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 تخليص البحث

ABSTRAK 

 لشيخ الزرنوجيلالنعت وأغراضه يف كتاب تعليم املتعلم 
(Na’at dan Tujuan-tujuannya dalam Kitab Ta’lim Muta’alim) 

Skripsi ini merupakan bagian dari kajian ilmu nahwu yang meneliti 

tentang Na’at dan tujuan-tujuannya dalam kitab Ta’lim Muta’alim. Dalam kajian 

ilmu nahwu terdapat kaidah tentang Na’at. Na’at adalah lafadz yang disebutkan 

sesudah isim untuk menjelaskan sebagian keadaan isim tersebut atau keadaan isim 

lain yang berhubungan dengannya. Na’at dibagi dua, yaitu Na’at Hakiki (na’at 

yang menjelaskan isim sebelumnya) dan Na’at Sababi (na’at yang menjelaskan 

isim yang berhubungan dengan man’utnya). Na’at Hakiki terbagi menjadi tiga, 

yaitu mufrad, jumlah dan syibhu jumlah. 

Kitab Ta’lim Muta’alim adalah salah satu kitab klasik yang dikarang oleh 

Syeh Al-Zarnuji kurang lebih pada abad 6 Hijriyah. Kitab ini dijadikan pegangan 

dan pedoman bagi para siswa atau santri-santri di pesantren yang masih 

mengajarkan kitab klasik. Peneliti memilih kitab ini untuk dijadikan sebagai objek 

penelitian karena keutamaan-keutamaannya. Dimana kitab ini mempunyai 

kandungan yang besar dalam mengatur tata cara seorang siswa dalammenuntut 

ilmu agar ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaaat dan mempunyai nilai 

keberkahan yang tinggi.  

Pada penelitian ini penulis fokus pada pokok permasalahan yaitu, 1) apa 

saja macam-macam na’at dalam kitab Ta’lim Muta’alim? 2) apa tujuan-tujuan 

na’at dalam kitab Ta’lim Muta’alim?, dengan tujuan untuk mengetahui bentuk-

bentuk na’at, macam-macam serta tujuan-tujuan na’at dalam kitab Ta’lim 

Muta’alim. 

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, karena data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata bukan berupa 

angka. Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yaitu metode 
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dokumentasi dengan mencari data-data pada kitab Ta’lim berupa kata, kalimat 

atau syair serta menjelaskan tujuan na’at tersebut.  

Berdasarkan penelitian ini penulis menemukan data berupa bentuk na’at 

sebanyak 84, macam-macam na’at diantaranya, na’at hakiki dan mufrad 76, na’at 

jumlah 6, syibhu jumlah 2, dan 6 tujuan na’at yaitu, penjelasan, pengkhususan, 

pujian, celaan, kasihan, dan penegasan. 
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 الفصل األول

 أساسيات البحث
 

 مقدمة .أ

ألفاظ يعرب هبا كل قوم عن مقاصدهم. واللغة العربية هي الكلمات اليت  اللغة هي 

القيترن   لنيتا النقيتل  وففهقيتا طرييت  ميتن إلينيتا وصيتل يعيترب هبيتا العيترن عيتن أهرا يتقم. وقيتد 

 الشريفة  وما رواه الثقات من منثور العرن ومنهومقم. واألفاديث الكرمي

اللسيتيتا  والقليتيتم عيتيتن ا  يتيت .  فيتيتالعلوم العربييتيتة هيتيتي العليتيتوم اليتيت  ي وصيتيتل هبيتيتا إ  ع يتيتمة

وهي ثالثة عشر علما : ال يتر  واععيتران جيوعمعقميتا اايتم النويتول و الرايتم و ا عيتا  و 

البيا  و البديع و العروض و القوايف و قرض الشعر و االنشيتا  و ا  ابيتة و ريتاريأل األدن 

 ومن أهم رلك العلوم يعين علم ال ر  وعلم اععران جيعلم النوول. 1و منت اللغة.

البويتيتث عيتيتن عليتيتم النويتيتو  واععيتيتران جييعيتيتر  بيتيتالنوول هيتيتو  ربويتيتث البافثيتيتة يف هيتيت ا

علم ب صول رعر  هبا أفوال الكلمات العربية من فيث اععيتران والبنيتا . أم ميتن فييتث 
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فيه نعر  ما عب عليه أ  يكيتو  اريتر الكلميتة ميتن رفيتع أو كيبقا. ر ما يعرض هلا يف فال ر

 بعد ان هامقا يف اجلملة. ةن ب أو جّر أو جزم أو لزوم فالة وافد

وربويتيتيتث البافثيتيتيتة بعيتيتيتم األبيتيتيتوان ميتيتيتن عليتيتيتم النويتيتيتو وهيتيتيتو النعيتيتيت . النعيتيتيت  جييسيتيتيتم  

وار يتيتارت  2ال يتيتفةل وهيتيتو ميتيتا ييتيت كر بعيتيتد إايتيتم ليبيتيتو بعيتيتم أفواليتيته أو أفيتيتوال ميتيتا ي عليتيت  بيتيته.

 شيأل برها  الدين الزرنوجي. الالبافثة الك ان "رعليم ا  علم"  ال م قد ألفه 

كيتيتيتا  الك يتيتيتان "رعليتيتيتيم ا يتيتيت علم" هيتيتيتو أفيتيتيتد الك يتيتيتب الكالايتيتيتيكية يبويتيتيتث عيتيتيتن كيفييتيتيتة 

لعليتيتم أو الشيتيتيأل أو ال يتيتدي  ال يتيتوي      طليتيتب العليتيتم صيتيتويوة وبنييتيتة صيتيتديقة  وار ييتيتار ا

كيفييتيتيتة طليتيتيتب العليتيتيتم لكيتيتيتي ين فيتيتيتع بعلميتيتيته ويبيتيتيتارة بعلميتيتيته. وميتيتيتن فييتيتيتث ف يتيتيتيلة وأ ييتيتيتة رعليتيتيتم 

الك يتيتيتان ال عليتيتيتيم ا يتيتيت علم ويتيتيتث النعيتيتيت  وأهرا يتيتيته  ليتيتيت لك ار يتيتيتارت البافثيتيتيتة يف هيتيتيت ا البويتيتيتث 

 لشيأل الزرنوجي".لعنوا  "النع  وأهرا ه يف ك ان رعليم ا  علم 

 أسئلة البحث .ب
 ك ان "رعليم ا  علم" ؟ يف النع  أنواع ما .1

 يف ك ان "رعليم ا  علم" ؟ النع  أهراض ما .2

 أهداف البحث .ج
 النع  يف ك ان "رعليم ا  علم" أنواع  عرفة .1
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 النع  يف ك ان "رعليم ا  علم" أهراض  عرفة .2

  أهمية البحث .د
 فقي : وثالب ه ا من افثةالب يرجوها ال  وثالب أ ية أما

 األ ية النهرية .1

 للجامعيتيتيتيتة : لزييتيتيتيتادة ا راجيتيتيتيتع للجامعيتيتيتيتة اعايتيتيتيتالمية راصيتيتيتيتة يف مراجيتيتيتيتع اللغيتيتيتيتة .أ

 يف البويتث العلميتي اليت م ي عليت  ببويتث اللغيتة ومسيتاعدمم العربييتة وأدهبيتا

 ك ان رعليم ا  علم. يف النع  اا خدام أهراض وراصة عن

للبافثيتيتيتيتة : وأكيتيتيتيتن أ  ععيتيتيتيتل إع بيتيتيتيتارا أو روايتيتيتيتعا فيقيتيتيتيتا  ويشيتيتيتيت  مرجيتيتيتيتع إ    .ب

 درااات ممثل.

 األ ية العلمية .1

ا يف ال عليم ويزيد مقارما يف وث للبافثة : ررقية فقم هو إع اع ا ربة هل .أ

 يف ك ان رعليم ا  علم. النع  وأهرا و

 للقرا  : ععالمقم النع  وأهرا و يف يف ك ان رعليم ا  علم. .ب

 توضيح المصطلحات .ه
اهة عنوا  هيت ا رو   البافثة فيما يلي ا   لوات ال  ر كو  منقا صي

 البوث  وهي :
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رفعيتيته  ريتيتابع ييتيتدل عليتيت  صيتيتفة اايتيتم قبليتيته. يعيتيتين ريتيتابع للمنعيتيتوت يف:  النع  .1

 زييتيتدل عيتيت ن ون يتيتبه ورف يتيته ورعريفيتيته ورنكيتيت ه. مثيتيتل "قيتيتام :ييتيتد العاقيتيتل" : العاقيتيتل

  3ا رفوع. عام رابع ألنه بال مة مرفوع

: هي أهراض النع  ومنقا : اعي يتا  وال خ يتيو وا يتد  واليت م  أهرا ه .2

 4والرتفم وال وكيد وي مم مع ا رب الفائدة األاااية.

شيتيتيأل الافيتيتد ميتيتن الك يتيتب الكالايتيتيكية اليتيت م ألفيتيته : هيتيتو و  ك ان رعليم ا  علم .3

الزرنوجي لل الن يف ا عاهيتد راصيتة اليت م قيتد يعليتم ك يتب السيتله  وأ  هيت ا 

 الك ان يبوث عن كيفية طلب العلم لكي ين فع بعلمه ويبارة بعلمه.

: برهيتيتيتا  اعايتيتيتالم الزرنيتيتيتوجي أفيتيتيتد علميتيتيتا  القيتيتيتر  السيتيتيتاد   شيأل الزرنوجي .4

فد فققا  احلنفية. ولقبه ال م اش قر به برها  اهلجرم. هو إمام فقيه  وهو أ

 1هجرم. 191الدين أو برها  اعاالم  وهو ا  وق  عام 

ويتيتث البافثيتيتة النعيتيت  وأهرا يتيته يف ك يتيتان : هيتيت ا البويتيتث يب  ا راد .5

 لشيأل الزرنوجي من البان األول فىت البان الساد .لرعليم ا  علم 

                                                           
 298( ص 1921 )مكتبة الرشد ناشرونشرح الجرومية، محمد بن صالح العثيمين،   3 

 1112العلميةل ص  الك ان دار :لينا  -  جيب وتالعريب النوو يف ا ف ل ا عجم بابي   فوايل عزيزة  1 

5 ar.m.wikipedia.org 
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 حدود البحث .و
لكيتيتيتي يركيتيتيتز وثيتيتيته فيميتيتيتا و يتيتيتع ألجليتيتيته وال ي سيتيتيتع إطيتيتيتار ومو يتيتيتوعا فويتيتيتد دريتيتيته 

 البافثة يف م وع ما يلي : 

 لشيأل الزرنوجي.لأ  مو وع الدرااة يف ه ا البوث يف ك ان رعليم ا  علم  .1

ث النعيتيتيت  وأنواعيتيتيته وأهرا يتيتيته يف  أ  هيتيتيت ا للبويتيتيتث يركيتيتيتز عليتيتيت  الدراايتيتيتة النووييتيتيتة ميتيتيتن فييتيتيت .2

 شيأل الزرنوجي.لك ان رعليم ا  علم ل

 الدراسات السابقة .ز
قبيتيتيتل أ  رسيتيتيتيت ودم البافثيتيتيتة هيتيتيتيت ا ا و يتيتيتيتوع  ايتيتيت عرض ورسيتيتيتيتجل البافثيتيتيتيتة يف 

ا السيتيتيتيت ور ال الييتيتيتيتة رليتيتيتيتك الدراايتيتيتيتة السيتيتيتيتابقة هبيتيتيتيتد  عيتيتيتيترض رري يتيتيتيتة الدراايتيتيتيتة يف هيتيتيتيت 

 ا و وع وابرا: النقاط ا ميزة بو ه ا البوث وما ابقه من الدرااة :

ر  النسا  "أنواع النع  وفوائده يف الشعر اعمام الشافعي" ويتث ركمليتي  .1

ن جامعيتة ايتونا  أميييتل اديف اللغيتة العربييتة وأدهبيتا كلييتة اآS 1 لنيل شيتقادة

ا  هيتيت ا البويتيتث   وكيتيت2112اعايتيتالمية احلكومييتيتة ايتيتورابايا إندونسيتيتيا  ايتيتنة 

مساويا من نافية الدرااة ولكن خم لفا يف ا و وع ال م ا يوث اليافثة 

 فيه او  وهو النع  وأهرا ه يف الك ان رعليم ا  علم. 
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اصيتيتيتال  ا يتيتيت  " النعيتيتيت  واايتيتيت عماله يف ايتيتيتورة يوايتيتيته" ويتيتيتث ركمليتيتيتي لنييتيتيتل  .2

ن جامعيتيتيتيتة ايتيتيتيتونا  أميييتيتيتيتل ادا كلييتيتيتيتة اآيف اللغيتيتيتيتة العربييتيتيتيتة وأدهبيتيتيتيت 1Sشيتيتيتيتقادة 

  وكيتيتا  هيتيت ا البويتيتث 2113اعايتيتالمية احلكومييتيتة ايتيتورابايا إندونسيتيتيا  ايتيتنة 

مساويا من نافية الدرااة ولكن خم لفا يف ا و وع ال م ا بوث البافثة 

 فيه او  وهو النع  وأهرا ه يف الك ان رعليم ا  علم.

 1Sعيد العزيز "النعيت  وفوائيتده يف ايتورة ييتث" ويتث ركمليتي لنييتل شيتقادة  .3

ن جامعيتيتيتيتيتة ايتيتيتيتيتونا  أميييتيتيتيتيتل اعايتيتيتيتيتيتالمية ادعربييتيتيتيتيتة وأدهبيتيتيتيتيتا كلييتيتيتيتيتة اآيف اللغيتيتيتيتيتة ال

  ه ا البوث مساويا ميتن نافييتة 2114احلكومية اورابايا إندونسيا  انة 

الدراايتيتة ولكيتيتن خم لفيتيتا يف ا و يتيتوع اليتيت م ايتيت بوث البافثيتيتة فييتيته ايتيتو  وهيتيتو 

 النع  وأهرا ه يف الك ان رعليم ا  علم.

