
 في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح إعرابهو  تهستعماالا ف الحر 
 المالكي الحسني يللشيخ السيد محمد بن علو 

 )دراسة تحليلية نحوية(

 
 ا البحثهذ

 مقدم إىل كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 إلمتام بعض الشروط للحصول على اللقب العاملي

 اللغة العربية وأدهبايف علم 

 وضع 

 أحمد أمير الدين
 18111151رقم الطالب : 

 
 شعبة اللغة العربية وأدبها

 كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية

 جوكجاكرتا
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 الشعار واإلهداء

 الشعار

 ويف اختيار ال جيئ املنفصل # إذا تأتى أن جييئ املتصل

 اإلهداء

 أىدى ىذا البحث إىل :

احملبوبني الكرميني نور سويادي وسويايت، الّلهم اجعل خري عمرمها  والدي .1
آخره وعملهما خوامتو وبارك هلما يف رزقهما ونّور قلبيهما كما نورت األرض 

 بنور مشسك وقمرك أبدا آمني.  
 .يعلمونين العلوم الكثرية نأساتيذي الذي .2
 أخي الصغري حممد شوقي فهمي. .3
ويعاشرونين معاشرة حسنة يف حيايت  مجيع أصدقائي الذين يساعدونين .4

 اليومية.
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 التجريد
Kalimat dalam bahasa arab terbentuk dari beberapa kata. Adakalanya isim, fi’il 

maupun huruf. Adapun huruf sangat banyak sekali, dan terkadang sulit untuk 

membedakan jenis, faidah serta ‘amal dari satu bentuk huruf saja. Oleh karenannya, 

skripsi ini akan meneliti salah satu huruf  yaitu La> yang terdapat dalam kitab Mafa>hi>mu 

Yajibu an Tus{ah{h{ah{a. Judul skripsi ini adalah H{arfu La>sti’ma>la>hu wa I’ra>buhu> fi> Kita>bi 

Mafa>hi>ma Yajibu an Tus}ah}h}ah}a Lisy-syaikhi as-Sayyidi Muhammad bin ‘Alawiy al-

Malikiy al-Hasaniy (Studi analisis nahwu). Hal ini berdasarkan pada banyaknya 

penggunaan huruf La>  dalam kitab tersebut.  

Kitab Mafa>hi>mu Yajibu an Tus}ah}h}ah}a  merupakan kitab tandingan atau bantahan 

terhadap kitab Hiwa>r ma’a al-Malikiy li Raddi Munkara>tihi wa D{ala>latihi  yang dikarang 

oleh Syaikh Sulaiman al-Mani’ setelah adanya dialog antara As-Sayyid Muhammad bin 

‘Alawy Al-Maliki Al- Hasani dengan ulama Wahabi.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kegunaan,‘amal  serta i’ra>b 

dari huruf la> yang terdapat dalam kitab Mafa>hi>mu Yajibu an Tus}ah}h}ah}a. Penelitian ini 

adalah penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (library research) yaitu penelitian 

yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data yang ada di ruang 

perpustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan materi lain yang berhubungan 

dengan penelitian ini. 
Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian adalah terdapat beberapa huruf 

la>  yang memeliki kegunaan-kegunaan serta‘amal-‘amal  tersendiri serta ada yang tidak 

ber‘amal sehingga adakalanya berimbas pada i’ra>b kalimat sebelum dan setelahnya 

maupun sama sekali tidak ada.  

Kata Kunci: Huruf la> , Mafa>hi>mu Yajibu an Tus}ah}h}ah}a. 
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 التجريد

اجلمل العربية تتكون من عدة كلمات. امسا كان أو فعال أو حرفا. أما أنواع 
احلرف كثري وأحيانا وجدت الصعوبة لتمييز جنسو وفائدتو وعملو. لذا، ىذا البحث 

كتاب مفاىيم جيب أن سيبحث حرفا من أحرف ادلعاين وىو حرف ال الذي يوجد يف  
وإعرابو يف كتاب مفاىيم جيب أن تو ستعماالاعنوان ىذا البحث ىو حرف ال .تصحح

ىذا يعتمد تصحح للشيخ السيد حممد بن علوي ادلالكي احلسين )دراسة حتليلية حنوية(. 
 على االستخدامة العديدة حلرف ال يف ىذا الكتاب.

كتاب مفاىيم جيب أن تصحح ىو كتاب لرد كتاب "حوار مع ادلالكي لرد 
السيد حممد بن علوي ادلالكي  احلوار بنيمنكرتو وضاللتو" للشيخ سليمان ادلانع بعد 

 علماء الوىابيني. الاحلسين و 

يف كتاب مفاىيم  فوائد حرف ال وأعمالو وإعرابو ةعرفمىو غرض ىذا البحث 
مجع  طريقب ىذا البحث ىو حبث نوعي مكتيب )حبث مكتبة(، وىوجيب أن تصحح. 

ادلكتبة مثل الكتب واجملالت العلمية واألطروحات والرسائل  ادلعلومات والبيانات يف
 العلمية وغريىا من ادلواد ذات الصلة هبذا البحث.

إما لو حرف ال، أن ىناك عدة  يىىذا البحث نتائج البحث ادلوجودة يف 
يث قد يكون لو مؤثر على الكلمة حبوإما ليس لو عمل. وإعراب خاصة بو ستعماالتا

 .ليس لو مؤثروإما  قبلو وبعده

 .مفاىيم جيب أن تصححالكلمات الرئيسية: حرف ال، 
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 كلمة شكر وتقدير

أشهد أن ال إلو إال اهلل وحده ال  .لى نعمة غزارةعاحلمد هلل سبحانو وتعاىل 
شريك لو وأشهد أن حممدا عبده ورسولو النيب ادلختار. اللهم صل على سيدنا حممد 

 . أما بعد.وعلى آلو األطهار وأصحابو األخيار وسلم تسليما كثريا

فأشكر اهلل تعاىل برمحتو ونعمتو حىت أستطيع أن أمت ىذا البحث. إن ىذا 
سيد لل يف كتاب مفاىيم جيب أن تصحح ستعماالتو وإعرابوا الف حر البحث مبوضوع "

"، ال خيلو عن ادلساعدة والدعاء )دراسة حتليلية حنوية( ادلالكي احلسين يبن علو  حممد
قرتاحات من أفراد كثرية. أشكر شكرا جزيال دلن لو فضل يف إمتام ىذا والتشجيع واال

 البحث، وأخص بالذكر منهم:

، كادلدير ادلاجسرت األستاذ الدكتور احلاج يوديان وحيوديالسيد الكرمي  .١
 جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.

السيد الكرمي األستاذ الدكتور احلاج أمحد فاتح ادلاجستري، كعميد كلية  .٢
اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية 

 جوكجاكرتا.

لسيد الكرمي األستاذ الدكتور أندوس مصطفى ادلاجستري، كرئيس قسم اللغة ا .۳
العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية 

 احلكومية جوكجاكرتا.

أندوس احلاج مستاري ادلاجستري، كمشرف  السيد الكرمي األستاذ الدكتور .٤
 ت على كل حال بالدراسة يف اجلامعة.ف طول وقاشر قام باأكادميي 
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 الدراسات ال ي ال أعلم قبلها، ينعلمونيمجيع ادلدرسني وادلدرسات الذين  .٥
نين يف ىذه الدراسة بكلية اآلداب والعلوم ساعدو ومجيع ادلوظفني الذين ي

 الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.

اآلداب والعلوم الثقافية وأخص قسم اللغة العربية مجيع الطالب يف كلية  .٦
 وأدهبا جبامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرتا.

ذين ربياين من الصغري وعضداين لاحملبوبني أيب نور سويادي وأمي سويايت ال .٧
الصغريين حممد  أخوي  و  يف طلب العلم. أسعد اهلل حياهتما يف الدارين آمني.

