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 الشعار

 ِن  *   وادلرء ُتْكرمُو إذا مل يلحنِ النحو ُيصِلح من لسان األلك  

 وإذا طلبت  من العلوم أجلَّها    *   فأجلُّها نفعا مقيُم األْلُسِن 
 

“Nahwu memperbaiki lisan orang yang gagap bicaranya *  

  Seseorang akan engkau muliakan manakala dia tidak salah dalam berkata. 

Jikalau engkau mencari dari sekian banyak ilmu yang tertangguhkan * 

  Maka yang tertangguhkan kegunaannya yaitu meluruskan lisan dari 

kesalahan.” 

 

 اإلهداء

  ىذا البحث خصوصا إىل: يأىد

 وهتذييب  والدّي احملبوبُت دمحم مشفوعُت وخمَتة اللذين قد بذال جهدمها يف تربييت
وحسن عالقتهما يب منذ والديت, وجزامها هللا أحسن اجلزاء وأاثهبما هللا أعظم الثواب 

 وحفظهما هللا يف الدنيا واآلخرة
 الذين قد دعموا إيّل يف إقامة ىذا البحث  احملبوبُت وأخوايت احملبوابتخواين مجيع إ

 ابالستقامة واإلخالص
 سعيد ادلاجستَت ومجيع احملاضرين  تاذ ادلكرم الدكتور احلاج سوكامتواألس

جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية  واحملاضرات يف قسم اللغة العربية وأدهبا
 جوكجاكرات
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 قسم داب والعلوم الثقافية خصوصا ي وصديقايت األحباء بكلية اآلمجيع أصدقائ
 اللغة العربية وأدهبا 
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 التجريد
Na‟at merupakan salah satu kajian terpenting dalam ilmu nahwu. Na‟at 

menurut maknanya dibagi dua yaitu na’at haqiqi dan sababi. Na’at haqiqi yaitu 

na‟at yang menunjukkan sifat yang ada pada man’utnya, sedangkan na’at sababi 

yaitu na‟at yang menunjukkan sifat pada lafadz setelahnya di mana lafadz tersebut 

ada kaitannya dengan man‟ut. Adapun na‟at menurut lafadznya dibagi tiga yaitu 

na’at mufrod, na’at jumlah dan na’at syibih jumlah. Na‟at dalam penelitian ini 

merupakan objek formal bagi peneliti. Adapun objek materialnya yaitu kitab 

karangan Sayyid Muhammad bin „Alawi yang berjudul “Al-Ghuluwwu wa 

Atsaruhu fi al-Irhab wa Ifsadi al-Mujtama”. Buku ini sangat penting untuk dikaji 

dengan pendekatan nahwu karena untuk meminimalisir pemahaman yang keliru 

oleh orang-orang awam yang disebabkan minimnya pengetahuan mereka tentang 

kaidah-kaidah bahasa Arab khususnya tentang kaidah na‟at.  

Latar belakang peneliti yaitu jika man‟ut terdiri dari mudhof dan mudhof 

ilaih, apakah na‟at tersebut mengikuti mudhof atau mudhof ilaih atau kedua-

duanya secara bersamaan? Apakah mengikutinya berdasarkan makna dari 

keduanya atau salah satu dari keduanya dan apakah mengikutinya berdasarkan 

i’rab dari keduanya atau salah satu dari keduanya, contoh: ُ ُاألولىُوقواعذ مناهجنا . 
Problem lain yaitu ada beberapa kata yang mana lafadznya mufrod tetapi 

maknanya jamak ُ ُأهل()قوم، بعض، , apakah na‟at mengikuti man‟utnya dari segi 

lafadz atau makna? Dan mana yang lebih baik mengikuti lafadz atau makna? 

Contoh: ُمهُالغلوُالظاهرُوصَفُبعِضُأهلُالسوكُوالتربيتُالمنخرطيهُفيُالعباد ةبلُإنَّ , dan 

juga apakah المنخرطيه menyifati بعض atau أهل. Ada juga problem lain yaitu 

tentang al-man’ut al-mahdzuf. Adapun solusinya adalah dengan melihat konteks 

kalimat sebelum dan setelahnya serta menganalisis kasusnya dengan 

membandingkan terhadap kaidah nahwu yang telah dibakukan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kepustakaan dan bersifat deskriptif analisis. Peneliti juga 

memakai metode sampling untuk memudahkan pengklasifikasian dalam 

penelitiannya. Berdasarkan pengamatan peneliti na’at haqiqi berjumlah 440 buah, 

na’at sababi 3 buah, na’at mufrod 372 buah, na’at jumlah 28 buah dan na’at 

syibih jumlah 40 buah. 
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 كلمة شكر وتقدير

من عباده  ق  احلمد هلل الذي رفع منار العلم وخفض اجلاىلُت ونصب من وفَّ  
ادلتقُت جبمعو وأتليفو إىل يوم الدين والصالة والسالم على سيدان دمحم بن عبد هللا خامت 

أفضل األمم سيد العرب والعجم القائل ُأِحبُّ العربية لنبيُت أفصح من نطق ابلضاد ا
لو وأصحابو وعلى آلثالث: ألين عريب والقرآن عريب ولسان أىل اجلنة يف اجلنة عريب 

 أمجعُت. األجماد

يف أواخر دراسيت ىذا البحث البسيط خالل أنو مت سعادة كاملة  ينلقد يسعد 
و إال ابالستقامة واجلهاد وىذا البحث ال ميكن إمتام اللغة العربية وأدهباىذه اجلامعة بقسم 

أن أتوجو  -ولن أنسى ال أنسى  -كل السرور   فيسرين ،وإدارة الوقت جيدا الضخم
ابلشكر اجلزيل والتقدير الفائق على من لو فضل يف إمتام ىذا البحث، وأخص ابلذكر 

 منهم: 

عميد كلية اآلداب كصاحب الفضيلة األستاذ الدكتور ألوان خَتي ادلاجستَت،   .ٔ
  جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات

مشرف ىذا البحث كسعيد ادلاجستَت،   وسوكامتاحلاج صاحب الفضيلة الدكتور  .ٕ
 إمتام ىذا البحث كل اإلمتام  يف سديدةلتنسيق األفكار الوحاول قد جاىد  الذي

رئيس قسم اللغة العربية كادلاجستَت،  الدكتوراندوس مصطفى  صاحب الفضيلة .ٖ
  وأدهبا

د سامهوا على هتذيب العلوم أصحاب الفضائل من احملاضرين واحملاضرات الذين ق .ٗ
  اجلهود الفائقة يف ىذا القسم بذلو اللغة العربية وفروعها  خصوصا تنوعةادل

ري حىت اآلن غ  ة اللذين قد قاما بًتبييت منذ صِ دمحم مشفوعُت وخمَت احملبوبُت  والديَّ  .٘
 ومل أستطع على مكافئتهما ماداي أم روحيا
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األصحاب واألصدقاء الكرماء مجيع الطلبة يف قسم اللغة العربية وأدهبا الذين  .ٙ
طوال تعلمي يف ىذه اجلامعة وال ميكن أن أذكر كلهم، ٍت نويساعدو ٍت نيصاحبو 

 جزاىم هللا أحسن اجلزاءو 
جلميع القراء األعزاء وأنتظر كل انفعا أن يكون ىذا البحث  متٌتوأخَتا أ  

وما توفيقي إال ابهلل العلي العظيم رب ، ألجل تصويبو وتصحيحو االقًتاحاتاالنتقادات و 
 العادلُت وصلى هللا على سيدان دمحم وعلى آلو وأصحابو وسلم تسليما كثَتا واحلمد هلل رب

 العادلُت. 
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 ثبت ادلراجع

 ترمجة حياة الباحث

 



 
 

 الباب األول

 املقدمة

 أسللةخلفية امل .أ 
ينبغي لكل إنسان  ، فلذلكالدوليةاللغات إحدى  لغة القرآن وىي اللغة العربية

وقد تفرعت من ىذه اللغة علوم كثَتة  .خاصة ا١تسلمُت يف العادل تعلم اللغة العربية
عاليب قال الث ٔوما إذل ذلك. منها علم النحو والصرف والبالغة والداللة وفقو اللغة

رٛتو هللا: من أحب هللا أحب رسولو ا١تصطفى، ومن أحب النيب العريب أحب العرب، 
ومن أحب العرب أحب العربية اليت هبا نُزل أفضل الكتب على أفضل العجم 

بناء على ذلك فاالستيعاب على اللغة العربية أمر البد منو، والكالم عن  ٕوالعرب.
عريب حيث قال الشيخ شرف الدين حيِت اللغة العربية ال ينفصل عن النحو ال

 العمريطي: 
  ٖوالنحو أوذل أوال أن يعلما     *      إذ الكالم دونو لن يفهما

( نَقل من قول ٗٙٔ-ٓٙٔ/ ٖاإلمام السخاوي يف كتاب )فتح ا١تغيث: 
 مكانة الطعام"، فلذلك ىذا العلم حيَتل   لنحو يف العلم كا١تلح يف"ااإلمام الشَّعيب: 

علم النحو ىو علم يبحث عن القواعد اليت يعرف  ٗ.لنسبة إذل سارر العلومخاصة اب
هبا أحوال الكلمات العربية من إعراب وبناء، ومن ىذا يتضح أن النحو يبحث عن 
الكلمات وىي مركبة ٚتال، فيُبُت ما جيب أن تكون عليو أواخرُىا من رفع أو نصب 
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  Imaduddin Sukamto dan Akhmad Munawari, Tata Bahasa Arab Sistematis, Yogyakarta: 
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ٕ. 
4

  Abu Hamzah Yusuf Al-Atsary, Pengantar Mudah Belajar Bahasa Arab, Bandung: 

Pustaka Adhwa, 2007, h. 1.  



2 
 

ية قواعد النحو الإحدى ىو ت النع ٘أو جر أو جزم أو بقاء على حالة واحدة.
ُل ١تتبوعو ببيان صفٍة فيو أو فيما يتعلق بو والذي يدل  على و ىا١تشهورة و  التابع ا١تكمِّ

صفة يف ا١تتبوع ىو النعت اٟتقيقي والذي يدل  على صفٍة فيما يتعلق اب١تتبوع ىو 
 ٙالنعت السبيب.

كي )مذىبا( ا١تكي السيد دمحم اٟتسن بن علوي بن عباس بن عبد العزيز ا١تال
ه يف زمرة العلماء، فأبوه  ٖٚٙٔاٟتسٍت اإلدريسي )نسبا( وىو ولد ٔتكة ا١تكرمة عام 

وجد ه عا١تان و٤تدِّاثن، نشأ ٔتكة ا١تكرمة حيث تعلَّم يف حلقات العلم اب١تسجد اٟترام 
لدى كبار العلماء ابٟترمُت الشريفُت فأخذ منهم اٟتديث والتفسَت واألصول وعلوم 

السيد دمحم ألَّف كتااب  ٚذلك وىو درس يف مدرسة الفالح.غة العربية، ابإلضافة إذل للا
ت ىذا ايوإفساد اجملتمع"، ومن أحد ٤تتو  ٖتت موضوع "الغلو وأثره يف اإلرىاب

الكتاب ىو ِإنَّ التصفية والتنقية وا١تراجعة وا١تفامهة واحملاورة مطلوبة من ٚتيع األطراف 
القا من قاعدة: إنَّ كل منهج فكري ديٍت علمي، البد أن انط –صوفيًة وغَتىم  –

والتعديل والتغيَت َتقبَل فروُعو وتفاصيلو االجتهادية ا١تيدانية العلمية ا١تراجعَة لإلصالح 
وأن ال يعتقد أصحاهبا أهنا قضااي مسلَّمٌة مقطوع هبا، ٢تا حرمة األصَلُْتِ  والتبديل،

                                                           
ه،  ٕٖٙٔ، بَتوت )لبنان(: دار الكتب العلمية، القواعد األساسية لل غة العربيةالسيد أٛتد ا٢تامشي،  ٘

 من ىامش. ٔيف رقم  ٙص. 
اإلعراب َٕتمَُع بُت األصالِة اإلعراب ا١تيسر دراسة يف القواعد وا١تعاين و دمحم علي أبو العباس،  ٙ
 .ٙٔٔم، ص.  ٜٜٙٔللنشر والتوزيع والتصدير،  دار الطالرع القاىرة )مصر(:وا١تعَاصرَِة، 

األسرة" للسيد دمحم بن علوي ا١تالكي اٟتسٍت  ترٚتة كتاب "أدب اإلسالم يف نظام أٛتد حسن ا٠تتام، ٚ
كلية اآلداب والعلوم الثقافية بقسم اللغة العربية وأدهبا  مي البحث العلوطريقة ترٚتة كلميت "الرجل" و "ا١ترأة" فيو،

 .ٛٔ-ٚٔ، ص. ٕٓٔٓجامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية اٟتكومية جوكجاكرات ، 
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اب كتاب جيد لتصويب أفكار ا١تسلمُت ىذا الكت ٛالكتاب والسنة.العظيَمُت 
    تصويبا صحيحا.

أن النعت  : أوال،يهفا الدوافع اليت تدفع الباحث إذل اختيار ىذا ا١توضوع وأم
، يصبح دراسة جوىرية يف اللغة العربية وىذا الًتكيب يقع كثَتا يف نصوص اللغة العربية

إذا كان ا١تنعوت يتكون اثنيا،  ،اً بنظريتو إ١تام صحيحة البد من اإل١تام فلمعرفتو معرفة
أو يتبعهما معا  أو ا١تضاف إليو ا١تضافَ  النعتُ هل يتبع فضاف إليو ا١تضاف و ا١تمن 

وىل يتبعو ابعتبار ا١تعٌت فيهما أو أحدمها أم ابعتبار اإلعراب فيهما  ؟يف نفس الوقت
و يف أوجكما ىو معلوم أن النعت اٟتقيقي جيب أن يتبع ا١تنعوت  ؟أو أحدمها

يتبع ا١تنعوت يف فهو اإلعراب الثالثة والتعيُت واٞتنس والعدد، وأما النعت السبيب 
 أوجو اإلعراب الثالثة والتعيُت فحسب، ا١تثال:

 ٜوغَِت ذلَك من الكتِب الًتاثيِة اليت ىي أصُل علِمنا وقواعُد مناىجنا األوذل -
ما معا يف ىذا قواعد" أو "مناىج" أو تصفه" تصف كلمة" ىل كانت كلمة "األوذل

 . ا١تثال
ىناك كلمات لفظها مفرد ولكن ا١تعٌت ٚتع، مثل: القوم األخرى  ومن ا١تشاكل

ولكن ا١تعٌت مذكر، مثل: ، كما أن ىناك كلمات لفظها مؤنث واألىل والكل والبعض
، فهل النعت اتبع للمنعوت من انحية اللفظ أو من انحية واليهود والنصارى األوالد

 على سبيل ا١تثال:  األحسن رعاية األلفاظ أو ا١تعاين؟ا١تعٌت؟ وما ىو 
يف  وصَف بعض أىل السلوك والًتبية ا١تنخرطُتبل إنَّ من الغلو الظاىر  -

  ٓٔالعبادة،

                                                           

مكة: ىيئة الصفوة الغلو وأثره يف اإلرىاب وإفساد اجملتمع، السيد دمحم بن علوي ا١تالكي اٟتسٍت،  ٛ
 .ٖٖا١تالكية، ص. 

 .٘ٙ......... ص. الغلو وأثره يف اإلرىاب وإفساد اجملتمع،ا١تالكي اٟتسٍت،  السيد دمحم بن علوي 9
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 اجملرور ألهنا مضاف إليو وىي"بعض"  ىل كان كلمة "ا١تنخرطُت" تصف كلمة
 . ا١تثاليف ىذا  مضاف إليو ومضاف كذلك ااجملرور ألهن أو "أىل"مضاف أيضا 

احملذوف ويستطيع الباحث على أن ىي مشكلة ا١تنعوت ومن ا١تشاكل األخرى 
 ٔتثل ىذا ابلنظر إذل سياق اٞتمل قبلها وبعدىا، ا١تثال:  أقول

ِ  اٟتكام وتكفَتَ  وذكر أن من مظاىر الغلو تكفَتَ  - وتكفَت من ال يكفر  ا١تَعُتَّ
  ٔٔالكافُر بعيِنو

" )اسم مشتق(   وا١تنعوت ىو ٤تذوف.النعت ىو "ا١تعُتَّ

ريد الباحث يوا١تشكلة األخرى اليت ال يسع ا١تقام ألن أذكرىا ا١تذكورة  ١تشاكلا تلك
 أن َأُحلَّها يف ىذا البحث.  

من ا١تهم دراسة ىذا الكتاب ٔتقاربة التحليل النحوي إلبعاد سوء الفهم ، اثلثا
، وىذا الكتاب ىو  ربيةالذي يؤدي إذل سوء التفسَت بسبب القصور يف قواعد اللغة الع

التحذير من و  كتاب مهم يبحث فيو عن تصويب أفكار ا١تسلمُت وآراءىم يف العادل
 التساىل ابلتكفَت.

