه الرسالة عمر أم عثمان، و"بل" لإلضراب، مثل: جاء عمر بل عثمان،  

                                                         
 196( ص. 2008 ،اجلىومية" )بريوت : دار املنهاجمشس الدين حممد "نور السجية ىف حال الفاظ  57
 142ص.  ،م(1994، )القاهرة والصرف" النحو"القواعد األسسية ىف  ،يوسف احلمادى 58
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ل: جاء عمر ال عثمان و"حىت" للغاية والتدريج، مثل: و"ال" اثبات احلكم، مث
 59فر زيد حىت القائد، و"لكن" لإلستدراج، مثل: ماإفىت النووى لكن الرفعى.

 فالعطف قسمان :

عطف البيان هو التابع اجلامد املوضح ملتبوعه يف املعارف  .1
املخصص له يف النكرات، مثل: جاءين خالد أخوك ) فأخوك: 

 خالد(.عطف بيان عل 
عطف النسق فهو التابع الذي يتوسط بينه وبني متبوعه أحد  .2

 احلروف العشرة
 البدل . د

 60البدل هو التابع املقصود ابحلكم بال واسطة، وهو على أربعة اقسام:        

بدل الكل من الكل، ويسمى البدل املطابق، وضابطه أن يكون البدل  .1
 عني املبدل منه، مثل: جاء زيد أخوك

من الكل، وضابطه: أن يكون البدل جزًء من املبدل منه، بدل البعض  .2
سواء أكان أقل من الباقى أم مساواي له أم أكثر منه، مثل: قرأ الكتاب 

 نصفه

                                                         
"، )احلرمني، الطبعة الرابع، دون السنة(، ممة األجروميةتشرح مالشيخ حممد إبن أمحد، "  59

 232-225ص.
60

 Muhammad  Muhyiddin Abdul Hamid, “Terjemahan At – Tuhfatus Saniyyah”hal. 

201 - 203 
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بدل اإلشتمال، وضابطة: أن يكون بني البدل واملبدل منه ارتباط بغري  .3
الكلية واجلزئية، وجيب فيه إضافة البدل إىل ضمري عائد اىل املبدل منه 

 ا، مثل: أعجبىن علي علمهأيض
بدل الغلط، وهذا النوع على ثالقة أضرب: بدل البداء، وضابطه: أن  .4

تقصد شيئا، وبدل النسيان، وضابطه أن تبنی كالمك يف األول على 
ظن، مث تعلم خطأه فتعدل عنه، وبدل الغلط، وضابطها: أن تريد كالما 

اوال، مثل: رأيت فيسبق لسانك إىل غريه وبعد النطق تعدل إىل ما أردت 
 علي الفرس.
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 الباب الرابع

 عرض البياانت وحتليلها

 حملة العامة عن كتاب منت األربعني . أ

ستة وعشرون حديثا، كتبها ابن الصالح وحبث ىف جملس  يأصل األربعني النوو   
احلديث، نظر فيها النووى فزادها ستة عشر حديثا فصارت اثنتني وأربعني 

، نسبة جلامعها اإلمام النووى رمحه هللا يشتهر هذا الكتاب ابألربعني النوو إو61حديثا.
ى دررا من تعاىل وإقرتنت أبمسه. وهي كتاب لطيف، صغري احلجم، عظيم القدر حو 

وفيه حيتوى على أصول الدين والزهد واألدب واجلهاد والفروع، ومجع  62مشكة النبوة.
 63احلديث قاعدة عظيمة من قواعد الدين.

، وهم عبد هللا بن يتااب مماثال كما روى اإلمام النوو كثري من العلماء الذي املصنف ك
وأبو بكر العجور وأبو بكر  وحسن بن سفيان النسائي مبارك وحممد بن أسلم الطوسى

لسلمى وقثىن واحلكيم وأبو نعيم وأبو عبد الرمحن ا ن إبراهيم األصفهاىن وداربحممد 
64ن حممد األنصارى والبيهقى وأبو املاليين.بوعثمان السبوىن وعيد هللا 

                                                         
61

 4م(، ص.2021القاهرة: دار السالم، "،)ية"شرح األربعني النوو ابن دقيق،  
 62
 27ص.  ،(2009 ،)بريوت: دار املنهاج ربعني""الفتح املبني بشرح األ، شيخ شهاب الدين 

 2ه(، ص.1430)مصر: دار املنار،  " شرح األربعني النووية"،هشام الكمل محيد،  63

 
64

 Farid Nu’man, “Terjemhan Syarah Al –Arbain An-Nawawiyah”, (Gudang Bacaaan, 

hal. 2) 



39 
 

 

 منت األربعني التحليل األمساء املنصوابت املتضمن يف . ب

لة البحث املوجودة يف الباب األول، فستعرض الباحثة عن إنطلقا من أسئ
 ما يلى: كتضمن فيه،  تاليت عن أمساء املنصوابت البياانت وحتليلها 

 احلديث األول .1
 رسولعن أمري املؤمنني أيب حفص عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه قال مسعت 

هللِا صلى هللا عليه وسلم يقول: إمنا األعمال ابلنيات وإمنا لكل امرئ ما نوى. 
ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله، ومن كانت هجره  إىل هللافمن كانت هجرته 

فهجرته إىل ما هاجر إليه. رواه إماما احملدثني أبو  ينكحها أو امراة يصيبها لدنيا
يم بن املغرية بن بردزبة البخاري وأبو احلسني عبد هللا حممد بن إمساعيل بن إبراه

مسلم بن احلجاج بن مسلم القشريي النيسابوري يف صحيحيهما اللذين مها 
 أصح الكتب املصنفة.    

 عالمة االعراب أنواع املنصوب قطعة احلديث الرقم
فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به هللا رسولمسعت  1

 املفرد
فمن كانت هجرته  2

 هللاإىل 
رور ىف حمل ر واجملامجلة اجل

 نصب خرب كان
 

ومن كانت هجره  3
 لدنيا

جملرور اهلاء ضمري ر واامجلة اجل
 نصب خرب كانمتصل ىف حمل 

 

"اهلاء ضمري متصل" ىف حمل   هايصيب 4
 نصب مفعول به

 مبىن على السكون  

 مبىن على السكون  "اهلاء ضمري متصل" ىف حمل   هاينكح 5
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 نصب مفعول به
 احلديث الثاىن .2

رسول هللا صلى هللا عند حنن جلوس  بينماعن عمر رضي هللا عنه أيضا قال:  
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر،  ذات يومعليه وسلم 

منا أحد حىّت جلس إىل الّنيب صلى هللا عليه  وال يعرفهال يرى عليه أثر السفر، 
عن  اي حممد أخريينعلى فخذيه وقال:  وضع كفيهإىل ركبتيِه  ركبتيه فأسندوسلم 

إال  أن ال إلهاإلسالم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: اإلسالم أن تشهد 
 وحتج البيت وتصوم رمضان وتؤيت الزكاة وتقيم الصالةرسول هللا  وأن حممداهللا 

فأخريين ، قال: ويصدقهه قال صدقت، فعجبنا له يسأل سبيالإن استطعت إليه 
عن اإلميان قال : أن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن 

 تعبد هللاعن اإلحسان، قال: أن  قال فأخربينابلقدر خريه وشره. قال صدقت، 
عن الساعة، قال: ما  فأخربين. قال: يراكه فإنه تكن ترافإن مل  كأنك تراه

األمة عن أماراهتا، قال أن تلد  فأخربينالسائل. قال املسؤول عنها أبعلم مَن 
الشاء يتطاولون يف البنيان، مث انطلق  احلفاة العراة العالة رعاءها وأن ترى ربت

 فإنه، مث قال اي عمر أتدري من السائل وقلت، هللا ورسوله أعلم. قال مليافلبثت 
 جربيل أاتكم يعلمكم دينكم. )رواه مسلم(

 عالمة االعراب أنواع املنصوب قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة  فيه مفعول  مابين 1
فتحة ظاهرة ألنه اسم  مفعول فيه رسول هللا عند 2

 املفرد
فتحة ظاهرة ألنه اسم  مفعول فيه اليوم ذات 3
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 املفرد
اهلاء ضمري متصل ىف   هواليعرف 4

 نصب مفعول به حمل
 مبىن على الضم

 ايء ألنه اسم التثنية املفعول به ركبيتفأسند  5
 ايء ألنه اسم التثنية املفعول به ه على فخيه كفيوضع   6
7 

 
الياء ضمري متصل ىف  عن اإلسالم  ينأخري 

 حمل نصب مفعول به
 مبىن على السكون 

فتحة ظاهرة ألنه اسم  اسم ال النفى للجنس إال هللا إلهأن ال  8
 املفرد

ظاهرة ألنه اسم فتحة  اسم أن  رسول هللا حممداوأن  9
 املفرد

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به الصالة وتقيم 10
 املفرد

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به الزكاةوتؤيت  11
 املفرد

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به رمضانوتصوم  12
 ممنوع من الصرف