شوقي فهمي وجنم عباد مكرم، وأخ ي الصغرية ناديا ميلنا سلسبيال، شكرا 
 على مساعدهتم يف إهناء احلث.

وأما بعد، حنمد ونشكر ونتوكل على اهلل وإياه نعبد وإياه نستعني، ونسأل اهلل أن 
ميع القراء جيزيهم خري اجلزاء يف العاجل وآلجل. وأرجو اهلل أن يأيت ىذا البحث منافع جل

 .األعزاء آمني يا رب العادلني

 م ۱۰۲٩جوكجاكرتا،...............

 الباحث

 

 )أمحد أمري الدين(
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 محتويات البحث

 أ ..................................................... صفحة العنوان
 ب ...................................................... إثبات األصالة

 ج .................................................... الشعار واإلىداء
 د ......................................................صفحة ادلوافقة

 ه .............................................. صفحة موافقة ادلشرف
 و ................................................. اإلندونيبسبة   جتريد

 ز ........................................................ جتريد العربية
 ح ................................................. كلمة شكر وتقدير

 ي .................................................... حمتويات البحث
  ............................................... الباب األول: مقدمة

 ١ ......................................... خلفية البحث.أ 
 ٣ ......................................... حتديد البحث.ب 
 ٣ ................................. أغراض البحث وفوائده.ج 
 ٤ ........................................ التحقيق ادلكتىب.د 
 ٥ ......................................... اإلطار النظرى.ه 
 ١٢ ......................................... منهج البحث.و 
 ١٣ .......................................... نظام البحث.ز 
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السيد محمد بن علوي المالكي الحسني وملخص عن   سرة حياة الباب الثاني:
    ..................................... كتاب مفاهيم يجب أن تصحح

كتاب مفاىيم   وملخص عن  حممد بن علوي ادلالكي احلسين السيد سرة حياة
 ١٧ .......................................... جيب أن تصحح

ه في كتاب مفاهيم يجب أن تصحح حرف ال وأعماله وإعراب تحليل الباب الثالث:
   ............................................... وإعراب كلمة بعدها

 ٣3 ................................... الفصل األول: ال النافية
 ٣١ .......................... الفصل الثاين: ال ال ي لنفي اجلنس

 ٣٢ ............................ ال ادلشبهة بليس الفصل الثالث:
 ٣٣ .................................. الفصل الرابع: ال العاطفة

 ٣٤ ................................. الفصل اخلامس: ال الناىية
 ٣٥ ................................. الفصل السادس: ال الزائدة

الفصل السابع: األساليب النحوية ادلستخدمة يف كتاب مفاىيم جيب أن 
 ٣١ ............. تصحح واألساليب فيو استخدام احلروف ادلعنوية

 ٣٢ . الفصل الثامن: استعمال ال يف كتاب مفاىيم جيب أن تصحح

  ............................................. ختتاماال رابع :الباب ال



 

 ل

 

 ٣٨ .............................................. اخلالصة. أ
 ٣٩ ............................................... قرتاحاال. ب

 ٤١ ...................................................... المراجعثبت 

  ........................................................ ملحقاتال
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 الباب األول

 مقدمة

  خلفية البحث .أ
عند الشيخ مصطفى الغالييٍت، اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا 

فقد ذكر أزتد اعتامشي أن اللغة العربية هي أصوات ػتتوية  1العرب عن أغراضهم.
، ولكن اختالف كال الرأيُت كأّن فيهما  من 2على بعض اضتروف اعتجائية.

تصال ؤلف أن اللغة العربية هي أداة االيستنتج اظت الغرض متماثالن. لذلك
 3.شفويا وكتابةاعتجائية اليت يستخدمها اجملتمع العريب للتواصل اإلجتماعي 

يف دراسة اللغة العربية علوم كثَت جيب أن يفهمها اظتتعلم وخاصة لقراءة 
نها وهو ال خيلو عن اظتكونات للغة العربية مالكتاب العريب، منها علم النحو. 

فإن الكلمة تنقسم على ثالثة  عبد اهلل بن عقيل العقيلي هباء الدين عندالكلمة. 
فعل وحرف. إن دلت الكلمة على معٌت يف نفسها غَت مقًتنة سم و أنواع وهي ا

إن مل تدل على معٌت يف و  إن اقًتنت بزمان فهي الفعل.و بزمان فهي اإلسم. 
 4نفسها بل يف غَتها فهي اضترف.

اصتر  سم هيخصائص. عالمات االعالمات و ة الكلمات الثالثذ  عت
تاء التأنيث . وعالمات الفعل هي تاء الفاعل و اظتسند إليهأل و والتنوين والنداء و 

سم والفعل خبلو  عن أما اضترف ميتاز عن اال. نة وياء اظتخاطبة ونون التوكيدالساك

                                                           
  .7، ص. 1ج.  ،جامع الدروس العربية 1

   .7، ص. القواعد األساسية للغة العربية 2

    Robiatul Fazriah, Contoh Proposal MET-LIT, 3122
3  

، )القاهرة: دار الًتاث، شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك عبد اهلل بن عقيل العقيلي هباء الدين، 4
 .3(، ص. 2009
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، اضترف هو ما اعتامشيلسيد أزتد وعند ا 5عالمات األفعال.عالمات األشتاء و 
 .تطبيقهل تاج الكيفيةبسبب أمهية علم النحو، يُ  6يدل على معٌت بواسطة غَت .

 على الكتاب. سيحاول اظتؤلف ، منها قراءةبطرق النحوميكن تطبيق علم 
 السيد ػتمد بن علوي اظتالكي اضتسٍت. استخدام الكتاب الذي كتبه

اعة أهل السنة واصتم ؤدبهو م السيد ػتمد بن علوي اظتالكي اضتسٍت
 القرنن والفقه والعقيدة والتصوف والسَتة َتفستوعامل معاصر يف علم اضتديث و 

لعمل دعوة أبيه، ويرعى طالبا من ؼتتلف اظتناطق والبلدان يف  وهو وارثالنبوية. 
العامل اإلسالمي دبكة. كان أبو  أحد اظتشاييخ من علماء أندونسيا اظتسنُت  

أشعاري والشيخ عبد اهلل فقيه والشيخ ميمون زبَت  كحضرة الشيخ هاشم
 7وغَتهم.

السيد ػتمد بن علوي اظتالكي اضتسٍت يف ؼتتلف اليت كتبها  الكتب
لكن األكثر إثارة هو كتاب مفاهيم جيب أن و  .كثَتة جدا  اجملاالت العلمية

فيها حتيات من علماء العامل  اظتؤثر.الكتاب األشهر و  . هذا الكتاب هوتصحح
ل: "إن الكتاب الذي كتبته هبذا الكتاب هو يقو إىل لغات ؼتتلفة. و وقد ترجم 

 8".كتاب مفاهيم جيب أن تصححاألقرب يل هو  
، وخاصة هذا الكتاب بدون اضتركة سيكون فيه الصعوبة رأ الكتابقُ إذا 

بعض التشابه يف بعض السيما فيها و ز بُت أنواع الكلمات الثالثة. لتمييالعديدة 
 الصرفالنحو و علم  ةعرفم فوجب، اضتاالت أحيانا. مث الصعوبات لتشكيله

 ا.موكيفية تطبيقه
                                                           

  .4 ، ص.شرح ابن عقيل عبد اهلل بن عقيل العقيلي هباء الدين، 5

 .19، ص. القواعدأزتد اعتامشي،  6

7
 Tim Majelis Khair, Kisah Hidup as-Sayyid Muhammad Al Maliki Al Hasani, (Malang: 

Majelis Khair Publishing, Tanpa Tahun), h. 43 
8

 Muhammad  Sayyid-Imam as-Mengenal Lebih Dekat alAydrus, -Habib Sholeh ibn al-Al

43Malikiyah, Tanpa Tahun) h. -Shofwah al-(Surabaya: ashMaliki, -bin Alawi al 
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حرف ال ، وهي: فظتؤلف يف تطبيق اضتر ، سوف يبحث ابناًء على هذا
اضتسٍت.  يف كتاب مفاهيم جيب أن تصحح للسيد ػتمد بن علوي اظتالكي

