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  ثانيالباب ال

  مفهوم النعت في اللغة العربية

  

 تعريف النعت  .أ 

ن النعت بعض من التوابع األربعة، النعت والتوكيد والبدل والعطف. والنعت هو إ
الباب األول الذي يبحث يف الكتب النحوية من ثالثة أبواب األخرى. وأنه من اصطالح 

  عند البصريني الصفة والوصف.الكوفيني، ورمبا قاله بعض البصريني أيضا، ويقابله 
أما تعريف النعت هو التابع الذي يكمل متبوعه بداللته على معىن فيه أو فيما 

تابع  التعريف، أنه كما هذا   1). هُ وْ بُـ أَ  رُ اجِ ) أو ( التَ  رُ اجِ التَ  دٌ يْ زَ  اءَ كـ ( جَ يتعلق به.  
النعت (ويسمى وقال مصطفي الغالييين، أن  2يكمل متبوعه مبعىن جديد حيقق الغرض.

  3الصفة أيضا) هو ما يذكر بعد اسم ليبني بعض أحواله أو أحوال ما يتعلق به.
ما يذكر بعد اسم  لويرى الباحث من هذه التعريفات السابقة أن النعت هو ك

. واملثال األول ليتحقق الغرض ليبني أحواله أو أحوال ما يتعلق به ويطابقه يف كل أحواله
) يطابق دُ هِ تَ جْ ُـ ) وهو (امللُ جُ ) نعتا ملنعوت (الر دُ هِ تَ جْ ُـ . كان (امل"دُ هِ تَ جْ ُـ امل لُ جُ الر  اءَ جَ "

. كان ، هي التعيني والنوع والعدد واالعراب) يف أربعة أحواللُ جُ الر أحوال منعوته (
) معرفة. وكان األول مرفوعا دُ هِ تَ جْ ُـ امل) معرفة، فيجب أن يكون النعت (لُ جُ الر املنعوت (

  سيأيت كالمه شرحا كامال.ففعليه أن يكون مرفوعا. 
 

 أقسام النعت  .ب 

(احلقيقي والسبيب) وباعتبار  اىل فرقتني، مها النعت باعتبار املعىن نقسمالنعت يو 
املؤسس واملؤكد أيضا اىل  باعتبار املعىنوينقسم النعت اللفظ (مفرد ومجلة وشبه مجلة). 

  .واملوطئ

                                                
 256. ص : 2004. القاهرة: دار الطالئع، أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكحممد حمي الدين عبد احلميد،   1
 1116. ص : 2004بريوت: دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في النحو العربي الجزء الثاني. عزيزة فوال بابيت،  2
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 باعتبار المعنى .1

  ينقسم النعت باعتبار معناه اىل النعت احلقيقي والنعت السبيب.
 النعت الحقيقي  . أ

 دٌ الِ خَ  اءَ ما يبني صفة من صفات متبوعه. حنو : "جَ فاحلقيقي هو 
ما يدل على معىن يف نفس منعوته األصلي، أو  والتعريف األخر هو 4".بُ يْ دِ األَ 

  5فيما هو مبنزلته وحكمه املعنوي.
وحكم النعت احلقيقي هو األغلب مطابقته للمنعوت وجوبا يف 

التعريف ( التعيني، و )التذكري والتأنيث( النوع أو اجلنساألحوال األربعة هي 
(الرفع والنصب  اإلعراب الثالثو  )والتثنية واجلمعاإلفراد العدد (، و )تنكريوال

 ءِ الَ ؤُ هَ " و "انِ حَ يْ صِ ن فَ اِ بَ يْ طِ خَ  انِ ذَ هَ " و "حٌ يْ صِ فَ  بٌ يْ طِ ا خَ ذَ هَ ". حنو : واجلر)
 و "نِ تاَ حَ يْ صِ فَ  نِ تاَ بَ يْ طِ خَ  انِ اتَ هَ " و "ةٌ حَ يْ صِ فَ  ةٌ بَ يْ طِ خَ  هِ ذِ هَ " و "اءحَ صَ ء فُ باَ طَ خُ 
  وكذا الباقي.  "اتحَ يْ صِ فَ  اتُ بَ يْ طِ خَ  ءِ الَ ؤُ هَ "

لذلك، أن النعت احلقيقي هو ما يبني صفة متبوعه ويطابق يف أحواله 
  وال فاصل بينهما.األربعة السابقة 

وينقسم النعت احلقيقي اىل نعت املفرد ونعت اجلملة ونعت شبه 
  اجلملة وسيأيت شرحها ىف فصل أخر.