ا يتيتيتيت علم" ويتيتيتيتث   ك يتيتيتيتان رعليتيتيتيتيمفيتيتيتيت   اليتيتيتيتر:ا  "مفعيتيتيتيتول م ليتيتيتيت  يف وأهرا يتيتيتيته يف .4

ن جامعيتة ايتونا  اديف اللغيتة العربيتة وأدهبيتا كلييتة اآ S ركملي لنيل شيتقادة 

م  وكيتيتا  هيتيت ا  2112أمبييتيتل اعايتيتالمية احلكومييتيتة ايتيتورابايا إندونسيتيتيا  ايتيتنة 

البويتيتيتيتيتث مسيتيتيتيتيتاويا ميتيتيتيتيتن نافييتيتيتيتيتة ا و يتيتيتيتيتوع ولكيتيتيتيتيتن خم لفيتيتيتيتيتا يف الدراايتيتيتيتيتة اليتيتيتيتيت م 

 يف ك ان رعليم ا  علم. ا بوث البافثة فيه او  وهو النع  وأهرا ه
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مسيتيترورة اليليتيتي "النعيتيت  وإايتيت عماله يف ايتيتورة الفيتيت    دراايتيتة النووييتيتة" ويتيتث  .5

ن جامعة اونا  اديف اللغة العربية وأدهبا كلية اآ 1Sركملي لنيل شقادة 

وكيتيتيتيتا  هيتيتيتيت ا  2111أميييتيتيتيتل اعايتيتيتيتالمية احلكومييتيتيتيتة ايتيتيتيتورابايا إندونسيتيتيتيتيا  ايتيتيتيتنة 

خم لفيتيتيتيتيتا يف ا و يتيتيتيتيتوع اليتيتيتيتيت م البويتيتيتيتيتث مسيتيتيتيتيتاويا ميتيتيتيتيتن نافييتيتيتيتيتة الدراايتيتيتيتيتة ولكيتيتيتيتيتن 

 ا بوث البافثة فيه او  وهو النع  وأهرا ه يف الك ان رعليم ا  علم.

ويتث ركمليتي لنييتل :ينب "فر  مل ومعانيقا يف ك ان رعليم ا  علم"  .6

ن جامعيتيتيتة ايتيتيتونا  أمبييتيتيتل اديف اللغيتيتيتة العربيتيتيتة وأدهبيتيتيتا كلييتيتيتة اآS 1شيتيتيتقادة 

م  وكا  ه ا البويتث  2112 اعاالمية احلكومية اورابايا إندونسيا  انة

مساويا من نافية ا و وع ولكن خم لفا يف الدرااة ال م ا بوث البافثة 

 فيه او  وهو النع  وأهرا ه يف ك ان رعليم ا  علم.
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري
 

 ينقساستبحث الباحثة يف هذا الفصل النعت وأغراضه يف كتاا  ععيا ا اعاتعيا  و

واعبحث الثاين يبحث يف  ثالثة مباحث، اعبحث األول يبحث يف النعت ىلإ لفصلا اهذ

 ش خ الزرنوجي  الحملة الكتا  ععي ا اعتعيا واعبحث الثالث يبحث يف عرمجة 

    المبحث األول : النعت وأغراضه .1

 مفهوم النعت .أ
هو لغة وصف الشيء مبا هو ف ه واصطالحا التابع الذي يتما متبوعاه  النعت

  1بب ان صفة من صفاعه أو صفات ما يتعيق به 

 2قال عبد اهلل بن ابن ميك يف نظمه :

 عتيقا مابه ساأو و بومسه # سبقفالنعت عابع متا ما 

عاااارن النعاااات بااااكن التااااابع اعكماااال متبوعااااه، ويباااا  صاااافة ماااان صاااافاعه أو ماااان 

 صفات ما يتعيق به 
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كر بعاااد ( : هااو ماااا يااذ يضاأ لصفةا يسمالين النعااات  ووقااال مصاااطفال الغالي اا

اسااا ل باا  بعاال أحوالااه أو أحااوال مااا يتعيااق بااه  فاااألول جملااو : جاااء التيم ااذ ا ت ااد  

فالصفة يف اعثال األول ب نت حال اعوصون  .والثاين جملو : جاء الرجل ا ت د غالمه

، وإمنا ب نت حال ما يتعيق نفسه  ويف اعثال الثاين مل عب  حال اعوصون وهو الرجل

  3 الغالم  به وهو

ماررت بقاوم  النعت جيب ف ه أن يتبع ما قبياه يف إعراباه وععريفاه وعنكاحنو، جملاو  

نعاااات النكاااارة باععرفااااة فااااال عقااااول  مااااررت برجاااال عكاااارو   و  الكرماااااء ومااااررت بزيااااد 

أن النعاات  بااد ماان مطابقتااه ليمنعااوت يف اربعااة ماان عشاارة وهااي يف إعرابااه  4الكاارو  

 افرادو وعثن ه ومجعه وعذكحنو وعكن ثه وععريفه وعنكحنو  ف ي كما ييي :

ع أو النصاااب أو احنااار جملاااو :  ياااد مطابقتاااه ليمنعاااوت يف إعراباااه فااارن كاااان مااان الرفااا .1

 رجل حسن و الزيدان رجالن حسنان و الزيدون رجال حسنون 

مطابقته ليمنعوت يف ا فراد أو التثن ة أو احنمع جنو : هند امرأة حسانة و اننادان  .2

 امرأعان حسنتان و انندات نساء حسنات  

 العاقية مطابقته ليمنعوت يف التذكحن و التكن ث جنو : جاءت فاطمة .3

                                                           
 . 221 ص( 1332 العصرية المكتبة: بيروت) ،الثالث الجزء العربي الدروس جامع الغالييني، مصطفى. 9 
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مطابقته ليمنعوت يف التعرياف و التنكاحن جملاو : ا ماد هلل ر ع العااع  و بساا اهلل  .4

 الرمحن الرح ا 

 شروطه .ب
والصافة  واساا اعفعاول الفاعال مشاتقا، كاساا يكاون أن النعات يف األصال

 احملباو ، هاذا خالادا ا ت اد، اكارم التيم اذ اءجا :التفضا ل  جملاو واساا اعشاب ة

 سا ك.  وقاد ماا عياال امس اة مجياة فعي اة أو مجياة يكاون خيقاه  وقاد رجال حسان

 5صور : عسع يف مبشتق  وذلك جامدا مؤو  امسا يكون

 .عادلٌ  أي عدٌل، رجل وأنت به، أي : موثق ثقة، رجل هو :جملو ر،اعصد .1

 .إل ه أي : اعشار هذا، عال ا أكرم  :جملو اإلشارة، إسا .2

 عياا، ذو رجال صااحبة : جااء مبعاين الا  وذات صااحب،  ذو ، الا  مبعاى .3

 .فضل وصاحبة عيا، صاحب أي : فضل، وامرأة ذات

 .ا ت د أي اجت د، الذي الرجل و : جاءجمل بكل، اعقرتن اعوصول اإلسا .4

مااااا دلع عيااااال عاااادد اعنعااااوت، جملااااو : جاااااء رجااااال أربعااااة، أي معاااادودون  ااااذا  .5

 العداد 
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اإلسااااا الااااذي  قتااااه ياااااء النساااابة، جملااااو : رأياااات رجااااال دمشااااق ا، منسااااوبا إىل  .6

 دمشق 

ا، أي : شاا،اعا، وفااالن رجاال  رأياات رجااال  :مااا دل عيااال عشااب ه، جملااو .7 أسااد،

 .لاحت باإل فيوص أي : خمتال  والثعيبثعيٌب، 

أي : رجاال مطيقاا غاحن  ال  يراد  ا اإل ام، جملاو : أكارم رجاال ماا، ما  نكرة" .8

ه اعثاال : ألمرمااا جااد  مق ااد بصاافة مااا  وقااد يااراد  ااا مااع اإل ااام الت وياال، ومناا

 ه، أي ألمر عظ ا قصحن أنف

ليصااافة، جملاااو : أنااات  كيماااة  كااالع و أيع  الااادالت  عياااال اساااتكمال اعوصاااون .9

رجٌل كل الرجل، أي : الكامل يف الرجول ة، جاءين رجل أي رجٍل، أي كامل 

 يف الرجول ة 

 أنواع النعت  .ت
 .6سبيب ونعت حق قي نعت هو قسم  إىل النعت ينقسا

 ق قيا النعت  .1
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وقااال  9هااو مااا دل عيااال صاافة يف نفاام متبوعااه، مثاال : جاااء الرجاال الفاضاال 

الااد مصااطفال الغالي ااين فااا ق قي : مااا يباا  صاافة ماان صاافات متبوعااه، جملااو  جاااء خ

 8األديب  

النعاااات ا ق قااااي يطااااابق منعوعااااه يف التااااذكحن، مثاااال :  هااااذا صااااديق ويف   ويف 

ْ عَاَولْااو ا َعن اه وَ  قَااالووا التكن اث، مثال :  هااذو صاديقة وف اٌة  ويف التنكااحن، كقولاه ععااىل :  َّو

موَعيْاااٌا َوناااوٌن  ويف التعرياااف :  هاااذو الصاااديقة الوف ْاااة  ويف اإلفاااراد، كاألمثياااة الساااابقة، 

  7ويف التثن ة واحنمع، مثل :  هذان الصديقان وف عان  و  هؤ ء األصدقاء وت دون  

 وهو كما ييي : 10قسا النعت ا ق قي إىل ثالثة أقسام ين

جاااء مفاارد : مااا كااان غااحن مجيااة و  شااب  ا، وإن كااان مثااىع أو مجعااا، جملااو   أ

 لعقالء  الرجل العاقل، والرجالن العاقالن، والرجال ا

 حيمل رجل  ا  جملو جاء احنمية الفعي ة أو اإلمس ة منعوعامجية : أن عقع    

 كتابا و جاء رجل ابوو كرو 
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 رأيت  فرن وقعت كما لينكرة نعتا عقع ليمعرفة، وإمنا نعتا احنمية عقع و 

حيمال كتاباا   عياي من اا، جملاو : جااء ا اال مواضاع يف كانات اععرفاة بعاد

 حا ، منه، برعتبار جتعل أن جنس ة، ف صح بكل اععرفة بعد وقعت إذا إ 

اليفاااان، ألناااااه معااااارن لفااااان باااااكل، جملااااو :    اااااال  الرجااااال يعمااااال عمااااال 

 السف اء  

 أو احناار الظارن يقاع أن باحنمياة شابه النعات مان احنمياة : اعاراد شابه  ت

 الكرساٌي، ورأيات أماام رجال الادار جملاو : يف النعات، عموضا يف وا ارور

الظارن أوحارن  متعياق هاو إمناا ا ق قاة يف حصاانه  والنعات عياال رجاال

ون   واألصل : يف الدار رجل كائن، أوموجود، أمام الكرساي  أحملذ احنر

 رأيت رجال كائنا أو موجودا، عيال حصانه( 

 النعت السبيب .2

هو ما يب  صفة من صفات ماا لاه ععياق مبتبوعاه وارعباا  باه، جملاو : جااء 

أما النعت السبيب ف كون دائما مفردا ويتبع متبوعه يف ععريفه الرجل ا سن خطه  

 11وعنكحنو ويتبع ما بعدو يف عذكحنو وعكن ثه 
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 النعت اعقطو  .3

 أاإلعرا ، إىل كونه خربا، عبتد ىف قبيه عا عابعا،  النعت، عن كونه يقطع قد

بالنعات الاذي  ذلاك يفعال أن حماذون  والغالابو  لفعل به مفعو ،  حمذون، أو

 م  جملو ا مدو هلل العظ او، أو العظ َا ر  حرعد اعد،، أو الذعمع أو التع يؤعال به  

لكاون  اإلعارا  حاال يف منعوعاه اعباا  من النعت قطع هو النعت قطع إن

 غرض 

اإلعرا   رفعا، مثل :  تحا  كل يف موصوفه يتبع ان النعت يف األصل

، أو الطْالابو  َجااءَ  الْناجحاَة، أو جارا :  التيِم  اَذةَ  مثال : صاافحتو  نصابا الاذْكي 

أن نقاول :  جياو  بالغاي لغارض السافر  إ ع  مان القادماةِ  الطالباةِ  عياال سايعمتو 

 ، أو باعتباار"أعاين"عقاديرو  احملاذون لفعال باه الاذكَي  مفعاول الطالابو   جااءَ 

عياال  مقطوعاا نعتاا الاعرفاو ، ف سام منعوعاه اعباا  عان قطاو م ف او أصايه

 التااجرو   التااجر  خارب بَزيادٍ  الرفاع، مثال : ماررتو  عياال يقطاع النصاب  وقاد

قطاع  يصاح الرفاع  و  عياال مقطاو  نعات حمذون  عقديرو  هو   ف او عبتداء

 12احنر  عيال النعت

                                                           
 1122( ص 2112العلمية،  الكتب يروت : دارب(، العربي النحو في المفصل المعجم بابتي، فوال غزيزة. 12 



 

15 

 

  أغراض النعت  .ث
 13من ا : كثحنة النعت وأغراض عزيزة الدكتورة وشرحت

الاذي  اليفظاي اإلشارتا  إ الاة هاو معرفاة، واإليضاا، اعتباو  كان إن ،اإليضا، .1

ا ومعناهاا، أو التفرقاة نىل مادلو عرفة، ورفاع اإلحتماال الاذي يت،اه إون يف اعيك

ر، لفاان  التاااجر  هااو نعاات يف ااد أن مثاال : جاااء  يااد التاااج 14باا  اعشاارتك  

