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ABSTRACT 

 

This study aims at investigating the topic of “Semantic Connotations of Adjectives 

in Imam al-Bukhari’s book “Kitāb al-Adab al-Mufrad”. The objectives of this study 

are accomplished by analysing 150 examples of the adjectives mentioned in the 

book according to their types and semantic connotations and discussing results 

which show the usage of those semantic connotations. The study shows a number 

of results, for instance, affirming the existence of all types of adjective in terms of 

word and meaning. Although the study affirms this existence, the adjectives that 

appear in the book are different from one type to another, especially causal 

adjective. This kind of adjective only appears in the book once. This study benefits 

the community to which it will become a new appending in understanding the 

meaning of hadith. It will also unfold a new realm for practical grammar studies of 

prophetic hadith.  

 

Keywords: adjectives, semantic connotations, “Kitāb al-Adab al-Mufrad”. 

 
 ملخص البحث

ذلك ابلفحص والقيام و   لإلمام البخاري،  "األدب املفرد"دالالت النعت يف كتاب  موضوع    اكتشافالبحث إىل    يسعى
وكذلك النتائج اليت   بتحليل مئة ومخسني منوذجاً من النعوت الواردة يف كتاب األدب املفرد من حيث أنواعها ودالالهتا،

مجيع أنواع النعت ابعتبار إثبات وجود  فمنها؛النتائج، إىل بعض  البحث يشريو  الدالالت. استخدام هذهعلى  تدل
املعىن واللفظ مع أن عدد النعوت الواردة لكل النوع خمتلف، خصوصًا للنعت السبيب الذي ال يرد يف كتاب األدب 

يث، وكذلك يفتح املفرد إال نعتًا واحداً. ويكون هذا البحث عن قضية النعت إضافة جديدة يف إدراك معىن األحاد
 جماالً للدراسات النحوية التطبيقية فيها. 

 "األدب املفرد".الكلمات املفتاحية: النعوت، ودالالت النعت، وكتاب  
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 مقدمة
البحث على حتليالت من أنواع النعت وداللته، وذلك إبجراء عملية حتديد أنواع النعت وداللته من كتاب يعتمد هذا 

وقد غطى البحث مئة ومخسني منوذجًا للنعوت من األبواب املوجودة يف كتاب األدب املفرد، منها:  1األدب املفرد.
هتما، ابب فضل صلة الرحم، ابب من أغلق الباب على ابب َيِبرُّ والديه ما مل يكن معصية، ابب بر الوالدين بعد مو 

اجلار، ابب فضل من مات له الولد، ابب نفقة الرجل على عبده وخادمه صدقة، ابب إن كل معروف صدقة، ابب 
املستشار مؤمتن، ابب حسن اخللق إذا فقهوا، ابب طيب النفس، ابب فضل الزيرة، ابب إذا مل يتكلم الكبري هل 

م، ابب رمحة البهائم، ابب ينمي خرياً بني الناس، ابب الذي يصِب على أذى الناس، وابب إصالح لألصغر أن يتكل
 ذات البني.

ومن اجلدير ابلذكر أن األحاديث الواردة فيه ختتلف من حيث اإلسناد، أغلبها ذات إسناد صحيح، وبعضها  
اديث الواردة ابألسانيد الصحيحة واحلسنة  إسناد حسن، وأقلها إسناد ضعيف. وعلى هذا، قد ارتكز البحث على األح

دون األسانيد الضعيفة. وإذا تفّحصنا األحاديث النبوية الواردة لوجدان أهنا تستعمل أساليب متنوعة، منها: أسلوب 
فيها أيضًا أسلوب القصص كما يف ابب دعوة الوالدين،  2النهي، ومثال ذلك يف ابب يِب والديه ما مل يكن معصية.

فقد كان الرسول صلى هللا عليه وسلم حيكي أن ما تكلم مولود من الناس يف مهد إال عيسى بن مرمي عليه السالم 
وأما أسلوب الشرط فيستعمل يف بعض األحاديث مثل ما ورد يف ابب قصاص العبد. ويكثر أسلوب   3وصاحب جريج.

الدعاء لطبيعة األحاديث اليت تركز على دعوات النيب صلى هللا عليه وسلم. ومثال ذلك يف ابب الدعاء عند الغيث 
 م. واملطر، وابب الدعاء عند االستخارة، وابب دعوات النيب صلى هللا عليه وسل

وإذا أمعن النظر لوجدان أن األساليب السابقة ليست قاصرة على ابب خاص، وإمنا هي متداخلة يف أي ابب  
إال أننا نعطي مناذخ حىت يكون األمر جلياً. ويف بعض األحيان، دالالت النعوت تتعني ابألسلوب املستخدم يف 

ل دالالت النعوت توضيحاً وختصيصاً ومدحاً وذماً األحاديث كما تعتمد على سياق اجلملة أو الكالم. سنقوم بتحلي
وغريها من الدالالت. ونرى أنه من املستحسن أن أنيت بنماذج من كل داللة مع األخذ بعني االعتبار أهنا تغطي مجيع 

 دالالت النعوت يف هذا الكتاب، وذلك كما يلي:

 

 

 
 م(.   2005حممد بن إمساعيل البخاري، األدب املفرد، حتقيق: فريد عبد العزيز اجلندي، )القاهرة: دار احلديث، د.ط،    1

 . 15املرجع السابق، ص  2
   .19املرجع السابق، ص  3
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 دالالت النعوت على التوضيح
يع النعوت الواردة يف كتاب األدب املفرد لتفادي التكرار، وإمنا أنيت بنماذج من ومن اجلدير ابلتنويه، سوف لن حنلل مج

كل داللة النعوت الوارد فيه. والداللة األوىل اليت سنناقشها هي التوضيح. وهذه الداللة تقع يف املرتبة الثانية من حيث 
تفحصناها، نوزع دالالت النعوت على التوضيح   أغلب الداللة وارداً يف كتاب األدب املفرد وهو ثالثون داللة. وبعد أن

 إىل نوعني.
: يعرض يف هذا النوع تناول النماذج من النعوت الدالة على التوضيح ميزاهتا أهنا مفردة مشتقة النوع األول 

 كاآليت:
داً،... اْلَمْكتُ ْوبَةَ َواَل َتْترَُكنَّ الصَّالََة )) ، حُ ال  الص   ارُ اجلرَ ، وَ عُ اس  وَ الْ  نُ كَ سر مَ : الر م  ل  سْ مُ الْ  ءر رر مَ الر  ةر ادَ عَ سَ  نر مر ))و 4،((ُمتَ َعمّر
 ةر قَ دَ الصَّ  ريرُ خَ ))و 7((،.ء  نَ رْ قَ الْ  اةر الشَّ  نَ مر  6اء  م  الَْ  اةر للشَّ  ادَ قَ  ي ُ ىتَّ ا حَ هَ لر هر  أَ ىَل إر  وقَ قُ احلرُ  نَّ دُ ؤَ ت ُ لَ ))و 5،((.ءُ ن  الَْ  بُ كَ رر مَ الر وَ 
 9،...((،هر ير الر وَ مَ  قَّ حَ وَ  هللار  قَّ ى حَ دَّ ا أَ ذَ إر  وكُ لُ مْ مَ الْ  دُ بر عَ الر وَ ))و  8،((...ىلَ فْ الس   در يَ الر  نَ مر  ريرر خَ ا يَ لْ عُ الْ  دُ يَ الر ، وَ ىًن ى غر قَّ ا ب َ مَ 