  
 النعت السببي  . ب

الغالييين، أن النعت السبيب هو ما يبني صفة من  ىعند الشيخ مصطف
   ."هُ ط خَ  نُ سَ احلَ  لُ جُ الر  اءَ جَ "حنو :  6صفات ما له تعلق مبتبوعه وارتباط به،

                                                
 597جامع الدروس العربية. ص : مصطفى الغالييين،  4
   441. القاهرة: دار املعارف، بدون سنة. ص : النحو الوافي الجزء الثالثعباس حسن،  5
 597جامع الدروس العربية. ص : مصطفى الغالييين،  6
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و بكالم أخر أن النعت السبيب هو نعت يبني أحوال ما يتعلق به.  أ
كاملثل السابق. كان النعت يف هذا املثل هو "اَحلَسن" واملنعوت "الرُجل" لكن 
"اَحلَسن" ال يبني أحوال "الرُجل" بل هو يبني أحوال ما يتعلق به، هو "َخطه" 

  .هاالذي حيمل ضمريا يعود الي
    يطابق املنعوت يف أمرين معا، مها: : أنهوحكمه 

  حركة اإلعراب وما ينوب عنها    . 1
  التعريف والتنكري  . 2

وُحكم هذا النعت السبيب أن يطابق املنعوت يف اإلعراب والتعيني   
. حنو: ذا كان النعت مل يتحمل ضمري املنعوتإفقط أى التعريف والتنكري 

و  "الرُجَالِن الَكرِْميُ أبُومهُا" و "الرَجاُل الَكرِْميُ أبـُْوُهم""َجاَء الرُجُل الَكرِْميُ أبـُْوه" و 
و  "مُل الَكرِْميَة أُمهو "الرَجا "ماالَكرِْميَة أُمه نَال جُ و "الر  "الرُجُل الَكرِْميَة أُمه"

 رأَةُ و "امل لَكرِْميُ أبُوُهن"و "املرأتاَن الَكرِْميُ أبُوُمها" و "النَساُء ا "اوهَ أبُ  ْميُ رِ الكَ  رأَةُ "امل
  و "النَساُء الَكرِميُْة أُمُهن". و "املرأَتَاِن الَكرِميُْة أُمُهَما" "مَهاأُ  ةُ ميْ رِ الكَ 

فاحلاصل أن النعت السبيب يتبع منعوته يف اثنني من إعرابه أي الرفع 
تذكريه وتأنيثه ما يف والنصب واجلر أو تعيينه أي التعريف والتنكري. ويراعى 

بعده ويكون النعت مفردا دائما. كما يف املثال أن النعت السبيب "الكرمي و 
  الكرمية" كونه مفردا.

فإن كان السبيب جمموعا مجع تكسري جاز ىف النعت أمران: إما إفراده 
 ْميٌ رِ كَ   ءِ الَ مَ زُ  ءِ الَ ؤُ م" أو "هَ هُ ؤُ باَ أَ  امٌ رَ كِ   ءُ الَ مَ زُ  ءِ الَ ؤُ ه للسبيب. حنو: "هَ توإما مطابق

م". فإن كان جمموعا مجع مذكر ساملا أو مجع مؤنث ساملا فاألفصح إفراد هُ ؤُ أباَ 
 ةٌ ميَْ رِ ت كَ الَ يْ مِ زَ  ءِ الَ ؤُ م" أو "هَ هُ وْ دُ الِ وَ  ميٌْ رِ كَ   ءِ مَال زُ  ءِ الَ ؤُ النعت وعدم مجعه. حنو: "هَ 

   7".ن هُ اتُـ دَ الِ وَ 
منعوته إفرادا وتثنية أما النعت الذي يتحمل ضمري املنعوت فيطابق 

تذكريا وتأنيثا، كما يطابق إعرابا وتعريفا وتنكريا، فتقول: "َجاَء الرُجَالن ومجعا و 
                                                

 455 -  452ص : النحو الوافي الجزء الثالث.  عباس حسن،  7



12 
 

 
 

رأَتَان الَكرِْميتَا اَألِب" و "الرجاَل الِكرَام اَألِب" و "النَساُء 
َ
الَكرِْميَا اَألِب" و "امل

  8الَكرِْميَات اَألِب"
 ينقسم اىل قسمني: النعت الذي بإضافة اىل ذلك، أن النعت السبيب

  مل يتحمل ضمري املنعوت والذي يتحمل ضمري املنعوت.
  :9وينقسم النعت باعتبار معناه أيضا اىل 

 مؤسسالنعت ال  .أ 

يف اجلملة وال يستغىن عنه وال يفهم وهو الذي يدل على معىن جديد 
" نعت أفاد معىن جديد دهِ تَ ". فكلمة "اْ ُأِحب الَوَلَد اَْتِهدَ ، حنو: "املعىن بدونه

 ال يستفاد إال من ذكرها.
 مؤكدالنعت ال  .ب 

او الذي يستفاد  وهو الذى يدل على معىن يفهم من اجلملة بدون وجوده
 ". َجاَء الطاِلُب الذِكي الَبارُِع اَْتِهدُ حنو: " املعىن بدونه.