 
 أسللةحتديد امل .ب 

يستطيع الباحث أن حيدد ا١تسألة كما بناء على خلفية ا١تسألة اليت سبق ذكرىا، 
 يلي:

رىاب وإفساد "الغلو وأثره يف اإليف كتاب وفوارده ما ىي أنواع النعت  .ٔ
 ؟اجملتمع" للسيد دمحم بن علوي ا١تالكي اٟتسٍت

                                                                                                                                                               

 .ٕٔص. ......... الغلو وأثره يف اإلرىاب وإفساد اجملتمع،السيد دمحم بن علوي ا١تالكي اٟتسٍت،  ٓٔ
 .ٕ٘ص. ......... الغلو وأثره يف اإلرىاب وإفساد اجملتمع،السيد دمحم بن علوي ا١تالكي اٟتسٍت،  11
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اإلشكالية يف كتاب "الغلو وأثره يف ا١تركبات الوصفية اليت تثَت  ما ىي .ٕ
وما  اإلرىاب وإفساد اجملتمع" للسيد دمحم بن علوي ا١تالكي اٟتسٍت؟

 حل ها؟
 

 أغراض البحث وفوائده .ج 
 البحث ىي: فأغراض ىذا تحديد ا١تسالة ا١تذكور، ل وفقا

"الغلو وأثره يف اإلرىاب وإفساد يف كتاب وفوارده ١تعرفة أنواع النعت  .ٔ
 .اجملتمع" للسيد دمحم بن علوي ا١تالكي اٟتسٍت

يف كتاب "الغلو وأثره يف  صفية اليت تثَت اإلشكالية١تعرفة ا١تركبات الو  .ٕ
  وحلها.اإلرىاب وإفساد اجملتمع" للسيد دمحم بن علوي ا١تالكي اٟتسٍت

 هي: فما فوارد ىذا البحث وأ

خزانة ا١تعلومات يف دراسة ٖتليل النحو نظراي، ىذا البحث يعطي زايدة  .ٔ
يف طلبة قسم اللغة العربية وأدهبا خصوصا وٚتيع أحباء العلوم وا١تعارف 

 عموما.
 مات عن دراسة ٖتليل النحو التطبيقيا١تعلو ىذا البحث يعطي  تطبيقيا، .ٕ

ىاب وإفساد اجملتمع" للسيد دمحم بن علوي "الغلو وأثره يف اإلر كتاب يف  
 .ا١تالكي اٟتسٍت

       
  التحقيق املكتيب .د 

اإلرىاب  البحوث العلمية اليت تبحث ا١توضوع ا١تادي من كتاب "الغلو وأثره يف
، الباحث حسب ْتث التحليل النحوي دل توجد من قبلوإفساد اجملتمع" ٔتقاربة 
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يف نفس ا١توضوع أو ا١توضوع الرٝتي  ةا١تتساويالبحوث العلمية  بعضُ قد ُوجَد  ولكنْ 
 : وىيمع ىذا البحث يكاد متساواي 

سنة أوال، البحث العلمي لفطرايان مياساري طالبة قسم اللغة العربية وأدهبا 
م ٖتت موضوع "العطف يف سورة األعلى" )دراسة ٖتليلية ٨توية( إبشراف  ٕٛٓٓ

عن كيفية تركيب العطف يف  شرحبحث أٛتد فاتح ا١تاجستَت، ىذا الالدكتور اٟتاج 
سمُت: عطف البيان وعطف النسق الباحثة العطف إذل ققسمت سورة األعلى و 

 أيضا عن اٟتروف ا١تتساوية لكّن أنواعها ومعانيها ٥تتلفة يف القرآن.  ووصفت
قسم اللغة العربية وأدهبا  البحث العلمي إنكيف صفيان صوري طالباثنيا، 

" )دراسة ٖتليلية ٨توية( "اإلضافة يف سورة الواقعة ٖتت موضوع م ٕٚٓٓسنة 
عن كيفية تركيب  شرحا١تاجستَت، ىذا البحث  شراف الدكتور اٟتاج دمحم فريباديإب

الباحث أن اإلضافة ىي العالقة بُت اٝتُت بتقدير  عرَّفاإلضافة يف سورة الواقعة و 
 ذل قسمُت:أيضا عن تقسيم اإلضافة إ وصف، و جر توجب جر الثاين أبدا حرف

    إضافة لفظية وإضافة معنوية.
سنة طالبة قسم اللغة العربية وأدهبا ستو ي أردي ويرتنا البحث العلمي ألاثلثا، 

م ٖتت موضوع "النعت يف اللغتُت العربية واإل٧تليزية" )دراسة ٖتليلية  ٕٛٓٓ
تحليل عن ال شرحا١تاجستَت، ىذا البحث  شراف الدكتور اٟتاج ىشام زيٍت( إبتقابلية

علم اللغة، الباحثة ال تبحث عن  عربية واللغة اإل٧تليزية من ضوءِ التقابلي بُت اللغة ال
 وشرحت النعتخصوصا فحسب  ستوايت اللغوية بل ا١تستوى النحويٚتيع ا١ت

 أيضا أن بُت ىاتُت اللغتُت تشاهبا واختالفا.
 ٕٙٓٓسنة دهبا طالبة قسم اللغة العربية وأ البحث العلمي لزمرة الصاٟتةرابعا، 

شراف " )دراسة ٖتليلية ٨توية( إبٖتت موضوع "حرف الواو يف سورة آل عمران م
و يف أنواع حرف الواعن  ا١تاجستَت، ىذا البحث شرح الدكتور اٟتاج دمحم فريبادي

 أن تفرق بُت واو االبتداء والعطف واٟتال. سورة آل عمران وأرادت الباحثة
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أن البحث الذي سيقوم ة قبلها يفًتض الباحث ية ا١تذكور من التحقيقات ا١تكتب
ليل أن حياول وجيرب ٖتيشجِّع الباحث لذلك ، البحوث السابقةبو ٥تتلف عن 

يف كتاب "الغلو وأثره يف اإلرىاب وإفساد اجملتمع"  تركيب النعت وأنواعو وإشكاليتو
 للسيد دمحم بن علوي ا١تالكي اٟتسٍت.

 
 اإلطار النظري .ه 

ن كان اتبعا ١ترفوع وينصب إن كان اتبعا ١تنصوب وجير  إن كان االسم يُرفع إ نَّ إِ 
اتبعا جملرور، والتوابع ىي الكلمات اليت ال ديسها اإلعراب إال على سبيل الت ََّبع 
لغَتىا، ٔتعٌت أهنا تُعرب إعراب ما قبلها وىي ٜتسة أنواع: النعت، التوكيد، البدل، 

دم نظرية النعت كوسيلة أن يستخ الباحثيريد عطوف ابٟترف. عطف البيان وا١ت
كتاب "الغلو وأثره يف اإلرىاب وإفساد  تراكيب الكلمات يفكشف   التحليل عن

 اجملتمع" للسيد دمحم بن علوي ا١تالكي اٟتسٍت.
يُذكر بعد اسم ليبُتِّ بعض أحوالو أو النعت )ويسمى الصفة أيضا(: ىو ما 

تهد، والثاين ٨تو: جاء الرجل أحوال ما يتعلق بو، فاألول ٨تو: جاء التلميذ اجمل
اجملتهد غالمو، فالصفة يف ا١تثال األول بينْت حال ا١توصوف نفسو، ويف ا١تثال الثاين 

 ٕٔدل تبُتِّ حال ا١توصوف وىو "الرجل" وإمنا بينت حال ما يتعلق بو وىو "الغالم".
مر ويستعمل بعض ا١تعربُت مصطلح "نعت" بدال من "الصفة" لئال يلتبس األ

ومن اٞتدير اب١تالحظة أنَّ اسم الصفة ىو ما دلَّ على  ٖٔ.نيَ ُْتِ: النحوي والصريفاب١تع
بو، وىو  يوَصفُ  صفة شيء من األعيان أو ا١تعاين، وىو موضوٌع لُيْحَمَل على ما

سبعة أنواع: اسم الفاعل، واسم ا١تفعول، والصفة ا١تشبهة ابسم الفاعل، واسم 

                                                           
ه، ص.  ٕٛٗٔدار الفكر،  :بَتوت )لبنان(جامع الدروس العربية، الشيخ ا١تصطفى الغالييٍت،  ٕٔ

ٜٗٚ. 
 .ٖ٘ٔم، ص.  ٕٛٓٓدار ا١تأمون للًتاث، الواضح يف النحو، دمحم خَت اٟتلواين،  ٖٔ
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م اٞتامد ا١تتضمن معٌت الصفة ا١تشتق، واسم التفضيل، وا١تصدر ا١توصوف بو، واالس
 النعت.  ف اسم الصفة خيتلف عنفلذلك كان تعري ٗٔا١تنسوب.

ال خيتصان  وقيل أيضا النعت خاص ٔتا يتغَتَّ كقارم وضارب، والوصف والصفة
 وفاضل وعلى الثاين يقال صفات هللا وأوصافو وال يقال بو بل يشمالن، ٨تو: عادل

موس أن النعت والوصف مصدران ٔتعٌت واحد وأن الصفة تطلق نعوتو والذي يف القا
النعت يرادفو الوصف  ٘ٔكالعلم والسواد،  مصدرا ٔتعٌت الوصف واٝتا ١تا قام ابلذات

 ٙٔوالصفة على ا١تختار لكنَّ النعت عبارة الكوفيُت ومها للبصريُت.
ال النعت اتبع للمنعوت يف رفعو ونصبو وخفضو وال يف جزمو ألنَّ األفعاَل 

تُ ن َْعُت، وإذا كانت ال تُ ن َْعُت فاٞتزم يكون يف األفعال إذن، ال ديكن أن يكون النعت 
اتبعا ١تنعوت يف جزٍم ألن اٞتزم من خصارص األفعال واألفعال ال تُ ن َْعُت، فاألفعال 

ُت، ٨تو: مررت برجٍل ُيكرُم الضيَف، ولكْن ال تقول: ُيكرُِم يُ ن َْعُت هبا وال تُ ن ْعَ 
    ٚٔ، فتجعل "رجٌل" صفًة ل     "ُيْكرُِم".الضيَف رجلٌ 

التفرقة بُت ا١تشًتَكُت يف اإلسم، مث إن كان ا١توصوف فهي فاردة النعت أما و 
معرفة ففاردة النعت التوضيح وإن كان نكرة ففاردتو التخصيص. فإن قلت: "جاء 
 علي اجملتهد"، فقد أوضحت من ىو اٞتاري من بُت ا١تشًتكُت يف ىذا االسم، وإن

                                                           
14
 .٘ٙه، ص.  ٕٛٗٔدار الفكر،  :بَتوت )لبنان(جامع الدروس العربية، الشيخ ا١تصطفى الغالييٍت،  

، بَتوت )لبنان(: دار حاشية الصبان على شرح األمشوين اٞتزء الثالث بن علي الصبان الشافعي، دمحم٘ٔ
 .ٕٛم، ص.  ٜٜٚٔالكتب العلمية، 

حاشية ا٠تضري على شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك اٞتزء الثاين، الشيخ دمحم البقاعي، يوسف ٙٔ
 .ٓٛص. م،  ٜٜ٘ٔبَتوت )لبنان(: دار الفكر، 

شرحو الشيخ دمحم بن صاحل شرح اآلجرومية، أيب عبد هللا دمحم بن دمحم بن داود الصنهاجي،  اإلمام ٚٔ
 .ٖٕٓ-ٜٕٕالعثيمُت وقدم لو ووضع حواشيو عبد هللا خليل دمحم صقر، بَتوت: ا١تكتبة العلمية، ص. 
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قلت "صاحب رجال عاقال" فقد خصصت ىذا الرجل من بُت ا١تشاركُت لو يف صفة 
 ٛٔالرجولية.

وقد خيرج النعت عن معناه األصلي إذل ٣ترد ا١تدح، ٨تو: اٟتمد هلل رب العا١تُت 
(، أو ٜٛ(، أو الذم، ٨تو: فاسَتِعْذ ابهلل من الشيطان الرجيم )النحل: ٔ)الفاٖتة: 

ان عبُدك ا١تسكُُت، أو للتوكيد، ٨تو: أمِس الدابُر ال يعوُد، فِإذا للًتحم، ٨تو: الّلُهمَّ أ
(، أو لالهبام، ٨تو: تصدقُت بصدقة كثَتٍة، ٖٔنُِفَخ يف الصوِر نفخٌة واحدٌة )اٟتاقة: 

.      ٜٔأو للتفصيل، ٨تو: نظرُت إذل َرُجَلُِت مصريٍّ وشاميٍّ
 

 شرط النعت .1
لفاعل واسم ا١تفعول األصل يف النعت أن يكون اٝتا مشتقا كاسم ا

والصفة ا١تشبهة وأفعل التفضيل، ٨تو: جاء التلميذ اجملتهد، أكرْم خالدا احملبوب، 
لية أو ىذا رجل حسن خلقو، سعيد تلميذ أعَقُل من غَته؛ وقد يكون ٚتلة فع

ٚتلة اٝتية على ما سيأ ي، وقد يكون اٝتا جامدا مؤوال ٔتشتق وذلك يف تسع 
 صور: 

 عادل. جل ثقة أي موثوق بو، وأنت رجل عْدٌل أير ا١تصدر، ٨تو: ىو  (أ 
 ا١تشاَر إليو.  ا ىذا أيي  لاسم اإلشارة، ٨تو: أكرم ع  (ب 
اليت ٔتعٌت "صاحبة"، ٨تو: جاء زيد "ذو" اليت ٔتعٌت "صاحب" و"ذات"  (ج 

 صاحب علم وصاحبة فضل.  ذات فضل، أي ذو علم وفاطمة
 ذي اجتهد أيل"، ٨تو: جاء الرجل الاالسم ا١توصول ا١تقًتن ب  "أ (د 

 اجملتهد.
                                                           

. ه، ص ٕٛٗٔدار الفكر،  :بَتوت )لبنان(جامع الدروس العربية، الشيخ ا١تصطفى الغالييٍت،  ٛٔ
ٜٗٚ. 

القاىرة: مكتبة اآلداب، هتذيب التوضيح يف النحو والصرف، أٛتد مصطفى ا١تراغي ودمحم سادل علي،  ٜٔ
 .ٖٕٓم، ص. ٜٕٓٓ
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معدودون هبذا  ، ٨تو: جاء رجال أربعة أيما دلَّ على عدد ا١تنعوت (ه 
 العدد.

منسواب إذل  نسبة، ٨تو: رأيت رجال دمشقي ا أياالسم الذي ٟتقْتو ايء ال (و 
 دمشق.

لى تشبيو، ٨تو: رأيت رجال أسدا أي شجاعا، و فالن رجل ما دل ع (ز 
   ال. ، والثعلب يوصف ابالحتي٤تتال ثعلب أي

رجال مطلقا غَت  و: َأكرْم رجاًل ما أي"ما" النكرة اليت يراد هبا اإلهبام، ٨ت (ح 
ثُل: ألمٍر ما جدَع بصفٍة ما، وقد يراد هبا مع اإلهبام التهويل، ومنو ا١ت مقيد

  ألمر عظيم. قصَت أنَفو أي
الَتُت على استكمال ا١توصوف للصفة، ٨تو:  (ط  كلمتا "كل" و "أي" الدَّ

 أي الكامل يف الرجولية، و جاءين رجل أي  رجل كل  الرجل أيجل  رَّ الأنت 
  ٕٓبزايدة "ما". يقال أيضا: جاءين رجل أديا رجل أي، و جوليةِ يف الرَّ  كاملٌ 

، ِإْذ ال يُعَرُف من ا متأوَّلةٌ أصَعب ما يكون يف ابب النعت ألهن وىذه كلها
 ٕٔنعٌت. اظاىر اللفظ أهن

 
 النعت احلقيقي والنعت الأسبيب .2

إذل حقيقي وسبيب، فاٟتقيقي: ما يبُت صفة ابعتبار معناه قسم النعت ين
من صفات متبوعو، ٨تو: جاء خالد األديُب، والسبيب: ما يبُت صفة من صفات 

 ٕٕما لو تعلق ٔتتبوعو وارتباط بو، ٨تو: جاء الرجل اٟتسن خطو.
                                                           

ه، ص.  ٕٛٗٔدار الفكر،  :بَتوت )لبنان(جامع الدروس العربية، الشيخ ا١تصطفى الغالييٍت،  ٕٓ
ٜٗٚ-ٜٗٛ. 

احملقق منصور علي دمحم عبد السميع، اجمللد الثاين، احملرر يف النحو عمر بن عيسى بن اٝتاعيل ا٢ترمي،  ٕٔ
 .ٜٗٙم،  ص.  ٕٛٓٓ القاىرة: دار السالم للطباعة والنشر والتوزيع والًتٚتة،

 .ٜٛٗص. ..............جامع الدروس العربيةالشيخ ا١تصطفى الغالييٍت،  ٕٕ
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و قوية وثيقة وجب أن يتطابق نعوتاٟتقيقي ومو١تا كانت الصلة بُت النعت 
النعت وا١تنعوت يف كل شيء على النحو التارل: )أ( أوجو اإلعراب الثالثة )الرفع 
والنصب واٞتر(، )ب( التعريف والتنكَت، )ج ( التذكَت والتأنيث، )د( اإلفراد 

جيب أن يتطابق النعت وا١تنعوت يف أربعة  . ىذه الصفات العشروالتثنية واٞتمع
مرفوعا أو منصواب أو ٣ترورا كان النعت   منها يف كل مثال، ْتيث إذا كان ا١تنعوت

تبعو النعت يف ذلك، وإذا كان مذكرا أو مؤنثا  كذلك، وإذا كان معرَّفا أو منكرا
كان مثَلو كذلك، وكذلك إذا كان مفردا أو مثٌت أو ٣تموعا، وىذا ىو معٌت قول 
النحاة عن النعت اٟتقيقي: "إنو يتبع منعوتو يف أربعة من عشرة" وديكنك أن 

 ،كتااب مفيدا يف السَتة احملمدية  قرأتطبق ىذه القاعدة على األمثلة التالية: ت
، ا١تؤمنون الصابرون ٢تم أجر عظيمٌ  ،ابُت جديدين يف التاريخ اإلسالميقرأت كت

واعلم أن النعت اٟتقيقي ينقسم إذل ثالثة أنواع،  ٖٕا١تؤمنات القانتات ٢تنَّ اٞتنة.
وسيشرح الباحث بياهنا يف  ٕٗشبو اٞتملة، ىي: نعت ا١تفرد ونعت اٞتملة ونعت

 الفقرة بعدىا.
الصفات العشر  وأما النعت السبيب فإنو يتبع منعوتو يف صفتُت فقط من

السابقة، ومها: )أ( حركات اإلعراب الثالثة، )ب( التعريف والتنكَت، وأما من 
لك حيث التذكَت والتأنيث فإنو يطابق االسم الذي بعده فيهما وال يلتفت يف ذ

إذل حالة ا١تنعوت، ويكون حكمو حينئذ حكم الفعل الذي يصح أن حيلَّ ٤تلو يف 
اٞتملة، فتقول: ىذا طفل عاملة أمو، وىذه فتاة عادل أبوىا، وإنك تالحظ على 

الرغم من أن ىاتُت اٞتملتُت أن النعت األول وىو "عاملٌة" قد أتى مؤنثا على 

                                                           

-ٖٓٚم، ص.  ٕ٘ٓٓالعريب،  القاىرة: دار الفكرالنحو األساسي، ، وآخرون ٥تتار عمر،أٛتد  ٖٕ
ٖٚٔ. 

