
 

 
 

 (دارسة تحليلية نحوية) النعت و المنعوت في سورة األعراف

 
 رسالة         

 الشروط املطلوبةض قدمت إلستيفاء بع
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  )س. حوم(.هومانيىورا للحصول على درجة سرجانا

 مكاسر-اجلامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية
 

 بقلم :

 فتم ديان كحر

 11411440104معي :ارقم اجلال

 امعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية كمكاسراجل

 داب والعلوم اإلنسانيةكلية اآل

 0147 سنة
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 ريح بأصالة الرسالةالتص

بأن هذه  تقرر  –بكل وعي وإنصاف  – هذه الرسالة الباحثة اليت وقعت على 
من غري ان يتدخل يف إحضارها وال يف  ت يديهاوعمل ميعية هي مثرة جهدهااجلالرسالة ا

تام عن غريها من فيما بعد أهنا منقولة نقال تاما أو غري  تإمتامها أي أحد كان. فإذا تبين
على إلغائها وإلغاء  ةالباحث ترسائل أخرى أو من مؤلفات أخرى بطريقة غري مشروعة، وافق

  الشهادة خضوعا للحدود املرتدة. 

 

 م. 7102    نوفمرب 01    ،مساتا
   0341صفر    70                                       

        ه.
 

 

ةالباحث  

 
 فتم دينا كحر  

31011004170الرقم اجلامعي:   



 ج
 

 المشرفين  موافقة

: امع اجل رقمال، فتم ديانا كحر   ةالرسالة من الطالببعد اإلطالع على  
)دراسة حتليلية النعت واملنعوت يف سورة األعراف، بعنوان : 04144110411

على أن الرسالة املذكورة  -حنن املشرفان –، و بعد إجراء اإلصالحات الالزمة، نقّرر (يةحنو 
 . تهاناقشملطلوبة و أهنا صاحلة لتقدميها ملستوفت الشروط العلمّية ااقد 

 

 م. 1412   نوفمرب  14    مساتا،
  1009 صفر   11                                        

        ه.
 

 

 املشرف األول             
 
 
 

 املشرف الثاين         

 .م. أغ الدكتور عبد الرمحن ر،    
                190411011991411411رقم التوظيف:    

  

 . أغ حممد نور عبده، م.الدكتور 
 192141191990401441رقم التوظيف: 

 



 د
 

 تقرير لجنة امتحان المناقشة

النعت ، بعنوان: "فتم ديانا كحر: ةقررت جلنة إمتحان املناقشة قبول الرسالة املقدمة من الطالب
 بأن ...  ...املوافق ...املقدمة يف يوم " (يةنحو )دراسة تحليلية  األعراففي سورة  والمنعوت

سرجانا هومانيورا الرسالة املذكورة قد استوفت الشروط العلمية املطلوبة للحصول على شهادة "
(S.Hum) جراء اإلصالحات إ" يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بقسم اللغة العربية وآداهبا بعد

 الالزمة.

 : تحان المناقشةأعضاء لجنة ام

 ).....................(              حوم. , م.عبد املعني الدكتور:   الرئيس

 ).....................(        بد.إ جة خي النساء نور، س.س، م.ااحل : ةالسكرتي 

 ).....................(       نور خالص أ. غفار، س. أغ، م. حوم.  : املناقش األول

 .................(.)...           بد.إ. أغ، م. ، س.أنوار عبد الرمحن : املناقش الثاين

 ).....................(                  أغ. م. محن ر،عبد الر  الدكتور:  شرف األولامل

 ).....................(           أغ. .عبده، م نورالدكتور حممد  : يناملشرف الثا

                                   
 والعلوم اإلسالميةاعتمد عليها عميد كلية األدب 

 جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية ىف 
 العميد

 
 أغ , م.الدكتور احلاج برسها النور

                                  921299999221919991 رقم التوظيف:                                        



 ه
 

  كلمة تمهيدية 
 بسم اهلل الّر محن الّر حيم

احلمد هلل الذي أنزل القرآن عربيا وجعل اللغة العربية أفضل اللغات. والّصالة 
ادلبعوث بشَتا ونذيرا والّسالم على رسول اهلل الكرمي حممد بن عبد اهلل صلّى اهلل عليو وسّلم 

 وداعيا إىل اهلل بإذنو وسراجا منَتا.
فيق واذلداية حىت استطعت أن قبل كل شيئ أشكر اهلل عّز وجّل الذى وىبٌت التو 

ستيفاء ( الحنوية )دراسة حتليليةالنغت وادلنعوت يف سورة األعراف كتابة ىذه الرسالة   أدتم
ىومانيورا يف كلية األداب واإلنسانية  بعض الشروط ادلطلوبة للحصول على درجة سرجانا

 بقسم اللغة العربية وأداهبا جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية.
ستطيع أن أكتب ىذه الرسالة العلمية بدون مساعدة األساتذة وىف احلقيقة ال أ

 كتابة ىذه الرسالة ولو كان بصورة بسيطة.ىف  ت يوإشرافاهتم مع نصائح أصدقاء حىت انته
ىذه ادلناسبة ال أنسى أن أرفع شكرا جزيال و احًتاما وحتية عظيمة إىل سادات  ويف

 الفضالء، منهم:
ن ربياين منذ صغري اللذي -نور إننتو كحر  – والدي الكرميُت احملبوبُت .1

يبارك ذلما و جيزيهما خَت اجلزاء  وساعداين ىف مواصلة وإدتام دراسيت و أسأل اهلل أن
 يف أعماذلما.

م. س  بروفيسور الدكتور مسافر– جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية رئيس .2
لومبا بروفيسور  – 2ونائبو  ،-ن م. أغ.ابروفيسور الدكتور مرد - 1نائبو و  ،-إ



 و
 

الذين قاموا  -ح. دبيت عائشة م. أ.، بروفيسور س -3،ونائبو -، م. أسولنت
 مجيعا.برعاية مصاحل التعليم ومصاحل الطالب والطالبات 

– 1نائبو و  -أغ ، م.الدكتور برسها النور-دب والعلوم اإلنسانية عميد كلية اآل .3
, احلاجة مشزن شوكر الدكتور -2نائبو و ، -الدكتور عبد الرمحن ، م. أغ

لتطوير  مجهدى واقد بذل ناّلذي الدكتور عبد ادلعُت م. أغ -3نائبو و  ،-.م.أغ
 مستواىا. واىذه الكلية ورفع

 – او سكريتَتى -أغ. .الدكًتاندة مروايت، م–العربية وآداهبا قسم اللغة  ةرئيس .4
ن قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف اللذي -إد.، م. بأغ .، سنوار عبد الرمحنأ

 القسم نفسو.
 الدكتور حممد ادلشرف األول، واألستاذ أغ م. عبد الرمحن ر. الدكتور األستاذ .5

ن قد قاما باإلشراف على كتابة ىذه ذيلادلشرف الثاين، الّ  م. أغ. عبدهنور 
ادتام ات واإلرشادات النافعة حىت دتكنتإالرسالة وتلقيت منهما كثَتا من التوجيه

 ىذه الرسالة.
م و أفكارىم حىت األساتذة وادلدرسُت ادلخلصُت الفضالء اّلذين قد بذلوا علومه .6

 ىف اجلامعة. ةرج الباحثخي
مجيع ادلوظفُت وادلوظفات اّلذين قاموا بًتبييت وخدميت أحسن خدمة منذ أن  .7

 ها.اتصلت هبذه الكلية إىل أن خترجت من
 مجيع زمالئيإىل حبييب شريف الدين الذي أرشدين مبساعديت على أي حال و   .8

 صةوخابكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية، 



 ز
 

جيع يف كل ين السماحة والتشالّلذين قد أعطوانور أفٍت و  ،رزكيانا، و ليفةمزد  إىل
 معنوية.وقت وادلساعدة مادية و 

، ، وأن ينفع هبمهما العمل خالصًا ذلم، وأن يعُت عليأسأل اهلل تعاىل أن جيعل ىذ
 مأجورًا و أن يوفق اجلميع إىل يوم احلساب. موأن جيعله
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 ةالباحث          
 
 

 فتم ديان كحر      
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 الصفحة                الموضوع
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 ي
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 د البحثيتجر 

 
 فتم ديانا كحر:   ةالباحث

 04144110411:   جامعيرقم الال

 (يةنحو  )دراسة تحليلية األعراففي سورة  النعت والمنعوت:   موضوع الرسالة

 

يلها حتليال وحتل النعت واملنعوت يف سورة األعرافعن ىذه الرسالة ختتص باحلديث     

 فوائده يف سورة األعرافما  ولنعت واملنعوت ا صيغ ما اتتبني هبية حنو 

رآن النعت  واملنعوت يف الق أحكامالرغبة ىف معرفة  فأغراض ىذا البحث ىي:  
 ملعرفة فواعد النعت واملنعوت يف سورة األعرافو  ،فاخصوصا ما يتعلق بسورة األعر 

و  مجع املوادمرحلة يف ىذه الرسالة مرحلتان و مها:  واملناىج اليت استعملتها الباحثة

الطريقة و  الطريقة اإلستقرائيةو ىي تتكون من ثالث طرق:  مرحلة تنظيم املواد وحتليلها

 .الطريقة التحليليةو  القياسية

          



 ك
 

وىي:   النعت واملنعوت يف سورة األعراف النتيجة يف خذا البحث مما يتعلق وأما 
علي مثاين أحكام اإلعراب وىي أوجو واحد وثالثون آية تنقسم اآليات اليت كانت  فيو 
آيات، سواء كانت من  8آيات، واجملرور  9آية، واملنصوب  47اإلعراب يعين: )املرفوع 

آية  55آيات سواء كانت من النعت واملنعوت، والتنكري  9النعت واملنعوت.( والتعريف 
ية.(، والنعت لو للنعت والباقية منها آية وتكون من صيغة اجلملة الفعل 54للمنعوت و  55)

علي صيغة  مفردا  59علي صيغة  مجعا واملنعوت لو  45علي صيغة  مفردا و  49
. النعت علي صيغة مؤنثةصيغة مذكرا و و علي   63واملنعوتان علي صيغة مجع، والنعت لو 

علي صيغة مفردا واملنعوتان علي صيفة مؤنثة. ويف ىذه السورة ما يكون  59واملنعوت لو 
 نوع السبيب ولكن ىي من النوع احلققي كلها.النعت من ال

نفهم وندرس بواسطة ىذه الرسالة، تسهل علينا ان :أما فوائد ىذا البحث فهي 
ومما ال شك  واملنعوت بصفة عامة والنعت واملنعوت ىف سورة األعرف بصفة خاصة. النعت

والتفسري. وستكون إحدى فيو أن ىذه الرسالة زادت علومنا وما يتعلق بعلم النحو والصرف 
لتكون املراجعة للكتاب اآلخرين الذين يريد أن يكتبوا كتابة علمية و وم النحو. الزيادة لعل

 مناسبة للبحث.
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 الباب األول

 المقدمة

 الخلفية الفصل األول: 

أن اللغة العربية إحدي اللغات يف العامل وتلعب دورا ىاما يف تدبري  من ادلعروف
 وغري ذلك. القرآن وتفسريه.وكذلك يف تعلم أحاديث رسول اهلل صلي اهلل عليو وسلم

ألن ىذه اللغة اداة لفهم   .هايف تعلم اتسلمادلو  نيسلمادلكل   ة علي ر ربية ضرو عاللغة ال
وا لنا ل. و يبدسيما ادلسألة اليت ذلا عالقة بالدين اإلسالمي ال علوم الدينية فهما عميقا،ال

بيا لعلكم قرآناعر عظيم" إنا أنزلناه لعة العربية كما ورد يف كتابو ابوضوح أن القرآن أنزل بالل
 2". نعربيا لعلكم تعقلو  و قال ايضا"إنا جعلناه قرآنا1تعقلون"

ذلا أمهية يف معرفة معامل  نغة ىي أفضل اللغات إذ ألن الأم علينا ايضا، فهو و م

القواعد تفتح لنا رلاال  من معرفة قواعدىا.إذ أن معرفة فال بد لنا أوال . ومن مثّ،اإلسالم

 من أجل العبارات. وضع صد األساسية اىلاللوصول ايل تضمنو من األسرار اجلمالية وادلق

. وأما علم النحو ىو علم بأصول مستنطة من قواعد النحوومن فروع علم اللغة ىي علم 

 العرب يعرف هبا احوال أواخر الكلم إعرابا و بناء. 