 موطئنعت الال  .ج 

بعده، هو النعت اجلامد غري املقصود لذاته، إمنا يذكر توطئة لنعت مشتق 
مثل: "اْستَـَلْمُت رَِساَلًة رَِساَلًة َشَفِويًَة". "رسالًة" الثانية نعت موطئ ألنه غري 

ية". وجيوز أن نعرب وِ فَ املقصود لذاته إمنا يوطئ ملا بعده وهو النعت املشتق "شَ 
وهذا النعت يسمى أيضا بـــ  عطف بيان أو توكيد. ة" الثانية: بدال أوالَ سَ "رِ 

   "التمهيد".
  
  
  
  
  

                                                
 594ص:  جامع الدروس العربية.مصطفى الغالييين،  8
 1116. ص: 2004. بريوت: دار الكتب العلمية، المعجم المفصل في النحو العربي الجزء الثاني عزيزة فوال بابيت، 9
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 باعتبار اللفظ .2

  ينقسم النعت باعتبار اللفظ اىل املفرد واجلملة وشبه اجلملة.و 
 مفرد  . أ

 اءَ ما كان غري مجلة والشبهها، وإن كان مثىن أو مجعا. حنو: جَ هو 
 لُ اقِ العَ  لُ جُ الر  الَ اقِ ن العَ الَ جُ والر من هذا التعريف عرفنا  10ء.الَ قَ العُ  الُ جَ ن والر

  جبملة أو شبهها. سأن النعت املفرد هو النعت لي
أن يكون ما ينعت به وصفا مشتقا،  وجيعلونه مأخوذا أو مشتقا من و 

املصدر، والصفة املشتقة ما دل على حدث وصاحبه الذى يكون يف الداللة 
  ـ :11ة، كـنيالىت وضعت هلا الب

 اسم الفاعل .1

 19" التوبة: ْنيَ مِ الِ الظ  مَ وْ ي القَ دِ هْ يَـ  الَ  اهللاُ حنو: "وَ 
 صيغ المبالغة .2

. حيث 22" املائدة: نَ يْ ارِ ب ا جَ مً وْ ا قَـ هَ يْـ فِ  ن ى إِ سَ وْ ا مُ وا يَ الُ "قَ  حنو:
ال" مضعف ع فَـ ار"، وهي صيغة مبالغة على وزن "ب "جّبارين" مجع لـــ"جَ 

م" منصوب، وعالمة نصبه الياء، ألنه مجع وْ العني، وهي نعت لـــ "قَـ 
 مذكر سامل. 

 اسم المفعول .3

. 21" املائدة: مْ كُ لَ  اهللاُ  بَ تَ  كَ ِيت ال  ةَ سَ د املقَ  ضَ رْ وا األَ لُ خُ ادْ  مِ وْ ا قَـ حنو: "يَ 
ـــ سَ د ة" اسم الفعول من "قَ سَ د "املقَ  ــ " بتضعيف العني، وهو نعت ل

  "األرض" منصوب، وعالمة نصبه الفتحة.
  
  
 

                                                
 598جامع الدروس العربية. ص : مصطفى الغالييين،  10
 13-9. ص: 2008القاهرة: دار النشر للجامعات،  النحو العربي.إبراهيم إبراهيم بركات،  11
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 الصفة الشبهة .4

" مٌ يْ ظِ عَ  ابٌ ذَ  عَ متُ ذْ خَ ا أَ مَ يْ فِ  مْ كُ س مَ لَ  قَ بَ سَ  اهللاِ  نَ مِ  بٌ تاَ كِ   الَ وْ حنو: "لَ 
م" صفة مشبهة باسم الفاعل على وزن يْ ظِ .  حيث "عَ 68األنفال: 

ــ "عَ عِ "فَ   اب" مرفوع، وعالمة رفعه الضمة.ذَ يل"، وهي نعت لـ
 اسم التفضيل .5

ن" من سَ . حيث "أحْ 14" املؤمنون: ْنيَ قِ الِ اخلَ  نُ سَ حْ أَ  اهللاُ  كَ ارَ بَ تَ حنو: "فَـ 
  ، وعالمة رفعه الضمة.أوجه إعراا أن تكون نعتا للفظ اجلاللة مرفوعا

