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 لثا لفصل

  لنظر إلطا

  ألمر ومفه:  أل ملبحث  .أ 

 ألمر تعريف:  ألمر عن حملة .1

 ألمر .9الستعال جه على ملخاطب فعل حصو طلب:  هو ألمر   

قع ثالثة له ، لنحو،: هو للغة، لعلو من مو   .لبالغة لصر

 خر حركا حو عن يبحث علم:  لنحو علم عند ألمر  . أ

، ز ألمر  ،ألمر  لكلمة ، على مب بد  كا فإ لسكو

 لعلة حر حذ على مبنيا يكو ليا لو  باأللف خر معتال

 مسند كا .  ، خش،:  و ليا لو  أللف هي

 حذ على يب ملخاطبة، ملؤنث يا جلماعة   الثنني لف 

، ، ضربا،:  و لنو  نو  مسند كا . ضر ضربو

، على يب لنسو  نو به تصلت  نسو يا ضربن:  و لسكو

 بالنو ضربن خلفيفة بالنو ضربن:  و لفتح، على يب لتوكيد

 .10لثقيلة

، علم  ما  . ب حد ألصل حتويل هو ألمر لصر  تلفة مثلة  لو

 ضر:  و ،11ألمر  لكلمة بنية حو �ا يعر بأصو علم 

 ع( ضربو ،)اطب مذكر تثنية( ضربا ،)باط مذكر مفر(

                                                             

، عمر9   81  ،لبالغة لكا
بايا( ، خلال تشويق ، لسما معصو مد 10 ب علم صحابة مكتبة:  سو  103  ،) لسنة هو ، اياسو
 13  ،)  2004 لعلمية لكتب :  ب( لصر فن  لعر شذ ، حلمال د 11
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 مؤنث تثنية( ضربا ،)اطبة مؤنث مفر( ضر ،)اطب مذكر

 ).اطبة مؤنث ع( ضربن ،)اطبة

،  يبحث : هو لبالغة  ألمر ما  . ت  نو  لباحث ث ملع

 .معانيه قسامه  ألمر

 
 ألمر نو .2

  :12 صيغ بع له

 ﴿:  تعا كقوله ألمر فعل  .أ           ﴾ )سو 

 .)12 آلية. مرمي

   ﴿ : تعا كقوله ألمر بال �ز ملضا  .ب    

  ﴾ )7 آلية. لطال سو(. 

 ﴿: ألمر فعل سم  .ج              

         ﴾ )105 آلية:  ملائد سو( 

 .خل سبيل  سعيا:  ألمر لفعل عن لنائب ملصد  .د 

 
 ألمر معا .3

  : قسما له ألمر معا ما

ا جه على لأل ألعلى من لفعل طلب هو: حلقيقي مبع ألمر  . أ  إل

 .13إللز

                                                             
ي، د  12 هر ا  56  ،لبالغة جو
ضخة لبالغة مني، مصطفى جلا علي  13  164  ،لو
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 من تستفا ، خر معا  ألصلي معناها عن ألمر صيغ ر قد  . ب

ئن ، لكال سيا  : 14ألحو قر

 ﴿:  تعا قوله  كالدعا .1             ﴾ 

 .)15 آلية:  ألحقا ، 19 آلية:  لنمل سو(

يك ملن كقولك اللتما .2  .أل يها لقلم عط:  يسا

شا .3 ﴿:  تعا كقوله إل             

                   ﴾ 

 .)282 آلية:  لبقر سو(

﴿:  تعا كقوله لتهديد .4               

﴾ )40 آلية:  فصلت سو(. 

   ﴿:  تعا كقوله لتعجيز .5           

        ﴾ )23 آلية:  لبقر سو(. 

﴿:  تعا كقوله إلباحة .6            

          ﴾ )187 آلية:  لبقر سو(. 

 ﴿:  تعا كقوله لتسوية .7             

  ﴾ )16 آلية:  لطو سو(. 