 ٕٚٓٓمصر: دار الفاروق لالستثمارات الثقافية، النحو ا١تيسر للكبار والصغار، علي ٤تمود عقيلي،  ٕٗ
 .ٕ٘ٔم، ص. 
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"أمو" مؤنث وألننا لو وضعنا فعال ا١تنعوت فيها مذكر، ألن االسم الذي بعده 
مكانو لكان مؤنثا، فتقول: "عملت أمو"، وكذلك يقال يف اٞتملة الثانية حيث 
أتى النعت وىو "عادل" مذكرا، ألن االسم الذي بعده )أبوىا( مذكر، وإذا أحللنا 

     فعال مكان النعت فقلنا: "علم أبوىا" لكان مذكرا.   
ية واٞتمع، فإنو جيب إفراد النعت إذا كان ما وأما من حيث اإلفراد والتثن

مؤنث سا١تا وال يلتفت إذل حالة  بعده مفردا أو مثٌت أو ٚتع مذكر سا١تا أو ٚتع
، ذلك أن االسم الذي يقع بعد النعت السبيب يكون فاعال لو أو ا١تنعوت أبدا 

ب أن انرب فاعل وقد عرفنا يف ابيبَِ )الفاعل وانرب الفاعل( أن الفعل معهما جي
يتجرد من عالمات التثنية واٞتمع، وكذلك جيب أن يكون النعت ىنا، ٨تو: ىذا 

مدرسوىا،  صٌ شاب صاحل أبوه، وىذان شاابن صاحل أبوامها، وىذه مدرسة ٥تلِ 
وقال هللا تعاذل: ربَّنا َأْخرِْجنا من ىذه القريِة  ٕ٘وتلك مدارس ٥تلصة مدرساهُتا.

إفراُد الوصف ولو كان فاعلو مثٌت أو  (، وجيب٘ٚالظادِل أىلها )النساء : 
 ٣ٕٙتموعا، كما جيب ذلك يف الفعل.

 أنو يستثٌت منها أربعة أشياء: ومن القواعد اليت سبق ذكرىا 
الصفات اليت على وزن "فَ ُعول" ٔتعٌت "فاِعٌل"، ٨تو: صبور، َغُيوٌر،  (أ 

فِعيٌل" ٔتعٌت "مفعول"، ٨تو: جريح، قتيل، َفخور، شكور، أو على وزن "
، ٨تو: ِمْهَذاٌر، ِمْكساٌل، ِمْبَساٌم، أو على يٌب، أو على وزن "ِمْفَعاٌل"خض

ٌر، ِمْسِكُْتٌ، أو على وزن "ِمْفَعٌل"، ٨تو: ِمْغَشٌم،  وزن "ِمْفِعْيل"، ٨تو: ِمْعِطي ْ
يستوي يف الوصف هبا ا١تذكر  ِمْدَعٌس، ِمْهَذٌر. فهذه األوزان ا٠تمسة

       ة َغيور، ورجل جريح، وامرأة جريح إخل. وا١تؤنُث، فتقول: رجل َغيور، وامرأ

                                                           
 .ٕٖٚ-ٖٔٚم، ص.  ٕ٘ٓٓالقاىرة: دار الفكر العريب، النحو األساسي،  ،وآخرون أٛتد ٥تتار عمر ٕ٘
بَتوت  شرح قطر الندى وبل الصدى،األنصاري، اإلمام ٚتال الدين عبد هللا بن يوسوف بن ىشام  ٕٙ

 .ٕٓٚ-ٜٕٙم، ص.  ٕٔٔٓ)لبنان(: دار الكتب العلمية، 
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ا١تصدر ا١توصوف بو، فإنو يبقى بصورة واحدة للمفرد وا١تثٌت واٞتمع   (ب 
وا١تذكر وا١تؤنث، فتقول: رجل عدل، وامرأة عدل، ورجالن عدل، وامرأاتن 

 عدل، ورجال عدل، ونساء عدل. 
عامل معاملة ما كان نعتا ٞتمع ما ال يعقل، فإنو جيوز فيو وجهان: أن ي (ج 

اٞتمع، وأن يعامل معاملة ا١تفرد ا١تؤنث، فتقول: عندي خيول سابقات، 
خيول سابقة. وقد يوصف اٞتمع العاقل إن دل يكن ٚتع مذكر سا١تا بصفة 

 ا١تفردة ا١تؤنثة، ك   "األمم الغابرة."
ما كان نعتا السم اٞتمع، فيجوز فيو اإلفراد ابعتبار لفظ ا١تنعوت،  (د 

 ٕٚمعناه، فتقول: إن بٍت فالن قوم صاحل وقوم صاٟتون.واٞتمع ابعتبار 
 

 نعت اجلملة ونعت شبو اجلملةنعت املفرد و  .3
إذل ثالثة أقسام: مفرد وٚتلة وشبو ٚتلة.  ينقسم النعت ابعتبار لفظو

فا١تفرد: ما كان غَت ٚتلة وال شبهها، وإن كان مثٌت أو ٚتعا، ٨تو: جاء الرجل 
 رجال العقالء.العاقل، والرجالن العاقالن، وال

هبا، ٨تو: جاء رجل  نعتااٞتملة الفعلية أو االٝتية نعت اٞتملة: أن تقع و 
حيمل كتااب، و جاء رجل أبوه كرمي. والتقع اٞتملة نعتا للمعرفة وإمنا تقع نعتا 

فإن وقعت بعد ا١تعرفة كانت يف موضع اٟتال منها، ٨تو: جاء للنكرة كما رأيت، 
وقعت بعد ا١تعرف ب    "أل" اٞتنسية فيصح أن ُٕتعل نعتا علي حيمل كتااب، إال إذا 

لو ابعتبار ا١تعٌت؛ ألنو يف ا١تعٌت نكرة، وأن ُٕتعل حاال منو ابعتبار اللفظ؛ ألنو 
مَعرَّف لفظا ب    "أل"، ٨تو: ال ُٗتالِط الرجَل يعمل عمل السفهاء، ومنو قول 

 الشاعر )من الكامل(:

                                                           
ه، ص.  ٕٛٗٔدار الفكر،  :بَتوت )لبنان(جامع الدروس العربية، الشيخ ا١تصطفى الغالييٍت،  ٕٚ

ٜٜٗ. 
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 *     فمضيُت ٙتََّت قلُت: ال يَعنيٍت ولقد أمر  على اللئيم يسبٍت   
فليس القصد رجال ٥تصوصا وال لئيما ٥تصوصا؛ ألنك إن قلَت: "ال ٗتالْط رجال 

 ٕٛيعمل عمل السفهاء، ولقد أمر على لئيٍم يسبٍت" صحَّ.
 اٞتملة اليت تصلح نعتا البد أن ٕتمع الشروط األربعة اآلتية:

رجل وشجاع" يف قو٢تم: ، مثل كلميت "أن يكون منعوهتا نكرة ٤تضة (أ 
يبتسم، وانتصر شجاع ال خياف، ويتحقق ىذا ٓتلوه من "أل  "أقبَل رجل

، ومن كل شيء آخر خُيصِّص ويُقلِّل الشيوَع؛ كاإلضافة والنعت اٞتنسية"
وسارر القيود اليت تفيد التخصيص. والنكرة غَت احملضة: ىي اليت دل تَ َتخلص 

شتمال على "أل اٞتنسية" اليت َٕتعل لفظو ٦تا سبق؛ أبن يكون ا١تنعوت ِإمَّا م
معرفة ومعناه نكرًة كما سبق بيانو، وِإمَّا مقيَّدا بقيد يفيد التخصيص، ٨تو: 

نفيسٍة ألقاىا عادٌل كبٌَت زار بالدان، فالنكرة ىنا: "٤تاضرة، استمعُت حملاضرٍة 
 إعراب يصح  ابلنعت بعدىا "نفيسة، كبَت" و عادل" غَت ٤تضة؛ ألهنا مقيد 

 بعد كل واحدة منهما.أو حاال اٞتملة الفعلية "ألقى....، زار....." نعتا 
 –و٦تا يالحظ أن ا١تنعوت إذا كان نكرة غَت ٤تضة، فإن اٞتملة بعده 

ال تتعُتَّ نعتا وإمنا جيوز أن تكون نعتا وأن تكون حاال  –وكذا شبهها 
   وا١تنعوت يصَت صاحب اٟتال.  

و: إنَّ رجال يصاحب األشرار البد أن أن يكون ا١تنعوت مذكورا، ٨ت (ب 
 .حيًتق أبذاىم

أن تكون اٞتملة النعتية خربية كبعض ما سبق مثالو، فال تصلح اإلنشارية  (ج 
)بنوَعْيها الطليب وغَت الطليب( فال يصح: رأيَت مسكينا عاِوْنُو، شاىدَت 

  ٤ٕٜتتاجا ىل تساعُدُه.

                                                           
 .ٓٓ٘ص. ..............جامع الدروس العربيةالشيخ ا١تصطفى الغالييٍت،  ٕٛ

 . ٖٔ٘-ٖٓ٘القاىرة: ٣تمع اللغة العربية، ص. النحو الوايف اٞتزء الثالث، ان، عباس حس ٜٕ
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فإْن جاء ما ظاىره أنو نُِعَت فيو ابٞتملة الطلبية فُيَخرَُّج على إضمار 
القول، ويكون ا١تضمُر صفة واٞتملة الطلبية معمول القول ا١تضمر، وذلك  

 كقولو: )من الرجز(
  ؤوا ٔتَْذٍق ىل رأيَت الذرب قطْ جا إذا جنَّ الظالم واختلط   *   حىت

ط" صفة ل    "مذق"، وىي فظاىر ىذا أن قولو: "ىل رأيت الذرب ق
ٚتلة طلبية ولكن ليس ىو على ظاىره، بل "ىل رأيت الذرب قْط" معمول 
لقول مضمر وىو صفة ل      "مذق"، والتقدير: ٔتذق مقول فيو ىل رأيت 

 الذرب قط.
فإن قلَت: ىل يلزم ىذا التقدير يف اٞتملة الطلبية إذا وقعت يف ابب 

ضرِْبو": "زيد مقول فيو اضرِْبو؟ فاٞتواب ا٠ترب، فيكون تقدير قولك: "زيٌد ا
أن فيو اختالفا، فمذىب ابن السراج والفارسي التزام ذلك، ومذىب 

    ٖٓاألكثرين عدم التزامو.
اشتمال اٞتملة ا٠تربية على ضمَت يرِبطها اب١تنعوت، ويطابقو يف اإلفراد  (د 

ملو سواء أكان الضمَت مذكورا، ٨تو: جاءين رجل حيَ  ٖٔوالتذكَت وفروعهما،
غالُمو، أم مستًتا، ٨تو: جاء رجل حيمل عًصا، أو مقدرا، كقولو تعاذل: 

(، والتقدير: ال َٕتزِي ٛٗواتقوا يوما ال َٕتْزِْي نفٌس عن نفٍس شيئا )البقرة: 
 ٕٖفيو نفٌس.

واعلم أنَّ اٞتمل بعد النكرات صفات وبعد ا١تعارف أحوال لكن النحاة 
وإمنا يقيدونو بقيود، فيقولون: إطالقو القدماء ال يعممون ىذا القانون على 

                                                           
 

30
 Bahaud Din Abdullah Ibnu Aqil, Terjemahan Alfiyah Syarah Ibnu Aqil, jilid 2, 

diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 

2015,  h. 634-635. 
 .ٕٖ٘القاىرة: ٣تمع اللغة العربية، ص. النحو الوايف اٞتزء الثالث، عباس حسان،  ٖٔ
ه، ص.  ٕٛٗٔدار الفكر،  :بَتوت )لبنان(جامع الدروس العربية، الشيخ ا١تصطفى الغالييٍت،  ٕٖ

٘ٓٓ. 



16 
 

اٞتملة ا٠تربية إن وقعت مرتبطة بنكرة ٤تضة فهي صفة ٢تا، وإن وقعت مرتبطة 
ٔتعرفة ٤تضة فهي حال عنها، وإن وقعت بعد نكرة غَت ٤تضة أو معرفة غَت 
٤تضة فهي حال أو صفة، كل ذلك بشرط عدم وجود مانع دينع من جعل اٞتملة 

كرة احملضة مثل: رأيت طالبا يقرأ، ٚتلة "يقرأ" وقعت صفة يف نلفاصفة أو حاال. 
٤تل نصب؛ وا١تعرفة احملضة مثل: رأيت زيدا يقرأ، ٚتلة "يقرأ" وقعت حاال من 
زيد؛ والنكرة غَت احملضة مثل: رأيت طالبا ٣تدا يقرأ، رأيت طالب علٍم يقرأ، 

ضة ألن ىذه فجملة "يقرأ" تعرب صفة أو حاال ألهنا وقعت بعد نكرة غَت ٤ت
النكرة ٗتصصت ابلنعت يف ا١تثال األول وابإلضافة إذل النكرة يف ا١تثال الثاين 
)واألفضل إعراهبا صفة(؛ وا١تعرفة غَت احملضة مثل: زيد مثل األسد جرأتو أصيلٌة، 
فجملة "جرأتو أصيلة" وقعت بعد معرفة "األسد" وىو معرف تعريفا جنسيا، 

َت عند النحاة، ولذلك تعرب اٞتملة حاال أو والتعريف اٞتنسي يقرب من التنك
 صفة )واألفضل إعراهبا حاال(.

أما ا١تانع ففي مثل: ىذا مهمل ال تصاحبو، ىذا زيد ال هتنو، ٚتلة "ال 
تصاحبو" ٚتلة إنشارية وقعت بعد نكرة، كما أن ٚتلة "ال هتنو" وقعت بعد 

 نعرهبا مستأنفة ال معرفة، ولكن اإلنشارية ال يصح وقوعها صفة أو حاال، ومن مث
٤تل ٢تا من اإلعراب؛ ومثل: اعتذر زيد سأسا٤تو، اعتذر زيد لن أعاقبو، فجملة 
"سأسا٤تو" و "لن أعاقبو" وقعت بعد معرفة لكنها ال تصلح أن تكون حاال ىنا 
ألهنا مصدرة ْترف يدل على االستقبال وىو "السُت" و "لن"، واٞتملة اٟتالية ال 

ومن مث وجب إعراهبا مستأنفة ال ٤تل ٢تا من اإلعراب؛ تصدر بدليل استقبال، 
 ومثل: ما جاءين رجل إال قال خَتا، ٚتلة "قال خَتا" وقعت بعد نكرة ٤تضة

"رجل" ومن مث كان جيب إعراهبا صفة لكن اٞتملة الواقعة بعد "إال" يف مثل ىذه 
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اٞتملة تعرب حاال ال صفة ألن "إال" ال تفصل بُت الصفة وموصوفها يف 
    ٖٖالستعمال العريب.ا

ونعت شبو اٞتملة أن يقع الظرف أو اٞتار واجملرور يف موضع النعت، كما 
يقعان يف موضع ا٠ترب واٟتال على ما تقدم، ٨تو: يف الدار رجل أمام الكرسي، 

؛ والنعت يف اٟتقيقة إمنا ىو متَعلَُّق الظرف أو حرف ورأيت رجال على حصانو
دار رجل كارن أو موجود أمام الكرسي، رأيت اٞتر احملذوف، واألصل: يف ال

  ٖٗرجال كارنا أو موجودا على حصانو.
يصلح أن يكون نعتا فهو وأما شبو اٞتملة )الظرف واٞتار مع ٣تروره( 

 بشرطُت: 
أن يكون اتما، أي مفيدا وإفادتو تكون ابإلضافة أو بتقييده بعدد أو  (أ 

يصح أقبل رجل  دا؛ فالغَته من القيود اليت ٕتعلو حيقق غرضا معنواي جدي
 .......... عنَك، قام رجٌل بُت

أن يكون ا١تنعوت نكرة ٤تضة، مثل: أقبل رجٌل يف سيارٍة، أقبل رجل  (ب 
 فوق اٞتبِل، وقول الشاعر: 

 ٖ٘فكأهنا من مالو من جاىو*        َصنيعة  وإَذا امرٌؤ أَْىَدى إليَك 
لب أتخَت اٞتملة،  واعلم أَنو إذا نُعَت ٔتفرد وظرف و٣ترور وٚتلة، فالغا

(، وجيوز ٕٛكقولو تعاذل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إديانَو )غافر: 

                                                           
 .ٜٖٖ-ٖٖٛم، ص.  ٜٜٛٔاإلسكندرية: دار ا١تعرفة اٞتامعية، التطبيق النحوي، عبده الراجحي،  ٖٖ
ه، ص.  ٕٛٗٔدار الفكر،  :بَتوت )لبنان(جامع الدروس العربية، الشيخ ا١تصطفى الغالييٍت،  ٖٗ

٘ٓٔ. 
 .ٖٗ٘-ٖٖ٘العربية، ص. القاىرة: ٣تمع اللغة النحو الوايف اٞتزء الثالث، عباس حسان،  ٖ٘
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سبحانو: فسوَف أيتى هللُا بقوٍم حُيبهم وحيُِب ونو أذلٍة على تقدمي اٞتملة، كقولو 
  ٖٙ(.ٗ٘ا١تؤمنُت أعزٍة على الكافرين )ا١تاردة: 

 
 زايدة وتفصيل .4

النعت أو يَ تَّفَق: فإن اختلف وجب  خيتلف ا أنإذا نُِعَت غَُت الواحد، فِإمَّ 
التفريق ابلعطف، ٨تو: مررت ابلزيَدين الكرمي والبخيل، وبرجال فقيو وكاتب 

برجَلُت كرديُت، وبرجال   وشاعر. وإن اتفق جيء بو مثٌت أو ٣تموعا، ٨تو: مررت
تباعها  إذا تكررت النعوُت وكان ا١تنعوت ال يتَّضح إال هبا ٚتيعا، وجب إكرماَء. 