وجيوز أن يكون النعت جامد لكنه يوجب أن يقوم مقام املشتق أو 
  : 12يؤول باملشتق. كـــ

 المنسوب .1

" ياً بِ رَ . حيث اللفظ "عَ 37الرعد: ا" يً بِ رَ ا عَ مً كْ حُ  هُ ناَ لْ زَ نْـ أَ  كَ لِ ذَ "وكَ حنو: 
ــ "حكم" منصوب  وعالمة نصبه مبسوب اىل "عرب"، وهو نعت لـ

  الفتحة، ألن "حكما" حال من الضمري املفعول به.
 ذو  .2

" ايتَ وَ . "ذَ 16" سباء: ظٍ مخَْ  لٍ كُ  أُ ايتَ وَ ذَ  ْنيِ تَـ ن جَ  مْ هِ يْ تَـ ن ِجبَ  مْ اهُ نَ لْ د وبَ حنو: "َ 
وعالمة نصبها الياء، ألا مثىن. تلحظ ألن  منصوبة،" ْني تَـ ن صفة لـــ "جَ 

ل" الذى كُ " مضافة اىل "أُ اتاَ وَ " وهي "ذَ اتَ الصفة تكونت من مثىن "ذَ 
 ط".أبدل منه اسم اجلنس "مخَْ 

 أى .3

 تُ بْ حَ عْ ينعت بأي مضافة اىل مثل لفظ منعوا، ويكون نكرة، حنو: أَ 
 . ويعىن النعت ىف مثل هذا الرتكيب الكمال ىف الصفة. لٍ جُ أى رَ  لٍ جُ رَ بِ 

 اسم الجنس المعرف باألداة بعد اسم اإلشارة .4

. 54ل" الكهف: ثَ مَ  ل كُ   نْ مِ  اسِ لن ان لِ رْ قُ ا الْ ذَ  هَ ا ِيف نَ فْـ ر صَ  دْ قَ لَ حنو: "وَ 
 ا" جمرور وعالمة جره الكسرة.ذَ ان" نعت السم اإلشارة "هَ رْ حيث "القُ 
                                                

 25-13. ص: النحو العربيإبراهيم إبراهيم بركات،  12
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 داة بعد (أى) المنادىالمعرف باألاسم الجنس  .5

" نعت سُ فْ . حيث "النَـ 27ة" الفجر: ن ئِ مَ املطْ  سُ فْ ا النـ هَ تُـ يـ اأَ حنو: "يَ 
  للمنادى "أى" مرفوع, وعالمة رفعه الضمة, وهو اسم جنس.

 اسم اإلشارة بعد اسم المعرفة .6

. 27القصص: " ْني اتَـ  هَ َيت ى ابنَ دَ حْ إِ  كَ حَ كَ نْ أَ  نْ أَ  دُ يْ رِ  أُ ينّ إِ  الَ حنو: "قَ 
" جمرور وعالمة جره الياء، ألنه َيت نَ " اسم إشارة نعت لـــ "ابْـ ْني اتَـ "هَ 

 مثىن.
 النعت بالمصدر .7

ا" مصدر وهو رً كْ . حيث "نُ 8" الطالق: راً كْ ا نُ ابً ذَ ا عَ هَ ناَ بْ ذ عَ حنو: "وَ 
 نعت "عذاب" منصوب وعالمة نصبه الفتحة.

 العدد .8

" ْني نَـ . "اثْـ 3" الرعد: ْني نَـ  اثْـ ْني جَ وْ ها زَ يْ فِ  لَ عَ ات جَ رَ مَ الث  ل كُ   نْ مِ حنو: وَ 
 " منصوب، وعالمة نصبه الياء ألنه ملحق باملثىن. ْني جَ وْ نعت لــــ "زَ 

 ما .9

 لٍ جُ رَ لِ  هُ ن ......"، وذلك أن تقول: "إِ  نْ مِ  تَ ئْ ا شِ وذلك ىف الرتكيب "مَ 
مصدرية " على أن "ما" شرطية حمذوفة اجلواب، ال لٍ جُ رَ  نْ مِ  تَ ئْ ا شِ مَ 

 منعوت ا خالفا للفارسي.

