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 األّول الباب
 المقدمة

 
 خلفية البحث وتحديد اإلجرائي -ا

اللغة العربية هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا من 
منثور  وما رواه الثقات منطريق النقل. وحفظها لنا القران الكرمي واألحاديث الشريفة، 

العرب ومنظوم. والعلوم اللغة العربية هي العلوم اليت يتوصل هبا إيل عصمة الّلسان والقلم 
عن اخلطإ. وهي ثالثة عشر علما: الصرف واإلعراب )وجيمعمها اسم النحو(، والرسم، 

طابة، خلواملعاين، والبيان، والبديع، والعروض، والقوايف، وقرض الشعر، واإلنشاء، وا
وكلها باحثة عن الّلفظ العرىب من حيث ضبطه وتفسريه  1والتاريخ، األدب، ومنت الّلغة.

وتصويره وصياغته إفرادا وتركيبا، واّلذي له حّق تقدمي من هذه العلوم املذكورة ))النحو(( 
اذ به يعرف صواب الكالم من  خطائه ويستعان بواسطته على فهم سائر العلوم ألّنحو 

إذا طلبت من العلوم أجّلها فأجلها يصلح من لسان األلكن واملرء تكره إذا مل يلحن و 
نفعا مقيم األلسن وسبب وضع النحو مع أّن النطق باالعراب سجية العرب من غري 

من أمهية العلوم الذي ليفهم القران ويتصفح معاىن القران والكتب  علم النحوو  2.التكلف
 الذي باللغة العربية.    

كعندي   -وت حنو املسجد واملقدركنح-النحو لغة معان كثرية أمّهها. القصد واجلهة
 كسعد حنو سعيد. ويف اصطالح العلماء هو قواعد يعرف  -حنو ألف دينار واملثل والّشبه

هبا أحوال أواخر الكلمات العربية الىت حصلت برتكيب بعضها مع بعض من إعراب وبناء 
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لم عن قوما يتبعهما ومبراعاة تلك األصول حيفظ الّلسان عن اخلطأ يف النطق، ويعصم ال
  3الزّلل يف الكتابة والتحرير.

علٌم بأصوٍل تُعرف هبا أحواُل الكلمات العربية من حيث علم القواعد أو النحو هو 
هو علم يبحث عن تغيري أواخر الكلم و يسمى أيًضا  اإلعراُب والبناء، وأما اإلعراب

ب واجلر واجلزم والنصمعربًا، و األحوال اليت تعرتي أواخر الكلمات املعربة أربع وهي الرفع 
. فلالمساء من ذلك رفع ونصب وجر وال جزم فيها، ولألفعال من ٤وتسمى أنواع اإلعراب

 5ذلك رفع ونصب وجزم وال جر فيها
ومن حديث النبوي عن ابن عباس رضي اهلل عنه، قال : قال رسول اهلل صلى عليه 

. )روه أهل اجلنة عريبوسلم : أحّبوا العرب لثالث : ألين عريب والقرآن عريب وكالم 
كما عرفنا أن القران الكرمي مصادر العلوم ولغته عربية فالبّدا ان نفهم علم النحو   6مسلم(

  .لنسهل ان نفهم القران ومعانيه والكتب اإلسالمية، والتابع اَحٌد من علم النحو
ا ملا عالتوابع كلمت تتبع ما قبلها يف اإلعراب فتكون مرفوعة أو منصوبة أو جمرورة تاب

  ٢قبلها. والتوابع أربعة منها النعت، والنعت تابع يدل على صفة يف اسم قبله.
االصل يف النعت ان يكون امسا مشتقا، كاسم الفائل، واسم املفعول، والصفة املشّبهة، 
واسم التفضيل. النعت نوعان حقيقي وسببيب. فاحلقيقي: مايبني صفة من صفات 

. جلملةا، وشبه مجلة االمسية او الفعليةاع: اسم ظاهر، و ينقسم ايل ثالثة انو  8متبوعه.
ة واحلقيقي يتبع متبوعه يف تعريفه، وتنكريه، ويف عدده، ويف نوعه. مثال إذا وجدنا الكلم
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))الطالُب اجملتهُد(( فطبعا قد نعلم هذه الكلمة النعت احلقيقي الن "اجملتهد صفة لطالب" 
والنعت احلقيقي من مجلة االمسية او  عرفتها، سهل عن م من اسم الظاهر النعت احلقيقي