 اععرفة  ح منعوعهيوض

ومعاناه يف إصاطالح ا عقي ال اإلشارتا  نكارة،  نعاوتاع كاان التخصا ص، إن .2

وذلاك أن الرجال يف اعثاال  صاا،، برجال مثال : ماررت ا اصال يف النكارات 

اعااذكور كااان بوضااع الواضااع حمااتمال لكاال فاارد ماان إفااراد هااذا النااو  فيمااا أع اات 

  15 بكاعب قييت اإلشرتا  واإلحتمال

ماد، منعوعاه، جملاو : من اعنعوت العذي يدلع عيال معى اعد،، إذا كان النعت  .3

 الرح ا  الرمحن اهلل بسا

دلع عيااال معااى ذمع منعوعااه، جملااو : الااذم، إذا كااان النعاات ماان اعنعااوت العااذي ياا .4

  الرج ا الش طان من باهلل عوذأ
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 291 ص( م1113 بمصر، المعارف دار: قاهرة - كورنيش) الوافي، النحو حسان، عباس 12 

 511 صم(  2011الصبا،،  نور لبنان: مكتبة - ،  عورسيا النحوالقطر يف ع شر، حاش ة اآللوسي، اإلمام العالمة 15 



 

11 

 

جملاو  عارحعا منعوعاه،من اعنعوت العذي يدلع عياال معاى الرتحعا، إذا كان النعت  .5

 : مررت بزيد اعسك ، ارمحوا من يف األرض يرمحكا من يف السماء 

 يؤكعاد منعوعاه، أن التوك د، إذا كان النعت من اعنعوت العاذي يادلع عياال معاى .6

 فرذا نفخ يف الصور نفخة واحدة  كقوله ععاىل :

صااا  اوقاااد يكاااون النعااات ليتعمااا ا، جملاااو : يااار   اهلل عباااادو الطاااائع  والع

الساااااع ة اقاااادم ا والساااااكنة اجسااااام ا، وليتفصاااا ل جملااااو : مااااررت باااارجي  عاااار ع 

وع،ميع كارو ابوااا لما ا أحاداا، ول  اام جملاو : عصاد  بصادقة قي ياة أو كثاحنة  

خاطااب أن اعااتكيا ونقاال اعصاانف يف بعاال عكل فااه أن النعاات قااد جياايء إلعااالم اع

 16عامل حبال اعوصون    رد الثناء عي ه 

 كتاب تعليم المتعلمالالمبحث الثاني : لمحة عن  .2
 

كان الكتا  ععي ا اعتعيا من أحد كتاب السايف الاذي مؤلفاه الشا خ الزرناوجي  

ا الكتا  ععي ا اعتعيا يقدمه ليم تم  مبوضو  الرتب ة والتعيا ا  وقاد شار، إباراه ا بان هذ

إمساع اال يف هااذا الكتااا  :  رأياات الكتااا  اعساامال بتعياا ا اعااتعيا مرغوبااا ومقبااو ، باا  
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  والسااالط  وكااان و التعياا ا والااتعيا خصوصااا باا  الطااالب  الساااكن  يف حاارم أشاارن اعياا

  19مواضع حمتاجة لكشف استارو   يف بعل نظمه ونثرو

ععيااا ا اعاااتعيا  اعضاااموم مااان أحاااديث رساااول اهلل صااايال اهلل عي اااه هاااذا الكتاااا    

ه ا بااان إمساع ااال  اااذا الكتاااا   وسااايا، وبعااال مقاااال العيمااااء، وقاااد يشااار، الشااا خ إبااارا

تا  يصحن مقبوضا ومنطوما ليطال  يف اععاهد خاصة الذي قد يعيا  لك أن هذا الكولذ

كتااب الساايف، وأن هااذا الكتااا  لااه معااان عم ااق لحنقااب ك ف ااة طيااب العيااا لكااي ينتفااع 

ق إىل التالم اذ ماا يعرفاون ك ف اة أن  يايف هذا  من كثاحن مان  ام ع بعيمه ويبار  بعيمه   س

هااذا الكتااا  قااول اعساق بقولااه   ينااال العيااا مشاا  ا وك ف ااة أن ينااال العيااا الناافع  وأن 

 و  ينتفع العيا إ  بتعظ ا العيا وأهيه 

يتضااامن هاااذا الكتاااا  ثالثاااة عشااار فصاااال، ف اااه يعااارض الزرناااوجي يصاااورو لطرياااق  

الاتعيا، وياارن أن هااذا الطريااق هااو األساايو  األمثاال لعمي ااة الااتعيا، وهااذو الفصااول هااي : 

ال الااتعيا، اخت ااار اععيااا واألسااتاذ والشااريك والثبااات ماه ااة العيااا والفقااه وفضاايه، الن ااة حاا

عي ه، ععظ ا العيا وأهيه، احند واعواظبة وانمة، بداية السبق وقدرو وعرع به، التوكال، وقات 

التحصاا ل، الشاافقة والنصاا حة، اإلسااتفادة، الااور  يف حااال الااتعيا، ف مااا يااور  ا فاان ومااا 

                                                           
 9 ص(  م2111 جايا، الحرمين) ،المتعلم تعليم شرح إسماعيل، بن إبراهيم 11 
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أمااا هااذا البحااث التكم يااي عبحااث الباحثااة  يااور  النساا ان، وف مااا جييااب الاار   ومااا  نعااه 

 ه  الفصل يف بداية السبق وقدرو وعرع بمن الفصل ماه ة العيا والفقه وفضيه حىت

 يشيخ الزرنوجالالمبحث الثالث : ترجمة  .2

  هو إماام فق اه، وهاو برهان اإلسالم الزرنوجي أحد عيماء القرن السادس ان،ري

أحااد فق اااء ا نف ااة  ولقبااه الااذي اشاات ر بااه برهااان الاادين أو برهااان اإلسااالم، طفااال عيااال 

 18امسه ا ق قي الذي مل يرد ذكرو يف كتب الرتاجا 

ينسااب برهااان الااادين الزرنااوجي لبيااادة  رنااب وهاااي مدينااة يف باااالد فااارس ومل عاااذكر  

ختيف اعؤرخون يف ة و دعه، أما عن سنة وفاعه فقد الرتاجا سنكتب التاريخ والطبقات وا

 17ه،ري  571حتديدها، فقد ذكرت بعل اعراجع ا ديثة أن وفاعه كانت سنة 

أغيب الظن أن نشاكة برهاان الادين الزرناوجي كانات يف بيادة  رناور  واألمار الاذي 

ماا طيباه يف الكتعاا ، شاكنه شاكن ماا كاان يتبعاه    شك ف ه أن الزرنوجي طيب العياا أول

سواد الناس يف ععي ا أو دها، وكاان معظاا ماا يف اد الصاغحن يف هاذا الكتاا  ععياا القاران 

واخلااا  العااار  وأماااور الااادين الرئ سااا ة وشااا ا مااان ا ساااا  ومبااااد  اليغاااة والنحاااو، واليغاااة 

هااو البدايااة الطب ع ااة الاا  الفارساا ة، وقي اال ماان الشااعر واألد ، وكااان الاارتدد عيااال الكتااا  

                                                           
18 www.arab-ency.com 

19 Ismailedu.blogspot.com 
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باادأ ف  ااا كاال أكااابر عيماااء اليغااة والفقااه واألد   وكااان ماان الطب عااي بعااد خااتا القاار ن أن 

ينقااال طاااال  العياااا إىل حيقاااات الااادرس يف اعسااااجد لتيقاااي العياااوم اعختيفاااة عياااال أيااادي 

والثابات أن الزرناوجي كاان عيم اذا لصااحب  انداياة(، أخاذ العياا  مشايخ هاذو ا يقاات 

يااال أسااتاذو برهااان الاادين اعرغ ناااين يف مسرقنااد ويف ياااري، واااا ماادينتان كاناات ععقااد يف ع

 20مساجداا والم العيا نذا األستاذ الكبحن 

قية اععيومات حاول ح ااة الزرناوجي   ععاين اساتحالة عكاوين فكارة عان شخصا ته 

ععيا ا اعاتعيا طرياق الاتعيا( عتبا  ال  نيمس ا بوضو، يف كتابه  فمان خاالل قاراءة كتاباه  

لنا مالمح عيك الشخص ة، ف و فق ه حنفي متعصب عذهباه، وعبع تاه ناذا اعاذهب عظ ار 

يف مصاانفه الااذي أورد ف ااه العديااد ماان ا ستشاا ادات واألقااوال السااائدة يف عصاارو، أغيب ااا 

و  يتنااول لعيماء وفق اء األحنان، مع أن الكتا     ت بصية إىل أي مواض ع الفقه، 

مااذهب اإلمااام أ  حن فااة بكيااة دراسااة، وعظ اار أيضااا بتيم حااه إىل بعاال كتااب األحنااان 

اعختصرة يف الفقه ال  رأن أن اعتعيا حفظ ا يف بداية طريق الاتعيا، بال حاىت إناه أوجاب 

 21عيال اعتعيا عقط ع الور  عيال ما كان يفعيه اإلمام أ  حن فة 
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اجا عفص الت ضرورية عن ح اة الزرناوجي، إ  أن شا رعه أعات مل عذكر كتب الرت 

من إنتاجه الوح د، الذي عرن به وهو  ععي ا اعتعيا طريقة الاتعيا  وكال ماا ذكار اعراجاع 

أنه عتيمذ عيال يد صاحب كتا   انداية يف فرو  الفقه  لربهان الادين عياي بان أ  بكار 

كمااا يااذكر الزرنااوجي أن   22يف كتابااه أسااتاذا لااه  الفرغاااين اعرغ تاااين، الااذي يعتااربو الزرنااوجي

 فخر اإلسالم ا سن ابن منصور الفرغاين، وقاضي خان كان ش خا له 
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 الفصل الثالث

 منهجية البحث
 

قبلللن تن قشلللبقح ة ببى لللا  ملللمل ت سلللب  علللم ةجية يلللم تن ق للل   عشس  لللا ة ب للل  

 حتق قويف   ببى اة   سبج إحتةب  يتت ةج م عبة  ممل   م ص ألهللللللة  ة ةبعلللللا  حلصللللل   ة

  1ة ةب  ا  ئقة ط ة  ممل  ببى اة قيمكم تن يمز ضهةغ وت  ب  ة  ةهلت

 نوعهو لبحثا مدخل .أ
 تهم مسبقه عم ة ذي ة ش  ي تو ة ك في ة ب   عم ة ب   هذة كبن ةجلخن عم

 ن  ه فسذة ى   عم تعب 2إىصبئ ا  رق ما ع بجلا ط يقا  م ب شبقه يةشبو  ال تنه

 .ة ش  يا ة ة م ن ة لرةسا ة ب   ن ع عم ة ب  

 درهامصاو لبحثت ابيانا .ب
  قل  يتتو ة شصللللللللللل   ة نجلمت تو ةممب كة فسي  ب  ة ةهذت ب بنبتن 

مشلل ا ة زرنلل لي ة لليت قةكلل ن عللم  ق ملل م ةجللة مم ة كةللب   يفة ش للو وتغ ةضلله   ممل

                                                           
1  Kunjana Rahardi, Dimensi-Dimensi Kebahasaan (Yogyakarta: PT Gelora Aksara Pratama, 2006), 

hal : 93 

2 Lexy Moleong, Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Bandung: Remaja Posdakarya, 2008) hal 

: 5 
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ق ملل م ةجللة مم ت فسللي ة كةللب   ب شبة هذهدر عصب عبعبئللا وةيللا  شلل  وللف ا  وت

 مش ا ة زرن لي  

 أدوات جمع البيانات .ت
تدوةت مجع ة ب بنبت هي ةأل ا ة يت ةسةخلعةسب ة ببى ا جق بس ةجظبه  

نبت يف ع ض ع ة ب   "ة ش و تدوةت مجع ة ب ب عبت 3ة  بج ا تي ةإللةمب  ا 

 وتغ ةضه يف ة كةب  ق م م ةجة مم" فسي ةألدوةت ة بش يا تي ة ببى ا ذةقه 

 تلبياناا جمع طريقة .ث

تن  هي  و  ثبئقة ط يقا فسيت ب بنب مجع يف جيةخلعاة  ط يقاة عبت

ة  لمش ا ة زرن لي  ا  وقق ت كةب  ق م م ةجة مم ة كةب  ة ش  ي  ببى ات ةقق 

  مث ققيم قمك ة ب بنبت وقصش فسب ق يلهب  يتت ة ب بنبة عشسبج  ةيةخ ةت ع 

سب  ةك ن هشبك ب بنبت  م ة ش و وتن ة ه ىيب ة ش و وتغ ةضه ةج ةد حتم م

 ش ا ة زرن لي مق م م ةجة مم  يف ة كةب   غ ةضه ة ذي ييةخلموت

 تحليل البيانات .ج
 : ةب  اة  ط يقاة  ببى اة فةةبع مج سب مت  يتت ة ب بنبة حتم ن يف عبت

                                                           
3 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2007). hal 213 
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ة ش للو وتغ ةضلله يف   مت ب ب بنة عم  ببى ار ةختةب هشبت : و ب بنبة حتليل  1

 سئمابأ وماى ق وت سبس اوت عسما هبيللللللللللل ة عبق ملللللللللل م ةجللللللللللة مم  كةللللللللللب  

   ب  ة

ة ش لللللو وتغ ةضللللله   مت  ب بنبعلللللم ة  ببى ايلللللل  ة هشبت :  ب بنبة قصش ف  2

   ب  ة سئماط يف ت شقبة ىيبة ذي مت حتليلهب 

  مت ب ب بنة  ببى اض ةق   هشب:  عشبقشبقسبو حتم مسبت و ب بنبة   ضسب  3

قفيلههب  مثق م م ةجة مم مث حتليلهب وقصلش فسب  ة ش و وتغ ةضه يف كةب  

  بسب  القا هلب  يتت ةبب شظ يب بطسبور قشبقشسبو قصش فسب وت

 تصديق البيانات .ح
إن ة ب بنبت ة يت مج سب وحتم مسب حتةبج إىل ة ةصليق  وقةبع ة ببى ا يف قصليق 