 النعت باأللفاظ الدالة على الوصفية .10

 تُ رْ رَ واملراد ا معىن جمازي يفيد صفة ما ىف املوصوف، من ذلك: "مَ 
ـــ "رجل" جمرور وعالمة جره الكسرة، وهو سَ ". "أَ دٍ سَ أَ  لٍ جُ رَ بِ  د" نعت ل

 شجاع".اسم جنس لكن املراد به هنا صفةالشجاعة، فاملعىن: "رجل 
  مة المساعدة على إكمال الصفة، مثل: حق،جد، كلالكال .11

 د  جِ ميْ " و "الكرِ املِ العَ  ق  حَ املِ " و "العَ لِ جُ الر  ل كُ   لُ جُ الر  دُ م حنو: "حمَُ 
" أى: الكامل ىف هذه الصفات, وكل من "كل" و "حق" و ميْ رِ الكَ 

 "جد" نعت ملا قبله.
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 جملة  . ب

  هُ وْ بُـ أَ  لٌ جُ رَ  اءَ حنو: "جَ  13اإلمسية منعوتا ا،أن تقع اجلملة الفعلية أو 
اذا، بكون هذا التعريق فينقسم النعت  .ا"ابً تَ كِ   لُ مِ حيَْ  لٌ جُ رَ  اءَ "جَ و  "ميٌْ رِ كَ 

اجلملة اىل اجلملة اإلمسية أى اجلملة الىت تتكون باملبتداء واخلرب كاملثل األول 
  كاملثل الثاين.واجلملة الفعلية الىت تتكون بالفعل  

النعت اجلملة له ثالثة شروط، شرط ىف املنعوت وشرطان ىف اجلملة، 
  14هي:

  أن يكون نكرة إما لفظا ومعنى .1
 )281حنو: "َواتـُقوا يـَْوًما تـُْرَجُعْوَن ِفْيِه ِاَىل اِهللا" (البقرة: 

أن تكون مشتملة على ضمير يربطها بالموصوف، إما ملفوظ به   .2

 كما تقدم أو مقدر
 فيه" يأى "ال جتز  "يـَْوًما َال َجتْزِى نـَْفٌس َعْن نـَْفٍس َشْيئاً َواتـُقوا حنو: "

 أن تكون خبرية،  .3
"َمَرْرُت ِبَرجٍل اْضرِبُْه" وال "بَِعْبد ى حمتملة للصدق والكذب، فال جيوز أ

 بِْعُتَكُه" قاصدا إلنشاء البيع.
  

  ج. شبه الجملة

يقعان يف ارور يف موضع النعت، كما و أن يقع الظرف أو اجلار 
ى لَ عَ  الً جُ رَ  تُ يْ أَ ي" و "رَ سِ رْ ام الكُ مَ أَ  لٌ جُ رَ  ارِ  الد موضع اخلرب واحلال. حنو: "ِيف 

 تُ يْ أَ ي" و "رَ رسِ ام الكُ أمَ  دُ وْ جُ وْ أو مَ  نٌ ائِ كَ   لٌ جُ رَ  ارِ  الد واألصل: "ِيف  ه".انِ صَ حِ 
  15"هِ انِ صَ حِ  لىَ ا عَ دً وْ جُ وْ أو مَ  ناً ائِ كَ   الً جُ رَ 

                                                
 599جامع الدروس العربية. ص : مصطفى الغالييين،  13
 263-262ص:  .أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالكحممد حمي الدين عبد احلميد،   14
 600جامع الدروس العربية. ص : مصطفى الغالييين،  15
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واجلار مع جمروره) يصلح أن يكون نعتا  وشبه اجلملة (الظرف
  16بشرطني:

 ي مفيداأأن يكون تاما  .1

وإفادته تكون باإلضافة أو بتقييده بعدد أو غريه من القيود الىت جتعله 
 لَ بَ قْـ " وال "أَ كَ نْ عَ  لٌ جُ رَ  لَ بَ قْـ "أَ حيقق غرضا معنويا جديدا. فال يصح 

 عوض" لٌ جُ رَ 
 أن يكون المنعوت نكرة محضة .2

  " لِ بَ اجلَ  قَ وْ أو فَـ  ةٍ رَ يا  سَ ِىف  لٌ جُ رَ  لَ بَ قْـ مثل: "أَ 
فإن كانت النكرة غري حمضة (بسبب احتصاصها بإضافة أو غريها مما 

ور ىف قُ وُ  لٌ جُ ا رَ ذَ خيصصها) فشبه اجلملة يصلح نعتا وحاال. حنو: "هَ 
  ك".امَ يارة أو أمَ سَ 