  ٖٚ.كلها، ٨تو: مررت بزيد الفقيو الشاعر الكاتب

إذا ُقطَع النعت عن ا١تنعوت رُِفَع على إضمار مبتدأ أو ُنِصَب على 
 أى ىو الكرمُي أو أعٍت الكرمَي،إضمار فعٍل، ٨تو: مررت بزيد الكرمُي أو الكرمَي، 

لنعت جيب إضمار الرافع أو الناصب والجيوز إظهاره وىذا صحيح إذا كان او 
١تدح، ٨تو: مررت بزيد الكرمُي، أو ذم، ٨تو: مررت بعمرو ا٠تبيُث، أو ترح ٍم، 
٨تو: مررت بزيٍد ا١تسكُُت، فأما إذا كان لتخصيص فال جيب اإلضمار، ٨تو: 
مررت بزيد ا٠تياُط أو ا٠تياَط، وإن شئَت أظهرَت، فتقول: ىو ا٠تيَّاُط أو أعٍت 

  ٖٛلفظة "ىو" و "أعٍت." ا٠تيَّاَط، وا١تراد ابلرافع والناصب

                                                           
 ه، ص. ٕٛٗٔبَتوت )لبنان(، دار الفكر، جامع الدروس العربية، الشيخ ا١تصطفى الغالييٍت،  ٖٙ

٘ٓٔ. 
 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالكهباء الدين أيب دمحم عبد هللا بن عبد الرٛتن بن عبد هللا العقيلي،  ٖٚ
قدم لو ووضع ىوامشو وفهارسو الدكتور إميل بديع يعقوب، بَتوت )لبنان(، دار الكتب العلمية، ، اٞتزء الثاين

 .ٜٗ-ٛٗم، ص.  ٕٚٓٓ
دار الكتاب اإلسالمي، ص. شرح ابن عقيل على األلفية، الك، ٚتال الدين دمحم بن عبد هللا بن م ٖٛ

ٖٔٓ.  
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ذىبت طارفة من النحاة _منهم ا٠تليل وسيبويو وا١تربد وابن الشجري ابن 
يف إجراء الصفة للمضاف اترة، وإجرارو للمضاف إليو اترة أخرى،  –مالك 

منهم أبو علي الفارسي  –وذلك يف مراعاة ا١تعٌت اٟتاصل. وذىبت طارفة أخرى 
صفة ىي للمضاف وا١تضاف إليو فهما ٔتنزلة ن الإذل أ –واٞترجاين وابن يعيش 

شيء واحد كا١توصول ال خُيرب عنو حىت يتم بصلتو، فإذا استوىف الصلة صار ٔتنزلة 
االسم الواحد، فهو كالشرط ٤تتاج إذل اٞتزاء، وقد ذىب الرضى إذل ذلك إال أنو 
غلب أن تكون الصفة للمضاف إليو، وفصَّل ابن ىشام القول فالصفة للمضاف 

 تكون للمضاف إليو إال بدليل، ألن ا١تضاف إليو إمنا جيء بو لغرض وال
التخصيص، ودل يؤت بو لذاتو، وللمضاف إليو إذا ُقِصد التعميم ال للحكم 

مثال الوصف للمضاف إليو قولو تعاذل: إين أَرى سبَع بقراٍت ِٝتَاٍن  ٜٖعليو.
ٝتواٍت طباقًا (، والوصف للمضاف قولو تعاذل: الذي َخَلَق سبَع ٖٗ)يوسف: 

وجاءت الوصف ابٞتملة الصفية يف قولو تعاذل: وجاءت كل  نفٍس (، ٖ)ا١تلك: 
(، إن شئت كانت اٞتملة االٝتية اليت تقدم ا٠ترب ٕٔمعها سارٌق وشهيٌد )ق: 

فيها "معها سارٌق" صفة ل     "كل"، وإن شئت صفة للمضاف إليو "نفس"، 
ن العموم. و٦تا حيدد وقوع اٞتملة صفة وٖتتمل فيها اٟتالية من "كل" ١تا فيو م

للمضاف أو ا١تضاف إليو، الضمَت العارد للموصوف، فإن نسب اٟتكم لكل 
مفرد، ٨تو: كل رجل يشبعو رغيف، فمراعاة اللفظ وتكون اٞتملة صفة للمضاف 

كل رجل رأيت  إليو، أو نسب الضمَت العارد للمجموعة فمراعاة ا١تعٌت، ٨تو: 
لرجال، وجاء الضمَت مفردا مذكرا يف قولو تعاذل: وكل  شيٍء قارمُت، أي: ٣تموع ا

                                                           
عمان )األردن(: دار الضياء للنشر والتوزيع، اٞتملة الوصفية يف النحو العريب، ليث أسعد عبد اٟتميد،  ٜٖ

 .ٔٙ. صم،  ٕٙٓٓ
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(، وجاء الضمَت مفردا مؤنثا يف قولو تعاذل: كل  نفٍس ٕ٘فَ َعُلوُه يف الز بُِر )القمر: 
  ٓٗ(ٖٛٔتا كسَبْت رىينٌة )ا١تدثر: 

وقد يكون ا١تنعوت مضافا كالكنية، مثل: جاء أبو قاسٍم األمُُت، فكلمة 
سم ا١تتبوع قبلو "أبو قاسم" وىو نعت للكلمتُت معا أى: "األمُت" نعت لال

وال يصح أن يكون نعتا ألحدمها وإالَّ فسد ا١تعٌت، لكنَّ  للمضاف وا١تضاف إليو
النعت يتبع ا١تضاف وحده يف اإلعراب فاللفظ اتبع ٟتركة ا١تضاف وأما معناه 

 ٔٗفواقع على ا١تضاف وا١تضاف إليو معا.
األصل، ألنو يدل على ا١تعٌت ال على النعت اب١تصدر على خالف 

ا١تصدر نعتا بشرط أن يكون منكرا، صرحيا، غَت  لصاحبو، ويكثر استعما
ميميي، وغَت دال على الطلب، وأن يكون فعلو ثالثيا، وأن يلتزم صيغتو األصلية 
من انحية اإلفراد والتذكَت وفروعهما، واألغلب أن تكون صيغتو مالزمة اإلفراد 

ن كانت كذلك يف أصلها دل جيز تثنيتها، وال ٚتعها، وال أتنيثها، وال والتذكَت؛ فإ
إخراجها عن وزهنا األول، ٨تو: رأيُت يف احملكمة قاضيا عدال، وشهودا ِصْدقًا، 
ونظاما ِرًضا، وٚتوعا َزْورًا بُت ا١تتقاضُت....؛ تريد: قاضيا عادال، وشهودا 

١تتقاضُت، فا١تعٌت على أتويل ا١تصدر صادقُت، ونظاما مرضي ا، وٚتوعا زاررًة بُت ا
ابسم مشتق كالسابق، ويصح أن يكون على تقدير مضاف ٤تذوف ىو النعت، 
مث ُحِذَف وحلَّ ا١تصدُر ٤تلَّو وأعرب نعتا مكانو، واألصل: قاضيا صاحب عدل، 
شهودا أصحاَب صدق، نظاما داِعَي ِرضا، ٚتوعا أصحاَب َزْوٍر أي أصحاب 

ت اب١تصدر مباشرة وترك ا١تشتق أو ا١تضاف احملذوف على زايرة. والداعي للنع

                                                           
نشر والتوزيع، عمان )األردن(: دار الضياء للاٞتملة الوصفية يف النحو العريب، ليث أسعد عبد اٟتميد،  ٓٗ

 .ٖٙ-ٕٙم، ص.  ٕٙٓٓ
بَتوت )لبنان(: دار الكتب العلمية،  ا١تعجم ا١تفصل يف النحو العريب اٞتزء الثاين، عزيزة فوال اببيت، ٔٗ

   .ٙٔٔٔم، ص.  ٕٜٜٔ
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الوجو السالف، أن النعت اب١تصدر أبلُغ وأقوى ١تا فيو من جْعِل ا١تنعوت ىو 
   ٕٗالنعت؛ أي ىو نفس ا١تعٌت، مبالغًة.

ا أَْعَرُف من الصفة أو وجيب عند ٚتاىَت النحويُت كون ا١توصوف إمَّ 
ا، فاألول ٨تو: مررت بزيد الفاضل، فإن العلم مساواي ٢تا، فال جيوز أن يكون دوهنَ 

أعرف من ا١تعرف ابأللف والالم، والثاين ٨تو: مررت ابلرجل الفاضل، فإهنما 
معرفان ابأللف والالم، والثالث ٨تو: مررت ابلرجل صاحبك، ف    "صاحبك" بدل 
عندىم ال نعٌت ألن ا١تضاف للضمَت يف رتبة الضمَت أو رتبة العلم، وكالمها 

  ٖٗعَرُف من ا١تَعرَّف ابأللف والالم.أ
، لو قلَت: ىذا الظريف زيٌد، واعلم أنو الجيوز تقدمي النعت على ا١تنعوت

دل جيْز أن يكون "الظريف" نعتا ل      "زيد" مقدَّما عليو، ولكن يكون "ىذا" مبتدأ 
و "الظريف" خربه و "زيد" بدل من الظريف، وكذلك: مررت ابلظريف زيٍد، 

ظريف زيًدا، ف    "زيد" يف ذلك كلو بدل من "الظريف". وإمنا دل جيز أن ورأيت ال
يتقدم النعت على ا١تنعوت ألن الغرض ابلنعوت البيان وكيف يُذَكر بيان الشيء 

  ٗٗقبل أن يُنَطَق بو.
جيوز حذف ا١تنعوت وإقامة النعت مقامو إذا دل عليو دليل، كقولو 

( أي دروعا سابغاٍت، وكذلك حُيذف َٔٔأِن اْعَمْل سابغاٍت )سبأ: تعاذل: 

                                                           
 .ٕٗ-ٔٗص. ، ٕٙٓٓ ،)كلية اآلداب( جامعة طنطاالتوابع يف النحو العريب،٤تمود سليمان ايقوت، ٕٗ
شرح شذور الذىب يف  بن يوسف بن أٛتد بن عبد هللا ابن ىشام األنصاري، ٚتال الدين عبد هللا ٖٗ

 .ٖٚٚص. م،   ٕٗٓٓبَتوت )لبنان(: دار الكتب العلمية، معرفة كالم العرب، 
احملقق منصور علي دمحم عبد السميع، اجمللد الثاين،  احملرر يف النحوعمر بن عيسى بن اٝتاعيل ا٢ترمي،  ٗٗ

 .ٜٛٙم،  ص.  ٕٛٓٓطباعة والنشر والتوزيع والًتٚتة،القاىرة: دار السالم لل
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النعت إذا دل عليو دليل لكنو قليل، كقولو تعاذل: قالوا اآلَن جئَت ابٟتقِّ )البقرة: 
ِ، إِنَُّو ليَس من أَْىِلَك )ىود: ٔٚ  ٘ٗ( أى من أىِلَك الناَّجَُت.ٙٗ( أى ابٟتق البُتِّ

 
 منهج البحث .و 

ا وتصويبا عقلي  حث وتنفيذه إ٘تام البيف ٤تاولة ا١تستخدمة طريقة الا١تنهج ىو 
منهج  ٙٗإذل النتيجة ا١ترجوة يف كتابة البحث العلمي، توصَّلتوموضوعيا حىت 

البحث يتكون من أنواع البحث ومصادر البياانت وطرارق ٖتليل البياانت، وأما شرح  
 كل منها فهو كاآل ي: 

 أنواع البحث .ٔ
ا وتسجيلها وصياغة وقراءهتنوع ىذا البحث يُقام ّتمع البياانت ا١تكتبيَّة 

 ٚٗمواد البحث ا١تسمى ابلبحث ا١تكتيب.
 مصادر البياانت .ٕ

 تكون من مصدرين أساسيُت ومها: مصادر البياانت يف ىذا البحث ت
إقامة البحث إذل  األوذل احملتاجة البياانتىو  ةمصدر البياانت األساسي ( أ

البحث  من ىذا ةمصدر البياانت األساسي ٛٗ، أو ا١تسمى ابلبياانت الرريسية
ىو كتاب "الغلو وأثره يف اإلرىاب وإفساد اجملتمع" للسيد دمحم بن علوي 

 ا١تالكي اٟتسٍت والكتب النحوية الرريسية.
                                                           

دار الكتاب اإلسالمي، ص. شرح ابن عقيل على األلفية، ٚتال الدين دمحم بن عبد هللا بن مالك،  ٘ٗ
ٖٔٓ .   

46
  Anton Bakker dan Ahmad Charis Zubair, Metodologi Penelitian Filsafat, Yogyakarta: 

Kanisius, 1992, h. 14. 

47
  Mestika Zed, Metode Penelitian Kepustakaan, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008, 

h. 3. 
48

  Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian: Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra, 

Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011. H.72.  
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إقامة البحث لكنَّ  البياانت احملتاجة أيضا إذلىو  ةمصدر البياانت الثانوي ( ب
يف ىذا البحث يتكون  ةمصدر البياانت الثانوي ٜٗدوره كالبياانت ا١تدعَّمة،

بعض ا١تطبوعات واجملالت والرسارل وا١تقاالت والبحوث العلمية ا١تتعلقة  من
 هبذا البحث.

 ٖتليل البياانت طرارق .ٖ
 يةالتحليل ىي الطريقة يف ىذا البحث للتحليل ةا١تستخدم طريقةال

خطوات حيصل على  مثَّ  نقطة ا١تسألة عٍت البحث الذي يشرح وحيلِّلُ أ ةالوصفي
 ٔتقاربة وٖتليلي و وضوع ا١تادِّ ىذا البحث من ٘تع ن ا١ت يُ ْبَدأُ و ، ا١تسألة فيما بعدُ حلِّ 

 .اتو مث تصنيف نتيجة التحليل صحيحة وفَ عَّالي ةً ٝت ضابطا ورسومِ نظرية النحو 
ىي الطريقة اليت تقام أبخذ األمثلة  أيضا طريقة النموذجيَّةِ  الباحث يستخدم

إذل تسهيل اإلقامة  ساعدهه الطريقة تالنيابيَّة يف ٖتليل موضوع البحث، ىذ
احث يستخدمها لتصنيف أنواع النعت حسب اٟتاجة وال حُيلُِّل لبحث، الباب

 ٚتيع تراكيب النعت ا١توجودة يف الكتاب ا١تبحوث.
 

 البحثنظام  .ز 
 إذل ٜتسة أبواب وىي:  فيو الباحث مقسِّ لتسهيل الفهم يف ىذا البحث، ي

١تسألة وٖتديدىا وأغراض البحث الباب األول: ا١تقدمة اليت تبُت عن خلفية ا
 وفوارده والتحقيق ا١تكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث ونظامو.

 بن علوي ا١تالكي اٟتسٍت السيد دمحمحياة الباب الثاين: البحث عن ترٚتة 
 كتاب "الغلو وأثره يف اإلرىاب وإفساد اجملتمع."  و٤تتَوايتِ 

يشرح وحيلل كان الباحث تحليل النحوي حيث  البحث عن الالباب الثالث: 
 ا١توضوع ا١تادي بنظرية النعت.  

                                                           
49
  Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian: Dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra,...... 

H.72. 
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 .اتليت تتكون من ا٠تالصة واإلقًتاحا٠تا٘تة االباب الرابع: 



 
 

 الباب الرابع

 اخلامتة 

 اخلالصة . أ

بعد أن شرح الباحث طويال عما يتعلق ابلنعت يف كتاب "الغلو وأثره يف 
فيقوم الباحث خبالصة   ،اإلرىاب وإفساد اجملتمع" للسيد دمحم بن علوي املالكي احلسين

 : عملية ىذا البحث وىيكاألشياء املهمة من 

وأما  ،عت احلقيقي والنعت السبيبينقسم إىل قسمٌن: النابعتبار معناه النعت 
ينقسم إىل ثالثة أقسام: نعت املفرد واجلملة وشبو اجلملة. فهو النعت ابعتبار لفظو 

يشرح : نعت املفرد واجلملة وشبو اجلملة، ىي، أنَّ أنواع النعت احلقيقي ثالثةويقال أيضا 
م والرتحم والتوكيد الباحث أبن فوائد النعوت كثًنة منها للتوضيح والتخصيص واملدح والذ

عت للتوضيح والتخصيص أكثر ابملقارنة مع واإلهبام والتفصيل، وجيد الباحث فائدة الن
يف ىذا  الذي يفيد للذم والرتحم واإلهبام ، ومل جيد النعت  والتوكيد والتفصيلللمدح  فائدتو

اسم  وأالنعت احلقيقي والسبيب واملفرد الذي يتكون من اسم مشتق عدد وأما  .الكتاب
النعت الذي  فهو أكثر ابملقارنة معألفاظ النعوت صيغ اسم عدد ابعتبار  وأ منسوب

 اسم املوصول املقرتن بـــ "أل".  وأو"ذات" اليت دبعىن "صاحبة" أيتكون من املصدر 

 فهو أكثر ابملقارنة معنعت اجلملة الذي يتكون من اجلملة الفعلية عدد وأما 
يف ىذا النعت أكثر مسترتا عدد الضمًن الذي كان ، و الذي يتكون من اجلملة اإلمسية

ظ أن املنعوت إذا كان نكرة غًن ومما يالح  ، الذي كان مذكورا يف الكالم ابملقارنة مع
ال تتعٌنَّ نعتا وإمنا جيوز أن تكون نعتا وأن  –ها وكذا شبه   –حمضة، فإن اجلملة بعده 

عت شبو اجلملة الذي يتكون من عدد نوأما  ن حاال واملنعوت يصًن صاحب احلال،تكو 
     الذي يتكون من الظرف. فهو أكثر ابملقارنة معاجلار واجملرور 
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 إلشكالية يف ىذا الكتاب ىي: املركبات الوصفية اليت تثًن ا بعضو 

(؛ 56)ص.  وقواعُد مناىجنا األوىلوغًِن ذلك  من الكتِب الرتاثيِة اليت ىي أصُل علِمنا 
غٌن يف العبادة واملتفر  بعض أىل السلوِك والرتبية املنخرطٌنبل ِإنَّ من الغلوِّ الظاىِر وصف  

رفٌن!! فال املنح ابملبتدعةىؤالء  أقول: ِإنَّو من الغلو وصف   (؛12هلا واملشتغلٌن هبا )ص. 
ثالث اليف الباب يشرحو الباحث حلها (، و 12. هلل العليِّ العظيِم )صاب حول وال قوة إالَّ 

 عين يف الصفحات األخًنة.أ

 

 االقرتاحات . ب
اليت  ةبسيطاألشياء ال ا البحث العلمييف ىذ لتفصيلالشرح وايتضمن 

 اتِ الدراسالعريب و  علوم اللغة العربية خصوصا النحو  يستخدمها معظم الطالب يف معرفة 
قراءة  نيتمكنوا محيتاجون إىل قواعد النحو لىم  ،سالمية أو األمور اليت تتعلق هبااإل

ىذا البحث  .ابللغة العربية صحيحااملكتوبة  األدبية القرآن واحلديث والكتب العلمية أو
ىذا البحث  يف واتعمقأن يأنفسهم ميكن للقرَّاء  لكلذيف عصران الراىن حبث بسيط 