 ﴿:  تعا كقوله إلكر .8      ﴾ )حلجر سو :

 .)46 آلية

                                                             
ي، د  14 هر ا  .57  ،لبالغة جو
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 ﴿:  تعا كقوله إلمتنا .9         

               ﴾ )لنحل سو  :

 .)114 آلية

﴿:  تعا كقوله إلهانة .10           ﴾ )سو 

 .)50 آلية: إلسر

 ﴿ : تعا كقوله لد .11         ﴾ )لفاحتة سو 

 .)6 آلية: 

 :  لقيس مر كقو لتم .12

 منك إلصبا ما بصبح    ۞    جنل ال لطويل لليل يها ال

 بأمثا

﴿:  تعا كقوله العتبا .13             ﴾ )سو 

 .)99 آلية:  ألنعا

 .خل:  لبا طر ملن كقولك إل .14

 ، 117 آلية:  لبقر سو( ﴾ ﴿:  تعا كقوله لتكوين .15

 ).40 آلية:  لنحل سو ،73 آلية:  ألنعا سو

 .ب�ر� بن بشا كقو لتخي .16

 مر� نب مقا       ۞       فإن�ه خا صل  حد فع龵ش

 انبه

يب .17  .يليك مما كل:  لتأ

  ﴿:  تعا كقوله لتعجب .18          

     ﴾ )48 آلية:  إلسر سو.(   
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  لنهي مفهو:   لثا ملبحث  .ب 

 لنهي تعريف:  لنهي عن حملة .1

 لنهي .15إلستعال جه على لشى عن لكف طلب : هو لنهي  

قع ثالثة له كذلك ، لنحو،: هو للغة، لعلو من مو   .لبالغة لصر

 لكلمة خر حركا حو عن يبحث علم:  لنحو علم عند لنهي  .أ 

 علم ال أل لال ضا كما يضف  لنهي  ال  لنهي، 

 .16لإلضافة قابلة نكر فإ�ا لال ال إلضافة لتقب لنفسهافال

، علم  ما  .ب  حد ألصل حتويل هو لنهي لصر   تلفة مثلة  لو

 يضر ال:  و ،17لنهي  لكلمة بنية حو �ا يعر بأصو علم

 ع( يضربو ال ،)اطب مذكر تثنية( يضربا ال ،)اطب مذكر مفر(

 تثنية( تضربا ال ،)اطبة مؤنث مفر( تضربني ال ،)اطب مذكر

 ).اطبة مؤنث ع( تضربن ال ،)اطبة مؤنث

،  يبحث : هو لبالغة  لنهي ما  .ج   نو  لباحث ث ملع

 .معانيه قسامه  يلنه

 

 لنهي نو .2

 :تعا كقوله لناهية بال ملقر ملضا هي : حد صغة له   

﴿                       

       ﴾ )85: ألعر( 

 

 لنهي معا .3

                                                             
ي، د  15 هر ا  61  ،لبالغة جو
 .120  ،خلال تشويق ، لسما معصو مد  16
 13  ،لصر فن  لعر شذ ، حلمال د  17
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  18: لنهي معا ما   

 ﴿ : تعا قوله  كالدعا .1                    ﴾ )سو 

 )286 آلية:  لبقر

يك ملن كقولك إللتما  .2  .تتو ال أل يها:  يسا

شا .3   ﴿ : تعا كقوله إل               ﴾ )سو 

 )101 آلية:  ملائد

  ﴿:  تعا كقوله لد .4           ﴾ 

هيم سو(  )42 آلية:  بر

 ﴿ : تعا كقوله لعاقبة بيا .5                 

     ﴾ )169 آلية:  عمر   سو( 

  ﴿:  تعا كقوله لتيئيس .6           ﴾ )سو 

 )66 آلية:  لتوبة

 )لكامل: ( قوله. تنقضي ال ألنس ليلة يا:  لتم  .7

 طلعت ال قف صبح يا   ۞    نو يا طل ليل يا

مك كقولك لتهديد  .8  .مر تطع ال:  خلا

هة  .9  .لصال  نت تلتفت ال:  لكر

 .مثله تأ خلق عن تنه ال:  لتوبيخ .10

  ﴿:  تعا كقوله الئتنا .11         ﴾ )40 آلية:  لتوبة سو(  

   

                                                             
ي، د 18 هر ا  61  ،لبالغة جو
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 )لبسيط( كقوله لتحق .12

ا عش صعب  ۞  سلمه �د  �د تطلب ال   لبا ناعم مستر

  )لبسيط: ( قوله

  لكاسي لطاعم نت فإنك قعد  ۞  لبغيتها الترحل ملكا 

 

  ألنبيآ سو عن حملة: لثالث ملبحث  .ج 

 ألنبيآ سو تسمية .1

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

 ا مئة  كلمة، لف كلما�ا عد. عشر حد  ية، عشر ثنتا

فها عد. كلمة ستو ، ال بعة حر  تسعو  مئة ا حر

" ألنبيآ" يت لكرمي، لقر سو من سو ألنبيآ سو. 19حرفا

لك  .20فيها ألنبيآ من لة  قصص لذكر بذ

  

