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  أل لفصل

  
  لبحث ساسيا

  مقدمة  .أ 

، علم ذل هللا حلمد ، خلق لقر ، علمه إلنسا  سلم صلي لبيا

هم تبع من لطيبني، صحبه له على بيانا، بلغهم لسانا، خللق فصح على   هد

  . لدين يو

  لنهي ألمر معا"  ملوضو حتت لتكميلي لبحث هذ فكا بعد

 على للوصو إلمتحا شر من شر الستيفا لباحث قدمه".  ألنبيآ سو

 .�ا لعربية للغة قسم  أل بكلية) S1( أل جلامعة لشها

، بلغة لكرمي لقر نز لقد ،  ساليبهم �ج على لعر  قا كما لكال

﴿ : سبحانه                       

                 ﴾ )هيم سو  بأ )4 آلية. بر

 من هم  لقومه لكرمي لقر ليبني لعر من سلم عليه هللا صلى هللا سو

﴿. ميلكر لقر  ملستعملة لعربية للغة هي لعر لغة . لعربيني        

        ﴾ )لعر لغة أل لك). 2 آلية. يوسف سو 

ية كثرها سعها بينها للغا فصح   .1بالنفو تقو ل للمعا تأ

، بيا  تبحث ل لعلو من  لكلما ألحر تنظيم حيث من لقر

 عناصر من ا لذ لنهي،  ألمر فيها ، لبالغة علم ألنغا ألفكا ألساليب

                                                             
 . 463  ، 2 ) لسنة هو ، لعر لتر حيا :  ب( ، لعظيم لقر تفس ، كث بن اعيل  1
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، عناصر من لطل إلنشا لكال  لتكميلي، لبحث  لباحث سيبحثهما ملعا

  .لبالغة علم  جد مهم ضوملو هذ   ألنه

 هو لنهي ما .2الستعال جه على ملخاطب فعل حصو طلب هو ألمر

نية آليا  جد ثك ا. 3إلستعال جه على لشى عن لكف طلب  مثل ، لقر

  ﴿ :ألنبيآ سو                   

   ﴾ )13 آلية ،ألنبيآ سو( 

 ثنتا مئة يا�ا عد. ملفسرين يع عند: قرط قا مكية، ألنبيآ سو

. كلمة ستو ا مئة  كلمة، لف اكلما� عد. عشر حد  ية، عشر

فها عد ، ال بعة حر   .4حرفا تسعو  مئة ا حر

"  لنهي ألمر"  سة ملتوضع لبحث هذ خال من لباحث سيحا

 خال من لك لكرمي، لقر من ألنبيآ سو  غويةلل ملالمح كتشا �د

  .فيه لعناصر مفهومه على تركز بالغية، حتليلية سة

  

  لبحث سئلة  .ب 

 :فهي عليها إلجابة لباحث سيحا ل لبحث سئلة ما

  ؟ألنبيآ سو  ملوجو لنهي ألمر نو هي ما .1

ا؟  ألنبيآ سو  لنهي ألمر معا ما .2 ئد  فو

 
  

                                                             
، عمر 2   . 81  ،)2003 ، ملنها :  ب( ،لبالغة لكا

3
ي، د  هر ا  61  ،)2010 لفكر، : ب(،لبالغة جو

4
ئق ، ألمني مد  ا لر حد ، طو : ب( ،لر  7  ،18 ،)2005 لنجا
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  لبحث هد  .ج 

  :يلي ما فهي حتقيقها  لبحث هذ يسعى ل ألهد ما

  ألنبيآ سو  ملوجو لنهي ألمر نو ملعرفة .1

ا  ألنبيآ سو  لنهي  ألمر معا ملعرفة .2 ئد  فو

  

  لبحث ية  .د 

  :يلي امم لبحث هذ ية تأ

 لعناص حيث من موضوعا ية ا لكرمي لقر  لنهي  ألمر  .1

 من فيه ما معرفة كتشا  تؤ سو ستهما  يع مما لبالغية

عد   .للغوية لقو

 كتشا على ستساعد لكرمي لقر  لنهي  لألمر بالغية سة  .2

نية لرسائل نية ألساليب هد هم هي فيها لقر   .لقر

 لباحثني من غ لباحث تفيد لكرمي لقر  لنهي  ألمر سة  .3

  .علمي بأسلو لكرمي لقر  لبالغية ملالمح سة كيف

  

  ملصطلحا توضيح  .ه 

 ملوضو منها يتكو ل لكلما لباحث ضح ملوضو لفهم تسهيال

 :مايلي

 مع من ع هو:     معا 

 إلنشا نو من نو هو ،5الستعال جه على فعل طلب:     ألمر 

 لطلب

  .هكذ لنحو     

 6إلستعال جه على لشى عن لكف طلب:     لنهي. 