 ب بنبت هذة ة ب   ة ط ةئق ة ةب  ا : 

 ق م م ةجة مم ة ب   كةب   ع ةل ا عصبدر ب بنبت  1

ة للل بني بلللا ة ب بنلللبت ة للليت مت مج سلللب  صلللبدرهب  تي ربلللني ة ب بنلللبت  لللم ة ش لللو   2

 ق م م ةجة مم كةب   يف وتغ ةضه
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ة ب بنللللبت  للللم ة ش للللو  عشبقشللللا ة ب بنللللبت عللللع ة للللزعالق وةجشلللل    تي عشبقشللللا  3

زعالق ق ملللللل م ةجللللللة مم وة لللللليت مت مج سللللللب وحتم مسللللللب  عللللللع ة للللللوتغ ةضلللللله يف كةللللللب  

 وةجش   

 إجراءات البحث .خ
 ة ةب  ا : ة  الث ةج ةىن هذه ت سب إل ةق يف ة ببى ا قةبع

ع ىمللللا ة ةخطلللل ني : ققلللل م ة ببى للللا يف هللللذه ةج ىمللللا بة ليللللل ع ضلللل ع ت سللللب  .1

لةرسللبت ة يللببقا ة لليت وع كبزهللب  وققلل م بةصللم مسب  وحتليللل تدوةهللب  ووضللع ة 

 هبب  وقشبو  ة شظ يبت ة يت هلب  القا هبب   القا هلب ة يببقا ة يت هلب

ع ىملللللا ة ةشف لللللذ : ققللللل م ة ببى لللللا يف هلللللذه ةج ىملللللا مجلللللع ة ب بنلللللبت  وحتم مسلللللب   .2

 وعشبقشةسب 

بةغم فسب وجتم لهب   وقق م ت سب ة ببى ا قكمن ةج ىما هذه ةألهنبق : يف ع ىما .3

 ممشبقشلللا  مللللفع  شسلللب  مث ققللل م بة لللليمسب وقصللل   سب  ملللمل تسلللبس مث ققللللم 

 عالىظبت ةجشبقشا  
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 الفصل الرابع

 ومناقشتها وتحليلها البيانات عرض
 

تاب تعليم يف ك وأغراضه عن النعت عرض الفصل هذا يف الباحثة ستبحث 

 لشيخ الزرنوجي.لاملتعلم 

لشثثثيخ لاملبحثثثث ا و  ل الال ثثثاو الثثثه ورلو تييفثثثا النعثثثت يف كتثثثاب تعلثثثيم املثثثتعلم  .أ

 الزرنوجي.

يف هثثثذا البحثثثث تراثثث  الباحثثثثة أا تبحثثثث الال ثثثاو تييفثثثا النعثثثت يف كتثثثاب تعلثثثيم 

 رنوجي. وهي ك ا الي لشيخ الز لاملتعلم ل

 (4يف أّي حاٍ  كاا )صل .1

 (5الّ تصّنُف كتابا يف الزه  )صلأ .2

 (5واجلول والشفقة وغريها سوى العلم )صل .3

 (6إىل التقوى اّلذي استحقُّ به )صل .4

 (6والسعالة ا ب اة )صل .5

 (7ىل سنن اهل ى )صلإ هو العلم اهلالي .6
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 (7)صل  # أشّ  على الشيطاا من ألف عاب   اتإّا تقييفا واح ا ُمتَثَورِّع   .7

 (8كتابا يف ا خالق )صل .8

 (8والص قاِو الّ اتعِة للبالء )صل .9

 (9تيفو صفة اتجّلى هبا )صل .11

 (9وأخبار صحيحة مشيفورة )صل .11

 (01مام ا جل )صلاإلوأنش  الشيخ  .12

 (01تساٌل كبرٌي )صل .13

 (01عاملٌ متيفّتٌك )صل .14

 (01متنّسٌك )صلجاهٌل  .15

 (01مها تتنٌة يف العاملنَي عظي ٌة )صل .16

 (00إمساعيل الصفار ا نصاري )صل .17

 (00جبيفٍ  كثرٍي )صل .18

 (00)صل  إىل ال نيا احلقريِة القليلة الفانيةِ  .19

 ( 01علي ابن أيب بار ق س اهلل روحه العزاز )صل .21

 (01وج ته شيخا وقورا حلي ا صبورا )صل .21

 (04له رأُي صائٌب )صل .22
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 (05خَر )صلبفٍن آ .23

 (05خَر )صلبلٍ  آىل إ .24

 (06عل ين حرتا واح ا )صل .25

 (07لتعليم حرٍف واحٍ  )صل .26

 (07تخر ال ان اإلرسابن ي )صل .27

 (07أبا ازا  ال بوسي )صل .28

 (08شيئا آخر )صل .29

 (08من التعظيم الواجب )صل .31

 (08بقاضيخاا )صل تخر اإلسالم املعروفُ  .31

 (09ورأى أبو حنيفة كاتبا اُثَقْرِمُط يف الاتابة )صل .32

 (09إا مسع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة )صل .33

 (09يف الزماا ا ّو  )صل .34

 (11عن ا خالق الذمي ة )صل .35

 (11تإهنا كالب معنواة )صل .36

 (11لل ااا العايل )صل .37

 (10شاسع )صل اجلّ  ا ين كّل أمر .38
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 (10واجلّ  افتح كّل باب مغلِق )صل .39

 (10وأحّق خلق اهلل باهلّم امرٌؤ # ذو مهّة ابلى بعيش ضيِق )صل .41

 (11باهل م العوايل )صل .41

 (11والرّتق أصٌل عظيٌم )صل .42

 (11من اهلّ ة العالية )صل .43

 (14له مهّة عالية )صل .44

 (14وملك ال نيا أمر حقرٌي )صل .45

 (14تإنه شُؤٌم وآتٌة عظي ٌة )صل .46

 (15والعلم الناتع حيصل به )صل .47

 (15)صل  تإنه حياة أب اة .48

 (16هو النور كل النور )صل .49

 (17واخلبز الياِبُس اقطع البلغَم )صل .51

 (17تإنه سنة سنّية )صل .51

 (18ما من شيئ بُ َئ )صل .52

 (18أبا اوسف اهل  اين )صل .53

 (18اوم ا ربعاء اوم خلق تيه النور )صل ا  .54
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 (19تال افيفم الاالم اليسرَي )صل .55

 (19اخلليل ابن امح  السرخسي )صل .56

 (19وألْم لرسه بفعل لمي ي )صل .57

 (19لشيئ ج ا  )صل .58

 (19بالعذاب الش ا  )صل .59

 (11ويف الشعر اّلذي ذكره )صل .61

 (11توائ  كثرية )صل .61

 (11بري )صلهذا أصل ك .62

 (11كالم الفقيه املناظر )صل .63

 (11إا كنت لل وصي الّشفيق مطيعا )صل .64

 (10تخر ال ان الااشاين )صل .65

 (10بلساا سؤو  )صل .66

 (10وقلب عقو  )صل .67

 (11كاا له ما  كثري )صل .68

 (11تنعم املا  الصاحل )صل .69

 (11للرجا  الصاحل )صل .71
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 (11لقا  بأب غيّن )ص .71

 (11من اهلل تعاىل احلّق اهلالي املبني العاصم )صل .72

 (11من املخلوق العاجز )صل .73

 (11إىل صراط مستقيم )صل .74

 (11كاا أبو الشيخ اإلمام مشس ا ئ ة احللواين تقريا ابيع احللواء )صل .75

 (11له ثوب نفيس )صل .76

 (11)صل 1يف ثوب خِلقٍ  .77

 (11ليه ثيابا نفيسة )صلإ .78

 (11مجع قشور البطيخ امللقاة )صل .79

 (11يف مااا خا  )صل .81

 (11تإنه تقر حاضر )صل .81

 (11أعوذ باهلل من ط ع ا ين إىل طبع )صل .82

 (14وسبق اليوم اّلذي قبل ا مس )صل .83

 (14أا حيفظ نسخة واح ة )صل .84

 

                                                           
 خرق أي مشبهة صفة1 
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 لثاين ل أنواع النعت يف كتاب تعليم املتعلماملبحث ا  .ب

يف هذا البحث ترا  الباحثة أا تبحثث أنثواع النعثت تيثه. تثأنواع النعثت ك ثا ذكثر 

 اجل لثة  والنعثت املفثرل  السثب  والنعثت والنعثت احلقيقثييف الفصثل الثثاين هثو النعثت 

 شيخ الزرنوجي تفي ا اليللكتاب تعليم املتعلم ليف  اجل لة. وأما أنواع النعت  شبه والنعت

 النعت احلقيقي .1

 (5)صل واجلول والشفقة وغريها سوى العلم 

لفظ "سوى" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "وغريها".

 (6)صل ىل التقوى اّلذي استحقُّ بهإ 

 نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "اّلذي" هو نعت حقيقي اعين ا   على صثفة يف

 هو "التقوى".

  (6)صل ب اةوالسعالة ا 

ب اثثثة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  لفثثثظ "ا 

 منعوته هو "السعالة".

 (7)صل هو العلم اهلالي اىل سنن اهل ى 
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لفثثثظ "اهلثثثالي" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "العلم".

  ّ(7)صل شّ  على الشيطاا من الف عاب تقييفا واح ا ُمتَثَورِّع ا # أ تإا 

لفظ "واح ا" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفس متبوعه  منعوتثه 

 هو "تقييفا".

 (8)صل والص قاِو الّ اتعِة للبالء 

لفثثثظ "الّ اتعثثثِة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 ِو"منعوته هو "الص قا

  (8)صلوأخبار صحيحة مشيفورة 

لفثثظ "صثثحيحة" هثثو نعثثت حقيقثثي اعثثين اثث   علثثى صثثفة يف نفثثس متبوعثثه  

 منعوته هو "أخبار"

  (01)صل جلّ وأنش  الشيخ اإلمام ا 

فة يف نفثثثس متبوعثثثه  جثثثّل" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثلفثثثظ "ا 

 مام"منعوته هو "اإل

  ٌ(01)صل تساٌل كبري 
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عت حقيقي اعثين اث   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "كبرٌي" هو ن

 هو "تساٌل"

  ٌ(01)صل عاملٌ متيفّتك 

لفثثثظ "متيفتّثثثٌك" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "عامل"

  ٌ(01)صل جاهٌل متنّسك 

لفثثثظ "متنّسثثثٌك" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "جاهل"

 (01)صل مها تتنة يف العاملني عظي ة 

لفثثثظ "عظي ثثثة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "تتنة"

 (00)صل امساعيل الصفار االنصاري 

لفثثظ "االنصثثاري" هثثو نعثثت حقيقثثي اعثثين اثث   علثثى صثثفة يف نفثثس متبوعثثه  

 منعوته هو "الصفار"

  ٍ(00)صل جبيفٍ  كثري 
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هو نعت حقيقي اعثين اث   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "كثرٍي" 

 هو "جيفٍ "

 (01)صل ىل ال نيا احلقريِة القليلة الفانيةِ إ 

لفثثثظ "احلقثثثريِة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "ال نيا"

 (01)صل يب بار ق س اهلل روحه العزازعلي ابن أ 

قي اعين ا   على صفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "العزاز" هو نعت حقي

 هو "روحه"

 (01)صل وج ته شيخا وقورا حلي ا صبورا 

لفظ "شيخا" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفس متبوعه  منعوتثه 

 هو "وقورا"

 (04له رأُي صائٌب )صل 

لفثثثظ "صثثثائب" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 ُي"منعوته هو "رأ

 (05بفٍن اخَر )صل 
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لفظ "اخر" هثو نعثت حقيقثي اعثين اث   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "تّن"

 (05ىل بلٍ  اخَر )صلإ 

لفظ "اخر" هثو نعثت حقيقثي اعثين اث   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "بل "

 (06عل ين حرتا واح ا )صل  

يف نفس متبوعه  منعوتثه  لفظ "واح ا" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة

 هو "حرتا"

 (07لتعليم حرٍف واحٍ  )صل 

لفظ "واح " هو نعت حقيقي اعين ا   على صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "حرف"

 (07تخر ال ان اإلرسابن ي )صل 

لفظ "االرسابن ي" هو نعثت حقيقثي اعثين اث   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  

 منعوته هو "تخر ال ان"

  (07ال بوسي )صل أبا ازا 
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لفثثظ "ال بوسثثي" هثثو نعثثت حقيقثثي اعثثين اثث   علثثى صثثفة يف نفثثس متبوعثثه  

 منعوته هو "ازا "

 (08شيئا آخر )صل 

لفظ "اخر" هثو نعثت حقيقثي اعثين اث   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "شيئا"

 (08من التعظيم الواجب )صل 

فثثثس متبوعثثثه  لفثثثظ "الواجثثثب" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف ن

 منعوته هو "التعظيم"

 (08تخر اإلسالم املعروُف بقاضيخاا )صل 

لفثثثظ "املعثثثروُف" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "تخر اإلسالم"

 (09إا مسع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة )صل 

ه  لفثثثظ "واحثثث ة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثث

 ”منعوته هو "مسألة

 (09إا مسع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة )صل 
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لفثثثظ "واحثثث ة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "كل ة"

 (09يف الزماا ا ّو  )صل 

لفظ "االّو " هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "الزماا"

 (11ق الذمي ة )صلعن ا خال 

لفظ "الذّمية" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفس متبوعه  منعوته 

 هو "ا خالق"

 (11تإهنا كالب معنواة )صل 

لفظ "معنواة" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفس متبوعه  منعوته 