 فضائلها .2

: ((  قا عنه هللا ضي – مسعو بن عن غ ،لبخا خرجه ما

ئيل بنو  من هن ،أل لعتا من هن ،ألنبيآ ،ملرمي ،لكهف ،سر

  .))تال

                                                             
ئق ، ألمني مد 19 ا لر حد  7  ،18 ،لر
، د 20  .99  ،4  ،لصا حاشية لصا
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ية، بن خر كذلك  بن عامر عن ،))حللية((  نعيم، بو مر

، من جل به نز نه بيعة ، مرعا فأكم لعر  هللا سو فيه كلم مثو

 صلى هللا سو ستقطعت :  فقا لرجل، فجا سلم، عليه هللا صلى

،  ما يا سلم هللا  منه لك قطع   قد منه، فضلل  لعر

 قطعتك،   حاجة ال:  عامر فقا. بعد من لعقبك لك، تكو قطعة

 ﴿ نيالد عن هلتنا سو ليو نزلت        

     ﴾ 21.  

 ﴿ قر من(( :  سلم  عليه هللا صلى لن عن  ﴾ حسابا هللا حاسبه 

، . له صل ال لكن))  لقر  ه كر ن كل عليه سلم صافحه  يس

 .22فيها ألنبيآ  قصص لذكر بذلك يت

  

 قبلها ملا مناسبتها .3

 شغلتهم قد لنا بأ ختمت لسالفة لسو :  قبلها ملا مناسبتها

 مر ليها، يتطلع  سوله �ى هللا  فتنة، م هللا جعلها ل لدنيا هر

لصال  ما مبثل لسو هذ ئتبد للمتقني، لعاقبة  عليها، لص با

، لساعة عن غافلو لنا  عليها فذكر لسالفة، به ختمت  �م حلسا

، هم ستمعو لقر عو   .23عنه الهية قلو�م العبو

  

                                                             
ئق ، ألمني مد 21 ا لر حد  7  ،18 ،لر
ئق ، ألمني مد 22 ا لر حد  8  ،18 ،لر
 ملرجع نفس 23
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 انز سبب .4

 ﴿: تعا قوله                    ﴾ 

 لن  نعي: قا جريج بن عن ملنذ بن خرجه ما:  آلية هذ نز سبب

لت)) ألم فمن  يا: ((فقا نفسه، سلم عليه هللا صلى ﴿ ف      

                 ﴾24
  

 ﴿ : تعا قوله                 

                

 ﴾ هللا صلى نه لسد عن حامت  بن خرجه ما:  آلية هذ نز سبب 

 بوجهل  فلما ،يتحدثا ا ،جهل  ،سفيا  على مر سلم عليه

 قا سفيا بو فغضب ،منا عبج ب ن هذ:  سفيا أل قا ،ضحك

 سلم عليه هللا صلى لن فسمعها ،ن منا عبد لب يكو  تنكر: 

 ما يصيبك ح منتهيا  ما:  قا ،خوفه به فوقع ،جهل   فرخع

 قلت ما يقتل  نك ما:  سفيا أل قا ،ملغ بن لوليد عمك صا

لت ،ية ال  ﴿:  آلية هذ ف             

                   

   ﴾ 

 ﴿:  تعا قوله كذلك               

                 ﴾،   آلية 

                                                             
ئق ، ألمني مد 24 ا لر حد  12  ،18 ،لر
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 من حلق هو هذ كا  للهم: ( لقائل هو حلا بن لنضر  نزلت

  25ليم بعذ ئتنا  لسمآ من حجا علينا فأمطر عند

   ﴿:  تعا قوله               

                  

  ﴾ ما سبب ،آليتني  – عبا بن عن لط  ما:  نز

 ﴿ : نزلت ملا:  قا عنهما هللا ضي          

          ﴾ نا:  لزبعر بن هللا عبد قا 

 ﴿:  عليك نز فيما ليس ،مد يا:  فقا مد لكم حصم     

                 ﴾  قا 

 متيم بنو هذ ،عزيز تعبد ليهو هذ ،عيسى تعبد لنصا فهذ ،نعم: (( 

 ﴿ : خل عز هللا فأنز))  لنا  فهؤال ،ملالئكة تعبد       

                ﴾. قد ،�دلة بن عاصم فيه 

  .اعة ضعفه ،ثق

 آلية هذ نزلت ملا:  قا عبا بن عن خب بن سعيد عن خلطيب كر

 فإ:  ملشركو قا ،آلية) جهنم حصب هللا  من تعبد ما نكم(

  : تعا سبحانه هللا فأنز لقمر؟ شمسل عزير، يعبد، عيسى

                                                             
ئق ، ألمني مد 25 ا لر حد  68  ،18 ،لر
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﴿                     ﴾، 