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به البيتوحتج  13
 املفرد

إن استطعت إليه  14
 سبيال

فتحة ظاهرة ألنه اسم  حال
 املفرد

اهلاء ضمري متصل ىف  هويصدق 15
 حمل نصب مفعول به

 مبىن على السكون 
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الياء ضمري متصل ىف  عن اإلميان ينفأخري  16
 حمل نصب مفعول به

 مبىن على السكون 

الياء ضمري متصل ىف  عن اإلحسان  ينفأخرب  17
 حمل نصب مفعول به

 مبىن على السكون 

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به  هللاأن تعبد  18
 املفرد

الكاف ضمري متصل  ككأن 19
ىف حمل نصب مفعول 

 به

 مبىن على الفتح 

اهلاء ضمري متصل ىف  ه كأنك تر  20
 حمل نصب مفعول به

 مبىن على الضم 

اهلاء ضمري متصل ىف   هفإن مل تكن تر  21
 حمل نصب مفعول به

 مبىن على الضم

اهلاء ضمري متصل ىف  يرك هفان 22
 اسم إننصب حمل 

 مبىن على الضم 

الكاف ضمري متصل   كير  23
ىف حمل نصب مفعول 

 به

 مبىن على الفتح

الياء ضمري متصل ىف  عن الساعة ينفأخرب  24
 حمل نصب مفعول به

 مبىن على السكون 

الياء ضمري متصل ىف  عن أمارهتا ينفأخرب  25
 نصب مفعول به حمل

 مبىن على السكون 

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به ها ربتأن تلد األمة  26
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 املفرد
فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به  احلفاةوأن ترى  27

 املفرد
فتحة ظاهرة ألنه اسم  النعت لقوله احلافاة العراة  احلفاةوأن ترى  28

 املفرد
 وأن ترى احلفاة  العراة 29

 العالة
فتحة ظاهرة ألنه اسم  النعت لقوله احلافاة

 املفرد
وأن ترى احلفاة  العراة  30

 الشاء رعاءالعالة 
فتحة ظاهرة ألنه اسم  حال

 املفرد
فتحة ظاهرة ألنه اسم  حال  مليامث انطلق فلبثت  31

 املفرد
اهلاء ضمري متصل ىف  جربيل  هفإن 32

 حمل نصب اسم إن
 مبىن على الضم 

كم ضمري منفصل ىف   كمأات 33
 حمل نصب مفعول به

 مبىن على السكون 

كم ضمري منفصل ىف   كميعلم 34
 حمل نصب مفعول به 

 مبىن على السكون  

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به )الثاىن( كمدين كميعلم 35
 املفرد

 
 احلديث الثالث .3

عن أيب عبد الرمحن عبد هللا بن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنهما قال: مسعت 
 ال إلههللا صلى هللا عليه وسلم يقول: بين اإلسالم عَلى مخس: شهادة أن  رسول
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رسول هللا وإقام الصالة وإيتاء الزكاٍة وحج البيت وصوم  وأن حممداإال هللا 
 رمضان. )رواه البخارى ومسلم(

 عالمة االعراب موقوع االعراب احلديثقطعة  الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا رسولمسعت  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم ال النفى للجنس إال هللا إلهال  2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد إسم انّ   حممدا وأن 3

 
 احلديث الرابع .4

هللا  رسولعن أيب عبد الرمحن عبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه قال: حدثنا 
جيمع خلقه يف بطن أمه  أحدكمصلى هللا عليه وسلم وهو الصادق املصدوق: إن 

ذلك، مث يرسل  مضغة مثلذلك، مث يكون  مثل، مث يكون علقة يوماً ُنطَفةأربعني 
ربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله ، ويؤمر أبالروحإليه اْلَمَلُك فيَـنَـَفخ فُيِه 

ليعمل بعمل أهل اجلنٍة  أحدكمغريه إن  إلهوشقي أو سعيد. فو هللا الِذي ال 
إال ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار  بينه وبينهاحىت ما يكون 

ليعمل بعمل أهل النار حىَت مايكون بينه وبينها إال ذراع  أحدكم، وإن فيدخلها
 . )رواه البخاري ومسلم( فيدخلَهاعليه الكِتاب فيعمل بعمل أهل اجلنة فيسبق 

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا رسولحدثنا  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم انّ  كم جيمع خلقهأحد إن  2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد متييز يوماً يف بطن أمه أربعني  3
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد متييز نسبةيف بطن أمه أربعني يوما  4
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 نطفة
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد خرب كان علقةمث يكون  5
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول املطلق مثل علقةمث يكون  6
مثل  مضغة مث يكون 7

 ذلك
 ظاهرة ألنه اسم املفردفتحة  خرب كان

 مثلمث يكون مضغة  8
 ذلك

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول املطلق

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الروح فيَـنَـَفخ فُيهِ  9
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم ال النفى للجنس غريه إلهال  10
 املفردفتحة ظاهرة ألنه اسم  اسم انّ  كمأحد إن  11
ه بينحىت ما يكون  12

 وبينها
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه

حىت ما يكون بينه  13
 هابينو 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه 

فيعمل بعمل أهل النار  14
  هافيدخل

اهلاء ضمري متصل 
نصب  ىف حمل

 املفعول به

 مبىن على السكون 

 ظاهرة ألنه اسم املفرد فتحة اسم انّ  كمأحد إن  15
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه وبينها بينه حىَت مايكون 16
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه هابينحىَت مايكون بينه و  17
فيعمل بعمل أهل اجلنة  18

  َهافيدخل
 اهلاء ضمري متصل

ىف حمل نصب 
 املفعول به

 مبىن على السكون 
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 اخلامساحلديث  .5

عن أم املؤمنني أم عبد هللا عائشة رضي هللا عنها قالت: قال رسول هللا عليه 
 ما ليس منه فهو رد. )رواه البخاري( َهذاوسلم: من أحدث يف أمران 

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
من أحدث يف أمران  1

 ماليس منه فهو رد  هذا
هذا اسم االشارة ىف حمل 

 نصب املفعول به
 مبىن على السكون 

 
 احلديث السادس .6

هللا صل  رسولعن أيب عبد هللا النعمان بن بشري رضي هللا عنهما قال: مسعت 
ال أمور مشتبهات  وبينهمابَـني  وإن احلراَمبني  احلاللهللا عليه وسلم يقول إن 

فقد استربأ لدينه وعرضه، ومن وقع  الشبهاتمن الناس، فمن اتقـى  كثري  يعلمهن
يرتع فيه، أال  أناحلمى يوشك  حوليف الشبهات وقع يف احلرام، كالراعي يرعى 

إذا  مضعةهللا حمارمه أال وإن يف اجلسد  محىوإن لكل ملك محى أال وإن 
صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلََْسُد كله أال وهي القلب. )رواه 

 البخاري ومسلم(
 

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا رسولمسعت  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم انّ  بني احلاللإن  2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم انّ  بني احلرامإن  3
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ما أمور بينهو  4
 مشتبهات

 ألنه اسم املفردفتحة ظاهرة  املفعول فيه 

كثري من   هنال يعلم 5
 الناس

هّن ضمري متصل ىف 
 حمل نصب املفعول به

 مبىن على الفتحة  

كسرة ظاهرة ألنه مجع  املفعول به الشبهاتفمن اتقـى  6
 املؤنث السامل

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه احلمى حوليرعى  7
 حمل ىفمصدرية أن  يرتع فيه أنيوشك  8

  مفعول به نصب
 على السكون  مبين

فتحة مقدرة ألنه االسم  اسم إن  هللا  محىوإن  9
 املقصور

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد   اسم إن)مؤخر( مضعةوإن يف اجلسد  10
 

 احلديث السابع .7
صلى هللا عليه وسلم  أن النيبعن أيب رقية مَتيم بن أوس الداري رضي هللا عنه 

قال: الدين النصيحة. قلنا ملن ؟ قال : هلل ولكتابه ولرسوله وألئمة املسلمني 
 مسلم( وعامتهم . )رواه

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت احلديث   قطعة الرقم
صلى هللا عليه  النيبأن  1

 وسلم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن

 
 

 احلديث الثامن .8
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 أمرت أنقال:  هللا صلى هللا عليه وسلم رسولعن ابن عمر رضي هللا عنهما أن 
 الصالةرسول هللا، ويقيموا  وأن حممداإال هللا ال إله حىت يشهدوا أن  الناسأقاتل 

هم وأمواهلم إال حبق اإلسالم دماءعصموا مين  ذلك، فإذا فعلوا الزكاةويؤتوا 
 اري ومسلم (ومحاهبم على هللا تَعاىل. )رواه البخ