  
 أحوال النعت  .ج 

 تعدد النعت .1

كانت النعوت متحدة ىف إذا تعدد النعت واملنعوت متعدد متفرق فإن  
. نَ وْ سُ دِ نْ املهَ  دٌ امِ حَ ى وَ لِ عَ وَ  دٌ م حمَُ  رَ افَـ ها ومعانيها وجب عدم تفريقها. حنو: "سَ ظألفا

إما تقدمي املنعوتات املتفرقة كلها متوالية،  وجب أحد أمرين: وإن كانت خمتلفة
منعوته وإما وضع كل نعت عقب  يليها النعوت كلها متوالية متفرقة أيضا ومرتبة

م أن خيتار من الطريقتني ما يراه أنسب للمقام بشرط أمن لوللمتك 17 مباشرة.
 اللبس حبيث يتعني كل نعت ملنعوته دون اشتباه.

  
  
 

                                                
 476ص : النحو الوافي الجزء الثالث.  عباس حسن،  16
 483ص: النحو الوافي الجزء الثالث.  عباس حسن،  17
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 قطع النعت .2

ان قطع النعت هو قطع النعت من اتباع منعوته ىف حال اإلعراب لكون 
  غرض.

مثل:  األصل ىف النعت أن يتبع موصوفه يف كل حاالت اإلعراب. رفعا
" أو جرا، مثل ةَ حَ اجِ النَ  ةَ ذَ يْ مِ لْ التـ  تُ حْ افَ " أو نصبا، مثل : "صَ ي كِ الذ  بُ الِ الط  اءَ "جَ 

  ". رِ فَ الس  نَ مِ  ةِ مَ ادِ القَ  ةِ بَ الِ ى الط لَ عَ  تُ مْ ل : "سَ 
" : ". "الذكيَ يَ كِ الذ  بُ الِ الط  اءَ ال أنه لغرض بالغي جيوز أن نقول : "جَ إ

خمذوف تقديره: "أعين"، أو باعتبار أصله فهو مقطوع عن اتباع مفعول به لفعل 
منعوته املرفوع، فيسمى نعتا مقطوعا على النصب. وقد يقطع على الرفع، مثل: 

فهو نعت ". "التاجر" : خرب ملبتداء خمذوف. تقديره: "هو". رُ اجِ التَ  دٍ يْ زَ بِ  تُ رْ مرَ "َ 
  18مقطوع على الرفع. وال يصح قطع النعت على اجلر.

 
 حذف النعت  .3

 حذف النعت )1(

  19قد حيذف النعت إن كان معلوما بقرينة تدل عليه بعد حذفه.
 نْ أَ  تُ دْ رَ أَ فَ  رِ حْ  البَ ِىف  نَ وْ لُ مَ عْ يَـ  ْنيَ اكِ سَ مَ لِ  تْ انَ كَ فَ  ةُ نَ يْـ فِ ا الس م كقوله تعاىل: "أَ 

 )79(الكهف:  ا"بً صْ غَ  ةٍ نَ يْـ فِ سَ  ل كُ   ذُ خُ أْ يَ  كٌ لْ مِ  مْ هُ اءَ رَ وَ  انَ ا وكَ هَ بَـ يْ عِ أَ 
واألصل: "كل سفينة صاحلة" بقرينة قوله: أن أعيبها فهى تدل على أا 
قبل هذا خالية من العيب، أى: صاحلة لالنتفاع ا. وبقرينة أخرى، هي: 

 أن امللك الغاصب ال يغتصب ما ال نفع فيه.
 حذف المنعوت )2(

تهارا يغىن جيب حذف املنعوت ىف كل موضع اشتهر فيه النعت اش
 لُ جُ الر  اءَ جَ "، واألصل: "سُ ارِ الفَ  اءَ جَ ". حنو: املنعوت غناء تاماعن 

                                                
 1124. ص: العربي المعجم المفصل في النحوعزيزة فوال بابيت،  18
 1120 . ص:العربي المعجم المفصل في النحوعزيزة فوال بابيت،  19
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والنعت يف هذه احلالة يعرب إعراب املنعوت املخذوف فهو  ."سُ ارِ الفَ 
  فاعل.