 هو "كالب"

 (11لل ااا العايل )صل 

على صفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه  لفظ "العايل" هو نعت حقيقي اعين ا  

 هو "املااا"

 (10اجلّ  ا ين كّل أمر شاسع )صل 



 

02 

 

لفثثثظ "شاسثثثع" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "أمر"

 (10واجلّ  افتح كّل باب مغلِق )صل 

لفظ "مغلق" هو نعت حقيقي اعين ا   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "باب"

 (10وأحّق خلق اهلل باهلّم امرٌؤ # ذو مهّة ابلى بعيش ضيِق )صل 

لفثثظ "ذو" هثثو نعثثت حقيقثثي اعثثين اثث   علثثى صثثفة يف نفثثس متبوعثثه  منعوتثثه 

 هو "امرؤ"

 (11باهل م العوايل )صل 

لفثثثظ "العثثثوايل" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "اهل م"

 (11لوالرّتق أصٌل عظيٌم )ص  

لفظ "عظيم" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "أصل"

 (11من اهلّ ة العالية )صل 
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لفظ "العالية" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفس متبوعه  منعوتثه 

 هو "اهلّ ة"

 (14له مهّة عالية )صل 

تبوعثه  منعوتثه لفظ "عالية" هو نعت حقيقي اعين ا   علثى صثفة يف نفثس م

 هو "مهّة"

 (14وملك ال نيا أمر حقرٌي )صل 

  على صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "حقري" هو نعت حقيقي اعين ا 

 هو "أمر"

 (14تإنه شُؤٌم وآتٌة عظي ٌة )صل 

لفثثثظ "عظي ثثثٌة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "واتة"

  (15به )صلوالعلم الناتع حيصل 

لفظ "الناتع" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "العلم"

 (15تإنه حياة أب اة )صل 
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لفظ "أب اة" هو نعت حقيقي اعين ا   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "حياة"

 (16هو النور كل النور )صل 

فثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "كثّل" هثو نعثت حقيقثي اعثين اث   علثى صثفة يف ن

 هو "النور"

 (17واخلبز الياِبُس اقطع البلغَم )صل 

لفثثثظ "اليثثثاِبُس" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "اخلبز"

 (17تإنه سنة سنّية )صل 

لفظ "سنية" هو نعت حقيقي اعثين اث   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "سنة"

  (18 اين )صلأبا اوسف اهل 

لفثثثظ "اهل ثثث اين" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 اوسف"أبا منعوته هو "

 (19تال افيفم الاالم اليسرَي )صل 
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لفظ "اليسري" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفس متبوعه  منعوته 

 هو "الاالم"

 (19اخلليل ابن امح  السرخسي )صل 

حقيقثثي اعثثين اثث   علثثى صثثفة يف نفثثس متبوعثثه   لفثثظ "السرخسثثي" هثثو نعثثت

 منعوته هو "اخلليل"

 (19وألْم لرسه بفعل لمي ي )صل 

لفثثثظ "لميثثث ي" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "تعل"

 (19لشيئ ج ا  )صل 

لفظ "ج ا " هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفس متبوعه  منعوته 

 هو "شيئ"

 (19العذاب الش ا  )صلب 

لفثثثظ "الشثثث ا " هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "العذاب"

 (11توائ  كثرية )صل 
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لفظ "كثرية" هو نعت حقيقي اعين ا   على صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "توائ "

 (11هذا أصل كبري )صل 

يف نفثس متبوعثه  منعوتثه  لفظ "كبري" هو نعت حقيقي اعثين اث   علثى صثفة

 هو "أصل"

 (11كالم الفقيه املناظر )صل 

لفثثثظ "املنثثثاظر" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "الفقيه"

 (11إا كنت لل وصي الّشفيق مطيعا )صل 

لفثثثظ "الّشثثثفيق" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "املوصي"

 (10تخر ال ان الااشاين )صل 

لفثثظ "الااشثثاين" هثثو نعثثت حقيقثثي اعثثين اثث   علثثى صثثفة يف نفثثس متبوعثثه  

 منعوته هو "تخر ال ان"

 (10بلساا سؤو  )صل 
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لفظ "سؤو " هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفس متبوعه  منعوته 

 هو "لساا"

 (10وقلب عقو  )صل 

صفة يف نفس متبوعثه  منعوتثه  لفظ "عقو " هو نعت حقيقي اعين ا   على

 هو "قلب"

 (11كاا له ما  كثري )صل 

لفظ "كثري" هو نعت حقيقي اعثين اث   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "ما "

 (11تنعم املا  الصاحل )صل 

لفثثثظ "الصثثثاحل" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "املا "

 (11لللرجا  الصاحل )ص 

لفثثثظ "الصثثثاحل" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "الرجا "

 (11قا  بأب غيّن )صل 
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لفظ "غثيّن" هثو نعثت حقيقثي اعثين اث   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "أب"

 (11من اهلل تعاىل احلّق اهلالي املبني العاصم )صل 

   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه لفظ "احلّق" هو نعت حقيقثي اعثين اث

 هو "اهلل"

 (11من املخلوق العاجز )صل 

لفثثثظ "العثثثاجز" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "املخلوق"

 (11إىل صراط مستقيم )صل 

لفثثثظ "مسثثثتقيم" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "صراط"

 (11و الشيخ اإلمام مشس ا ئ ة احللواين تقريا ابيع احللواء )صلكاا أب 

لفثثثظ "احللثثثواين" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "ا ئ ة"

 (11له ثوب نفيس )صل 
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لفظ "نفيس" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "ثوب"

  ٍ(11)صل 2يف ثوب خِلق 

لفظ "خلق" هو نعت حقيقي اعين اث   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "ثوب"

 (11إليه ثيابا نفيسة )صل 

لفظ "نفيسة" هو نعت حقيقي اعين ا   على صفة يف نفس متبوعه  منعوته 

 هو "ثيابا"

 (11مجع قشور البطيخ امللقاة )صل 

ا   على صفة يف نفس متبوعثه  منعوتثه لفظ "امللقاة" هو نعت حقيقي اعين 

 هو "البطيخ"

 (11يف مااا خا  )صل 

لفظ "خا " هو نعت حقيقي اعين اث   علثى صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "مااا"

 (11تإنه تقر حاضر )صل 

                                                           
 خرق أي بهةمش صفة2 
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لفثثثظ "حاضثثثر" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "تقر"

 (14ا مس )صل وسبق اليوم اّلذي قبل 

لفظ "اّلذي" هو نعت حقيقي اعين ا   على صثفة يف نفثس متبوعثه  منعوتثه 

 هو "اليوم"

 (14أا حيفظ نسخة واح ة )صل 

لفثثثظ "واحثثث ة" هثثثو نعثثثت حقيقثثثي اعثثثين اثثث   علثثثى صثثثفة يف نفثثثس متبوعثثثه  

 منعوته هو "نسخة"

 نعت املفرل .2

 (5واجلول والشفقة وغريها سوى العلم )صل 

 و نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "غريها".لفظ "سوى" ه

 (6إىل التقوى اّلذي استحقُّ به )صل 

لفثثثثثظ "الّثثثثثذي" هثثثثثو نعثثثثثت مفثثثثثرل  نثثثثثه غثثثثثري مجلثثثثثة وال شثثثثثبيفيفا  ومنعوتثثثثثه هثثثثثو 

 "التقوى".

 (6والسعالة ا ب اة )صل 
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لفثثثثظ "االب اثثثثة" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثري مجلثثثثة وال شثثثثبيفيفا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 

 ة"."السعال

 (7هو العلم اهلالي اىل سنن اهل ى )صل 

 لفظ "اهلالي" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "العلم".

 (7)صللف عاب  تإّا تقييفا واح ا ُمتَثَورِّع ا # أشّ  على الشيطاا من أ 

 لفظ "واح ا" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "تقييفا".

 (8 قاِو الّ اتعِة للبالء )صلوالص 

لفثثثثظ "الّ اتعثثثثِة" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثري مجلثثثثة وال شثثثثبيفيفا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 

 "الص قاِو"

 (9وأخبار صحيحة مشيفورة )صل  

لفثثثظ "صثثثحيحة" هثثثو نعثثثثت مفثثثرل  نثثثه غثثثري مجلثثثثة وال شثثثبيفيفا  ومنعوتثثثه هثثثثو 

 "أخبار"

  (01مام ا جل )صلاإلوأنش  الشيخ 

 فرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "االمام"لفظ "االجّل" هو نعت م

 (01تساٌل كبرٌي )صل 

 لفظ "كبرٌي" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "تساٌل"
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 (01عاملٌ متيفّتٌك )صل 

 لفظ "متيفّتٌك" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "عامل"

 (01جاهٌل متنّسٌك )صل 

"متنّسثثثثٌك" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثري مجلثثثثة وال شثثثثبيفيفا  ومنعوتثثثثه هثثثثو  لفثثثثظ

 "جاهل"

 (00إمساعيل الصفار ا نصاري )صل 

لفثثثظ "االنصثثثاري" هثثثو نعثثثت مفثثثرل  نثثثه غثثثري مجلثثثة وال شثثثبيفيفا  ومنعوتثثثه هثثثو 

 "الصفار"

 (00جبيفٍ  كثرٍي )صل 

 "لفظ "كثرٍي" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "جيف ٍ 

 (00إىل ال نيا احلقريِة القليلة الفانيِة )صل 

 لفظ "احلقريِة" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "ال نيا"

 (01علي ابن أيب بار ق س اهلل روحه العزاز )صل 

 لفظ "العزاز" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "روحه"

 (01ي ا صبورا )صلوج ته شيخا وقورا حل 

 لفظ "شيخا" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "وقورا"
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 (04له رأُي صائٌب )صل 

 لفظ "صائب" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "رأُي"

 (05بفٍن اخَر )صل 

 لفظ "اخر" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "تّن"

 (05ىل بلٍ  اخَر )صلإ 

 لفظ "اخر" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "بل "

 (06عل ين حرتا واح ا )صل  

 لفظ "واح ا" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "حرتا"

 (07لتعليم حرٍف واحٍ  )صل 

 ومنعوته هو "حرف"لفظ "واح " هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  

 (07تخر ال ان اإلرسابن ي )صل 

لفثثظ "االرسثثابن ي" هثثو نعثثت مفثثرل  نثثه غثثري مجلثثة وال شثثبيفيفا  ومنعوتثثه هثثو 

 "تخر ال ان"

 (07أبا ازا  ال بوسي )صل 

 لفظ "ال بوسي" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "ازا "

 (08شيئا آخر )صل 
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 رل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "شيئا"لفظ "اخر" هو نعت مف

 (08من التعظيم الواجب )صل 

لفثثثثظ "الواجثثثثب" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثري مجلثثثثة وال شثثثثبيفيفا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 

 "التعظيم"

 (08تخر اإلسالم املعروُف بقاضيخاا )صل 

لفظ "املعروُف" هو نعت مفرل  نه غثري مجلثة وال شثبيفيفا  ومنعوتثه هثو "تخثر 

 م"اإلسال

 (09إا مسع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة )صل 

 لفظ "واح ة" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "مسألة"

 (09إا مسع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة )صل 

 لفظ "واح ة" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "كل ة"

 (09ليف الزماا ا ّو  )ص 

 لفظ "االّو " هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "الزماا"

 (11عن ا خالق الذمي ة )صل 

لفثثثثثظ "الذّميثثثثثة" هثثثثثو نعثثثثثت مفثثثثثرل  نثثثثثه غثثثثثري مجلثثثثثة وال شثثثثثبيفيفا  ومنعوتثثثثثه هثثثثثو 

 "ا خالق"
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 (11تإهنا كالب معنواة )صل 

وتثثثثه هثثثثثو لفثثثثظ "معنواثثثثة" هثثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثثه غثثثثري مجلثثثثة وال شثثثثثبيفيفا  ومنع

 "كالب"

 (11لل ااا العايل )صل 

 لفظ "العايل" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "املااا"

 (10اجلّ  ا ين كّل أمر شاسع )صل 

 لفظ "شاسع" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "أمر"

 (10واجلّ  افتح كّل باب مغلِق )صل 

 ت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "باب"لفظ "مغلق" هو نع

 (10وأحّق خلق اهلل باهلّم امرٌؤ # ذو مهّة ابلى بعيش ضيِق )صل 

 لفظ "ذو" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "امرؤ"

 (11باهل م العوايل )صل 

 ه هو "اهل م"لفظ "العوايل" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوت

 (11والرّتق أصٌل عظيٌم )صل 

 لفظ "عظيم" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "أصل"

 (11من اهلّ ة العالية )صل 
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 لفظ "العالية" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "اهلّ ة"

 (14له مهّة عالية )صل 

 غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "مهّة"لفظ "عالية" هو نعت مفرل  نه 

 (14وملك ال نيا أمر حقرٌي )صل 

 لفظ "حقري" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "أمر"

 (14تإنه شُؤٌم وآتٌة عظي ٌة )صل 

 لفظ "عظي ٌة" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "واتة"

  (15به )صلوالعلم الناتع حيصل 

لفثثثظ "النثثثاتع" هثثثو هثثثو نعثثثت مفثثثرل  نثثثه غثثثري مجلثثثة وال شثثثبيفيفا  ومنعوتثثثه هثثثو 

 "العلم"

 (15تإنه حياة أب اة )صل 

 لفظ "أب اة" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "حياة"

 (16هو النور كل النور )صل 

 هو "النور"لفظ "كّل" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته 

 (17واخلبز الياِبُس اقطع البلغَم )صل 

 لفظ "الياِبُس" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "اخلبز"
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 (17تإنه سنة سنّية )صل 

 لفظ "سنية" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "سنة"

 (18أبا اوسف اهل  اين )صل 

ت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثري مجلثثثثة وال شثثثثبيفيفا  ومنعوتثثثثه هثثثثو لفثثثثظ "اهل ثثثث اين" هثثثثو نعثثثث