                                                           

 .2: 12سورة يوسف/، القرآن الكرمي 1
2
 3 :43/ سورة الزخرف ،القرآن الكرمي  
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 ،قدم بني يدي القارئني دراسة النعت و ادلنعوتت أن ةالكاتبريد ذلك ت ىإعتمادا عل
ة كز الكاتبوتر  د.ئالقوايف إستعمال الصرف ام ضرورهتما النحو و  كانت من جهةأسواء 

ي سورة السابع، وىي ى األعراف. سورة األعرافيف النعت وادلنعوت يف سورة  دراستها
األنعام وسورة االنفال، وىي  وسّت آيات، وتقع متوسطة بني سورة نيتتكون من مئت

مبدوئة بقولو تعاىل: احلمد هلل خلق اهلل السماوات واالرض وجعل الظلمات والنور مث 
الذين كفروا برهبم يعدلون. سلتومة بقولو تعاىل: إن الذين عند ربك ال يستكربون عن 

فيها من تركيب آياهتا أنواعا عديدة  ويف ىذه السورة وما .عبادتو ويسبحونو ولو يسجدون
 غوية الن ىناك نظامالطريقة  القواعد المن صيغة النعت و ادلنعوت اليت ال بد أن نفهم ب

عن الكتب ادلوجودة اليت ذلا  ةحث الكاتببتس يف صيغ النعت وادلنعوت. لذلك، خاصا
 عالقة هبذه الدراسةخاصة كتب النحووالصرف والتفسري.
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 ةالمشكل الثاني:الفصل 

 وىي ادلوجودة ىف ىذا البحث، نيتذكر  مشكلان ت الكاتبة تىف ىذا الفصل اراد
 كما يلي :

 اللغة العربية ؟يف . ما ىي النعت وادلنعوت وأقسامو 1

 ف ؟ااألعر يف سورة  النعت وادلنعوت احكامما ىي  .2

 ف ؟ايف سورة األعر وادلنعوت د النعت ئما ىي فوا. 3

 توضيح معاني الموضوع الثالث:الفصل 

إن ىذه الرسالة حتت ادلوضوع "النعت وادلنعوت ىف سورة األعراف".وقبل ان ندخل ىف 
ضمن البحث اجلوىري.ترى  الكاتبة من الضروري ان تقدم توديح معاىن ادلودوع لتسهل 

 علينا ان نفهم عن النعت وادلنعوت فهما صحيحا.

الذي يكمل بو ادلنعوت، إما ببيان  ادلؤول بادلشتق سم ادلشتقالنعت ىو اال .1
وقد يسمي   3.من صفات شيئ آخر لو عالقة بو ةفيالصفة من صفاتو أو ص

لرجل اجاء  ،مثل والصفة ىي تابع يدل على صفة ىف إسم قبل كذلك "الصفة.
والنعت  الفاضل نعت لرجل مرفوع بالضمة ألنو تابع إلسم مرفوع. .4الفاضل

 ذات مطلقا. ىي ما يدل على

                                                           
دار السالسل ت: كوي ) النحو األساسيةامحد طخًت عمر، مصطفى النحاس زىران، زلمد محاسة عبد اللطيف.   3
 .97 ؛( ص، دون السنةللطباعة والنشر
 .97، صم.(  1993،بريوت: احملروسة للطباعة والنسر) وظيفيالو  , قواعد النحو نايف معروف   4
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 وىو موضوع لتحمل عليو الصفة.ادلنعوت ما دل على ذات الشيئ واحلقيقتو.  .2
وادلنعوت ايضا ىواإلسم ادلذكور الحيتاج اىل  5.وغري ذلك كرجل، وحبر،   :مثل

 عالقة تدل على تذكره.
ىي حرف من أحرف اجلر اليت قد تكون حقيقة، مثل: ادلاء يف الكوز،  ،يف .3

 6.أورلازية مثل: لقد كان لكم يف رسول اهلل أسوة حسنة
السورة ، وىي زء الثامناحدى سور القرآن ادلكية وقعت ىف اجل ،سورة األعرف .4

بني سورة األنعام وسورة آيات ، وتقع متوسطة  ة وستنيالسابع، تتكون من مئت
 7.فالاالن

 دراسة عن المراجع السابقةالالفصل الرابع: 

وادلؤلفون العلمية يف صناعة ىذه الرسالة،   ومطالعة الكتب قرائة ةبعد أن حاول الباحث

و الكتب ادلرجعية ادلتعلقة مبوضوع البحث أساسيا كان أو  الرسالة ةالباحث تاستخدم

كلية اآلداب و العلوم   طالب أمحدالرسالة العلمية اليت كتبها األخ عرفان  ثنويا، منها:

و  لنعتا، اإلنسانية جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكسر حتت ادلوضوع

النعت وادلنعوت  ىذه الرسالة تتحدث عن )دراسة حتليلية حنوية (س ادلنعوت يف سورة ي

 8وعدده يف سورة يس.

                                                           
 .135 ،ىـ( ص1428م/  2007لكتب العلمية، دار ا: لبنان -)بريوت جامع الدروس العربية، مصطفى الغالييين5

 .98 ،ص ىـ( 1428م/  2007لكتب العلمية، دار ا :لبنان -)بريوت العربيةاجلامع الدروس   مصطفى الغاليني،  6
 
7
 .467،ص )م1981/ىـ 774: دار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، بريوت-ن) لبا  تفسري ابن كثريابن كثري،    

 .3 ،م( ص2014)مكاسر: جامعة عالء الدين،   يف سورة يس  النعت وادلنعوتعرفان أمحد،   8
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ىذا الكتاب  ،عيدزلمد  للدكتور النحو ادلصفي :واما الكتب العلمية، منها 
لفؤاد نعمة،  قواعد اللغة العربية ملخص. أقسام النعت وحكم كل قسم ىيشتمل عل

القواعد األساسية اللغة وويوضح ىذا الكتاب ملخص من اجزاء علم النحو ادلهم. 
العربية . األمحد اذلامشي، وحيلل ىذا الكتاب كل ما يتعلق بقواعد اللغة العربية العربية

، ويشرح ىذا الكتاب بعلم النحو وطريقة اإلنشاء. والكتاب يصطفي زلمد نور دل سرةيادل
ذلذه  ةالبحث تاألخري اليت ذلا عالقة مبطالب الرسالة شلا ال نذكرىا يف ىذا الصدد. كان

الكتب ادلذكورة اليت ذكرناىا شلا سبق من حيث ان الرسالة و  الرسالة خيتلف رلاذلا من
خاصة يف سورة  نريس القراالنعت بالنسبة إيل تد ىذه الرسالة سوف تبني أقسام

 .األعراف

 المناهج المستعملة فى كتابة الرسالة الفصل الخامس:

الرسالة متر بطريقتني ومها طريقة مجع ادلواد ستعمل يف تنظيم ىذه ادلناىج ادل 
والثناوية اما ادلواد تنقسم على قسمني ومها األساسية  و أما وطريقة  تنظيم ادلواد وحتليلها.

سورة األعراف والثناوية فهي الكتب النحو  يفصة ااألساسية فهي القرآن الكرمي خ
والصرف، ادلثال ادللخص القواعد اللغة العربية والقواعد األساسية اللغة العربية. والعرابية 

 يأيت.شرحها واحد فواحد كما ة أن تريد الكاتبوتادليسرة ألستاذنا مسطاىف زلمد نور. 

 طريقة مجع ادلواد  .1

وىي طريقة مجع ادلواد الىت تقدم  الطريقة ادلكتبية، ةنتهج الكاتبىف ىذ الصدد ت 
قتباس من ىذه على عناصر الكتب مبطالب الرسالة من ادلواد وادلعطيات وعلى مهارة اإل

 ادلصادر األمينة مباشرة وغري مباشرة.
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 طريقة تنظيم ادلواد وحتليلها .2

 الطرق األتية: ةستخدمها الكاتبىف ىذه الطريقة ت

 لقياسيةاالطريقة  (1
اخلالصة من األمور اجلزئية إىل األمور وىي طريقة ادلواد الىت جترى باصدار 

 إىل العامة.الكلية، أو بعبارة أخرى من اخلاصة 
 الطريقة التحيلية (2

ة حاول الكاتبيتضح معناىا ومل يتبني مقصودىا فتإذا وجدت مسألة مل 
 ادلسألة على الطريقة التحليلية.لل أن حت

 الطريقة اإلستقرائية (3
وىي طريقة تنظيم ادلواد الىت جترى بإصدار اخلالصة من األمور الكلية إىل 

 ألمور اجلزئية أو بعبارة أخرى من العامة إىل اخلاصة.

 

 دهئاألغراض وفوا الفصل السادس:

 أغراض وفوائد.أن لكل األشياء أغراضا وفوائده.وكذلك ىذه الرسالة ذلا   
 فأغراض ىذا البحث ىي: 

يف القرآن خصوصا ما يتعلق بسورة النعت  وادلنعوت  أحكامالرغبة ىف معرفة   .1
 األعرف.
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  سورة األعراف.النعت وادلنعوت يف فواعد دلعرفة .2

 أما فوائد ىذا البحث فهي :

نفهم وندرس النعت وادلنعوت بصفة عامة سهل علينا ان بواسطة ىذه الرسالة، ت .1
 والنعت وادلنعوت ىف سورة األعرف بصفة خاصة.

وشلا ال شك فيو أن ىذه الرسالة زادت علومنا وما يتعلق بعلم النحو والصرف   .2
 وم النحو. إنشاء اهلل.ل. وستكون إحدى الزيادة لعوالتفسري

 .ا كتابة علمية مناسبة للبحثلتكون ادلراجعة للكتاب اآلخرين الذين يريد أن يكتبو  .3
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 الباب الثانى

 ومسائلهما النعت والمنعوت

 الفصل األول : تعريف النعت والمنعوت

تعريف النعت وادلنعوت عامة فيبٌن النعت وادلنعوت واحدة قبل ان يبحث 
 فواحدة يعىن.

يف رفعو ونصبو وخفضو وتعريفو وتنكًنه، تقول قام زيد  النعت: تابع للمنعوت
قال ادلؤلف رمحو اهلل: باب النعت،   .1قلبزيد العات زيدا العاقل، ومررت العاقل، ورأي

وذلذا يطلق بعض النحويٌن عليو النعت يعىن: الوصف، تقول: نعتو؛ أي وصفو، 
 2ة، والنعت مبعىن واحد.صفوال صف،فالو 

: وصف يوصف بو ما سبق، فال يتقدم النعت على ادلنعوت، وقد -أي: النعت-وىو
 يوصف بقدح، وقد يوصف مبدح.

 . فقد وصفتو مبدح. : جاء زيد العامل، جاء زيد احلليمفإذا قلت

 فإذا قلت: جاء زيد اجلاىل، جاء زيد األمحق. فقد وصفتو بقدح.

           وىذا من حيث ادلعىن؛ أن النعت وصف للمنعوت، وال بد أن يتأخر عنو.     

                                                           

  .9 ،مكتبة كرياط فوترى دون السنة( ص )مسارغ: منت األجروميةزلمد بن زلمد داود الصنهاجي،  1 
زكريا دخان: الدولية للتجليد عاطف سكر ) الية على ررح ادلقدمة األجروميةالتعليقات اجلالعثيمٌن، زلمد بن صاحل  2 

 .516 ،ص (م 2004
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 3النعت ومعناه الوصف ىو ما يوضح متبوعو إن كان معرفة .

 .4الفاضلضلو : جاء الرجل 

 يعين 5ويقال أيضا: النعت، وىو: التابع، ادلشتق أو ادلؤول بو، ادلباين للفظ متبوعو
"التابع" جنس يشمل التوابع اخلمسة، و "ادلشتق أو ادلؤول بو" سلرج لبقية التوابع فإهنا 

يف التوكيد )جاء القوم أمجعون( و )جاء التكون مشتقة وال مؤوال بو أال ترى أنك تقول 
ويف البيان والبدل )جاء زيد أبو عبد اهلل( ويف عطف النسق )جاء زيد و عمرو(  زيد(زيد 

فتجدىا توابع جامدة، وكذالك سائر أمثلتها، ومل يبق إال التوكيد اللفظي، فإنو قد غليئ 
، مشتقا كقولك )جاء زيد الفاضل الفاضل( فالفاضل األول نعت والثاين توكيد لفظي

   باين للفظ متبوعو(.فلهذا اخرجتو بقويل )ادل

النعت أيضا ىي ما يذكر بعد أحوالو او أحوال ما يتعلق بو فاألول ضلو: الصفة يسمى 
  اجملتهد غالمو(جاء التلميذ اجملتهد( والثاىن ضلو: )جاء الرجل )

وىف ادلثال الثاىن مل تبٌن حال  حال ادلوصوف نفسو. فالصفة ىف ادلثال األول بٌن
 .6وىو الغالم ما يتعلق بو، وإظلا بٌن ادلوصوف، وىو الرجل

 .7ىي الكلمة اليت وصف هبا ادلوصوفلفظ الصفة 

                                                           

 ،م( ص1983ه/1403مشق:  دار الفكر، الد) وآالت األدب اللباب يف قواعد اللغة العربية ، زلمد علي السراج 3  
115.  