يف أن  علملاجلدير ابومن  ،عن الكتب اليت تتعلق بعلم النحو وغًنه شاملة هتم قراءةبقراء
أجزائها  كلَّ   يصلحأن  لباحثصعب ل ىفوات  و  اأغالط ا البحث العلميكتابة ىذ
وا أبحسن االقرتاحات واالنتقادات أن يقرتحوا وينتقدوالباحثٌن من القراء رجاء الفتفصيليا 

أن يكون ىناك يتمىن الباحث كما  ،فيما بعدإلصالحو العلمي ىذا البحث  مشكلة يف
إما من انحية علم الصرف أو الداللة أو األخرى بة حبوٌث حتلُِّل ىذا الكتاب ابملقار 

البحث العلمي حتت  اىذ هلل بعونو وتوفيقو متت كتابةُ  احلمدُ ، ىاأو التداولية وغًنِ البالغة 
النعت يف كتاب الغلو وأثره يف اإلرىاب وإفساد اجملتمع للسيد دمحم بن علوي "وضوع امل

يف ىذه  تواضعيذ ىذا البحث املعلي تنف الباحث يستطيعىذا ما  ،"املالكي احلسين
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 للجميع وعمال خالصا نسأل هللا عسى أن يكون ىذا البحث انفعاو  ،الغاليةاملناسبة 
 .للباحث يف الدنيا واآلخرة



 
 

 امللحقات

 ينقسم إىل قسمني: النعت احلقيقي والنعت السبيبابعتبار معناه النعت 

 النعت احلقيقي .1

فوائد  النعوت احلقيقية النمرة
 النعوت

ألفاظ صيغ 
 النعوت

 شتقماسم  اظتدح (ٔ)ص.  سمميحرلا نمحرلا هللا ب ٔ
 اظتصدر اظتدح (ٔالعاظتُت )ص. هلل ربِّ اضتمد  ٕ
واسم  اسم منسوب التوضيح (ٔ)ص.  لثايناضتوار الوطٍت ايف  ٖ

 عدد
 اسم مشتق التوضيح (ٔ)ص. مبكة اظتكرمةِ  ٗ
 اسم منسوب التوضيح (ٔ)ص. اللقاءاِت الداخليَِّة و  ٘
 اسم منسوب التوضيح (ٔ)ص.  اللقاءاِت اطتارجيةِ و  ٙ
واسم اسم منسوب  التوضيح (ٔ)ص.  االستخارة النبوية اظتشروعةمث بعد  ٚ

 مشتق
 اسم مشتق التوضيح (ٔ)ص.  الدعوة اظتيمونةهذ  عت ٛ
 اسم مشتق التخصيص (ٔ)ص. ببحث متواضع  ٜ
 اسم مشتق التوضيح (ٔ)ص.  اللقاِء اظتباركِ بياُن منهج ههذا  ٓٔ
)ص.  دمحم بن علوي اظتالكيفضيلة الشيخ  ٔٔ

ٕ) 
 اسم منسوب التوضيح

واسم  م منسوباس التوضيح (ٕ)ص.  اللقاء الوطٍت األولعلى توصية  ٕٔ
 عدد
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 اسم منسوب التوضيح (ٕ)ص.  للحوار الفكري ٖٔ
واسم اسم منسوب  التخصيص (ٕ)ص.  رؤيٌة منهجيٌة شاملة ٗٔ

 مشتق
 اسم منسوب التوضيح (ٕ)ص.  اللجنُة التأسيسية ٘ٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٕ)ص.  لالعتبارات اآلتية ٙٔ
 اسم منسوب يحالتوض (ٕ)ص.  اظتملكة العربية السعوديةيف  ٚٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٕ)ص.  احنراف مدمرإنَّ أوَل  ٛٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٖ)ص. الفرقُة الوحيدة  ٜٔ
واسم اسم منسوب  التوضيح (ٖ)ص.  األحاديَث الشرعية الصحيحة ٕٓ

 مشتق
 مشتق اسم التوضيح (ٖ)ص.  الفرق األخرىمن بُت  ٕٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٖ)ص.  العاملُ اإلسالمي ٕٕ
 اسم مشتق التخصيص (ٖ)ص.  بيئٌة صاضتةٌ  ٖٕ
 اسم منسوب التوضيح (ٖ)ص.  يف الطبيعة البشرية ٕٗ
جوانِبه السيكولوجيِة والًتبوية من رتيع  ٕ٘

 (ٖ)ص.  واالجتماعية واالقتصادية والدينية
 اسم منسوب التفصيل

 اسم مشتق التوضيح (ٗ)ص.  األوراق اظتقدََّمةرتيُع  ٕٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٗ)ص.  األمانة العامةأبنَّ  ٕٚ
 اسم عدد التوضيح (٘)ص.  احملوُر األول ٕٛ
 اسم منسوب حيالتوض (٘)ص.  احملوُر الشرعي ٜٕ
 اسم مشتق التوضيح (٘)ص.  اظتوضوعاِت التاليةَ ويتضمن  ٖٓ
واسم اسم منسوب  التخصيص (٘)ص.  نظرة شرعية شاملة ٖٔ

 مشتق
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 اسم منسوب التوضيح (ٙ)ص.  لفكريالتصلُب ا ٕٖ
 اسم منسوب التوضيح (ٙ)ص.  اصتموُد الهذهٍت ٖٖ
 اسم منسوب التوضيح (ٙ)ص.  التنشئُة االجتماعية ٖٗ
 اسم منسوب التوضيح (ٙ)ص.  الًتبيُة الدينية ٖ٘
 اسم منسوب التوضيح (ٙ)ص.  اجملتمع السعودييف  ٖٙ
 اسم منسوب حالتوضي (ٙ)ص.  رؤيٌة نفسية اجتماعية ٖٚ
 اسم منسوب التوضيح (ٙ)ص.  احملوُر الًتبوي ٖٛ
 اسم منسوب التوضيح (ٙ)ص.  اظتناهُج الدينية ٜٖ
 اسم مشتق التوضيح (ٚ)ص.  الشخصية اظتتزنةيف بناِء  ٓٗ
 اسم منسوب التوضيح (ٚ)ص.  األنشطُة الًتبوية الالصفية ٔٗ
 باسم منسو  التوضيح (ٚ)ص. احملوُر اإلعالمي  ٕٗ
واسم اسم منسوب  التخصيص (ٚ)ص.  سياسٌة إعالمية واضحة ٖٗ

 مشتق
 اسم منسوب التوضيح (ٚ)ص.  اطتطاُب الديٍت ٗٗ
 اسم مشتق التوضيح (ٚ)ص.  وسائِل اإلعالم اظتختلفةيف  ٘ٗ
 اسم منسوب التوضيح (ٚ)ص.  احملوُر السياسي   ٙٗ
 اسم منسوب التوضيح (ٚ)ص. الساحة الدولية  على ٚٗ
 اسم منسوب التوضيح (ٚ)ص.  اظتشاركِة السياسيةِ أمهيُة  ٛٗ
 اسم منسوب التوضيح (ٛ)ص.  العامُل االقتصادي ٜٗ
 اسم مشتق التوضيح (ٛ)ص.  االسًتاتيجية اظتناسبةواقًتاِح  ٓ٘
 اسم مشتق التوضيح (ٛ)ص.  اضتلول اظتناسبةوضُع  ٔ٘
 سوباسم من التوضيح (ٜ)ص.  اللقاء الوطٍترئيُس  ٕ٘
 اسم مشتق التوضيح خطابكم الكرمي اظتتضمنإىل  فإشارة ٖ٘
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 (ٜدعوتكم لشخصي )ص. 
)ص.  دمحم بن علوي اظتالكي اضتسٍتالسيد  ٗ٘

ٜ) 
 اسم منسوب التوضيح

 اسم مشتق التوضيح (ٓٔ)ص.  الدعوِة الكرديةِ هبهذ   ٘٘
 اسم مشتق التوضيح (ٓٔ)ص.  الفكرة اصتليلةبقوِة بروز ههذ   ٙ٘
 اسم مشتق التوضيح (ٓٔ)ص.  النتائج اظتًتتبةن م ٚ٘
 اسم مشتق التوضيح (ٔٔ)ص.  اطتطوَة اصتليلةإنَّ ههذ   ٛ٘
 اسم مشتق التوضيح (ٔٔ)ص.  وقتها اظتناسبيف  ٜ٘
 اسم مشتق التوضيح (ٔٔ)ص. اضتكمُة اضتسنة  هو ٓٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٔٔ)ص. العقُل الراجح و  ٔٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٔٔ. )صالرأُي الناجح و  ٕٙ
)ص.  اطتطواِت اضتكيمةَ وأان أعتقُد َأنَّ ههذ   ٖٙ

ٔٔ) 
 اسم مشتق التوضيح

 اسم مشتق التوضيح (ٔٔ)ص.  البياُن الشايففيها  ٗٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٔٔ)ص.  البيان اظترتقبقبل صدور  ٘ٙ
)ص.  بياٌن إعالين إرتايل مقدَّمٌ لكن هنا  ٙٙ

ٔٔ) 
واسم سوب اسم من التخصيص

 مشتق
 اسم منسوب التوضيح (ٔٔ)ص.  البيان التفصيليقبل صدور  ٚٙ
 اسم منسوب التوضيح (ٔٔ)ص.  اإلعالُن اإلرتايلوذلك  ٛٙ
 أعماعتم الكفرية واإلرهابيةالهذين حيتجون يف  ٜٙ

 (ٕٔابظتملكة )ص. 
 اسم منسوب التفصيل

 اسم مشتق التوضيح (ٕٔ)ص.  م السيئةَ إفرازاهتفينسبون إليها  ٓٚ
 اسم مشتق التوضيح (ٕٔ)ص. جرائَمهم النكراَء و  ٔٚ
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 اسم منسوب التوضيح (ٕٔ)ص. لوقف السلطاين كا ٕٚ
)ص.  اضترَمُت الشريفُتوعلى رأسهم خادُم  ٖٚ

ٖٔ) 
 اسم مشتق التوضيح

 اسم مشتق التوضيح (ٖٔ)ص.  ويل  عهد  األمُتُ و  ٗٚ
)ص.  اللقاء الفكريالهذي دعا إىل ههذا  ٘ٚ

ٖٔ) 
 اسم منسوب التوضيح

واسم اسم منسوب  التوضيح (ٖٔ)ص. اضتواِر الوطٍت اعتادِئ و  ٙٚ
 مشتق

 اسم مشتق التخصيص (ٖٔ)ص.  رعايًة خاصةورعا   ٚٚ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٔ)ص.  خطوٌة عظيمة موفقةوهي  ٛٚ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٔ)ص.  شرا خطَتا تدفع ٜٚ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٔ)ص.  نفعاً كبَتاوتنفع  ٓٛ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٔ)ص.  اطتطوات اظتدروسةمبثل ههذ   ٔٛ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٔ)ص.  داللًة واضحةً واليت تدل  ٕٛ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٔ)ص.  بالدان العزيزةيف  ٖٛ
 اسم منسوب التوضيح (ٖٔ)ص.  اضتضارة االنسانيةوبناِء  ٗٛ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٔ)ص.  َأَسٍس متينةٍ على  ٘ٛ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٔ)ص. مناهَج واضحٍة و  ٙٛ
 اسم منسوب التوضيح (ٖٔ)ص.  الفوارَق العصبيةوأزال  ٚٛ
 اسم منسوب التوضيح (ٖٔ)ص.  اضتواجَز العنصريةَ وهدم  ٛٛ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٔ)ص. العمالِء الد خالء األجانب و  ٜٛ
ِسِك اظتوحِّد اجملتمع السعودي اظتتمايف  ٜٓ

 (:ٖٔبقيادته )ص.  اظتلتحم
واسم اسم منسوب  التوضيح

 مشتق
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 اسم مشتق التخصيص (ٖٔ)ص. والء صادق ؽتلوٍء ب ٜٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٗٔ)ص.  اطتالف الفكريواغتناِم فرصة  ٕٜ
 اسم منسوب التخصيص (ٗٔ)ص.  أمٌر بدهي  وهو  ٖٜ
 اسم منسوب التخصيص (٘ٔ)ص.  حتليالٍت لغويةٍ يف  ٜٗ
 اظتصدر التوضيح (٘ٔ)ص.  أمًة وسطًاوكهذلك جعلناكم  ٜ٘
)ص.  فائدًة مهمةً وههذا اضتديُث يُعطينا  ٜٙ

ٔٙ:) 
 اسم مشتق التخصيص

 اسم مشتق التوضيح (ٙٔ)ص.  األمم السابقةِ من  ٜٚ
 اسم مشتق التخصيص (ٙٔ)ص.  آفٌة قدديةٌ ِإِذ الغلو   ٜٛ
لو والتطرف وما فاليهود عتم يف ميدان الغ ٜٜ

مواقُف كثَتة يتبعه من إرهاب وظلم وعتو 
 (ٙٔيَنطق هبا التاريخ )ص.  مشهورة

 اسم مشتق التخصيص

اظتواقَف وذلك حينما وقفوا من أنبياءهم  ٓٓٔ
 (ٙٔ)ص.  اظتشينةَ 

 اسم مشتق التوضيح

 اسم مشتق التوضيح (ٙٔ)ص.  القرآُن الكرميُ وقد سجَّل  ٔٓٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٙٔ)ص.  ف اظتخزيةاظتواقكلَّ ههذ   ٕٓٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٙٔ)ص. األفعاِل الشنيعِة و  ٖٓٔ
{ ٖٚ}اظتائدة:  إلٌه واحدٌ وما من إلٍه إال  ٗٓٔ

 (ٚٔ)ص. 
 اسم عدد التوكيد

 اسم مشتق التخصيص (ٚٔ)ص. { ٖٚ}اظتائدة:  عهذاٌب أليمٌ  ٘ٓٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٚٔ)ص. { ٗٚ}اظتائدة:  غفوٌر رحيمٌ  ٙٓٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٚٔ)ص.  بطاعِتهم اظتطلقةِ والتزموا  ٚٓٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٛٔ)ص.  اضتياِة الدنياأماَّ يف جانِب  ٛٓٔ
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يف ابب الغلو )ص.  مواقُف كثَتةٌ فللنصارى  ٜٓٔ
ٔٛ) 

 اسم مشتق التخصيص

سم وااسم منسوب  التوضيح (ٛٔ)ص.  العصِر النَّبِويِّ الشريفِ يف  ٓٔٔ
 مشتق

 اسم منسوب التوضيح (ٛٔ)ص.  اصتانِب العْقِديِّ يف  ٔٔٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٛٔ)ص.  اظتنهج الصحيحوأرشَدهم إىل  ٕٔٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٛٔ)ص.  اضتديث الصحيحكما جاء يف  ٖٔٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٜٔ)ص.  التوجيِه النبويِّ فبعَد ههذا  ٗٔٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٜٔ)ص.  فلِكه الشرِعيِّ يف  ٘ٔٔ
 ذكرًا كثَتاايأيها الهذين آمنوا اذكروا هللَا  ٙٔٔ

 (ٕٓ)ص. { ٕٗ-ٔٗ}األحزاب: 
 اسم مشتق التخصيص

َأنَّ بعَض العاملُت  ألسِف الشديدل ولكنَّ  ٚٔٔ
 (ٕٔ)ص. ابطتَِت 

 اسم مشتق التوضيح

 اسم مشتق التخصيص (ٕٔ)ص.  شر  كبَتٌ وهبهذا يقع  ٛٔٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٕٔ)ص.  أبواب عظيمةٌ تُح وتنف ٜٔٔ
 أبو اضتسنات عبد اضتيوقد حقََّق الشيخ  ٕٓٔ

 (ٕٔ)ص.  اللكنوي
 اسم منسوب التوضيح

 اسم مشتق التوضيح (ٕٔ)ص.  اظتوضوع اظتهمِّ يف ههذا  ٕٔٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٕٔ)ص.  الغلوِّ الظاهرِ بل إنَّ من  ٕٕٔ
 ابهلل العلي العظيمِ فال حوَل وال قوَة إال  ٖٕٔ

 (ٕٔ)ص. 
 اسم مشتق اظتدح

 اسم مشتق التوضيح (ٕٕ)ص.  مظاهر الغلو الشنيعةِ ومن  ٕٗٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٕٕ)ص. اعتجوم الشرس من  ٕ٘ٔ
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 اسم منسوب التوضيح (ٕٕ)ص. األمة اإلسالمية  من علماء ٕٙٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٕٕ)ص.  أحكاما مطلقةهكهذا  ٕٚٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٕٕ)ص.  حقيقة النسب اللفظيةحتليل يف  ٕٛٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٕٕهبا )ص.  ميداُُنا اطتاصفههذ  عتا  ٜٕٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٕٕ)ص. غتاعُتا العلمي و  ٖٓٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٕٕ)ص. نظرايهُتا القائمة و  ٖٔٔ
)ص.  البحث العلمي اضتر اجملردحتت اسم  ٕٖٔ

ٕٕ) 
واسم  اسم منسوب ضيحالتو 

 مشتق
 األرواح البشريةفقد ذهب ضحيته كثٌَت من  ٖٖٔ

 (ٖٕ)ص. 
 اسم منسوب التوضيح

 اسم منسوب التوضيح (ٖٕ)ص.  الكتِب اإلسالميةحىت  ٖٗٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٖٕ)ص. اظتوسوعاِت العلميِة و  ٖ٘ٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٕ)ص.  الكتاُب العظيمومنها  ٖٙٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٕٗ)ص.  السبب اظتباشرن هو كا ٖٚٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٕٗ)ص.  فتوى طويلةً  ٖٛٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٕٗ)ص.  أشياءُ حسنةٌ فيها  ٜٖٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٕٗ)ص:  مسائَل متعددةٍ عن  ٓٗٔ
)ص.  رتال الدين اضُتَصَْتِيِّ وشيخ اضتنفيِة  ٔٗٔ

ٕ٘) 
 اسم منسوب التوضيح

 اسم منسوب التخصيص (ٕ٘)ص. قناعاٍت حواريٍة و  ٕٗٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٕ٘يف ميدانِه )ص. رجالُه اظتتخصِّصون و  ٖٗٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٕٙ)ص. لبحث العلمي ل ٗٗٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٕٙ)ص. صدر رحب الهذي يتقبل ب ٘ٗٔ
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 اسم مشتق التخصيص (ٕٙ)ص. فكر واسع و  ٙٗٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٕٙ)ص.  التأويَل اضتسنَ ه وأتويِل موقف ٚٗٔ
 اسم مشتق التوضيح  (ٕٙ)ص.  اظتنزَل اظتناسبَ وتنزيِله  ٛٗٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٕٚ)ص. قول سديد ب ٜٗٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٕٚ)ص. رأٍي مفيٍد و  ٓ٘ٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٕٚ)ص.  اظتيزاُن العادلُ هو  ٔ٘ٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٕٛ)ص.  ةاظتناهج التعليمييف  ٕ٘ٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٕٛ)ص.  الفرق اإلسالميةعلى  ٖ٘ٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٕٛ)ص.  مناَسبًة جيدةوأجد هاهنا  ٗ٘ٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٕٛ)ص. فرصًة ساحنًة و  ٘٘ٔ
)ص.  اظتقررات الدراسيةمبا جاء يف بعض  ٙ٘ٔ

ٕٛ) 
 اسم منسوب التوضيح

 اسم منسوب التوضيح (ٕٛ)ص.  لفرق اإلسالميةاعلى بعض  ٚ٘ٔ
اسم اسم عدد و  التوضيح (ٕٛ)ص. لصفِّ الثالِث الثانوي ل ٛ٘ٔ

 منسوب
)ص.  اظتلة اإلسالميةابلشرك واطتروج عن  ٜ٘ٔ

ٕٛ) 
 اسم منسوب التوضيح

يف بقاع األرض  زوااي  اظتنتشرةَ ويعمرون  ٓٙٔ
 (ٕٛ)ص. 

