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 الفصل الرابع

 عرض البيانات و تحليلها و مناقشتها

 مات اليت وردت فيها النعت يف كتاب نصائح العباداملبحث األول: الكل .أ

يف الفصل األول تريد الباحثة أن تبحث الكلمات فيها النعت يف كتاب 
 نصائح العباد. و النعت تذكر بعد اسم ليبٌن بعض أحوالو أو أحوال ما تتعلق بو.
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  يريفٌْنِ يليلٌْنِ حديثٌْنِ أريد التربك باتياِن  .3

 أيازين  فاحلديُث األّولُ  .4

 منكم  أتقى قلِب ريٍل واحدٍ على  .5

 أفجر قلِب ريٍل واحٍد على  .6

 صعيٍد واحدٍ قاموا يف  .7

 ىذه األمَة احملّمديَّة اللهم َأْكرِْم  .8

 يارّب العاملٌن  رمحًة عاّمةً اللهم ارحم أمة سيدنا  .9

 يارب العاملٌن مغفرًة عاّمًة حممد  اللهم اغفر ألمة سيدنا .11

 يارب العاملٌن فريا عايال اللهم فرِّج عن أمة سيدنا حممد  .11
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 املنبهات الثنائيةمن  .13
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 مليتَ القلَب افإن اهلل تعاىل  حيي  .16
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 العلِم النافعِ أي  .17

 مباء املطر  األرَض امليتةَ كما حيي  .18

 سلطاناً ظاملاً و الثانية يسّلط اهلل تعاىل عليهم  .19

 من العمِل الصالِ أي  .21

  كالغريِق املغوثِ   ما امليت يف قربه إال .21

 عن عمر رضي اهلل عنو واملقالة الرابعة .22

 لصاحلةباألعمال اوال تصلح إال  .23

 بالدنيا صار مظلوما يف القلب األموِر املتعلقِة أي احلزن يف  .24

 باألخرة صار منورا للقلب  األمور املتعلقةو احلزن يف  .25

 عن علي رضي اهلل عنو  املقالة السادسة و .26

 العلم النافع أي من ايتغل يف  .27

 للبالغ العاقل  ال جيوز .28

 ي بن معاذ رضي اهلل عنو عن حي املقالة السابعةو  .29

 عقلو السليم من مينع نفسو من خمالفة  .31

 عن األعمش  املقالة الثامنة و .31
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 الذنوب الصغارال حتتقروا  .36
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 و املقالة الثانية عشرة عن النيب صلى اهلل عليو و سلم   .38

 عن األوىل  اجلملة األخًنة لكن بتقدمي .39

  العارف الثناءقيل ىّم  املقالة الثالثة عشرةو  .41

 عن بعض احلكماء  عة عشرةاملقالة الراب و .41

 

 النعت يف كتاب نصائح العباد اليت ستذكر الباحثة متاما يف اجلدول التايل

 النعت املنعوت الكلمات النمرة
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حديثٌْنِ أريد التربك باتياِن  3
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رمحًة اللهم ارحم أمة سيدنا  9
 العاملٌن ياربّ  عاّمةً 

 عاّمةً  رمحةً 

 عاّمةً  مغفرةً اللهم اغفر ألمة سيدنا حممد  11
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 يارب العاملٌنمغفرًة عاّمةً 

اللهم فرِّج عن أمة سيدنا حممد  11
 يارب العاملٌنفريا عايال

 عايالً  فرياً 

 األوىل املفالةُ  فاملقالة األوىلأي  12

 الثنائية املنبهات املنبهات الثنائيةمن  13

 مربورةٍ  حّجةٍ  حجٍة مربورةلو كأير  كانت 14

قال النيب عليو  املقالة الثانية 15
 السالم

 الثانيةُ  املقالةُ 

القلَب فإن اهلل تعاىل  حيي  16
 امليتَ 

 امليتَ  القلبَ 
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 امليتة األرض

 تعاىل و الثانية يسّلط اهلل 19
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 الصاحلة

 األموِر املتعلقةِ يف  أي احلزن 24

 بالدنيا صار مظلوما يف القلب

 املتعلقة األمور

 األمور املتعلقةو احلزن يف  25
 باألخرة صار منورا للقلب

 املتعلقة األمور

عن علي  املقالة السادسةو  26
 رضي اهلل عنو

 السادسة املقالة

 النافع العلم العلم النافعأي من ايتغل يف  27

 العاقل البالغ لغ العاقلللباال جيوز  28

عن حيي بن  املقالة السابعةو  29
 معاذ رضي اهلل عنو

 السابعة املقالة

عقلو من مينع نفسو من خمالفة  31
 السليم

 السليم عقلو

 الثامنة املقالة عن األعمش املقالة الثامنةو  31

أمور و من متسك على  32
 للشرع خمالفات

 خمالفات أمور

عن سفيان  اسعةاملقالة التو  33
 الثوري رضي اهلل عنو

 التاسعة املقالة

بسبب ايتياقو إىل ذوق مثرة  34
 عنها الشهوة املنهىيجرة 

 املنهى الشهوة

 العايرة املفالةعن بعض  املقالة العايرةو  35
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 الزىداء