ُ عر يُ ف َ ))و 10،((.انر رَ جر أَ  هُ لَ  هر در يّر سَ  قَّ حَ وَ  هللار  قَّ ى حَ دَّ ا أَ ذَ إر  مُ ل  سْ مُ الْ  دُ بر عَ الر و))  يُ در الرَ و)) 11،((...وفَ هُ لْ مَ الْ  ةر اجَ ا احلرَ ذَ  نير
َ عر بر سَ   نر مر   ءر زر جُ   ادُ صَ تر قر االرر ، وَ تُ مر السَّ ، وَ حُ ال  الص   لث َّلرجر َوالرَِبَدر َوالرَماءر  و  12،((.ةر وَّ ب ُ الن ُّ   نَ ءاً مر زر جُ   نير َكَما   اْلَبار د  ))اللَُّهمَّ َطهّرررِنر ابر

.((  الد ن سُ يَُطهَُّر الث َّورُب   يرحر  و  13،مرَن الرَوَسخر َنةر الرَمسر َنةر النَّارر.((الد ج ال  ))اللَُّهمَّ أَُعوُذ برَك مرنر فرت ر   14.، وَأُعوُذ برَك مرنر فرت ر
إن النعوت املذكورة تدل على التوضيح، وهي تزيل االشْتاك اللفظي الذي يكون يف املعرفة، وترفع االحتمال  

عىن يف املعرفة. وميكننا أن أنيت النعت من األمساء املفردة، واملشتقات أيضاً مثل: اسم الفاعل، الذي يتجه إىل املدلول وامل
واسم املفعول، والصفة املشبهة، والصيغة املبالغة، واسم التفضيل. فكلمة ))املكتوبة(( نعت مفرد مشتق من اسم املفعول 

ُعول، و))املسلم(( نعت مفرد مشتق من اسم الف اعل للفعل املزيد حبرف على وزن ُمفرعرلر. وأما ))الواسع(( على وزن َمفر

 
 من األدب املفرد.   9ابب    4
 من األدب املفرد.   64ابب    5
َر، او مل ينبت لا القرانن، انظر: حممد بن إمساعيل البخاري، األدب املفرد اجلامع لآلدب النبوية، حت   6 قيق: حممد إلياس الباره بنكوي،  أي: اليت ال قرن لا، سواء ُكسر

 .  181م(، ص2011،  3)بريوت: دار ابن كثري، ط
 من األدب املفرد.   94ابب    7
 من األدب املفرد.   99ابب    8
 من األدب املفرد.   103ابب    9

 من األدب املفرد.   105ابب    10
 من األدب املفرد.   115ابب    11
 من األدب املفرد.   217ابب    12
 من األدب املفرد.   288ابب    13
 من األدب املفرد.   288ابب    14
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و))الصاحل(( فهما نعتان مفردان مشتقان من اسم الفاعل للفعل اجملرد. ومثال آخر للنعوت املفردة املشتقة الواردة يف 
عرَلى، وكذلك كتاب األدب املفرد هو ))العليا((. فكلمة ))العليا(( نعت مفرد مشتق من الصفة املشبهة على وزن ف ُ 

كلمة ))السفلى((  صفة مشبهة جاءت على نفس الوزن. وكذلك وجدان يف دعاء من أدعية النيب صلى هللا عليه وسلم 
نعتًا مفردًا مشتقًا من الصيغة املبالغة وهو ))الدجال((، ومنعوته املسيح. و))الدّجال(( صيغة مبالغة على وزن فَ عَّال 

جدان أن كل هذه النعوت املذكورة سابقًا والنعوت األخرى على سبيل املثال: لكثرة الدجل. إذا أمعن النظر فو 
))اجلماء((، و))القرانء((، و))اململوك((، و))امللهوف(( جتيء لتحقيق غرض التوضيح للمعرفة إلزالة االشْتاك اللفظي 

 ورفع االحتمال.   
الة على التوضيح ميزهتا أهنا مفردة مؤولة، : يعرض يف هذا النوع تناول النماذج من النعوت الد النوع الثاين 

 وهي كما أدانه:
رّريَن و 15،((((.ةُ حَ مْ الس   ةُ يَّ فر ير نر احلرَ )): الَ ؟ قَ -عز وجل-  هللاَ ىَل إر  بُّ حَ أَ  نر يَ در األرَ  يُّ أَ ))... رُّوَن ال ذ يَن ))...َويرلر لرلرُمصر ُيصر

اً.((،  ال ذ ي))لَيرَس الرَكذَّاُب  و  16،يَ عرَلُموَن.((َعَلى َما فَ َعُلوا َوُهمر   اً أَور يَ نرمري َخرير َ النَّاسر فَ يَ ُقوُل َخرير ُلُح َبنير ))الرُمؤرمرُن و  17َيصر
ُ َعَلى أََذاُهمر...(( ال ذ ي أَُلَك النَّعريَم الرُمقريَم و 18،ُُيَالرُط النَّاَس َوَيصرِبر  19،اَل حَيُوُل َواَل يَ ُزوُل...(( يال ذ  ))اللَُّهمَّ  إرِّنر َأسر

 20،أُوتُوا الركرَتاَب...((  ال ذ ينَ َيُصدُّوَن َعنر َسبريلرَك َويَُكذّربُوَن ُرُسَلَك... اللَُّهمَّ قَاترلر الرَكَفرََة    ال ذ ينَ ))اللَُّهمَّ قَاترلر الرَكَفرََة  و
َا الشَّديُد  و لصَُّرَعةر إرمنَّ .((  ل ذ يا))لَيرَس الشَّدريُد ابر َسُه عرنرَد الرَغَضبر  21.مَيرلرُك نَ فر
هناك تسع صور من األمساء اليت وصفوا هبا العرب لتكون نعتاً وهي ليست أمساء مبشتق وإمنا هي أمساء مؤولة  

مبشتق. والصور التسعة لذه األمساء هي: اسم دال على تشبيه، واالسم املنسوب، واالسم املوصول )الذي( وأخواته 
و)ذو( اليت تعين صاحب، و)ذات( اليت تعين صاحبة، واسم  املقْتن أبل و)ذو( بلغة طيء، واسم اإلشارة بعد املعرفة، 

دال على عدد املنعوت، و)ما( النكرة املبهمة، و)كل( و)أي(، واملصدر. وبعد القيام ابلتحليل يف كتاب األدب املفرد، 
ىل هي االسم فوجدان أن النعوت من األمساء املؤولة مبشتق غري واردة كلها، وإمنا تنحصر يف صورتني فقط. والصورة األو 

 املوصول )الذي( وأخواته املقرن أبل اليت تكون يف أغلب األحوال. وأما الصورة الثانية فهي املصدر. 

