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                        Abstract  
 

This research tries to study al- Al-Maf’ūl 

al-Mutlaq in the forty hadiths of Imam An-

Nawawi which represents a problem 

among students to understand deeply the 

meaning of Hadith .  It aims to discuss al- 

Al-Maf’ūl al-Mutlaq from  syntactic side  

and to look deeply at the purposes and 

denotations from different ways of 

expressions. This study depends on  the 

statistical and analytical methods of 

analysis where it gives it’s numeral 

statistics and tries to analyze the Al-Maf’ūl 

al-Mutlaq. Then, analyze them analytically 

according to the opinions of scholars in 

grammar, semantic and hadith. The results 

of this study shows that Al-Maf’ūl al-

Mutlaq gives several meanings; To explain 

the type of mentioned ‘Āmil and 

emphasize it, to explain the number of the 

mentioned ‘āmil and emphasize it. Beside 

that,  the al-Maf’ūl al-Mutlaq  and with its 

deleted ‘āmil  indicates emphasis and 

abbreviation. 

Keywords: al- Maf’ūl al-Mutlaq, al-‘Āmil, 

affirmation, conciseness 

   ملخص البحث                  

 أحاديث يف املطلق املفعول بدراسة البحث يقوم
 شكلةً مدقيًقا  فهًما  فهمها ثلمي اليت النووية األربعني

 إىل البحث هذا  يهدفو . الطالب من كثري لدى
. والداللية النحوية الناحية من املطلق املفعول دراسة

 املنهج على الدراسة  هذه يف البحث قام وقد
 إحصاء بسرد  قام حيث والتحليلي اإلحصائي

 مث  النووية، األربعني يف مواضعه وذكر املطلق املفعول
 العلماء آراء على اعتماًدا داللًيا حنويًا  حتليالً  حتليلها

 تشري الدراسة ونتائج. واحلديث والداللة النحو يف
 العامل نوع لبيان ورد قد املطلق املفعول  أن إىل

. وتوكيده املذكور العامل عدد وبيان وتوكيده، املذكور
 على  فيدل عامله حذف  الذي املطلق  املفعول أما

  .  واالختصار التوكيد

 التوكيد، العامل، املطلق، املفعول :الكلمات املفتاحية
  االختصار

 

  مقدمة
 املبارك، بن كعبداهلل  التأليف طريق عن وافيا شرحا النووية األربعني األحاديث شرح يف وحديثًا قدميًا العلماء عين

 األصفهاين إبراهيم بن بكر وأيب اآلجري،  بكر وأيب النسوي، سفيان بن واحلسني الطوسي، أسلم بن وحممد
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 كما القومي، الدين هذا تدعم أمور فيها ملا وسلم، عليه اهلل صلى  النيب كلم جوامع من لكوهنا نظرًا وذلك وغريهم؛
    (.الكلم جبوامع بعثت:) وسلم عليه اهلل صلى النيب  عن عنه اهلل رضي هريرة أيب عن الصحيحني يف ورد

 من حياته يف املؤمن  حيتاجه ما جل على باشتماله النووي اإلمام ألّفه الذي  النووية األربعني كتاب وميتاز           
 بأنه العلماء وصفه وقد الدين، قواعد من  عظيمة قاعدة منها حديث وكل. وغريها واألخالق والفقه العقيدة أصول
  . ذلك حنو  أو ثلثه، أو اإلسالم، نصف أو عليه، اإلسالم مدار

 العربية اللغة لفقه  شديًدا وحبًّا الكرمي ورسوله نبيه لكالم وخدمةً  تعاىل اهلل من والثواب لألجر وطلًبا          
 ما أدرس أن خالهلا من وأردت. أحاديث  من النووي اإلمام مجعه ما وحتدد الشريف احلديث الدراسة هذه فتتناول

  .واملعىن السياق حيث من اجلمالية اجلوانب إظهار مع اجلملة يف وظيفته  وبيان املفعول املطلق من فيها ورد
 ألجل ومجالياهتا املفعول املطلق دالالت إبراز بعض األمور وهي  حتقيق إىل يهدف البحث هذا إنّ              

 أحاديث بشرح واملهتمني الدعاة خالل من دقيًقا فهًما النبوية النصوص فهم يف املاليزي خاصةً   اجملتمع مساعدة
 . .والفنادق واملدارس املساجد يف النووية األربعني 

املفعول   إحصاء بسرد قامت حيث والتحليلي اإلحصائي املنهج على الدراسة هذه يف الباحثة سارت            
 داللًيا حنويًا حتليالً  النووية األربعني  أحاديث يف بتحليله قامت مث النووية، األربعني يف مواضعه وذكر رقمًيا املطلق

. وأهدافه ومشكلته للموضوع املناسبة التفسريات  وإعطاء واحلديث والداللة النحو يف العلماء آراء على اعتماًدا
  .حتليلها لتسهيل اجلدول يف مرتب بشكل وتنظيمها  املعلومات مجع بعد البيانات حتليل ذلك ويكون

 
 وصوره وعامله وحكمه المطلق المفعول مفهوم:  األول المبحث

 وحكمه المطلق المفعول مفهوم -أ
 عليه تسلط فضلة مصدر"   وهو      "عدده، أو لنوعه، بيانًا أو لعامله، توكيًدا املنتصب املصدر هو: "املطلق املفعول
    ."معناه أو لفظه، من عامل

                                                           
حمب الدين اخلطيب، باب قول النيب صلى اهلل : البخاري، اإلمام أبو عبد اهلل بن امساعيل البخاري، اجلامع الصحيح، حتقيق   

، ومسلم، اإلمام مسلم، أيب (  53 /  ) ،  ، املطبعة السلفية بالقاهرة، ط(  2 2) ، (بعثت جبوامع الكلم)عليه وسلم 
 .   م، ص113  -هـ 1   ، بيت األفكار الدولية بالرياض، (  5)  احلسني مسلم بن احلجاج، صحيح مسلم،

 
املسلمني يف ماليزيا قراءة القرآن وأمور  دينهم على شكل نظام احللقات املعروف  بنظام  م يالفنادق مجع الفندق وهو مكان لتعل  
 ".الفندق"
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 صريح؛ مفعول هو  أو  5  "الفاعل، أحدثه مفعول واملصدر: "   املربد قال املصدر، مصطلح عليه ويطلق         
 وحنوه، جر حبرف مقيد غري عليه،  املفعول لصدق مطلقاً  مفعوالً " مسي وإمنا    .يكن مل أن بعد أحدثته ألنك

 معه، واملفعول فيه، واملفعول به، كاملفعول مقيداً، إال  املفعول اسم عليه يقع ال فإنه املفعوالت، من غريه خبالف
 يف املفعول" هو املطلق املفعول أن إىل النحاة، من وغريمها   احلاجب وابن    السراج ابن وذهب   2 . "له واملفعول
      . 3" املخلوقني  لسائر احلقيقة