 الصغار الذنوب الذنوب الصغارال حتتقروا  36

الذنوب فإهنا تتشعب منها  37
 الكبار

 الكبار الذنوب

و املقالة الثانية عشرة عن النيب  38
 صلى اهلل عليو و سلم

 الثانية عشرة املقالة

عن  اجلملة األخًنةلكن بتقدمي  39
 األوىل

 األخًنة اجلملة

قيل ىّم  و املقالة الثالثة عشرة 41
 العارف الثناء

 الثالثة عشرة املقالة

عن  املقالة الرابعة عشرةو  41
 بعض احلكماء

 الرابعة عشرة لة املقا

 

 املبحث الثاين : أنواع النعت يف كتاب نصائح العباد .ب

يف ىذا الفصل تريد الباحثة أن تبحث أنواع النعت يف كتاب نصائح العباد. 
فأنواع النعت كما تذكر يف الفصل الثاين يعين من ناحية عالقتو ىو النعت احلقيقي 

 .و نعت اجلملة و نعت يبو اجلملة و النعت السبيب. ومن حيث اللفظ نعت املفرد

و كان أيضا النعت التأسيسي و نعت التأكيد و نعت التوطئة و أخًنا النعت 
 فيما يلي:  8-2املقطوع، وويوه أنواع النعت يف كتاب نصائح العباد من صفحة 

 النعت احلقيقي .1
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النعت احلقيقي ىو )تابع يذكر بعد اسم ليبٌّن صفة من صفاتو( ما دّل على 
معىن يف منعوت نفسو. حنو:ياءالريل العاقل و مثال النعت احلقيقي يف كتاب 

 نصائح العباد فيما يلي:

 و ىي أزمنٌة حمدووةٌ  -

لفظ " حمدودة " ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو " أزمنة " و ىذا النعت 
 يؤدي يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو. 

 و ىي من عطٍف خاصٍ   -

" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو "عطٍف" و ىذا النعت لفظ " خاصٍ 
 يؤدي يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 أريد التربك باتياِن حديثٌْنِ يريفٌْنِ يليلٌْنِ  -

لفظ "يريفٌْنِ" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو "حديثٌْنِ" و ىذا النعت 
 يؤدي يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 حلديُث األّوُل أيازينفا -

لفظ " األّول " ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو" فاحلديُث " و ىذا النعت 
 يؤدي يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 على أتقى قلِب ريٍل واحٍد منكم  -

لفظ "واحٍد" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو" ريل" و ىذا النعت يؤدي يف 
 يعود إليو. نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت

 على أفجر قلِب ريٍل واحٍد  -

لفظ "واحد" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو" ريل " و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 قاموا يف صعيٍد واحدٍ  -
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لفظ "واحد" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"صعيد" و ىذا النعت يؤدي 
 عود إليو.يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت ي

 اللهم َأْكرِْم ىذه األمَة احملّمديَّة  -

لفظ "احملّمديَة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"األّمَة" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 اللهم ارحم أمة سيدنا رمحًة عاّمًة يارّب العاملٌن  -

" و ىذا النعت يؤدي يف لفظ "عاّمًة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"رمحةً 
 نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 اللهم اغفر ألمة سيدنا حممد مغفرًة عاّمًة يارب العاملٌن  -

لفظ "عاّمًة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"مغفرًة" و ىذا النعت يؤدي يف 
 نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 فريا عايال يارب العاملٌناللهم فرِّج عن أمة سيدنا حممد  -

لفظ "عايال" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"فريا" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 أي فاملقالة األوىل  -

لفظ "األوىل" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 من املنبهات الثنائية  -

لفظ "الثنائية" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املنبهات" و ىذا النعت 
 يؤدي يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 كانت لو كأير حجٍة مربورةٍ  -
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لفظ "مربورة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"حجٍة" و ىذا النعت يؤدي 
 إليو. يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود

 املقالة الثانية قال النيب عليو السالم  -

لفظ "الثانية" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت يؤدي يف 
 نفس منعوتو األصل مبايرة، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 فإن اهلل تعاىل  حيي القلَب امليَت  -

نعت يؤدي لفظ "امليت" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"القلب" و ىذا ال
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 أي العلِم النافِع  -

لفظ "النافع" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"العلم" و ىذا النعت يؤدي يف 
 نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 كما حيي األرَض امليتَة مباء املطر  -

" و ىذا النعت يؤدي لفظ "امليتة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"األرض
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 و الثانية يسّلط اهلل تعاىل عليهم سلطاناً ظاملاً  -

لفظ "ظاملا" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"سلطانا" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 أي من العمِل الصاِل  -

نعت حقيقي و منعوتو األصل ىو"العمل" و ىذا النعت لفظ "الصال" ىو 
 يؤدي يف نفس منعوتو األصل مبايرة، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 ما امليت يف قربه إال كالغريِق املغوِث  -
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لفظ "املغوث" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"الغريق" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 ملقالة الرابعة عن عمر رضي اهلل عنو وا -

لفظ "الرابعة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 وال تصلح إال باألعمال الصاحلة  -