 
 من األدب املفرد.   138ابب    15
 من األدب املفرد.   176ابب    16
 من األدب املفرد.   179ابب    17
 من األدب املفرد.   181ابب    18
 من األدب املفرد.   291ابب    19
 من األدب املفرد.   291ابب    20
 من األدب املفرد.   637ابب    21
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َ النَّاسر فَ يَ ُقوُل   ال ذ ي))لَيرَس الرَكذَّاُب  فكلمات ))الذي(( يف قول رسول هللا عليه الصالة والسالم:    ُلُح َبنير َيصر
اً.(( ًا أَور يَ نرمري َخرير ُ َعَلى أََذاُهمر...(( ال ذ ي، و))الرُمؤرمرُن َخرير أَُلَك النَّعريَم الرُمقريَم ، وُُيَالرُط النَّاَس َوَيصرِبر ))اللَُّهمَّ  إرِّنر َأسر

َا الشَّديُد  ال ذ ي لصَُّرَعةر إرمنَّ .(( ال ذ ياَل حَيُوُل َواَل يَ ُزوُل...((، و))لَيرَس الشَّدريُد ابر َسُه عرنرَد الرَغَضبر كلها نعوت   مَيرلرُك نَ فر
دالة على التوضيح. ومنعوهتا ))الكذاب((، و))املؤمن((، و))النعيم((، و))الشديد((. النعت الواحد الذي جاء على 

َمُح مَسرحاً. والغرض من هذا صورة املص در هو ))السمحة((. وأصل كلمة ))السمحة(( هو من الفعل اجملرد مَسََح َيسر
 احلديث أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان يريد توضيح أحب األدين إىل هللا هو احلنيفية السمحة. 

 
 دالالت النعوت على التخصيص

ناً أو موضحاً ملنعوته. والداللة الثانية الواردة يف كتاب األدب املفرد هي قد ذكران سابقاً أن التوضيح يكون مبي 
التخصيص. والغرض من التخصيص هو يقلل االشْتاك احلاصل يف النكرات وُيصص املقصود. ومن املالحظ، داللة 

قسم النعت إىل النعوت على التخصيص هي أغلب الداللة الواردة يف كتاب األدب املفرد أي: ستة وتسعون داللة. ين
النعت املفرد والنعت اجلملة. ميكن النعت املفرد أن يكون معرفة أو نكرة، وأما النعت اجلملة فال يكون إال نكرة. لذلك، 
ال توجد دالالت النعوت على التوضيح للنعت اجلملة، ألن داللة التوضيح توضح النعوت املعرفة وال تقلل االشْتاك 

ختصصها. وانطالقًا من هذا األساس، نوزع دالالت النعوت على التخصيص إىل أربعة  احلاصل يف النعوت النكرة أو
 أنواع، كاآلتية:

 : يتناول هذا النوع عرض النماذج من النعوت الدالة على التخصيص ميزاهتا أهنا مفردة مشتقة:النوع األول 
برهر الرُعُقوبَةُ  َأْجَدرُ  َذنرب   22َما مرنر )) نلحظ أن النعت هنا ))أجدر(( مرفوع، ونكرة لعدم اتصاله  23((.َأنر يُ َعجََّل لرَصاحر

أبل املعرفة أو اإلضافة، ومن إحدى املشتقات، وهي: اسم التفضيل. ومنعوته ))ذنب(( جمرور ب      ))من((، وحرف اجلر 
قوبة عقوق الوالدين. ))من(( زائد لالستغراق. واملراد من احلديث أن ال ذنب أحرى أن يعجل هللا العقوبة لصاحبه إال ع

 وعلى هذا، يكون غرض ))أجدر(( ُيصص املقصود من املنعوت ))ذنب(( النكرة. 
والنعت يف هذا  24((.نَّ هر ير فر  كَّ  شَ اَل  نَّ لَُ  ت  ابَ جَ تَ سْ مُ  ات  وَ عَ دَ  ثُ الَ ثَ وكذلك ما نرى ))مستجاابت(( يف )) 

احلديث مفرد ومشتق من اسم املفعول. والداللة من استعمال النعت النكرة فيه هي ختصيص دعوات ثالثة ال شك 
لن أبهنا مستجاابت .لذلك، ال حيصل غرض التخصيص ل     ))ثالث دعوات(( إال بعد إتيان بنعت نكرة وهو 

 
(( زائدة لالستغراق، البخاري، األدب املفرد اجلامع لآلدب النبوية، ص  22  . 81))مرنر
 من األدب املفرد.   15ابب    23
 من األدب املفرد.   17ابب    24
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 اتَ ا مَ ذَ إَ و))جارية(( يف )) 25((،با  اه  رَ اًل جُ رَ  انَ ًا  كَ ير رَ جُ  نَّ إر فَ ))مستجاابت((. وجبانب ذلك، وجدان ))راهباً(( يف ))
كلها نعوت نكرة مفردة   27((،ح  ال  صَ   د  لَ وَ   ور أَ و))صاحل(( يف ))  26((،ة  يَ ار  جَ   ة  قَ دَ : صَ ث  الَ ثَ   نر  مر الَّ إر   هُ لُ مَ عَ   هُ نر عَ   عَ طَ قَ ان ر   دُ بر عَ الر 

مشتقة من اسم الفاعل. والداللة من استعمال نعت ))راهباً(( هي ختصيص جريج أبنه رجل راهب. وأما داللة استعمال 
نعتا ))جارية((، و))صاحل(( هي ختصيص انقطاع عمل العبد إال بصدقة وولد يدعو له. ومن النماذج األخرى للنعوت 

 نر مر   مر كَ ))  28((،ةَ وبَ قُ عُ الر   هر بر احر صَ لر   هللاُ   لَ جّر عَ ي ُ   نر أَ   ىرَ حْ أَ   ب  نر ذَ   نر ا مر مَ ة على التخصيص هي: ))النكرة املفردة املشتقة الدال
أَلُمريَطنَّ ))  31((،ارر النَّ   نَ مر   د  يْ د  شَ   ار  ظَ حبرر   تر رر ظَ تَ احر ))  30((،اف  رَ طْ اأْلَ   ع  د  جمَُ   د  بر عَ لر   ور لَ وَ   يعُ طر أُ وَ   عُ مسرَ أَ ))  29((،هر ارر جبرَ   ق  ل   عَ ت َ مُ   ار  جَ 

 ة  مَ لر كَ   لُّ كُ )) 33((،؟ةر قَ دَ الصَّ وَ  امر يَ الصّر وَ  ةر اَل الصَّ  نَ مر  لَ ضَ فْ أَ  ة  جَ رَ دَ بر  مر كُ ئُ برّ نَ  أُ اَل أَ )) 32((،ُمْسل ما  َهَذا الشَّورَك اَل َيُضرُّ َرُجاًل 
يتُ َحي ي  إرنَّ ُعثرَماَن َرُجلر )) 35((،نَّ هُ ت ر مَ صَ قَ لَ  ة  مَ هَ ب ْ مُ  ةً قَ لَ حَ  نَّ كُ )) 34((،،ةر قَ دَ صَ  ة  بَ ي   طَ  إرنر َكاَن )) 36((،، َوإرِّنر َخشر

ن   ))اللَُّهمَّ َصيّرباً  39،((.ي  ث  كَ   س  انَ  نر ا عَ هَ ت َ ب ر جَ حَ  در قَ لَ )) 38((،ل  ك  وَ مُ  كر لَ مَ  هر سر أر رَ  دَ نر عر )) 37((،َشد يد  لََيأروري إرىَل رُكر
ي ظُلرمًا  40،.((َنف عا   ُت نَ فرسر َلُة الضَّيرفر َحقٌّ  41،،...((َكث يا  ))اللَُّهمَّ إرِّنر ظََلمر ب  ))لَي ر ...(( َواج  لرم   42،َعَلى ُكلّر ُمسر