 إىل العدم من  وخيرجه حيدثه الفاعل ألن احلقيقي؛ املفعول هو املصدر أن اعلم: "   يعيش ابن قال         
:  حنو يتعده، مل أو الفاعل،  يتعدى كان سواء إليه متعدية كلها واألفعال عليه، تدل الفعل وصيغة الوجود،
 ليس زيًدا ضربت:  قولك من زيًدا أن   ترى أال   املفعولني من غريه كذلك وليس قياًما زيد   وقام ، ضربًا زيًدا ضربت
    1   ."به وقع فعلك أن معىن على مفعول له قيل وإمنا سبحانه،  اهلل مفعول هو وإمنا احلقيقة على لك مفعوال

                                                                                                                                                                                     
 بتحقيق اجلليل منحة كتاب  ومعه مالك، ابن  ألفية على لعقي ابن شرح ( هـ1 2   ت) عقيل بن اهلل عبد الدين هباء عقيل، ابن    

 عبد والفاكهي، ،(1 /  ) م132 -هـ22     ،سنة2 ط بالقاهرة، الرتاث دار احلميد،  عبد الدين حميي حممد: عقيل ابن شرح
– الكتب دار االلوسي، فهمي زكي. د: حتقيق( هـ 12ت) النحوية، احلدود شروح ، ( هـ 12ت) الفاكهي علي بن أمحد بن اهلل

( معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية) الكليات، أبو البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفويو ،  25 ص .م133  املوصل،
    .( 1 /   ) م  13 دمشق ، ب منشورات وزارة الثقافة واالرشاد القومي  عدنان درويش، حممد املصري، ط: حتقيق

الناشر مكتبة اخلاجني (  )أمحد حممود اهلوميل، سلسلة روائع الرتاث : اجلامع الصغري يف النحو ، حتقيق ،ابن هشام األنصاري  
حميي الدين عبد احلميد، : حتقيق ،لفية ابن مالكأمشوين على شرح األ ،مشوين، وعلي بن حممد األ  2 صم،  132 القاهرة ،ب

  .(   /   )ت .، مكتبة النهضة املصرية د ط
 هنضة دار شحاتة، والسيد عضيمة اخلالق  عبد حممد:  حتقيق املقتضب،(  هـ35 ت) املربد يزيد بن حممد العباس أبو   د،املرب  5

 .(  2/   )  م 15  سنة بالقاهرة،
 (.   2/   ) م  12  ط،.دعلي حيدر، دمشق،: حتقيق، اجلملاجلرجاين،   
 ( . 1  /   ) شرح ابن عقيل ابن عقيل،   2
نور و (    /   )  ت.ببريوت،د  العلمية الكتب دار االسرتباذي، الرضي شرح مع مطبوع، الكافية يف النحوابن احلاجب،   3

وقاف والشؤون اسامة طه الرفاعي، مطبعة وزارة األ.د: حتقيق ،الفوائد الضيائية، شرح كافية ابن احلاجب، الدين عبد الرمحن اجلامي
 (  21 /   )  13 بغداد،بالدينية 

حاشية ، حممد الدمياطي الشافعي اخلضري  (  2  /   )   تاريخ دون مبصر،  املنريية الطباعة إدارة املفصل،  شرح يعيش، ابن  1
 (  3 /  ) م 2 1 القاهرة، ب خرية، مطبعة مصطفى البايب احلليباألالطبعة ، اخلضري على شرح ابن عقيل
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 تقييد من عليه  يدالن ما إىل تشري املطلق، املفعول على أطلقت اليت 2  (والتوكيد التحديد) وتسمية         
 احلدث من املستفاد املعىن تعزيز على  مبعناها تدل لفظة فالتحديد ،(التحديد) لفظة عليه تدل ما وهو وختصيص،

"  إذ املطلق؛ املفعول على دالة     معنوية قرينة كوهنما  إىل يشري ما املصطلحني هبذين القول فإن الفعل، يف
 ألن مادته؛ يف الفعل مع املشرتك املصدر بإيراد وذلك الفعل، يف احلدث يفيده  الذي املعىن تعزيز والتوكيد، التحديد
 تسمية    املطلق واملفعول       ."الفعل ومعىن احلدث لعنصر تعزيز الفعل بعد إيراده ففي احلدث، اسم  هو املصدر

 لكل صاحلة   تسمية   فهي املصدر،  ذلك عن النائب  منها يراد وقد املختص، أو املبهم املنصوب املصدر"  منها يراد
     . "منهما

 المطلق المفعول عامل -ب

  :    عوامل ثالثة أحد املطلق املفعول يف يعمل
 أن:  والثاين متصرفًا،  يكون أن:  األول:  شروط ثالثة املطلق املفعول ينصب الذي الفعل يف ويشرتط الفعل، -  

 ونعم التعجب وفعل وليس عسى) كـ جامدا  الفعل كان فإن. العمل عن ُملَغى يكون أال:  والثالث تاًما، يكون
 تأخرت أو املفعولني بني توسطت إن وأخواهتا( ظن)كـ ملَغى كان  أو وأخواهتا،( كان) كـ ناقًصا كان أو ،(وبئس

 قائًما زيد كان: ) كذلك يقال وال حسًنا، زيًدا أحسن ما: ) يقال وال املطلق، املفعول  ينصب ال فإنه عنهما،
رًا وََكبـِّْرهُ ﴿:  تعاىل كقوله الشروط فيه توفرت والذي (.ظنًّا ظننتُ  قائم   زيد  : ) يقال وال  ،(كونًا    . 5 ﴾َتْكِبيـْ

 الظاهرة، بالفتحة منصوب  مطلق مفعول( اجتهادا) فـ ،(حسًنا اجتهاًدا باجتهادك فرحت) حنو مثله، املصدر -  
  (.اجتهادك) املصدر وعامله

                                                           
 األردن - َعم ان الوطنية، املطبعة للنشر، الرشيد  دار املرجان، حبر كاظم: حتقيق اإليضاح، شرح يف تصداملق كتاب  اجلرجاين، 2 

 .( 53/   ) م 13 
حقي إمساعيل إبراهيم، رتبة املفاعيل يف النحو العريب بني الثبوت والتصرف، رسالة ماجستري، كلية اآلداب، اجلامعة املستنصرية،     

 .51ص، م 11 
 .  13 م،ص 121 ، ، اهليئة املصرية العامة للكتاب ط ،متام حسان ،اللغة العربية معناها ومبناها.د    
 (.    /   )    تاريخ دون ، ط مبصر، املعارف دار الوايف، النحو حسن، عباس    

اإلسالمية العاملية ، مركز البحوث اجلامعة  أبو سعيد حممد عبد اجمليد، النحو العريب الشامل من خالل القرآن، ط    
 ( 2 / )تحقيق شرح ابن عقيل، بمنحة اجلليل ، حممد حميي الدين عبد احلميد نقالً عن( 31-33/ )م225 مباليزيا،

     اآلية :اإلسراء   5 
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 صيغة أو املفعول اسم  أو الفاعل اسم يكون وأن متصرفًا، يكون أن:  بشروط ، املصدر من املشتق الوصف -  
  (.شديًدا إخالًصا لك ُُمِْلص   أنا: ) الفاعل اسم فمثال مبالغة،

