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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 المبحث األول. ۱

 تعريف النعت .أ

 النعت يف الكتب النحوية مقدم على الثالثة األخرى. و البحث عن
أما تعريف النعت ىو التابع الذي يكمل متبوعو بداللتو على معٌت فيو أو 

عريف أنو تابع يكمل متبوعو كما ىذا الت  1فيما يتعلق بو، حنو: جاء زيد التاجر.
و قال ادلصطفى الغالييٍت: النعت )ويسّمى الصفة  2مبعٌت جديد حيقق الغرض. 

فاألّول أيضا( : ىو ما يذكر بعد اسم ليبُّت بعض أحوالو أو أحوال ما يتعّلق بو. 
 حنو : "جاَء التلميُذ اجملتهُد" و الثاين حنو "جاَء الرجُل اجملتهُد غالُمُو". 

فالصفة يف ادلثال األول بينت حال ادلوصوف نفسو. ويف ادلثال الثاين دل تبُت 
 3حال ادلوصوف وىو الرجل, وإّّنا بينت حال ما يتعّلق بو وىو الغالم.

و النعت جيب أن يتبع منعوتو يف اإلعراب و اإلفراد و التثنية و اجلمع و التذكَت 
و التأنيث و التعريف و التنكَتحنو:َجاَء الِتْلِمْيُذ اجمْلَتِهُد, إال إذا كان النعت سببيا 

و حينئذ وجوبا يف اإلعراب والتعريف و التنكَت غَت متحمل لضمَت ادلنعوت, فيتبع
 4فقط. و يراعى يف تأنيثو و تذكَته مابعدىنحو: َجاَء الرَُّجُل احَلَسُن ُخطُُّو.
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األصل يف النعت أن يكون امسا مشتقا, كاسم الفاعل و اسم ادلفعول و الصفة 
}َجاَء الِتْلِمْيُذ اجملتهُد, أكرْم خالدًا احملبوَب, َىَذا  ادلشبهة واسم التفضيل. حنو :

 رجٌل حسُن ُخْلِقِو, سعيد تلميذ أعقل من غَته{.
 وقد يكون مجلة فعلّية أو مجلة إمسية على ما سيأيت.

 وقد يكون امسا جامدا مؤوال مبشتق. و ذلك يف تسع صور :
 ادلصدر, حنو: } ىو رجل ثقة { أي : موثوق بو. ۱
 م اإلشارة, حنو : } أكرم عليا ىذا { , أي : ادلشار إليو.اس ۲
"ذو" , اليت مبعٌت صاحب , و "ذات", اليت مبعٌت صاحبة, حنو: } جاء رجل  ۳

 ذو علم, و امرأة ذات فضل {, أي : صاحب علم, و صاحبة فضل.
اإلسم ادلوصول ادلقًتن بأل, حنو : } جاء الرجل الذي اجتهد {, أي :  ۴

 اجملتهد.
ما دّل على عدد ادلنعوت, حنو : } جاء رجال أربعة {, أي : معدودون هبذا  ۵

 العدد.
اإلسم الذي حلقتو ياء النسبة , حنو : } رأيت رجال دمشقيا {, أي :  ۶

 منسوبا إذل دمشق. 

 ما دّل على تشبيو, حنو : } رأيت رجال أسدا { أي : شجاعا. ۹
: } أكرم رجال ما { أي : رجال مطلقا "ما" النكرة اليت يراد هبا اإلهبام, حنو  ٨

 غَت مقيد بصفة ما.
كلمتا " كّل و أّي " الدلتُت على استكمال ادلوصوف للصفة, حنو : } أنت   ۷

رجل كلُّ الرجل{, أي : الكامل يف الرجولية, و } جاءين رجل أّي رجل {, 
 5أي : كامل يف الرجولية. 

                                                           
 ۱۹۰(،ص :۱۷۹۱, )بَتوت: دار الكتب العلمية, ء الثالثجامع الدروس العربية اجلز مصطفى الغالييٍت,  5



8 
 

 

 أنواع النعت .ت

 النعت ىو تابع يذكر لبيان صفة يف متبوعو, و يف ىذا البحث ثالثة مباحث :
 النعت احلقيقي و النعت السبيب .۱

 فاحلقيقي ما يبُّت صفة من صفات متبوعات, حنو : جاء خالد األديب.
اَء الَرُجُل اْلَعاِقُل, رَأَْيُت الرَُّجَل اْلَعاِقَل, َمَرْرُت فتقول يف النعت احلقيقي: جَ 