 
 من األدب املفرد.   17ابب    25
 من األدب املفرد.   19ابب    26
 من األدب املفرد.   19ابب    27
 من األدب املفرد.   33ابب    28
 . من األدب املفرد   60ابب    29
 من األدب املفرد.   62ابب    30
 من األدب املفرد.   80ابب    31
 من األدب املفرد.   116ابب    32
 من األدب املفرد.   183ابب    33
 من األدب املفرد.   199ابب    34
 من األدب املفرد.   251ابب    35
 من األدب املفرد.   271ابب    36
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 من األدب املفرد.   289ابب    40
 من األدب املفرد.   293ابب    41
 من األدب املفرد.   314ابب    42
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ًا  ا  ))لَيرَت َرُجاًل  44،...((َشاع ر  ))إرنَّ أَعرَظَم النَّاسر ُجررمًا إرنرَسانر  43،...((َكث يا  ))لََقدر َسَبَق َهُؤاَلءر َخرير  45، ...((َصاِل 
َررَواُح ُجُنودر )) َها ائ رتَ َلفَ   جُمَن َدة  األر ن ر َة  ))َكلرَمةر   46((،َفَما تَ َعاَرَف مر  47....((َصاِل 
وإذا دققنا النظر إىل كل هذه النماذج فنلحظ أن هذه النعوت نكرة ومفردة ومن املشتقات، وهي: اسم الفاعل  

مسلماً((، و))انفعاً((، و))واجب((، و))شاعر((، ))صاحلاً((، و))صاحلة(( واسم املفعول على ك     ))متعلق((، و))
سبيل املثال: ))جمدع((، و))مبهمة((، و))موكل((، و))جمندة((، وكذلك الصفة املشبهة: ))شديد((، و))طيبة((، 

 و))حيي((، و))كثري((. ومن أمساء التفضيل هي: ))أحرى((، و))أفضل((. 
وكذلك تندرج النعوت ابلظرف ب ذلك، ما وجدان أي النعت النكرة املفرد املشتق من الصيغة املبالغة. وجبان 

واجلار واجملرور حتت هذا النوع. واحلقيقة أن هذه النعوت متعلقة ابلظرف أو حرف اجلر احملذوفة. وجتدر اإلشارة إىل أن 
نعت املفرد والنعت اجلملة والنعت الشبيه ابجلملة أو النعت بعض العلماء يرون أن النعت ابعتبار املعىن ينقسم إىل ال

األفضل أن نقول أبن النعت ابلظرف واجلار واجملرور يندرج حتت النعت املفرد ألن األصل يف و  ابلظرف واجلار واجملرور.
ود ويقلل االشْتاك النعت أن يكون مفرداً. وانطالقاً من هذا األمر، نرى أن النيب صلى هللا عليه وسلم كان ُيصص املقص

َبْْيَ اْلَن ة  احلاصل يف النكرات إبتيان اجلملة املشتملة على الظرف واجلار واجملرور. ومن األمثلة ذلك: ))ُحبرُسوا برَقنرَطرَة   
نَ ُهمْ والتقدير: بقنطرة مستقرة بني اجلنة والنار، و))فَ يَ تَ َقاصُّوَن َمظَاملرَ  48...((،َوالن ار   دير اجلملة: مظامل تق 49...((،بَ ي ْ

َنُكمْ مستقرة بينهم، وكذلك ))َوَجَعلرُتُه حُمَرَّمًا  وتقدير النعت احملذوف هو: حمرمًا مستقرًا بينهم. والتقدير  50...((،بَ ي ْ
هي:  51((كَ لر ذَ  صر قُ ن ر ي َ  ملَر  لَ أَ ا سَ مَ  مْ هُ ن ْ م   ان  سَ نر إر  لَّ كُ   تُ ير طَ عر أَ فَ للنعت احملذوف يف قول النيب صلى هللا عليه وسلم: ))

لرم  ُيَشاُك َشورَكًة   نْ َيافأعطيت كل إنسان مستقر أو كائن منهم. والنعت احملذوف يف حديث: ))ُمسر هو:  52...((يف  الد 
 مستقرة أو كائنة. 

 
 من األدب املفرد.   333ابب    43
 من األدب املفرد.   385ابب    44
 من األدب املفرد.   387ابب    45
 من األدب املفرد.   400ابب    46
 ألدب املفرد. من ا  408ابب    47
 من األدب املفرد.   225ابب    48
 من األدب املفرد.   225ابب    49
 من األدب املفرد.   225ابب    50
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ََلَقة     فمنعوت يف هذا احلديث هو حلقة، ونعته   53.((.م ْن َور ق  َأْو ُصْفر  َأْو َحد يد  واملثال األخري هو: ))...حبر
حمذوف تقديره: مصنوعة. واجلار واجملرور متعلقان بنعت حمذوف. والداللة من هذه النعوت املفردة احملذوفة هي ختصيص 

وسننتقل إىل النوع الثاِن من مناذج النعوت الواردة يف كتاب األدب املفردة املقصود يف النكرات، وتقليل االشْتاك فيه. 
 الدالة على التخصيص. 

: يتناول هذا النوع عرض النماذج من النعوت الدالة على التخصيص ميزاهتا أهنا مفردة مؤولة. النوع الثاين 
وبعد إجراءان إحصاء كاماًل، نلحظ أن النعوت النكرة املفردة املؤولة ال ترد كثرياً يف كتاب األدب املفرد. ولذلك، نوزع 

ردة يف كالم النيب صلى هللا عليه وسلم من كتاب األدب املفرد. ومن قول النيب صلى هللا عليه هذه النعوت الثالثة الوا
ف     ))لسان(( منعوت و))طلق((، و))ذلق(( نعتان ُيصص املنعوت.  54((.ةر امَ يَ قر الر  مَ ور ي َ  ق  لْ ذَ  ق  لْ طَ  انر سَ ا لر لََ وسلم: ))

والنعت املصدر هو إحدى النعوت املفردة املؤولة التسعة كما ذكران سبقاً. فهذا النعت املصدر ال يطابق منعوته يف 
ط. واملثال اآلخر اجلنس والعدد. وعلى ذلك، نرى أن ))طلق((، و))ذلق(( يطابقه يف اإلعراب وهو مرفوع، والتنكري فق

 مَ ور ي َ  هُ نر مر  صَّ تُ اق ر ما  لْ ظُ  رابرً ضَ  بَ رَ ضَ  نر مَ ))هو قول الرسول صلى هللا عليه وسلم يف بيان قصاص العبد يوم القيامة: 
ف     ))ظلماً(( نعت نكرة مفرد مؤول ألنه مصدر. ومن هذا احلديث، نلحظ أن الرسول صلى هللا عليه  55.((.ةر امَ يَ قر الر 

كان ُيصص الضرب الذي يقتص منه يوم القيامة بضرب ظلم. وهبذا، كان النيب صلى هللا عليه وسلم يقلل االشْتاك 
ف     ))طلق((  56....((،ق  لْ طَ  ه  جر وَ بر  اكَ خَ ى أَ قَ لر ت َ  نر أَ  وفَ رُ عر مَ الر  نَّ إر وَ احلاصل يف النكرة. مث، أنيت ابملثال الثالث، وهو: ))

يطابق منعوت يف اإلعراب وهو اجلر، وكذلك يف التنكري. وميكننا االستغناء عن شرح هذا املثال ليشاهبه املثال األول 
كما قّدمنا. وبعد أن نتناول النعوت النكرة املفردة الدالة على التخصيص، سيتم عرض النوعني اآلخرين ومها: النعت 

 ة الفعلية، كما سيأيت: اجلملة االمسية والنعت اجلمل
 مجلة امسية:: يتناول هذا النوع عرض النماذج من النعوت الدالة على التخصيص ميزاهتا أهنا  النوع الثالث 