ومعرفتهما ليس كالنعت اسم الظاهر ألن النعت اجلملة واحلال مها اجلملة  شبهالفعلية  و 
 يلتبسانو يتقاربان 

يوم  او االمسية منعوتا هبا. االمسية: حنو ))مضى الفعليةالنعت اجلملة: ان تقع اجلملة 
: حنو ))جاء الرجُل حيمل  الفعلية، ٧برُده قارص(( برُده قارص: مجلة اإلمسية نعت ليوم

كتابا((. وال تقع اجلملة نعتا ملعرفة، وامنا تقع نعتا للنكرة كما رأيت. فإن وقعت بعد 
عد حيمُل كتابا(( إال اذا وقعت ب املعرفة كانت يف موضوع احلال منها، حنو ))جاء عليٌ 

املعّرف ب))أل(( اجلنسية، فيصح أن جتعل نعتا له بإعتبار املعىن، ألنه يف املعىن نكرة. 
وان جتعل حاال منه بإعتبار اللفظ، النه معّرف لفظًا ب))أل(( حنو ))الختالِط الرجَل 

 فيجوز ان جتعل نعتا او حاال 1٠يعمُل عمَل السفهاِء((.
ان يقع الظرف او اجلاّر واجملرور يف موضيع النعت. حنو ))يف الدار  هو لة:وشبه اجلم

الرجل أمام الكرسي((، و))رأيت رجال على حصانه((. واألصل يف الدار رجل كائن، او 
اذا نُعَت مبفرد وظرف  موجود، أمام الكرسي. رايت رجال كائنا، او موجودا على حصانه.

أتى لة. وجيوز تقدمي اجلملة كقوله سبحانه: ))فسوف يوجمرور ومجلة فالغالب تأخري اجلم
 اهلل بقوم حيبهم وحيّبونه أذلّة على املؤمنني أعزة على الكافرين((. يف موضوع النعت ))أَِذلَّةٍ 

(( نعت اي يَرُؤفوَن هبم ويرمحون. ))أَِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِْيَن(( يغلظون علي هم َعَلى اْلُمْوِمِننْيَ
 11وز "أَِذلًَّة" بالنصب على احلال أي حيّبونه يف هذا احلال.ويعادوهنم، وجي

والنعت الّسبيب: ما يبني صفة ما له تعلق مبتبوعه وارتباط به. حنو ))جاء الرجل  
الفاضل أخوه(( و))جاء الرجالن فاضل أخوامها(( و))جاء الرجال فاضل أخوامها(( 

 لة أخواهتن((. أما النعت الّسبيبو))جاء الرجال الفاضلة أخواهتم(( و))جاء سيدات فاض
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وأما  12 ه.فيكون دائما مفردا ويتبع متبوعه يف تعريفه وتنكريه ويتبع مابعده يف تذكري وتأنيث
ا املثل غري ولكن ملا كان يف هذ ،اللفظ بعد النعت فواجب ضمريها الذي يعود اىل منعوته

ام ميتا األب(( و))الرجال الكر ضمري حنو: ))جاء الرجالن الكرميا األب(( و))واملرأتان الكر 
، فيطابق تالنعت السبيب الذي حيتّمل ضمري النعو األب(( و))النساء الكرميات األب(( 

 منعوته إفراًدا وتثنية ومجعا وتذكريا وتأنيثا، كما يطابقه إعرابا وتعريفا وتنكريا.
))يُ ْؤِمُنوَن بِالّلِه  :آل عمرانيف القران الكرمي توجد كثرية النعت وانواعه وأكثر يف سورة و 

رَاِت وَ  َهْوَن َعِن اْلُمنَكِر َوُيَسارُِعوَن يف اخْلَي ْ أُْولَ َِِك ِمَن َواْليَ ْوِم اآلِخِر َويَْأُمُروَن بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ
احِلِنَي(( ))يُ ْؤِمُنوَن بِالّلِه(( : جيوز أن يكون يف موضع نصب على احلال، وجيوز أن  الصَّ

 13المة، وجيوز أن يكون مستأنفا وما بعده عطف عليه. يكون يف موضع نعت
وبذالك هذه الرسالة العلمية الباحث يبحث عن النعت، الن النعت ُمِهٌم لفهم تركيب 
الكلمة وُمِهٌم  يف فهم معاىن القران ومهم يف فهم الكتب اإلسالمية العربية، وأرد الباحث 