لفظ "الصاحلة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"األعمال" و ىذا النعت 
 على ضمًن مسترت يعود إليو. يؤدي يف نفس منعوتو ،

 أي احلزن يف األموِر املتعلقِة بالدنيا صار مظلوما يف القلب  -

لفظ "املتعلقة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"األمور" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 و احلزن يف األمور املتعلقة باألخرة صار منورا للقلب  -

تعلقة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"األمور" و ىذا النعت يؤدي لفظ "امل
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 و املقالة السادسة عن علي رضي اهلل عنو  -

لفظ "السادسة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 ايتغل يف العلم النافع أي من  -

لفظ "النافع" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"العلم" و ىذا النعت يؤدي يف 
 نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 ال جيوز للبالغ العاقل  -
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لفظ "العاقل" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"للبالغ" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 و املقالة السابعة عن حيي بن معاذ رضي اهلل عنو  -

لفظ "السابعة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 من مينع نفسو من خمالفة عقلو السليم -

لفظ "السليم" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"عقلو" و ىذا النعت يؤدي 
  نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.يف

 و املقالة الثامنة عن األعمش  -

لفظ "الثامنة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 و من متسك على أمور خمالفات للشرع  -

ور" و ىذا النعت يؤدي لفظ "خمالفات" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"أم
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 و املقالة التاسعة عن سفيان الثوري رضي اهلل عنو  -

لفظ "التاسعة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 هوة املنهى عنها بسبب ايتياقو إىل ذوق مثرة يجرة الش -

لفظ "املنهى" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"ذوق مثرة" و ىذا النعت 
 يؤدي يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 و املقالة العايرة عن بعض الزىداء  -
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لفظ "العايرة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت يؤدي 
 يعود إليو.يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت 

 و املقالة احلادية عشرة عن بعض احلكماء  -

لفظ "احلادية عشرة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت 
 يؤدي يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 ال حتتقروا الذنوب الصغار  -

لفظ "الصغار" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"الذنوب" و ىذا النعت 
  نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.يؤدي يف

 فإهنا تتشعب منها الذنوب الكبار  -

لفظ "الكبار" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"الذنوب" و ىذا النعت يؤدي 
 يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 و املقالة الثانية عشرة عن النيب صلى اهلل عليو و سلم  -

نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت  لفظ "الثانية عشرة" ىو
 يؤدي يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 لكن بتقدمي اجلملة األخًنة عن األوىل  -

لفظ "األخًنة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"" و ىذا النعت يؤدي يف 
 نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 يل ىّم العارف الثناء و املقالة الثالثة عشرة ق -

لفظ "الثالثة عشرة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت 
 يؤدي يف نفس منعوتو ، على ضمًن مسترت يعود إليو.

 و املقالة الرابعة عشرة عن بعض احلكماء  -
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لفظ "الرابعة" ىو نعت حقيقي و منعوتو ىو"املقالة" و ىذا النعت يؤدي 
 على ضمًن مسترت يعود إليو.يف نفس منعوتو ، 

 النعت املفرد .2

ىو ما كان غًن مجلة و ال يبهها، حنو: ياء الريل العاقل. و مثال النعت  
 املفرد يف كتاب نصائح العباد كما يلي:

 و ىي أزمنٌة حمدووٌة   -

ألنو غًن مجلة وال يبهها، و  "و ىي أزمنٌة حمدووٌة " ىو نعت مفرد الكلمة
 و نعتو يف اللفظ "حمدووة". صار نعتا مفردا.

 و ىي من عطٍف خاٍص  -

ألنو غًن مجلة وال  نعت مفرد الكلمة "و ىي من عطٍف خاٍص" ىو
 و نعتو يف اللفظ "خاص". يبهها، و صار نعتا مفردا.

 أريد التربك باتياِن حديثٌْنِ يريفٌْنِ يليلٌْنِ  -

ألنو غًن  نعت مفرد " ىوالكلمة "أريد التربك باتياِن حديثٌْنِ يريفٌْنِ يليلٌْنِ 
 و نعتو يف اللفظ "يريفٌن". مجلة وال يبهها، و صار نعتا مفردا.

 فاحلديُث األّوُل أيازين  -

ألنو غًن مجلة وال يبهها،  نعت مفرد الكلمة "فاحلديُث األّوُل أيازين" ىو
 و نعتو يف اللفظ "األّول". و صار نعتا مفردا.

 على أتقى قلِب ريٍل واحٍد منكم  -

ألنو غًن مجلة  نعت مفرد الكلمة "على أتقى قلِب ريٍل واحٍد منكم" ىو
 و نعتو يف اللفظ "واحد". وال يبهها، و صار نعتا مفردا.

 على أفجر قلِب ريٍل واحٍد  -
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ألنو غًن مجلة وال  نعت مفرد الكلمة "على أفجر قلِب ريٍل واحٍد" ىو
 د".و نعتو يف اللفظ "واح يبهها، و صار نعتا مفردا.

 قاموا يف صعيٍد واحٍد  -

ألنو غًن مجلة وال يبهها، و  نعت مفرد الكلمة "قاموا يف صعيٍد واحٍد" ىو
 و نعتو يف اللفظ "واحد". صار نعتا مفردا.