 نر ذر إبرر   نير  حر   لَّ ا كُ هَ لَ كُ أُ   يتر ؤر ، ت ُ مر لر سر مُ الر   لُ ثَ مَ   اهَ لُ ث َ مَ   ة  رَ جَ شَ  بر وِنر ِبرُ خر أَ من اجلدير ابلذكر أن هناك منوذج لذه اجملموعة وهو: ))
فكلمة ))مثلها(( نعت مجلة امسية ومنعوهتا ))شجرة((. كما عرفنا، أن هناك شرطان للجملة   57((.ا.هَ ق َ رَ وَ   تُّ  حتَُ ا اَل هبّرَ رَ 

النعتية، ومها: أن تكون اجلملة النعتية خِبية وليست اجلملة الطلبية، وأن تكون اجلملة النعتية مشتملة على ضمري يربطها 

 
 من األدب املفرد.   468ابب    53
 من األدب املفرد.   27ابب    54
 من األدب املفرد.   94ابب    55
 من األدب املفرد.   142ابب    56
 من األدب املفرد.   166ابب    57
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ضمري الاء يف النعت يربط ابملنعوت. وجبانب ذلك، ابملنعوت. ومن املالحظ، أن مجلة ))بشجرة مثلها(( مجلة خِبية، و 
 يب على املنعوت يف النعت اجلملة أن يكون نكرة، ومنعوت ))شجرة(( يستويف هذا الشرط ألنه نكرة. 

 مجلة فعلية:: يتناول هذا النوع عرض النماذج من النعوت الدالة على التخصيص ميزاهتا أهنا  النوع الرابع 
ية ترد كثرية يف كتاب األدب املفرد. وهذا يعكس النعوت اجلملة االمسية اليت أتيت قليلة فيه. قد فالنعوت اجلملة الفعل

أشران شابقًا إىل أن النعت اجلملة يب أن يكون مجلة خِبية وليس مجلة طلبية، ويشتمل على الضمري الذي يربطه  
 لنبوية التالية:ابملنعوت. فأما املنعوت يب أن يكون نكرة كما وجدان يف اآلحاديث ا

َت؟ قَاَل: أَمرراً  ُتهُ ))قَاَل: َفَما الَّذري تَ َبسَّمر  د  لَ وَ  ور أَ ))... 59...((،،هر بر  عُ فَ ت َ ن ْ ي ُ  م  لر عر  ور أَ )) 58أَدررََكترينر َدعرَوُة أُمّري...((، َعَرف ْ
 نَّ ...إر )) 62((،...اهبرَ  قُ د  صَ تَ  ةر قَ دَ ا صَ هنََّ إر فَ )) 61((،.ةر امَ يَ قر الر  مَ ور ي َ  هُ نر مر  ص  تُ اق ْ اًب رر ضَ  بَ رَ ضَ  نر مَ )) 60((،له. وْ عُ دْ يَ  ح  الر صَ 
  63((،االً...بَ خَ   وهُ لُ  تَْ اَل   ةر انَ طَ بر ، وَ ر  كَ نْ مُ الْ   ن  ى عَ هَ ن ْ ت َ وَ   وف  رُ عْ مَ لْ ب    هُ رُ مُ تَْ   ة  انَ طَ ب  :  انر تَ ان َ طَ بر   هُ لَ  وَ الَّ إر   ةً يفَ لر  خَ اَل اً وَ يّ بر نَ   ثر عَ ب ر ي َ   ملَر   هللاَ 
 ثُ هَ لْ ي َ   بر لر ا كَ ذَ إر فَ ))  66((،،شُ طَ العَ   هر بر   د  تَ اشْ   ق  ير رر طَ بر ))  65...((،يش  يَْ   لر جُ ا رَ مَ نَ ي ر ب َ ))  64((،؟اّب َ رُ ت َ   ة  مَ عر نر   نر مر   كَ لَ   لر ...هَ ))
  67((....شر طَ عَ الر   نَ ى مر رَ الث َّ   لُ كُ يَْ 
األفعال املاضية، وبعض آخر من فنلحظ أن كل هذه النعوت من النعت اجلملة الفعلية، أي: بعضها من  

األفعال املضارعة. وإذا أمعن النظر فوجدان أن منعوهتا نكرة، والنعوت تتبع املنعوت فتكون نكرة أيضاً. لذلك، الداللة 
الستخدام هذه النعوت اجلملة الفعلية يف هذه اآلحاديث هي التخصيص ألنه يقلل االشْتاك الذي حيصل يف النكرات 

 ة  رَّ  هر يفر  ةر أَ رَ امر  تر بَ ذّر عُ وكذلك ما وجدان يف هذه األقوال من رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: )) وُيصص املقصود.
 نر عَ  ونَ هُ ز  نت َ يَ  ام  وَ ق ر أَ  لُ ا ابَ مَ )) 69...((،ئاً ير شَ  للر ابر  كُ ر  شْ  يُ اَل  د  بر عَ  لّر كُ لر  رُ فَ غر ي ُ ف َ )) 68((،وعاً...جُ  تر اتَ  مَ ىتَّ حَ ا هَ ت ْ سَ بَ حَ 
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َ النَّاُس بُ ُيواًت  71((،ا.مهَُ دُ حَ ا أَ هبرَ  ءَ ابَ  در قَ ف َ  رر افر كَ   هر ير خر ألرَ  الَ قَ  ل  جُ ا رَ ميَُّ أَ )) 70((،؟هُ عُ ن َ صر أَ  ءر ير الشَّ   ُيَشب  ُهوََنَا))َحىتَّ يَ برينر
،)). لر رَاحر

َ
مل يَبة ...((، ابُ صَ يُ  م  لر سر مُ  نر ا مر مَ )) 73...((،ُيُ ب  الر  ْفَق َويُ ْعط ي َعَلْيه  ))إرنَّ هللَا َرفريقر  72ابر ُصر  نر ا مر مَ )) 74مبر

لرم   76((،هُ لَ  بَ تر  كُ الَّ إر  هر در سَ  جَ يفر  هللاُ  هُ َل تَ اب ْ  م  لر سر مُ  نر ا مر مَ )) 75((،بَ تر  كُ الَّ إر  ضُ رَ يَْ  د  حَ أَ  َشورَكًة يفر  ُيَشاكُ ))َما مرنر ُمسر
ن رَيا...((، ر  77الدُّ ...((، ُيُ ب  ُهَما))إرنَّ فريرَك خَلُُلَقنير َماَعَة...((،اَل ُيْسَأُل ))َثالَثَةر  78اَّللَّ  لر جُ رَ )) 79َعن رُهمر: َرُجلر فَاَرَق اجلَر

  80...((.،هُ نر عَ   لر أَ سر تَ   الَ ياً فَ اصر عَ   اتَ مَ فَ  هُ امَ مَ ى إ  صَ عَ ، وَ ةَ اعَ مَ الَْ   قَ ارَ فَ 
وبعد أن نقوم ابلفحص العميق، جتلى لنا األمر أن النعوت املذكورة سابقاً هي من النعوت احلقيقية. والنعت  

احلقيقي كما عرفنا أنه ما يبني نعت من نعوت متبوعه أو صفة من صفات موصوفه. وأما النعت السبيب أي: هو الذي 
إال اندراً يف الكالم. ووجدان أنه غري وارد يف كتاب األدب   يبني نعت من نعوت ما تعلق مبتبوعه. والنعت السبيب ال أييت

مجيعها   -فعلية كانت أو امسية-املفرد إال مرة واحدة. وهذا يعين أن النعوت الواردة من النعوت املفردة، والنعوت اجلملة،  
َغاَب َوامررَأَةر من النعوت احلقيقية إال نعت واحد للنعت السبيب. وورد هذا النعت الفريد يف هذا احلديث: ))

فنلحظ أن النيب صلى هللا عليه وسلم خصص املرأة اليت غابت زوجها وكفاها مؤنة الدنيا فتِبجت  81...((.َزْوُجَها
ومترجت بعده. وهذا احلديث وارد حتت ابب البغي يف كتاب األدب املفرد. ونعت ))غاب(( ال يبني صفة من صفات 

صفة من صفات ما تعلق ب     ))امرأة(( وهو ))زوجها((. وعلى هذا يكون النعت ))غاب ل     ))امرأة((، وإمنا يبني وُيصص  
 زوجها(( نعتاً سببياً ونعتاً مجلة فعلية، ويدل على التخصيص. 