 تُ سْ لَ وجيوز حذفه إن كان مصدرا مبينا نابت عنه صفته. حنو: "جَ 
ذف أيضا وحي ".سِ وْ لُ اجلُ  نَ سَ حْ ا أَ سً وْ لُ جُ  تُ سْ لَ "، مبعىن: "جَ وسِ لُ اجلُ  نَ سَ حْ أَ 

مثل: "َأِن اْعَمْل اذا كان يف الكالم ما يصلح أن حيل حمله يف اإلعراب. 
   ات".غَ ابِ ا سَ عً وْ رُ ي "دُ أ) 11َساِبَغاٍت" (سباء: 

 حذف النعت والمنعوت معا )3(

إذا دلت القرينة على النعت واملنعوت معا فيجوز حذفعا معا. مثل: 
َها    20".ةً ئَ انِ هَ  اةً يَ ا حَ يَ  حيَْ َوالَ َحيَْيا" اي "َال "مثُ َال َميْْوُت ِفيـْ

 
 ترتيب النعت .4

لى بعض من غري إن كانت النعوت املتعددة مفردة جاز تقدمي بعضها ع
ر فيها للمتكلم، يقدم ما يشاء ويؤخر، على حسب ما يرى ترتيب حمتوم، فاألم

الطاِلَب الناِجَح أُِحب من أمهية. وكذلك إن كانت مجال أو أشباه مجل. حنو: "
أما إذا اختلف أنواعها فاألغلب تقدمي املفرد على شبه اجلملة، َجاَع". الش  اَْتِهدَ 

 "َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن اَِل ِفْرَعْون َيْكُتُم ْإميَانُهٌ وشبه اجلملة على اجلملة. حنو: "
قدمت على اجلملة فالنعت املفرد "مؤمن" تقدم على شبه اجلملة "من ال" الىت ت

  الفعلية "يكتم إميانه".
 كٌ ارَ بَ مُ  اهُ نَ لْ زَ نْـ أَ  ابٌ تَ ا كِ ذَ هَ وقد تتقدم اجلملة أيضا على غريها كقوله تعاىل : "وَ 

"...21  
  
  
 

                                                
 1121. ص: العربي المعجم المفصل في النحوعزيزة فوال بابيت،  20
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 عطف النعت .5

اذا تعدد النعوت املفردة وكانت خمتلفة ىف املعىن جيوز العطف بينهما، وال 
متبوعة ىف بعضها، ومقطوعة ىف  فرق بني أن تكون هذه النعوت متبوعة كلها أو

البعض األخر. مثل : "َمَرْرُت ِبزَْيٍد التاِجِر املِْسِكني الشاِعِر" أو " التاِجِر واملِْسِكني 
ز أما اذا تعدد النعوت وكانت من اجلمل فاألكثر العطف بينهما، مثل: والشاِعِر"

  فَاَقُه َوَيَضحى ِيف َسِبْيِلهم". "يـُْعِجُبِين َمْن َحيَْرتُِم نـَْفَسُه َويَُساِعُد رِ 
وإذا وقع العطف بني النعوت املتعددة جيب أن يكون بــ "الواو" ال بغريها 
ــ "أم" أو "حىت". وال فرق بني أن تكون النعوت متفقة  ــ إذ ال يقع العطف بينها ب

 22أو خمتلفة ىف املعىن.
 

 تقدم النعت على المنعوت .6

وكانا معرفتني فيعرب النعت حسب ما إذا تقدم النعت على املنعوت 
" هُ يْ بِ النَ  بُ الِ الط  اءَ يقتضيه اإلعراب ىف اجلملة واملنعوت يكون بدال منه. حنو: "جَ 

"النبيه" نعت للمنعوت "الطالب" مرفوع مثله متأخر عليه أما إذا تقدم النعت. 
  بدل من "النبيه"..و"الطالب"  " "النبيه" فاعل جاءبُ لِ الطا  هُ يْ بِ الن  اءَ حنو: "جَ 

أما إذا كان النعت واملنعوت نكرتني وتقدم النعت على منعوته نصب على 
". "فقري" نعت رٌ يْـ قِ فَ  بٌ الِ طَ  اءَ احلال ويصري املنعوت صاحب احلال. حنو: "جَ 

ا رً يْـ قِ فَ  اءَ مرفوع واملنعوت "طالب" مرفوع مثله. أما إذا تقدم النعت. حنو: "جَ 
تقدم "فقريا" حال منصوب و"طالب" صاحب احلال هو ". يعرب النعت املبٌ الِ طَ 

  23فاعل "جاء".
  