 يكون لكن ،(الوصف  املصدر، الفعل،) املاضية الصيغ إحدى من معه وليس املطلق املفعول يكون رمبا -  
: مثل اجلملة، ملضمون املؤكد يعيش ابن ومساه  السابقة اجلملة مضمون منه يفهم املطلق املفعول مع املتضام احلدث

 حَتَْسبـَُها اجْلَِبالَ  َوتـََرى﴿ قبله أن وذلك القبيل هذا من مصدر هو( اهلل  صنع) ،﴾َشْيء   ُكل   أَتْـَقنَ  ال ِذي الل هِ  ُصْنعَ ﴿
 ألن املؤكد املصدر على منصوب اهلل فصنع ،    ﴾َشْيء   ُكل   أَتْـَقنَ  ال ِذي الل هِ  ُصْنعَ  الس َحابِ   َمر   مَتُر   َوِهيَ  َجاِمَدةً 

 اجلملة مضمون من  مستفاد ولكنه بلفظه يصرح مل حدث مع هنا املطلق املفعول يأيت. احلقيقة يف اهلل صنع قبله  ما
  2   .هلا توكيد فإنه مثَّ  ومن
     المطلق المفعول صور -ج

  :  3 عامله ملعىن املؤكد املطلق املفعول:  أوالا 
 عرّب  الذي املعىن يتضمن ألنه  وذلك لفظًيا، توكيًدا يكون أن يشبه توكيًدا عامله يؤكد إذ   عامله، ملصدر املؤكد وهو
 املفعول أنّ  إىل النحاة أكثر وذهب  .املعىن من الفعل  أفاده ما يفيد أي    حروفه، على غالًبا وحيتوي بالعامل عنه

   .الفعل هنا  والعامل عامله لتوكيد به يؤتى لعامله املؤكد املطلق
 املصدر، - لعامله املؤكد  املطلق املفعول يدل حني يف والزمن، احلدث على يدل الفعل أنّ  املالحظ ولكن         

 بالتأكيد املراد: " بقوله بأسلوبه ذلك يفسر أن إىل    الرضي دعا ما وهذا   اجملرد، احلدث على - املصدر اسم أو
 املصدر لذلك تأكيد احلقيقة يف وهو عدد، أو وصف، من عليه شيء  زيادة بال الفعل مضمون هو الذي املصدر

                                                           
 33اآلية : سورة النمل     
 2

 .(2   -   / )املفصل  شرح يعيش، ابن  
 حاشية والصبان،  3  ،ص . م 133 ،باألردن  الكندي  مكتبة األمل ،دار ط فارس، فائز: حتقيق العربية، يف اللمع جين، ابن  3 

 21 /   ) ت.د بالقاهرة، العربية  الكتب إحياء دار للعيين،  الشواهد شرح ومعه مالك، ابن ألفية على األمشوين شرح على الصبان
 ، ط بريوت، العصرية املكتبة احلميد، عبد  الدين حمي حممد:  حتقيق العرب، كالم معرفة يف الذهب شذور شرح ، هشام ، وابن(

  .م222 -هـ2    ، ط بعمان، الفكر دار النحو، معاين السامرائي، صاحل وفاضل .وما بعدها  5 ، ص  م115  سنة
   ،(يعدها وما 52 / )
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 صار ،(ضربًا)بعده ذكرت فلما ضربًا، أحدثت مبعىن( ضربت: )فقولك توسًعا، للفعل تأكيًدا  مسوه لكنهم املضمون
 1   ."تأكيد أنه فظهر ضربًا ضربًا أحدثت:  قولك مبنزلة 
 العامل أفاده ما فيفيد  عامله يؤكد اسم هو املطلق واملفعول: " بقوله   األزهري خالد الشيخ ذلك يف وتبعه         

  2  . "ذلك على زيادة غري من احلدث من
 أكد وإذا احلدث، وهو  التضمين مدلوله حيث من"  يعين لعامله املطلق املفعول توكيد أن   الس جاعي وذكر         

 احملدثني؛ من الكثري ذلك يف وتبعهم      ."ذلك  على زيادة غري من احلدث من العامل أفاده ما يفيد فإنه عامله،
      .قبله املذكور عامله معىن توكيد هو   املطلق املفعول املصدر من الغرض أن يرون إذ

       للنوع المبين المطلق المفعول:  ثانياا
 النوع" هو للنوع املبني أن   السهيلي،  ويرى ، املطلق املفعول أنواع أحد للنوع املبني  أن على النحويني مجهور يتفق

 يكون حىت مطلًقا املصدرمفعوال يكون وال: "  يقول إذ   القيم،  ابن ذهب ذلك وإىل      "املطلق، للمفعول الوحيد
 حمدوًدا عليه يدل وال مطلقة، داللةً  عليه يدل الفعل ألن للفعل؛ توكيًدا يكون وإمنا املنعوت،  حكم يف أو منعوتًا،

        . "املنعوت حكم يف كان إذا اللفظ يف نعت مثة وليس مطلًقا، مفعوال يكون وقد منعوتًا، وال 
 أي تبني أن على ذلك  جييء إمنا: " املصدر داللة عن كالمه يف للنوع املبني من الغرض سيبويه ذكر وقد         

 املصدر صفة يعين: "  بقوله ،(تأكيًدا) سيبويه  قول من املراد   السريايف وّضح وقد   5  " توكيًدا، أو فعلت فعل

                                                           
 الكتب دار( هـ 3 ت) االسرتاباذي الدين  رضي الكافية، على الرضي شرح ،(هـ 3 ت)  األسرتاباذي الدين رضي الرضي، 1 

 (   /   )  تاريخ دون ببريوت، العلمية
 احلليب البايب عيسى مطبعة ، العربية الكتب  احياء دار التوضيح، على التصريح شرح ،( هـ125ت)  األزهري اهلل عبد بن خالد  2 

  .(    /   )   تاريخ دون بالقاهرة،
 احلليب البايب عيسى ، العربية الكتب إحياء دار  القطر، شرح على السجاعي ،حاشية ( هـ12  ت) السجاعي أمحد السجاعي،    

  .2   ص  تاريخ دون بالقاهرة،
 ص 25  ،م 13 بريوت، بدار الرائد العريب ، قواعد وتطبيق على املنهج العلمي احلديث: مهدي املخزومي، يف النحو العريب   
،دار الكتب  الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والشيخ علي حممد معوض، ط: ختقيق ،يف النحو ج الفكرئنتاالسهيلي،     

 .   52 ص م،  11 -هـ    العلمية، 
 (23/   ) ت .الرياض، دب مكتبة الرياض احلديثة ،مشس الدين حممد بن ايب بكر ابن قيم اجلوزية، بدائع الفوائد   
  .(1  /   )    هـ     ، ط مصر، ببوالق، األمريية الكربى املطبعة الكتاب، سيبويه، 5 
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 حتريًكا، وحركته ضربًا، زيًدا ضربت:  كقولك للتأكيد وأما شديًدا،  زيًداضربًا ضربت:  كقولك عليه، دل الذي
          ."وحركت ضربت:  قولك يف ما إال الفائدة من فيه ليس  ألنه تأكيًدا؛ صار وإمنا

