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  الفصل األول 

 أساسيات البحث

 مقدمة .أ

ةغ  القددًن كالقخيَت  قدد كونف الومة  قددق  كقخيةة  كذال  قد  كجد يف البال
قثل كنف  أسمنب المغ  قيها قدصندات كقعاىن.عمى قدر اغباج  اليو. كةا عةقنا أف 

  اػبرب أصمو يف األيَت كقدـ اػبرب ؼبعاف كقدصندات.

قخيَت كاؼبةاد قن كددًن قا حدو ال كددًن قا حدو القخيَت اصطالح يف عمم البالةغ  
يف بعضها كقونف طارئا   قخيَت كىن أصل يف بعض العناقل كاؼبعمنقاتيالؼ الىن 
أف ركب  اؼبسند إليو القددًن ألنو احملوـن عميو كركب  اؼبسند القخيَت إذ ىن احملوـن ك  .1األية
 . قواف كددًن قا حدو القخيَت ىن كددًن اؼبسند عمى اؼبسند إليو. بو

كددًن عمى ني  القخيَت األكؿ ف القددًن عنده عمى كجهُت: أ اعبةرجاىنكقدـ 
كددًن ال عمى ني  القخيَت الثاين ك  اؼبددـ عمى حوةو النحنم كخنو اية  كذل  أف قظل

  2ف إعةابو.إىل ةغَت حوم كىبقم كيف ىذالننع قنقدل حوم اؼبددـ

كقةأىا سنرة قهة  يف أقاقنا  ألهنا   قيداف البحثالباحث سنرة قس  مث هبعل
  أك قةدا. ككقعمق ىذه أكثة قن الناس كل قـن إقا يف اؼبساجد أك اؼبصمى أك البينت صباع

قاؿ رسنؿ اهلل عميو كسمم: "اقةأكاىا عمى قنكاكم" قعٍت  كةا السنرة بخقنر حياكنا كقنكنا
كقاؿ بعض العمةاء: قن يصائص ىذه السنرة أهنا ال كدةأ عند أقة قسَت إال قسة  قس.

: إف قاؿ رسنؿ اهلل عميو كسمم ككانت ىذه السنرة قشهنرة بدمب الدةأف كوةااهلل كعاىل.

                                                           
1
 381.ص  سورٌا شارع بٌروت. والصرفٌة النحوٌة المصطلحات معجم. اللبدي نجٌب شمٌر محمد. د 

2
 311. ص الثانٌة الطبعة. العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة عراق. والتطبٌق البالغة. البصٌر حسن. د و مطلوب أحمد. د 



2 
 

 

لول شيء قمبا  كقمب الدةأف قس  كقن قةأ قس كقب اهلل لو بدةاءهتا قةاءة الدةأف عشة 
 .1قةات

اؼبعاين اليت كقضةن يف ىذه السنرة. ك  ىاناكهةق ك اكاىدةأق أف لمةسمةُت كقنبغي
قا قن ناحي  اعبةم  كإقا وبقاج إىل البحث األعةق إ ك نظة أف ىذا البحث قهم جدا ك 

 قن ناحي  اؼبعٌت.  

يف سنرة قس بالةغي  حاكؿ الباحث قن يالؿ ىذا البحث اؼبقنض  دراس  سي
 ددًن قا حدو القخيَت.ك قعاف كأسةار ةكز عمىق ككبنم بالةغي زبميلكذل  قن 

 أسئلة البحثب . 

 أقا أسئم  البحث الىت وباكؿ الباحث اإلجاب  عميها قهي:

 ؟كددًن قا حدو القخيَتيف سنرة قس  دقة ق  اليت قااأل .1
 قا الكنا ئد يف كددًن الوميةات حدها القخيَت يف سنرة قس  ؟  .2

 أىداف البحثج . 

 القخيَت . قاحدو  ًنددكجد قيها كاليت  األقات قعةق   .1
 كصةقح قنائد الومةات اليت قدـ حدها القخيَت يف سنرة قس.    .2

 أىمية البحثد. 

 كخيت أنبي  ىذا البحث فبا قمي: 

 القخيَت كثةة اإلسقعةاؿ يف سنرة قس.  حدهاإف الومةات اليت قدـ  .1
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ك قنائد سنؼ قبحث أعةق  إف القددًن يف سنرة قس قيو  قعاين ك أسةار .2
 بحث.ال
إف دراس  كددًن قا حدها القخيَت يف سنرة قس ككيد الباحث كةغَته قن   .3

الباحثُت قعةق  أسةار كددًن قا حدها القخيَت يف سنرة قس كقنائده قيها قن 
 .    ك النحن جه  البالةغ 

 توضيح المصطلحاته. 

قنضح الباحث قيةا قمي اؼبصطمحات الىت كقونف قنها صياةغ  عنناف ىذا 
 كىي: البحث  

ىن يالؼ القخيَت كىن أصل يف بعض العناقل كددًن قا حدو القخيَت:  .1
 كاؼبعمنقات  كقونف طارئا يف بعضها األية. 

سنرة قس: ىي سنرة قن سنرالدةأف  ىي السنرة السادس  ك ثالثنف يف  .2
  كقيل أق ثالث  كشباننف  اؼبصحف العثةاين بعد قاطة كقبل آلصاقات. كىي

 ب الدةأف.ىي قم

أك  الومةات اؼبددق  يف سنرة قس كقعةق  الومةات كىذا اؼبنضنع قبحث قنائد
 اؼبددق  قيها. اآلقات

 تحديد البحثو. 