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن هللا رسولأن  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الناس أمرت أن أقاتل 2
ال إله  أنحىت يشهدوا  3

 إال هللا
"أن" يف حمل نصب 

 املفعول به
 مبين على السكون

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم ال الناىف للجنس إال هللا الهال  4
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن رسول هللاحممدا وأن  5
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الصالةويقيموا  6
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الزكاةويؤتوا  7
االشارة ذلك اسم  ذلكفإذا فعلوا  8

نصب  ىف حمل
 املفعول به

 مبىن على الفتحة 

فتحة ظاهرة ألنه اسم مجع  املفعول به همدماءعصموا مين  9
 التكسر

هم دماءعصموا مين  10
 موأمواهل

فتحة ظاهرة ألنه اسم مجع  العطف لقول "دماء"
 التكسري

 
 احلديث التاسع   .9
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هللا صلى  رسولعن أيب هريرة عبد الرمحن بن صخر رضي هللا عنه قال: مسعت 
ما به فأتوا منه  أمرتكم، وما اجتنبوهعنه ف يتكمهللا عليه وسلم يقول: ما هن

أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختالفهم على أَنْبيائهم.  فإمنَااستطعتم، 
 )ارواه البخاري ومسلم(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به هللا رسولمسعت  1

 املفرد
كم ضمري متصل ىف حمل  عنه فاجتنبوه  كم ما هنيت 2

 نصب املفعول به
 مبىن على السكون

اهلاء ضمري متصل ىف  هفاجتنبو  3
 حمل نصب مفعول به

 مبىن على الضم

ضمري متصل ىف حمل  كم به فأتوا منه كموما أمرت 4
 نصب مفعول به

 مبىن على السكون 

ما موصول ىف حمل نصب  استطعتم  مافأتوا منه  5
 مفعول به

 مبىن على السكون 

 
 احلديث العاشر  .10

 هللا إنصل هللا عليه وسلم:  عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا
. فقال تعاىل: املرسلنيمبا أمربه  املؤمننيأمر  وإن هللا، ااّل طيباطيب ال يقبل 

، فقال تعالی: اي أيها الذين آموا  واعملوا صاحلاأَييها الرسل كلوا من الطيبات 
، وقال: اي أيها الذين آمنوا كلوا من واعملوا صاحلاكلوا من الطيبات 

أشعث أغرب ميد يديه اىل  السفر. مث ذكر الرجل يطيل كمرزقنا ما الطيبات 
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رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغدي السماء اي رب اي 
 ابحلرام فأىن يستجاب له. )رواه املسلم(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث  الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم انّ  طيب هللا إن 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد مستثىن طيباال يقبل االّ  2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم انّ  أمر املؤمنني  هللاوإن  3
 الياء ألنه مجع املذكر السامل املفعول به املؤمننيوإن هللا أمر  4
وإن هللا أمر املؤمنني  5

 رسلنيمبا أمربه امل
 الياء ألنه مجع املذكر السامل املفعول به

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به صاحلا واعملوا 6
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به صاحلاواعملوا  7
كلوا من الطيبات  8

 رزقناكم  ما
ما اسم موصول ىف حمل 

 نصب مفعول به
 مبىن على السكون 

متصل ىف  كم ضمري كم ما رزقنا  9
 مفعول بهنصب حمل 

 مبىن على السكون 

مث ذكر الرجل يطيل  10
 السفر

 اسم املفردفتحة ظاهرة ألنه  املفعول به

 
 احلديث احلادى عشر .11

عن أيب حممد احلسن بن علي بن أيب طَالب سبط رسول هللا صّلى هللا عليه وسلم 
ورحيانته رضي هللا عنهما قال: حفظت من رسوِل هللا صلى هللا عليه وسلم: دع 

 . )رواه الرتمذي والنسائى( يريبكإىل ماال يريبك  ما
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 عالمة االعراب املنصوابتأنواع  قطعة احلديث الرقم
ما اسم موصول ىف حمل نصب  يريبكما دع  1

 فعول بهم
 مبىن على السكون 

الكاف ضمري متصل ىف حمل نصب   كدع ما يريب 2
 مفعول به

 مبىن على الفتح

الكاف ضمري متصل ىف حمل نصب    كإىل ما ال يريب 3
 مفعول به

 مبىن على الفتح 

 
 احلديث الثاىن عشر .12

وسلم: من ُحْسن  هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللِا صلى هللا عليهعن أيب 
 إسالم املرء تـَرَُكه ما اليعنيه )حديث حسن رواه الرتمذي وغريه هكذا(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
من ُحْسن إسالم املرء  1

 اليعنيه ماتـَرَُكه 
ىف حمل نصب ما اسم موصول 

 بهمفعول 
 السكون مبىن على

من ُحْسن إسالم املرء  2
 ه تـَرَُكه ما اليعني

اهلاء ضمري متصل ىف حمل 
 مفعول به نصب

 مبىن على الكسرة 

 
 احلديث الثالث عشر  .13

عن أيب محزة أَنس بن مالك  رضي هللا عنه، خادم رسول هللا صلى هللا عليه 
 ماوسلم عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال ال يُؤمُن أحدكم حىت حيب ألخيه 

 حيب لنفسه. )رواه البخاري ومسلم(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
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 ماحىت حيب ألخيه  1
 حيب

ما اسم موصول ىف حمل نصب 
 مفعول به

 مبىن على السكون 

 
 احلديث الرابع عشر  .14

عن ابن مسعوِد َرضيب هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال 
ال إبحدى ثالث الثيب الزاين، ال إله اال هللا إ أنيشهد حيل دم امرئ مسلم 

 للجماعة )رواه البخاري ومسلم(والتنفس ابلنفس والتارك لدينِه املفارق 

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث  الرقم
 أنيشهد دم امرئ مسلم  1

 ال إله اال هللا
أن ىف حمل نصب 

 مفعول به
 مبىن على السكون

 فتحة ظاهرة  اسم ال النفي للجنس اال هللا إلهال  2
 

 احلديث اخلامس عشر .15
هللا صلى هللا عليه وسلم قال من كان يؤمن  رسول عن أيب هريرة رضَي هللا عنه أن

واليوم اآلخر  ابهللأو ليصمت، ومن كان يؤمن  خرياواليوم اآلخر فليقل ابهلل 
. )رواه البخاري ضيفه واليوم اآلخر فليكرم ابهلل، ومن كان يؤمن فليكرم جاره

 (ومسلم

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا رسول أن 1
 يؤمنمن كان  2

 ابهلل
مجلة الفعل والفاعل يف حمل 

 نصب خرب كان
 

أو  خريا فليقل 3
 ليصمت

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هجار فليكرم  4
 يؤمن ومن كان 5

 ابهلل
مجلة الفعل والفاعل يف حمل 

 كان نصب خري 
 

يؤمن ومن كان  6
 ابهلل

مجلة الفعل والفاعل يف حمل 
 نصب خري كان

 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هضيفم فليكر  7
 

 احلديث السادس عشر .16
، أوصينقَال للنيب صلى هللا عليه وسلم:  رُجالَ عن أيب هريرة رضي هللا عنه أن 

 ، قال: ال تغضب )رواه البخاري(مراراقال ال تغضب فردد 

 عالمة االعراب أنواع اإلعراب قطعة احلديث الرقم
فتحة ظاهرة ألنه اسم  اسم أن قَال للنيب رُجالَ أن  1

 املفرد
الياء ضمري متصل يف حمل   ينأوص 2

 مفعول بهنصب 
 مبىن على السكون 

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به مرارا ال تغضب فردد 3
 املفرد

 احلديث السابع عشر .17
عن أيب يعلى شّداد بن أوس رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
قال إن هللا كتب اإلحسان على كل شي، فإذا قَتلُتم فأحسنوا القتلة وإذا ذحبتم 

 فاحسنوا الذحبة وليحد أحدكْم شفرته ولريح ذبيحته )رواه مسلم(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت طعة احلديثق الرقم
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم إن هللاقال إن  1
على كل  االحسانكتب  2

 شي
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به القتلة فإذا قَتلُتم فأحسنوا 3
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به لذحبةوإذا ذحبتم فاحسنوا ا 4
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هشفرتوليحد أحدكْم  5
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هذبيحتولريح  6

 
 احلديث الثامن عشر .18

عن أىب ذر جندب بن جنادة وأىب عبد الرمحن معاذ ابن جبل رضي هللا عنهما 
 السيئةحيثما كنت وأتبع  هللاعن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال : إتقى 

 خبلق حسن )رواه الرتمذى( الناسوخالق  حهامتاحلسنة 
 عالمة اإلعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به كنتحيثما  هللا إتقى  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به  السيئةوأتبع  2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد النعت ألسيئة حلسنةوأتبع السيئة ا 3
يف  اهلاء ضمري متصل هامتح 4