  .51، ( ص،دون السنة)بًنوت: دار الثفافة اإلسالمية ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  4   
 .380، دار الفكر، دون السنة( صادلشق:  )قطر الندى وبل الصدى مجال الدين عبد اهلل بن ىشام األنصري،   5  
 .55، م( ص 1992روسة للطباعة والنسر، بًنوت: احمل) قواعد النحو الوصرفنايف معروف،  6  
  .109، ص م (2015ه/1436مكاسر: فستاك عارف، ) العربية ادليسرة احلاج مصطفى زلمد نورى، 7  
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 الطالب اجملتهد : ادلثال

 : موصوف  الطالب

 : صفة  اجملتهد

الصفة وادلوصوف متالزمان، فكلما وجد ادلوصوف وجدت معو الصفة. ولذالك فالصفة 
 دائما تتبع ادلوصوف يف أمور:

 احلكم اإلعرايب .1
 التذكًن و التأنيث .2
 األفراد والثنية واجلمع  .3
 ادلعرفة والنكرة  .4

اجلميلة. تابع االسم الذى قبلها. اي   –مفيد  –كل كلمة من الكلمات الثالث: فسيح 
 صفة فيها ولذلك تسمى الصفة. ويسمى االسم الذى قبلها موصوفا.كلمة تدل على 

و أنواعها مخسة: اسم التفضيل واسم  .8ىف رفعو و نصبو وجرهالصفة تتبع ادلوصوف 
 .هة وافعل التفضيل وامثلة ادلبالغةادلفعول والصفة ادلشب

 

 

 

                                                           
 .55م( ص: 1973ادلعارف،مصر: دار ) النحو الواىفحسن عباس،   8
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 شروط الصفة

ادلشبهة   امسا مستقا كاسم الفاعل واسم ادلفعول والصفة األصل ىف الصفة ان يكون
-ىذا رجل حسن خلقو-اكرم عبد اهلل احملبوب-واسم التفضيل ضلو)جاء التلميذ النشيط

 وقد يكون مجلة فعلية او امسية على ما سيأيت ًنه(سعيد تلميذ اعقل من غ

 وقد يكون امسا جامدا مؤوال مبشتق. وكذلك ىف تسع صور:

 كان اخللفاء الرردون رجاال عدال حكمهم(ادلصدر، ضلو. ) .1
   رة، وال بد ان تكون بعد امساء معارف، ليتفق االثنان ىف التعريف،كقولناامساء اإلرا .2

 وىي مشتفة اليو(رع ذاك( ويؤول ذلك بكلمة )ادلشا )قابلت صديقي ىذا ىف الشا
 أمساء ادلوصول ادلبدوءة هبمزة الوصل، مثل )القرآن كالم اهلل الذي أنزل على زلمد( .3
ما كان مبعين صاحب من األمساء، وذلك )ذو( و )ذات( وما تفرع عنها وكذلك  .4

كقولنا )رعبنا رعب ذو تاريخ وأمتنا أمة )أولو( و)أوالت( وقد تقدم ذكرىا مجيعا  
فتيان أولو خربة وفتيات أوالت أخالق( ويول ذلك بكلمة ذات حضارة، ففيها 

 صاحب(وما يتفرع عنها وىي مشتقة
اء سلتوما بياء النسب: كقولنا )مازال اإلنسان األوريبُّ يتعاىل على ما كان من األمس .5

 بسبب لونو(اإلنسان اإلفرقّي ويعاديو 
أمساء األعداد، كقولنا )يتكون باب النعِت من أفكار مخٍس( او )ألقيت احملاضرة على  .6

 الطالِب التسعٌن(
 9.عدود( وىي مشتقةوىذا يؤول بتقدير كلمة )ادل

                                                           

  .580، ص  (م1975 والنسر، مكتب الشباب: القاىرة ) النحو ادلصفيزلمد عيد،  9 
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أضيفت لنكرة دتاثل ادلنعوت ىف ادلعين، كقولنا )كان عمر بن  .لفظة )أّي( إذا7
ذ النيب أبا بكر صاحاخلطاِب عاداًل اى عدلٍ  أّي صاحٍب( وثال ذلك  باً ( او )اختخ

( مضافة السم جنس يكمل معين ادلوصوف، مثل )ىذه ىي حقّ -جدّ -األلفاظ )كلّ 
 .7 الصديق( احلقيقة كلُّ حقيقة(و )أنت صديق جّد وّف(او )انت الصدى حقّ 

 . )ما( النكرة اليت يراد هبا االهبام، ومنها ادلثل )سأزورك يوما ما( ىي يوما من األيام.8
. إسم اجلامد مبعين صفة اي ما دل على التشبيو، ضلو )رأيت رجال اسدا( اى 9

 ، و)فالن رجل ثعلب( اى زلتال والثعلب يوصف باالحيال.رجاع
أما عالمات التأنيث  ػلتاج اىل عالمة تدل على تذكرة.ادلنعوت ىو االسم ادلذكور ال 

 ثالث : التاء ادلربوطة ضلو : )محراء(.
وغلب ان تكون كل واحدة من ىذه عالمات زائدة ىف آخر االسم فكل اسم ختم 

 بواحدة منها مسي مؤنثا 
بعالمة التأنيث ضلو : طللة وراطي  على ان االمساء الذكرة تبقى مذكرة و لو ختمت

 اء اعالم لرجالوخضر 
 وينقسم ادلؤنث اىل قسمٌن:

سواء أدل على مؤنث )قاطمة( ام على  ادلؤنث اللفظي ىو ما حلقتة عالمة التأنيث،
)علزة( ادلؤنث معنوي ىو ما دل على مؤنث و مل تلحْقُو عالمة التأنيث مذكر 

 ضلو)ىند،دار(
  يستدل على تأنيثها بادلعىن أربعة:واألمساء اليت

 ضلو )مرًن و زينب( اعالم االناث .1
 األمساء امتخصة باالناث ضلو)أخت وأم( .2
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 مصر قريش(امساء البالد وادلدن والقبائل ضلو )الشام و  .3
 امساء االعضاء ادلزدوجة ضلو )عٌن ورجل واذن( .4

 وأرهر األغراض األساسية اليت يفيدىا النعت ما يأيت:
 اإليضاح: إن كان ادلتبوع معرفة. .1

ص، الصائب رأيُو، احملكم تدبًنه فالكلمات اليت حتتها مصر عمرو بن العا ضلو: فتح
 سبق نعوت توضيح منعوهتاادلعرفة.خط فيما 

 التخصيص: إن كان ادلتبوع نكرة. .2
   .واعظجاء رجا  وزهنا، خفيفضلو: كم من كلمة 

 األخالق( طيبالنفس  كرًن)يل صديق    :ادلدح: كقولك .3
( ومن ذلك الباخيلو ادلضبف  ادلطيلو الزائر  الثقيل)أحتقر الضيف  الذم: كقولك: .4

 قولنا يف بداية القراءة )أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم(
 ، فإنو أٌب ألبناء مساكنب(الرتحم: ضلو)انظروا ايل ىذا ادلتهم ادلظلوم .5
(، ضلو: )كان واحدة التوكيد: كما يف القرآن الكرًن : )فإذا نفخ يف الصور نفخة .6

 .10واحدة(اخلالد بن واليد يضرب خصمو 
 .11ضلوبياالتفصيل: كقولك )قرأت كتابٌن  .7

 
 
 
 

                                                           

   .437 ، ص  م(1973مصر: دار ادلعارف،) النحو الواىف حسن عباس، 10 
  .573 ،ص (م1975 والنسر، مكتب الشباب: القاىرة )النحو ادلصفي،زلمد عيد،  11 
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 الثني: أنواع النعت وخصاءصهالفصل 
 تقسيم النعت وحكم كل قسم

 ينقسم النعت ايل قسمٌن، النعت احلقيقي و النعت السبيب.
 النعت احلقيقي .1

للمنعوت صفة حقيقية لو من حيث يسمى ىذا النعت )حقيقيا( ألنو بالنسبة 
العقل -اجلسم اجملهد-اللفظ، ولنتأمل ىف األمثلة )فرصة طيبةو من حيث ادلعين 

العيش -العمل النافع-العقل ادلكدود-العيش ادلريح(-العمل النافع-ادلكدود
سبقتها سواء  حيث صلد الكلمة الثانية أّدت مهمة النعت للكلمة اليت  ادلريح(

توضيح ذلك أكان ذلك من حيث ادلعين ام اللفظ. وقد جاء ىف تنقيح األزىرية 
 مبا يلي )مسي ىذا النعت حقيقيا جلريانو على ادلنعوت لفظا ومعىن، اما لفظا

 تابع لو ىف إعرابو، وأما معين فألنو نفسو يف ادلعين(، فألنو
احلقيقي ىو ما اجتو دلتبوع السابق عليو ىف ادلعين وىف اللفظ فهو  النعت 

يث اللفظ يتبعو ىف ادلعين قد أفاد صفة للمتبوع السابق، و من حمن حيث 
 كالم الرسول )ادلؤمن القويُّ خًن وأحب  التطابق األخرى: فمناإلعراب وأحوال 

اىل اهلل من ادلؤمِن الضعيف( ونقول )القوُة اجلاىلة محاقة مهلكٌة والقوة العاقلة 
 رجاعة مفيدٌة(

وادلنعوت صلة قوية جدا، ومن  فالصلة إذن ىف ىذه الصورة بٌن النعت 
أجل ذلك غلب التطابق التام بينهما، بأن يتفق النعت مع ادلنعوت السابق عليو 

 ىف اآليت:
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 فع والنصب واجلر .اوجو اإلعراب،الر 1
 . التعريف واجلمع2
 .اإلفراد والتثنية واجلمع3
 .12والتأنيث . التذكًن4

 ادلتبوع نفسو، ومن عالمتو أن يرفعالنعت احلقيقي: ىو الذي يدل على صفة يف 
الضمًن ادلسترتمثل: جاءين زلمد الفاضل. فالفاضل نعت حملمد، و يف الوقت 

  .13نفسو فيو ضمًن مسترت يعود علي زلمد
 النعت الحقيقي ثالثة انواع:

 مفرد: وىو ما ليس مجلة و ال ربو او مجلة. .1
 مجلة امسية أو فعلية. .2
 ظرف.او ربو مجلة، من جارو رلرور،  .3

 النعت احلقيقي مفرد (1
 يف أربعة أمور:يتبع ىذا النعت منعوتو، 

 عا.العدد: مفردا، أو مثين، أو مج .1
 النوع: التذكًن او التأنيث.  .2
 التعريف أو التنكًن .3
   .14اإلعراب: رفعا أو نصبا أو جرا .4

 
                                                           

 .574 ،ص (م1975 والنسر، مكتب الشباب: القاىرة ) النحو ادلصفي.زلمد عيد. 12
  0117، دار الفكر، مدينة نصر، دون السنة( ص القاىرة: ) اإلعراب ادليسر.زلمد علي ابو العباس، 13
  0157 ، م.( ص 1993بًنوت: احملروسة للطباعة والنسر،) النحو العصري.سليمان فياض، 14
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 الجملة        

 التذكير 
 والتأنيث

    
 العدد

 التعريف
 التذكير

 إعراب
 الصفة

 موصوفلوا
 مرفوعان معرفتان مفردان كرانمذ  الشجاع جاء الرجل

 منصوبان معرفتان مفردان كرانمذ  الشجاع الرجلرأيت 
 رلروران معرفتان مفردان كرانمذ  الشجاع نظرت ايل الرجل

 مرفوعان نكريان مفردان مؤنثان يف حديقتنا رجرة مثمرة
 منصوبان نكريان مفردان مؤنثان رأيت رجرة مثمرة

 مرفوعان معرفتان مثنيان مؤنثان البنتان اجملتهدتان قادمتان
 مرفوعان معرفتان مجيعان كرانمذ  الطالب اجملتهدون فائذون

 

 النعت احلقيقي )اجلملة( (2

  15عوهتا نكرة(مسية )وال تقع اجلملة نغيا إال إذا كان مناإلملة اجلفعلية أو الملة اجل

 ىذا النعت منعوتو ىف اإلعراب، بشرطٌن، أحدعلا ىف ادلنعوت )ادلوصوف(، يتبع 
 والعخر ىف النعت )الصفة(

 ىف ادلنعوت يشرتط ان يكون  االسم ادلوصوف نكرة .1
يف النعت )الصفة(، يشرتط ان يكون يف مجلة الصفة االمسية أو فعلية ضمًن   .2

 رابط، يربط مجلة الصفة مبوصوفها.
                                                           

  0157 ،ص م(1993احملروسة للطباعة والنسر، بًنوت:) النحو العصري. سليمان فياض، 15
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 بقة بينو وبٌن ادلوصوف يف أمرين علا:ال بد فيو من ادلطاوىذا الضمًن الرابط 
 التذكًن أو التأنيث .1
 االفراد أو التثنية أو اجلمع .2

 األمثلة:
 الضمًن اجلملة  

 الرابط
 التذكًن/
 التأنيث

 إعراب مجلة الغدد   
 الصفة   

 نوع    
 اجلملة  

 فعلية يف زلل رفع مفرد مذكر ىو جاء ولد غلري
 فعلية يف زلل نصب مفرد مذكر ىو رأيت كليا يعوي

      
 

 (ربو مجلة)ي قيقالنعت احل .3
يتبع النعت ربو اجلملة، من جار و رلرور، أو ظرف، أو منعوتو يف اإلعراب، 

 بشرط واحد أن يكون ىذا ادلنعوت نكرة.