لوي قةكز حبثو قيةا كض  ألجمو كال ققس  إطارا كقنضنعا قحدده الباحث ىف  
 ضنء قا قمي:

يف كدػػدًن قاحدػػو القػػخيَت يف  أف قنضػػنع الدراسػػ  يف ىػػذا البحػػث ىػػن البحػػث . أ
كيف اعبةمػػ  االظبيػػ  عػػن كدػػدًن اػبػػرب عمػػى  .قػػن ناحيػػ  النحػػن كالبالةغػػ  سػػنرة قػػس
 .كيف اعبةم  الكعمي  عن كددًن اؼبكعنؿ عمى الكعل كالكاعل  اؼببقدإ
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حدهػا القػخيَتيف سػنرة الػيت إف ىذا البحث قةكز يف دراسػ  قنائػد كدػدًن الومةػات  . ب
 قس.

 الدراسات السابقةز. 

ا البحث ىن األكؿ ىف دراس  بالةغي  ىف سنرة قس. قدد ال قدعي الباحث أف ىذ 
القالي  سبدقو دراسات قسقكيد قنها كقخيذ قنها أقوارا. كقسجل الباحث ىف السطنر 

ؼ عةض يةقط  الدراسات ىف ىذا اؼبنضنع كإبةاز النداط كم  الدراسات السابد  ّٔد
 اؼبةيزة بُت ىذا البحث كقا سبدو قن الدراسات:

" Winardiقخيَت يف نظم األلكي  ابن قال : دراس  كبنق  قدقو "كال القددًن .1
لنيل الشهادة اعباقعي  األكىل يف كمي  اآلداب جاقع  سننن أقبيل اإلسالقي  

 .2006اغبونقي  سنراباقا سن  

 كالقخيَت يف نظم األلكي  ابن قال  قن ناحي  القددًن البحث يف ىذا ىن القددًن
ثو يف أحد سنر قن الدةأف  ق  أف الباحث حبث عن القددًن كالقخيَت يف النظم كليس حب

 يف سنرة قس  أحد سنر قن الدةأف  كطبعا ايقمف يف البحث.

اإلهباز يف سنرة قس: دراس  بالةغي  قدققو لطكين  لنيل الشهادة اعباقعي  األكىل  .2
 .2008يف كمي  اآلداب جاقع  سننن أقبيل اإلسالقي  اغبونقي  سنراباقا سن  

إلهباز كليس يف كددًن قا اإلهباز يف سنرة قس قن ناحي  ا يف ىذااؼبنضنعلبحث اك 
البحث الذم  البحث سنؼ وببث الباحث.عن  ىبقمف كىذا البحثيَت. حدو القخ

قدـن بو الباحث حيث كناكؿ قن ناحي  ننع كددًن قا حدو القخيَت ىف سنرة قس قن 
 د  ىي الىت قبحث عنها عمةاء البالع يالؿ اسمنب بالةغي   اليت كسققبعها قعاىن كقنائ

 .كالنحات
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أف كددًن قا حدو القخيَت يف سنرة قس مل  عمى كعمى اؼبذكنرقن اؼبقددقُت دالل 
 قبحث عنو احد.  

 طريقة البحثح. 

قهي أف قدسم البحث  ا البحثأقا طةقد  الىت سموها الباحث ىف حبث ىذ 
   مث إىل اػباسب  كقائة  اؼبةاج .بكقطالي طبس  قصنؿ حيث قندسم كل قنها إىل قباحث

بدأ الباحث بالكصل األكؿ حيث كعةض قيو اؼبددق  ككشةل عمى أسئم  البحث  
كاؽبدؼ الذل قةاد النصنؿ إليو كأنبي  البحث ككنضيح اؼبصطمحات  كربدقد البحث 

 كطةقدقو.

مث انقدل البحث إىل الكصل الثاين حيث كعةض قيو نظةة عاق  عن اؼبنضنع 
كددًن قا كقكهـن  قس ىذا الكصل عمى ثالث  قباحث قن حيث قكهـن سنرةشةل كق

 قددًن قا حدو القخيَت.  كزبٌقم الباحث يف ىذا الكصل دببحث الكائدة لحدو القخيَت

أقا الكصل الثالث ققعةض قيو قنهجي  البحث قن حيث قديل البحث كبيانات 
البيانات كربميل البيانات البحث ق  قصادرىا مث أدكات صب  البيانات كطةقد  صب  

 كيطنات البحث. 

" قسيف سنرة  كددًن قا حدو القخيَتمث قبحث ىف الكصل الةاب  عن ربميل "
من اآليات    اؼببحث األكؿ قبحث قيو عةض البياناتُتحثقبكاحقنل ىذا الكصل عمى 

عةض   كاؼببحث الثاين قبحث ىف قسسنرة ر من حقو التأخي ما ميقدت فيها التي
  .كددًن قا حدو القخيَت يف سنرة قس قنائدنات عن البيا

ىذا الكصل إىل النقائج  مث ققخٌقم الباحث بالكصل اػباقس كقشةل
 كالقنصيات كاإلقًتاحات كقائة  اؼبةاج  ك اؼبالحق.
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