 ا.إعراب الكلمات اليت تتعلق هبعن أعماعتا وفوائدها و سيحلل اظتؤلف 
 تحديد البحث .ب

 بناًء على خلفية البحث اظتذكورة، يدد الباحث البحث كما يلي:
يف كتاب مفاهيم جيب أن تصحح للسيد ػتمد  (ال)أعمال ما  .1

 بن علوي اظتالكي اضتسٍت؟
 ؟بعهااليت تتوما بعدها  (ال) كلمة بعدإعراب  ما  .2

 أغراض البحث و فوائده .ج
 فأغراضه فيما يلي: حتديد  السابقخلفية البحث و بناء على 

يف كتاب مفاهيم جيب أن تصحح أعمال حرف ال معرفة  .1
 .اضتسٍت للسيد ػتمد بن علوي اظتالكي

 كلمة اليت تتابعها.أو  حرف ال كلمة بعد إعراب  حتديد  .2

 أما فوائد هذا البحث هي كما يلي:

خاصة يف  ،فة أو إضافتها عن أعمال حرف الإعطاء اظتعر  .1
ها يف كتاب مفاهيم جيب أن تصحح للسيد ػتمد بن تاستعمال

 علوي اظتالكي اضتسٍت.
الدراسة على كتاب مفاهيم جيب أن تصحح تسهيل القراءة و  .2

 للسيد ػتمد بن علوي اظتالكي اضتسٍت.
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 التحقيق المكتبي .د
التحقيق اظتكتيب هو جزء مهم يف البحث. يصل به الباحث على 

هو يساعد الباحث و من قبل أم ال.  قد مت إجرائه هل البحث اجملرى ،معلومات
توي يإلجياد حلول عن مشاكل البحث. هنا يسرد الباحث بعض البحث الذي 

 .عتا أدب ؽتاثل على موضع
ف ما يف اصتملة الفعلية حر  ، البحث بعنوان "مشكالت تررتةأوالً 

اضتاكم". البحث كتبه ػتمد اإلشتية يف كتاب اضتديث مع الكوكب لتوفيق و 
سنن كاليجاغا اضتكومية طالب بكلية األدب والعلوم الثقافية جبامعة  هو ،مصلح

تناول هذا البحث كيفية تررتة ػتتويات اضتروف ومنهجية ي، يوجياكرتا. اإلسالمية
حديث مع ا يف اصتملة اإلشتية والفعلية يف رواية م جوانبها اظتخصوص عن حرف

 م.اكضتتوفيق االكوكب ل
ف )دراسة يف سورة الكه ، البحث بعنوان "حروف اصتار ومعانيهاثانياً 

طالب يف كلية األدب والعلوم الثقافية هو ، حسن ليلية حنوية(". البحث كتبهحت
وجياكرتا. تناقش هذا البحث ة، ججبامعة سنان كاليجاغا اضتكومية اإلسالمي

الواردة يف سورة  اصتملة وموقعها سياق حيث من اصترف و حر إختالفات معٌت 
 الكهف.

، البحث بعنوان "حروف العطف وتدرج الًتبية يف سورة لقمان ثالثًا
يف  طالب هو ، النهى )البحث من حيث النحو(". البحث كتبه أوىل 12-19

، سنن كاليجاغا اضتكومية اإلسالمية، جامعة كلية الًتبية وتدريب اظتعلمُت
 يف سورة لقمان نية اظتنهجيةالعطف و عن حروف  حثاكرتا. تناقش هذا البيوجي
12-19. 

، ماذا يف مغٌت ما، من رعاية عن"ابن هشام و  رابًعا، البحث بعنوان
،  كلية العلوم اظتدنية والثقافيةيف ةطالبهي ، العُت اللبيب". البحث كتبه حسن
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 ، يوجياكرتا. تناقش هذا البحثاإلسالميةجامعة سنن كاليجاغا اضتكومية 
اإلستفهامي خاصة حروف اظتعا ي و اري عا ي عند ابن هشام األنصف اظتو حر 

 نفسه.ل من يف كتاب مغٍت اللبيب عن كتب العاربعاقال وغَت عاقال ما، ماذا، و 
بناًء على البحوث اظتذكورة، يعتقد الباحث أن البحث الذي أجرا  

من  فيها بعض أوجه التشابهقد يكون  الباحث خيتلف عن البحوث السابقة.
من . وبالتايل فإن هذا البحث هو حبث ال يكرر ما حيث الغرض الرشتي
هذا ، غامر الباحث بتحليل . لذلكخراآل الباحث حبثهاالبحوث اليت نقشها و 

  .البحث وإجراء
 اإلطار النظري .ه

ذكر مصطفى الغالييٍت يف كتابه أن النحو هو علم بأصول تعرف هبا و 
 9البناء.اإلعراب و أحوال الكلمات العربية من حيث 

ف هبا وظيفة كل كلمة ذكر فؤاد نعمة يف كتابه أن النحو قواعد يعر 
 10كيفية إعراهبا.ضبط أواخر الكلمات و داخل اصتملة، و 

ذكر أزتد اعتامشي يف كتابه أن النحو قواعد يعرف هبا أحوال أواخر و 
ا الكلمات العربية اليت حصلت بًتكيب بعضها مع بعض من إعراب و بناء و م

 11يتبعها.
لن تفصل مباحثة النحو عن مباحثة اإلعراب. اإلعراب هو تغيَت أواخر 

تقديرا. وأنواعها أربعة : رفع الكلم الختالف العوامل الداخلة عليها لفظا أو 
 12جزم.ونصب وجر و 

                                                           
9
 . 8ص.  جامع الدروس العربية،  

 .17. ص. ملخص قواعد اللغة العربية 10

  .6، ص. القواعد 11

 .23ص.  ،القواعد أزتد اعتامشي، 12
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 لله هو عن  بعض اضتروف منها ما يريد الباحث أن ي يف هذا البحث،
لسيد ػتمد بن علوي اظتالكي تصحح ليف كتاب مفاهيم جيب أن  الحرف 
 هذا البحث يناقش النحو. لذلك،. اضتسٍت

اليت ليست فيها اضترف يف اللغة الطرف. واصطالحا أنه الكلمة 
حرف : حرف مبٍت و ند أهل اللغة نوعاناضترف عل. و عالمات اإلسم والفع
. وف اعتجاءتسمى حر هي اضتروف اليت من بنية الكلمة و معٌت. فحروف اظتبا ي 

العلماء حرفا فصار عددها تسعة  أضاف بعضعددها ذتانية وعشرون حرفا و 
حروف اظتعا ي هي اليت تدل على معٌت ال يظهر إال إذا انتظمت وعشرون حرفا. و 

  13أشار بعض العلماء أن عددها أكثر من سبعُت حرفا. يف اصتملة مع غَتها.
وتنقسم أيضا إىل وكان كل حرف إما عامال وغَت عامل.  كل اضتروف مبٍت.

اضتروف  14قسم خيتص باألشتاء وقسم خيتص باألفعال وقسم مشًتك بينهما.
 15تنقسم باعتبار مادهتا إىل ستسة أقسام.