  

 

 

 
 

 من األدب املفرد.   203ابب    70
 من األدب املفرد.   205ابب    71
 من األدب املفرد.   216ابب    72
 من األدب املفرد.   218ابب    73
 من األدب املفرد.   227ابب    74
 من األدب املفرد.   228ب  اب  75
 من األدب املفرد.   228ابب    76
 من األدب املفرد.   228ابب    77
 من األدب املفرد.   267ابب    78
 من األدب املفرد.   268ابب    79
 من األدب املفرد.   268ابب    80
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 دالالت النعوت على التوكيد
املفرد. وعلى هذا، نعرض إذا أمعن النظر فنلحظ أن دالالت النعوت على التوكيد ال ترد كثرياً يف كتاب األدب   

 كل النعوت الدالة على التوكيد وهي مخسة مناذج فقط، وهي كما أدانه:
  83،...((د  اح  وَ  يد  عر  صَ وا يفر عُ مَ تَ اجر  ور لَ وَ و)) 82،((...قُ لر اخلرَ  مُ احَ ْتََ يَ  ءر زر اجلرُ  كَ لر ذَ  نر مر ، فَ دا  اح  وَ ءًا زر جُ  ضر رر  األرَ يفر  لَ زَ ن ر أَ وَ ))
   84.((...ة  دَ اح  وَ   ةً سَ مر غَ  طُ ير خر مُ الر   هر ير فر   سَ مَ غر ي ُ   نر أَ  رُ حر بَ الر   صُ قُ ن ر ا ي َ مَ كَ   الَّ إر ))و
وكانت النعوت ))واحداً((، و))واحد((، و))واحدة(( يف األمثلة السابقة للتوكيد ومل تفد معان جديدة وإمنا  

 85وكذلك ما أشبهها من الكلمات األخرى.تؤكد املعىن القائم وحنوها كلمة: الفريدة ألهنا تعين املنفردة أو الواحدة، 
َ ضر رَ األرَ وَ  عَ بْ الس   اتر وَ مَ السَّ  نَّ إر فَ ))وكذلك املثال اآلخر يف قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   نَّ أَ  ور لَ ...وَ عَ بْ الس   نير

َ ضر رَ األرَ وَ   عَ بْ الس    اتر وَ مَ السَّ  ففي هذا احلديث، كلمات ))السبع(( مل تفد معان جديدة وإمنا تؤكد معين   86....((عَ بْ الس    نير
))السماوات(( و))األرضني(( أبهنما سبع طبقات. ولذا، يكون الغرض من استخدام نعوت ))السبع(( للتوكيد. وتلي 

 الداللة على التفصيل بعد داللة التوكيد كما أدانه.
  

 دالالت النعوت على التفصيل
النعوت على التفصيل ال توجد كثرياً يف كتاب األدب املفرد وإمنا أتيت يف املثالني فقط. لذا، هذه  إن دالالت 

 : ُت...((، َحَسنُ َها َوَسي  ئُ َهاالداللة هي أقل دالالت الواردة فيه، وهي كاآلتية: ))ُعررَضتر َعَليَّ أَعرَماُل أُمَّيتر   87فَ َوَجدر
ر تَ لَ صر خلََ و))... ونلحظ يف املثال األول أن رسول هللا صلى هللا عليه بنّي أن أعمال  88((..ةُ نَ اأْلَ وَ  مُ لْ اِلْ  : هللاُ ا مَ هُ ب ُّ حيُر  نير

أمته عرضت عليه، وفّصل تلك األعمال حبسنها وسيئها. وعلى هذا، عرفنا أن ))حسنها(( و))سيئها(( أيتيان تفصياًل 
هنما احللم واألانة. لتلك األعمال. وكذلك ما نرى يف قوله صلى هللا عليه وسلم لبيان خصلتني حيبهما هللا، وفّصل أب

ويف املثال  89واألانة هي ضبط النفس والصِب، كما قال بعضهم: ))األانة حصن السالمة، والعجلة مفتاح الندامة((.

 
 من األدب املفرد.   54ابب    82
 من األدب املفرد.   225ابب    83
 من األدب املفرد.   225ابب    84
 . 439، ص3، م(، ج15عباس حسن، النحو الوايف، )القاهرة: دار املعارف، ط  85
 من األدب املفرد.   251ابب    86
 من األدب املفرد.   116ابب    87
 من األدب املفرد.   267ابب    88
http://www.al-م.  2015أكتوبر    26موقع الفرقان، بتاريخ    ( إذا نزل بك الشر فاقعد به، من55احلكمة ضالة املؤمن )  89
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األول أييت النعتان ))حسنها(( و))سيئها(( تفصياًل ملنعوته السابق وهو ))أعمال أميت((. وأما املثال الثاِن فالنعتان 
 يدالن على التفصيل، ومنعوهتما ))خصلتني((.  ))احللم(( و))األانة((

 
 دالالت النعوت على املدح

 وكذلك دالالت النعوت على املدح ال ترد بكثرة يف اآلحاديث وإمنا ترد اثنتا عشرة داللة. 
 : يتم يف هذا النوع تناول النماذج من النعوت الدالة على املدح ميزاهتا أهنا مفردة مشتقة: النوع األول 
ير ابلذكر أن النعت متجرد للمدح اخلالص حني يكون معناه اللغوي أو املراد األصلي منه غري مقصود، واجلد  

حنو: وما أرسل هللا النيب األمني إال رمحة للعاملني. فشهرة النيب صلى  90وتقوم القرينة الدالة على أن املقصود أمر آخر،
القصد من كلمة ))األمني(( يف املثال، إمنا هو غري مرادها اللغوي هللا عليه ابألمانة ال تكاد ختفي على صديق أو عدو، ف

 األصيل أي: املدح اخلالص.
  91.((.ح  ال  الص   ءر رر مَ لر لر  حُ ال  الص   الُ مَ الر  مَ عر و نر رُ مر  عَ ...يَ قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ))واملثال األول:  

فكلمتا ))الصاحل(( نعتان ل     ))املال(( و))املرء(( وهي تدل على املدح اخلالص. وال نقول أهنما دالتان على التوضيح 
مع أهنا معرفة لوجود القرينة وهي: ))نعم((. وتقوم القرينة ))نعم(( الدالة على أن املقصود أمر آخر وهو املدح. وفعل 

وابإلضافة إىل ذلك نلحظ ه عند استحساننا ألمر يستحق املدح والثناء. ))نعم(( هو أسلوب املدح الذي نستخدم
املؤمن احملمود هو من كان طبعه  أن " يعين: هذا الكالمو  92....((،ي  ر  كَ   ر  غ   نُ مر ؤر مُ الر قوله صلى هللا عليه وسلم: ))

فالنعتان  93".لكنه كرم وحسن خلق ، وأن ذلك ليس منه جهالً  وشيمته الغرارة وقلة الفطنة للشر وترك البحث عنه
 ))غر(( و))كرمي(( تدالن على املدح ومنعوهتما: ))املؤمن((. 