 مفعول بهحمل نصب 
 مبىن على السكون 

خبلق  الناسوخالق  5
 حسن

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به

 
 احلديث التاسع عشر .19
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النيب  خلفعن أيب العباس عبد هللا بن عباس رضي هللا عنهما قال: كنت 
: أحفظ هللا كلمات مكَ ، فقال : اي غالم إين أعليوماصلى هللا عليه وسلم 

وإذا استعنت  فاسأل هللاك، إذا أسألت جتاه جتده هللا، احفظ حيفظك
 ينفعوكبشيء مل  نفعوكلواجتمعت على أن ي األمة أنواعلم  فاستعن ابهلل،

 يضروكبشيء مل  أن يضروكهللا لك، وِإن اجتمعوا على  قد كتبهإال بشيء 
هللا عليك رفعت األقالم وجفت الصحف. )رواه الرتمـذي  كتبهإال بشيء قد  

 وقال حـديث حسن(

 عالمة االعراب أنواع األعراب قطعة احلديث  الرقم
 فتحة ظاهرة  خرب كان  النيب خلفكنت  1
كنت خلف النيب  2

صلى هللا عليه 
 يوماوسلم 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول فيه

ايغالم إين  3
   كأعلم

الكف ضمري متصل ىف 
 مفعول به حمل نصب 

 مبىن على الفتح

كسرة ظاهرة ألنه اسم مجع  (2املفعول به ) كلماتأعلمك    4
 املؤنث السامل

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا أحفظ  5
أحفظ هللا  6

  كحيفظ
الكاف ضمري متصل ىف 

 مفعول بهحمل نصب 
 مبىن على الفتح

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا احفظ 7
ضمري متصل ىف حمل اهلاء   هجتد 8

 مفعول به نصب 
 مبىن على السكون 
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (2املفعول به ) كجتاهجتده  9
إذا أسألت فاسأل  10

 هللا
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به

 ىف حمل نصب مصدرية أن األمة أنّ  واعلم 11
 به مفعول

 مبىن على السكون 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن  األمةواعلم أن  12
ىف الكاف ضمري متصل   كأن ينفع 13

 مفعول بهنصب  حمل
 مبىن على الفتح

الكاف ضمري متصل ىف   كمل ينفعو  14
 فعول بهمحمل نصب 

 مبىن على الفتح

اهلاء ضمري متصل ىف حمل   هقد كتب 15
 مفعول بهنصب 

 مبىن على السكون 

الكاف ضمري متصل ىف   كأن يضرو  16
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على الفتح 

الكاف ضمري متصل ىف  ك مل يضرو  17
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على الفتح

اهلاء ضمري متصل ىف حمل   هقد كتب 18
 مفعول بهنصب 

 مبىن على السكون

 
 احلديث العشرون   .20

عن أيب مسعود عقبة بن عمر و األنصاري البدري رضي هللا عنه قال: قال 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن ممًا أدرك الناس من كالم النَبَوِة األوىل، إذا 

 شثت. )رواه البخاري(ما مل تستح فاصنع 
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 عالمة االعراب موقوع االعراب االسم الرقم
إذا مل تستح فاصنع  1

 شثت   ما
نصب  اسم موصول ىف حملما 

 مفعول به
 مبىن على السكون 

 
 احلديث احلادى والعشرون .21

عن أيب عمرو وقيل  أيب عمرة سفيان بن عبد هللا رضي هللا عنه قال: قلت  
غريك. قال: قل  أحداال أسأل عنه  قوالهللا قل يل يف اإلسالم  رسولاي 

 آمنت ابهلل مث استقم )رواه مسلم(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد منادى هللا رسولاي  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول املطلق قوال قل يل يف االسالم 2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به أحداال أسأل عنه  3

 
 احلديث الثاىن والعشرون .22

سأل  أن رجالعن أيب عبد هللا جابربن عبد هللا األنصاري رضي هللا عنهما: 
، وصمت املكتوابتهللا صلى هللا عليه وسلم فقال أرايت إذا صليت  رسول

، أدخل شيئا، ومل ازد على ذِلك وحرمت احلرام، احلالل، وأحللت رمضان
 نعم )رواه مسلم( قالجلنة ا

 عالمة االعراب املنصوابتأنواع  قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم ان رجالأن  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا رسول سأل 2
كسرة ظاهرة ألنه مجع  املفعول به املكتوابت إذا صليت 3
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 املؤنث السامل
فتحة ظاهرة ألنه اسم املمنوع  املفعول به رمضان وصمت 4

 من الصرف
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول املطلق احلالل وأحللت 5
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول املطلق احلراموحرمت  6
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به شيئاومل ازد على ذِلك  7
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به اجلنةأدخل  8

 
 احلديث الثالث والعشرون .23

عن أيب َماِلك احلارث بن عاصم األشعري رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم الطهور شطر اإلميان، واحلمد هلل متأل امليزان، وسبحان هللا 
واحلمد هلل متالن ما بني السماء واألرض، والصالة نور، والصدقة والصرب ضياء ، 

فمعتقها أوموبقها )رواه  نفسهيغدو فبائع  والقران حجة لك أوعليَك . كُل النَّاس
 مسلم(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هنفسكُل النَّاس يغدوفبائع  1

 
  احلديث الرابع والعشرون .24

عن أيب ذر الغفاري رضي هللا عنه عِن النَّيب صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه 
 جعلتهعلى نفسي  و  الظلمعن ربه عز وجل أنه قال اي عبادي إين حرمت 

فاستهدوين ، هديته، فاَل َتظَاملوا، اي عبادي كلكم ضال إال من  حمرماكم بين
اَي  ْطعمُكمأ استطعموينف أطعمته، اي عبادي كلكم جائع إال من كمأهد 
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 إنكماَي عّبادي  أكسكم فاستكسوين كسوتهعبادي كلكم عار إال من  
أغفر لكم، اي  استغفروين، فمجيعا الذنوبختطئون ابليل والنهار واان أغفر 

. اي عبادي فتنفعوين نفعيولن تبلغوا  فتضروين، تبلغوا ضريلن إنكم عبادي 
انوا عَلى أتقى قلب رجل واحد منكم م كوجَنكُ كم وإنسم وأخرككم أن أوللو 

 وإنسكمم وآخرك أولكم، اي عبادي  لو أن شيئايف ملكي  ذلكما زاد 
من ملكي  َذِلكَ قلب رجل واحد منكم ما نَقَص  على أفجركانوا   وجنكم

 واحدقاموا يف صعيد  وجنكم وإنسكم آخركمو  أن أولكماي عبادي لو  شيئا
مما عندي إال كما ينقص  ذلكنَقص ه َمامسألتواحد  كلفأعطيت   فسألوين 

 أوفيكملكم مث  أحصيهاهي أعمالكم  إمنا، اي عبادي البحرإذا أدخل  احمليط
ه نفسذلك فال يلومن إال  غريومن وجد  هللافليحمد خريا فمن وجد  إايها

 )رواه مسلم(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 املفرد فتحة ظاهرة ألنه اسم املفعول به  الظلم إين حرمت 1
اهلاء ضمري متصل ىف   هوجعلت 2

مفعول به حمل نصب 
(1) 

 مبىن على الضم

 فتحة ظاهرة  املفعول فيه  كمبينوجعلته  3
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (2املفعول به ) حمراماكم بينوجعلته  4
كلكم ضال إال من   5

  ههديت
اهلاء ضمري متصل ىف 

 مفعول بهحمل نصب 
 مبىن على السكون 

 مبىن على السكون الياء ضمري متصل ىف   ينفاستهدو  6
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 مفعول بهحمل نصب 
الكاف ضمري متصل   كمأهد  7

 ىف حمل نصب مفعول
 به

 مبىن على السكون 

اهلاء ضمري متصل ىف   هإال من أطعمت 8
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

الياء ضمري متصل ىف   ينفاستطعمو  9
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

ف ضمري متصل كاال  كمأْطعم 10
مفعول ىف حمل نصب 

 به

 مبىن على السكون 

ضمري متصل ىف اهلاء   تهإال من كسو  11
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

الياء ضمري متصل ىف   ينفاستكسو  12
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

ضمري متصل ىف  كم  كمأكس 13
 مفعول به حمل نصب 

 مبىن على السكون 

ضمري متصل ىف  كم ختطئون ابليل كمإنّ  14
 نإحمل نصب اسم 

 مبىن على السكون 

فتحة ظاهرة ألنه مجع  املفعول به الذنوب وأان اعفر 15
 التكسري

وأان اعفر الذنوب  16
 مجيعا

 اسم املفرد فتحة ظاهرة ألنه حال
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الياء ضمري متصل ىف   ينفاستكسو  17
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