 اللهم َأْكرِْم ىذه األمَة احملّمديَّة  -

ألنو غًن مجلة وال  نعت مفرد الكلمة "اللهم َأْكرِْم ىذه األمَة احملّمديَّة " ىو
 .و نعتو يف اللفظ "احملمدية" يبهها، و صار نعتا مفردا.

 اللهم ارحم أمة سيدنا رمحًة عاّمًة يارّب العاملٌن  -

 نعت مفرد الكلمة "اللهم ارحم أمة سيدنا رمحًة عاّمًة يارّب العاملٌن" ىو
 و نعتو يف اللفظ "عاّمة". ألنو غًن مجلة وال يبهها، و صار نعتا مفردا.

 ألمة سيدنا حممد مغفرًة عاّمًة يارب العاملٌن اللهم اغفر  -

الكلمة "اللهم اغفر ألمة سيدنا حممد مغفرًة عاّمًة يارب العاملٌن" ىو 
و نعتو يف اللفظ  منصوب ألنو غًن مجلة وال يبهها، و صار نعتا مفردا.

 "عامة".

 اللهم فرِّج عن أمة سيدنا حممد فريا عايال يارب العاملٌن  -

 فرِّج عن أمة سيدنا حممد فريا عايال يارب العاملٌن" ىو  الكلمة "اللهم
و نعتو يف اللفظ  ألنو غًن مجلة وال يبهها، و صار نعتا مفردا.نعت مفرد 
 "عايال".

 أي فاملقالة األوىل  -

ألنو غًن مجلة وال يبهها، و  نعت مفرد الكلمة "أي فاملقالة األوىل" ىو
 وىل".و نعتو يف اللفظ "األ صار نعتا مفردا.
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 من املنبهات الثنائية  -

ألنو غًن مجلة وال يبهها، و  نعت مفرد الكلمة "من املنبهات الثنائية" ىو
 و نعتو يف اللفظ "الثنائية". صار نعتا مفردا.

 كانت لو كأير حجٍة مربورٍة  -

ألنو غًن مجلة وال  نعت مفرد الكلمة "كانت لو كأير حجٍة مربورٍة" ىو
 و نعتو يف اللفظ "مربورة". مفردا.يبهها، و صار نعتا 

 املقالة الثانية قال النيب عليو السالم  -

ألنو غًن مجلة  نعت مفرد الكلمة "املقالة الثانية قال النيب عليو السالم" ىو
 و نعتو يف اللفظ " الثانية". وال يبهها، و صار نعتا مفردا.

 فإن اهلل تعاىل  حيي القلَب امليَت  -

ألنو غًن مجلة  نعت مفرد تعاىل  حيي القلَب امليَت" ىو الكلمة "فإن اهلل
 و نعتو يف اللفظ "امليت". وال يبهها، و صار نعتا مفردا.

 أي العلِم النافِع  -

ألنو غًن مجلة وال يبهها، و صار  نعت مفردالكلمة "أي العلِم النافِع" ىو 
 و نعتو يف اللفظ "النافع" نعتا مفردا.

 يتَة مباء املطر كما حيي األرَض امل -

ألنو غًن مجلة وال  نعت مفردالكلمة "كما حيي األرَض امليتَة مباء املطر" ىو 
 و نعتو يف اللفظ "امليتة". يبهها، و صار نعتا مفردا.

استخدام النعت يف كتاب نصائح العباد ستذكر الباحثة متاما يف اجلدول 
 التايل: 

 نالبيا أنواعو النعت املنعوت الكلمات النمرة
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أزمنٌة و ىي  1
 حمدووةٌ 

النعت احلقيقي  حمدودة أزمنة
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو  
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

ما  و النعت املفرد ىو 
كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

و ىي من   2
 خاصٍ  عطفٍ 

النعت احلقيقي  خاص عطف
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 

 .منعوتو نفس

ما  و النعت املفرد ىو 
كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

أريد التربك  3
حديثٌْنِ باتياِن 

 يريفٌْنِ يليلٌْنِ 

النعت احلقيقي  يريفٌن حديثٌن
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

ما  و النعت املفرد ىو 
كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

 لُ فاحلديُث األوّ  4
 أيازين

النعت احلقيقي  األول احلديث
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو
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ما  و النعت املفرد ىو 
كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

أتقى قلِب على  5
 ريٍل واحدٍ 

 منكم

النعت احلقيقي  واحد ريل
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 

 .عوتونفس من

ما  و النعت املفرد ىو 
كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

على أفجر قلِب  6
 واحدٍ  ريلٍ 

النعت احلقيقي  واحدٍ  ريلٍ 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

ما  و النعت املفرد ىو 
كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

صعيٍد قاموا يف  7
 واحدٍ 

قيقي النعت احل واحدٍ  صعيدٍ 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

ما  و النعت املفرد ىو 
كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها
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ىذه اللهم َأْكرِْم  8
 األمَة احملّمديّةَ 

النعت احلقيقي  احملّمديّةَ  األّمةَ 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