 األحادية .1
 التاء اعتمزة، األلف، الباء،

 الثنائية .2
 إذ مل، ما، ال،

 الثالثية .3
 إذا على، سوف،

 الرباعية .4
 .حىت أما، إما،

 اطتماسية .5
                                                           

    . 1، ص. حروف اظتعا يعبد الرحيم رتال الدين جهري،  13

 .278، ص. القواعد أزتد اعتامشي، 14

  .277، ص. القواعد أزتد اعتامشي، 15
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 16لكنّ 

 :تستعمل )ال(و  حرف ال.سيبحث الباحث 

حرف نفي هي: إما داخلة على معرفة، فيجب إمهاعتا  (أ 
وتكرارها، حنو ال زيد يف الدار وال عمرو، وإما داخلة على نكرة 

 17وهي ضربان:
أحدمها عاملة عمل ليس، حنو: ال رجل أفضل منك، وال تعمل 
هذا العمل إاّل بشروط: أحدها: أن يكون االسم واطترب 

والثا ي: أن ال يتقدم خربها على اشتها. والثالث: أن نكرتُت. 
 18ال ينتقض النفي بإاّل.

وثانيهما عاملة عمل إّن واشتها ال خيلو من ثالثة أحوال: 
)اضتال األول( أن يكون مضافا، حنو: ال غالم رجل قائم. 
)اضتال الثا ي( أن يكون مشاهبا له حنو: ال طالعا جبال حاضر، 

)اضتال الثالث( أن يكون مفردا،  وحكمهما النصب لفظا.
 وحكمه البناء على ما ينصب به، حنو: ال رجل يف الدار.

بشرطُت: أحدمها أن يكون اشتها  وال تعمل هذا العمل إاّل 
 19وخربها نكرتُت. والثا ي أن يكون االسم مقدما واطترب مؤخرا.

                                                           
   .278، ص. القواعد أزتد اعتامشي، 16

، ج. شذور الذهب يف معرفة كالم العرب شرحبن يوسف ابن هشام رتال الدين أبو ػتمد،  عبد اهلل 17
 .28(، ص. 2001، )بَتوت: دار إحياء الًتاث، 2

18
 .45 ، ص.شرح ابن عقيل العقيلي هباء الدين،عبد اهلل بن عقيل  

19
 .55 ، ص.شرح ابن عقيل عبد اهلل بن عقيل العقيلي هباء الدين، 
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اليت تدل على طلب الًتك، وختتص بالدخول  حرف هني هي (ب 
قتضي جزمه واستقباله، حنو: ال تتخذوا عدوي على اظتضارع وت
 20وعدوكم أولياء.

 حرف عطف. وال تكون عاطفة إاّل بأربعة شروط: (ج 
)أحدها( أن يتقدمها إثبات، كجاء زيد ال عمرو. أو أمر،  
كاضرب زيدا ال عمرا. قال سيبويه: أو نداء، حنو: يا ابن أخي 

 ال ابن عمي.
كان العطف به ودتحضت )والثا ي( أن ال تقًتن بعاطف، وإاّل  

تأكيدا كما  هي للنفي تأسيسا، كجاء زيد ال بل عمرو، أو
 جاء زيد وال عمرو.

)والثالث( أن ال يصدق أحد متعاطفيها على اآلخر، فال جيوز 
 حنو: جاء رجل ال زيد، ألنه يصدق على زيد اسم رجل.

)والرابع( أن يكون ما بعدها مفردا ليس صفة ظتا قبلها وال خربا 
حاال وإاّل خرجت عن العطف ووجب تكرارها، حنو: إهنا  وال

بقرة ال فارض وال بكر، وزيد ال كاتب وال شاعر، وجاء زيد ال 
 21ضاحكا وال باكيا.

حرف زائد وهي اليت دخوعتا يف الكالم كخروجها فال تعمل  (د 
 .22شيئا، حنو: ما منعك أاّل تسجد.

 وقد تكون حرف ال متجاور بأحرف منها:

                                                           
20
 .28، ص. 2، ج. شذور الذهب شرحبن يوسف ابن هشام رتال الدين أبو ػتمد،  عبد اهلل 

21
)بَتوت: دار  ،2، ج. حاشية اطتضري على شرح ابن عقيل على الفية ابن مالكاطتضري،  ػتمد 

 . 65(، ص. 2009الكتب العلمية، 

 .28، ص. 2، ج. شذور الذهب شرحبن يوسف ابن هشام رتال الدين أبو ػتمد،  عبد اهلل 22
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 حرف إال .2
 تستعمل )إاّل( :و 
وهو إخراج االسم الواقع بعد أداة اإلستثناء من حكم  إستثناء (أ 

أو نكرة مفيدة، أي أن  ما قبلها، وال يستثٌت إال من معرفة
والنكرة  اظتستثٌت منه يكون معرفة أنكرة مفيدة عند األفصح.

تصبح مفيدة إذا أضيفت أو وصفت، أو وقعت يف سياق الفي 
، فال يقال عند األفصح: جاء رجال إال أو النهي أو االستفهام

 زيدا، وجيوز أن يقول: ما جاء رجال إال زيدا.
وتكون )إال( عاملة ناصبة ظتا بعدها، إن كان الكالم قبلها تاما 
أي يذكر فيه اظتستثٌت منه، ومثبتا أي مل يسبقه نفي، مثل: 

 خرج الطالب إال زيدا.
الكالم قبلها وتكون )إال( مهملة أي غَت عاملة، إن كان 

ناقصا أي مل يذكر اظتستثٌت منه، ومنفيا أي سبقه نفي، ويسمى 
باظتستثٌت اظتفرغ. فاالسم الواقع بعد )إال( يعرب حسب موقعه 
يف اصتملة، مثل: ما جاء إال خالد. وإذا كان الكالم تاما أي 
يذكر فيه اظتستثٌت منه ومنفيا فيجوز لالسم الواقع بعد )إال( 

لية أو النصب على االستثناء، مثل: ما عاد الرفع على البد
 الطالب إال خالٌد أو خالدا.

 دبعٌت بل، مثل: إال تذكرة ظتن خيشى، أي بل تذكرة ظتن خيشى. (ب 
، مثل: إال تنصرو  فقد مركبة من )إن( الشرطية و)ال( النافية (ج 

 23نصر  اهلل.
 حرف ما .3

                                                           
 .24، ص. حروف اظتعا يعبد الرحيم رتال الدين جهري،  23
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 و تستعمل )ما( :
تعمل، حنو:  ، فإن دخلت على اضتملة الفعلية فالحرف نفي (أ 

وما تنفقون إال ابتغاء وجه اهلل. وإن دخلت على اصتملة االشتية 
أعماعتا اضتجازيون عمل ليس بشروط ستة: )أوعتا( أن ال تزاد 
بعدها إن. )والثا ي( أن ال ينتقض النفي بإال. )والثالث( أن ال 
يتقدم خربها على اشتها. )والرابع( أن ال يتقدم معمول اطترب 

وهو غَت ظرف وال جار وغترور. )واطتامس( أن ال على االسم 
تكرر ما. )والسادس( أن ال يبدل من خربها موجب فإن أبدل 

 24بطل عملها، حنو: ما زيد بشيئ إال شيئ ال يعبأ به.
بعدها دبصدر. وهو حرف مصدري، أي تؤول )ما( وما  (ب 

رفية بوجود قرية تفيد الظرفية، مثل: وأوصا ي نوعان: أحدمها ظ
 ما دمت حيا، والتقدير: مدة دوامي حيا. وثانيهما بالصالة

غَت الظرفية، مثل: وضاقت عليهم األرض دبا رحبت، أي 
 25برحبها.

 حرف زائد، ويكثر وقوع )ما( زائدة وهي إما كافة وغَت كافة. (ج 
: )أحدها( الكافة عن عمل الرفع وال تتصل فالكافة ثالثة أنواع

ا ي( الكافة عن عمل إال بثالثة أفعال: قل وكثر وطال. )والث
النصب والرفع، وهي اظتتصل بإن وأخواهتا. )والثالث( الكافة 

فاألحرف هي رب  عن عمل اصتر وتتصل بأحرف وظروف.
 والكاف. وأما الظروف هي بعد، بُت، حيث وإذ. 