فيهما  واحلال يتشّبهان ويلتبسان ليسهل القاريء فهما صحيحا با النعت، واّن النعت
بالكمال يف  احلالفّرق بني النعت و يستطيع القاريء ان يتا  ايل مباَحَثة مفّصلة لحيحىت 

واحلال ميكنه أن  النعتحىت إذا يقرأ كلمة من اجلملة او القران الكرمي او الكتب العربية، 
 منها الكرمي القران معاىن معرفة يف مهمة وهي كثرية، وظيفته ايضا والنعت ،يعرفه ويفرقه

 ان وحيث توضح،ل وظيفته فنعت معرفة موصوفه إذا. االسم يف املسرتكني بني لتفرقة
 الذي وظيفته بعض كان وظيفتني اىل باالضافة لتخصيص وظيفته فنعت نكرية موصوفه

 بالنعت قاريال  يفهم ان وعليك. لذم فنعت(( الفاسق بزيد مررت)) حنو باجملاز يوصف
 كثري لكرميا القران يف النعت ألن. صحيحا فهما الكرمي القران معاىن يعرف ان يريد اذا

آل ث يف سورة وخيتار الباح .آل عمران السورة يف اخص الكرمي القران يف متفرقة ووظيفته
الهّنا تشتمل على انواع النعت من احلقيقي وتوكلت نظريّة النعت فيها. فكتب  عمران
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 من مرانآل ع"النعت في سورة الرسالة العلمية حتت العنوان:  الباحث نتائجها يف
  "الكريم القرٰان

تحديد ال كاتب يفاللتجنب القارئ عن سوء التفهم يف موضوع هذا البحث  فيسرح 
 اإلجرائى فيما يلي : 

: لغة وصف الشيء مبا هو فيه، واصطالحا التابع الذي يتمم متبوعه ببيان  . النعت1
أما النعت الذي يبحثه الباحث يف هذا البحث  1٤أو صفات ما يتعلق به.صفته من صفته 

  اجلملة وشبه اجلملة نعتهو ف
هي اسم لطائفة من االيات مسماة باسم خاص بتوقيف من الرسول   : . السورة 2

 15صلى اهلل عليه وسلم
كلماهتا و : هو اسم السورة من سورة القران الكرمي، وهو مدنية اياهتا مائتان آل عمران. 3

 16ثالثة االف وأربعمائة وستون وحروفها أربعة عشر ألفا ومخسمائة ومخسة وعشرون
 

 أسئلة البحث -ب
بعدما ذكرته الباحث عن خلفية البحث فمن الالزمة أن تظهر الباحث أسِلة 

 البحث فيما يتعلق الدواعى الختيار املوضوع املذكور قبله، وهي كما يلي:
 ؟ الكرمي القرٰان من آل عمرانيف سورة  توجدتان اليت شبههاو  اجلملة نعوت ما 
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 أهدف البحث -ج
 مناسبا بأسِلة البحث فأهداف هذا البحث هو :

 .الكرمي القرٰان من آل عمرانيف سورة  توجدتان شبههاو  اجلملة نعوت. ملعرفة 1
 .لكرميا القرٰان من آل عمرانيف سورة  توجدتان شبههاو  اجلملة نعوت أنواع ملعرفة .2
 
 أهمية البحث -د

مناسبا بأهداف البحث املكتيب هي بأن نتيجة البحث هتدف إعطاء نتيجته إىل التقدم 
اإلجتماعي والتقدم العلوم. فهذا البحث يطلب النوعني من أمهيات البحث، ومها أمهيات 

 البحث نظرية وتطبيقية، فالنتيجة من هذا البحث ترجى أن تكون فوائد كما يلي:
 النظرية -1

 نعتوصا عن خص النحوأ. زيادة املعرفة واملعلومة ملن يشتغل باللغة العربية عن علم 
 .مع أن النعت مهم لكثرة استعماله يف اللغة حتريرا كانت أم شفويا اجلملة وشبه اجلملة

ب. زيادة املعرفة واملعلومة ملن يريد التعمق أو االطالع عن السورة املوجودة  يف القران 
  اليت تتعلق النعت.الكرمي

ت. أن يكون نتيجة هذا البحث زيادة املراجع يف مكتبة جامعة أنتساري اإلسالمية 
 .احلكومية بنجرماسني

 التطبيقية -2
أ. زيادة املعرفة على فهم القرآن وما فيه من العلوم والقواعد والتطبيق اللغة العربية 

 يف علم النحو اليت تالته الباحث اجلملة وشبه اجلملة نعتخاصة عن 
 اجلملة عتنب. زيادة املعرفة للباحث خصوصا أو للقاري الذي يريد ان يفرق بني 