 ابُ وَّ الت َّ  تَ نر أَ  كَ نَّ إر  يَّ لَ عَ  بر تُ  وَ لر  رر فر اغر  مَّ هُ للَّ اَ األمثلة األخرى من النعوت الدالة على املدح هي: و))و  
أَُلَك مرنر َفضرلرَك  و  95...((،،اْلَعظ يُم اِْلَل يمُ ))اَل إرَلَه إرالَّ هللاُ  و  94،((.يمُ ح  الر    96،فَإرنََّك تَ قردرُر َواَل أَقردرُر...((  اْلَعظ يم  ))َوَأسر
مر اَّللَّر و يم  ))برسر ففي كل هذه اآلحاديث النبوية الشريفة وجدان أن النعوت ميزاهتا مفردة ومشتقة  97....((الر ْْحَن  الر ح 

 
 . 439، ص3انظر: عباس حسن، النحو الوايف، ج  90
 من األدب املفرد.   140ابب    91
 من األدب املفرد.   197ابب    92
 . 121، ص13م(، ج1995الفكر،    حممد مشس احلق العظيم آابدي، عون املعبود شرح سنن أيب داود، )لبنان: دار  93
 من األدب املفرد.   277ابب    94
 من األدب املفرد.   292ابب    95
 من األدب املفرد.   293ابب    96
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من الصفة املشبهة على وزن ))َفعريرلر((. فكل هذه النعوت ال تفيد توضيحاً ألن هللا ال حاجة إىل ذلك، ولذلك تفيد 
))ُقلر سم الفاعل كما يلي: النعوت املدح اخلالص. وجبانب ذلك، وجدان النعوت الدالة على املدح ومشتقات من ا

َ اْلغَْيب  اللَُّهمَّ   ء  َوَملريرَكُه...((  والش َهاَدة  َفاط َر الس َمَوات  واأْلَْرض    َعاِل  ف     ))عامل(( و))فاطر(( من أمساء   98،َربَّ ُكلّر َشير
، ))اللَُّهمَّ َربَّ السََّمَواتر َواالفاعلني على وزن ))فَاعرلر((. واملثال األخري:  َررضر  ،ىوَ الن   وَ  ب   اِلَْ  قَ ال  فَ  ء  ير شَ  لّر كُ   بَّ رَ وَ  ألر

))فالق(( نعت دال على املدح ووزنه ))فَاعرلر((، وأما ))منزل(( فجاء على  99.،...((آن  رْ قُ الْ وَ  يل  ْن  اْل  وَ  اة  رَ وْ الت    لَ ز  نْ مُ 
  وزن ))ُمفرعرلر((. وبعد ذلك، سننتقل إىل النوع الثاِن من النماذج للنعوت الدالة على املدح. 

 
 لة:: يتم يف هذا النوع تناول النماذج من النعوت الدالة على املدح ميزاهتا أهنا مفردة مؤو النوع الثاين 
، اَل إرَلَه إرالَّ هللُا  َرب  اْلَعْرش  ومن النماذج اليت تدل على املدح هي كما تلي: ))...اَل إرَلَه إرالَّ هللُا   َرب  الرَعظريمر

، اللَُّهمَّ اصرررفر َشرَُّه.(( الس َمَوات  َوَرب  اأْلَْرض  َوَرب  اْلَعْرش    الرَغيربر والشََّهاَدةر فَاطرَر ))...ُقلر اللَُّهمَّ َعاملرَ و 100،الرَكررمير
َررضر  فنلحظ أن النعوت ))رّب(( كلها مفردة مؤولة وليست مشتقة  101.َوَملريرَكُه...((َشْيء   َرب  ُكل   السََّمَواتر واألر

ألهنا أتيت على صيغة املصدر. وهذه النعوت متجردة للمدح اخلالص حني تكون معانيها اللغوية منها غري مقصودة، 
قوم القرينة الدالة على أن املقصود أمر آخر أي: املدح. ففي هذه اآلحاديث النبوية الشريفة دعا النيب صلى هللا عليه وت

وسلم ومدح وثىن هللا أبنه ))رب العرش العظيم((، و))رب السموات ورب األرض ورب العرش الكرمي((، و))رب كل 
ريفًا ألن ))هللا(( ليس حباجة إىل ذلك، فأفادت املدح. وهذا شيء((. وكلمات ))رب(( هنا ال تفيد ختصيصًا وال تع

 النوع من النعوت الدالة على املدح هو من أقل دالالت النعوت الواردة يف هذا الكتاب.
 

 دالالت النعوت على الذم
 ترد دالالت النعوت على الذم يف كتاب األدب املفرد مخسة مرات. 
 النوع ذكر النماذج من النعوت الدالة على الذم ميزاهتا أهنا مفردة مشتقة:: يِبز يف هذا  النوع األول 
وقد أشار عباس حسان إىل أن النعت متجرد للذم اخلالص إذا كان معناه اللغوي أو املراد األصلي منه غري  

ج هنج وال األمويني وعلى سبيل املثال: ال تنه  102مقصود، مع وجود القرينة الدالة على أن املقصود أمر آخر وهو الذم.
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احلجاج بن يوسف الطاغية، فشهرته ابلطغيان شهرة ال تكاد ختفي على أحد، جعلت الداللة من كلمة ))الطاغية((، 
ففي هذا املثال، يكون النعتان ))خب((،  103،((.يم  ئ  لَ  ب  خَ  رُ اجر فَ الر وَ إمنا هو أمر آخر غري مرادها األصيل. ))...

و))لئيم(( متجردين للذم اخلالص ألن املراد األصلي غري مقصود، منعوهتما حمذوف، تقديره: شخص، أو إنسان، أو 
وكذلك ما  104.مضلّرل، يكون ظاهره على غري ابطنه، متملّرق غشَّاشرجل. واخلب مبعىن اخلُدَّاع أي كثري اخلداع، 

 105((.ي  ذ  بَ الْ   شَ اح  الفَ   ضُ غر بر ي ُ لَ   هللاَ   نَّ إر ...وَ ))ش((، و))البذي((، و))املتفحش(( يف اآلحاديث التالية:  وجدان ))الفاح
فكل هذه النعوت متجردة للذم اخلالص وذلك  106.((...شَ ح   فَ ت َ مُ الْ  شَ اح  فَ الْ  بُّ حيُر  الَ  هللاَ  نَّ إر ، فَ شَ حر فُ الر وَ  مر كُ يَّ إر وَ ))و

ألن املعاِن اللغوية منها غري مقصودة. ومنعوهتا حمذوفة والتقدير: شخص، أو رجل، أو إنسان، أو فرد. واملثال اآلخر 
َّللَّر مرَن الشَّ يف هذا النوع هو قوله صلى هللا عليه وسلم ملن مسع نباح الكلب أو هناق محار:  َتعرذر ابر يرطَانر ))فَ لرَيسر

يم   ف     ))الرجيم(( نعت متجرد للذم اخلالص ومنعوته ))الشيطان((. فشهرة الشيطان ابلرجم شهرة ال  107 ....((الر ج 
 تكاد ختفي على إنسان، وجعل املراد منها إمنا هو ذم خالص غري معناها اللغوي األصلي.