                                                           
 .43، ص. ابن عقيل شرح عبد اهلل بن عقيل العقيلي هباء الدين، 24

 .119، ص. حروف اظتعا يعبد الرحيم رتال الدين جهري،  25
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وغَت الكافة نوعان: عوض وغَت عوض، فالعوض يف موضعُت: 
انطلقت، واألصل يف حنو قوعتم: أما أنت منطلقا )أحدمها( 

انطلقت ألن كنت منطلقا. )والثا ي( حنو: قوعتم افعل هذا إما 
ال، واألصل إن كنت ال تفعل غَت ، وغَت العوض تقع بعد 
الرافع، كقولك: شتان ما زيد زعمرو، وبعد الناصب الرافع، 
حنو: ليتما زيد قائم، وبعد اصتازم، حنو: أينما تكونوا، وبعد 

 26ة من اهلل.اطتافض، حنو: فبما رزت

هذا البحث و  دبوضوعات النحو األخرى.يف استعماعتا سيتقاطع أيضا 
 :النسقالعطف قسمان، عطف البيان و يتعلق أيضا بالعطف. 

 عطف البيان .2
يشبه النعت يف كونه يكشف عن اظتراد كما  هو تابع جامد،

ة اظتوّضحة لكلمة يكشف النعت. وينزل من اظتتبوع منزلة الكلم
التثنية  تبوعه يف اإلعراب واإلفرادجيب أن يطابق مو غريبة قبلها. 

أحكام تتعلق و  27واصتمع والتذكَت والتأنيث والتعريف والتنكَت.
 هو: بعطف البيان

وإال  عطف البيان أوضح من متبوعه وأشهر،جيب أن يكون  (أ 
 فهو بدل.

الفرق بُت البدل وعطف البيان أن البدل يكون هو اظتقصود  (ب 
 بيان فليس هو اظتقصود،. وأّما عطف الباضتكم دون اظتبدل منه

                                                           
، )بَتوت: دار الفكر، 2، ج. مغٍت اللبيب عن كتب األعاريباألنصاري رتال الدين،  ابن هشام 26

 .10-7(، ص. 2015

27
 .610، ص. جامع الدروسمصطفى الغالييٍت،  
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إمنا جيئ بالتابع )أي ل إّن اظتقصود باضتكم هو اظتتبوع، و ب
 عطف البيان( توضيحا له وكشفا عن اظتراد منه.

ان جاز أن يكون بدل الكل كل ما جاز أن يكون عطف بي (ج 
فيجب حينئذ  من الكل، إذا مل ميكن اإلستغناء عنه أو متبوعه،

  28أن يكون عطف بيان.
 عطف النسق .3

 29بُت متبوعه حرف من أحرف العطف.هو تابع يتوسط بينه و 
 منهج البحث .و

 نوع البحث .1
نوع اظتنهج من هذا البحث هو دراسة مكتيب. هذا النوع من الدراسة هو 
تقنية صتمع البيانات دبراجعة للكتب واألدب والتقارير اليت عتا روابط 

 30احمللولة.للمشكلة 
 مصدر البيانات .2

مصدر البيانات يف هذا البحث هو كتاب مفاهيم جيب أن تصحح للسيد 
ػتمد بن علوي اظتالكي اضتسٍت. وأّما البيانات اظتطلوبة عبارة أو رتلة يف 

فإن البيانات  الكتاب اظتذكور الذي يوجد فيه حرف ال. باإلضافة إىل ذلك،
كتب ترتبط ارتباطًا مباشرًا هبذا البحث، مثاًل الكتب   اظتطلوبة أيًضا هي

احملتوى بعلم النحو، وخاصة اظتتعلقة بأحرف. مث اظتراجع اليت تدعم هذا 
 البحث منها الورقات والبحوث والدوريات وغَتها.

 

                                                           
28
 .611 ، ص.جامع الدروسمصطفى الغالييٍت،  

29
 .612 ، ص.الدروسجامع مصطفى الغالييٍت،  
30
 M. Nasir, Metode Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 3114), h. 32 
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  تقنية رتع البيانات .3
 تقنية رتع البيانات اظتستخدمة يف هذا البحث هي تقنية التوثيق.  وهي تقنية
رتع البيانات من الوثائق، مثل الكتب واجملالت والصحف واجملالت والتقارير 

 البيانات يف هذا البحث رتعها اظتؤلف دبراحل. 31البحثية.
مفاهيم جيب أن تصحح للسيد كتاب تسجيل بعض اصتملة يف   (أ 

 الذي يكون فيه حرف ال. اضتسٍت ػتمد بن علوي اظتالكي
 كتابة اصتمل اظتسّجلة. (ب 
 .حرف ال اصتمل بناء علىتصنيف  (ج 

 تقنية حتليل البيانات .4
 وسيحّلل البيانات يف هذا البحث بطرق.

مفاهيم جيب أن تصحح للسيد كتاب مراجعة اصتمل وحتليلها يف   (أ 
الذي يكون فيه حرف ال من حيث  اضتسٍت ػتمد بن علوي اظتالكي

 فوائدها و أعماعتا.
 ال.مراجعة إعراب الكلمة وحتليله اظتوجودة بعد حرف  (ب 

 نظام البحث .ز
 لتسهيل الفهم ، تنقسم الكتابة يف هذا البحث إىل أبواب.

الباب األول يتوي على مقدمة تتضمن فيها خلفية البحث وحتديد  وأغراضه 
 وفوائد  واضتقيق اظتكتيب واإلطار النظري ومنهجه ونظامه.

                                                           
31

 Moehnilabib, dkk, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Malang: Lembaga Penelitian 

IKIP Malang 2992), hal. 99  
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سيد ػتمد بن علوي اظتالكي اضتسٍت، مؤلف  ال يتوي على سَتة الثا ي الباب
الذي  مفاهيم جيب أن تصححكتاب مفاهيم جيب أن تصحح وحملة عن  كتاب 

 ككائن مادي يف هذا البحث. ه الباحثيستخدم

الباب الثالث يتوي على حتليل فوائد حرف ال وأعماعتا وإعراب الكلمات اليت 
تصحح للسيد ػتمد بن  مفاهيم جيب أنكتاب أصيبت بأعماعتا اظتوجودة يف  

 .اضتسٍت علوي اظتالكي

 إلقًتاحات. االباب الرابع يتوي على اطتادتة تتكّون من اطتالصة و 



93 
 

 الباب الرابع

 ختتاماال

 الخالصة .أ
ب مفاهيم يف كتا ستعماالته وإعرابهاال ف قد مت هذا البحث عن حر 

 كما يلي:الباحث  لخص جيب أن تصحح، وميكن أن ي
 ال عمل لهاليت  ةفيانال ال (أ 

هو مبتدأ وإعراهبا رفع. إذا كان امسا ف كان كلمة بعد حرف الإذا  
مضارعا فهو رفع ألهنا ماضيا فهو مبين على الفتح. وإذا كان 

 رلرد عن اجلوازم والنواصب.
  لنفي اجلنسال اليت  (ب 

ويعرب امسها  سم وترفع اخلرب.وهي تعمل عمل )إّن( تنصب اال
مبنيا على ما ينصب به، إذا كان مفردا أي ال مضافا وال شبيها 
  بادلضاف. وينصب اسم )ال( إذا كان مضافا أوشبيها بادلضاف.