ما  املفرد ىو  و النعت
كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

اللهم ارحم أمة  9
 رمحًة عاّمةً سيدنا 

 يارّب العاملٌن

النعت احلقيقي  عاّمةً  رمحةً 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

اللهم اغفر ألمة  11
سيدنا حممد 
يارب مغفرًة عاّمةً 

 العاملٌن

النعت احلقيقي  عاّمةً  مغفرةً 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

اللهم فرِّج عن  11
أمة سيدنا حممد 

فريا 

النعت احلقيقي  عايالً  فرياً 
 ملفردو النعت ا

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو
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يارب عايال
 العاملٌن

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

فاملقالة أي  12
 األوىل

النعت احلقيقي  األوىل املفالةُ 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

املنبهات من  13
 الثنائية

النعت احلقيقي  الثنائية املنبهات
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

كانت لو كأير  14
 حجٍة مربورة

النعت احلقيقي  مربورةٍ  حّجةٍ 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف عت الذي ن

 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها
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قال  املقالة الثانية 15
النيب عليو 

 السالم

النعت احلقيقي  الثانيةُ  املقالةُ 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

فإن اهلل تعاىل   16
القلَب حيي 
 امليتَ 

النعت احلقيقي  امليتَ  القلبَ 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

النعت احلقيقي  النافع العلم العلِم النافعِ أي  17
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف الذي  نعت

 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

كما حيي  18
مباء  األرَض امليتةَ 

 املطر

النعت احلقيقي  امليتة األرض
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو
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و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

ة يسّلط و الثاني 19
اهلل تعاىل عليهم 

 سلطاناً ظاملاً 

النعت احلقيقي  ظاملاً  سلطاناً 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

من العمِل أي  21
 الصالِ 

النعت احلقيقي  الصال العمل
 و النعت املفرد

ىو  النعت احلقيقي
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

ما امليت يف قربه  21
كالغريِق إال  

 املغوثِ 

النعت احلقيقي  املغوث الغريق
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها
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عن واملقالة الرابعة 22
عمر رضي اهلل 

 عنو

النعت احلقيقي  الرابعة املقالة
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

وال تصلح إال  23
باألعمال 

 الصاحلة

النعت احلقيقي  الصاحلة األعمال
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

أي احلزن يف  24
األموِر 
بالدنيا املتعلقةِ 

صار مظلوما يف 
 القلب

النعت احلقيقي  املتعلقة األمور
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

رد ىو و النعت املف
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

و احلزن يف  25
 األمور املتعلقة
باألخرة صار 

النعت احلقيقي  املتعلقة األمور
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو
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و النعت املفرد ىو  منورا للقلب
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

املقالة و  26
عن  السادسة

ضي اهلل علي ر 
 عنو

السادس املقالة
 ة

النعت احلقيقي 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

أي من ايتغل  27
 العلم النافعيف 

النعت احلقيقي  النافع العلم
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
 يؤدي يفنعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

للبالغ ال جيوز  28
 العاقل

النعت احلقيقي  العاقل البالغ
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها
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 املقالة السابعةو  29
عن حيي بن 

رضي اهلل  معاذ
 عنو

النعت احلقيقي  السابعة املقالة
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

من مينع نفسو  31
عقلو من خمالفة 

 السليم

النعت احلقيقي  السليم عقلو
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف  نعت الذي

 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

 املقالة الثامنةو  31
 عن األعمش

النعت احلقيقي  الثامنة املقالة
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

و من متسك  32
ور أمعلى 

 للشرع خمالفات

النعت احلقيقي  خمالفات أمور
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو
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و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

 املقالة التاسعةو  33
عن سفيان 

الثوري رضي اهلل 
 عنو

النعت احلقيقي  التاسعة املقالة
 و النعت املفرد

قيقي ىو النعت احل
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

بسبب ايتياقو  34
إىل ذوق مثرة 

الشهوة يجرة 
 عنها املنهى

النعت احلقيقي  املنهى الشهوة
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
لة و ال ما كان غًن مج

 .يبهها

 املقالة العايرةو  35
عن بعض 

 الزىداء

النعت احلقيقي  العايرة املفالة
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها
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ال حتتقروا  36
 الذنوب الصغار

النعت احلقيقي  الصغار الذنوب
 ملفردو النعت ا

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

فإهنا تتشعب  37
الذنوب منها 
 الكبار

النعت احلقيقي  الكبار الذنوب
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
و ال ما كان غًن مجلة 

 .يبهها

و املقالة الثانية  38
عشرة عن النيب 

صلى اهلل عليو و 
 سلم

الثانية  املقالة
 عشرة

النعت احلقيقي 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

لكن بتقدمي  39
 اجلملة األخًنة

 عن األوىل

النعت احلقيقي  األخًنة اجلملة
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو
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و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

و املقالة الثالثة  41
عشرة قيل ىّم 
 العارف الثناء

الثالثة  املقالة
 عشرة

النعت احلقيقي 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
ؤدي يف ينعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