 "اوسف"

 (19تال افيفم الاالم اليسرَي )صل 

لفثثثظ "اليسثثثري" هثثثو هثثثو نعثثثت مفثثثرل  نثثثه غثثثري مجلثثثة وال شثثثبيفيفا  ومنعوتثثثه هثثثو 

 "الاالم"

 (19اخلليل ابن امح  السرخسي )صل 

لفثثثظ "السرخسثثثي" هثثثو نعثثثت مفثثثرل  نثثثه غثثثري مجلثثثة وال شثثثبيفيفا  ومنعوتثثثه هثثثو 

 يل""اخلل

 (19وألْم لرسه بفعل لمي ي )صل 

غثثري مجلثثة وال شثثبيفيفا  ومنعوتثثه هثثو  لفثثظ "لميثث ي" هثثو هثثو نعثثت مفثثرل  نثثه

 "تعل"

 (19لشيئ ج ا  )صل 

 لفظ "ج ا " هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "شيئ"
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 (19بالعذاب الش ا  )صل 

بيفيفا  ومنعوتثثثثه هثثثثو لفثثثثظ "الشثثثث ا " هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثري مجلثثثثة وال شثثثث

 "العذاب"

 (11توائ  كثرية )صل 

 لفظ "كثرية" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "توائ "

 (11هذا أصل كبري )صل 

 لفظ "كبري" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "أصل"

 (11كالم الفقيه املناظر )صل 

  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "الفقيه" لفظ "املناظر" هو نعت مفرل

 (11إا كنت لل وصي الّشفيق مطيعا )صل 

لفثثثثظ "الّشثثثثفيق" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثري مجلثثثثة وال شثثثثبيفيفا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 

 "املوصي"

 (10تخر ال ان الااشاين )صل 

لفظ "الااشاين" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "تخثر 

 ال ان"

 (10بلساا سؤو  )صل 
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 لفظ "سؤو " هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "لساا"

 (10وقلب عقو  )صل 

 لفظ "عقو " هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "قلب"

 (11كاا له ما  كثري )صل 

 ما "لفظ "كثري" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "

 (11تنعم املا  الصاحل )صل 

 لفظ "الصاحل" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "املا "

 (11للرجا  الصاحل )صل 

لفثثثثظ "الصثثثثاحل" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثري مجلثثثثة وال شثثثثبيفيفا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 

 "الرجا "

 (11قا  بأب غيّن )صل 

 شبيفيفا  ومنعوته هو "أب" لفظ "غيّن" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال

 (11من اهلل تعاىل احلّق اهلالي املبني العاصم )صل 

 لفظ "احلّق" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "اهلل"

 (11من املخلوق العاجز )صل 
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لفثثثثظ "العثثثثاجز" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثري مجلثثثثة وال شثثثثبيفيفا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 

 "املخلوق"

 (11)صل إىل صراط مستقيم 

لفثثثثظ "مسثثثثتقيم" هثثثثو نعثثثثت مفثثثثرل  نثثثثه غثثثثري مجلثثثثة وال شثثثثبيفيفا  ومنعوتثثثثه هثثثثو 

 "صراط"

 (11كاا أبو الشيخ اإلمام مشس ا ئ ة احللواين تقريا ابيع احللواء )صل 

 مشثس لفظ "احللواين" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "

 ا ئ ة"

 (11له ثوب نفيس )صل 

 نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "ثوب" لفظ "نفيس" هو

  ٍ(11)صل 3يف ثوب خِلق 

 لفظ "خلق" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "ثوب"

 (11إليه ثيابا نفيسة )صل 

 لفظ "نفيسة" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "ثيابا"

 (11ع قشور البطيخ امللقاة )صلمج 

                                                           
 خرق أي مشبهة صفة3 
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 لفظ "امللقاة" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "البطيخ"

 (11يف مااا خا  )صل 

 لفظ "خا " هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "مااا"

 (11تإنه تقر حاضر )صل 

 ومنعوته هو "تقر" لفظ "حاضر" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا 

 (14وسبق اليوم اّلذي قبل ا مس )صل 

 لفظ "اّلذي" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "اليوم"

 (14أا حيفظ نسخة واح ة )صل 

 لفظ "واح ة" هو نعت مفرل  نه غري مجلة وال شبيفيفا  ومنعوته هو "نسخة"

 نعت اجل لة .3

 (4يف أّي حاٍ  كاا )صل 

 "كاا" هو نعت مجلة من اجل لة الفعلية اّلذي ابني لفظ "حا " فظل

 (9تيفو صفة اتجّلى هبا )صل 

 "اتجّلى" هو نعت مجلة من اجل لة الفعلية اّلذي ابني لفظ "صفة" لفظ

 (09ورأى أبو حنيفة كاتبا اُثَقْرِمُط يف الاتابة )صل 

 ي ابني لفظ "كاتبا"" هو نعت من اجل لة الفعلية مجلة اّلذ اُثَقْرِمطُ  " لفظ
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 (18ما من شيئ بُ َئ )صل 

 " هو نعت مجلة من اجل لة الفعلية اّلذي ابني لفظ "شيئ" بُ ئَ  " لفظ

 (18 ا اوم ا ربعاء اوم خلق تيه النور )صل 

 "خلق" هو نعت مجلة من اجل لة الفعلية اّلذي ابني لفظ "اوم" لفظ

 (11أعوذ باهلل من ط ع ا ين إىل طبع )صل 

 " هو نعت مجلة من اجل لة الفعلية اّلذي ابني لفظ "ط ع". ا ين " ظلف

 شبه اجل لةنعت  .4

 (5الّ تصّنُف كتابا يف الزه  )صلأ 

شبه اجل لة  نه من اجلر واجملرور يف موضع النعت  لفظ "يف الزه " هو نعت 

 ومنعوته هو لفظ "كتابا".

 (8كتابا يف ا خالق )صل 

شثثبه اجل لثثة  نثثه مثثن اجلثثر واجملثثرور يف موضثثع عثثت لفثثظ "يف االخثثالق" هثثو ن

 النعت  ومنعوته هو لفظ "كتابا"

 

 املبحث الثالث ل أغراض النعت يف كتاب تعليم املتعلم .و
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ويف هثذا البحثث تراث  الباحثثثة أا تبحثث أغثراض النعثت تيثثه. أغثراض النعثت ك ثثا 

والتع ثثيم  الفصثثل الثثثاين هثثو اإلالثثاي والتخصثثيل واملثث ي والثثذم والثث حم والتوحيثث ذكثر يف 

لشثثثيخ الزرنثثثوجي تفي ثثثا ليف كتثثثاب تعلثثثيم املثثثتعلم والتفصثثثيل واإلهبثثثام. وأمثثثا أغثثثراض النعثثثت 

 اليل

 اإلالاي .1

 (5واجلول والشفقة وغريها سوى العلم )صل 

الثاي   ا املنعثوو لفظ "غريها" هو املنعوو  والنعثت هثو "سثوى"  عث  اإل

 اسم املعرتة.

 (6إىل التقوى اّلذي استحقُّ به )صل 

لفظ "التقوى" هو املنعوو  والنعت هو "اّلذي"  ع  اإلالاي   ا املنعوو 

 اسم املعرتة.

 (6والسعالة ا ب اة )صل 

ب اثثثثة"  عثثثث  اإلالثثثثاي   ا عالة" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "ا لفثثثظ "السثثثث

 رتة.املنعوو اسم املع

 (7ىل سنن اهل ى )صلإ هو العلم اهلالي  
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لفظ "العلم" هو املنعوو  والنعت هو "اهلالي"  ع  اإلالثاي   ا املنعثوو 

 اسم املعرتة.

 (8والص قاِو الّ اتعِة للبالء )صل 

لفثظ "الصث قاِو" هثثو املنعثوو  والنعثثت هثو " الّ اتعثثِة "  عث  اإلالثثاي   ا 

 املنعوو اسم املعرتة.

  (01مام ا جل )صلاإلأنش  الشيخ و 

لفظ "االمام" هو املنعوو  والنعت هو "االجّل"  ع  اإلالاي   ا املنعوو 

 اسم املعرتة.

 (00إمساعيل الصفار ا نصاري )صل 

لفثثظ "الصثثفار" هثثو املنعثثوو  والنعثثت هثثو "االنصثثاري"  عثث  اإلالثثاي   ا 

 املنعوو اسم املعرتة.

  (01اهلل روحه العزاز )صلعلي ابن أيب بار ق س 

لفظ "روحه" هو املنعثوو  والنعثت هثو "العزاثز"  عث  اإلالثاي   ا املنعثوو 

 اسم املعرتة.

 (07تخر ال ان اإلرسابن ي )صل 
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لفثثظ "تخثثر الثث ان" هثثو املنعثثوو  والنعثثت هثثو "االرسثثابن ي"  عثث  اإلالثثاي  

  ا املنعوو اسم املعرتة.

 (07أبا ازا  ال بوسي )صل 

"ابثثثا ازاثثث " هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "ال بوسثثثي"  عثثث  اإلالثثثاي   ا  لفثثثظ

 املنعوو اسم املعرتة.

 (08من التعظيم الواجب )صل 

لفثثثظ "التعظثثثيم" هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "الواجثثثب"  عثثث  اإلالثثثاي   ا 

 املنعوو اسم املعرتة.

 (08تخر اإلسالم املعروُف بقاضيخاا )صل 

و املنعوو  والنعت هو " املعروُف "  ع  اإلالاي  لفظ " تخر اإلسالم " ه

  ا املنعوو اسم املعرتة.

 (09يف الزماا ا ّو  )صل 

لفظ "الزماا" هو املنعوو  والنعت هو "االّو "  عث  اإلالثاي   ا املنعثوو 

 اسم املعرتة.

 (11عن ا خالق الذمي ة )صل 
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"  عثثث  اإلالثثثاي   ا لفثثثظ "ا خثثثالق" هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "الذمي ثثثة

 املنعوو اسم املعرتة. 

 (11لل ااا العايل )صل 

لفظ "املااا" هو املنعوو  والنعت هو "العايل"  ع  اإلالاي   ا املنعثوو 

 اسم املعرتة.

 (11باهل م العوايل )صل 

لفظ "اهل م" هو املنعوو  والنعت هو "العوايل"  ع  اإلالثاي   ا املنعثوو 

 .اسم املعرتة

 (11من اهلّ ة العالية )صل 

لفظ "اهلّ ة" هو املنعوو  والنعثت هثو "العاليثة"  عث  اإلالثاي   ا املنعثوو 

 اسم املعرتة.

 (15والعلم الناتع حيصل به )صل 

لفظ "العلم" هثو املنعثوو  والنعثت هثو "النثاتع"  عث  اإلالثاي   ا املنعثوو 

 اسم املعرتة.

 (16هو النور كل النور )صل 
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فثثظ "النثثور" هثثو املنعثثوو  والنعثثت هثثو "كثثّل"  عثث  اإلالثثاي   ا املنعثثوو ل

 اسم املعرتة.

 (17واخلبز الياِبُس اقطع البلغَم )صل 

لفظ "اخلبز" هو املنعوو  والنعت هو "اليابس"  عث  اإلالثاي   ا املنعثوو 

 اسم املعرتة.

 (18أبا اوسف اهل  اين )صل 

لنعثثت هثثو "اهل ثث اين"  عثث  اإلالثثاي   ا لفثثظ "ابثثا اوسثثف" هثثو املنعثثوو  وا

 املنعوو اسم املعرتة.

 (19تال افيفم الاالم اليسرَي )صل 

لفثثثثظ "الاثثثثثالم" هثثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثثت هثثثثثو "اليسثثثثري"  عثثثثث  اإلالثثثثثاي   ا 

 املنعوو اسم املعرتة.

 (19اخلليل ابن امح  السرخسي )صل 

عثثث  اإلالثثثاي   ا لفثثثظ "اخلليثثثل" هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "السرخسثثثي"  

 املنعوو اسم املعرتة.

 (19بالعذاب الش ا  )صل 
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لفثثثظ "العثثثذاب" هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "الشثثث ا "  عثثث  اإلالثثثاي   ا 

 املنعوو اسم املعرتة.

 (11ويف الشعر اّلذي ذكره )صل 

لفظ "الشعر" هو املنعوو  والنعت هو "الّثذي"  عث  اإلالثاي   ا املنعثوو 

 .اسم املعرتة

 (11كالم الفقيه املناظر )صل 

لفظ "الفقيه" هو املنعوو  والنعت هو "املناظر"  ع  اإلالاي   ا املنعوو 

 اسم املعرتة.

 (11إا كنت لل وصي الّشفيق مطيعا )صل 

لفثثثثظ "املوصثثثثي" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "الّشثثثثفيق"  عثثثث  اإلالثثثثاي   ا 

 املنعوو اسم املعرتة.

 (10ين )صلتخر ال ان الااشا 

لفظ "تخر ال ان" هو املنعوو  والنعت هو "الااشثاين"  عث  اإلالثاي   ا 

 املنعوو اسم املعرتة.

 (11تنعم املا  الصاحل )صل 



 

22 

 

لفظ "املا " هو املنعوو  والنعت هو "الصثاحل"  عث  اإلالثاي   ا املنعثوو 

 اسم املعرتة.

 (11للرجا  الصاحل )صل 

والنعثثثثت هثثثثو "الصثثثثاحل"  عثثثث  اإلالثثثثاي   ا  لفثثثثظ "الرجثثثثا " هثثثثو املنعثثثثوو 

 املنعوو اسم املعرتة.

 (11من املخلوق العاجز )صل 

لفثثثظ "املخلثثثثوق" هثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثت هثثثثو "العثثثاجز"  عثثثث  اإلالثثثثاي   ا 

 املنعوو اسم املعرتة.