 األمثلة:

 ادلنعوت اجلملة
 النكرة

 النعت ربو
 مجلة

 إعرابو

 مرفوع زلل  كل صوتفوق   صوتٌ  للحق صوٌت فوق كلي صوتٍ 
 منصوب زلل من روائع النغم أحانا أذْعنا أحلانا من روائع النغم

 رلرور زلل فوق الشجرةِ  عصفور نظرت إيل عصفوٍر فوق الشجرة
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 ببيالنعت الس .2
يف احلقيقة وواقع األمر ليس تابعا لألسم السابق عليو  يسمي ىذا النعت )سبيب( ألنو

من حيث ادلعين، ففي االمثلة السابقة متال يالحظ ان )السيادة( متجهة للجهال ال 
وان )التحكم( متجهة للسفهاء ال لألمة ايضا، وكذالك )الضمت( للعقالء ال لألمة، 

 .16للشعب، ومثلو )التسلط( لألىواء ال للشعب
ؽلكن توضيحها  النحاة ىذه الصورة من صور النعت تعريفات متعددةوقد عرف  

 مبا يلي:
اسم ظاىر بعده مرفوع واجتو من  النعت السبيب: ما اجتو من حيث ادلعين لوصف 

وادلوصوف  حيث اللفظ إيل ادلتبوع السابق عليو، ووجدت الصلة بٌن ادلتبوع ادلتقدم
 ادلتأخر بضمًن ػلملو االسم الالحق.

دل على ما لو عالقة مبنعوتو، فًنفغ امسا ظاىرا يشتمل على ضمًن يعود  وىو ما 
إىل ادلنعوت، و أما النعت السبيب فيكون دائما مفردا ويتبع ىف تعريفو و تنكًنه ويتبع 

ضلو: )ىذافة ادلشبهة. طفل حسن وجهو، حسن: نعت،   17ما بعده ىف تذكًنه وتأنيثة
فاعل للصفة ادلشبهة،حسن: مرفوع بالضمة طفل: مرفوع بالضمة الظاىرة، وجهو: 

على الضم ىف زلل جر باإلضافة. يتبع  الظاىرة. وىو مضافز واذلاء ضمًن متصل مبين
النعت السبيب ما قبلو ىف التعريف والتنكًن واإلعراب وما بعده ىف التأنيث 

 .18والتذكًن،ضلو: ىذا رجل نظيفة ثيابو

                                                           
 .576 ،ص  (م1975 والنسر، مكتب الشباب: القاىرة ) النحو ادلصفي.زلمد عيد، 16
  .52 ،ص( ،دون السنة)بًنوت: دار الثفافة اإلسالمية ملخص فواعد اللغة العربية.فؤاد نعمة، 17
  0447 ،لبنان: دار الكتب العلمية، دون السنة( ص-) بًنوت ادلعجم ادلفصل يف األعرابطاىر يوسف اخلطيب،  18
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ة يف ريئ مرتبط بادلوصوف،)وليس النعت السبيب: تابع صفة، يذكر لبيان صف 
 لبيان صفة يف ادلوصوف نفسو(.

والنعت السبيب يكون مفردا دائما، و يف موصوفو، التطابق بينهما يف التعريف أو  
 التنكًن فقط.

ويتبع النعت السبيب ما بعده يف التذكًن او التأنيث، ومنعوتو يف العدد. و اليك  
 األمثلة والتحليل:

         
 اجلملة         

 ادلنعوت ونعتو
 السبيب

 النعت السبيب
 وما بعده 

 إعراب
 ادلنعوت و

 النعت
 مرفوعان كرنمذ  مفردان معرفتان اخلطيب اجلهًن صوتو قادم

 ان الدولة الكثًن إنتاجها
 تقوي

 منصوبان كرنمذ  مفردان معرفتان

ينتشر كل كتاب مشوفة 
 مادتو

 رلروران مؤنثان مفردان نكرتان

ادلسرح ادلصري شلثلون يف 
 قوي أداؤىم

 مرفوعان كرنمذ  مفردان نكرتان

 

 ما ينعت به

الذي يقع نعتا أمور مخسة ىي: ادلشتق وادلؤّول بو وادلصدر واجلملة وربو اجلملة  
 ولكل منها حديث ؼلصو على التفصيل اآلتية:
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 ادلشتق .1
 ىذا ىو األصل يف النعت، وال يقصد ادلشتق عامة، بل يقصد نوع خاص

حبو و منو ىو الوصف، ويقصد بو كما تقدم ىف احلال ما دل على حدث وصا
 لك:اذ
 اسم الفاعل: كما جاء يف االثر )الغينُّ الشاكُر خًٌن عند اهلل من الفقًن الصابِر( .1
 النهوُب والسرُف ادلسلوب( اسم ادلفعول: كقولنا)ريئان غللبان العار: احلقُّ  .2
 ادليزان الرجل الشجاع واآلخر اجلباُن( الصفة ادلشبهة: كقولنا )ال يستوي يف .3
 قلٌب مقداٌم(أمثلة ادلبالغة: كقولنا )قوام اإلنساِن ريئاِن: لساٌن قواٌل و  .4
 أفعل التفضيل: كقولنا يف سجود الصالة )سبحان ربنا األعلي( .5

 
 ما يشبو ادلشتق .2

ويقصد بو األمساء اجلامدة اليت ؽلكن ان تؤول مبشتق، اى ؽلكن لن 
 ىا اسم مشتق تدل عليويتصور من معنا

ومن البٌن ان ىذا الصنف على خالف األصل، وىي أمور بعد كثًنة من 
 أرهرىو ما يلي:

فق تاثنان ىف التعريف،  مساء اإلرارة، وال بد ان تكون بعد أمساء معاؤف، ليتا .1
 كقولنا )قابلت صديقي ىذا ىف الشارع ذلك(

أمساء ادلوصول ادلبدوءة هبمزة ويؤول ذلك بكلمة )ادلشار اليو( وىي مشتق وايضا 
 القرآن كالم اهلل الذي أنزل على زلمدالوصل، مثل )
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ما كان مبعين صاحب من األمساء، وذلك )ذو( وما تفرع عنها وكذلك   .2
)أولو( و)اوالت( وقد تقدم ذكرىا مجيعا كقولنا )رعوبنا رعٌب ذوتاريخ وأمختنا 

 اٌت أوالُت أخالق(أّمٌة ذات حضارة، ففيها فتياٌن أولو خربة وفتي
 ويؤول ذلك بكلمة )صاحب( وما يتفرع عنها وىي مشتق

ما كان من األمساء سلتوما بياء النسب : كقولنا )مازال االنساُن األرويبُّ   .3
 وبعاديو بسبب لونو( بتعاىل على اإلنسان اإلفرقي  

ويؤول ىذا بكلمة )ادلنسوب اىل كذا( وىي مشتقة وأيضا كلمة )ابن( بٌن علمٌن 
 وليست خربا، مثل )عاش زلمُد بن عبد اهلل فقًنا وماتت فقًنا(

)يتكون باب النعِت من أفكار مخٍس( او )ألقيُت د، كقولنا دعأمساء ال  .4
 احملاضرَة على الطالِب التسعٌن(

 وىذا يؤول بتقدير كلمة )ادلعدود( وىي مشتقة
لفظة )اي( إذا أضيفت لنكرة دتاثل ادلنعوت ىف معىن، كقولنا )كان عمرُبُن   .5

احلطاِب عاداًل ايًّ عدٍل( او )اختخَّذ النيب أبا بكر صحبًا أى صاحٍب( ومثل 
ذلك األلفاظ )كل، جّد، حّق( مضافة السم جنس يكمل معىن ادلوصوف، 

ويّف( او )أنت ِجّد مثل )ىذا ىي احلقيقة كلُّ احلقيقة( و )أنت صديٌق 
 الصديُق حقُّ الصديق(

 ادلصدر: قال ابن مالك .3
 فالتزموا اإلفراد والتذكًنا  ونعتوا مبصدر كثرا
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ومن البيان ان ادلصدر اسم معين جامد، فالنعت بو على خالف األصل وكذلك  
ال يؤنث، تقول )كان اخللفاء الراردون رجاال عدال ىف حكمهم( و يقال )رهادة 

  تقوم مقام رجاٍل فرٍد(مرأتٌن عدٍل أ
من ادلفيد التعرض ىنا اخلالف العلماء حول عالقة ادلصدر بادلنعوت )من  و ليس 

ادلفيد ان يعلم ان  النعت بلفظو او تأويلو مبشتق او تقدير مضاف معو(، وإظلا
 ادلصدر يقع نعتا بكثرة، دتاما كما يقع حاال بكثرو ىف اللغة

 اجلملة اإلمسية والفعلية .4
ليعِي  )دعا اإلسالم إىل أمة كلمتها واحدة و اىل رلتمٍع يتكافُل أىُلونقول: 

 ادلسلمون قّوًة ال تقهر وحباًّ ال غشًّ فيو(
 ففي العبارة السابقة أربية مجل وقعت صفات ىي:

 مجلة امسية ىف زلل جر صفة لكلمة )أمة( كلمتها واحدة :
  تمع(يتكافل أىلو   : مجلة فعلية ىف زلل جر صفة لكلمة )رل

 ال تقهر        : مجلة فعلية ىف زلل نصب صفة لكلمة )قوة(
 ال غش فيو    : مجلة امسية ىف زلل نصب صفة لكلمة )حبا(

 ربو اجلملة  .5
بذلك كما مر ىف غًن موضع الظرف و اجلار واجملرور، حيث يقعان صفة يقصد 

دتثيليٍة ىف بعد السم النكرة، كقولك )راىدت روايًة ىف السينما واستمعُت اىل 
 19ادلذياع( وكذلك قولك )لنا لقاٌء يوَم اخلميس عنَد باِب اجلامعة(

 

                                                           

 0582 ،ص  (م1975 والنسر، مكتب الشباب: القاىرة ) النحو ادلصفيزلمد عيد.  19.
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 تعدد النعت

 .20غلوز أن تعدد النعت دلنعوت واحدا

 تعدد النعت يف احلاالت اليت يكون فيها عاملو واحد:

 تثنية واجلمع ضلو:عين النعت أستغين  عن تفريقو بالاذا احتد م .1
 برجال فضالء.مررت مررت برجلٌن فاضلٌن، 

 واذا اختلف معين النعت وجب التفريق بينها بالواو العاطفة ضلو: .2
 يف العٌن كرؤية عامل سلتاٍل، مغرور، او: علم زريٍّ ووضيٍع.ال ريئ يقبح 

 اذا تعدد النعوت واحتد  لفظ النعت ففيو وجوه: .3
 تباع مظلقا، ضلو:فإن احتد معين العامل وعملو جاز اال .1

 الظريقان.زيد وايت خالد 
 وان اختلف يف ادلعين والعمل فال غلوز االتباع، ضلو: .2

  زيد ورايت خالدا الفاضلٌن.
 كما انو ال غلوز االتباع ان اخلف يف ادلعين فقط، ضلو: .3

 زيد ومضي خالد الكاتبان 

 وز االتباع كذلك ان اختلف يف العمل، ضلو:كما انو ال غل .4

 مؤمل زيد وموجع عمرا الشاعران 

 

                                                           

  .150 ،ص (ه1415م/1994قاىرة: ادلكتبة العلمية، ال) القواعد األساسية يف النحو والصرف يوسف احلمادي، 20 
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 عن المنعوت قطع النعت