املقالة الرابعة و  41
عن بعض  عشرة

 احلكماء

الرابعة  املقالة
 عشرة

النعت احلقيقي 
 و النعت املفرد

النعت احلقيقي ىو 
يؤدي يف نعت الذي 
 .نفس منعوتو

و النعت املفرد ىو 
ما كان غًن مجلة و ال 

 .يبهها

 

 ملبحث الثالث: أغراض النعت يف كتاب نصائح العبادا .ج

تريد الباحثة أن تبحث أغراض النعت يف كتاب نصائح العباد. و أغراض 
النعت كما ذكر يف الفصل الثاين ىو اإليضاح، التخصيص، املدح، الذم، 
الرتحم، التوكيد، و قد يتمم مع غًن الفائدة األساسية، و ويوه أغراض النعت 

 فيما يلي: 8-2ئح العباد من صفحة يف كتاب نصا
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التخصيص: حنو: مررت بريل نشيط. و مثال يف كتاب نصائح العباد فيما  .1
 يلي:

 و ىي أزمنٌة حمدووةٌ  -

لفظ "أزمنة" ىو املنعوت و النعت ىو "حمدودة" مبعىن التخصيص، ألّن 
 املنعوت اسم نكرة.

 و ىي من عطٍف خاصٍ  -

و "خاص" مبعىن التخصيص، ألّن لفظ "عطف" ىو املنعوت و النعت ى
 املنعوت اسم نكرة.

 على أتقى قلِب ريٍل واحٍد منكم  -

لفظ "ريٍل" ىو املنعوت و النعت ىو "واحد" مبعىن التخصيص، ألّن 
 املنعوت اسم نكرة.

 على أفجر قلِب ريٍل واحٍد  -

لفظ "ريٍل" ىو املنعوت و النعت ىو "واحد" مبعىن التخصيص، ألّن 
 نكرة. املنعوت اسم

 قاموا يف صعيٍد واحٍد  -

لفظ "صعيد" ىو املنعوت و النعت ىو "واحد" مبعىن التخصيص، ألّن 
 املنعوت اسم نكرة.

 و الثانية يسّلط اهلل تعاىل عليهم سلطاناً ظاملاً  -

لفظ "سلطانا" ىو املنعوت و النعت ىو "ظاملا" مبعىن التخصيص، ألّن 
 املنعوت اسم نكرة.

 أمور خمالفات للشرع  و من متسك على -
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لفظ "أمور" ىو املنعوت و النعت ىو "خمالفات" مبعىن التخصيص، ألّن 
 .املنعوت اسم نكرة

 اإليضاح .2

اإليضاح حنو: ياء يوسُف التايُر . و مثال يف كتاب نصائح العباد فيما 
 يلي: 

 فاحلديُث األّوُل أيازين -

مبعىن اإليضاح، إلن لفظ "احلديث" ىو املنعوت، و النعت ىو "األّول" 
 اسم املعرفة. 

 اللهم َأْكرِْم ىذه األمَة احملّمديّةَ  -

لفظ "ىذه األّمة" ىو املنعوت، و النعت ىو "احملمدية " مبعىن اإليضاح، 
 إلن اسم املعرفة.

 أي فاملقالة األوىل  -

لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "األوىل" مبعىن اإليضاح، إلن اسم 
 املعرفة.

 من املنبهات الثنائية -

لفظ "املنبهات" ىو املنعوت، و النعت ىو "الثنائية" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 املقالة الثانية قال النيب عليو السالم  -

لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "الثانية" مبعىن اإليضاح، إلن اسم 
 املعرفة.

 يَت فإن اهلل تعاىل  حيي القلَب امل -
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لفظ "القلب" ىو املنعوت، و النعت ىو "امليت" مبعىن اإليضاح، إلن اسم 
 املعرفة.

 أي العلِم النافِع  -

لفظ "العلم" ىو املنعوت، و النعت ىو "النافع" مبعىن اإليضاح، إلن اسم 
 املعرفة.

 كما حيي األرَض امليتَة مباء املطر -

" مبعىن اإليضاح، إلن اسم لفظ "األرض" ىو املنعوت، و النعت ىو "امليتة
 املعرفة.

 أي من العمِل الصاِل  -

لفظ "العمل" ىو املنعوت، و النعت ىو "الصال" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 ما امليت يف قربه إال كالغريِق املغوِث  -

لفظ "كالغريق" ىو املنعوت، و النعت ىو "املغوث" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 املقالة الرابعة عن عمر رضي اهلل عنو و  -

لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "الرابعة" مبعىن اإليضاح، إلن اسم 
 املعرفة.

 وال تصلح إال باألعمال الصاحلة  -

لفظ "األعمال" ىو املنعوت، و النعت ىو "الصاحلة" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 قِة بالدنيا صار مظلوما يف القلب أي احلزن يف األموِر املتعل -
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لفظ "األمور" ىو املنعوت، و النعت ىو "املتعلقة" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 و احلزن يف األمور املتعلقة باألخرة صار منورا للقلب  -

لفظ "األمور" ىو املنعوت، و النعت ىو "املتعلقة" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 السادسة عن علي رضي اهلل عنو  و املقالة -

لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "السادسة" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 أي من ايتغل يف العلم النافع  -

لفظ "العلم" ىو املنعوت، و النعت ىو "النافع" مبعىن اإليضاح، إلن اسم 
 املعرفة.