 (11كاا أبو الشيخ اإلمام مشس ا ئ ة احللواين تقريا ابيع احللواء )صل 

املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "احللثثثثواين"  عثثثث  اإلالثثثثاي   ا  لفثثثثظ "ا ئ ثثثثة" هثثثثو

 املنعوو اسم املعرتة.

 (11مجع قشور البطيخ امللقاة )صل 

لفثثثظ " البطثثثيخ " هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو " امللقثثثاة "  عثثث  اإلالثثثاي   ا 

 املنعوو اسم املعرتة.

 (14وسبق اليوم اّلذي قبل ا مس )صل 
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النعت هو "اّلذي"  ع  اإلالاي   ا املنعثوو لفظ " اليوم " هو املنعوو  و 

 اسم املعرتة.

 التخصيل .2

 (4يف أّي حاٍ  كاا )صل 

لفظ "حا " هو املنعوو  والنعت هو "كاا"  ع  التخصيل   ا املنعثوو 

 اسم النارة.

 (5الّ تصّنُف كتابا يف الزه  )صلأ 

صثثثثثيل   ا لفثثثثظ "كتابثثثثا" هثثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثثت هثثثثو "الزهثثثثث "  عثثثث  التخ

 املنعوو اسم النارة.

 (7)صللف عاب  تإّا تقييفا واح ا ُمتَثَورِّع ا # أشّ  على الشيطاا من أ 

لفثثثثظ "تقييفثثثثا" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "متورعثثثثا"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (8كتابا يف ا خالق )صل 

لتخصثثثيل   ا لفثثثظ "كتابثثثا" هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "ا خثثثالق"  عثثث  ا

 املنعوو اسم النارة.

 (9تيفو صفة اتجّلى هبا )صل 
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لفثثثثظ "صثثثثفة" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "اتجلّثثثثى"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (9وأخبار صحيحة مشيفورة )صل 

لفثثثظ "أخبثثثار" هثثثو املنعثثثوو والنعثثثت هثثثو "صثثثحيحة"  عثثث  التخصثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (01برٌي )صلتساٌل ك 

لفثثثثثظ "تسثثثثثاٌل" هثثثثثو املنعثثثثثوو  والنعثثثثثت هثثثثثو "كبثثثثثرٌي"  عثثثثث  التخصثثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (01عاملٌ متيفّتٌك )صل 

 لفظ "عاملٌ" هو املنعوو 

 والنعت هو "متيفّتٌك"  ع  التخصيل   ا املنعوو اسم النارة. 

 (01جاهٌل متنّسٌك )صل 

"متنّسثثثٌك"  عثثث  التخصثثثيل   ا  لفثثثظ "جاهثثثٌل" هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو

 املنعوو اسم النارة.

 (01مها تتنٌة يف العاملنَي عظي ٌة )صل 
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لفثثثثظ "تتنثثثثٌة" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "عظي ثثثثة"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (00جبيفٍ  كثرٍي )صل 

وو لفظ "جيفٍ " هو املنعوو  والنعت هو "كثرٍي"  ع  التخصيل   ا املنع

 اسم النارة.

 (01وج ته شيخا وقورا حلي ا صبورا )صل 

لفثثثثظ "شثثثثيخا" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "وقثثثثورا"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (04له رأُي صائٌب )صل 

لفثثثثظ "رأي" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "صثثثثائب"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (05خَر )صلبفٍن آ 

"  عث  التخصثيل   ا املنعثوو خثرَ آ" هو املنعثوو  والنعثت هثو "بفنٍ " لفظ

 اسم النارة.

 (05خَر )صلبلٍ  آىل إ 
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خثر"  عث  التخصثيل   ا املنعثوو ظ "بلث " هثو املنعثوو  والنعثت هثو "آلف

 اسم النارة.

 (06عل ين حرتا واح ا )صل 

   ا لفثثثثظ "حرتثثثثا" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "واحثثثث ا"  عثثثث  التخصثثثثيل

 املنعوو اسم النارة.

 (07لتعليم حرٍف واحٍ  )صل 

لفثثثثظ "حثثثثرف" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "واحثثثث "  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (08شيئا آخر )صل 

خثر"  عث  التخصثيل   ا املنعثوو "شيئا" هو املنعوو  والنعت هو "آ لفظ

 اسم النارة.

  ْ(09ِمُط يف الاتابة )صلورأى أبو حنيفة كاتبا اُثَقر 

لفثثثثظ "كاتبثثثثا" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "اُثَقثثثثْرِمُط"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (11تإهنا كالب معنواة )صل 
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لفثثثظ "كثثثالب" هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "معنواثثثة"  عثثث  التخصثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (10اجلّ  ا ين كّل أمر شاسع )صل 

مر" هو املنعوو  والنعت هو "شاسع"  ع  التخصيل   ا املنعوو لفظ "ا

 اسم النارة.

 (10واجلّ  افتح كّل باب مغلِق )صل 

لفظ "باب" هو املنعوو  والنعت هو "مغلِق"  ع  التخصيل   ا املنعوو 

 اسم النارة.

 (10وأحّق خلق اهلل باهلّم امرٌؤ # ذو مهّة ابلى بعيش ضيِق )صل 

ؤ" هثثو املنعثثوو  والنعثثت هثثو "ذو"  عثث  التخصثثيل   ا املنعثثوو لفثثظ "امثثر 

 اسم النارة.

 (11والرّتق أصٌل عظيٌم )صل 

لفثثثثظ "أصثثثثل" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "عظثثثثيم"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (14له مهّة عالية )صل 
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ا املنعثوو لفظ "مهّة" هو املنعثوو  والنعثت هثو "عاليثة"  عث  التخصثيل   

 اسم النارة.

 (14وملك ال نيا أمر حقرٌي )صل 

لفظ "أمر" هو املنعوو  والنعت هثو "حقثري"  عث  التخصثيل   ا املنعثوو 

 اسم النارة.

 (14تإنه شُؤٌم وآتٌة عظي ٌة )صل 

تثثثثة" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "عظي ثثثثة"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا لفثثثثظ "وآ

 املنعوو اسم النارة.

  (15)صل أب اةتإنه حياة 

لفظ "حياة" هو املنعوو  والنعت هو "أب اة"  ع  التخصيل   ا املنعوو 

 اسم النارة.

 (17تإنه سنة سنّية )صل 

لفظ "سنة" هو املنعوو  والنعت هو "سثنّية"  عث  التخصثيل   ا املنعثوو 

 اسم النارة.

 (18ما من شيئ بُ َئ )صل 
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ئ"  ع  التخصيل   ا املنعوو لفظ "شيئ" هو املنعوو  والنعت هو "ا 

 اسم النارة.

 (18 ا اوم ا ربعاء اوم خلق تيه النور )صل 

لفظ "اوم" هثو املنعثوو  والنعثت هثو "خلثق"  عث  التخصثيل   ا املنعثوو 

 اسم النارة.

 (19وألْم لرسه بفعل لمي ي )صل 

لفثثثظ "بفعثثثثل" هثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثت هثثثثو "لميثثث ي"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 نعوو اسم النارة.امل

 (19لشيئ ج ا  )صل 

لفثثثثظ "شثثثثيئ" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "ج اثثثث "  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (11توائ  كثرية )صل 

لفثثثثثظ "توائثثثثث " هثثثثثو املنعثثثثثوو  والنعثثثثثت هثثثثثو "كثثثثثثرية"  عثثثثث  التخصثثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (11هذا أصل كبري )صل 
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عوو  والنعت هو "كبري"  ع  التخصيل   ا املنعوو لفظ "أصل" هو املن

 اسم النارة.

 (10بلساا سؤو  )صل 

لفثثثثظ "لسثثثثاا" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "سثثثثؤو "  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (10وقلب عقو  )صل 

لفثثثثظ "قلثثثثب" هثثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثثو "عقثثثثو "  عثثثث  التخصثثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (11كاا له ما  كثري )صل 

لفثثظ "ا " هثثو املنعثثوو  والنعثثت هثثو "كثثثري"  عثث  التخصثثيل   ا املنعثثوو 

 اسم النارة.

 (11قا  بأب غيّن )صل 

لفظ "بأب" هو املنعوو  والنعثت هثو "غثيّن"  عث  التخصثيل   ا املنعثوو 

 اسم النارة.

 (11إىل صراط مستقيم )صل 
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ت هثثثو "مسثثثتقيم"  عثثث  التخصثثثيل   ا لفثثثظ "صثثثراط" هثثثو املنعثثثوو  والنعثثث

 املنعوو اسم النارة.

 (11له ثوب نفيس )صل 

لفثثثثظ "ثثثثثوب" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "نفثثثثيس"  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

  ٍ(11)صل 4يف ثوب خِلق 

وو لفظ "ثوب" هو املنعوو  والنعت هو "خلق"  ع  التخصيل   ا املنعث

 اسم النارة.

 (11إليه ثيابا نفيسة )صل 

لفثثثثثظ "ثيابثثثثثا" هثثثثثو املنعثثثثثوو  والنعثثثثثت هثثثثثو "نفيسثثثثثة"  عثثثثث  التخصثثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (11يف مااا خا  )صل 

لفثثثثظ "ماثثثثاا" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "خثثثثا "  عثثثث  التخصثثثثيل   ا 

 املنعوو اسم النارة.

 (11تإنه تقر حاضر )صل 

                                                           
 خرق أي مشبهة صفة4 
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املنعوو  والنعت هو "ا ئ"  ع  التخصيل   ا املنعوو  لفظ "شيئ" هو

 اسم النارة.

 (11أعوذ باهلل من ط ع ا ين إىل طبع )صل 

لفظ "ط ع" هو املنعوو  والنعت هو "ا ين"  ع  التخصيل   ا املنعوو 

 اسم النارة.

 (14أا حيفظ نسخة واح ة )صل 

 التخصثثثيل   ا لفثثثظ "نسثثثخة" هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "واحثثث ة"  عثثث 

 املنعوو اسم النارة.

 امل ي .3

 (11من اهلل تعاىل احلّق اهلالي املبني العاصم )صل 

مثث ي عثث  املثث ي   ا النعثثت لفثثظ "اهلل" هثثو املنعثثوو  والنعثثت هثثو "احلثثّق"  

 منعوته هو "اهلل".

 (11من اهلل تعاىل احلّق اهلالي املبني العاصم )صل 

مث ي اهلثالي"  عث  املث ي   ا النعثت نعثت هثو "لفظ "اهلل" هو املنعثوو  وال

 منعوته هو "اهلل".

 (11من اهلل تعاىل احلّق اهلالي املبني العاصم )صل 
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مثث ي  عثث  املثث ي   ا النعثثت  لفثثظ "اهلل" هثثو املنعثثوو  والنعثثت هثثو "املبثثني"

 منعوته هو "اهلل".

 (11من اهلل تعاىل احلّق اهلالي املبني العاصم )صل 

مث ي العاصم"  عث  املث ي   ا النعثت " هو املنعوو  والنعت هو "لفظ "اهلل

 منعوته هو "اهلل".

 الذم .4

 (00إىل ال نيا احلقريِة القليلة الفانيِة )صل 

لفثثظ "الثث نيا" هثثو املنعثثوو  والنعثثت هثثو "احلقثثرية"  عثث  الثثذم   ا النعثثت ذّم 

 منعوته هو "ال نيا".

 (00فانيِة )صلإىل ال نيا احلقريِة القليلة ال 

لفثثظ "الثث نيا" هثثو املنعثثوو  والنعثثت هثثو "القليلثثة"  عثث  الثثذم   ا النعثثت ذّم 

 منعوته هو "ال نيا".

 (00إىل ال نيا احلقريِة القليلة الفانيِة )صل 

لفثثظ "الثث نيا" هثثو املنعثثوو  والنعثثت هثثو "الفانيثثة"  عثث  الثثذم   ا النعثثت ذّم 

 منعوته هو "ال نيا".

 ال ّحم .5
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 (11اا أبو الشيخ اإلمام مشس ا ئ ة احللواين تقريا ابيع احللواء )صلك 

"تقثريا"  عث  الثذم   ا النعثت  لفظ "مشس ا ئ ة" هو املنعوو  والنعثت هثو

 ترّحم منعوته هو "مشس ا ئ ة".

 التوكي  .6

 (7)صللف عاب  تإّا تقييفا واح ا ُمتَثَورِّع ا # أشّ  على الشيطاا من أ 

" هثثثثو املنعثثثثوو  والنعثثثثت هثثثثو "واحثثثث "  عثثثث  التوكيثثثث   ا اؤّكثثثث  لفثثثثظ "تقييفثثثثا

 املنعوو هو "تقييفا".

 (09إا مسع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة )صل 

لفثثثظ "مسثثثألة" هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "واحثثث ة"  عثثث  التوكيثثث   ا اؤّكثثث  

 املنعوو هو "مسألة".

 (09إا مسع مسألة واح ة وكل ة واح ة ألف مرة )صل 

لفثثثظ "كل ثثثة" هثثثو املنعثثثوو  والنعثثثت هثثثو "واحثثث ة"  عثثث  التوكيثثث   ا اؤّكثثث  

 املنعوو هو "كل ة".