 واحلال من جهة التحليل أو النظرية
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 أسباب إختيار الموضوع -ه
 وأما األسباب اليت اختيار الباحث يف هذا املوضوع، فهو:

بالكمال يف اجلملة او القران  واحلال اجلملة نعتالقاريء ان يفّرق بني  . ليستطيع1
 .الكرمي او الكتب العربية

 وشبه ملةاجل نعتنعت ليسهل القاريء فهما صحيحا ب. أرد الباحث يف حبث ال2
 ميكنه أن يعرفه النعتحىت إذا يقرأ كلمة من ،  اجلملة

القرآن من سور أطوال يف  آل عمران، ألن سورة آل عمران. واختار الباحث سورة  3
الكرمي حىت توجد فيها كثري من النعت وتوكلت نظريّة النعت ويف هذه السورة تشتمل على 

 القيم الرتبوية.
 

 الّدراسات الّسابقة -و
وقبل أن يقدم الباحث الرسالة العلمية هبذا املوضوع املختار، قد فتش الباحث يف 

 ية وهي: انرتنيت وعدة املراجع واملصادر اليت تتعلق بالرسالة العلم
عليم ، الرسالة العلمية، )يف قسم تاخالق للبنينالنعت والمنعوت في كتاب نيليل سوراي 

.  الفرق بني 2٠13اللغة األجنبية كلية اللغة واألدب جامعة احلكومية سيمارانج( سنة  
، الق للبنيناخرساليت و نيليل سوراي ىف دراسها وموادها عن النعت واملنعوت يف كتاب 

 حلقيقياالبحث توجد  النعت احلقيقي فقط يف رسالتها. وأنا أحبث عن النعت وحاصل هذا 

 .اهوشبهملة اجل نعت يعىن
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 هيكل البحث -ز
 هذا البحث سيكتب هبيكل البحث كما يلي:

يتكون من صفحة املوضوع وصفحة التأييد وصفحة  (preliminaries)يف الوجه  -1
مة املقدمة وحمتويات البحث وقائ عرض وصفحةالشعار وصفحة امللخص وصفحة ال

 التعلق.
 يتكون من أربعة أبواب، وهي: (content)يف قسم احملتوى  -2

 : متهيدي  الباب األول
 حيتوي هذا الباب عن خلفية البحث والتحديد اإلجرائي وأسِلته وأهدافه وأمهّيته  

شتمل على يوأسباب اختيار املوضوع والدراسات السابقة وهيكل البحث ومنهجه الذي 
نوع البحث وتصميمه والبيانات ومصادرها وأساليب مجع البيانات وأساليب حتليل 

 البيانات مث األخري قائمة املراجع.
 : اإلطار النظري الباب الثاىن

 ته.أمهيو  هقواعدو  حيتوي هذا الباب عن تعريف النعت وأنواعه
 : حتليل البيانات ومناقشتها الباب الثالث

  القرآن الكرمي )دراسة يف سورة يف شبههاو ملة اجل نعتحيتوي هذا الباب عن عبارات 
 ( الكرمي القرٰان من آل عمران

 : اخلامتة  الباب الرابع
 حيتوي هذا الباب من خالصة البحث وتوصياته ومقرتحاته.

 
 منهج البحث -ح
 نوع البحث -1

وات الذي يتكون من اخلطنوع البحث الذي يقوم به الباحث هو البحث املكتيب 
 االتية:
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: مجع العديد من الكتب املتعلقة هبذا املوضوع ككتب النحو والصرف والتفسري   أّوال
 وغريها 

 .باستخدام الكتب النحوية شبههاو ملة اجل نعت: تقدمي األساس العامة عن  ثانيا
ملة اجل نعتاليت تتضمن  الكرمي القرٰان من آل عمران: حتليل االيات من سورة  ثالثا

 .باستخدام التحليل النحوي والتفسري ماوانواعه شبههاو 
 تصميم البحث -2

 أما تصميم البحث فهو مكون من مراحل البحث كما يلي:
 : املرحلة األّولية للبحث، وهذه تشمل اخلطوات االتية:  أّوال

 أ( توجيه املوضوع إىل املشرف مع استشارة إليه عن املوضوع املختار
 خطوات البحث ب( ختتيط

 ( مجع كتب املتعلقة باملوضوع لتكون مصادرا للبيانات كالقرآن الكرمي وكتب 
 النحو وكتب التفسري وغريها 