                                                             
ضخة لبالغة مني، مصطفى جلا علي  5  .165  ،)2002 لعلمية، ملكتبة:  ب( ،لو
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        :7لظرفية على تد هنا ،جر حر 

 لك "ألنبيآ" يت لكرمي، لقر سو من سو:  ألنبيآ سو  لذكر بذ

  .8فيها ألنبيآ من لة  قصص

 عن لبحث هو ملوضو لك من ملر لباحث قالت هذ على     

نية سة  لنهي ألمر ا حيث من قر  يقع ال لكى. مشكال�ا عن معنا

 يتعلق مبا لرسالة هذ  لبحث لباحثة حد �ا هذ  لبحث توسيع

ا صيغتهما ناحية من ألنبيآ سو  لنهي األمرب  .�م يتعلق فيما معنا

  

 ملوضو ختيا سبب  .و 

مل من   : يلي كما هو ملوضو هذ ختيا على لكاتب حث ل لعو

، لنهي  ألمر صيغ لكرمي لقر  كا .1 . ألنبيآ سو  خاصة كث

س سة من جز ألنبيآ سو  معانيهما  لنهي ألمر نو  عن ةفالد  لد

نية  .لكرمية يته عجا لكشف لقر

 لكاتب على فر تعا ياته  فالتعمق هللا، يا من ية لكرمي لقر  .2

 .ملؤمن ملسلم

  

  لبحث حتديد  .ز 

  فحد موضوعا طا يتسع ال لكي ألجله ضع فيما ثه لباحث يركز

  :يلي ما ضو

سة موضو  .1  من ألنبيآ سو  لنهي  ألمر هو لبحث هذ  لد

  .لكرمي لقر

                                                                                                                                                                       

   
6
ي، د  هر ا  61  ،لبالغة جو

 
7

 .601, 26 لطبعة) 1986, ملشر :  ب(, ألغال للغة  ملنجد, معلو لويس 

 .99  ،4  ،)2000 ،لعلمية لكتب : ب( ،لصا حاشية ،لصا د  8
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  . فقط لنهي  ألمر على بالغية سة  يركز لبحث هذ  .2

عهما، حيث من لنهي  ألمر حتليل هو لبحث هذ  .3  معانيهما، نو

ا ئد   .فو

  

سا  .ح   لسابقة لد

 ، لنهي  ألمر سة  أل لبحث هو لبحث هذ  لباحث يدعي ال

ئد فكا منها يأخذ منها يستفيد سا سبقه فقد   لباحث سيسجل. فو

سا تلك لتالية لسطو سا خريطة عر �د لسابقة لد  هذ  لد

سا من سبقه ما لبحث هذ بني زملمي لنقا بر ملوضو  لرساال لد

  :هي جلامعية،

  هو ،)"بالغية سة( ملؤمن سو قي لطل إلنشا لكال" سكينة .1

، إلنشا لكال ناحية من ملؤمن سو كشفت لباحثة  .1999 سنة لطل

 كالما بعو حد نو من يتكو ملؤمن سو  لطل إلنشا لكال

 :  

  كالما عشر انية ألمر -

 كالما حد لنهي -

 كالما عشر ثانية إلستفها -

 كالما سبعة لند -

 كالما ثالثة لتم -

يا نو .2  هو ،)"بالغية سة( لكهف سو  لطل إلنشا لكال" هد

،لط إلنشا لكال ناحية من لكهف سو كشفت لباحثة   سنة ل

2001. 

  : كالما ستو  ثالثة  يتكو لكهف سو  لطل إلنشا لكال
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 كالما عشر  تسعة ألمر -

 كالما عشر حد لنهي -

 كالما لتم -

 كالما عشر تسعة إلستفها -

 كالما لند -

 �ذ ملر ،") بالغية سة ( مرمي سو  ألمر"  مصنف د .3

 سنة معانيه، نوعه ناحية من مرمي سو  ألمر حو سة هو ملوضو

2014. 

  : هي معا يتكو مرمي سو  ألمر

شا ،2 لتما ،19 لدعا  ،6 إلباحة ،5 لتعجيز ،4 لتهديد ،3 إل

 ،12 لتم ،11 لد ،10 إلهانة ،9 إلمتنا ،8 إلكر ،7 لتسوية

يب ،16 لتخي ،15 لتكوين ،14 إل ،13 العتبا  لتعجب 17 لتأ

18. 

ية ة .4 ئيل ب سو  ألمر" لفز  �ذ ملر ،")بالغية سة( سر

ئيل ب سو  ألمر حو سة هو ملوضو  سنة معانيه، ناحية من سر

2003. 

 ،)"بالغية سة( لتوبة سو  لند لنهي ألمر معا" مسر  .5

 سو  لند لنهي ألمر معا حو سة هو ملوضو �ذ ملر

 .2003 سنة معانيه، نوعه عد ناحية من لتوبة

 �ذ ملر ،")بالغية سة( ملائد سو  لنهي ألمر" لعزيز ة .6

 نوعه ناحية من ملائد سو  لنهي ألمر حو سة هو ملوضو

 .2012 سنة معانيه،

 



7 
 

 حتت لذ لباحث، به سيقو لذ لبحث لسابق لبحث بني لفر ما

  فهو ،)بالغية سة" (ألنبيآ سو  لنهي  ألمر معا  نو"  لعنو

 ما لزخر سو  يتخذ أل ،لطل إلنشا لكال عن يد لثا أل

بع لثالث لبحث، كموضع لكهف سو  لثا  لثالث ما ،ألمر عن تص لر

بع ما  مرمي، سو  يتخذ ئيل، ب سو  يتخذ لر  عن يد خلامس  سر

  لنهي ألمر عن يد لسا ما  لتوبة، سو  لند لنهي ألمر معا

 سو  لنهي  ألمر معا  نو عن يد لبحث هذ ما. ملائد سو

 هو هذ. لنهي  ألمر معا  نو  لباحث ث لبحث، كموضع ألنبيآ

ضح لفر   .بينهم لو

  
 