ف ضمري متصل كاال  كمإنّ  18
 نصب اسم إنىف حمل 

 مبىن على السكون 

فتحة مقدرة ألنه اسم  املفعول به ضريلن تبلعوا  19
 املنقوص

الياء ضمري متصل ىف  ينفتضرو  20
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

فتحة مقدرة ألنه اسم  املفعول به نفعيولن تبلغوا  21
 املنقوص

الياء ضمري متصل ىف   ينفتنفعو  22
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن  كمأوللو أن  23
لو أن أولكم  24

 كم أخر و 
 املفردفتحة ظاهرة ألنه اسم  عطف "لقوله أولكم"

لو أن أولكم  25
 كمانسوأخركم و 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد عطف " لقوله أولكم"

لو أن أولكم و  26
أخركم وانسكم 

 كمجنّ و 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد عطف " لقوله أولكم"

 على أتقىكانو  27
 قلب

ر واجملرور يف امجلة اجل
 نصب خرب كان حمل

 

 مبىن على الفتح  شارة ىف ذلك اسم اإل  ذلكما زاد  28
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 نصب املفعول بهحمل 
ما زاد ذلك يف  29

 شيئاملك 
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن كمأوللو أن  30
كم أوللو أن  31

 كمأخر و 
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد عطف " لقوله أولكم"

لو أن أولكم  32
 كمنسوأخركم وا

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد عطف " لقوله أولكم"

لو أن أولكم  33
وأخركم وانسكم 

 كموجن

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد عطف " لقوله أولكم"

 على أفجركانوا  34
 قلب

ر واجملرور يف امجلة اجل
 نصب خرب كان حمل

 

ذلك اسم اإلشارة ىف  ذلك ما نقص  35
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

ما نقص ذلك من  36
 شيئا ملك

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن كمأوللو أن  37
لو أن أولكم  38

 كمأخر و 
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد عطف " لقوله أول"

لو أن أولكم  39
 كمانسوأخركم و 

 ألنه اسم املفرد فتحة ظاهرة عطف " لقوله أول"

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد عطف " لقوله أول"لو أن أولكم  40
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وأخركم وانسكم 
 كمجنو 

الياء ضمري متصل ىف   ينفسألو  41
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (1املفعول به ) واحد كلفأعطيت   42
فأعطيت كل واحد  43

 همسئلت
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (2املفعول به )

شارة ىف ذلك اسم اإل ذلك ما نقص 44
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على الفتحة 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به البحرإذا أدخل  45
اهلاء ضمري متصل ىف  لكم هاأحصي 46

 مفعول بهحمل نصب 
 مبىن على السكون 

الكاف ضمري متصل  كم مث أوفي 47
مفعول ىف حمل نصب 

 به

 مبىن على السكون 

 اايهامث أوفيكم  48
 فمن وجد

اايها ضمري منفصل ىف 
 فعول بهمحمل نصب 

 مبىن على السكون 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به خريافمن وجد  49
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللافليحمد  50
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به ذلك غريومن وجد  51
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد مستثىن هنفسفال يلومّن اال 52
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 احلديث اخلامس والعشرون  .25
من أصحاب رسول هللِا َصَلى هللا عليه وسلم  أانساعن أيب ذر رضي هللا عنه: أن 

هللا ذهب أهل دالثور ابألجور يصلوَن   رسولقالوا للنيب صلى هللا عليه وسلم: اي 
َكَما نُـصّلي، ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أمواهلم. قال أوليس قد 

، وكل صدقة، وكل تكبرية صدقةجعل هللا لكم ما تصدقون  اّن بكل تسبيحة 
، صدقة، وهني عن منكر صدقة، وأمرابملعروف صدقة، وكل هتليلة صدقةحتميدة 

 له فيهاه ويكون شهوتهللا أأييت أحدان  رسول،  قالوا اي صداقةويف بضع أحدكم 
يف  وضعها؟ فكذلك إذا عليه وزريف حرام أكان وضعها أجر. قال : أرأيتم لو 

 . )رواه مسلم(له أجراحلالل كان 

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 املفردفتحة ظاهرة ألنه اسم  اسم أن من أصحب  أانساأن  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد منادى هللا رسولاي  2
 ماقد جعل هللا لكم  3

 تصدقون  
ما اسم موصول ىف 

 فعول بهم حمل نصب
 مبىن على السكون 

 اّن بكل تسبيحة 4
 صدقة

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم ان مؤخر 

 اّن بكل تسبيحة 5
صدقة وكل تكبرية 

 صدقة

 ظاهرة ألنه اسم املفردفتحة  اسم إن مؤخر

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم إن مؤخر صدقةوكل حتميدة  6
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم إن مؤخر صدقةوكل هتليلة  7
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم إن مؤخر صدقةوأمر ابملعروف  8
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وهني عن منكر  9
 صدقة

 املفردفتحة ظاهرة ألنه اسم  ن مؤخرإاسم 

ويف بضع أحدكم  10
 صدقة

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم ان مؤخر

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد منادى هللا  رسولاي  11
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به شهوة أأييت أحدان 12
ر واجملرور يف امجلة اجل أجر فيهاويكون له  13

 نصب خرب كان حمل
 مقدم

 

اهلاء ضمري متصل ىف   هالو وضع 14
 مفعول بهنصب  حمل

 مبىن على السكون 

مجلة اجلر واجملرور ىف  وزر عليهأكان  15
 حمل نصب خرب كان

 مقدم

 

ىف اهلاء  ضمري متصل   هاإذا وضع 16
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

ر واجملرور ىف امجلة اجل أجر لهكان  17
 حمل نصب خرب كان

 مقدم

 

 
 احلديث السادس والعشرون  .26

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: كل سالمى 
، وتعني صدقةمن الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيِه  الشمس تعدل بني اثنني 
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عليها أوترفع له عليها متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة،  فتحملهيف دابته  الرجل
عن الطريق صدقة . )رواه  األذىشيها إىل الصالة صدقة ومتيط وبكل خطوة مت
 البخاري ومسلم(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
اثنني  بنيتعدل  1

 صدقة
 فتحة ظاهرة  املفعول فيه

يف  الرجلوتعني  2
 دابته

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به

ىف اهلاء ضمري متصل   هفتحمل 3
 حمل نصب مفعول به

 مبىن على السكون 

عن  األذى ومتيط 4
 الطريق

فتحة مقدرة ألنه االسم  املفعول به
 املقصور

 

 احلديث السابع والعشرون  .27
عن النواس بن مسعاَن رضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: 

يطلع عليه الناس. )رواه  أنالربحسن اخللق واإلمث َما حاك يف نفسيك وكرهت 
 مسلم (

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
يطلع  أنوكرهت  1

 على الناس
ىف حمل نصب "مصدرية" أن 

 به/ املؤول ابملصدرل مفعو 
 مبىن على السكون 

 
 احلديث الثامن والعشرون  .28
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رسول هللا صلى  وعظناعن أيب جنيح العرابض بن سارية رضي هللا عنه قال: 
اي وجلت منها القلوب، وذرفت منها العيون، فقلنا:  موعظةهللا عليه وسلم 

بتفوى هللا عز وجل،  أوصيكمموعظة مودع، فأوصنا، قال:  أهناهللا، ك رسول
 اختالفاً من يعش منكم فسريى  فإنهوالسمع والطاعة وإن أتمر عليكم عبد، 

الراشـِدين املهديني عضوا عليها ابلنواجذ، . فعليكم بسنيت وسنٍة اخللفاء كثريا
وإايكم وحمداثت األمور، فإن كل بدعة ضاللة. )ُرَواه داود والرتمـذي وقال: 

 حديث حسن(
 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم

ان ضمري متصل ىف حمل  رسول هللا  ناوعظ 1
 نصب املفعول به

 مبىن على السكون 

وعظنا رسول هللا صلى  2
 موعظةهللا عليه وسلم 

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول املطلق
 املفرد

فتحة ظاهرة ألنه اسم  منادى هللا رسولاي  3
 املفرد

اهلاء ضمري متصل ىف حمل  هناكأ 4
 نصب اسم أن

 مبىن على السكون 

الكاف ضمري متصل ىف  بتفوى هللا كمأوصي 5
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

اهلاء ضمري متصل ىف حمل  من يعش  هفإن 6
 نصب اسم إن

 مبىن على السكون 

من يعش منكم فسريى  7
 اختالفا

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به
 املفرد
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من يعش منكم فسريى  8
 كثريا اختالفا

فتحة ظاهرة ألنه اسم  نعت لقوله إختالفا
 املفرد

 
 احلديث التاسع والعشرون  .29

 اجلنة يدخلينبعمل  أخربينهللا،  رسولقلت: اي  عن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال
 هللاهللا تعاىل عليه: تعبد  هليسري  انهعن النَّار، قال: لقد سألت عن عظيم و  يباعدينو 