 ال جيوز للبالغ العاقل  -

املنعوت، و النعت ىو "العاقل" مبعىن اإليضاح، إلن اسم  لفظ "للبالغ" ىو
 املعرفة.

 و املقالة السابعة عن حيي بن معاذ رضي اهلل عنو  -

لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "السابعة" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 من مينع نفسو من خمالفة عقلو السليم  -

عت ىو "السليم" مبعىن اإليضاح، إلن اسم لفظ "عقلو" ىو املنعوت، و الن
 املعرفة.

 و املقالة الثامنة عن األعمش  -
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لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "الثامنة" مبعىن اإليضاح، إلن اسم 
 املعرفة.

 املقالة التاسعة عن سفيان الثوري رضي اهلل عنو  -

 اإليضاح، إلن لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "التاسعة" مبعىن
 اسم املعرفة.

 بسبب ايتياقو إىل ذوق مثرة يجرة الشهوة املنهى عنها  -

لفظ "ذوق مثرة يجرة" ىو املنعوت، و النعت ىو "الشهوة" مبعىن 
 اإليضاح، إلن اسم املعرفة.

 و املقالة العايرة عن بعض الزىداء  -

يضاح، إلن لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "العايرة" مبعىن اإل
 اسم املعرفة.

 و املقالة احلادية عشرة عن بعض احلكماء  -

لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "احلادية عشرة" مبعىن اإليضاح، 
 إلن اسم املعرفة.

 ال حتتقروا الذنوب الصغار  -

لفظ "الذنوب" ىو املنعوت، و النعت ىو "الصغار" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 فإهنا تتشعب منها الذنوب الكبار  -

لفظ "الذنوب" ىو املنعوت، و النعت ىو "الكبار" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 و املقالة الثانية عشرة عن النيب صلى اهلل عليو و سلم  -
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لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "الثانية عشرة" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 قدمي اجلملة األخًنة عن األوىل لكن بت -

لفظ "اجلملة" ىو املنعوت، و النعت ىو "األخًنة" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 و املقالة الثالثة عشرة قيل ىّم العارف الثناء  -

لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "الثالثة عشرة" مبعىن اإليضاح، إلن 
 اسم املعرفة.

 ابعة عشرة عن بعض احلكماء و املقالة الر  -

لفظ "املقالة" ىو املنعوت، و النعت ىو "الرابعة عشرة" مبعىن اإليضاح، 
 إلن اسم املعرفة.

 للمدح .3

 أريد التربك باتياِن حديثٌْنِ يريفٌْنِ يليلٌْنِ  -

 املدح.لفظ "حديثٌْنِ" ىو املنعوت و النعت ىو "يريفٌْنِ" مبعىن 

  كانت لو كأير حجٍة مربورةٍ  -

 املدح.لفظ "كأير حجة" ىو املنعوت و النعت ىو "مربورة" مبعىن 

 التأكيد .4

 اللهم ارحم أمة سيدنا رمحًة عاّمًة يارّب العاملٌن  -

 التأكيد.لفظ "رمحة" ىو املنعوت و النعت ىو "عامة" مبعىن 

 اللهم اغفر ألمة سيدنا حممد مغفرًة عاّمًة يارب العاملٌن  -

 التأكيد.عوت و النعت ىو "عامة" مبعىن لفظ "مغفرة" ىو املن

 اللهم فرِّج عن أمة سيدنا حممد فريا عايال يارب العاملٌن  -
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 مبعىن التأكيد.لفظ "فريا" ىو املنعوت و النعت ىو "عايال" 

 

 
أغراض النعت يف كتاب نصائح العباد ستذكر الباحثة متاما يف اجلدول 

 التايل: 

 البيان راضوأغ النعت املنعوت الكلمات النمرة

ىذه الكلمة تتكون  للتخصيص حمدودة أزمنة أزمنٌة حمدووةٌ و ىي  1
 برتكيب النكرة

 عطفٍ و ىي من   2

 خاصٍ 

ىذه الكلمة تتكون  للتخصيص خاص عطف
 برتكيب النكرة

أريد التربك باتياِن  3
حديثٌْنِ يريفٌْنِ 

 يليلٌْنِ 

ىذه الكلمة تتكون  للمدح يريفٌن حديثٌن
 برتكيب املدح

 فاحلديُث األّولُ  4
 أيازين

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح األول احلديث
 برتكيب املعرفة

أتقى قلِب على  5
 منكم ريٍل واحدٍ 

قلب  
 ريل

ىذه الكلمة تتكون  للتخصيص واحد
 برتكيب النكرة

على أفجر قلِب  6
 واحدٍ  ريلٍ 

قلِب 
 ريلٍ 

ىذه الكلمة تتكون  للتخصيص واحدٍ 
 برتكيب النكرة

صعيٍد ا يف قامو  7
 واحدٍ 

ىذه الكلمة تتكون  للتخصيص واحدٍ  صعيدٍ 
 برتكيب النكرة
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ىذه اللهم َأْكرِْم  8
 األمَة احملّمديّةَ 