معناه: صرف النظر عن صلة النعت بادلنعوت، فال يتبعو ىف إعرابو وإظلا يكون  
بتلك الصفة دون ذكرىا  تقول )درسنا قصيدة ذلك إذا كان ادلنعوت معلوما و صفة 

للمتنيب الشاعر( او )قرأنا )عبقرية عمر(للعقاد الكاتب( او )سرنا ليال ىف ضوء القمر 
ألصحاهبا، وىف مثل ىذه اجلمل غلوز قطع النعت عن ذكرىا  ادلنًن( مفهومة بدون

 ادلنعوت

 جهان:فإذا قطع النعت عن ادلنعوت صح ىف إعرابو و  

 فان يرفع على انو خربدلبتدأ زلذو  االول:

 الثاىن: ان ينصب بفعل زلذوف وجوبا، يكون تقديره منا سبا لسياق الكالم

يف الكالم العريب. ويصح قطعو عنو وخالصة األمر: أن إتباع النعت للمنعوت ىو األصل 
إذا كان معلوما بدونو. و حينئذ يصح يف إعرابو الوجهان السابقان فلنطبق ما عرفناه على 

 ما يلي:

( بالنصب، 21قال سبويو : مسعنا بعض العرن يقول )احلمد هلل رب العادلٌن .1
 اهنا عربيةزعم فسألت عنها يونس، ف

لة احلطب( بالرفع وقرأ محا( قرأ اجلمهور )22محالة احلطب من القرآن )وامرأتو  .2
 عاصم أمحد القراء السبعة بالنصب على الذم

 
                                                           

 1: 1الفاحتة/. القرآن الكرًن؛ سورة 21
  4: 111د/. القرآن الكرًن؛ سورة ادلس22
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 الفصل الثالث: صياغة النعت

الكلمة اليت صلعلها نعتا دلنعوت. ىناك كلمات معروفة ؽلكن ان صلعلها وىي 
 ادلبتدأ، ومن ىذه الكلمات ىي:الكلمات اليت ؽلكن ان صلعلها خرب 

اسم الفاعل : ىو ما دل علي وقع منو الفعل ويبين الثالثي علي وزن فاعل ضلو:  .1
راكر, صابر، ناصر، قائم، ومن فوق الثالثي علي وزن ادلضارع ادلعلم بإبدال حرف 

 ادلضارعة ميما مضمومة وكسر ما قبل اخرة ضلو: مكرم، متقدم، مدحرج
 لبان النجحان،الطالب الناحجون.الطالب الناجح، الطا -

اسم ادلفعول : ىو ما دل علي ما وقع عليو الفعل ويبين من الثالثي علي وزن مفعول  .2
 ضلو: مأخوذ، ومضروب

وشلا فوق الثالثي من ادلضارع بابدال حرف ادلضارعة ميما مضمومة. وفتح ما قبل 
 (.اخره ضلو: )ريئان غللبان العار: احلق ادلنهوب والشرف ادلسلوب

 ضلو اسم مفعول:
 الباب ادلفتوح، البابان ادلفتوحان، األبواب ادلفتوحة -
الصفة ادلشبهة ىي دل علي حال علقت علي ذات مطلوقا. وادلراد باإلصطالق  .3

نسبة احلال ايل ادلوصوف بدون اعتبار الزمان خبالف اسم الفاعل. تبين الصفة 
 ادلشبهة من الثالثي مساعا
 ضلو: أسود، أعرج، وأبلج

وتبين شلا فوق الثالثي علي وزن اسم الفاعل وال تبين إال من االزم، ضلو: مطمئن 
 ومستقيم

 ضلو الصفة ادلشبهة:
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 ادلوظف النشيط، ادلوظفان النشيطان، ادلوظفون النشيطون -
ياء النسبة: ىي احلاق اخر االسم ياء مشددة للداللة علي نسبة ريئ اليو  .4

 ة، ضلو: رجل لبناين.وحكمها ان يكسر ما قبل الياء ادلناسب
 ادلهندس اإلندونيسي، ادلهندسان اإلندونيسيان، ادلهندسون اإلندونيسون

اذا كان اإلسم ادلنسوب اليو ثالثيا الذي مكسور العٌن، فتحت عينو عند النسبة 
 اليو فتقول يف فخذي ويف ملك ملكي
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 لثالباب الثا   

 األعرافنظرة عام عن سورة 

 حيث تسميتها و فضائلها ألعرافسورة ا فى الفصل األول: تعريف

سورة األعراف من أطول السورة ادلكية و هي أول سورة عرضت للتفصيل يف قصص  
األنبياء و مهمتها كمهمة السورة ادلكية تقرير أصول الدعوة اإلسالمية من توحيد اهلل جل 

 .1و تقرير البعث واجلزاء وتقرير الوحي و الرسالة وعال

يت هه  السورة سسورة األعراف لورو  ككر اس  األعراف ييها وهو سور مررو  مس 
سني اجلنة و النار حيول سني أهلهما روى اسن جرير عن حهيفة أنه سئل عن أصحا  

ن  خول اجلنة األعراف يقال : ه  قوم استوت حسنته  وسيئاهت  يقعدت هب  سيئاهت  ع
 وختلفت هب  حسناهت  عن  خول النار يوقفوا هناك على السور حىت يقري اهلل سينه .

 تعريفه: 

 " يمدنية ، 170:  163( سورة مكية ماعدا اآليات من " 1
 ( هي من سور  الطول .2
 آية ، 206( عد  آياهتا .3
 ( هي السورة الساسعة يف ترتيب ادلصحف ،4

                                                           
 774 ار الفكر للطباعة و النشر والتوزيع، : سريوت)صحيح تفسير ابن كثير  ابن كثير،.إسماعل  1

 .62(، ص م1981هـ/
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 " ، ( نزلت سعد سورة " ص5
 من السورة هبا سجدة . ، 206( تبدأ السورة حبروف مقطعة " ادلص " ،اآلية 6
 1،2،3،4،5،6" ، الرسع "  18، 16،17" ، احلز  " 9( اجلزء "7

 دلا قبلها وما سعدها   األعرافالفصل الثاين: مناسبة سورة 

ييه  سورة األعراف أطول من سورة األنعام ، يلو كان ترتيب السبع الطول مراعى 
تقدمي األطول ياألطول مطلقا لقدمت األعراف على األنعام ، على أنه قد روي أهنا نزلت 

يل  يبق وجه لتقدمي األنعام إال أهنا أرتع دلا  -والظاهر أهنا نزلت  يعة واحدة مثلها  -قبلها 
تشًتك السورتان ييه وهو أصول العقائد وكليات الدين اليت أرتلنا جل أصوذلا يف خادتة 

فسريها ، وكون ما أطيل سه يف األعراف كالشرح دلا أوجز سه ييها أو التفصيل سعد اإلرتال ، ت
وال سيما عموم سعثة النيب صلى اهلل عليه وسل  وقصص الرسل قبله وأحوال أقوامه  ، وقد 

 240سينا سعض هها التناسب سني السورتني مع ما قبلهما يف ياحتة تفسري األوىل ) راجع ص
ط اذليئة ( وسنزيد  تفصيال ييما نهكر  يف خادتة األعراف على حنو ما ككرنا  7ج  وما سعدها

يف خادتة األنعام من األصول الكلية ييها إن أحيانا اهلل تعاىل . وأما سبب تأخري نزول 
األنعام يهو مبين على ما عل  من التدريج يف تلقني الدين ومراعاة استعدا  ادلخاطبني ييه 

ل الكلية ولر  شبهات ادلشركني ، والفرق ظاهر سني ما يراعى من الًتتيب وهي أرتع لؤلصو 
 .   يف  عوهت  وما يراعى يف تالوة ادلؤمنني للقرآن

عنه ، وهو أن سورة األنعام دلا   اآللوسي ما نقله ادلناسبة سني السورتني يف السيوطي وككر
وقال سبحانه يف ( 6:2) طني من خلقك  الهي هو ) كانت لبيان اخللق وييها

وأشري إىل ككر  (6-6) قرن من قبله  من أهلكنا ك  ) : القرون :261) ص ] سيان

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=378&idfrom=1180&idto=1181&bookid=65&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=378&idfrom=1180&idto=1181&bookid=65&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=378&idfrom=1180&idto=1181&bookid=65&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=65&ID=378&idfrom=1180&idto=1181&bookid=65&startno=1#docu
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 جيء هبه  السورة سعدها -ادلرسلني وتعدا  الكثري منه  وكان ما ككر على وجه اإلرتال 
، ويصلت قصص ادلرسلني وأممه   آ م مشتملة على شرحه وتفصيله ، يبسط ييها قصة

 الهي وهو ) : وكيفية هالكه  أكمل تفصيل . ويصلح هها أن يكون تفصيال لقوله تعاىل
الهي جعله خليفة يف  آ م وذلها صدر السورة خبلق( 165-6)  األرض الئفخ جعلك 

ويف قصة  (69)  نوح قوم سعد من خلفاء جعلك  ) : عا  األرض وقال سبحانه يف قصة
 كتب ) : وأيرا يقد قال سبحانه ييما تقدم( 74)  عا  سعد من خلفاء جعلك  ) : ذتو 

 ورزتيت ) : وهو كالم موجز وسسطه سبحانه هنا سقوله( 54-6)  الرزتة نفسه على رسك 
وأما وجه ارتباط أول هه  السورة سآخر  (156)  يتقون للهين يسأكتبها شيء كل  وسعت

 كتا   وهها) ( (153-6) ( ياتبعو  مستقيما صراطي هها وأن ) : األوىل يهو أنه قد تقدم
 مث ) وايتتح هه  ساألمر ساتباع الكتا  وأيرا دلا تقدم( 155-6)  ياتبعو  مبارك أنزلنا 
  (ختتلفون ييه كنت   دبا يينبئك  مرجعك  رسك  إىل مث (159-6)  يفعلون كانوا  دبا ينبئه 

(  6)   إليه  أرسل الهين يلنسألن ) : قال جل شأنه يف مفتتح هه  السورة( 6-164)
-6)  ساحلسنة جاء من ) : إخل . وكلك من شرح التنبئة ادلهكورة ، وأيرا دلا قال سبحانه

  :اآلية وكلك ال يظهر إال يف ادليزان ايتتح هه  سهكر الوزن يقال عز من قائل( 160
مث من ثقلت موازينه وهو من زا ت حسناته على سيئاته ، مث من ( 8)  احلق يومئه والوزن) 

وه  يف أحد األقوال من استوت  افأصحا  األعر  خفت وهو على العكس . مث ككر
حسناهت  وسيئاهت  اهـ . ونكتفي هبها مع ما أشرنا إليه قبله هنا وإن كان من السهل سسطه 
سأوضح من هه  العبارة والزيا ة عليه . ونشرع يف تفسري السورة مستعينني سإذلامه وتفهيمه 

  . عز وجل
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 األعراف سورة الفصل الثالث: أسباب نزول

عراة حىت إن كانت عن اسن عباس قال : كان ناس من األعرا  يطويون سالبيت  (1
ادلرأة لتطوف سالبيت وهي عريانة يتعلق على سفالها سيورا مثل هه  السيور اليت 
تكون على وجو  احلمر من الهسا  وهي تقول : " اليوم يبدو سعره أو كله وما 

يه " يا سين آ م خهوا زينتك  عند كل سداله منه يال أحله " يأنزل اهلل تعاىل على نب
 مسجد " يأمروا سلبث الثيا  .

عن أيب سكر اذلهيل قال : دلا نزلت " ورزتيت وسعت كل شيء " قال إسليس : يا ر   (2
 و انا من الشيء ينزلت " يسأكتبها للهين يتقون " اآلية ينزعها اهلل من إسليس.