 اسم مشتق التوضيح

لزوااي السنوسيِة واإلدريسية اوههذ  مواقُف  ٔٙٔ
والتيجانية والقادرية والرفاعية والشاذلية 

شاهدة بهذلك  واظتهدية والنقشبندية واظترغنية
 (ٜٕ-ٕٛ)ص. 

 اسم منسوب التفصيل
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 اسم مشتق التوضيح (ٜٕ)ص. التاريُخ اظتنصف األمُت و  ٕٙٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٜٕ)ص.  عبد القادر اصتزائريوالشيخ  ٖٙٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٜٕ)ص.  عمر الفويت التيجاينوالشيخ  ٗٙٔ
)ص.  عثمان بن فودي القادريوالشيخ  ٘ٙٔ

ٕٜ) 
 اسم منسوب التوضيح

)ص.  اظتواقُف اظتشكورةُ الهذين كانت عتم  ٙٙٔ
ٕٜ) 

 اسم مشتق التوضيح

 اسم مشتق التوضيح (ٜٕ)ص. األعماُل اظتربورُة و  ٚٙٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٜٕ)ص.  أئمة التصوف اظتعروفُتمن  ٛٙٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٜٕ)ص.  القرون السابقةيف  ٜٙٔ
من التابعُت ومن  العهوِد السابقةِ من أئمة  ٓٚٔ

 (ٜٕتبعهم )ص. 
 اسم مشتق التوضيح

 اسم منسوب التخصيص (ٖٓ)ص.  عصبيًة مهذهبيةً  ٔٚٔ
 باسم منسو  التوضيح (ٖٓ)ص.  اظتلة اإلسالميةوإخراِجهم عن  ٕٚٔ
)ص.  إخوانَنا اجملتهدينوأحب أن أسأل  ٖٚٔ

ٖٓ) 
 اسم مشتق التوضيح

 اسم منسوب التوضيح (ٖٓ)ص. اظتودِة اإلسالميِة و  ٗٚٔ
بال إله إال هللاُ )ص.  اظتسلمُت الناطقُتَ من  ٘ٚٔ

ٖٓ) 
 اسم مشتق التوضيح

 اسم مشتق التوضيح (ٖٓ)ص. كمهم اصتائر حب ٙٚٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٖٔص. ) مقرراتنا اظتدرسيةيف  ٚٚٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٖٔ)ص.  السنة النبويةأو من  ٛٚٔ
 اسم مشتق التخصيصيف أبواب أصول الدين  اجتهاٌد ؼتًتعٌ فهو  ٜٚٔ
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 (:ٖٔ)ص. 
 اسم منسوب التوضيح (ٖٔ)ص. األمة اإلسالمية  بُت ٓٛٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٖٔ) ص.  العقيدة اإلسالميةيف  ٔٛٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٔ)ص.  األساس اظتتُتو ه ٕٛٔ
 الفرق اإلسالميةيف اضتكم على كثَت من  ٖٛٔ

 (ٖٔابلكفر )ص. 
 اسم منسوب التوضيح

 اسم مشتق التوضيح (ٕٖ)ص.  اظتفاهيِم العامةِ واستعماَل  ٗٛٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٕٖ)ص.  اظتواسم الدينيةيف  ٘ٛٔ
يف شيء  ةَ الشريعَة اإلسالميوال خيالف  ٙٛٔ

 (ٕٖ)ص. 
 اسم منسوب التوضيح

عن  األمور اطتالفية اطتارجةوإمنا هو دائر يف  ٚٛٔ
 (:ٕٖاإلرتاع )ص. 

واسم اسم منسوب  التوضيح
 مشتق

 اسم منسوب التوضيح (ٕٖ)ص. اظتخالفاِت الشرعيِة و  ٛٛٔ
 اسم منسوب التخصيص (ٖٖ)ص.  منهج فكريٍّ ديٍت علميٍّ إنَّ كل  ٜٛٔ
)ص. ُله االجتهاديُة اظتيدانيُة الَعَمِليَُّة تفاصيو  ٜٓٔ

ٖٖ) 
 اسم منسوب التوضيح

 اسم مشتق التخصيص (ٖٖ)ص. قضااي مسلَّمٌة أُنا  ٜٔٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٖ)ص.  األصَلُت العظيَمُتِ عتا حرمُة  ٕٜٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٖ)ص.  األطراف اظتعينةمن رتيع  ٖٜٔ
)ص.  طوات األوىلاطتأساس هو أنَّ ههذا  ٜٗٔ

ٖٖ) 
 اسم عدد التوضيح

واسم اسم منسوب  التوضيح (ٖٖ)ص. الوحدة اإلسالمية اظتنشودة لبناء  ٜ٘ٔ
 مشتق
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 اسم مشتق التخصيص (ٖٖ)ص.  مسلم غيورواليت هتم كل  ٜٙٔ
 مشتق سما التوضيح (ٖٖ)ص. الرفض البات و  ٜٚٔ
 اسم مشتق صالتخصي (ٖٗبهذاته )ص.  كياٍن ؼتالٍف قائمٍ بوجود   ٜٛٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٗبه )ص. أتباُعه اظتتمسِّكون و  ٜٜٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٗ)ص.  إخواننا اظتعروفُتمن  ٕٓٓ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٗ)ص.  شرفا عظيما ٕٔٓ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٗ)ص. فضال كرديا و  ٕٕٓ
 التصوُف الصحيح الشرعي القائمذلك  ٖٕٓ

 (ٖٗ)ص. 
واسم مشتق  اسم التوضيح

 منسوب
 اسم مشتق التوضيح (ٖٗ)ص. اإلحسان اظتتجسِّد على مقام  ٕٗٓ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٗ)ص. مسلم عاقٍل كل   ٕ٘ٓ
 اسم منسوب التوضيح (ٖٗ)ص.  الوحدة الوطنيةمع  ٕٙٓ
 اسم عدد التوكيد (ٖٗ)ص.  ؽتلكٌة واحدةٌ اليت تضم ها  ٕٚٓ
 اسم عدد التوكيد (ٖٗ)ص.  دولٌة واحدةٌ وترعاها  ٕٛٓ
 اسم عدد التوكيد (ٖٗ)ص:  نظرًة واحدةً تَ ْنظُُر إىل اصتميع  ٜٕٓ
 اسم عدد لتخصيصا (ٖٗ)ص.  رجل واحدٍ كأبناء  ٕٓٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٖ٘)ص.  اظتظاهر الشنيعةومن  ٕٔٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٖ٘)ص.  خطر كبَتيف  ٕٕٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٖ٘)ص.  السلف الصاحلعلى  ٖٕٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٖ٘)ص.  بيضاُء نقيَّةٌ فوصلْت إلينا  ٕٗٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٖ٘)ص.  جهمي مرجئأبنه  ٕ٘ٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٖ٘)ص.  مبتدٌِع َضال  وأنه  ٕٙٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٖٙ)ص.  ابن حجر العسقالينواإلماُم  ٕٚٔ
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 اسم منسوب توضيحال (ٖٙ)ص.  سهل التسًتيواإلمام  ٕٛٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٙ)ص. لقاب شنيعة وأب ٜٕٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٙ)ص. األشرطِة اظتنتِشَرِة و  ٕٕٓ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٙ)ص. الشتائم اظتوجهة عن  ٕٕٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٙ)ص. لعلماء اظتعاصرين ل ٕٕٕ
 اسم مشتق حالتوضي (ٖٚلالجتهاد )ص.  القضااي القابلةيف  ٖٕٕ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٚمن آفات الغلو )ص. آفة كبَتة ف ٕٕٗ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٚ)ص.  عصران اضتاضريف  ٕٕ٘
 اسم منسوب التوضيح (ٖٚ)ص. اعتوى النفسي  واظتيُل إىل ٕٕٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٖٛبه )ص. رضا  اظتتأِِّّرين واالهتماِم مب ٕٕٚ
 اسم منسوب التوضيح (ٖٛ)ص.  الساحة اإلسالميةيف  ٕٕٛ
 األصالن العظيمانوالكتاُب والسنُة مها  ٜٕٕ

 (ٜٖ)ص. 
 اسم مشتق التوضيح

عليهما  اللهذاِن يقومالعظيمان  األصالنمها  ٖٕٓ
 (ٜٖاإلسالُم )ص. 

االسم اظتوصول  التوضيح
 أبلاظتقًتن 

 اسم مشتق التخصيص (ٜٖيف ظاهرها )ص.  دعوٌة ػتمودةفهي  ٖٕٔ
 اسم منسوب التوضيح (ٜٖ)ص.  الفتاوى الفرديةخالل من  ٕٖٕ
ُد ملِة عمرو بن ضتي اظتدعو  و  ٖٖٕ غتدِّ

 (ٓٗبفالن.....!! )ص. 
 اسم مشتق التوضيح

 اسم مشتق التوضيح (ٔٗ)ص.  رسالته اظتوجهةيف  ٖٕٗ
 اسم عدد التوضيح (ٕٗ)ص.  اظتهذاهب األربعةإينّ مبطُل كتِب  ٖٕ٘
 اسم مشتق التخصيص (ٕٗ)ص.  هبتاٌن عظيمٌ ههذا  ٖٕٙ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٗ)ص.  رسالٌة مهمة أخرى ٖٕٚ
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 اسم مشتق التوضيح (٘ٗ)ص.  إخواننا اظتشاركُتمن  ٖٕٛ
 اسم مشتق التخصيص (٘ٗ)ص.  إضافًة خفيفةً  ٜٖٕ
 اسم منسوب التوضيح (ٙٗ)ص. القضااي الواقِعيَِّة و  ٕٓٗ
 اسم مشتق التوضيح (ٙٗ)ص. لعلماِء الكراِم فيما تقدََّم ل ٕٔٗ
 اسم مشتق التخصيص (ٙٗ)ص. آفٌة كبَتٌة ف ٕٕٗ
ِد الداعيإىل  ٖٕٗ -ٚٗإىل هللِا )ص.  اإلماِم اجملدِّ

ٗٛ) 
 اسم مشتق التوضيح

 اسم مشتق التخصيص (ٛٗ)ص.  فتاوى كثَتةٌ هناك  ٕٗٗ
 اسم مشتق التخصيص (ٛٗ)ص.  فتوى طويلةٌ  ٕ٘ٗ
دمحم بن سعود  مشايُخ جامعِة اإلمامِ  ٕٙٗ

 (ٛٗ)ص.  اإلسالميةِ 
 اسم منسوب التوضيح

 اسم عدد التوضيح (ٛٗ)ص.  القسم اطتامس ٕٚٗ
 اسم منسوب التخصيص (ٓ٘)ص.  جهٌة داخليةٌ  ٕٛٗ
 اسم منسوب التوضيح (ٔ٘)ص.  عائض القرينإنَّ فضيلة الشيخ  ٜٕٗ
 اسم منسوب التوضيح (ٔ٘)ص.  الدرُر السنية ٕٓ٘
 اسم مشتق التخصيص (ٔ٘)ص.  غلو  شديدٌ اظتنهَج فيه  وإنَّ ههذا ٕٔ٘
 اسم مشتق التوضيح (ٔ٘)ص. اظتهذاهِب اظتنتِشَرِة و  ٕٕ٘
 اسم عدد التوضيح (ٕ٘)ص.  ورقته الثانيةيف  ٖٕ٘
 الفرق اإلسالميةوكهذلك تكفَُت بعض  ٕٗ٘

 (ٕ٘)ص.  اظتخالِفةِ 
واسم اسم منسوب  التوضيح

 مشتق
 اسم منسوب التوضيح (ٕ٘)ص.  لميةاظتسائل العيف بعض  ٕ٘٘
 اسم مشتق التخصيص (ٖ٘)ص.  إضافٌة بسيطةٌ أو  ٕٙ٘
 اسم مشتق التوضيح (ٗ٘)ص.  الطرُف اآلخرُ  ٕٚ٘
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 اسم منسوب التوضيح (ٗ٘)ص.  اجملالت العلميةعن  ٕٛ٘
 اسم منسوب التخصيص (ٗ٘)ص.  نشاٌط علمي   فال ٜٕ٘
 اسم مشتق التوضيح (ٗ٘)ص.  التأليِف اظترخِّصِ لباب  ٕٓٙ
 اسم منسوب التوضيح (ٗ٘)ص. لقنوات اإلعالمية اب ٕٔٙ
 اسم منسوب التخصيص (ٗ٘)ص.  ندوٍة علميةٍ يف أيِّ  ٕٕٙ
 اسم منسوب التخصيص (ٗ٘)ص.  مؤدتٍر إسالميٍّ أو  ٖٕٙ
 اسم منسوب التخصيص (ٗ٘)ص. غتمٍع علميٍّ أو  ٕٗٙ
اسم اسم مشتق و  التخصيص (ٗ٘)ص.  لقاٍء عاٍم وطٍتٍّ داخليٍّ يف  ٕ٘ٙ

 منسوب
 اسم مشتق خصيصالت (ٗ٘)ص. سنوات كثَتٍة ب ٕٙٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٗ٘)ص. إزالِة اضتسَّاسيَِّة الفارقِة و  ٕٚٙ
 اسم مشتق التوضيح (٘٘)ص.  حبثه العميقيف  ٕٛٙ
 اسم مشتق التخصيص (٘٘)ص.  مسألًة مهمةً  ٜٕٙ
 اسم مشتق صيصالتخ (٘٘)ص. وضوعات عميقة مب ٕٓٚ
 اسم منسوب التوضيح (٘٘)ص.  اظتعارِك الكالميةحول  ٕٔٚ
 اسم عدد التوضيح (٘٘)ص.  الوطِن الواحدِ بُت أبناء  ٕٕٚ
 اسم مشتق التوضيح (ٙ٘)ص.  اظتهذاهِب اظتتعددةِ و  ٖٕٚ
واسم اسم منسوب  التخصيص (:ٙ٘)ص. طالقاٍت عموميٍة واسعٍة إب ٕٗٚ

 مشتق
 اسم منسوب التخصيص (ٙ٘)ص.  فصوٍل دراسيةمن  ٕ٘ٚ
 اسم منسوب التوضيح (ٚ٘)ص.  يب دمحم اصتَُويٍت أل ٕٙٚ
واسم اسم منسوب  التوضيح (ٛ٘)ص.  اظتقرراِت الدراسية األوىلإن  ٕٚٚ

 عدد
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 اسم منسوب التوضيح (ٛ٘)ص. اظتدارِس االبتدائيِة يف  ٕٛٚ
 دراظتص التوضيح (ٛ٘)ص. اظتسجِد اضتراِم و  ٜٕٚ
واسم اسم منسوب  التوضيح (ٛ٘)ص. اظتسجد النبويِّ الشريِف و  ٕٓٛ

 مشتق
 اسم منسوب التوضيح (ٛ٘)ص. الشيخ العر يب التباين و  ٕٔٛ
)ص.  اظتسجد اضترامِ فكانوا دُيْلؤون جنبات  ٕٕٛ

ٜ٘) 
 اظتصدر التوضيح

 اسم منسوب التوضيح (ٜ٘)ص.  احملاكَم الشرعيةَ  وديلؤون ٖٕٛ
 اسم مشتق التوضيح (ٜ٘)ص.  َمُْتِ الشريفُتِ اضتر يف  ٕٗٛ
 اسم منسوب التوضيح (ٜ٘)ص.  اظتدارَس الدينيةَ  ٕ٘ٛ
 اسم منسوب التوضيح (ٜ٘)ص.  احملكمُة الشرعية ٕٙٛ
 اسم منسوب التوضيح (ٜ٘)ص.  أبو بكر اضتبشيوالسيُد  ٕٚٛ
 اسم منسوب التوضيح (ٜ٘)ص.  زتزة اظترزوقيوالسيُد  ٕٛٛ
 اسم مشتق التخصيص (ٜ٘)ص.  كبَتةٌ   طبقةٌ  ٜٕٛ
 اسم مشتق التوضيح (ٓٙأ يب دمحم )ص:  الشيخ الفقيهعن  ٜٕٓ
 اسم مشتق التخصيص (ٓٙ)ص.  كالٌم صحيحٌ ههذا   ٜٕٔ
 اسم مشتق التخصيص (ٔٙ)ص.  أئمٌة ػتًتمون ٕٜٕ
 اسم مشتق التوضيح (ٔٙ)ص.  الفرِق الضالةِ ِضْمَن  ٖٜٕ
 اسم منسوب التوضيح (ٕٙ)ص. ألنصاري زكراي اوشيِخ اإلسالم  ٜٕٗ
واسم اسم منسوب  التوضيح (ٕٙ)ص.  الفصول الدراسية اظتختلفةعلى  ٜٕ٘

 مشتق
 اسم مشتق التوضيح (ٕٙ)ص.  األحكاِم اصتائرةِ وتلك  ٜٕٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٕٙ)ص. اإلطالقاِت العامِة و  ٜٕٚ



121 
 

 
 