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح احملّمديّةَ  األّمةَ 
 برتكيب املعرفة

اللهم ارحم أمة  9
 رمحًة عاّمةً سيدنا 

 يارّب العاملٌن

ون ىذه الكلمة تتك لتأكيدل عاّمةً  رمحةً 
 برتكيب التأكيد

اللهم اغفر ألمة  11
مغفرًة سيدنا حممد 

 يارب العاملٌنعاّمةً 

ىذه الكلمة تتكون  أكيدللت عاّمةً  مغفرةً 
 برتكيب التأكيد

اللهم فرِّج عن أمة  11
فريا سيدنا حممد 

 يارب العاملٌنعايال

ىذه الكلمة تتكون  أكيدللت عايالً  فرياً 
 برتكيب التأكيد

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح األوىل املفالةُ  األوىل فاملقالةأي  12
 برتكيب املعرفة

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح الثنائية املنبهات املنبهات الثنائيةمن  13
 برتكيب املعرفة

كانت لو كأير  14
 حجٍة مربورة

ىذه الكلمة تتكون  مدحلل مربورةٍ  حّجةٍ 
 برتكيب املدح

قال  املقالة الثانية 15
 عليو السالمالنيب 

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح الثانيةُ  املقالةُ 
 برتكيب املعرفة

فإن اهلل تعاىل  حيي  16
 القلَب امليتَ 

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح امليتَ  القلبَ 
 برتكيب املعرفة
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ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح النافع العلم العلِم النافعِ أي  17
 برتكيب املعرفة

األرَض كما حيي  18
 مباء املطر امليتةَ 

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح امليتة األرض
 برتكيب املعرفة

و الثانية يسّلط اهلل  19
تعاىل عليهم 
 سلطاناً ظاملاً 

ىذه الكلمة تتكون  للتخصيص ظاملاً  سلطاناً 
 برتكيب النكرة

من العمِل أي  21
 الصالِ 

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح الصال العمل
 برتكيب املعرفة

ما امليت يف قربه إال   21
 كالغريِق املغوثِ 

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح املغوث الغريق
 برتكيب املعرفة

عن واملقالة الرابعة 22
 عمر رضي اهلل عنو

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح الرابعة املقالة
 برتكيب املعرفة

وال تصلح إال  23
 باألعمال الصاحلة

كلمة تتكون ىذه ال لإليضاح الصاحلة األعمال
 برتكيب املعرفة

األموِر أي احلزن يف  24
بالدنيا صار املتعلقةِ 

 مظلوما يف القلب

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح املتعلقة األمور
 برتكيب املعرفة

األمور و احلزن يف  25
باألخرة  املتعلقة

 صار منورا للقلب

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح املتعلقة األمور
 برتكيب املعرفة
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 املقالة السادسةو  26
عن علي رضي اهلل 

 عنو

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح السادسة املقالة
 برتكيب املعرفة

 أي من ايتغل يف 27

 العلم النافع

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح النافع العلم
 برتكيب املعرفة

للبالغ ال جيوز  28
 العاقل

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح العاقل البالغ
 عرفةبرتكيب امل

 املقالة السابعةو  29
عن حيي بن معاذ 

 رضي اهلل عنو

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح السابعة املقالة
 برتكيب املعرفة

من مينع نفسو من  31
 عقلو السليمخمالفة 

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح السليم عقلو
 برتكيب املعرفة

عن  املقالة الثامنةو  31
 األعمش

ىذه الكلمة تتكون  حلإليضا  الثامنة املقالة
 برتكيب املعرفة

و من متسك على  32
 أمور خمالفات

 للشرع

ىذه الكلمة تتكون  للتخصيص خمالفات أمور
 برتكيب النكرة

 املقالة التاسعةو  33
عن سفيان الثوري 

 رضي اهلل عنو

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح التاسعة املقالة
 برتكيب املعرفة

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح املنهى الشهوةبسبب ايتياقو إىل  34
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رة يجرة ذوق مث
 عنها الشهوة املنهى

 برتكيب املعرفة

 املقالة العايرةو  35
 عن بعض الزىداء

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح العايرة املفالة
 برتكيب املعرفة

الذنوب ال حتتقروا  36
 الصغار

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح الصغار الذنوب
 ةبرتكيب املعرف

فإهنا تتشعب منها  37
 الذنوب الكبار

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح الكبار الذنوب
 برتكيب املعرفة

و املقالة الثانية  38
عشرة عن النيب 

صلى اهلل عليو و 
 سلم

الثانية  املقالة
 عشرة

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح
 برتكيب املعرفة

اجلملة لكن بتقدمي  39
 عن األوىل األخًنة

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح ألخًنةا اجلملة
 برتكيب املعرفة

و املقالة الثالثة  41
عشرة قيل ىّم 
 العارف الثناء

الثالثة  املقالة
 عشرة

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح
 برتكيب املعرفة

املقالة الرابعة و  41
عن بعض  عشرة

 احلكماء

الرابعة  املقالة
 عشرة

ىذه الكلمة تتكون  لإليضاح
 رفةبرتكيب املع

 

 