سين إسرائيل و قال اسن عباس و  رجل منقال إسن مسعو  : نزلت يف سلع  من ساعورا  (3
غري  من ادلفسرين : هو سلع  سن ساعورا و قال الواليب : هو رجل من مدينة اجلبارين 
يقال له سلع  و كان يعل  اس  اهلل األعظ  يلما نزل هب  موسأتا  سنوعمه و قومه 
 وقالوا إن موسى رجل حديد ومعه جنو  كثرية وإنه إن يظهر علينا يهلكنا ياعداهلل
أن ير  عنا موسى و من معه قال إين إن  عوت اهلل أن ير  موسى ومن معه كهبت 
 نياي وآخريت يل  يزالوا سه حىت  عا عليه  يسلخه مما كان عليه يهلك قوله يانسلخ 

 منها.
سن أيب الصلت وقال عبد اهلل سن عمرو سن العاص وزيد سن أسل  : نزلت يف أمية  (4

الثقفي و كان قد قرأ الكتب  و عل  أن اهلل مرسل رسوال يف كلك وقت ورجا أن 
يكون هو كلك الرسول يل  أرسل حممد حسد  وكفر سه وروى عكرمة عن اسن 
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عباسفي هه  اآلية قال : هو رجل أعطي ثالث  عوات يستجا  له ييها وكانت له 
د وكانت له حمبة يقالت اجعل يل منها امرءة يقال ذلا البسوس و كان له منها ول

 عوة واحدة يماكا تأمرين قالت ا ع اهلل أن جيعلين أرتل امرة يف سين اسرائيل يل  
أخر يدعا اهلل يعا ت أن جيعلها  علمت أن ليس ييه  مثلها رغبت عنه وأرا ت شيئا 

صارت  كلبة نبآية يههبت ييها  عوتان وجاء سنوها يقالوا ليس لنا على هها قرار قد
يا ع اهلل ان ير ها إىل احلل اليت كانت عليها يدعا اهلل امنا كلبة نبآية يعرينا هبا الناس 

يعا ت كما كانت وكهبت الدعوات الثالث و هي البسوس وهبا يرر  ادلثل يف 
 الشؤم يف قال أشام من البسوس.

يا حممد قال جهل سن أيب قشري ومشوال سن زيد ومها من اليهو  :   قال اسن عباس : (5
إن كانت نبيا ؟ يإن نعل  مىت هي : يأنزل اهلل تعاىل هه  الآلية أخربنا مىت الساعة 

قتا ة : قالت قريش حملمد : إن سيننا وسينك قرسة ياسرا الينا مىت تكون الساعة ؟ وقال 
يأنزل اهلل تعاىل " يسألونك عن الساعة ". أخربنا أسو سعيد سن أيب سكرا ألوراق قال 

حدثنا أسو يعلى قال حدثنا عقبة سن مكرم قال مد سن أزتد سن زتدان قال أخربنا حم
حدثنا يونس قال حدثنا عبد الغفار سن القاس  عن اسان سن لقيط عن قرظة سن 
حسان قال مسعت اسا موسى يف يوم رتعة على منرب الصالة يقول : سأل رسول اهلل 

جيليها لوقتها إال هو ولكن  عن الساعة و انا شاهد يقال : ال يعلمها إال اهلل ال
سأشراطها وما سني يديها إن سني يديها ر ما من الفنت وهرجا،يقيل : و سأحدثك  

مااذلرج يا رسول اهلل ؟ قال : هو سلسان احلبشة القتل و أن حتصر قلو  الناس و أن 
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يلقى سينه  التناكر قال يكا  أحد يعرف أحدا ويريع كوو احلجى وتبقى رجاجة من 
   ال تعرف معرويا و ال تنكر منكرا.  الناس 



33 
 

 الباب الرابع

 عناصر النعت في سورة األعراف

 أنواع النعت في سورة األعراف الفصل األول :

واع النعت اليت تنقسم إىل قسمني ومها: النعت أن كاتبة فيو عنتتحدث ال 

 اجلقيقي و النعت السبيب.

 ليل أنواع النعت يف سورة األعرافجدول حت

 أنواع النعت سياق اآلية اآلية الرقم

س ٓ  َل فَِبَماقَا 16 1
ُ

َطَك ٱمل  احلقيقي  َتِقيَم أَغَويَتِِن أَلَقُعَدنَّ ََلُم ِصرََٰ

ِت ِمَن َوٱل ۦرََج لِِعَباِدهِ َأخ ٓ  َم زِيَنَة ٱللَِّو ٱلَّيِت َحرَّ  ُقل َمن 32 2 طَّيِّبََٰ

نِىَي لِلَِّذيَن ءَ  ٱلرِّزِق ُقل ِة ٱلدُّ َيا َخاِلَصة اَمُنوْا يف ٱحلَيَ وَٰ

مَ  مَ َيو  ُل ٱألَكذََٰ   ةِ ٱلِقيََٰ   َلُمونَ يَعم يََِٰت لَِقو ٓ  ِلَك نُ َفصِّ

 احلقيقي

َٓ  ٱۡدُخٍُٛاْ  لَبيَ  38 3 ِِّ ٓ لَۡجٍُِىُ  ِِ ُٖ لَۡذ َخٍَۡذ  َِ
ٟ  أُ ِّٓ فِ ِج ٌۡ  ٱ

ٔظِ َٚ  ٝ    ٱٌَّٕبِس  فِٟ  ٱۡۡلِ ٞخ ٌََّؼَٕۡذ أُۡخزََٙب  َدزَّ َِّ ب َدَخٍَۡذ أُ َّ ُوٍَّ

اَسُوٛاْ إَِرا  َب  ٱدَّ ُۡ َسثَّٕ ُٙ ُۡ ِِلٌَُٚى  ُٙ ١ٗؼب لَبٌَۡذ أُۡخَشى  ِّ ف١َِٙب َج

 احلقيقي
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ُۡ   َ فَ  َ٘  ُؤََل ِء أََضٍَُّٛٔب ِٙ َٓ  برِ ِِّ لَبَي  ٱٌَّٕبِس  َػَزاٗثب ِضۡؼٗفب 

 َْ ٛ ُّ ِىٓ َلَّ رَۡؼٍَ
 ٌَ َٚ ًّٖ ِضۡؼٞف    ٌُِى

ِت  47 4 مَب َء أَۡصَذ  ٍۡ ُۡ رِ ُشُ٘ إَِرا ُصِشفَۡذ أَۡثَص  بٌُْٛا لَ  ٱٌَّٕبسِ َٚ

َغ  َِ َٕب 
ٍۡ َب ََل رَۡجَؼ َِ َسثَّٕ ۡٛ مَ ٌۡ َٓ  ٱ ١ ِّ ٍِ

  ٱٌظَّ 

 احلقيقي

5 54  َّْ ُُ  إِ ُ َسثَُّى دِ َخٍََك  ٱٌَِّزٞ ٱّللَّ  َٛ  َّ فِٟ ِعزَِّخ  ٱِۡلَۡسضَ َٚ  ٱٌغَّ

 َُّ َٖ ثُ ٜ  أ٠ََّب َٛ َؼۡشِػ  َػٍَٝ  ٱۡعزَ ٌۡ ًَ ٠ُۡغِشٟ  ٱ َبسَ  ٱ١ٌَّۡ  ٱٌَّٕٙ

َٚ  ۥ٠َۡطٍُجُُٗ  ظَ َدث١ِٗثب  ّۡ شَ َٚ  ٱٌشَّ َّ مَ
ٌۡ ََ َٚ  ٱ ِدۢ  ٱٌُُّٕجٛ َش  َُِغخَّ

ِشِٖ  ِۡ َ كُ أَََل ٌَُٗ  ۦ   ثِأ ٍۡ َخ ٌۡ ُش  َٚ  ٱ ِۡ ُ رَجَبَسَن  ٱِۡلَ َٓ َسةُّ  ٱّللَّ ١ ِّ ٍَ َؼ  ٌۡ  ٱ

٘ٗ  

 

6 57  َٛ ُ٘ ًُ  ٱٌَِّزٞ َٚ خَ ٠ُۡشِع  َ٠ ِٗ  ٱٌشِّ زِ َّ ٞۡ َسۡد َٓ ٠ََذ ا ث١َۡ  ۦ  ثُۡشَشۢ

ٝ   إَِرا  أَلٍََّۡذ َعَذبٗثب ثِمَبَٗل ُعمۡ  َٕب َدزَّ ٌۡ ١ِّٖذ فَأََٔض َِّ ُٗ ٌِجٍََٖذ   َٕ

 ِٗ ب ءَ ثِ َّ
ٌۡ ِٗ  ٱ ًِّ  ۦفَأَۡخَشۡجَٕب ثِ ٓ ُو ِد  ِِ َش  َّ ٌَِه ُٔۡخِشُج  ٱٌثَّ َوَز 

  ٝ رَ ۡٛ َّ
ٌۡ َْ  ُۡ ٌََؼٍَّىُ  ٱ   ٥٘رََزوَُّشٚ

 احلقيقي

جٍََذُ  58 7 ٌۡ ٱ ِٗ  ۥ٠َۡخُشُج َٔجَبرُُٗ  ٱٌط١َِّّتُ  َٚ ِْ َسثِّ َخجَُث  ٱٌَِّزَٞٚ  ۦ  ثِئِۡر

ُف  ٌَِه َُٔصشِّ ذِ ََل ٠َۡخُشُج إَِلَّ َِٔىٗذا  َوَز  َٖ  ٱِۡل ٠َ  ۡٛ ٌِمَ

 َْ   ٠٘٥َۡشُىُشٚ

 احلقيقي

ِٗ  ٌَمَذۡ  59 8 ِِ ۡٛ ٝ  لَ َٕب ًُٔٛدب إٌَِ ٍۡ َِ  ۦأَۡسَع ۡٛ مَ َ  ٱۡػجُُذٚاْ فَمَبَي ٠َ  ب  ٱّللَّ َِ

ٍٗ َغ١ُۡشُٖ 
ٓۡ إٌَِ  ِِّ ُۡ َػَزاةَ  ۥ  ٌَُىُ  ٟ  أََخبُف َػ١ٍَُۡى ٍَ  إِِّٔ ۡٛ َ٠

 احلقيقي
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 ُٖ   ٥َ٘ػِظ١

َلُ  لَبيَ  66 9 َّ
ٌۡ ِٗ  ٱ ِِ ۡٛ ٓ لَ ٖٓ  ۦ  ِِ ج١ِ ُِّ  ًٖ

َه فِٟ َضٍَ   احلقيقي  ٓٙإَِّٔب ٌَََٕشى 

َلُ  لَبيَ  66 16 َّ
ٌۡ َٓ  ٱ ِٗ  ٱٌَِّز٠ ِِ ۡٛ ٓ لَ ِِ َه فِٟ  ۦ  َوفَُشْٚا  إَِّٔب ٌَََٕشى 

 َٓ ِِ إَِّٔب ٌََٕظَُُّٕه  َٚ َٓ َعفَبَٖ٘خ  ِزث١ِ َى  ٌۡ   ٙٙ ٱ

 احلقيقي

11 68  ُۡ ٌٓ  أُثٍَُِّغُى ١ ِِ ُۡ َٔبِصٌخ أَ أََٔ۠ب ٌَُى َٚ ِذ َسثِّٟ   ٍَ  احلقيقي  ٥ِٙسَع 

12 81  ُۡ َْ  إَُِّٔى َجبيَ ٌَزَۡأرُٛ ِْ  ٱٌشِّ ٓ ُدٚ ِِّ ٗح  َٛ ۡٙ ُۡ  ٱٌَِّٕغب ِء  َش ًۡ أَٔزُ ثَ

 َْ ۡغِشفُٛ ُِّ  َٞ ۡٛ   ٥ٔلَ

 احلقيقي

13 93   ٝ ٌَّ َٛ ِذ َسثِّٟ  فَزَ  ٍَ ُۡ ِسَع  َِ ٌَمَۡذ أَۡثٍَۡغزُُى ۡٛ مَ لَبَي ٠َ  َٚ  ُۡ ُٙ ٕۡ َػ

 َٓ فِِش٠ َٖ َو  ۡٛ ٝ  لَ ٝ  َػٍَ ُۡ  فََى١َۡف َءاَع ََٔصۡذُذ ٌَُى َٚ٥ٖ  

 احلقيقي

14 107   ٝ مَ ٌۡ َ ٓٞ  فَأ ج١ِ ُِّ  ْٞ َٟ ثُۡؼجَب ِ٘  احلقيقي  ٥َٓٔػَصبُٖ فَئَِرا 

َلُ  لَبيَ  109 15 َّ
ٌۡ ُٞ  ٱ ِذٌش َػ١ٍِ َزا ٌََغ   َ٘ َّْ َْ إِ ۡٛ َِ فِۡشَػ ۡٛ ٓ لَ  احلقيقي ِِ

َٓ  لَبيَ  116 16 ْا أَۡػ١ُ  ٚ ْا َعَذُش ۡٛ مَ ٌۡ ب  أَ َّّ  فٍََ
 
مُْٛا ٌۡ  ٱٌَّٕبطِ أَ

 َٚ ُۡ ُٖ  ٱۡعزَۡشَ٘جُُٛ٘ َجب ُءٚ ثِِغۡذٍش َػِظ١ َٚٔٔٙ  

 احلقيقي

َٕب 133 17 ٍۡ ُُ  فَأَۡسَع ِٙ َْ َػ١ٍَۡ َجَشادَ َٚ  ٱٌطُّٛفَب ٌۡ ًَ َٚ  ٱ َّّ مُ ٌۡ  ٱ