 سم مشتقا التخصيص (ٕٙ)ص. فرقٍة معينٍة ظتناقشِة آراء  ٜٕٛ
 اسم مشتق التوضيح (ٕٙ)ص.  اإلخواِن اضتاضرينوكثٌَت من  ٜٜٕ
 اسم مشتق التوضيح (ٕٙ)ص.  اللقاُء الكرميُ ههذا  ٖٓٓ
واسم اسم منسوب  التوضيح (ٗٙ)ص.  اظتدارِس العلميِة القدديةِ لبعض  ٖٔٓ

 مشتق
)ص.  اظتنهج العلمي األول اظتقرربتدريس  ٕٖٓ

ٙٗ) 
سم وااسم منسوب  التوضيح

 عدد واسم مشتق
 اسم منسوب التوضيح (ٗٙ)ص.  اظتدرسُة الصولتية ٖٖٓ
)ص.  منهٌج علمي  مقرٌر معتربٌ وكان عتا  ٖٗٓ

ٙٗ) 
واسم اسم منسوب  التخصيص

 مشتق
)ص.  كتب الًتاث اظتتخصصةيعتمد على   ٖ٘ٓ

ٙٗ) 
 اسم مشتق التوضيح

 اسم منسوب التوضيح (٘ٙ)ص.  الكتب الًتاِّيةمن  ٖٙٓ
 اسم منسوب التوضيح (٘ٙ)ص.  التقدَم العلميَّ  ٖٚٓ
 اسم منسوب التخصيص (٘ٙ)ص.  قدمٌي تراِّي  فههذا  ٖٛٓ
 اسم مشتق التخصيص (٘ٙ)ص.  متطوٌِّر جديدٌ وههذا  ٜٖٓ
 اسم مشتق التوضيح (٘ٙ)ص. الشائُع العام  وهو  ٖٓٔ
سم وااسم مشتق  التوضيح (٘ٙ)ص.  اظتدارُس العامَُّة اضتكوميَّةُ  ٖٔٔ

 منسوب
ص. اظتدارُس ذاُت اظتناهِج القدديِة الًتاِّيَِّة )و  ٕٖٔ

ٙ٘) 
"ذات" اليت مبعٌت  التوضيح

"صاحبة" واسم 
اسم  مشتق و
 منسوب
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 اسم مشتق التوضيح (ٙٙ)ص.  الشكُر اظتبهذولُ  ٖٖٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٙٙ)ص. إلخواِن القائمَُت ل ٖٗٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٙٙ)ص. هوِدهم العظيمِة جب ٖ٘ٔ
 اسم مشتق التوضيح (ٙٙ)ص. معاانهِتْم الكبَتِة و  ٖٙٔ
)ص.  ذتراِت ههذا اضتواِر اضتسنةِ وإنَّ من  ٖٚٔ

ٙٙ) 
 اسم مشتق التوضيح

 اسم مشتق التوضيح (ٙٙ)ص.  كسَر اصتسوِر اظتوهومةِ  ٖٛٔ
 مشتقاسم  التخصيص (ٚٙ)ص.  مسألٌة أخرى ٜٖٔ
 مشتقاسم  صيصالتخ (ٚٙ)ص.  مرحلًة أخرىيسلك  ٕٖٓ
واسم  اسم منسوب التخصيص (ٚٙ)ص.  ختص صاٍت علميٍة دقيقةٍ يف  ٕٖٔ

 مشتق
 اسم منسوب التخصيص (ٚٙ)ص. عماٍل إداريٍة أل ٕٕٖ
)ص.  أو مهذهبيةخالفاٍت فكريٍَّة ألجل  ٖٕٖ

ٙٚ) 
 اسم منسوب فصيلالت

 اسم عدد التوضيح (ٛٙ)ص. اظتالحظُة الثانيُة و  ٕٖٗ
 اسم مشتق التوضيح (ٛٙ)ص.  قضاِء العايلالومع ههذا  ٕٖ٘
 اسم منسوب التخصيص (ٛٙ)ص. غرٍض شخصيٍّ ل ٕٖٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٛٙ)ص.  مكَة اظتكرمةِ إىل ػتاكِم  ٕٖٚ
 اسم مشتق التوضيح (ٛٙ)ص.  اظتدينِة اظتنورةِ أو ػتاكِم  ٕٖٛ
 اسم منسوب التوضيح (ٜٙ)ص.  اآلاثِر اإلسالميةيف مسألِة  ٜٕٖ
 اآلاثر اإلسالمية اظتعروفة اظتوجودة القدديةمن  ٖٖٓ

 (ٜٙ)ص. 
واسم اسم منسوب  التوضيح

 مشتق
 مشتق اسم التخصيص (ٓٚ)ص.  مداخلٌة أخرى ٖٖٔ
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 اسم منسوب التوضيح (ٓٚ)ص.  النشاِط الطال يبحوَل  ٕٖٖ
 اسم منسوب التوضيح (ٓٚ)ص.  النشاِط الطال يب الصيفييف  ٖٖٖ
 اسم مشتق التخصيص (ٓٚ)ص.  اصةٍ توجيهاٍت خمن  ٖٖٗ
 اسم مشتق التخصيص (ٓٚ)ص. فكار خاصٍة معينٍة أل ٖٖ٘
 اسم منسوب التخصيص (ٓٚ)ص.  شباب هجوميٍّ دفاعيٍّ لتهيئة  ٖٖٙ
 اسم مشتق التخصيص (ٓٚ)ص. صورا متعددًة و  ٖٖٚ
 اسم منسوب التفصيل (ٓٚ)ص.  اطتالفات الفكرية واظتهذهبيةمن  ٖٖٛ
 اسم مشتق التخصيص (ٓٚ)ص.  اٍت غَِت مشكورةٍ تصرفمن  ٜٖٖ
 اسم مشتق التوضيح (ٓٚ)ص.  أبنائنا الراجعُتمن  ٖٓٗ
 اسم مشتق التوضيح (ٓٚ)ص.  مناسِكه اظترت ََّبةِ بعد أداء  ٖٔٗ
 اسم منسوب التوضيح (ٓٚ)ص.  اظتعسكراِت الصيفيَّةِ يف ههذ   ٕٖٗ
 اسم مشتق التخصيص (ٔٚ)ص. فتاوى ؽتلوءٍة و  ٖٖٗ
)ص.  عايض القرينعلى مداخلِة الدكتور  ٖٗٗ

ٕٚ) 
 اسم منسوب التوضيح

 اسم منسوب التوضيح (ٕٚ)ص.  الكتب العلميةيف  ٖ٘ٗ
 مشتق اسم التخصيص (ٕٚ)ص.  لسٍة أخرىجمث يف  ٖٙٗ
 اسم منسوب التوضيح (ٖٚ)ص.  العقيدَة اإلسالميةَ  ٖٚٗ
 منسوب اسم التوضيح (ٖٚ)ص.  وجهتها اإلجيابيَّةِ من  ٖٛٗ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٚ)ص.  متاهاٍت واسعةٍ يف  ٜٖٗ
 اسم مشتق التخصيص (ٖٚ)ص. اجتهاداٍت عريضٍة و  ٖٓ٘
دمحم بن سعيد بن قال ػتقِّق الكتاب الدكتور  ٖٔ٘

 (ٖٚ)ص.  سامل القحطاين
 اسم منسوب التوضيح

 اسم منسوب التوضيح  (٘ٚ)ص.  الكلمُة االرجتالية ٕٖ٘
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  العهِد صاحِب السمو اظتلكيويلِّ يف لقاء  ٖٖ٘
 (٘ٚاألمَت عبد هللا بن عبد العزيز )ص. 

اسم اسم مشتق و  التوضيح
 منسوب

 اسم مشتق التخصيص (٘ٚ)ص.  قوال سديداوقولوا  ٖٗ٘
 اسم مشتق التوضيح (٘ٚ)ص.  اطتطوة اظتباركة اصتليلةهبهذ   ٖ٘٘
 شتقاسم م التوضيح (٘ٚ)ص.  ؽتلكتنا اضتبيبةِ يف اتريِخ  ٖٙ٘
 اسم مشتق التوضيح (٘ٚ)ص.  القول السديدهو من ابب  ٖٚ٘
 اسم مشتق التوضيح (٘ٚ)ص.  األايم اظتباركةيف ههذ   ٖٛ٘
 اسم مشتق التوضيح (٘ٚ)ص.  اللقاء اظتباركِ يف ههذا  ٜٖ٘
 اسم مشتق التخصيص (٘ٚ)ص.  ذتراٍت كثَتةً َشِهْدان  ٖٓٙ
 شتقاسم م التخصيص (٘ٚ)ص.  فوائُد عظيمةٌ  ٖٔٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٙٚ)ص.  الفوارَق اظتوهومةَ وهدَم  ٕٖٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٙٚ)ص.  اطتطوة اصتليلةِ يف ههذ   ٖٖٙ
اإلماُم الراحل يف التاريخ ما قام به واَِلدُُكْم  ٖٗٙ

 (ٙٚاظتلك عبد العزيز )ص.  العظيم
 اسم مشتق التوضيح

 اسم منسوب حالتوضي (ٙٚ)ص.  الفوارَق العصبيةوأزال  ٖ٘ٙ
 اسم منسوب التوضيح (ٙٚ)ص.  العنصريَة الطبقيةَ وَهَدَم  ٖٙٙ
 اسم منسوب التوضيح (ٙٚ)ص.  الدعوة اإلسالميةمن  ٖٚٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٚٚ)ص.  الدعوة اظتباركةِ هبهذ   ٖٛٙ
 اسم مشتق التوضيح (ٚٚ)ص.  اطتَُت الكبَتُ  ٜٖٛ
 م مشتقاس التوضيح (ٚٚ)ص.  الفضُل العظيمُ  ٖٓٚ
 اسم مشتق التوضيح (ٚٚ)ص.  اجمللس اظتباركِ يف ههذا  ٖٔٚ
 اسم مشتق التوضيح (ٚٚ)ص.  اظتوقف اصتليليف ههذا  ٕٖٚ
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عوت مئتان فوائد الن الهذي يدل  معٌت التوضيح ابعتبار عدد النعت اضتقيقي
(، ٜٛذتانية وتسعون مثاال )والهذي يدل  معٌت التخصيص  ،(ٕٕٙواِّنان وستون مثاال )

(، ٗأربعة أمثلة ) هذي يدل معٌت التوكيد(، والٖوالهذي يدل معٌت اظتدح ِّالِّة أمثلة )
ىل فوائد النعوت ِّالذتائة ابلنظر إ اجملموع، (٘أمثلة ) والهذي يدل معٌت التفصيل ستسة

؛ وأما عدد النعت اضتقيقيي الهذي يتكون من اسم مشتق (ٕٖٚ) وسبعون مثاال واِّنان
 (، والهذي يتكونٕٕٚمثاال ) مائتان وسبعة وعشرونفهو النعوت  ألفاظصيغ ابعتبار 

(، والهذي يتكون من كلمة "ذات" اليت مبعٌت "صاحبة" مثاٌل ٗ)أمثلٍة  من اظتصدر أربعة
(، والهذي ٔ(، والهذي يتكون من االسم اظتوصول اظتقًتِن ب    "أل" مثال واحد )ٔواحد )

(، والهذي يتكون ٚٔد سبعة عشر مثاال )يتكون ؽتَّا يدل على عدد اظتنعوت أو اسم عد
(، ٗ٘ٔمائٌة وأربعة وستسون مثاال )أو اسم منسوب من االسم الهذي ضتقته ايء النسبة 

 .النعوت اظتختلفة ألفاظِ صيغ اُل الواحُد يشتمل على قد يكون اظتثو 

(، ٖ٘) وستسون مثاال فهو ِّالِّة وأما عدد النعت اظتتعدد من النعت اضتقيقي
مث بعد االستخارة النبوية  (ٕ(؛ )ٔيف اضتوار الوطٍت الثاين )ص.  (ٔ) :منه وبعض األمثلة

( هبهذ  اطتطوة ٗ؛ )(ٛٔ( يف العصِر النَّبِويِّ الشريِف )ص. ٖ)(؛ ٔاظتشروعة )ص. 
 واِّنان واعلم أن عدد النعت اضتقيقي هو ِّالذتائة وهلم جرا. (٘ٚاظتباركة اصتليلة )ص. 

ُيزاد بعدد سَ ، وههذا العدد ابلطريقة النموذجية ( يف ههذا الكتابٕٖٚمثاال ) وسبعون
بزايدة  (ٓٗٗ) إذن اجملموع كله أربعمائة ووأربعون مثاالنعت اصتملة ونعت شبه اصتملة، 

 وهي:، أن النعت اضتقيقي ينقسم إىل ِّالِّة أقسام كما عرفنا ،نعت اصتملة وشبه اصتملة
النعت فتحليل الباحث عنه يساوي مع وأما نعت اظتفرد  نعت اظتفرد واصتملة وشبه اصتملة،

 اضتقيقي، لهذلك عدد النعت اضتقيقي ال يزاد بنعت اظتفرد.
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 النعت السبيب .2

فوائد  النعوت السببية النمرة
 النعوت

ألفاظ صيغ 
 النعوت

قضااي مسلَّمٌة  يعتقد أصحاهُبا أُنا وأن ال ٔ
 (ٖٖ)ص.  مقطوع هبا

 اسم مشتق التخصيص

ومن اظتظاهر الشنيعة يف ساحة الغلو اليوم،  ٕ
 بعض الشباب اظتغرر هبمما نشاهد  من 

 (ٖ٘واظتغلوبُت على أمرهم )ص. 

 اسم مشتق التوضيح

بعَض كتٍب أنَّ هناك وأضيُف أيضا:  ٖ
إىل أهلها ا و نسبته مشكوٍك يف صحتها

 (ٖٚ)ص. 

 اسم مشتق التخصيص

 

عدد النعت السبيب الهذي يدل  معٌت التوضيح ابعتبار فوائد النعوت مثال واحٌد 
ه ابلنظر إىل فوائد النعوت (، اجملموع كلٕ) ن(، والهذي يدل  معٌت التخصيص مثاالٔ)

صيغ بار ؛ وأما عدد النعت السبيب الهذي يتكون من اسم مشتق ابعت(ِّٖالِّة أمثلة )
 سبيب يف ههذا الكتاب عددها ِّالِّة أمثلة، النعت ال(ٖ)ِّالِّة أمثلة  فهو  ألفاظ النعوت

 .طريقة النموذجيةلاب
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نعت املفرد ونعت اجلملة ىل ثاللة أقسام: النعت ابعتبار لفظو ينقسم إ
 نعت شبو اجلملةو 

 نعت املفرد .1
أنواع كما عرفنا أن إنَّ حتليل نعت اظتفرد يساوي مع حتليل النعت اضتقيقي  

رد ونعت اصتملة ونعت شبه اصتملة، ينقسم إىل ِّالِّة أقسام: نعت اظتف يالنعت اضتقيق
ابلطريقة ( ِّٕٖٚالذتائة واِّنان وسبعون مثاال )اظتفرد يف ههذا البحث  عتن وعدد

 .النموذجية
 

 نعت اجلملة .2

حاالت  نعوت اجلمل النمرة
 املنعوت

حاالت 
 الضمائر

نوع 
 اجلملة

اصتملة  مستًت نكرة ػتضة (ٕٔ)ص.  قنواٌت ُتْسَمعُ وال ألصواهِتم  ٔ
 الفعلية

اصتملة  مستًت نكرة ػتضة (ٕٔ)ص.  برامُج ُتَدارُ وال ألفكارِهم  ٕ
 الفعلية

شرًّا خطَتًا  خطوٌة عظيمة موفقٌة َتدفعوهي  ٖ
 (ٖٔ)ص. 

نكرة غَت 
 ػتضة

اصتملة  مستًت
 الفعلية

منهذ بداية عهدهم على  حكاٍم يعملونَ من  ٗ
 (ٖٔنشر الدين والعلم والثقافة )ص. 

اصتملة  مستًت نكرة ػتضة
 الفعلية

اصتملة  مستًت نكرة ػتضة (ٗٔبل َتُضر  )ص.  قضااي التَنفعُ وخلق  ٘
 الفعلية

اصتملة  مهذكورنكرة غَت فاليهوُد عتم يف ميدان الغلو والتطر ف وما  ٙ
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مواقُف كثَتة يتبعه من إرهاب وظلم وعتو 
 (ٙٔ)ص.  مشهورة يَ ْنِطُق هبا التاريخُ 

 الفعلية ػتضة

 أحكاما وشرائَع تلقاها النصارىويُِقر ْوَن  ٚ
 (ٚٔبول والطاعة )ص. ابلق

اصتملة  مهذكور نكرة ػتضة
 الفعلية

جنٍَّة عرُضها وسارعوا إىل مغفرة من ربكم و  ٛ
واألرُض أعدت للمتقُت }آل  السمواتُ 
 (ٕٓ{)ص. ٖٖٔعمران: 

اصتملة  مهذكور  نكرة ػتضة
 االشتية 

عرُضها  جنَّةٍ وسارعوا إىل مغفرة من ربكم و  ٜ
آل للمتقُت } أعدتالسمواُت واألرُض 

 (ٕٓ{)ص. ٖٖٔعمران: 

اصتملة  مستًت نكرة ػتضة
 الفعلية

عن مسائَل  أشياءُ حسنٌة قد ُسِئَل هبافيها  ٓٔ
 (ٕٗمتعددٍة )ص. 

نكرة غَت 
 ػتضة

اصتملة  مهذكور
 الفعلية

وليست إال لرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص الهذي ال ينطق  ٔٔ
)ص.  وحٌي يُوَحىِإْن هو إالَّ عن اعتوى 

ٕٙ) 

اصتملة  مستًت ضةنكرة ػت
 الفعلية

إىل اصتميع نظرًة  دولٌة واحدٌة تنظروترعاها  ٕٔ
 (ٖٗواحدًة )ص. 

نكرة غَت 
 ػتضة

اصتملة  مستًت
 الفعلية

 شتائم خَيُجُل القلُم عن تسِطَْتَِهاوذلك ب ٖٔ
 (ٖٙ)ص. 

اصتملة  مهذكور نكرة ػتضة
 الفعلية

َها لقاٍب شنيعٍة يُ َعاِفَها كل  َمْن َيْسَمعُ وأب ٗٔ
 (ٖٙ)ص. 