ية منافا ال  بن هللا عبد أل) ملشركو فقا: ( قوله  أل للر

 26.منهم لزبعر

  

 ملقاصد من لكرمية لسو هذ حوته ما خالصة .5

 : 27لتالية ملقاصد على لسو هذ شتملت  

 غفلتهم مع لساعة بقر إلنذ. ﴿              

                         

      ﴾. 

 

 جا ما مثلهم، بشر ألنه سلم عايه هللا صلى مد بنبو ملشركني نكا 

، ضغا به ، قد نه حال  كآيا بآية، ألتى حقا، نبيا كا لو فتر

 ﴿ .لسال عليهما عيسى،  موسى             

                    

                           

                           

                           

 ﴾  

                                                             
ئق ، ألمني مد 26 ا لر حد  169  ،18 ،لر
ئق ، ألمني مد 27 ا لر حد  228  ،18 ،لر
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 ليهو من لعلم هل ،بشر كانو يعا ألنبيآ بأ لشبهة هذ على لر 

 ﴿ .لعلم حق لك يعلمو ،لنصا             

                            

                       

           ﴾. 

 

 بعدهم نشأ ،لهالرس ملكذبة ،ألمم من كث هلك ،هللا بأ إلخبا 

ما  ﴿ .خرين قو                    

                      

                           

 ﴾. 

 

 عن يستك ال ملالئئكة  ،عبثا لقا  أل لسمو  بيا 

ته   ﴿ .ميلو ال ،عبا                  
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             ﴾. 

 نية على لدليل قامة  ال له ال نه ة يتخد من على لنعي ،تعا هللا حد

 ﴿ .هو                           

                        

                         

                ﴾. 

 

 هللا بنا ملالئكة  عى من على لنعي. ﴿          

                               

                         

        ﴾. 

 

 بأهلها متيد ال ح تا كانتا أل لسمو  أل لنشأ صف، 

 ﴿ .فلكه  يسبح لقمر لشمس من كال          
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              ﴾. 

 

 طلبو ما كبهه علمو لو �م مع ،للعذ لكافرين ستعجا. ﴿   

                   

          ﴾.  

 

 يشعر ال هم ،بغتة متأتيه لساعة  بيا. ﴿          

                 

                       

  ﴾. 

 

 هيم ها كموسى ،ألنبيآ بعض قصص   نو لو بر

 قصص كريا يونس لكفل  يس اعيل يو سليما

 ﴿ مرمي                       
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                        ﴾.   

 

 ئع يع جا به ،إلسال هو ،هللا عند حلق لدين  بيا  ،لشر

منة ختال سب ،لرسو  هو منا ،بينها إلختال  .ألمكنة أل

﴿                         

                   

                           

                   

    ﴾. 

 

 لقيامة يو قتر ،لساعة شر من ،مأجو يأجو حا. ﴿ 

                   

                        

             ﴾. 
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 كانو لو �م ،جهنم حطب لقيامة يو يكونو ،عابديها ألصنا  بيا 

  ﴿ .خلوها ما ،حقا ة         

          ﴾. 

 

 لقيامة يو ،لنا  ألهو منم ،لكافر يالقيه ما صف. ﴿   

                          

       ﴾. 

 

 جلنة هل به يستمع لذ لنعيم صف  . ﴿      

                       

              ﴾. 

 

 لسجل طي تطو لسما  ،أل غ ستبد أل  بيا 

  ﴿ .للكتا                    

                 ﴾. 

 

  تن  من ،لعما�ا يصلح من أل ير  ،لكو  هللا سنة 

 ﴿ .عتنق مذهب  ،كا              

         ﴾. 
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 له إلستسال لوجب  ،حد ال له ال  ،بالتوحيد جا منا لوحي، 

 ﴿ .ألمر إلنقيا                    

     ﴾.   

 

 كم  سلم، عليه هللا صلى هللا لرسو طلب من لسو به ختمت ما 

ئه بني بينه هللا  من به، فويص ما على ملستعا هو هللا  ملشركني، عد

، نه مفتر، نه  ﴿ .ملنو يب به يتربصو شاعر، نه نو        

                              

                       ﴾. 