فَبِدعَ َٚ  ََ َٚ  ٱٌضَّ ٖذ فَ  ٱٌذَّ  ٍَ فَصَّ ُِّ ٖذ  َوبُْٔٛا  ٱۡعزَۡىجَُشٚاْ َءا٠َ  َٚ

 َٓ ١ ِِ ۡجِش ُِّ ب  ِٗ ۡٛ   ٖٖٔلَ

 احلقيقي
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َسۡثَٕب 137 18 ۡٚ أَ َٚ  ََ ۡٛ مَ ٌۡ َٓ  ٱ ِشَق  ٱٌَِّز٠ َش  َِ  َْ َوبُْٔٛا ٠ُۡغزَۡضَؼفُٛ

ِشثََٙب  ٱِۡلَۡسضِ  َغ  َِ َّّ  ٱٌَّزَِٟٚ رَ َٚ َشۡوَٕب ف١َِٙب   ُذ ثَ  َّ ۡذ َوٍِ

ٝ  َسثَِّه  ُذۡغَٕ ٌۡ   ٱ
 
ب َصجَُشْٚا َّ ًَ ثِ ِء٠

ٟ  إِۡعَش   ٝ  ثَِٕ َػٍَ

 ُِ ۡٛ لَ َٚ  ُْ ۡٛ َْ ٠َۡصَُٕغ فِۡشَػ ب َوب َِ ۡشَٔب  َِّ َد ب َوبُْٔٛا  ُٗۥَٚ َِ َٚ

 َْ   ٠ٖٔ٥َۡؼِشُشٛ

 احلقيقي

إِرۡ  141 19 َء  َٚ  ٛ ُۡ ُع َُٛٔى ُِ َْ ٠َُغٛ ۡٛ ٓۡ َءاِي فِۡشَػ ِِّ ُىُ  أََٔج١َٕۡ 

َؼَزاةِ  ٌۡ فِٟ  ٱ َٚ   ُۡ َْ َِٔغب َءُو ٠َۡغزَۡذ١ُٛ َٚ  ُۡ َْ أَۡثَٕب َءُو ُٛ ٠ُمَزٍِّ

 ُٞ ُۡ َػِظ١ ثُِّى ٓ سَّ ِِّ ٌُِىُ ثَََل ٞء 
  َٔٗٔر 

 احلقيقي

ٱرََّخزَ  148 20 ٓۢ ثَۡؼِذِٖ  َٚ ِِ   ٝ َٛع ُِ  َُ ۡٛ ُۡ ِػۡجَٗل َجَغٗذا  ۦلَ ِٙ ٓۡ ُد١ٍِِّ ِِ

 ُ ُ  ۥٌَّٗ ْا أََّٔٗ ۡٚ ُۡ ٠ََش اٌس  أٌََ َٛ ُۡ َعج١ًَِلۘ  ۥُخ ِٙ ِذ٠ ۡٙ ََل ٠َ َٚ  ُۡ ُٙ ُّ ََل ٠َُىٍِّ

َٓ  ٱرََّخُزُٖٚ  ١ ِّ ٍِ
َوبُْٔٛا ظَ  َٚٔٗ٥  

 احلقيقي

ب 156 21 َّّ ٌَ َٚ  ِٗ ِِ ۡٛ ٝ  لَ ٝ   إٌَِ َٛع ُِ َٓ أَِعٗفب لَبَي  ۦَسَجَغ  َغۡضجَ 

  ُۡ َش َسثُِّى ِۡ ُۡ أَ زُ ٍۡ ٞ   أََػِج ٓۢ ثَۡؼِذ ِِ  ِٟٔٛ ُّ ب َخٍَۡفزُ َّ ثِۡئَغ

مَٝ  ٌۡ أَ احَ َٚ َٛ ٌۡ ُٖ  ٱِۡلَ ِٗ ٠َُجشُّ أََخَز ثَِشۡأِط أَِخ١ ِٗ  لَبَي  ۥ  َٚ إ١ٌَِۡ

 َٓ َّْ  ٱۡث ََّ إِ
ََ أُ ۡٛ مَ ٌۡ َوبُدْٚا ٠َۡمزٍَُُِٕٟٛٔ فَََل ٱۡعزَۡضَؼفُِٛٔ  ٱ َٚ  ٟ

 َٟ ۡذ ثِ ِّ َغ  ٱِۡلَۡػَذا ءَ رُۡش َِ  ِٟٕ ٍۡ ََل رَۡجَؼ َٚ َِ ۡٛ مَ ٌۡ  ٱ

 َٓ ١ ِّ ٍِ
  ٓ٘ٔٱٌظَّ 

 احلقيقي

22 157  َٓ َْ  ٱٌَِّز٠ ُعٛيَ ٠َزَّجُِؼٛ َّٟ  ٱٌشَّ َّٟ  ٱٌَّٕجِ ِِّ  ۥ٠َِجُذَُٚٔٗ  ٱٌَِّزٞ ٱِۡلُ

ُۡ فِٟ  ۡىزُٛثًب ِػَٕذُ٘ خِ َِ َسى  ۡٛ ًِ َٚ  ٱٌزَّ ِٔج١ ُشُُ٘  ٱۡۡلِ ُِ ٠َۡأ

 احلقيقي
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ۡؼُشٚفِ ثِ  َّ
ٌۡ ِٓ  ٱ ُۡ َػ ُٙ َٙى  ٕۡ َ٠ َٕىشِ َٚ ُّ ٌۡ ُُ  ٱ ٌَُٙ ًُّ ٠ُِذ ذِ َٚ  ٱٌط١َِّّجَ 

 ُُ ِٙ َُ َػ١ٍَۡ ٠َُذشِّ َخجَ  ئِثَ َٚ ٌۡ ٠ََضغُ  ٱ َٚ  ُۡ ُۡ إِۡصَشُ٘ ُٙ ٕۡ َػ

 َٚ ًَ ُۡ  فَ  ٱٌَّزِٟ ٱِۡلَۡغٍَ  ِٙ َٓ َوبَٔۡذ َػ١ٍَۡ ِٗ  ٱٌَِّز٠ ُْٕٛا ثِ َِ  ۦَءا

 َٚ ََٔصُشُٖٚ  َٚ ُسُٖٚ  َػضَّ ٞ   ٱٌُّٕٛسَ  ٱرَّجَُؼٛاْ َٚ َؼُٗ  ٱٌَِّز َِ  ۥ  أُِٔضَي 

 ُُ ئَِه ُ٘
  ٌَ ْٚ َْ أُ ۡفٍُِذٛ ُّ ٌۡ   ٥٘ٔ ٱ

23 159 ِِٓ َْ ثِ  َٚ ُذٚ ۡٙ ٞخ ٠َ َِّ ٝ   أُ َٛع ُِ  َِ ۡٛ َذكِّ لَ ٌۡ ِٗ  ٱ ثِ  ۦَٚ

 َْ   ٠ٔ٘٥َۡؼِذٌُٛ

 احلقيقي

إِرۡ  164 24 ب  َٚ ًِ ۡٛ َْ لَ َُ رَِؼظُٛ ٌِ ُۡ ُٙ ٕۡ ِِّ ٞخ  َِّ
ُ لَبٌَۡذ أُ ٚۡ  ٱّللَّ ُۡ أَ ٍُِىُٙ ۡٙ ُِ

 ُۡ ُ ٌََؼٍَّٙ َٚ  ُۡ ٝ  َسثُِّى ۡؼِزَسحً إٌَِ َِ  لَبٌُْٛا 
ُۡ َػَزاٗثب َشِذ٠ٗذا  ثُُٙ َؼزِّ ُِ

َْ ٠َزَّ    ٗٙٔمُٛ

 احلقيقي

ب 165 25 َّّ ِٗ  فٍََ ُشْٚا ثِ ب ُروِّ َِ َٓ أََٔج١َٕۡب  ۦ  َُٔغْٛا  ِٓ  ٱٌَِّز٠ َْ َػ ۡٛ َٙ ٕۡ َ٠

ءِ   ٛ أََخۡزَٔب  ٱٌغُّ َٚ َٓ ْٛا ثَِؼَزاِةۢ ثَ  ٱٌَِّز٠ ُّ ب َوبُْٔٛا   ِظٍََ َّ ١ِظۢ ثِ

 َْ   ٠َٔٙ٘ۡفُغمُٛ

 احلقيقي

ب 166 26 َّّ ُۡ ُوُْٛٔٛا لَِشَدحً  فٍََ َٕب ٌَُٙ ٍۡ ُٗ لُ ٕۡ ب ُُْٔٙٛا َػ َِّ ْا َػٓ  ۡٛ َػزَ

غِ  َٓ   ِئَخ  ١ٔٙٙ  

 احلقيقي

27 189  َٛ َٙب  ٱٌَِّزُٞ٘ ٕۡ ِِ  ًَ َجَؼ َٚ ِدَذٖح   َٚ ٓ َّٔۡفٖظ  ِِّ َخٍَمَُىُ 

ًَل  ّۡ ٍَۡذ َد َّ َٙب َد ى  ب رََغشَّ َّّ  فٍََ
َٓ إ١ٌََِۡٙب  َجَٙب ١ٌَِۡغُى ۡٚ َص

ۡد ثِ  شَّ َّ ا  ۦ  ِٗ َخف١ِٗفب فَ َٛ َػ ب  أَۡثمٍََذ دَّ َّّ َ فٍََ ٓۡ  ٱّللَّ ب ٌَئِ َّ ُ َسثَّٙ

 احلقيقي
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 َٓ ِِ  َّٓ َُىَٛٔ ٍِٗذب ٌَّٕ َٓ  َءار١َۡزََٕب َص  ِىِش٠   ٥٥ٔ ٱٌشَّ 

28 194  َّْ َٓ  إِ ِْ  ٱٌَِّز٠ ٓ ُدٚ ِِ  َْ ِ رَۡذُػٛ ُۡ   ٱّللَّ ثَبٌُُى ِۡ ِػجَبٌد أَ

ُۡ فَ  ُۡ َص   ٱۡدُػُٛ٘ ُۡ إِْ ُوٕزُ ١َۡغزَِج١جُْٛا ٌَُى ٍۡ َٓ فَ   ٥ِٗٔذل١ِ

 احلقيقي

29 196  َّْ َٟ  إِ ِّ ـۧ ٌِ َٚ ُ َي  ٱٌَِّزٞ ٱّللَّ َت  َٔضَّ ِىزَ  ٌۡ ٌَّٝ  ٱ َٛ َٛ ٠َزَ ُ٘ َٚ

 َٓ ٍِِذ١   ٥ٙٔ ٱٌصَّ 

 احلقيقي

ب 266 30 َِّ إِ َٚ  َٓ ِِ ِٓ ٠ََٕضَغََّٕه  ١ۡطَ  ِ  ثِ  ٱۡعزَِؼزۡ َٔۡضٞؽ فَ  ٱٌشَّ ُ  ٱّللَّ  ۥإَِّٔٗ

 ٌُ ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ   َٕٓٓع

 احلقيقي

إَِرا 263 31 ُِٙ ثِ  َٚ ُۡ رَۡأرِ ََل   َ ٌَ ۡٛ ب  أَرَّجُِغ  ٱۡجزَج١َۡزََٙب  ب٠َٖخ لَبٌُْٛا ٌَ َّ ًۡ إَِّٔ لُ

 ُۡ ثُِّى ٓ سَّ ِِ َزا ثََصب ئُِش   َ٘  ٟ ثِّ ٓ سَّ ِِ  َّٟ ٝ   إٌَِ ب ٠َُٛد َِ

 َْ ُٕٛ ِِ َٖ ٠ُۡؤ ۡٛ ٞخ ٌِّمَ َّ َسۡد َٚ ُ٘ٗذٜ  َٕٖٚٓ  

 احلقيقي
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 في سورة األعرافالفصل الثاني: أحكام النعت والمنعوت 

 يف سورة األعرافجدول حتليل أحكام النعت واملنوت 

 

 الرقم

       