بِالرَُّجِل اْلَعاِقَل, َجاَءْت فَاِطَمُة اْلَعاِقَلُة, رَأَْيُت فَاِطَمَة اْلَعاِقَلَة, َمَرْرُت ِبَفاِطَمِة 
, َجاَء الرَِّجاُل الُعَقاَلُء, اْلَعاِقَلِة, َجاَء الرَُّجاَلِن اْلَعاِقاَلِن, رَأَْيُت الرَُّجَلُْتِ اْلَعاِقلَ  ُْتِ

رَأَْيُت الرَِّجاَل اْلُعَقاَلَء, َمَرْرُت بِالرَِّجاِل اْلُعَقاَلِء, َجاَئِت اْلَفاِطَماُت اْلَعاِقاَلُت, 
 رَأَْيُت اْلَفاِطَماِت العاقالِت, َمَرْرُت بالفاطماِت العاقالِت.

يف رفعو و نصبو و جره و يف حكم النعت احلقيقي دلنعوت جيب أن يتبع منعوتو 
 6تعريفو و تنكَته و إفراده و تثنيتو و مجعو و تنكَته و تأنيثو. 

والسبيب ما يبُّت صفة من صفات ما لو تعّلق مبتبوعة وارتباط بو, حنو: جاء 
 7الرجل احلسن خطّو.

و تقول يف النعت السبيب, الذي دل تتحمل ضمَت ادلنعوت : َجاَء الَرُجُل اْلَكرِْْيُ 
ُو, و أَبُ ْوُه, َوالرَُّجاَلِن الكرُْي أبوُُهَا, و الرَِّجاُل الكرُْي أَبُوُىْم. و الرَّجُ  ُل الَكرِْْيَُة أمُّ

رأتان 
َ

َها, و ادل ُهْم, و ادلرأُة الكرْيُة أُمُّ ُهَما, و الرجاُل الكرْيُة أمُّ الرَُّجاَلِن الَكرِْْيَُة أمُّ
 . ُهنَّ ُهَما, و النَِّساُء الكرْيُة أمُّ  الَكرِْْيَُة أمُّ

اد و تثنية و أما النعت السبيب الذي تتحمل ضمَت ادلنعوت, فيطابق منعوتو يف إفر 
كما يطابقو يف إعراب و تعريف و تنكَت, فتقول جاء   ,و مجعا و تذكَتا و تأنيثا

                                                           
 .۷۲. ص: ۱۷۷۱, ادلكتبو اللغوية, بَتوت " النحو الواضح"علي اجلارم و مصطفى أمُت, 6
 ۱۹۱م. ص: ۱۷۹۱, )بَتوت: دار الكتب العلمية, اجلزء الثالث(, العربية جامع الدروسطفى الغالييٍت, مص 7
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الرجالن الكرْي األب, وادلرأتان الكرْيتا األب, و الرجال الكرام األب, و النساء 
 الكرْيات األب. 

 و اعلم أنّو يستثٌت من ذلك أربعة أشياء:
 حنو: صبور و غيور و فخور الصفات اليت على وزن "فعول" مبعٌت "فاعل "

و شكور. أو على وزن "فعيل" مبعٌت "مفعول" حنو: جريح و قتيل و 
خضيب. أو على وزن "مفعال" حنو: "مهذار و مكسال و مسام" , أو 
على وزن "ِمفعيِل" حنو:"ِمعطَِت و ِمسكُِت"، أو على وزن "ِمفَعِل"، حنو: 

اخلمسة يستوي يف الوصف هبا  "ِمغَشِم و ِمدَعِس و ِمهَذِر". فهذه األوزان
ادلذكر و ادلؤنث، فتقول: "رجٌل غيوٌر، وامرأة غيور، و رجل جريح، وامرأة 

 جريح" اخل.

  ادلصدر ادلوصوف بو، فإنو يبقى بصورة واحدة للمفرد و ادلثٌت و اجلمع و
ادلذكر و ادلؤنث، فتقول: "رجٌل عدٌل، وامرأة عدل، و رجالن عدل، و 

 ال عدل و نساء عدل.امرأتان عدل، و رج

  ما كان نعتا جلمع ما ال يعقل، فإنو جيوز فيو وجهان: أن يعامل معاملة
اجلمع، و أن يعامل معاملة ادلفرد ادلؤنث، فتقول: "عندي خيوٌل سابقاٌت 
و خيول سابقة". و فد يوصف اجلمُع العاقُل، إن دل يكن مجع مذكر 

 ة.سادلا، بصفة ادلفردة ادلؤنثة: كاإلسم الغابر 

  ما كان نعتا إلسم اجلمع، فيجوز فيو اإلفراد، باعتبار لفظ ادلنعوت و
 8اجلمع، باعتبار معناه، فتقول: "إنَّ بٍت فالن قوٌم صاحلٌ و قوٌم صاحلون". 