 أفاد ملا زيادةً  عامله  عليه دل الذي احلدث نوع بيان فهو للنوع، املبني املطلق املفعول من الغرض أما          
       2  .التوكيد من املطلق املفعول

  :   أحوال ثالثة من واحد على يكون للنوع املبني املطلق واملفعول
 إىل إضافته أو   3  " سوء  قعدةَ  قعد"  سيبويه له ومثل نكرة إىل امسه أو املصدر بإضافة أي:  مضافًا يكون أن  .1 

 ضربته:  فاملعىن اللص، األمري وضرب عمرًا، زيد  ضرب ضربته:  قلت وإذا الرئيس، ضرب ضربت:  حنو معرفة
 أفعل قد ولكن غريي، فعل أفعل ال ألين ضربًا؛ ضربته حد على انتصابه جيوز  وال اللص، األمري ضربِ  مثلَ  ضربًا
 مثل شرباً :    أي 2  ﴾ اهْلِيمِ  ُشْربَ  َفَشارِبُونَ ﴿: تعاىل قوله ومنه التشبيه، معىن يفيد هنا فاملضاف     1 فعله، مثل

          .اهليم شرب
 ، شديًدا ضربًا وضربت  حسًنا سريًا سرت:  حنو العامل عليه دلّ  الذي احلدث نوع ليبني:  موصوفًا يكون أن  .2 

          .للضرب وبيان نعت ،(شديًدا)فـ
         .الضرب وضربته ، االجتهاد اجتهدت:  قولك حنو:  العهدية بأل معرفًا يكون أن    .3 

   عامله لعدد املبني املطلق املفعول :ثالثاا 
 قولك حنو الفعل يف  ما على فائدة لزيادة ويذكر: يعيش ابن قال املطلق، املفعول أنواع أحد هو النوع وهذا         

 معلوًما ذلك يكن ومل الضربات، عدد عرفت  بذكره ألن الكمية؛ على دل ههنا فاملصدر وضربتني، ضربةً  ضربت: 
        .الفعل من

                                                           
  .اهلامشيف ( 1  /   ) الكتاب سيبويه،    
  .2   ، صحاشية السجاعي السجاعي،، و (   /   )شرح التصريح خالد األزهري،   2 
 (.   5 /   ) الكتاب سيبويه،  3 
  .(533/  )املقتصد  اجلرجاين، 1 
 .  55اآلية : الواقعة سورة  2 
 (. 32 /   ) حاشية اخلضري اخلضري، ،و ( 5  /   ) شرح الكافية ، لرضيا   
 (.  32 /   ) حاشية اخلضري اخلضري، و ،( 2 /   ) شرح ابن عقيل ابن عقيل،و    
 .25 ح احلدود النحوية ،ص و شر الفاكهي، و  (3  /   )شرح األمشوين األمشوين،    
 (.   /    )شرح املفصل ابن يعيش،    
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 جمرًدا أو   ،5 ﴾َجْلَدةً   مَثَاِننيَ  فَاْجِلُدوُهمْ ﴿:  قوله حنو املرات، عدد على يدل مصدرًا جييء للعدد واملبني           
 من الغرض ويكون    .ألًفا ضربًا أي حمذوف،  ملصدر صفة اجملرد يكون أن وجيوز   ألًفا، ضربته: حنو التمييز، عن

     2   .مطلًقا املطلق املفعول يف الزم التوكيد ألن   التوكيد إفادة مع احلدث  حصول مرات عدد بيان هو للعدد املبني

 
 

    الفعل عن النائب المطلق المفعول :رابعاا
 مجاعة ذهب ذلك  وإىل3  "بالفعل، اللفظ من وبدل العدد أو للنوع، ومبني مؤكد املصدر إن: " السجاعي قال  

 قسًما، فعله عن النائب املطلق املفعول عدوا  إذ  -  والصبان   اخلضري رأس على -واحملدثني املتأخرين النحاة من
 املصدر نيابة جعلوا إذ 1  وغريمها، السامرائي فاضل والدكتور ، حسن  عباس األستاذ احملدثني من ذلك يف وتابعهم

 مع  االختصار يفيد فعله، عن النائب استعمال أن كما  2 ، املطلق املفعول يؤديها اليت األغراض  أحد فعله، عن
 َلِقيُتمُ  فَِإَذا﴿:تعاىل قوله يف كما     .فعله معىن عن فضال املطلق املفعول من املراد املعىن فيعطي التوكيد، معىن إعطاء
      .  ﴾الرِّقَابِ  َفَضْربَ  َكَفُروا ال ِذينَ 
 املفعول إىل مضافًا منابه  فأنيب املصدر، وقدمّ  ، الفعل فحذف. ضربًا الرقاب فاضربوا أصله: "  الزُمشري يقول
    "  .التوكيد إعطاء مع اختصار وفيه

                                                           
 .   اآلية : سورة النور  5 
 الرتاث وزارة عمان، سلطنة شليب، احلفيظ عبد: حتقيق ، الكافية شرح يف الوافية الرضي، ، و (5  /   )شرح الكافية الرضي،    

 .  32 م، ص 13    ، والثقافة القومي
  (21 ـ  23 /    )، والنحو الوايف ( 2  /    )حاشية الصبان  2 
 .   2 ص ،حاشية السجاعي 3 
لياس، وجرجس ناصيف، الكايف يف الصرف والنحو إجوزيف . د، و ( )، هامش  (2  /    )النحو الوايف عباس حسن،  1 

  . 3  ،صم113 بريوت، ب، دار العلم للماليني  ط، واإلعراب
/    )م  11 -هـ     ،3 ط  ببريوت، العصرية املكتبة العربية، الدروس جامع الغالييين، مصطفى الشيخ الغالييين،  2 

 1).  
 .   اآلية : سورة حممد    
  

الشيخ عادل أمحد عبد املوجود وآخرون، املكتبة  : ، الكشاف، حتقيق  (هـ3 5ت) الزُمشري، أبو القام حممود بن عمر الزُمشري   
 (.1  / ) م113  -هـ3     ،  العبيكان بالرياض، ط
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 في األربعين النوويةنماذج تطبيقية : المبحث الثاني 

قد ورد املفعول املطلق يف األحاديث األربعني يف مواضع قليلة، وفيها ذكر املفعول املطلق لبيان نوع العامل املذكور، 
 .وبيان عدد العامل املذكور، وفيها أيضا ذكر املفعول املطلق وعامله حمذوف ملعىن التوكيد واالختصار

 المفعول المطلق ودالالته: 1جدول 
المفعول المطلق داللة  العدد   الشواهد  

 أو نائبه 
 َأَحًدا َعْنهُ  َأْسَألُ  ال قـَْوال اإِلْسالمِ  يف  ِل  ُقلْ : )   احلديث 

َرك  (  َغيـْ
 مبني لنوع العامل  

َها َوِجَلتْ  َمْوِعَظةً   ملسو هيلع هللا ىلص  الل هِ  َرُسولُ  َوَعظََنا:  3 احلديث   ِمنـْ
َها َوَذَرَفتْ  اْلُقُلوُب،  ...اْلُعُيونُ  ِمنـْ
 يـَْوًما أَْربَِعنيَ  أُمِّهِ  َبْطنِ  يف  َخْلُقهُ  جُيَْمعُ  َأَحدَُكمْ  إن  : )4احلديث 