نكرة غَت 
 ػتضة

اصتملة  مهذكور
 الفعلية

وإنَّ من صور ههذا الغلو والتطرف ما نرا   ٘ٔ
 شباٍب ينتسبونمن يف الساحة اإلسالمية 

اصتملة  مستًت نكرة ػتضة
 الفعلية
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 (ٖٛإىل السََّلِفيَِّة )ص.  –ولألسف  –
لقاٍب وأوصاٍف ال وإصداِر األحكاِم أب ٙٔ

على مسلم )ص.  ُتْطَلقَ  نَيِصح  وال يليق أ
ٗٓ) 

اصتملة  مستًت نكرة ػتضة
 الفعلية

مسلٍم ال يصح وال يليق أن تطلق على  ٚٔ
 (:ٓٗأن ال إله إال هللاُ )ص.  يشهد

اصتملة  مستًت نكرة ػتضة
 الفعلية

ْيدَ فضاًل عن  ٛٔ  ابحٍث أو كاتٍب ينبغي أن جيُِ
 (ٓٗأسلوب الدعوة )ص. 

اصتملة  مستًت نكرة ػتضة
 ةالفعلي

أمورًا مل وهللاُ يعلم أنَّ الرجَل افًتى عليَّ  ٜٔ
 (ٕٗ-ٔٗ)ص.  أَقُ ْلها

اصتملة  مهذكور نكرة ػتضة
 الفعلية

وضوعاٍت عميقٍة تدور وذلك إبشغاعتم مب ٕٓ
حول اظتعارك الكالمية عن اظتعتزلِة 

 (٘٘واألشاعرِة )ص. 

نكرة غَت 
 ػتضة

اصتملة  مستًت
 الفعلية

 معلومًة قد ال خُتَْفىيه وُأِحب  أن ُأضيَف إل ٕٔ
 (٘٘)ص. 

اصتملة  مستًت نكرة ػتضة
 الفعلية

لكن  طبقٌة كبَتٌة ما أدركناهاوقبلهم  ٕٕ
أشتاؤهم معروفة عندان ويف التاريخ )ص. 

ٜ٘) 

نكرة غَت 
 ػتضة

اصتملة  مهذكور
 الفعلية

فرٍق ِإنَّه لن يكوَن اجتماٌع وال احتاٌد بُت  ٖٕ
 (ٕٙ)ص.  اورتاعاٍت ُيَكفُِّر بعضهم بعض

اصتملة  مهذكور نكرة ػتضة
 الفعلية

منهٌج علمي  مقرر معترب يعتمد وكان عتا  ٕٗ
يف ابهبا على كتب الًتاث اظتتخصصة 

 (ٗٙ)ص. 

نكرة غَت 
 ػتضة

اصتملة  مستًت
 الفعلية
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هو األصل )ص.  قدمٌي تراِّي  يُعتربفههذا  ٕ٘
ٙ٘) 

نكرة غَت 
 ػتضة

اصتملة  مستًت
 الفعلية

فوا عن التدريس وأحيلوا ألعمال وهؤالء أوق ٕٙ
خالفاٍت فكريٍة إدارية ومراكز حبث ألجِل 

عن دائرة اإلسالِم  أو مهذهبيٍَّة ال خُترِجُ 
 (ٚٙ)ص. 

نكرة غَت 
 ػتضة

اصتملة  مستًت
 الفعلية

ههذا ليس تربيرا ألخطاء أ يب حنيفَة، فله  ٕٚ
 (ٗٚ-ٖٚ)ص.  أخطاٌء ال نُِقر   عليها

اصتملة  مهذكور نكرة ػتضة
 لفعليةا

عنها من  فوائد عظيمٌة حتّدثوكانت هناك  ٕٛ
مبا َأْخبَ َر به عن  قبلي معايل الشيخ صاحل

 (ٙٚ-٘ٚفوائد اللقاِء )ص. 

نكرة غَت 
 ػتضة

اصتملة  مهذكور
 الفعلية

  

ابعتبار احملضة  سم النكرةاظتنعوت ابالملة الهذي يتكون من عدد نعت اصت
م النكرة غَت ساظتنعوت ابالالهذي يتكون من و  ،(ٚٔ) مثاالسبعة عشر حاالت اظتنعوت 

يف نعت يف الكالم  الهذي كان مهذكوراعدد الضمَت و  (؛ٔٔ )عشر مثاال أحداحملضة 
ة والهذي كان مستًتا سبع(، ٔٔعشر مثاال ) فهو أحدابعتبار حاالت الضمائر اصتملة 

 فهو سبعةة الفعلية نعت اصتملة الهذي يتكون من اصتمل؛ وأما عدد (ٚٔعشر مثاال )
(؛ غتموع ٔية مثال واحٌد فحسب )(، والهذي يتكون من اصتملة اإلشتٕٚوعشرون )

 .ابلطريقة النموذجية (ٕٛة وعشرون مثاال )ذتانينعت اصتملة كله 

: فهو أربعة أمثلةنعت اصتملة يف من حيث اللفظ  اظتنعوت اظتتعددوأما عدد 
( وإصداِر ٕ(؛ )ٚٔ ( ويُِقر ْوَن أحكاًما وشرائَع تلقاها النصارى ابلقبول والطاعة )ص.ٔ)

( ٖ(؛ )ٓٗ)ص.  األحكاِم أبلقاٍب وأوصاٍف ال َيِصح  وال يليق أن ُتْطَلَق على مسلمٍ 
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ْيَد أسلوب الدعوة )ص.  ِإنَّه لن ( ٗ)(؛ ٓٗفضاًل عن ابحٍث أو كاتٍب ينبغي أن جيُِ
 (.ٕٙ)ص. يكوَن اجتماٌع وال احتاٌد بُت فرٍق ورتاعاٍت ُيَكفُِّر بعضهم بعضا 

 

 و اجلملةنعت شب .3

نوع شبو  نعوت شبو اجلمل النمرة
 اجلملة

 اصتار واجملرور (ٕٔ)ص.  كثٌَت من الضعفاءِ وقد ذهب ضحيَة ههذا الباب   ٔ
 –وهو اظتشاهد  –وههذا البالء والشر هو الهذي يعاين منه اليوم  ٕ

ى من التفرق واإلرهاب واطتوف ما ال خيف كثٌَت من اجملتمعات
 (ٗٔ)ص. 

 اصتار واجملرور

 اصتار واجملرور (٘ٔ)ص.  وسطاً يف الزمان ٖ
 اصتار واجملرور (٘ٔ)ص.  وسطاً يف األحكامو  ٗ
 اصتار واجملرور (ٙٔاألمم )ص. سبٌب عتالك إِذ الغلو  آفة قدديٌة و  ٘
هذوا أحباَرهم ورهباَُنم  ٙ  واظتسيَح هللاِ  أراباب من دونقال تعاىل: اختَّ

 (ٚٔ{ )ص. ٖٔابن مرمَي }التوبة: 
 ار واجملروراصت

 اصتار واجملرور (ٛٔيف العصر النبوي الشريف )ص.  شيٌء من الغلووقد ظهر  ٚ
 اصتار واجملرور (ٜٔ)ص.  اجتهاٌد جملتهدٍ ال يبقى  ٛ
ه الشرعيِّ )ص. مطلوٌب يف فلك –االجتهاَد  أي –فإنَّ ذلك  ٜ

ٜٔ) 
 اصتار واجملرور

{ ْٖٖٔم }آل عمران: مغفرٍة من رَّبِّكُ وقال تعاىل: وسارُعوا إىل  ٓٔ
 (ٕٓ)ص. 

 اصتار واجملرور

 اصتار واجملرورإرهاٍب وإفساٍد يف األرِض وما يًتتب على ههذا التكفَِت من  ٔٔ
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 (ٖٕ)ص. 
البشرية جملرد  كثٌَت من األرواحأما اإلرهاب فقد ذهب ضحيته   ٕٔ

 (ٖٕههذ  اطتالفات )ص. 
 اصتار واجملرور

 ار واجملروراصت (ٕٙالعلمي )ص.  خدمًة للبحث ٖٔ
 اصتار واجملرور (ٖٓومنهم يؤخهذ ويُ َرد  عليه )ص.  كالًّ منافِإنَّ   ٗٔ
 الظرف (ٖٓالصواب واطتطأ )ص.  دائٌر بُتواجتهاُدهم  ٘ٔ
هللا أو  َنصٍّ من كتاببْل مل يَرِْد ههذا التقسيُم هبهذ  الصورِة يف  ٙٔ

 (ٖٔمن السنة النبويَّة )ص. 
 اصتار واجملرور

هذا التقسيَم بغضِّ النظر عن الدخول يف كنهه أو البحث وإنَّ ه ٚٔ
 (ٖٔاإلسالمية أم ال )ص.  َأْصالً يف العقيدةيف َأنَّ له 

 اصتار واجملرور

اطتالفية اطتارجِة عن اإلرتاع )ص.  دائٌر يف األمورِ وإمنا هو  ٛٔ
ٖٕ) 

 اصتار واجملرور

على  وساقاهم إىل التورط يف مشكالت ما كان عتا أن تُثارَ  ٜٔ
 (ٖ٘األمِة )ص.  مرأى ومسمع من رتهرة

 اصتار واجملرور

 اصتار واجملرور  (ٖٚالغلو )ص. آفٌة كبَتة من آفات ف ٕٓ
 اصتار واجملرور (ٜٖ)ص.  مطلقًة بال حدودٍ أتيت هكهذا  ٕٔ
 اصتار واجملرور (ٔٗتصر فاهتم )ص.  اباًب لكلِّ حيُث جيعلونه  ٕٕ
 اصتار واجملرور (ٔٗ. أفكارهم )صحجًَّة يف كلِّ و  ٖٕ
 اصتار واجملرور (ٕٗ)ص.  ميزااًب من خشبٍ وجعلُت عتا  ٕٗ
 اصتار واجملرور (:ٗٗهللا )ص.  أجٌل من كتابواظتسلُم ال يظن يف قلبه  ٕ٘
 اصتار واجملرور (٘ٗالغلو )ص.  رتلٍة من أسبابعند ما تكلم عن  ٕٙ
للشيخ  –هبا ال يسع اظتقام ألن أذكركم  - فتاوى كثَتةهناك  ٕٚ

 (ٛٗدمحم بن عبد الوهاب )ص. 
 اصتار واجملرور
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 اصتار واجملرور (ٛٗالشيخ )ص.  موجودٌة يف مؤلفاتِ فهي  ٕٛ
على داخلٍة يف التعليق مببعد ههذا ُأِحب  أن أختم مداخليت ههذ   ٜٕ

فضيلة األخ الشيخ الدكتور عبد الرزتن بن معال ما أشار إليه 
 (ٜٗ)ص. اللوحيق 

 روراصتار واجمل

 اصتار واصترور (ٜٗيف العقيدة )ص.  شيٌء من الغلومل يقع  ٖٓ
يف تلَك  شيٍء ؽتاِإنَّ هؤالءِ  اظتتطرِّفُْتَ مل نرهم يستشهدون ب ٖٔ

 (ٓ٘اظتناهِج )ص. 
 اصتار واجملرور

 اصتار واجملرور (ٔ٘اإلسالمية )ص.  رتلًة من الفرقِإْذ تَناول  ٕٖ
 الظرف (ٙ٘اب واطتطأ )ص. الصو  دائٌر بُتواجتهاُدهم  ٖٖ
 الظرف (ٜ٘ان ويف التاريخ )ص. معروفٌة عندلكنَّ أشتاَءهم  ٖٗ
 اصتار واجملرور (ٕٙالضالل )ص.  بعضاً من أهلويَعترُب بعُضهم  ٖ٘
 اصتار واجملرور (ٛٙشخصيٍّ )ص.  تعصبا أو طلبا لغرضوههذا ليس  ٖٙ
 اصتار واجملرور (ٜٙ)ص.  واحدا منهمَوىلَّ عليهم  أَنَّه ملسو هيلع هللا ىلص كان إذا أسلَم قومٌ  ٖٚ
 اصتار واجملرور (ٖٚأ يب حنيفَة )ص.  تربيرا ألخطاءههذا ليس  ٖٛ
غتاهيَل أو ضعفاَء أو مقدوٍح فيهم  مرِوي  عن طريقبل غالُبها  ٜٖ

 (ٗٚ)ص. 
 اصتار واجملرور

 اصتار واجملرور (٘ٚالقول السديِد )ص.  فتٌح لبابهو  ٓٗ
 

 مثاالن من اصتار واجملرور سبعة وِّالِّون نعت شبه اصتملة الهذي يتكوَّ عدد 
 (ٓٗ) أربعون مثاال اجملموع كله(، ٖ) والهذي يتكون من الظرف ِّالِّة أمثلة ،(ٖٚ)

فهو نعت شبه اصتملة حيث اللفظ يف اظتنعوت اظتتعدد من وأما عدد  ؛وذجيةابلطريقة النم
فساٍد يف األرِض )ص. رهاٍب وإوما يًتتب على ههذا التكفَِت من إ (ٔ): ة أمثلةِّالِّ
 يف مشكالت ما كان عتا أن تُثاَر على مرأى ومسمعٍ  طِ ( وساقاهم إىل التور  ٕ)  (؛ٖٕ
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( وههذا ليس تعصبا أو طلبا لغرض شخصيٍّ )ص. ٖ؛ )(ٖ٘من رتهرة األمِة )ص. 
ٙٛ). 



 ثبت املراجع

 املراجع العربية  . أ

دار الكتاب  .شرح ابن عقيل على األلفية .مجال الدين دمحم بن عبد هللا ،بن مالكإ
 .اإلسالمي

اإلعراب ادليسر دراسة يف القواعد وادلعاين واإلعراب  .م 6331 .دمحم علي، أبو العباس
مجُع بني األصالِة وادلعجاصرجةِ  للنشر والتوزيع  الطالئعدار القاىرة )مصر(:  .َتج

 .والتصدير

شرح شذور  .م 4002 .اإلمام مجال الدين عبد هللا بن يوسوف بن ىشام ،األنصاري
 .بريوت )لبنان(: دار الكتب العلمية .الذىب يف معرفة كالم العرب

شرح قطر  م. 4066 .الدين عبد هللا بن يوسوف بن ىشاممجال اإلمام  ،األنصاري
 .بريوت )لبنان(: دار الكتب العلمية .الندى وبل الصدى

وت )لبنان(: دار بري  .ادلعجم ادلفصل يف النحو العريب .م 6334. اببيت، عزيزة فوال
 .الكتب العلمية

ة. ية مدخل لدراسة موضوعات فقو اللغفقو اللغة العرب .4003 .أوريل ،حبر الدين
 .مالنج: مطبعة جامعة موالان ملك إبراىيم اإلسالمية احلكومية

حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل على ألفية  .م 6331 .الشيخ دمحميوسف البقاعي، 
 بريوت )لبنان(: دار الفكر. .بن مالك

 .القاىرة: رلمع اللغة العربية .النحو الوايف .حسان، عباس



مكة:  .الغلو وأثره يف اإلرىاب وإفساد اجملتمع .السيد دمحم بن علوي ادلالكي، احلسين
 .ادلالكية ىيئة الصفوة

 .دار ادلأمون للرتاث .الواضح يف النحو م. 4002. دمحم خري ،احللواين

ترمجة كتاب "أدب اإلسالم يف نظام األسرة" للسيد دمحم   .م 4060. اخلتام، أمحد حسن
البحث  .بن علوي ادلالكي احلسين وطريقة ترمجة كلميت "الرجل" و "ادلرأة" فيو

جامعة سوانن   كلية اآلداب والعلوم الثقافية وأدهباالعلمي بقسم اللغة العربية 
 .كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات

  .إلسكندرية: دار ادلعرفة اجلامعيةا .التطبيق النحوي .م 6332 .الراجحي، عبده

بريوت  .وينحاشية الصبان على شرح األمش .م 6331 .الشافعي، دمحم بن علي الصبان
 : دار الكتب العلمية.)لبنان(

شرحو الشيخ دمحم  .شرح اآلجرومية . عبد هللا دمحم بن دمحم بن داوداإلمام أيب ،الصنهاجي
بريوت:  . صقرع حواشيو عبد هللا خليل دمحمبن صاحل العثيمني وقدم لو ووض

 .ادلكتبة العلمية

عمان )األردن(:  .اجلملة الوصفية يف النحو العريب م. 4001 .عبد احلميد، ليث أسعد
 .للنشر والتوزيع دار الضياء

شرح ابن  م. 4001. هباء الدين أيب دمحم عبد هللا بن عبد الرمحن بن عبد هللا العقيلي،
 قدم لو ووضع ىوامشو وفهارسو الدكتور إميل بديع .عقيل على ألفية ابن مالك

 .دار الكتب العلمية :بريوت )لبنان( .يعقوب

مصر: دار الفاروق  .النحو ادليسر للكبار والصغار م. 4001عقيلي، علي زلمود. 
 لالستثمارات الثقافية.



 .القاىرة: دار الفكر العريب .النحو األساسي .م 4001 وآخرون. ،عمر، أمحد سلتار

كتاب سورااباي: توكو   .نظم العمريطي على منت اآلجرومية .شرف الدين حيىي ،العمريطي
 .اذلداية

دار  :بريوت )لبنان( .جامع الدروس العربية .ه 6242 .الشيخ ادلصطفى، الغالييين
 .الفكر

هتذيب التوضيح يف النحو  .ودمحم سامل علي .م 4003 ،أمحد مصطفى ،ادلراغي
 .القاىرة: مكتبة اآلداب .والصرف

وت )لبنان(: دار بري  .القواعد األساسية للُّغة العربية  .ه 6614 .السيد أمحد، اذلامشي
 .الكتب العلمية

احملقق منصور علي دمحم  .احملرر يف النحو .م 4002 .عمر بن عيسى بن امساعيل ،اذلرمي
 .لطباعة والنشر والتوزيع والرتمجةعبد السميع، القاىرة: دار السالم ل

جامعة طنطا )كلية .التوابع يف النحو العريب م. 4001. ايقوت، زلمود سليمان
 .اآلداب(

شبكة  :الكورة .بموسوعة النحو والصرف واإلعرا م. 6322 .إميل بديع يعقوب،
 .الفكر

ترمجة كتاب "الزايرة النبوية يف ضوء الكتاب والسنة" للسيد  .م 4062 .رمحة يوليانطا،
البحث العلمي . لية" فيودمحم بن علوي ادلالكي احلسين وكيفية ترمجة "ما ادلوصو 

جامعة سوانن كاليجاكا  كلية اآلداب والعلوم الثقافية بقسم اللغة العربية وأدهبا
  .اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات
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