 د و اجلملة و شبو اجلملة.النعت ادلفر  .۲

                                                           
 7ٔٔ-7ٕٔص :  (۱۷۹۱, )بَتوت: دار الكتب العلمية,   اجلزء الثالث ةجامع الدروس العربيمصطفى الغالييٍت, 8
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 ينقسم النعت أيضا إذل ثالثة أقسام: مفرد و مجلة و شبو مجلة.
 فادلفرد : ما كان غَت مجلة وال شبهها, و إن كان مثٌّت أو مجعا, حنو: جاء الرجل 

 العاقالن, والرجال العقالء. العاقل، والرجالن

 ة منعوتا هبا, حنو: "جاء رجل و النعت اجلملة : أن تقع اجلملة الفعلّية أو اإلمسي
 حيمل كتابا" و "جاء رجل أبوه كرْي".

و ال تقع اجلملة نعتا للمعرفة, و إّّنا تقع نعتا للنكرة كما رأيت. فإن 
وقعت بعد ادلعرفة كانت يف موضع احلال منها, حنو: "َجاَء َعِلٌي حَيِْمُل ِكَتابًا" إال 

فيصح أن جتعل نعتا لو, باعتبار ادلعٌت, ألنو إذا وقعت بعد ادلعّرف بَأْل اجلِْنِسَيِة, 
يف ادلعٌت نكرٌة, و أن جتعل حاال منو, باعتبار اللفظ, ألنو معرف لفظا بأل, 

 حنو: "اَل ختالُط الرجل يعمل عمل السفهاء".
و شرط اجلملة النعتّية )كاجلملة احلالّية و اجلملة الواقعة خربا( أن تكون 

, و أن تشتمل على ضمَت يربطها بادلنعوت, سواء  مجلة خربّية )أي: غَت طلبّية(
كان الضمَت مذكورا, حنو: "جاءين رجل حيملو غالُمو" أم مستًتا, حنو: "جاء 
رجل حيمل عصا" أو مقّدرا, كقولو تعاذل:}َوات َُّقْوا يَ ْوًما اَل جَتْزِي نَ ْفٌس َعْن نَ ْفٍس 

 [ و التقدير: ))ال جُتْزى ِفيِو((.8َٗشْيًئا{ ]البقرة: 
  والنعت الشبو باجلملة أن يقع الظرف أو اجلار واجملرور يف موضع النعت كما

يقعان يف موضع اخلرب واحلال, على ما تقّدم. حنو: يف الدار رجل أمام 
 9الكرسي.

 دلقطوعالنعت ا .۳

 إن قطع النعت ىو قطع النعت من اتباع منعوتو يف حال اإلعراب لكون غرض.

                                                           
 ۱۹۲-۱۹۳( ص : ۱۷۹۱, )بَتوت: دار الكتب العلمية,  اجلزء الثالث ةجامع الدروس العربيمصطفى الغالييٍت,  9
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األصل يف النعت أن يتبع موصوفو يف كل حاالت اإلعراب. رفعا، مثل: 
"جاء الطالُب الذّكُي" أو نصبا: "صافحُت التلميذَة الناجحَة" أو جرا: "سّلمُت 

 على الطالبِة القادمِة من السفر".
" مفعول بو لفعل  إال أنو لغرض بالغي جيوز أن نقول: "جاء الطالُب الذكيَّ

احملذوف تقديره "أعٍت"، أو باعتبار أصلو فهو مقطوع عن اتباع منعوتو ادلرفوع، 
فيسمى نعتا مقطوعا على النصب. و قد يقطع على الرفع، مثل: "مررت بزيٍد 

قطوع على التاجُر" "التاجر" خرب دلبتداء حمذوف. تقديره "ىو. فهو نعت م
 10الرفع. وال يصح قطع النعت على اجلر. 