 ةطفاعال ال (ج 
تعرب كلمة بعدها كما تعرب ادلعطوف. ويشرك ادلعطوف يف 

  اإلعراب دون ادلعىن. 
  ةهيانال ال (د 

 وهي جتزم فعل ادلضارع فإعراب كلمة بعدها جزم.
  بليس ةشبهادل ال (ه 

، فهذا على مذهب احلجازيٌن نصب اخلربتسم و رفع االت وهي
 على خالف مذهب التميميٌن.
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 قتراحاال .ب
يف كتاب  ستعماالته وإعرابهاحروف ادلعاين ال  يبحث عن هذا البحث

ليس مفاهيم جيب أن تصحح. فهو يبحث عن علم النحو والصرف طبعا. وهو 
استمرارا له  عمال كامال وال بد أن يكمله. ويستلزم وجود الدراسة والبحث

وقراءة الكتب خصوصا كتاب مفاهيم جيب أن  تكلم اللغة العربية لتيسًن
ما مهمان جدا. ألهنّ فينبغي على ادلتعلم أن يدرس علم النحو والصرف  تصحح.

واسعا مث حيتاج هذا حبوثا ال ميكن للمرء أن يتكلم ويقرأ العربية جيدا بدوهنما. 
 وعميقا ألّن له نقصان.
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 الملحقات

خيفيعليكم،أنوبلغينأنرسالةسليمانبنسحيمقدوصلتإليكم،وأنوالمث(أ
أمورا قبلهاوصّدقهابعضادلنتمٌنللعلميفجهتكم،واهلليعلمأنالرجلافرتىعليَّ

 ٔملأقلها،ومليأتأكثرىاعلىبايل.

علىفعلدخلاتحرفنفيالعمللو.ألهنيوجديفىذهالفقرةحرفالوىي
لهوللمتتقبل.ارعللنفيوختادلض

خيفيعليكم"،المث"

 إعرابها الكلمة

حرفعطفمبينعلىالفتحالزلللومناإلعراب.مث

نافيةالعمللو.ال

والفاعلمتترتخيفي الناصبواجلازم. من فعلمضارعمرفوعلتجرده
جوازاتقديرهىو.

اجلمعللمخاطبعلىحرفجرمبينعلىالتكون،كمضمًنعليكم
متعلقان واجملرور واجلار بَعَلى، التكونيفزللرلرور مبينعلى

 بيخفي.

                                                           
 .ٔٛ،ص.مفاىيمالتيدزلمدعلويادلالكياحلتين،ٔ



 

 ن
 

وأمااألحاديثففيهاشيئكثًنيعرفومنوقفعليها،وكانممنيعرفالفرقبٌن(ب
حاجةإىلاإلطالةبنقلها،وقالالعلماء:إنصدورفالاإلسناداحلقيقيواجملازي،
 منموحٍِّد الهحيحىوذلكاإلسناد ألناالعتقاد رلازيا، إسنادا كافيفجعلو

تأثًنالاعتقادأّناخلالقللعبادوأفعاذلمىواهللوحده،فهواخلالقللعبادوأفعاذلم،
 سواه وال ألحد لوالحليٍّ خبالفما احملض، التوحيد ىو االعتقاد فهذا دليت،

 ٕاعتقدغًنىذا،فإنويقعيفاإلشراك.

ىذه يف حرفنفيتوجد ىم والثالثة والثانية األوىل أما أحرفال. أربع الفقرة
تنفياخلربمنمجيع للجنس.يعملونعمل)إّن(،ومسيت)ال(نافيةللجنسألهنا
ما على مبنيا امسهم ويعرب خربىم. ويرفعون إمسهم ينهبون فهم اجلنس. أفراد

الفقرة،ألهنمكان مفرديينهببوكاجلملةيفىذا أيالمضافٌنوالشبيهٌننوا
وُقّدرالثالثةبتقدير"التأثًن"كاجلملةقبلهاألهنامفّترةومؤكدةدلاقبلهابادلضاف.
وأماالرابعةزائدةللتوكيدألهناوقعتبعدواوالعطفادلتبوقةبنفي.مناللفظ.

حاجةإىلاإلطالةبنقلها"،فال"

 إعرابها الكلمة

الفتحالزلللومناالعراب،الحرفحرفجوابمبينعلىفال
نفيللجنس.

زلذوفللمعلومحاجة اسمالمبينعلىالفتحيفزللنهبوخربه
أيموجود.

                                                           
 .ٜٔ،ص.مفاىيمالتيدزلمدعلويادلالكياحلتين،ٕ



 

 س
 

حرفجرمبينعلىالتكون.إىل

رلروربالكترةالظاىرة. اإلطالة

واذلاءبنقلها بالكترة رلرور نقل الكتر، على مبين حرفجر الباء
 زللجرمضافإليو.ضمًنمبينيف

 

 

وال تأثًنألحدسواهال " دليت"،الحليٍّ

 إعرابها الكلمة

نافيةللجنس.ال

أيتأثًن زلذوف وخربه نهب زلل يف الفتح على مبين ال اسم
موجود.

أحدألحد الظاىر، االسم مع التهالو الكتر مبينعلى حرفجر
رلروربالكترةالظاىرة.



 

 ع
 

سواه متتتثىن علىسوى ادلقدرة الفتحة نهبو وعالمة منهوب
جرٖاأللف. زلل يف الضم على مبين متهل ضمًن واذلاء

.مضافإليو

نافيةللجنس.ال

حّيحليّ الظاىر، االسم مع التهالو الكتر مبينعلى حرفجر
رلروربالكترةالظاىرة.

لومناإلعراب.النافيةوال حرفعطفمبيّنعلىالفتحالزلّل
للجنس.

مّيت دلّيت الظاىر، معاالسم التهالو مبينعلىالكتر حرفجر
 رلروربالكترةالظاىرة.

خيطئكثًنمنالناسيففهمحقيقةالتعظيموحقيقةالعبادة،فيخلطونبينهماخلطا(ج
بّينا،ويعتربونأنأينوعمنأنواعالتعظيمىوعبادةللمعظَّم،فالقياموتقبيلاليد،

النيبصلىاهللعليووسلمبتيدناوموالنا،والوقوفأمامويفالزيارةبأدبوتعظيم
يف وىذا لغًناهللتعاىل، يؤّديإىلالعبادة عندىم كلذلكغلوٌّ ووقاروخضوع،

رسولوصلىاهللعليووسلم،وتكلُّفتأباهاليرضاهاهللوالاحلقيقةجهلوتعنُّت
 ٗروحالشريعةاإلسالمية.

                                                           
 .ٕٗ،ص.حروفادلعاينعبدالرمحنبنإسحاقالزجاجي،ٖ

 .ٜٙ،ص.مفاىيمالتيدزلمدعلويادلالكياحلتين،ٗ



 

 ف
 

ىذهالفقرةحرفَاال.األوىلىيحرفنفيالعمللو.ألهناتدخلعلىيوجديف
وقعتبعدواو للتوكيدألهنا زائدة والثانية للمتتقبل. فعلادلضارعللنفيوختلهو

العطفادلتبوقةبنفي.

رسولوصلىاهللعليووسلم"،اليرضاهاهللوال"وىذايفاحلقيقةجهلوتعنُّت

 إعرابها الكلمة

مناإلعراب.وىذا لو علىالفتحالزلّل الواوحرفاستئنافمبيّن
اذلاءللتنبيو،ذااسمإشارةمبينيفزللرفعمبتدأ.

بالكترةيفاحلقيقة رلرور احلقيقة التكون. على مبين جر حرف يف
الظاىرة.

اإلعراب.جهل من لو زلّل ال الفتح على مبيّن حرفعطف الواو
وعبالضمةالظاىرة.تعنتمعطوفمرف

حرفنفيالعمللو.وتعنت

حرفنفيمبينعلىالتكونالزلللومناإلعرابوالعملال
لو.

ضمًنيرضاه إليو مضاف واذلاء مقدرة، بضمة مرفوع مضارع فعل
متهلمبينعلىالضميفزللنهبمفعولبو.



 

 ص
 

لفظاجلاللةفاعلمرفوعبالضمة.اهلل

حرفوال اإلعراب.الواو من لو زلّل ال الفتح على مبيّن عطف
حرفنفيالعمللو.