 

 النعت وأغراضه يف كتاب تعليم املتعلم اله تذكر الباحثة متاما يف اجل وا  التايل ل
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 أغراض النعت أنواع النعت النعت املنعوو الال ة الن رة

 للتخصيل نعت اجل لة كاا حا  ّي حاٍ  كاايف أ 0

نعت شبه  الزه  كتابا الّ تصّنُف كتابا يف الزه أ 1
 اجل لة

 للتخصيل

واجلول والشفقة وغريها  1
 سوى العلم

نعت احلقيقي  سوى غريها
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ىل التقوى اّلذي استحقُّ إ 4
 به

نعت احلقيقي  اّلذي التقوى
 ونعت املفرل

 لإلالاي

نعت احلقيقي  ب اةا  السعالة ب اةلسعالة ا ا 5
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ىل سنن هو العلم اهلالي إ 6
 اهل ى

نعت احلقيقي  اهلالي العلم
 ونعت املفرل

 لإلالاي

 واح ا تقييفا تإّا تقييفا واح ا ُمتَثَورِّع ا 7

 متورعا

نعت احلقيقي 
 ونعت املفرل

 للتوكي 

 للتخصيل

نعت شبه  خالقا  كتابا خالقكتابا يف ا  8
 اجل لة

 للتخصيل
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نعت احلقيقي  ال اتعة الص قاو والص قاِو الّ اتعِة للبالء 9
 ونعت املفرل

 لإلالاي

 للتخصيل نعت اجل لة اتجّلى صفة تيفو صفة اتجّلى هبا 01

نعت احلقيقي  صحيحة أخبار وأخبار صحيحة مشيفورة .00
 ونعت املفرل

 للتخصيل

وأنش  الشيخ اإلمام  .01
 جلا 

احلقيقي نعت  جلّ ا  ماماإل
 ونعت املفرل

 لإلالاي

نعت احلقيقي  كبري تسال تساٌل كبريٌ  .01
 ونعت املفرل

 للتخصيل

نعت احلقيقي  متيفتك عامل عاملٌ متيفّتكٌ  .04
 ونعت املفرل

 للتخصيل

نعت احلقيقي  متنسك جاهل جاهٌل متنّسكٌ  .05
 ونعت املفرل

 للتخصيل

نعت احلقيقي  عظي ة تتنة مها تتنٌة يف العاملنَي عظي ةٌ  .06
 ونعت املفرل

 للتخصيل

مساعيل الصفار إ .07
 االنصاري

 مساعيلإ
 الصفار

نعت احلقيقي  االنصاري
 ونعت املفرل

 لإلالاي
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نعت احلقيقي  كثري جيف  جبيفٍ  كثريٍ  .08
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ىل ال نيا احلقريِة القليلة إ .09
 الفانيةِ 

احلقرية  ال نيا
والقليلة 
 والفانية

حلقيقي نعت ا
 ونعت املفرل

 للّذم

يب بار ق س ي ابن أعل .11
 اهلل روحه العزاز

نعت احلقيقي  العزاز روحه
 ونعت املفرل

 لإلالاي

وج ته شيخا وقورا حلي ا  .10
 صبورا

وقورا  شيخا
وحلي ا 
 وصبورا

نعت احلقيقي 
 ونعت املفرل

 للتخصيل

نعت احلقيقي  صائب رأي له رأُي صائبٌ  .11
 ونعت املفرل

 تخصيللل

نعت احلقيقي  خرآ تنّ  خربفنٍّ آ .11
 ونعت املفرل

 للتخصيل

نعت احلقيقي  خرآ بل  إىل بلٍ  آخر .14
 ونعت املفرل

 للتخصيل

نعت احلقيقي  واح ا حرتا عل ين حرتا واح ا .15
 ونعت املفرل

 للتخصيل
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نعت احلقيقي  واح  حرف لتعليم حرٍف واح ٍ  .16
 ونعت املفرل

 للتخصيل

تخر  ال ان االرسابن ي تخر .17
 ال ان

نعت احلقيقي  االرسابن ي
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق ال بوسي با ازا أ با ازا  ال بوسيأ .18
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق خرآ شيئا خرشيئا آ .19
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق الواجب التعظيم من التعظيم الواجب .11
رلونعت املف  

 لإلالاي

تخر اإلسالم املعروُف  .10
 بقاضيخاا

تخر 
 اإلسالم

ي نعت احلقيق املعروفُ 
 ونعت املفرل

 لإلالاي

بثثثثثثثثو حنيفثثثثثثثثة كاتبثثثثثثثثا ورأى أ .11

 اُثَقْرِمُط يف الاتابة

ي نعت احلقيق اُثَقْرِمطُ  كاتبا
 ونعت املفرل

 للتخصيل

إا مسع مسألة واح ة  .11
 لف مرةوكل ة واح ة أ

 مسألة

 كل ة

 واح ة

 واح ة

ي نعت احلقيق
 ونعت املفرل

 للتوكي 
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ي نعت احلقيق ّو ا  الزماا ّو يف الزماا ا  .14
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق الذمي ة ا خالق عن ا خالق الذمي ة .15
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق معنواة كالب تإهنا كالب معنواة .16
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق العايل املااا ا العايللل اا .17
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق شاسع أمر اجلّ  ا ين كّل أمر شاسع .18
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق مغلق باب واجلّ  افتح كّل باب مغلقِ  .19
 ونعت املفرل

 للتخصيل

وأحّق خلق اهلل باهلّم امرٌؤ  .41
 ذو مهّة ابلى بعيش ضيقِ 

ي نعت احلقيق ذو ؤامر 
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق العوايل اهل م باهل م العوايل .40
 ونعت املفرل

 لإلالاي

 للتخصيلي نعت احلقيق عظيم أصل والرّتق أصٌل عظيمٌ  .41
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 ونعت املفرل

ي نعت احلقيق العالية اهلّ ة من اهلّ ة العالية .41
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق عالية مهّة له مهّة عالية .44
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق حقري أمر وملك ال نيا أمر حقريٌ  .45
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق عظي ة تةوآ تٌة عظي ةٌ تإنه شُؤٌم وآ .46
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق الناتع العلم والعلم الناتع حيصل به .47
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق أب اة حياة تإنه حياة أب اة .48
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق كل النور هو النور كل النور .49
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق اليابس اخلبز واخلبز الياِبُس اقطع البلغمَ  .51
 ونعت املفرل

 لإلالاي
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ي نعت احلقيق سنية سنة تإنه سنة سنّية .50
فرلونعت امل  

 للتخصيل

 للتخصيل نعت اجل عة ب ئ شيئ ما من شيئ بُ ئَ  .51

ي نعت احلقيق اهل  اين أبا اوسف با اوسف اهل  اينأ .51
 ونعت املفرل

 لإلالاي

 ا اوم ا ربعاء اوم خلق  .54
 تيه النور

 للتخصيل نعت اجل عة خلق اوم

ي نعت احلقيق اليسري الاالم تال افيفم الاالم اليسريَ  .55
نعت املفرلو   

 لإلالاي

اخلليل ابن امح   .56
 السرخسي

اخلليل ابن 
 امح 

ي نعت احلقيق السرخسي
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق لمي ي تعل لْم لرسه بفعل لمي يوأ .57
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق ج ا  شيئ لشيئ ج ا  .58
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق الش ا  العذاب بالعذاب الش ا  .59
 ونعت املفرل

 لإلالاي
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ي نعت احلقيق اّلذي الشعر ويف الشعر اّلذي ذكره .61
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق كثرية توائ  توائ  كثرية .60
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق كبري أصل صل كبريهذا أ .61
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق املناظر فقيهال كالم الفقيه املناظر .61
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ا كنت لل وصي الّشفيق إ .64
 مطيعا

ي نعت احلقيق الّشفيق ملوصيا
 ونعت املفرل

 لإلالاي

تخر  تخر ال ان الااشاين .65
 ال ان

ي نعت احلقيق الااشاين
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق سؤو  لساا بلساا سؤو  .66
 ونعت املفرل

 لللتخصي

ي نعت احلقيق عقو  قلب وقلب عقو  .67
 ونعت املفرل

 للتخصيل

 للتخصيلي نعت احلقيق كثري ما  له ما  كثري .68
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 ونعت املفرل

ي نعت احلقيق الصاحل املا  تنعم املا  الصاحل .69
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق الصاحل للرجا  للرجا  الصاحل .71
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق غينّ  بأب   بأب غينّ قا .70
 ونعت املفرل

 للتخصيل

من اهلل تعاىل احلّق اهلالي  .71
 املبني العاصم

احلّق  اهلل
واهلالي 
واملبني 
 والعاصم

ي نعت احلقيق
 ونعت املفرل

 لل  ي

ي نعت احلقيق العاجز املخلوق من املخلوق العاجز .71
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق مستقيم اطصر  ىل صراط مستقيمإ .74
 ونعت املفرل

 للتخصيل

كاا أبو الشيخ اإلمام  .75
مشس ا ئ ة احللواين تقريا 

 ابيع احللواء

 احللواين ا ئ ة

 تقريا

ي نعت احلقيق
 ونعت املفرل

 لإلالاي

 لل ّحم



 

22 

 

ي نعت احلقيق نفيس ثوب له ثوب نفيس .76
 ونعت املفرل

 للتخصيل

عت اجل عةن خِلقٍ  ثوب يف ثوب خِلقٍ  .77  للتخصيل 

ي نعت احلقيق نفيسة ثيابا ليه ثيابا نفيسةإ .78
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق امللقاة البطيخ مجع قشور البطيخ امللقاة .79
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق خا  مااا يف مااا خا  .81
 ونعت املفرل

 للتخصيل

ي نعت احلقيق حاضر تقر تإنه تقر حاضر .80
 ونعت املفرل

 للتخصيل

أعوذ باهلل من ط ع ا ين  .81
 ىل طبعإ

 للتخصيل نعت اجل عة ا ين ط ع

وسبق اليوم اّلذي قبل  .81
 ا مس

ي نعت احلقيق اّلذي اليوم
 ونعت املفرل

 لإلالاي

ي نعت احلقيق واح ة نسخة ا حيفظ نسخة واح ةأ .84
 ونعت املفرل

 للتخصيل
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 الفصل الخامس

 الخالصة
 

 النتائج .أ
تشددم نل" لنعدد نغ اض  ددكن ن تددامناعتددم ن  ددتعت نننددن حبعلباح دديفن نبعددأن حبنت دد ن 

ن:ماناتن نهذ ن لفصل،نغهين مانيتي لزرننجي"نقأنغصت ن لباحثنإىلننتمجيفن لب

قأنغجأنعأةناض  مد ن لنعد ن ن تدامناعتدم ن  دتعت نبدبن لبدامن اغبنحد ن لبدامن .1

 لفظا.ن48 لسادسنهين

 عت ن: نن عن لنع ن ن تامناعتم ن  ت .2

 نع ن حلقمقي ل -

هننباندبنعتىنصدفيفن ننفدمنبتبنعدك،ن:دنن:نجداجن لضجدلن لفا دل.نغ بداننعد ن

 لفظا.ن67 تامناعتم ن  تعت نهين حلقمقين نن

 فضدب -
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ن غنهعدددا،ن:دددننهدددنن جددداجن لضجدددلنبدددان ددداحبنادددشنهتددديفنغ نادددبّنّنا،نغإحبن ددداحبنب ددد  

 تدامناعتدم ن نن  فدضدن لعاقل،نغ لضجالحبن لعداقالحب،نغ لضجدابن لعقدالج.نغ بداننعد ن

 لفظا.ن67  تعت نهين

 هتيف -

 تابدا.ن حيمدل رجدل مسمديفنبنعنادكن.دا.ن:دننجداج حبناقد ن ممتديفن لفعتمديفن غن  هدنن

 نلفظا.ن7 تامناعتم ن  تعت نهين نننغ باننع ن ممتيف

 تيفابكنه -

  بدا  رجدل  لدأ ر :دنن:ن   لنعد ، بنقد    غ جملدضغر  غن مدار  لظدض  يقد   حب

ننلفظا.ن2 تامناعتم ن  تعت نهين ننٌي.نغ باننع ن لشبكن ممتيفن لكضس

  اض ضن لنع ن ن تامناعتم ن  تعت ن: .3

 لفظا.ن48بعضفيف،ن:نن"جاجنزيأن لتاجض".نغهتتكن   نعنت  احب إذ  إليضاحن:ن -

ن86صدا"".نغهتتدكن بضجدل نكدضة،نب دلن"بدضرت   نعدنت  داحب لتخصدم ن:نإذ نن -

 لفظا.

نعتددىنبعدد ن ددأحنبنعناددك،ن:ددننإذ  ددأحن:ن -  ن دداحبن لنعدد نبددبن  نعددنتن ل ددذ نيددأب 

 لفظا.ن8 لضحم ".نغهتتكن  لضمحب  هلل "بس 
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نعتىنبع نذ  نبنعناك،ن:نن" عنذ لذ  ن:ن -  إذ ن احبن لنع نببن  نعنتن ل ذ نيأب 

 لفظا.ن4ن لضجم ".نغهتتك  لشمطاحب بب باهلل

نعتدىنبعد نيدرتح  نبنعنادك، لرتح  ن:نإذ ن احبن لنع نببن  نعنتن - :دنن  ل ذ نيأب 

 لفظا.ن1ن"بضرتنبزيأن  سكني".نغهتتك

ددأنبنعناددك، لتن مددأن:ن - نعتددىنبعدد ني     إذ ن دداحبن لنعدد نبددبن  نعددنتن ل ددذ نيددأب 

نلفظا.ن4ن"فإذ ننف ن ن لصنرننفخيفنغ حأة".نغهتتك  قنلكناعاىل

ن

 قرت ح   .ب

ستطاع ن لباح يفن حبنات  نت ّنانحت ن  ن نعن" لنعد نغ اض  دكن حلمأنهللنقأنإ

تشم ن لزرننجي"نبعنحبن هللناعاىلنغانفمقك.نغ عرتف ن لباح يفن حبنل ن تامناعتم ن  تعت ن

هذ ن لبحثن لتكممتينبعمأنعبن لكماب،نغلذلكناضجدنن لباح ديفنلتقدارونينغ لبداح نين حبن

اتمدد ن لباح دديفن حبناكددنحبن لبحددثنغن الحقددن نبدد ن لتصددحمانعتددىن انطدداجنغ لنقصدداحب.ي

ن لعتميننافعان  باحثننفسّنانغهم نببن لقض جن هعني.

ن

ن
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