، مث قال البيت، وحتج رمضان، وتصوم الزكاة، وتؤيت الصالة، وتقيم شيئاال تشرك به 
َكما يطفئ املاء   اخلطيئةعلى أبواب اخلري: الصوم جنة، والصدقة تطفئ  كأال أدل

، وصالة الرجل يف جوف الليل، مث تال: تتجاىف جنوهبم عن املضاجع حىت بلغ النار
هللا  رسولبرأس األمر وعموده وذروة سنامِه؟ قلت بلى اي  أخربكيعملون، مث قال: أال 

 أخربكوذروة سنامه اجلهاد. مث قال: أال قال: رأس األمر اإلسالم وعموده الصالة 
هللا. فأخذ بلسانِه وقال: كف عليك هذا.  رسولمبالك ذِلَك كِلِه ؟ قلت بلي اي 

أمك، وهل يكب  كهللا، وإان ملؤاخون مبا  نتكلم به ؟ فقال: ثكلت نيبقلت: اي 
يف النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إالحصائد ألسينتهم )رواه  الَناس

 رتمذي وقال: حديث حسن صحيح(ال

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللااي رسول  1
الياء ضمري متصل ىف حمل  بعمل ينأخرب  2

 مفعول بهنصب 
 مبىن على السكون 

الياء ضمري متصل ىف حمل  اجلنة ينيدخل 3
 مفعول به نصب 

 مبىن على السكون 
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (2املفعول به) اجلنةيدخلىن  4
الياء ضمري متصل ىف حمل  عن النَّار  ينويباعد 5

 مفعول به نصب
 مبىن على السكون 

اهلاء ضمري متصل ىف حمل  ليسريه  انهو  6
 نصب اسم أن

 مبىن على الضمة 

اهلاء ضمري متصل ىف حمل   هوانه ليسري  7
 مفعول بهنصب 

 مبىن على الضم

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به  هللاتعبد  8
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به شيئاال تشرك به  9

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به الصالةوتقيم  10
 ألنه اسم املفردفتحة ظاهرة  املفعول به الزكاةوتؤتى  11
فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به رمضان وتصوم 12

 املمنوع من الصرف
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به البيتوحتج  13
على  كأال أدل 14

 أبواب  
الكاف ضمري متصل ىف 

 مفعول بهحمل نصب 
 مبىن على الفتح 

 اسم املفردفتحة ظاهرة ألنه  املفعول به اخلطيئةتطفئ  15
 َكما يطفئ املاء 16

 النار
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به

برأس  كأال أخرب  17
 األمر 

الكاف ضمري متصل ىف 
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على الفتح

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا رسولاي  18
 مبىن على الفتحالكاف ضمري متصل ىف مبالك  كأال أخرب  19
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 مفعول بهحمل نصب  ذِلَك 
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد منادى هللا رسولاي  20
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد منادى هللا نيباي  21
الكاف ضمري متصل ىف  أمك  كثكلت 22

 مفعول بهحمل نصب 
 مبىن على الفتح

يف  الَناسيكب  23
 النار

 املفردفتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به

 
 احلديث الثالثون .30

عن أيب ثعلبة اخلشين جرثوم بن انشِر َرضي هللا عنه، عن رسول هللا صلى هللا 
فال  حدود، وحد ضيعوهافال ت فرائضتعاىل فرض  هللاعليه وسلم قال: أن 

لكم غري  رمحة، وسكت عن أشياء هافال تنتهكو  أشياء، وحرم هاتعتدو 
 رواه الدارقطين وغريه(. ِنسيان فال تبحثوا َعنه  )حديث حسن

 عالمة االعراب موقوع االعراب االسم الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن تعلى هللا أن  1
 أن هللا تعلى فرض  2

  فرائض
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول املطلق

ضمري متصل ىف اهلاء   هافال تضيعو  3
 نصب املفعول بهحمل 

 مبىن على السكون 

فال  حدوداوحّد  4
 تعتدوها

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول املطلق

اهلاء ضمري متصل ىف  ها فال تعتدو  5
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 
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فال  أشياءوحرم  6
 تنتهكوها

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به
 املمنوع من الصرف

اهلاء ضمري متصل ىف  ها فال تنتهكو  7
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون

وسكت عن أشياء  8
  رمحة

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول ألجله

 
 حـديث الثاين والثالثون  .31

عن أيب العباس سهل بن سعد الساعدي رضى هللا عنه قل: جاء رجل إىل 
 عملتهعلى عمل إذا  دلينهللا،  رسولالنيب صل هللا عليه وسلم فقال: اي 

هللا، وازهد فيما عند  حيبكالناس، فقال: ازهد يف الدنيا  أحبينهللا و  أحبين
 الناس. )حديث حسن رواه أبن ماجه وغريه أبسانيدحسنة(  حيبكالناس 

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم منادى هللا رسولاي  1

 املفرد
على عمل  يندل 2

 إذاعملته
الياء ضمري متصل ىف حمل 

 مفعول به نصب 
 مبىن على السكون

اهلاء ضمري متصل ىف حمل  أحبين هللا   هإذاعملت 3
 مفعول بهنصب 

 مبىن على الضم

الياء ضمري متصل ىف حمل  هللا   ينإذاعملته أحب 4
 مفعول بهنصب 

 مبىن على السكون

الياء ضمري متصل ىف حمل  الناس  بينوأح 5
 بهمفعول نصب 

 مبىن على السكون 
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 بكازهد يف الدنيا حي 6
 هللا 

الكاف ضمري متصل ىف 
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

وازهد فيما عند الناس  7
 الناس كحيب

الكاف ضمري متصل ىف 
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على الفتح

 
 حـديث الثاين والثالثون  .32

هللا  صلى هللا  رسولعن أيب سعيد سعد بن سنان احلدري َرِضي هللا عنه أن 
)حدريت حسن رواه ابن ماجه والدا رقطين وغريمها  ضراروال  ضرروسلم قال: ال 

مسندا، ورواه مالك يف املوطا مرسال عن عمرو ابن حيىي عن أبيه عن النيب صلى 
 عضها بعضا(هللا عليه وسلم فأسقط أاب سعري وله طرق يقوي ب

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن  هللا   رسول أن 1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم ال النفى للجنس وال ضرار ضررال  2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم ال النفى للجنس ضرار وال 3

 
 والثالثوناحلديث الثالث  .33

هللا صل هللا عليه وسلم قال: لويعطى  رسولعن ابن عباس رضي هللا عنهما: أن 
هم، لكن البينة على املدعي  دماءقوم و  أموالالناس بدعواهم الدعی رجال 

 واليمني على من أنكر. )حديث حسن رواه البيهقى وغريه(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن هللا رسولأن  1
 أموال الدعی رجال 2

 قوم
فتحة ظاهرة ألنه اسم مجع  املفعول به

 التكسري
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 أموال الدعی رجال 3
 ودماءقوم 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد لقوله أموال عطف

 
 احلديث الرابع وثالثون  .34

هللا صلی عليه وسلم  رسولعن أيب سعيد اخلدري رضي هللا عنه قال: مسعت 
فليغريه بيده، فإن مل َيستطع فبلسانه، فإن مل  منكرايقول من رأی منكم 

 يستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلميان. )رواه مسلم(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا رسولمسعت  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به منكرامن رأی منكم  2

 
 احلديث اخلامس وثالثون  .35

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال 
حتاسدوا وال تناجسوا وال تباغضوا وال تدابروا وال يبُع بعضكم على بيع بعض 

وال  هوال يكذب هوال خيذل يظلمه. املسلم أخو املسليم ال إخواانهللا  عبادوكونوا 
حبسب امرئ من  -مرات  ثالثويشري إىل صدره  –، القتَّوى َهُهَنا هحيقر 

املسلم، كل املسلم على املسليم حرام دمه وماله وعرضه.  أخاهالشر أن حَيِقَر 
 )رواه مسلم(

 عالمة االعرابر أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد خرب كان هللا عبادوكونوا  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد حال إخواان كونوا عباد هللا 2
 مبىن على الضمة اهلاء ضمري متصل ىف   هاليظلم 3



74 
 

 

 مفعول بهحمل نصب 
اهلاء ضمري متصل ىف  هوالخيذل 4

 مفعول بهحمل نصب 
 مبىن على الضم

صل ىف اهلاء ضمري مت بهواليكذ 5
 بهمفعول حمل نصب 

 مبىن على الضم

اهلاء ضمري متصل ىف  هوال حيقر  6
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على الضم

ويشري إىل صدره  7
 ثالاث

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به

حبسب امرئ من  8
 هأخاالشر أن حَيِقَر 

 األلف ألنه أمساء اخلمسة املفعول به

 
 الثالثونسادس و احلديث ال  .36

عن أيب هريرة َرضي هللا عنه، عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: من نفس عن 
من كرب يوم القيامة، ومن يسر  كربةمن ُكرب الُدنيا نفس هللا عنه   كربةمؤمن  