 

 أغراض النعت .ث

كما ذكرنا يف تعريف النعت السابق، أنو ما يذكر بعد اسم ليبُت بعض أحوالو 
األساسي من اداء النعت ىو ليبُت أحوال  أو أحوال ما يتعلق بو. اذا، أن قصد

 اإلسم الذي يذكر قبلو أو أحوال ما يتعلق بو. و أغراض النعت كثَتة, منها:
التخصيص إن كان ادلنعوت نكرة، و أن التخصيص رفع اإلشًتاك ادلعنوي  .أ

الواقع يف النكرات حبسب الوضع، حنو: رأيت رجاًل طوياًل يف الشارع. و فيو 
 ت تفيد ختصيص منعوهتا النكرة."طويالً" نع

التوضيح: إن كان ادلنعوت معرفة، و اإليضاح ىو إزالة اإلشًتاك اللفظي   .ب
الذي يكون يف ادلعرفة و رفع اإلحتمال الذي يتجو اذل مدلوذلا و معناىا،  

أو التفرقة بُت ادلشًتكُت. حنو: جاء حممد ادلاىر. فيو "ادلاىر" نعت تفيد 
 منعوهتا ادلعرفة.

 للمدح: حنو : بسم اهلل الرمحن الرحيم .ت

                                                           
 ٕٗٔٔص:  (ٕٗٓٓ)بَتوت: دار الكتب العلمية ، ادلعجم ادلفصل يف النحو العريبغزيرة فوال بابيت، 10
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 للذّم : حنو : أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم .ث

 للًتحم : حنو : اللهم ارحم عبدك ادلسكُت  .ج

 للتأكيد : حنو : تلك عشرة كاملة  .ح

مع الغَت الفائدة األساسية, كقولو تعاذل: ) بل أنتم قوم عادون(,  قد يتم .خ
 ۱۶۶11ورة الشعراء, األية: القرأن الكرْي, س

 المبحث الثاني ۲

 التعريف عن كتاب "نصائح العباد" حملمد نووي بن عمر اجلاوي .أ

اسم الكتاب الذي ألّفو حممد نووي بن عمر اجلاوي , وىذا الكتاب شرح من  
نبهات على اإلستعداد ليوم ادلعاد" لإلمام ابن حجر العسقالين و ىذا كتاب "ادل

الكتاب شرح على ادلشتمل على ادلواعظ للعالمة احلافظ الشيخ شهاب الدين 
أمحد الشافعي الشهَت بإبن حجر العسقالين يعٍت "ادلنبهات على اإلستعداد ليوم 

 12ادلعاد".

تضمن ىذا الكتاب من مجلة ادلقاالت مائتان و أربعة عشر, و األخبار مخسة و 
أربعون و البواقي أثار وىذا الكتاب يتكّون من حديث أو أثر كمقالة العلماء 

أول خطبة صحابة الرسول. وال يعرف ىذا الكتاب كلمة "الفصل" كما يف  
بل يستعمل كلمة "ادلقالة" اليت تبدل كلمة الفصل, أما تفصيل كتب األخرى, 

 خمتويات الكتاب كما يلي:
 خطبة الكتاب 

 باب الثنائي  : فيو ثالثون موعظة 

                                                           
7ٖٗ( ص: القاىرة: دار ادلعارف، بدون سنة اجلزء الثالث.) النحو الوايفعباس حسن،  11

  
 ۲ابايا: دار العلم اجملهول السنة( ,ص : , )سور نصائح العبادحممد نووي بن عمر اجلاوي,12
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 باب الثالئي : فيو مخس و مخسُت موعظة 

 باب الرباعي : فيو سبعة و ثالثون موعظة 

 باب اخلماسي : فيو سبعة و عشرون موعظة 

 اسي : فيو سبع عشر موعظة باب السد 

 باب السباعي : فيو عشرة مواعظ 

 باب الثماين : فيو مخسة مواعظ 
 ترمجة حممد نووي بن عمر اجلاوي .ب

إندونسي. أبوه من -اجلاوى الغربية-ولد حممد نووي اجلاوي يف تنارا, بنتان
العادل  العلماء يف بنتان. ودرس مع أخيو وامسو تاميم إذل أبيو, ودرس أيضا إذل

اجلاوى -فورواكرتا-ادلشهور الشيخ سحال البنتاين وبعده استمر تعليمو يف كراونج
الوسطى يف الشيخ رادين يوسف. ويف عصر الشباب ذىب حممد إذل مكة لعبادة 

احلج مث يقيم فيها ثالث سنوات, و بعد ذلك رجع حممد إذل بنتان حيمل علوما  
جنحت ىذه اخلطة و يقيم حممد يف  كثَتة. مث خطط حممد لتقوْي يف مكة. وقد

 13مكة مدة ثالثُت عاما. و درس البنتاين إليهم حىت أخر عمره. 
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