يفرسولو الضم على مبين متهل ضمًن واذلاء بالضمة. مرفوع فاعل
زللجرمضافإليو.

فعلماضمبينعلىالفتح.صلى

لفظاجلاللةفاعلمرفوعبالضمة.اهلل

واذلاءضمًنحرفجرمبينعلالتكونالزلللومناالعرابعليو
متهليفزللجرحبرفجروشبواجلملةمتعلقبالفعلصلى.

الواوحرفعطفمبينالزلللومناالعراب،سلمفعلماضوسلم
يعود ىو تقديره والفاعلضمًنمتترتجوازا الفتح. مبينعلى

 علىلفظاجلاللة.

باإلفالشارع(د ىكذا ضاللة" بدعة "كل يقول: وسلم اهللعليو وىذاصلى طالق،
،ليتتكلبدعةضاللةباإلطالق،بلإنالبدعةتنقتمإىلقتمٌن:ال،اليقول:

 ٘شيئفيها.الدينيةوىيالضاللة،ودنيويةوىياليت

                                                           
 .ٜٓٔ،ص.مفاىيمالتيدزلمدعلويادلالكياحلتين،٘



 

 ق
 

حرفاجوابلنفياإلثباتتوجديفىذهالفقرةثالثأحرفال.األوىلوالثانيةمها
نافية ومسيت)ال( )إّن(، عمل تعمل للجنس. حرفنفي والثالثة قبلهما. لقول
اخلرب. وترفع تنهباإلسم فهي اجلنس. أفراد اخلربمنمجيع تنفي للجنسألهنا
ويعربامسهامبنياعلىماينهببوكاجلملةيفىذاالفقرة،ألهناكانمفرداأيال

يهابادلضاف.مضافاوالشب

،ليتتكلبدعةضاللةباإلطالق"،ال،ال"وىذايقول:

 إعرابها الكلمة

مناإلعراب.وىذا لو علىالفتحالزلّل الواوحرفاستئنافمبيّن
اذلاءللتنبيو،ذااسمإشارةمبينيفزللرفعمبتدأ.

فعلمضارعمرفوعلتجردهمنالناصبواجلازم.والفاعلمتترتيقول
جوازاتقديرهىو.واجلملةيفزللرفعخربادلبتدأ.

نافيةللجواب.ال

نافيةللجوابللتوكيد.ال

ٙفعلماضناقصناسخمبينعلىالفتحوالتاءتاءالتأنيث.ليتت

كلاسمليسمرفوعبالضمة.بدعةمضافإليورلروربالكترة.كلبدعة

                                                           
 .ٜ٘ٔ،ص.األزىيةعليبنزلمدالنحوياذلروي،ٙ



 

 ر
 

خربليسمنهوببالفتحة.ضاللة

بالكترة باإلطالق رلرور اإلطالق الكتر، على مبين جر حرف الباء
 الظاىرة.

شيئفيها"،ال"ودنيويةوىياليت

 إعرابها الكلمة

اإلعراب.ودنيوية من لو زلّل ال الفتح على مبيّن حرفعطف الواو
دنيويةمعطوفعلىماقبلومنهوببالضموالظاىرة.

علىالفتحوىي مناإلعراب.الواوحرفاستئنافمبيّن لو الزلّل
ىيضمًنمبينيفزللرفعمبتدأ.

اسمموصولمبينعلىالتكونيفزللرفعخربادلبتدأ.اليت

نافيةللجنس.ال

أيشيئ زلذوف وخربه نهب زلل يف الفتح على مبين ال اسم
موجود.

على فيها مبين متهل ضمًن واذلاء التكون على مبين حرفجر
 جر.التكونيفزلل



 

 ش
 

يتتعٌنالرجل(ه كما منها، واالستمداد إىلاهللهبا، االستغاثة عقالمن وأيمانع
 بالروح )وأنت بالرجل، الرجل يتتعٌن كما أو حوائجو، قضاء يف البادلالئكة

 ٚباجلتمإنتان(.

إثباتوالتقرتن الفقرةحرفال.وىيعاطفةألهناكانتيتقدمها توجديفىذه
أحدمتعاطفيهاعلىاآلخر.بعاطفواليهدق

 

 

 

باجلتمإنتان"،ال"وأنتبالروح

 إعرابها الكلمة

مناإلعراب.وأنت لو علىالفتحالزلّل الواوحرفاستئنافمبيّن
أنتمبتدأمبينعلىالفتحيفزللرفع.

حرفجرمبينعلىالكتر.الروحرلروربالكترة.بالروح

الال التكون على اإلعرابوالحرفعطفمبين من لو زلل
عمللو.

                                                           
 .ٜٚٔ،ص.مفاىيمالتيدزلمدعلويادلالكياحلتين،ٚ



 

 ت
 

حرفجرمبينعلىالكتر.الروحرلروربالكترة.باجلتم

 خربادلبتدأمرفوعبالضمةالظاىرة. إنتان

كانوا(و احملتوساتوال فإن إاّل شأناليعرفون ىو بادلشاىداتفهذا إاّل يعرتفون
 أنّالالطبيعيٌن ذلم ونتّلم معهم نتنزل أننا على مفارقةادلؤمنٌن، بعد األرواح
 وسلَّمناال األجتاد ذلك فرضنا إذا ذلم: نقول ولكن شيئا، تعمل أن تتتطيع

جدال،فلناأننقررأنوليتتمتاعدةاألنبياءواألولياءللمتتغيثٌنهبممنباب
العامل،بلمتاعدهتمدلنيزورىمأويتتغيثهبمبالدعاء تهرفاألرواحيفىذا

يدعوال رجلالهاحللغًنه،فيكونمندعاءالفاضلللمفضول،أوعلىذلم،كما
األقلمندعاءاألخألخيو،وقدعلمتأهنمأحياءيشعرونوحيتونويعلمون،بل
منازعة وعدم الرتابية، احلجب لزوال اجلتد، مفارقة بعد أعم والعلم أمت الشعور

 ٛالشهواتالبشرية.

ىمحرفنفيالعملوالرابعةىلوالثانيةتوجديفىذهالفقرةأربعأحرفال.األو
وللمتتقبل.وأماالثالثةعاطفةونلهعلىفعلادلضارعللنفيوخينودخليلو.ألهنم

على متعاطفيها أحد يهدق وال بعاطف تقرتن وال إثبات يتقدمها كانت ألهنا
اآلخر.

يعرتفونإاّلبادلشاىدات"،اليعرفونإاّلاحملتوساتوال "فإنكانوا

 إعرابها الكلمة

                                                           
 .ٜٚٔ،ص.مفاىيمالتيدزلمدعلويادلالكياحلتين،ٛ



 

 ث
 

الفاءحرفاستئنافمبيّنعلىالفتحالزلّللومناإلعراب.إْنفإن
ٜحرفشرطجازم.

والواوكانوا اجلماعة، بواو فعلماضناقصمبينعلىالضمالتهالو
واواجلماعةضمًنمتهلمبينعلىالتكونيفزللرفعفاعل،

واأللففارقة.

حرفنفيالعمللو.ال

فعلمضارعمرفوعبثبوتالنونألنومناألفعالاخلمتة،والواويعرفون
واواجلماعةضمًنمتهلمبينعلىالتكونيفزللرفعفاعل.

حرفاستثناءمبينعلىالتكونالعمللو.إاّل

مفعولبولفعليعرفونمنهوببالكترةألنومجعمؤنثسامل.احملتوسات

علىالفتح،الحرفنفيالعمللو.الواوحرفعطفمبينوال

فعلمضارعمرفوعبثبوتالنونألنومناألفعالاخلمتة،والواويعرتفون
واواجلماعةضمًنمتهلمبينعلىالتكونيفزللرفعفاعل.