 (نُْطَفةً 
 مبني لعدد العامل  

 اَل : قَالَ  ،ِمرَارًا فـََرد دَ  تـَْغَضْب، ال: قَالَ :  16احلديث 
  تـَْغَضبْ 

 َثاَلثَ  َصْدرِهِ  إىَل  َوُيِشريُ ...قال رسول اهلل: 5 احلديث 
 َمر ات  

 (  َحَسَنات   َعْشرَ  ِعْنَدهُ  الل هُ  َكَتبَـَها: )37احلديث 
 التوكيد واالختصار   ( مَتْآلنِ  لِل هِ  َواحلَْْمدُ  الل هِ  ُسْبَحانَ وَ :) 23احلديث 

 المفعول المطلق المبين لنوع العامل وتوكيده -1

 .العامل وتوكيده، وذلك يف موضعنيقد ورد املفعول املطلق مبيّـًنا لنوع 
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: قَاَل   رضي اهلل عنه    الل هِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُسْفَيانَ  َعْمرَةَ  َأيب : َوِقيلَ  َعْمر و َأيب  وذلك يف احلديث احلادي والعشرين َعنْ 

 َرَواهُ  .  (اْسَتِقمْ  مُث   بِاَلل هِ  آَمْنت): ُقلْ : قَالَ  َغيـَْرك؛ َأَحًدا َعْنهُ  َأْسَألُ  ال قـَْوال اإِلْسالمِ   يف  ِل  ُقلْ ! الل هِ  َرُسولَ  يَا: قـُْلت

        ُمْسِلم  

الالم حرف جر للتعدية، ( ل)فعل أمر، ( قل)، (قل ل يف اإلسالم قواًل ال أسأل عنه أحًدا غريك: )إعراب اجلملة 

مفعول مطلق ( قوال. )ورحرف جر مبعىن عن واسم جمر ( يف اإلسالم. )والياء ضمري املتكلم يف حمل جر بالالم

عن ( عنه. )فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنا( أسأل. )حرف نفي( ال. )منصوب أو مفعول به

: غري ( غريك. )مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة( أحًدا. )حرف جر، واهلاء ضمري يف حمل جر

تثناء وهو مضاف، والكاف ضمري يف حمل جر مضاف منصوب، أو اسم منصوب على االس( أحدا)بدل من 

 .يف حمل نصب صفة املفعول النكرة( ال أسأل عنه أحدا غريك)ومجلة . إليه

 الذي دلّ  ليبني نوع احلدث( ال اسأل عنه أحًدا)حيث جاء املفعول املطلق موصوفًا للجملة ( قوال:  )الشاهد 

قل ل قوال جامًعا مانًعا َأكتفي به علًما وعماًل، ال أحتاح إىل أن أسأل : " مع توكيده، يعين ( قلْ ) عليه العامل

  5 ."وصيغة السؤال تدل على حب وشغف ملعرفة اجلواب. عنه أحًدا غريَك أو بعَدك

تتهيأ يف كل وينبغي لطالب العلم أن يكون ذكًيا يف اختيار سؤاله خاصة إن كانت فرصة اجلواب ال          

سؤاله كان . األحيان، ولذلك فإن سؤال سفيان رضي اهلل عنه من هذا النوع الذكي الذي خيتلف عن أسئلة الناس

   .ُمتصرًا هاًما وإجابته جتمع فوائد عديدة

                                                           
ابن : ترمجته يف . حطيط بن جشم بن قسي بن منبه سفيان بن عبد اهلل بن ربيعة بن احلارث بن حبيب احلارث بن مالك بن    

، (23 / )تاريخ  دون األثرية، الغرباء مكتبة املصرايت، سامل بن صالح الرمحن عبد أبو:  وتعليق  قانع، معجم الصحابة، ضبط
 سنة  بالكويت،  نالبيا دار مكتبة ، ط  اجلكين، أمحد حممود حممد بن األمني حممد:  وحتقيق والبغوي، معجم الصحابة، دراسة

 (.13 / )م 222 -هـ    
 3 رقم : مسلم     
  

  .ص.د ت، .ط، د.عقيل بن سامل الشمري، تعليقات تربوية على األربعني النووية، احلديث احلادي والعشرين، د  
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َوَعظََنا : قَالَ  ارضي اهلل عنهم2 َعْن َأيب جنَِيح  اْلِعْربَاِض ْبِن َسارِيَةَ : ومثيله يف احلديث الثامن والعشرين          

َها اْلُعُيونُ   صلى اهلل عليه وسلمَرُسوُل الل ِه  َها اْلُقُلوُب، َوَذَرَفْت ِمنـْ 3 َرَواُه أَبُو َداُودَ  ...َمْوِعظًَة َوِجَلْت ِمنـْ
   .َواَلتـِّْرِمِذي   

ضمري متصل يف ( : نا)فعل ماض، :  (وعظنا: )إعراهبا ( َمْوِعظَةً  صلى اهلل عليه وسلم  َوَعظََنا َرُسوُل الل ِه )اجلملة 

( : موعظة)لفظ اجلاللة مضاف إليه جمرور، ( : اهلل)فاعل مرفوع، وهو مضاف، ( : رسول)حمل نصب مفعول به، 

 .نائب عن املفعول املطلق منصوب

النصح : أي( الوعظ)يكون نائًبا عن املفعول املطلق؛ ألنه اسم املصدر، ومصدره األصلي ( موعظة: )الشاهد 

  52(موعظة بليغة): كما يدل عليه رواية 1 والتذكري بالعواقب، وتنوينها وتنكريها للتعظيم؛ أي موعظة جليلة،

ومن املالحظ أن النائب عن املفعول املطلق هنا يفيد بيان نوعه؛ ألنه ُوِصَف بصفة مفردة يف الرواية األوىل         

ووصف كلمة . يف الرواية األخرى( ذرفت منها العيونوجلت منها القلوب و )، أو ُوِصَف بصفة مجلة (بليغة)

يدل على عظم هذه املوعظة وعلى أمهيتها وعلى تأثريها  (العيون منها وذرفت القلوب منها وجلت )موعظة جبملة 

 .الكبري يف نفوس الصحابة

                                                                                                                                                                                     
 .ص.عقيل بن سامل الشمري، املرجع نفسه، د    
  

من بين ُسليم بن : ابن سارية الس لمي . اجللد املخاصم، مث جعل علًما: الشديد، وقيل : الطويل،و قيل : معناه  العرباض  
أنا رابع اإلسالم أي أنا رابع من : أسلم قدميا وكان يقول . منصور، وكان من أهل الص فة، وهم مجاعة من الصحابة فقراء غرباء

مات يف الشام سنة مخس وسبعني يف خالفة عبد امللك . ن العابدين، وكان من البكائنينزل بالشام، وسكن محص، وكان م. أسلم
 دار ، العزازي،ط يوسف بن عادل: حتقيق أبو نعبم، معرفة الصحابة،: ترمجته يف . بن مروان، ومروياته واحد وثالثون حديثا