: يِبز يف هذا النوع ذكر النموذج الواحد من النعت الدال على الذم ميزاته أنه مجلة فعلية كما قال رسول النوع الثاين
 هللا صلى هللا عليه وسلم: 

ففي هذا احلديث، يوجد نعت مجلة فعلية وهو: ))يتهاتران،  108 .((.ن  بَ اذَ كَ تَ ي َ ، وَ ان  رَ ات َ هَ ت َ ي َ  نر اانَ طَ ير شَ  انر بَّ ت َ سر مُ ...الر ))
ويتكاذابن((، ومنعوهتما ))شيطاانن((. ومن املالحظ، الداللة أو الغرض من استخدام هذين النعتني هي الذم. كما 

 الم. علمنا أن الشيطان خملوق ذميم ورجيم ولئيم. لذا، اجلملة الفعلية املستخدمة يف هذا احلديث تناسب سياق الك
وجتلى لنا األمر بعد العرض أن هذه الداللة ال ترد كثرياً أو استعمالا اندراً يف كالم النيب صلى هللا عليه وسلم.  

ويف رأينا املتواضع، هذه القضية تناسب صفته صلى هللا عليه وسلم كنيب الرمحة وبشري. وعلى هذا، وجدان تشجيع النيب 
لناس وإمنا نبشرهم. ومن خالل حتليل مئة ومخسني حديثاً يف كتاب األدب املفرد، صلى هللا عليه وسلم لكي ال ننفر ا

 وجدان أن مجيع النعوت اليت وردت يف األحاديث من نوع النعت احلقيقي إال نعتاً واحداً من نوع النعت السبيب. 
 وفيما يلي اجلدول لكل نوع النعت ابعتبار املعىن: 

 
 من األدب املفرد.   197ابب    103
http://www.almaany.com/ar/dict/ar-م.  2015أكتوبر    25من موقع املعاِن، بتاريخ    104

ar/%D8%AE%D8%AF%D9%91%D9%8E%D8%A7%D8%B9%D9%8C / 
 من األدب املفرد.   217ابب    105
 من األدب املفرد.   225ابب    106
 من األدب املفرد.   588ابب    107
 من األدب املفرد.   201ابب    108
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 النسبة املئوية  املعىن النوع ابعتبار  الرقم

 99,33% النعت احلقيقي  1
 0,67% النعت السبيب  2

 1.1اجلدول 
مث وجدان أن أغلب النعوت ابعتبار اللفظ هي النعت املفرد املشتق، واتليها النعت اجلملة الفعلية، والنعت  

االمسية، مع العلم أبننا نعتِب النعت ابلظرف املفرد املؤول أقل منهما. وأقل النعوت ابعتبار اللفظ هي والنعت اجلملة 
 1.2واجلار واجملرور يندرج حتت النعت املفرد املشتق ألن األصل يف النعت أن يكون مفرداً. واإلحصائيات يف اجلدول  

 توضح لنا كيفية توزيع النعوت ابعتبار اللفظ.

 
 النسبة املئوية  النوع ابعتبار اللفظ  الرقم

 50% املشتق  املفردالنعت  1
 12% املؤول 2
 1,33% االمسية  النعت اجلملة 3
 36,67% الفعلية  4

 1.2اجلدول 
ومن حيث دالالت النعوت يف كتاب األدب املفرد، فإن النعوت اليت تدل على التخصيص أكثر، وتليها  

الثالثة. ويف املرتبة الرابعة واخلامسة جاءت دالالت دالالت النعوت على التوضيح. والداللة على املدح حتتل املرتبة 
 النعوت على التوكيد والذم. وأقل الدالالت الواردة يف كتاب األدب املفرد هي التفصيل.

 وفيما يلي اجلدول لكل داللة: 
 النسبة املئوية  داللة النعت  الرقم

 20% التوضيح  1
 64% التخصيص  2
 3,33% التوكيد  3
 1,33% التفصيل  4
 8% املدح 5
 3,33% الذم  6

 2.1اجلدول 
، يتضح لنا  كيفية توزيع دالالت النعوت يف كتاب األدب املفرد. ومبالحظة 2.1ومن خالل اجلدول     

اجلدول ميكننا أن نقول إن كثرياً من النعوت الواردة يف كتاب األدب املفرد تدل على التخصيص، حنو: مستجاابت، 
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وبة، والعليا، والدنس، والدّجال. وكذلك قد وراهباً، وجارية، وصاحل. وقد تدل على التوضيح، حنو: السمحة، واملكت
تدل على املدح، وعلى سبيل املثال: التّواب، والرحيم، والصاحل، وكرمي. وتكون أيضاً يف الذم كالفاحش البذي، 

ويتهاتران ويتكاذابن، ولئيم، وغري ذلك. وقد تدل على التوكيد، وأمثالا: السبع، وواحد، وواحدة. وأخرياً، قد تدل 
تفصيل، حنو: حسنها وسيئها، واحللم واألانة. إبمعان النظر إىل التقسيمات سابقاً، فوجدان أن دالالت النعوت على ال

على التخصيص أكثر استعماالً من الدالالت األخرى، وهذا ألن معظم أقوال النيب صلى هللا عليه وسلم تدل على 
  النكرات وختصيص املقصود.التخصيص. والغرض من التخصيص هو تقليل االشْتاك احلاصل يف  

 اخللصة
 أنواع على  الْتكيز  خالل  من املفرد،  األدب  كتاب  يف  الواردة  األحاديث  من  منوذجاً   ومخسني  مائة  درسنا  قد   هذا،  وعلى
 وقسمناها ورتبنا النماذج لذه حتليالً  عقدان حدة، على األحاديث مناذج كل  دراسة وبعد . استخدامه ودالالت النعت

 اتبع دراسة إىل ستدفع  دراستنا أن  نرجو وأخرياً،. ودالالته النعت أنواع حسب خاصة وميزات حمددة جمموعات إىل
 هناية  يف كما.  اللغويت  جمال  يف العلمية  الدراسات  وزيدة خدمة  يف  تسهم  وكذلك  األربعة،  التوابع   من النعت  غري  آخر

 الشريفة النبوية األحاديث يف التطبيقية النحوية للدراسات اجملال وتفتح الطريق ستمّهد الدراسة هذه أن أنمل املطاف
املتخصصون  منها يستفيد   لكي
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 املصادر واملراجع
 الكتب

 الفكر. لبنان: دار    عون املعبود شرح سنن أيب داود. م(.1995آابدي، حممد مشس احلق العظيم. )
القاهرة: دار .  د.ط حتقيق: فريد عبد العزيز اجلندي.   (. األدب املفرد.م2005)البخاري، حممد بن إمساعيل.  

 احلديث.
إلياس الباره  حتقيق: حممد   األدب املفرد الامع لآلدب النبوية.م(.  2011البخاري، حممد بن إمساعيل. )

 بريوت: دار ابن كثري.  3بنكوي. ط.
 . القاهرة: دار املعارف. 15ط  النحو الوايف.حسن، عباس. )م(.  
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م من  2015 أكتوبر 26. )د.ت(. االسْتجاع ( إذا نزل بك الشر فاقعد به55اِلكمة ضالة املؤمن )
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