د( قراءة الكتب اليت تتعلق بالنعت وفهمها مع حتليل آية بعد آية يف القرآن الكرمي 
 اليت تتضمن النعت بالنظر إىل قواعد النحوية آل عمرانيعين يف سورة 

 كتابة خطة البحثه(  
االسرتشاد إىل املرشد عن اخلطة البحث مث تسجيلها إىل جلنة و( االستشارة و

 مناقشة خطبة البحث
 مرحلة االستعداد للبحث، وهذه تتضمن اخلطوات اآلتية:  ثانيا:

 ( تقدم خطة البحث إىل جلنة مناقشة خطة البحث مث تناقشها الباحث مناقشةأ
للبحث وذلك لبحث الكتب املتعلقة هبذا البحث  ( طلب رسالة االستِذانب

 خمتلف املكتبات املوجودة يف جامعة أنتساري اإلسالمية احلكومية بنجرمابني.
 : مرحلة تنفيذ البحث، وهذه تتضمن اخلطوات اآلتية: ثالثا

 أ( مجع البيانات األساسية املتعلقة هبذ البحث
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 ب(  متابعة عملية اإلشراف من املشرفني باجلد
  ( عرض البيانات وحتليلها

  مرحلة كتابة رسالة العلمية:  رابعا
ويف هذه املرحلة تقوم الباحث بكتابة نتائج البحث على شكل البحث العلمي       

حتت إشراف وإرشاد املشرفني. وتكتبها الباحث بعد أن يصححها املشرف بتصحيح كل 
 خطإ أو نقصان الذي يوجد يف البحث.

 درها البينات وبصا -3
 بيانات البحث (أ

البيانات اليت حتتا  يف هذا البحث هي اآليات تتضمن النعت يف القرآن الكرمي يعين 
 وأنواع اليت قد حللتها الباحث بالتحليل النحوي. آل عمرانيف سورة 

 ب( مصادر البيانات
مصادر البيانات يف هذا البحث هي املراجع من الكتب اليت تبحث فيها عن النعت، 

 قسم إىل قسمني ومها:وهي تن
 أّوال: مصدر البيانات األساسي هو القرآن الكرمي.

 ثانيا: مصادر البيانات الفرعية وهي عديد من كتب النحو والصرف والتفاسري منها:
 . حنو الواضح لعلي اجلارم ومصطفى أمني1
 . جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغالييين2
 لفؤاد نعمة.  وملخص قواعد اللغة العربية 3
 . قواعد األساسية للغة العربية للسيد أمحد اهلامشي٤
 . صفوة التفاسري للشيخ حممد الصابوين 5
 . مراح البيد لكشف معىن القرآن اجمليد للعالمة الشيخ حممد بن عمر نواوي اجلاوي6
 . جامع الدروس العربية للشيخ مصطفى الغاليىن ٢
 . شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك8
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 . حنو الواضح لعلّي اجلارم ومصطفى امني٧
 . قواعد األساسّية الّلغة العربية للّسيد أمحد اهلامشي1٠
 . الكواكب الدرية للعالمة عبد اهلل حيىي الشعيب 11
 . إعراب القران أليب جعفر أمحد بن حممد بن إمساعيل12
 .إعجاز القران والبالغة النبية ملصطفى صادق الرفعي13

 ع البياناتأساليب مج -٤
واألساليب اليت تسلكها الباحث جلمع هذه البيانات، هي بتحديد اآليات القرآنية 

ن النعت، ، مث حُتَلُِّل إعراهبا باستخدام قواعد النحو عآل عمرانالىت تتضمن النعت يف سورة 
 وبالنظر إىل كتب إعراب القرآن، وكتٍب أخرى اليت تتعلق هبذا الرسالة العلمية.

 حتليل البيانات أساليب -5
ليلها يتضمن . أما حتتحليلية النحويةتقدم الباحث جمموعة البيانات بأسلوب الدراسة ال

 اخلطوات اآلتية:
 : التحليل التفسريي بالرجوع إىل معاين التفسري اليت قدمها املفسرون يف كتبهم. أوال

 نعت.فيها ال: التحليل النحو، بالرجوع إىل الكتب النحوية اليت تبحث   ثانيا
: استنباط النتائج أنواع النعت من اآليات القرآنية يف القرآن الكرمي يعين يف سورة  ثالثا

 .الكرمي القرٰان من آل عمران
 
 
 
 
 

 