 اآليةسياق    

 أحكام النعت والمنعوت

التعريف  أوجو اإلعراب 
 والتنكير

المفرد 
والتثنية 
 والجمع

ير التذك
 والتأنيث

طََه  1 َُ ِصَش  ۡغزَم١ِ ُّ ٌۡ  املذكران املفردان املعرفتان املنصوبان ٱ

2  َْ ٛ ُّ َٖ ٠َۡؼٍَ ۡٛ نعت: اجلملة الفعلية، ال ٌِمَ

جمرور حمال ومنعوهتا 

 جمرور

املفرد  املعرفة

 واجلمع

 املذكران

3  َٓ ِِّ َػَزاٗثب ِضۡؼٗفب 

 ٱٌَّٕبسِ 
 املذكران املفردان لنكرتانا املنصوبان

غَ  4 َِ  َِ ۡٛ مَ ٌۡ َٓ  ٱ ١ ِّ ٍِ
املفرد  املعرفتان اجملروران ٱٌظَّ 

 واجلمع

 املذكران

5  ُ َخٍََك  ٱٌَِّزٞ ٱّللَّ

دِ   َٛ  َّ  ٱٌغَّ
النعت: اسم املوصول 

مبِن على السكون يف 

 املذكران اناملفرد املعرفتان
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حمل رفع، ومنعوهتا 

 مرفوع

 املذكران املفردان النكرتان املنصوبان َعَذبٗثب ثِمَبَٗل  6

جٍََذُ  7 ٌۡ ٱ  املذكران املفردان املعرفتان مرفوعان ٱٌط١َِّّتُ  َٓ

8  ٍَ ۡٛ  املذكران املفردان النكرتان اجملروران َػِظ٠ُ١َ

َلُ  لَبيَ  9 َّ
ٌۡ َٓ  ٱ  ٱٌَِّز٠

 َوفَُشٚاْ 

النعت: اسم املوصول 

مبِن على الفتح يف 

حمل رفع، ومنعوهتا 

 مرفوع

 املذكران اجلمعان املعرفتان

16  ٌٓ ١ ِِ  املذكران املفردان النكرتان رفوعانامل َٔبِصٌخ أَ

11  ُٞ  املذكران املفردان النكرتان رفوعانامل َػَزاٌة أ١ٌَِ

12  َْ ۡغِشفُٛ ُِّ  َٞ ۡٛ املفرد  النكرتان املرفوعان لَ

 واجلمع

 املذكران
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13  َٓ فِِش٠ َٖ َو  ۡٛ ٝ  لَ املفرد  النكرتان اجملروران َػٍَ

 واجلمع

 املذكران

14  ٞٓ ج١ِ ُِّ  ْٞ َٟ ثُۡؼجَب  املذكران املفردان النكرتان املرفوعان ِ٘

ِذشٌ  15 َزا ٌََغ   َ٘  ُٞ  املذكران املفردان النكرتان املرفوعان َػ١ٍِ

َجب ُءٚ 16 ثِِغۡذٍش  َٚ

 ُٖ  َػِظ١

 املذكران املفردان النكرتان اجملروران

17  َٓ ١ ِِ ۡجِش ُِّ ب  ِٗ ۡٛ املفرد  النكرتان املنصوبان لَ

 واجلمع

 املذكران

ذٖ  18  ٍَ فَصَّ ُِّ ٖذ   املؤنثتان اجلمعان النكرتان املنصوبان َءا٠َ 

19  ُۡ ثُِّى ٓ سَّ ِِّ ثَََل ٞء 

 ُٞ  َػِظ١

 املذكران املفردان النكرتان املرفوعان

 املذكران املفردان النكرتان املنصوبان ِػۡجَٗل َجَغٗذا 20

َغ  21 َِ َِ ۡٛ مَ ٌۡ ١ٓ ٱ ِّ ٍِ
املفرد  املعرفتان اجملروران ٱٌظَّ 

 واجلمع

 املذكران
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ُعٛيَ  22 َّٟ  ٱٌشَّ  ٱٌَّٕجِ

 َّٟ ِِّ  ٱِۡلُ

 املذكران املفردان املعرفتان املنصوبان

23  َْ ُذٚ ۡٙ ٞخ ٠َ َِّ املفرد  النكرتان املرفوعان أُ

 واجلمع

املؤنث 

 واملذكر

 املذكران املفردان النكرتان املنصوبان َػَزاٗثب َشِذ٠ٗذا   24

 املذكران املفردان النكرتان اجملروران ١ظِ   ِثَِؼَزاِةۢ ثَ  25

غِ  26 َٓ   ِئلَِشَدحً َخ  املفرد  النكرتان املنصوبان ١

 واجلمع

املؤنث 

 واملذكر

ِدَذحٖ  27  َٚ ٓ َّٔۡفٖظ  املؤنث  املفردان النكرتان اجملروران ِِّ

 واملذكر

28   ُۡ ثَبٌُُى ِۡ املفرد  النكرتان املرفوعان ِػجَبٌد أَ

 واجلمع

 املذكران

29  ُ يَ  ٱٌَِّزٞ ٱّللَّ النعت: اسم املوصول  َٔضَّ

مبِن على السكون يف 

 املذكران املفردان النكرتان
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ومنعوهتا حمل رفع، 

 مرفوع

30  ٌُ ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ  املذكران املفردان النكرتان املرفوعان َع

31  َْ ُٕٛ ِِ َٖ ٠ُۡؤ ۡٛ املفرد  النكرتان اجملروران ٌِّمَ

 واجلمع

 املذكران
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 الفصل الثالث: فوائد النعت والمنعوت في سورة األعراف

 .واملنوت يف سورة األعرافجدول حتليل فوائد النعت 

 الفوائده سياق اآليات        اآلية الرقم

طََه  16 1 َُ ِصَش  ۡغزَم١ِ ُّ ٌۡ  اإليضاح ٱ
2 32  َْ ٛ ُّ َٖ ٠َۡؼٍَ ۡٛ  التخصيص ٌِمَ
3 38  َٓ ِِّ  الذم ٱٌَّٕبسِ َػَزاٗثب ِضۡؼٗفب 
غَ  47 4 َِ  َِ ۡٛ مَ ٌۡ َٓ  ٱ ١ ِّ ٍِ

 إليضاحا ٱٌظَّ 
5 54  ُ دِ َخٍََك  ٱٌَِّزٞ ٱّللَّ  َٛ  َّ  الرتحم ٱٌغَّ
 التخصيص َعَذبٗثب ثِمَبَٗل  57 6
جٍََذُ  58 7 ٌۡ ٱ  الرتحم ٱٌط١َِّّتُ  َٓ
ٍَ َػِظ١ُ 59 8 ۡٛ  الذم ٠َ
9 66  ٖٓ ج١ِ ُِّ  ًٖ

 التخصيص فِٟ َضٍَ 
10 66  ٌٓ ١ ِِ  الرتحم َٔبِصٌخ أَ
11 68  ُٞ  الذم َػَزاٌة أ١ٌَِ
12 81  َْ ۡغِشفُٛ ُِّ  َٞ ۡٛ  الذم لَ
13 93   ٝ َٓ َػٍَ فِِش٠ َٖ َو  ۡٛ  الذم لَ
14 107  ٞٓ ج١ِ ُِّ  ْٞ َٟ ثُۡؼجَب  التخصيص ِ٘
15 109  ُٞ ِذٌش َػ١ٍِ َزا ٌََغ   الذم َ٘ 
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16 116  ُٖ َجب ُءٚ ثِِغۡذٍش َػِظ١  الذم َٚ
17 133  َٓ ١ ِِ ۡجِش ُِّ ب  ِٗ ۡٛ  الذم لَ
18 133  ََ ۡٛ مَ ٌۡ َٓ  ٱ َْ  ٱٌَِّز٠  اإليضاح َوبُْٔٛا ٠ُۡغزَۡضَؼفُٛ
ُٞ ثَََل ٞء  141 19 ُۡ َػِظ١ ثُِّى ٓ سَّ  الذم ِِّ
 التخصيص ِػۡجَٗل َجَغٗذا 148 20
َغ  156 21 َِ َِ ۡٛ مَ ٌۡ ١ٓ ٱ ِّ ٍِ

 اإليضاح ٱٌظَّ 
ُعٛيَ  157 22 َّٟ  ٱٌشَّ َّٟ  ٱٌَّٕجِ ِِّ  الرتحم ٱِۡلُ
23 159  َْ ُذٚ ۡٙ ٞخ ٠َ َِّ  الرتحم أُ
 الذم َػَزاٗثب َشِذ٠ٗذا   164 24
 الذم ١ظِ   ِثَِؼَزاِةۢ ثَ  165 25
غِ  166 26 َٓ   ِئلَِشَدحً َخ   الذم ١
ِدَذحٖ  189 27  َٚ ٓ َّٔۡفٖظ   التوكيد ِِّ
28 194   ُۡ ثَبٌُُى ِۡ  اإليضاح ِػجَبٌد أَ
29 196  ُ يَ  ٱٌَِّزٞ ٱّللَّ  اإليضاح َٔضَّ
ٌُ إٔٗ   266 30 ١ٌغ َػ١ٍِ ِّ  املدح َع
31 263  َْ ُٕٛ ِِ َٖ ٠ُۡؤ ۡٛ  املدح ٌِّمَ
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 الباب الخامس

 الخاتمة

 الفصل األول: الخالصة

حبثا موجزا، ففي هذا الصدد وصلنا  األعرافسورة النعت وادلنعوت يف ا نثحب بعد أن        
 إىل اخلالصة باستخراج عدة نتائج من ذالك البحث وهي:

الذي يكمل به ادلنعوت، إما ببيان الصفة  ادلؤول بادلشتق سم ادلشتقالنعت هو االأما  .1
 وقد يسمي كذلك "الصفة.، من صفات شيئ آخر له عالقة به ةفيمن صفاته أو ص

ينقسم علي قسمني وهو احلقيقي  هالصفة هي تابع يدل على صفة ىف إسم قبل
وهو موضوع لتحمل عليه ادلنعوت ما دل على ذات الشيئ واحلقيقته. و  والسبيب،
  الصفة.

آية اآليات اليت كانت فيه النعت وادلنعوت يف سورة األعراف واحد وثالثون وأما  .2
وأما النتيجة يف هذا البحث مما يتعلق عن  :وهي اإلعراب أحكام ةمثاني تنقسم إيل

النعت وادلنعوت يف سورة األعراف وهي واحد وثالثون آية تنقسم إيل مثانية أحكام 
آيات،  9آية، وادلنصوب  14اإلعراب وهي: األول أوجه اإلعراب يعين: أما ادلرفوع 

والتنكري،  آيات، سواء كان من النعت وادلنعوت. الثاين والثالث التعريف 8واجملرور 
علي صيغة التنكري و والواحد منها علي  23علي صيغة التعريف و  7أما النعت 

علي صيغة التنكري.  24علي صيغة التعريف و  7صيغة اجلملة الفعلية. وادلنعوت 
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علي صيغة ادلفرد و  19الرابع واخلامس والسادس ادلفرد والتثنية واجلمع، أما النعت 
علي صيغة  2علي صيغة ادلفرد و  29وت علي صيغة اجلمع، وادلنع 12

علي صيغة التذكري و النعتان  29اجلمع.السبع والسامن التذكري والتأنيث، أما النعت 
 علي صيغة التأنيث. 3علي صيغة التذكري و  28علي صيغة التأنيث، وادلنعوت 

 ،اتآي 6 اإليضاح وهي: ستة  فائدات وأما فوائد النعت وادلنعوت يف سورة األعراف .3
واحدة، وادلدح  آيةآيات، والتوكيد  5آية، والرتح  11 آيات، والذم  7التخصيص وا

 آيتان.

 

 قتراحاتالفصل الثاني: اال

بعد أن نبحث النعت وادلنعوت يف سورة األعراف نشعر بأن هذا البحث من ادلسائل  
القرآنية  النحوية. وكذالك يتضح لنا أن علم النحو مهم جدا ألنه يساعدنا علي فهم اآلساة

واألحاجيث النبوية وسائر الكتب ادلكتوبة باللغة العربية والسيما الكتب الدينية. ففي هذا 
 قرتاحت اآلتية.الفصل سنقدم اإل

اجلامعة االسالمية احلكومية عالءالدين مساتا هي إحدي اجلامعة اليت هتتم بالعلوم  .1
هذا العلم يساعدنا كثريا الدينية، فريجوا من طالهبا ان تتعمقوا يف علم النحو.الن 

 علي فهم القران الكرمي واحلديث النبوي وغريمها من كتب ادلصادر االسالمية.
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نرجوا ان تكون دراسة مدة التفسري بكلية االداب قسم اللغة العربية وأداهبا بادلنهج  .2
 النحوي لتخصص هذا القيم.

وبعد ان تقدم االقرتاحات يف هذا الفصل نسأل وندعو اهلل ان يوفقنا ويهديها ايل 
صراط مستقيم وان يسهل أمورنا وجيعل لنا مجيعا قادرين علي التكلم باللغة العربية 

 وفهمها فهما جيدا واحلمدهلل رب العادلني.  
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