حرفاستثناءمبينعلىالتكونالعمللو.إاّل

                                                           
 .ٕٔ،ص.ٕج.مغيناللبيب،ىشاماألنهاريمجالالدين،ابن9



 

 خ
 

الشهاداترلرور بادلشاىدات الكتر. مبينعلى حرفجر حبرفجرالباء
 وعالمةجرهالكترةالظاىرة.

ادلؤمنٌن"،ال"فهذاىوشأنالطبيعيٌن

 إعرابها الكلمة

لومناإلعراب.فهذا الفاءحرفجوابإنمبيّنعلىالفتحالزلّل
اذلاءللتنبيو،ذااسمإشارةمبينيفزللرفعمبتدأ.

ضمًنمنفهلمبينيفزللرفعمبتدأ.ىو

وعالمةرفعوالضمةالظاىرة.خربمرفوعشأن

مجعمذكرالطبيعيٌن ألنو بعدىا ادلفتوحما قبلها ما ادلكتور بالياء رلرور
ساملوالنونعوضعنالتنوينيفاالسمادلفردوىومضافإليو.

واجلملةىوشأنالطبيعيٌنيفزللرفعخرب.

نافيةللعطف.ال

قبلها ادلؤمنٌن ما ادلكتور بالياء مجعمذكررلرور ألنو بعدىا ادلفتوحما
معطوفعلى ادلفرد االسم يف التنوين عوضعن والنون سامل

 الطبيعيٌن.

تتتطيعأنتعملشيئا"،ال "أّناألرواحبعدمفارقةاألجتاد



 

 ذ
 

 إعرابها الكلمة

حرفنهبوتوكيد.أنّ

اسمأّنمنهوببالفتحةالظاىرة.األرواح

بالفتحة.ظرفزمانمنهوببعد

مضافإليورلروربالكترة.مفارقة

مضافإليورلروربالكترة.األجتاد

حرفنفيمبينعلىالتكونالزلللومناإلعرابوالعملال
لو.

والفاعلمتترتتتتطيع الناصبواجلازم. من فعلمضارعمرفوعلتجرده
جوازايعودإىلاألرواح.واجلملةالتتتطيعيفزللرفعخربأّن.

أنحرفنهبومهدريمبينعلىالتكون،تعملفعلمضارعأنتعمل
منهوببأن،والفاعلمتترتجوازايعودإىلاألرواح.وأنوالفعل

بو.مؤوالندبهدرمفعول

 منهوببالفتحةالظاىرةمفعولبوعلىالفعلتعمل.شيئا



 

 ض
 

(ز كانيقولذلم: والوما مينشيئا، والتطلبوا بلالتتئلوين، حالكمإيّل تشكوا
مفتوحوىوقريبرليب، فبابو إىلاهللواسألوه، حيتاجإىلأحد،وليسالتوجهوا

 ٓٔبواب.البينووبٌنخلقوحجابو

الفقرةمخسأحرفال.األوىلوالثانيةوالثالثةىمحرفهنيجازمةتوجديفىذه
للفعلادلضارع.والرابعةىيحرفنفيالعمللو.ألهناتدخلعلىفعلادلضارع
العطف واو بعد وقعت ألهنا للتوكيد زائدة واخلامتة للمتتقبل. وختلهو للنفي

ادلتبوقةبنفي.

تشكواحالكمإيّل"،الوتتئلواين،التطلبوامينشيئا،وال"

 إعرابها الكلمة

حرفهنيجازمال

فعلمضارعمنهوبحبذفالنونألنومناألفعالاخلمتةوواوتطلبوا
اجلماعةضمًنمتهلمبينعلىالتكونيفزللرفعفاعل.

مبينيفمين متهل ضمًن والياء التكون مبينعلى منحرفجر
زللجر.

الظاىرةمفعولبو.منهوببالفتحةشيئا

                                                           
 .ٜٓٔ،ص.مفاىيمالتيدزلمدعلويادلالكياحلتين،ٓٔ



 

 غ
 

الوال مناإلعراب. لو علىالفتحالزلّل الواوحرفعطفمبيّن
حرفهنيجازم.

فعلمضارعمنهوبحبذفالنونألنومناألفعالاخلمتةوواوتتئلواين
فاعل. رفع زلل يف التكون على مبين متهل ضمًن اجلماعة

ضمًنمتهلوالنونحرفللوقايةالزلللومناإلعرابوالياء
مبينيفزللنهبمفعولبو.

الوال مناإلعراب. لو علىالفتحالزلّل الواوحرفعطفمبيّن
حرفهنيجازم.

فعلمضارعمنهوبحبذفالنونألنومناألفعالاخلمتةوواوتشكوا
اجلماعةضمًنمتهلمبينعلىالتكونيفزللرفعفاعل.

 إيلّ مبينعلىالتكون والياءضمًنمتهلمبينيفزللحرفجر
 جر.

حيتاجإىلأحد"،ال"

 إعرابها الكلمة

حرفنفيمبينعلىالتكونالزلللومناإلعرابوالعملال
 لو.



 

 ظ
 

والفاعلمتترتحيتاج الناصبواجلازم. من فعلمضارعمرفوعلتجرده
 جوازاتقديرهىو.

بالكترةالظاىرة.حرفجرمبينعلىالتكون،أحدرلرورإىلأحد  

التربكبآثارهصلىاهللعليووسلمللتوسلهباإىلاهلليفالدعاء،ألناهللإاّلمليبق(ح
ديلكونشيئاألنفتهمفضالالىوادلعطىوىوادلتؤول،والكلعبيدهوحتتأمره،

 ٔٔبإذناهللسبحانووتعاىل.إاّلعنغًنىم


العمللو.ألهناتدخلعلىفعلىيحرفنفي.التوجديفىذهالفقرةحرف
 .ادلضارعللنفيوختلهوللمتتقبل

بإذناهللسبحانووتعاىل".إاّلديلكونشيئاألنفتهمفضالعنغًنىمال"

 إعرابها الكلمة

حرفنفيالعمللو.ال

فعلمضارعمرفوعبثبوتالنونألنومناألفعالاخلمتة،والواوديلكون
مبينعلىالتكونيفزللرفعفاعل.واواجلماعةضمًنمتهل

منهوببالفتحةالظاىرةمفعولبو.شيئا

                                                           
 .ٗٗٔ،ص.مفاىيمالتيدزلمدعلويادلالكياحلتين،ٔٔ



 

أأ  
 

الظاىر،ألنفتهم االسم مع التهالو الكتر على مبين حرفجر الالم
أنفسرلرورحبرفجروعالمةجرهكترةظاىرة،ىمضمًنمجع

للغائبمبينعلىالتكونيفزللجرمضافإليو.

ىرةمفعولبوثان.منهوببالفتحةالظافضال

حرفجرمبينعلىالتكون.عن

مضاف.غًنىم وىو حبرفجر للغائبمبينٕٔرلرور مجع ضمًن ىم
علىالتكونيفزللجرمضافإليو.

حرفاستثناءملغىأداةحهر.إاّل

الباءحرفجرمبينعلىالتكون.إذنرلرورحبرفجروعالمةبإذن
جرهالكترةالظاىرة.

لفظاجلاللةرلرورمضافإليو.اهلل

تقديرهسبحانو زلذوفوجوبا بفعل مطلق مفعول مهدر اسم سبحان
جرٖٔأسبحو زلل يف الكتر على مبين متهل ضمًن واذلاء

مضافإليو.

                                                           
 .ٜ،ص.حروفادلعاينعبدالرمحنبنإسحاقالزجاجي،ٕٔ

 .ٛٔ،ص.حروفادلعاينعبدالرمحنبنإسحاقالزجاجي،ٖٔ



 

بب  
 

ماوتعاىل تعاىلفعل اإلعراب، من لو حرفعطفمبينالزلل الواو
واجلملةالفعليةتعاىلمبينعلىالفتحةادلقدرةوالفاعلتقديرهىو

 ىوالزللذلامناإلعراب.
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