 كتاب يف املعني على معرفة الرجال املذكورين، وابن عالن،     برقم      م، ص113   -هـ1      بالرياض، للنشر الوطن
 .21م، ص  22 -هـ2    ، ط ببريوت، اإلسالمية البشائر دار العجمي،  ناصر حممد:  حتقيق للنووي ، األربعني

 .     :رقم: الرتميذي  ،22   رقم:  داودأبو   3 
،  221    -هـ2    ، ط  ببريوت، املنهاج دار وآخرون، حممد جاسم أمحد:  حتقيق األربعني، بشرح ، الفتح املبنيابن حجر  1 
 .22 ص 
 .(  ) ، وابن ماجه (22  )أخرجها أبو داود   52
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دليل  على   (العيون منها وذرفت القلوب منها وجلت)  -وهو أحد البكائني -  سارية بن ويف قول العرباض"        

وينبغي للعامل أن يعظ أصحابه، ويذكرهم، وخيوفهم مبا "   5."الوشيجة الرابطة بني القلوب الواجفة والعيون الذارفة

يفعهم يف دينهم ودنياهم، وال يقتصر هلم على جمرد معرفة األحكام واحلدود والرسوم، وأنه ينبغي املبالغة يف 

   5." أسرع إىل اإلجابةاملوعظة؛ لرتقيق القلوب، فيكون 

    5المبين لعدد العامل وتوكيده المطلق النائب عن المفعول -2

 .ورد يف األربعني النووية النائب عن املفعول املطلق مبيّـًنا لعدد العامل وتوكيده، وذلك يف أربعة موضًعا

ُهَما َعْن َرُسوِل الل ِه ومنها يف  ِفيَما يـَْرِويِه َعْن َربِِّه تـََباَرَك  ملسو هيلع هللا ىلصاحلديث السابع والثالثني َعْن اْبِن َعب اس  َرِضَي الل ُه َعنـْ

هِبَا فـََعِمَلَها َكَتبَـَها الل ُه ِعْنَدُه  َفَمْن َهم  حبََسَنة  فـََلْم يـَْعَمْلَها َكَتبَـَها الل ُه ِعْنَدُه َحَسَنًة َكاِمَلًة، َوِإْن َهم  )  : َوتـََعاىَل، قَالَ 

   55.، َوُمْسِلم    5َرَواُه اْلُبَخارِي  ( ...َعْشَر َحَسَنات  إىَل َسْبِعِمائَِة ِضْعف  إىَل َأْضَعاف  َكِثريَة  

ضمري متصل يف حمل نصب مفعول به، ...( كتبها اهلل)إىل أن الضمري يف مجلة  أحد العلماءقد أشار           

   5.كون مفعوال ثانيا منصوبا وهو مضافي( عشرَ ) لفظأما 

. كتبها اهلل عنده كتابًة عشَر حسنات: أهنا نائب مفعول مطلق وهو مضاف، وأصله وترى الباحثة           

 .ر احملذوفأنه منصوب لنيابة املصد: ويكون إعرابه 

                                                           
 . 5، ص 225 ، يوليو 2 حممد عمر دولة، املعاين الرتبوية يف األربعني النووية، دراسات دعوية، العدد    5
 .22 ، ص بشرح األربعني ، الفتح املبنيحجر ابن   5
  

 .(2  /    )النحو الوايف عباس حسن،   
 . 1   رقم: البخاري    5 
   .    رقم: مسلم   55
-هـ     ، ط  بالقاهرة، والتوزيع للنشر املختار مؤسسة النووية، حديثًا سىن عبد اجلليل يوسف، إعراب األربعنيح   5

 .52 ص  .م 22 
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ذهب العالمة عباس حسن إىل أن األنواع اليت تصلح لإلنابة منها العدد الدال على املصدر احملذوف حنو          

واألصل . الساعات يف اليوم والليلة أربًعا وعشرين دورة، ويدور عقرب الدقائق يف الساعة ستني دورةعقرب يدور : 

 52. حذف املصدر وناب عنه عدده. ا ستني دورةدورة ، ودورانً وعشرين دورانًا أربًعا : 

إذا . هئجل بيان سعة رمحة اهلل لعباده وعدم حدود عطاأل ؛ر العددكِ ف املصدر وذُ ذِ حُ حيث ( عشر: )الشاهد 

إن  اهلل كتب ) َف فكر السامع إىل توكيد كتابة احلسنات مرة ثانية بعد ذكره سابًقا يف رَ صَ النْ ( كتابةً )كر املصدر ذُ 

إال أّن هذا احلديث حقيقًة يرّكز كثريا على ذكر عدد الثواب أو احلسنات اليت أجزاها اهلل   ...(احلسنات والسيئات

 كذلكو . فذكر العدد النصراِف فكر السامع إىل كثرة الثواب واألجر ومضاعفته ملن يريده. الرحيم لفاعل اخلريات

 . ا للحصول على احلسنات املضاعفةاملعصية وترغيبً  ا للسامع  لطاعة اهلل وتركيكون هذا الكالم تشجيعً 

التـ ْقَوى َهاُهَنا، ) ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل َرُسوُل الل ِه : قَالَ  رضي اهلل عنه َعْن َأيب ُهَريـْرَةَ  اخلامس والثالثني احلديثومثيله           

، حِبَْسِب اْمرِئ  ِمْن الش رِّ َأْن حيَْ  َدُمُه : ِقَر َأَخاُه اْلُمْسِلَم، ُكل  اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحرَام  َوُيِشرُي إىَل َصْدرِِه َثالَث َمر ات 

   53.َرَواُه ُمْسِلم  . (َوَمالُُه َوِعْرُضهُ 

فعل مضارع مرفوع، والفاعل ضمري مسترت جوازا تقديره ( يشري( : )يشري إىل صدره ثالث مرات)إعراب اجلملة 

نائب مفعول ( ثالث)وهو مضاف، والضمري يف حمل جر مضاف إليه، اسم جمرور ( صدره)حرف جر، ( إىل)هو، 

 . مضاف إليه جمرور وهو متييز العدد( مرات)مطلق منصوب وهو مضاف، 

ينوب عن املصدر ويعطى حكمه يف كونه منصوبا على أنه مفعول مطلق ؛ لبيان ( ثالث)عدد املصدر : الشاهد  

 .إىل صدره ؛ للتوكيد على أمهية التقوى بالقلببيده  صلى اهلل عليه وسلمعدد إشارة الرسول 

                                                           
 .(2  /   )  عباس حسن، النحو الوايف   52
 .  5  رقم:مسلم  53
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أن األعمال الظاهرة ال حتصل هبا التقوى، وإمنا حتصل مبا يقع يف القلب من عظمة اهلل تعاىل : " أي          

فمن مث كان نظر اهلل تعاىل مبعىن جمازاته وحماسبته على ما يف القلب من خري وشر دون الصور . وخشيته ومراقبته

أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح : )ملسو هيلع هللا ىلصكما أفاده قوله   51"؛ إذ االعتبار يف هذا كله بالقلب،الظاهرة

  2 (.اجلسد كله، وإذا فسدت فسد اجلسد كله، وأال وهي القلب

   المفعول المطلق النائب عن الفعل -3

 :ومن دالالت هذه الصورة 

   التوكيد واالختصار 

يفيد االختصار مع إعطاء معىن التوكيد، فيعطي املعىن املراد من املفعول املطلق  قد استعمال النائب عن فعله إن

 .وذلك يكون عند حذف الفعل املقصود به اخلرب أو الطلب، ويكون املصدر بداًل منه. فضالً عن معىن فعله

 .قد ورد املفعول املطلق النائب عن الفعل احملذوف يف األربعني النووية يف موضع واحد

قَاَل : قَالَ  رضي اهلل عنهما َعْن َأيب َماِلك  احْلَاِرِث ْبِن َعاِصم  اأْلَْشَعرِيِّ : احلديث الثالث والعشرين وشاهده كما يف 

َما بـَنْيَ  -مَتْألُ : أَوْ -آلِن الط ُهوُر َشْطُر اإِلميَاِن، َواحلَْْمُد لِل ِه مَتْأُل اْلِميَزاَن، َوُسْبَحاَن الل ِه َواحلَْْمُد لِل ِه متَْ ) ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوُل الل ِه 

     .َرَواُه ُمْسِلم  ( الس َماِء َواأَلْرضِ 

: نائب عن املفعول املطلق منصوب وهو مضاف، وفعله حمذوف تقديره ( سبحانَ )، (سبحان اهلل: )الشاهد 

 .مضاف إليه جمرور( اهللِ )تسبح اهلل تسبيًحا، و

                                                           
 .  5شرح األربعني،ص بابن حجر، الفتح املبني   51
 .511 رقم : ، ومسلم  5رقم :البخاري   2 
 .(2  /    )النحو الوايف عباس حسن،     
    رقم : مسلم     
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اسم املصدر وهو التسبيح، وقيل بل هو ( سبحان")ديث، و يف موضعني يف هذا احل( سبحان)قد ورد كلمة 

مصدر؛ ألنه مسع له فعل ثالثي، وهو من األمساء الالزمة لإلضافة وقد يفرد، وإذا أفرد منع م ن الصرف للتعريف 

 :وزيادة األلف والنون كقوله 

   َقَمِة الَفاِخرِ أَُقوُل ملـ ا َجاَءين َفْخرُُه           ُسْبَحاَن ِمْن َعلْ               

 :وقد جاء منونًا كقوله 

   ُسْبَحانَُه مُث  ُسْبَحانًا نـَُعوُذ بِِه         َوقـَْبَل َسب َح اجُلوِدي  َواجَلَمدُ              

وهذا البيت يدل على أنه مصدر ال اسم مصدر لوروده منصرفًا، وهو من األمساء الالزمة النصب على املصدرية، 

 " 5 .عل مقدروالناصب له ف

والقاعدة تقول بأن حيذف عامل املصدر وجوبًا إذا كان املصدر بداًل من فعله؛ ألنه ال جُيَمع بني البدل            

بَدل منه
ُ
؛ ألن دّلت قرينة على عامله، كما  (سبحاَن اهلل)وحذف الفعل املقصود به اخلرب، وذكر االسم املصدر . وامل

 .  تنزيًها هلل وبراءة له مما ال يليق به: ىن التوكيد، ومعناه أفادت كذلك نيابة املصدر عن فعله  االختصار وإعطاء مع

 :والنتائج اتمةخال

 عدد العامل وتوكيده، وبيان نوع واخلالصة أنه ظهر لنا أن املفعول املطلق يف األربعني النووية قد يدل على بيان 

 وبيان املذكور يف اثنني موضعني، العامل  نوع لبيان املطلق املفعول ورد قد .العامل وتوكيده، والتوكيد واالختصار

  .واالختصار يف موضع واحد  التوكيد  ملعىن حمذوف وعامله املطلق واملفعول املذكور يف أربعة مواضع ، العامل عدد

                                                           
  

 (21 / ) م111  ، ط ببريوت،  العصرية املكتبة الفاضلي، القادر عبد حممد: حتقيق والنظائر، االشباه السيوطي،    
غسان عزيز حسان، دار الكتب العلمية : ، حتقيق(ص)ورقة بن نوفل مبّشر الرسول . البيت من البسيط، وهو لورقة بن نوفل    

جلنة من األدباء، : ، حتقيق وإشرافاألغاين ، واألصفهاين، أبو الفرج األصفهاين،   م، ص  22 -هـ    ،  ببريوت، ط
 .(5  / ) م،  13 ،  طالدار التونسية للنشر ودار الثقافة ببريوت، 

حممود حممد شاكر أبو فهر،مطبعة املدين بالقاهرة، دار املدين : يف علوم الكتاب واملكنون، حتقيق  الدر املصونالسمني احلليب،   5 
 .(   -2  /  )م   11 -هـ    ،  حبدة، ط
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 الشريفة النبوية األحاديث بشرح واملهتمني الدعاة أن يف للمجتمع املاليزي خاصةً  مفيًدا البحث أمتىن أن يكون هذا

 وأثرها قيمتها وأدركوا النووية  األربعني أحاديث يف( ص) النيب حديث يف املستخدمة الدالالت أهم على وقفوا إذا 

 والداللية  والصرفية النحوية اجلوانب خالل من النبوية األحاديث دراسة يوّسعوا أن للباحثني وأمتىن. اجملتمع يف

  .واإلسالمية اللغوية املكتبة إىل حقيقية إضافة لُيضيف

 المراجعالمصادر و 

     . م 133 ،باألردن الكندي  ،دار األمل مكتبة  فائز فارس، ط: ابن جين، اللمع يف العربية، حتقيق   . 

 .ت.ببريوت،د  العلمية الكتب دار االسرتباذي، الرضي شرح مع مطبوع النحو، يف الكافية احلاجب، ابن . 

 ، ط  ببريوت،  املنهاج دار وآخرون، حممد جاسم أمحد:  حتقيق األربعني، بشرح املبني الفتح حجر، ابن . 

  .221  -هـ2   

 كتاب  ومعه مالك، ابن  ألفية على عقيل ابن شرح ( هـ1 2   ت) عقيل بن اهلل عبد الدين هباء عقيل، ابن . 

 ،سنة2 ط بالقاهرة، الرتاث دار احلميد،  عبد الدين حميي حممد: عقيل ابن شرح بتحقيق اجلليل منحة

  .م132 -هـ22    

 ناصر  حممد:  حتقيق للنووي، األربعني كتاب يف املذكورين الرجال معرفة على املعني عالن، ابن  .5

  .م 22 -هـ2    ، ط ببريوت، اإلسالمية البشائر دار العجمي، 

 عبد أبو:    وتعليق  ضبط الصحابة، معجم ،(هـ 5 -25 ) قانع بن الباقي عبد احلسني أيب قانع، ابن . 