هللا يف الدنيا  هسرت  مسلماهللا عليه يف الدنيا واألخرة، ومن سرت  هعلى معسريسر 
يلمس  طريقابد يف عون أخيه. ومن سلك واآلخرة وهللا يف عون العبد ما كان الع

إىل اجلنة، وما اجتمع قوم يف بَيِت ِمْن يوت هللا  طريقاسهل هللا به  علمافيه 
الرمحة،  همهم إال نزلت عليهم السكينة وغشيتبين ههللا ويدارسون كتابيتلون  
هللا فيمن عنده، ومن بطأ يف عمله مل سرع به نسبة.  هماملالئكة، وذكر  هموحفت
 اه البخارى و مسلم()رو 
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 عالمة االعراب أنواع املنصوالت قطعة احلديث الرقم
من نفس عن مؤمن  1

 كربة
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به  كربةنفس هللا عنه   2
ومن يسر على معسر  3

 هللا رهيس
اهلاء ضمري متصل ىف 

 مفعول بهنصب  حمل
 مبىن على الضم 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به مسلماومن سرت  4
اهلاء ضمري متصل ىف  هللا  هسرت  5

 مفعول بهحمل نصب 
 مبىن على الضم

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به طريقاومن سلك  6
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به علمايلمس فيه  7
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به  طريقا سهل هللا به  8
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا كتاب  يتلون 9

اهلاء ضمري متصل ىف  بينهم  هويدارسون 10
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على الضم

 فتحة ظاهرة  املفعول فيه همبينويدارسونه  11
هم ضمري متصل ىف  الرمحة  هموغشيت 12

 مفعول بهحمل نصب 
 مبىن على السكون 

هم ضمري متصل ىف  املالئكة  هموحفت 13
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون

هم ضمري متصل ىف  هللا هموذكر  14
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 
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 احلديث السابع وثالثون  .37
عن ابن عباس رضي هللا عنهما، عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما 

ذلك  بني، مث السيئاتو  احلسناتكتب   هللاعن ربه تبارك وتعاىل: إن  يرويه
  ها، وإن هم هبا فعملكاملة حسنةه عند هاكتب  هافمن هم حبسنة فلم يعمل

ة، وإن حسنات إىل سبعمائٍة ضعف إىل أضعاف كثري  عشرةه عندهللا  هاكتب
 هاكتب  ها، وإهنم هبَا فعملكاملة حسنةه عندهللا  هاكتب  هاهم بسيئة فلم يعمل

 . )رواه البخاري ومسلم(  واحدة سيئةهللا 

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
اهلاء ضمري متصل ىف حمل  عن ربه  يهفيما يرو  1

 مفعول بهنصب 
 مبىن على الضم

فتحة ظاهرة ألنه اسم  اسم إن كتب  هللا إن 2
 املفرد

كسرة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به حلسناتكتب ا  هللا إن 3
 مجع املؤنث السامل

 حلسناتكتب ا  هللا إن 4
 والسيئات

كسرة ظاهرة ألنه اسم  عطف
 مجع املؤنث السامل

 فتحة ظاهرة املفعول فيه ذلك بنيمث  5
اهلاء ضمري متصل ىف حمل  ا هفلم يعمل 6

 مفعول بهنصب 
 مبىن على السكون 

اهلاء ضمري متصل ىف حمل  ها فلم يعملها كتب 7
 مفعول بهنصب 

 مبىن على السكون 

 فتحة ظاهرة  املفعول فيه هعندكتبها  8
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فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به حسنةكتبها عنده  9
 املفرد

 حسنةكتبها عنده  10
 كاملة

فتحة ظاهرة ألنه اسم  "حلسنة"نعت 
 املفرد

اهلاء ضمري متصل ىف حمل  هاوإن هم هبا فعمل 11
 مفعول بهنصب 

 مبىن على السكون 

وإن هم هبا فعملها   12
 هللاهاكتب

اهلاء ضمري متصل ىف حمل 
 مفعول بهنصب 

 مبىن على السكون 

 فتحة ظاهرة املفعول فيه هعندكتبها هللا  13
فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به عشرةكتبها هللا عنده  14

 املفرد
وإن هم بسيئة فلم  15

 هايعمل
اهلاء ضمري متصل ىف حمل 

 مفعول بهنصب 
 مبىن على السكون 

اهلاء ضمري متصل ىف حمل  هللا  هافلم يعملها كتب 16
 مفعول بهنصب 

 مبىن على السكون 

 فتحة ظاهرة  املفعول فيه هعندكتبها هللا  17
فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به حسنةكتبها هللا عنده  18

 املفرد
كتبها هللا عنده حسنة  19

 كاملة
فتحة ظاهرة ألنه اسم  نعت "لقوله حسنة"

 املفرد
اهلاء ضمري متصل ىف حمل  ها وإن هم هبَا فعمل 20

 مفعول بهنصب 
 مبىن على السكون 

 مبىن على السكون اهلاء ضمري متصل ىف حمل  هللا  هافعملها كتب 21
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 فعول بهمنصب 
فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به سيئة فعملها كتبها هللا  22

 املفرد
 فعملها كتبها هللا سيئة 23

 واحدة
فتحة ظاهرة ألنه اسم  نعت "لقوله سيئة"

 املفرد
 
 احلديث الثامن والثالثون  .38

عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: إن 
ابحلرب، وما تقرب إيل عبدي  آذنتهفقد  ولياتعاىل قال: من عادى يل  هللا

بشيء أحب إيل مما افرتضت عليه، وال يزال عبدي يتقرب إيل ابلوافل حىت 
ه يدر به، و الذي يبص بصره الذي يسمع به و مسعكنت   ه، فإذا أحببتهأحب

 ين، وإن استعادهأعطيت سألين ه اليت ميشي هبا، وانرجلاليت يبطش هبا، و 
 )رواه البخارى( هألعيذن

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به تعلى هللاإن  1
 املفردفتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به وليامن عادى ىل  2
اهلاء ضمري متصل ىف   هفقد أذنت 3

 مفعول بهحمل نصب 
 مبىن على الضم

ء ضمري متصل ىف ىف اهلا  هحىت أحبّ  4
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على الضم

الذي  هفإذا أحببت 5
 يسمع به 

اهلاء ضمري متصل ىف 
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على الضمة 



79 
 

 

 ظاهرة ألنه اسم املفردفتحة  املفعول به ه يسمع مسعكنت  6
كنت مسعه يسمع  7

 هبصر به و 
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد عطف "لقوله مسع"

 كنت مسعه يسمع  8
به وبصره يبصر به 

 هيدو 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد عطف" لقوله مسع"

فتحة ظاهرة ألنه اسم مجع  عطف " لقوله مسع" اليت ميشي رجلهو  9
 التكثري

الياء ضمري متصل يف  ينوان سأل 10
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون

ضمري متصل يف  اهلاء  هوان سألين أعطيت 11
 فعول بهل حمل نصب

 مبىن على الضم

الياء ضمري متصل ىف   ينوإن استعاد  12
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

اهلاء ضمري متصل ىف   هألعيذن 13
 مفعول بهحمل نصب 

 الضممبىن على 

 
 احلديث التاسع والثالثون .39

 هللاهللا صلى هللا عليه وسلم قال إن  رسولعن ابن عباس رضي هللا عنهما: أن 
وما استكرُهوا عليه. )حديث حسن رواه ابن  والنسيان اخلطأجتازيل عن أميت 

 ماجة والبيهقي وغريمها(
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 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم أن هللا رسولأن  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اسم إن جتازيل هللاإن  2
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به  اخلطأ جتازيل عن أميت 3
جتازيل عن أميت اخلطأ  4

 والنسيان
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد اخلطاء عطف لقوله

 
 احلديث األربعون  .40

ابن عمر رضي هللا عنهما قال: أخذ رسول هللا صل هللا عليه وسلم عن 
غريب أوعابر سبيل وكان أبن عمر رضي  أنكمبنكيب فقال: كن يف الد نيا ك

، وإذ أصبحت فال تنتظر الصباح: إذ اأمسيت فال تنتظر يقولهللا عنهما 
 ، وخد من صحتك ملرضك، ومن حياتك ملوتك. )رواه البخاری (املساء

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 ىف الكاف ضمري متصل غريب  ككأن 1

 مفعول بهحمل نصب 
 مبىن على الفتح

وكان أبن عمر رضي  2
 يقولهللا عنهما 

ىف  مجلة الفعل والفاعل
 نصب خرب كانحمل 

 

إذ اأمسيت فال   3
 الصباحتنتظر 

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به
 املفرد

واذا أصبحت فال  4
 املساءتنتظر 

فتحة ظاهرة ألنه اسم  املفعول به
 املفرد
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 احلديث احلادى  األربعون  .41
عن أيب حمّمد عبد هللا بن عمرو بن العاص رضي هللا عنهما قل: قال رسول 