  
 

                                                
 1122. ص: العربي المعجم المفصل في النحوعزيزة فوال بابيت،  22
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 فصل النعت .7

" مٌ يْ ظِ عَ  نَ وْ مُ لَ عْ تَـ  وْ لَ  مٌ سَ قَ لَ  هُ ن إِ وجيوز الفصل بني النعت واملنعوت. حنو: "وَ 
  " فيمتنع الفصل.ميْ رِ ا الكَ ذَ َِ  تُ رْ رَ مامل يكن النعت ملبهم. حنو: "مَ 

ـــ "ال" و "إما" فيلزم تكرارمها بني النعوت ويفصل بني النعت واملنعوت  بـــ
ا م إِ  لٌ جَ أَ  سٍ فْ نَـ  ل كُ " و "لِ دٌ ارِ بَ  الَ وَ  ارٌ حَ  الَ  مٌ وْ ا يَـ ذَ التالية معظوفتني بالواو. حنو: "هَ 

 24".دٌ يْ عِ ا بَ م إِ وَ  بٌ يْ رِ قَ 
 

 أغراض النعت  .د 

يف تعريف النعت السابق، أنه ما يذكر بعد اسم ليبني بعض أحواله أو  ناكما ذكر 
النعت هو ليبني أحوال اإلسم  اداء من األساسي القصد انأحوال ما يتعلق به. اذا، 

  الذي يذكر قبله أو أحوال ما يتعلق به. وأغرض النعت كثرية، منها :
 اإليضاح .1

اإلشرتاك اللفظي الذي يكون يف هو إزالة  واإليضاح إذا كان املنعوت معرفة،
التفرقة بني  ، أو25املعرفة ورفع االحتمال الذي يتجه اىل مدلوهلا ومعناها

  املشرتكني.حنو: "َجاَء ُحمَمٌد املاِهُر"
 ت تفيد توضيح منعوا املعرفة.نع "املـاهر"وفيه : 

 التخصيص .2

الواقع يف وأن التخصيص هو رفع االشرتاك املعنوي إذا كان املنعوت نكرة، 
 "رَأَْيُت َرُجًال َطِويْالً ِيف الشارِع" :حنو 26النكرات حبسب الوضع.

 ت تفيد ختصيص منعوا النكرة.نع "طويال"وفيه : 
 أو الثناء المدح .3

 "مِ يْ حِ الر  نِ محَْ الر  اهللاِ  مِ سْ مثل : "بِ 

                                                
 294المكتبة التوفيقية، بدون ينة. ص:  مصر:القواعد األساسية للغة العربية. أمحد العامشي،  24
  437ص : النحو الوافي الجزء الثالث.  عباس حسن،  25
 257أوضح المسالك الى الفية ابن مالك. ص : حممد حمي الدين عبد احلميد،  26
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 الذم .4

 يتجرد النعت للمدح اخلالص أو الذم اخلالص، حني يكون معناه اللغوي أو
املراد األصل منه غري مقصود، وتقوم القرينة الدالة على أن املقصود أمر 

 "مِ يْ جِ الر  انِ طَ يْ الش  نَ مِ  اهللاِ بِ  ذُ وْ عُ مثل : "أَ  27أخر.

 محالتر  .5

ه اجلملة "يف ب". النعت شاءِ مَ  الس ِيف  نْ مَ  مْ كُ محَُ رْ يَـ  ضِ رْ  األَ ِيف  نْ وا مَ محَُ رْ مثل : "اِ 
 ضِ رْ  األَ ِيف  دٌ وْ جُ وْ مَ  وَ هُ  نْ وا مَ محَُ و "يف السماء". والتقدير : "ارْ  األرض"

 ".ْني كِ سْ املِ  كَ دُ بْ  عَ ين إِ  م هُ ومثل : "الل  ".اءِ مَ  الس ِيف  دٌ وْ جُ وْ مَ  وَ هُ  نْ مَ  مْ كُ محَُ رْ يَـ 

 التوكيد .6

فالنفخة تدل على الوحدة  ."ةٌ دَ احِ وَ  ةٌ خَ فْ نَـ  رِ وْ  الص ِيف  خَ فِ ا نُ ذَ كقوله تعاىل : إِ 
 ألن بناءهل للمرة،و واحدة نعت يفيد التوكيد.

 التعميم .7

 ". ْني اصِ العَ  وَ ْني عِ ائِ الط  هُ ادَ بَ عِ  قُ زُ رْ يَـ  اهللاَ  ن كقوله تعاىل : "إِ  .8

  .اإلبهام10

  28".ةٍ رَ يْـ ثِ و كَ أَ  ةٍ لَ يْـ لِ قَ  ةٍ قَ دَ صَ دق بِ صَ مثل : "تَ 
  .التفصيل11

  29"لَِئْيٌم اََحُدَها اامهُ وَ بَـ اَ  ْميٌ رِ كَ   ي مِ جَ عَ وَ  ِيب رَ  عَ ْني لَ جُ رَ بِ  تُ رْ رَ مثل : "مَ 
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