  .تاريخ دون األثرية، الغرباء مكتبة املصرايت، سامل بن صالح الرمحن

   .ت.د بالرياض، احلديثة الرياض مكتبة الفوائد، بدائع اجلوزية، قيم ابن .2

(  ) الرتاث روائع سلسلة اهلوميل، حممود أمحد: حتقيق ، النحو يف الصغري اجلامع األنصاري، هشام ابن .3

 .م132 ، بالقاهرة اخلاجني  مكتبة الناشر
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 املكتبة احلميد، عبد  الدين حمي حممد:  حتقيق العرب، كالم معرفة يف الذهب شذور شرح ، هشام ابن   .1

 . م115  سنة ، ط بريوت، العصرية

 الطباعة إدارة املفصل،  شرح ، ( هـ   ت) املوصلي يعيش ابن علي بن يعيش البقاء أيب يعيش، ابن .2 

 .تاريخ دون مبصر،  املنريية

( اللغوية والفروق املصطلحات يف معجم) الكليات الكفوي، احلسيين موسى بن أيوب البقاء أبو .  
 م 13  ، بدمشق القومي واالرشاد الثقافة وزارة منشورات  ط املصري، حممد  درويش، عدنان: حتقيق

 اجلامعة البحوث مركز ، ط القرآن، خالل من الشامل العريب النحو اجمليد، عبد حممد سعيد أبو .  
 .م225 مباليزيا،  العاملية اإلسالمية

( هـ2    -هـ1  ) األصبهاين مهران بن إسحاق بن أمحد بن اهلل عبد بن أمحد األصبهاين، نعيم أبو .  
  .م113   -هـ1      بالرياض،  للنشر الوطن دار ، العزازي،ط يوسف بن عادل: حتقيق الصحابة، معرفة 
 للنشر  التونسية الدار األدباء، من جلنة: وإشراف حتقيق األغاين، األصفهاين، الفرج أبو األصفهاين، .  

 . م 13  ، ط  ببريوت، الثقافة ودار
 مكتبة  ، ط  اجلكين، أمحد حممود حممد بن األمني حممد:  وحتقيق دراسة الصحابة، معجم البغوي،  .5 

  .م222 -هـ     سنة بالكويت،  البيان دار
   13  م،ص121  للكتاب، العامة املصرية اهليئة ، ط ومبناها، معناها العربية ،اللغة حسان متام .  
 . م 12  ط،.دمشق،د حيدر، علي: حتقيق اجلمل، اجلرجاين، .2 
 املطبعة للنشر، الرشيد  دار املرجان، حبر كاظم: حتقيق اإليضاح، شرح يف املقتصد كتاب  اجلرجاين،   .3 

 .م 13  األردن - َعم ان الوطنية،
 للماليني العلم دار ، ط واإلعراب، والنحو الصرف يف الكايف ناصيف، وجرجس إلياس، جوزيف .1 

 .م113  ببريوت،
 بالقاهرة،  والتوزيع للنشر املختار مؤسسة النووية، حديثًا األربعني إعراب يوسف، اجلليل عبد حسىن .2 

  .م 22 -هـ     ، ط 
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 كلية ماجستري، رسالة والتصرف، الثبوت بني العريب النحو يف املفاعيل رتبة إبراهيم، إمساعيل حقي .  
 .م 11  املستنصرية،  اجلامعة اآلداب،

 ، العربية الكتب  احياء دار التوضيح، على التصريح شرح ،( هـ125ت) األزهري اهلل عبد بن خالد .  
 . تاريخ دون بالقاهرة، احلليب البايب عيسى مطبعة

 االسرتاباذي الدين  رضي الكافية، على الرضي شرح ،(هـ 3 ت) األسرتاباذي الدين رضي الرضي، .  
 .تاريخ دون ببريوت، العلمية الكتب دار( هـ 3 ت)

 القومي الرتاث وزارة عمان، سلطنة شليب، احلفيظ عبد: حتقيق ، الكافية شرح يف الوافية الرضي، .  
 .م 13    ، والثقافة

 عبد أمحد عادل الشيخ :  حتقيق الكشاف، ، (هـ3 5ت) الزُمشري عمر بن حممود القام أبو الزُمشري، .5 
 .م113  -هـ3      ، ط بالرياض، العبيكان املكتبة وآخرون، املوجود

 الكتب إحياء دار  القطر، شرح على السجاعي ،حاشية ( هـ12  ت) السجاعي أمحد ، السجاعي .  
 . تاريخ دون بالقاهرة، احلليب البايب عيسى ، العربية

 ، ط  ببريوت،  العصرية املكتبة الفاضلي، القادر عبد حممد: حتقيق والنظائر، االشباه السيوطي، .2 
  . م111 

 مطبعة فهر،  أبو شاكر حممد حممود:  حتقيق واملكنون، الكتاب علوم يف املصون الدر احلليب، السمني .3 
 . م 11 -هـ     ، ط حبدة، املدين  دار بالقاهرة، املدين

 معوض، حممد علي والشيخ املوجود عبد أمحد عادل الشيخ:  ختقيق النحو، يف الفكر نتائج السهيلي، .1 
 . م 11 -هـ     العلمية، الكتب  ،دار ط

 دار للعيين،  الشواهد شرح ومعه مالك، ابن ألفية على األمشوين شرح على الصبان حاشية  الصبان، .2 
   .ت.د  بالقاهرة، العربية  الكتب إحياء 
  .تاريخ دون ، /ط مبصر، املعارف دار الوايف، النحو حسن، عباس .  
 ، ط احلميد، عبد  الدين حميي: حتقيق مالك، ابن ألفية على األمشوين شرح األمشوين، حممد بن علي .  

   .ت.د املصرية النهضة مكتبة 
 ،3 ط  ببريوت، العصرية املكتبة العربية، الدروس جامع الغالييين، مصطفى الشيخ الغالييين، .  

 .م 11 -هـ    
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   .م222 -هـ2    ، ط بعمان، الفكر دار النحو، معاين السامرائي، صاحل فاضل .  
( هـ 12ت) ،  النحوية، احلدود شروح ، ( هـ 12ت) الفاكهي علي بن أمحد بن اهلل عبد الفاكهي، .5 

  .م133  املوصل،– الكتب دار االلوسي، فهمي زكي. د: حتقيق
 عضيمة اخلالق  عبد حممد:  حتقيق املقتضب،(  هـ35 ت) املربد يزيد بن حممد العباس أبو   املربد، .  

 . م 15  سنة بالقاهرة،  هنضة دار شحاتة، والسيد
 مطبعة األخرية، الطبعة عقيل، ابن شرح على اخلضري حاشية ، اخلضري الشافعي الدمياطي حممد .2 

   .م2 1  بالقاهرة، احلليب  البايب مصطفى
  .م 225    يوليو ،2  العدد دعوية، دراسات النووية، األربعني يف الرتبوية املعاين دولة، عمر حممد .3 
 طه اسامة.د: حتقيق احلاجب، ابن كافية شرح الضيائية، الفوائد اجلامي، الرمحن عبد الدين نور .1 

 .  13  ببغداد، الدينية والشؤون األوقاف  وزارة مطبعة الرفاعي، 