ملا جئت به.  تبعاهللا صل هللا عليه وسلم: ال يؤمن أحد كم حتی يكون هواه 
 )حديث صحيح رويناه يف كتاب احلجة ابسناد صحيح(

 عالمة االعراب أنواع املنصوابت قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد خرب كان تبعاحتی يكون هواه  1

 
 احلديث الثاىن  األربعون  .42

هللا صل هللا عليه وسلم يقول،  رسولعن أنس رضي هللا عنه قال: مسعت 
غفرت لك على ما كان  رجوتينو  تينمادعو  كآدم، إن ابنقال هللا تعاىل: اي
 استغفرتينالسماء، مث  عنانآدم، إنك لوبلغت ذنوبك  ابنمنك وال أابيل. اي

ال  لقيتينمث  َخطاايبقرَاب األرض  اتيتينلو  كآدم، إن ابنغفرت لك اي 
 . )رواه الرتمذى (مغفرةبقرا هبا  ك، ألتيتشيئاتشرك يب 

 عالمة االعراب أنواع املنصبات قطعة احلديث الرقم
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به هللا رسولمسعت  1
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد منادى آدم ابناي  2
الكاف ضمري متصل  مادعوتين  كإن 3

 نصب اسم إنّ ىف حمل 
 مبىن على الفتح

الياء ضمري متصل ىف   ينما دعوت إنك 4
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

الياء ضمري متصل ىف   ينما دعوتين ورجوت 5
 مفعول بهنصب  حمل

 مبىن على السكون 
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 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد منادى ادم ابناي  6
لوبلغت ذنوبك   7

 السماء  عنان
 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به

غفرت  ينمث استغفرت 8
 لك 

الياء ضمري متصل ىف 
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد منادى ادم ابناي  9
الكاف ضمري متصل  لو اتيتين  كإن 10

مفعول ىف حمل نصب 
 به

 مبىن على الفتح

بقرَاب  ينلو اتيت  11
 األرض  

الياء ضمري متصل ىف 
 به مفعولحمل نصب 

 مبىن على السكون 

لو اتيتين بقرَاب  12
 خطيااألرض  

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد متييز النسبة

تصل ىف الياء ضمري م  ينمث لقيت 13
 مفعول بهحمل نصب 

 مبىن على السكون 

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد املفعول به شيئاال تشرك ىب  14
الكاف ضمري متصل  بقراهبا  كألتيت 15

مفعول ىف حمل نصب 
 (1به )

 مبىن على الفتح

ألتيتك بقراهبا  16
 مغفرة

 فتحة ظاهرة ألنه اسم املفرد (2املفعول به )
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. منت  األربعني النووي يفن األمساء املنصوابت املوجودة عهكذا نتيجة التحليل 

إال البدل والتوكيد  . وكل أمساء املنصوابت موجودة،369دد أمساء املنصوابت كلها عو 

 املشبهة بليس. فه و خرب من احلرو عول مفعوامل
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 الباب اخلامس

 اخلامتة

 النتائج . أ
حصلت ف، منت األربعني النووي يفن األمساء املنصوابت املوجودة عحبثت الباحثة قد ل

 الباحثة النتائج التالية: 

األول، املفاعل هي:و عشر  ثالثأنواع املنصوابت اليت تتضمن ىف هذا الكتاب  .1
املفعول )ج( (، 17)املفعول فيه)ب( (، 234املفعول به)اخلمسة، وهي: )أ( 

إسم والثالث  ،(16خرب كان وأخواهتا)( والثاين 1)ألجلهاملفعول )د( (،8املطلق )
إسم ال والسادس (، 10ادى )من ، واخلامس(5ال )والرابع ح (،43إّن واخواهتا )

(ـ، والتاسع التوابع 3والثامن متييز)(،2ستثىن )، والسابع م(7النفى للجنس)
 املنصوابت.كان األمساء (16العطف))ب( (، 7النعت)للمنصوابت، وهي: )أ( 

 أمساء، ومن هذه املنصوابت أكثرها هي املفعول به. 369
(، 219ة الظاهرة )فتحمنصوب ابل هي:فمخسة،  عالمات املنصوابتأما  .2

(، 1أللف)ومنصوب اب (،5لكسرة)ومنصوب اب (،4املقدرة) لفتحةومنصوب اب
 (. 4الياء)منصوب ابو 

  التوصيات . ب
احلمد هلل، قد مت الباحثة عن بياانت وحتليل األمساء املنصوابت يف كتاب منت          

 األربعني النووي، وتقدمت الباحثة التوصيات املفيدة، كما يلى:
ترجو الباحثة على كل الطالب ىف كلية األدب قسم اللغة العربية وأدهبا  .1

ملتابعة العلم ابملعلومات األدب، وخاصة ىف علم النحو
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وترجو الباحثة إىل جامعة  أن تزود الكتاب األدبية او املراجع ليسهل  .2
 الطالب ىف كتابة رسالة العلمية 
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 املراجع
 املراجع العربية . أ

 م( 2005)القاهرة : دار احلديث, شرح امام السيوطى،  السيد صادق الشريزي
 (2012)القاهرة : دار السالم،  "شرح االربعني النواوية"،إبن دقيق العيد، 
 م(2003)قاهرة: دار الضياء،  "النحو التطبيقى من القران والسنة"،أىب عبد الرمحن، 

)بريوت : داى الكتاب "قطر الندى وبك الصدى" أىب حممد عبد هللا مجال الدين 
 م(  2004العلمية، 

" )بريوت : دار الكتاب العلمية،  "القواعيد االسسية للغة العرابيةأمحد اهلامشى 
 ه( 1435

بعني النواوية  لالمام "قيمة الرتبية األخالقية يف  كتاب منت االر أمحد رفئ جوين 
 (  2019" )جاكرات : جامعة شريف هداية هللا االسالمية احلكومية، النواوى

 كتاب منت األربعني النووية إلمام النووى""األعالل ابالبدال يف  أزكى دييان رستنىت 
مالنج : جامعة موالان مالك ابراهم االسالمية الدراسة الصرفية، )

 (2020احلكومية،

 م( 2007)مدينة : دار السالم،  "منت شذود الذهب"إمام مجل الدين عبد هللا، 
"املشارب اهلنية يف القواعد النحوية وغريها من العلوم احلبيب زين بن إبراهيم، 

 )دار العلم والدعوة (  العرابية"
)مدينة : دار األفاق  "شرح قواعد النحو والتدريب عليها"محدى حممود عبد هللا 

 م( 2001ية:  العرب
 م( 2018)مصر : دار الؤلؤة,  "النحو التطبيقى"خليد عبد العزيز 

)بريوت : دار املنهاج  "نور السجية ىف حال الفاظ اجلرومية"مشس الدين حممد 
،2008) 
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 (م  2005)قاهرة : دار احلديث,  "جامع الدروس العرابية" شيخ املصطفى الغالييىن،

  ) مسارع : طه فوتر, دون السنة(  األجلرومية""منت نظم شيخ شريف الدين 

)احلرمني جيا جالن   "شرح متممة األجرومية ابب املنصةابت"شيخ حممد بن أمحد، 
 سوراباي(  63كليماس اوديك الزقاق الثالث رقم 

)قاهرة: دار الفضيلة، ، "تدريب الطبالب ىف قواعد اإلعراب" شيخ حممد على حسني
 دون الستة( 

)اململكة العرابية  "شرح ابن عقيل أللفية اتن ملك"بن حممد الفنتوخ عيد العزيز 
 ه( 1419السودنية، 

 م(2014)اليمنية: دار الكتاب،  " شرح األربعني النووى"علوي بن حامد، 
 م( 2005، ) بريوت : دار الثقافة االسالمية "ملخص قواعد اللغة العرابية"فؤد نعمة 

 ه(1430األربعني النووية"، )مصر: دار املنار، هشام الكمل محيد، " شرح 

 م(1994)القاهرة,  "القواعد األسسية ىف النحو والصرف"يوسف احلمادى، 

 املراجع األجنبية . ب
Abdullah “Minhaj Imam An- Nawawi dalam Kitab Arbain al- Nawawiyah, 

Kajian Filosofi di Balik Penulisan Kitab Hadisal-Arbain an-

Nawawiyyah, Journal of Hadith Studies, Vol. 1 No. 2 Juli Desember 

2017,  

Abi Fakhrur Razi, “Terjemahan Muqaddimah Mahalli”, (Cyber media 

publishing, November 2019) 

 

Ahmad Nuruddin, “Fi’l Muktal (Devektive Verb) dalam Surat Yasin Analisis 

Morfosintaksis”, Journal of Arabic learning and Teaching, Vol.7, No. 
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