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  خلامس لبا

  خامتة

 لنتائج  . أ

  : يلي كما ستنباال  فوصل ملوضو هذ  لباحث ث ما بعد  

 ألنبيآ سو  ملوجو ألمر نو .1

  .ستعالال جه على ملخاطب لفعل حصو طلب هو:  ألمر

  صيغ بع له:  نوعه من

 ألمر فعل  .أ 

 ألمر بال ملخز ملضا  .ب 

 ألمر فعل سم  .ج 

 مرأل لفاعل عن لنائب ملصد  .د 

  ألنبيآ سو  ملوجو مرأل ألنو عن حثلبا ث قد

 ﴿:  لفظ هو ألمر فعل بصيغة ألمر نو من  -   ﴾، ﴿    ﴾، ﴿ 

 ﴾، ﴿    ﴾، ﴿    ﴾، ﴿ ﴾، ﴿  ﴾، ﴿ ﴾، ﴿ 

   ﴾.  

 ﴿:  لفظ هو ألمر بال �ز ملضا فعل  بصيغة ألمر نو  -     

                        

   ﴾   

 ﴿: بلفظ   ﴾  
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   ﴿:  لفظ هو ألمر فعل سم بصيغة ألمر نو -    

           ﴾  

  ﴾   ﴿:  بلفظ

  

ئد ألنبيآ سو  ألمر معا  .2  فو

  : قسما لهف ألمر معا ما  

ا جه على أل  لعلى من لفعل طلب هو:  يقيحلق عاملب ألمر  إل

  .إللز

ا عن لنهي ألمر صيغ ر قد:  �ا ، معا  ألصلي معنا  خر

ئن  لكال سيا من تستفا   : ألحو قر

شا ،3 لتهديد ،3لتعجيز   .1 لتكوين ،1 إللتما ،1 لدعا ،3 إل
 

 ألنبيآ سو  ألمر .3

، هذ  ألمر عن لباحث ث قد  هذ من ألمر لفظ كتشف لسو

  : حلقيقي ألمر من لسو

-   ...24: ألية 

-     ... 42 : ألية 

-       ...45: ألية  

-       ...109:  ألية 

  : فهي �ا اعمل  ما

:   3لتعجيز -   ،   ، . 
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 :  3 لتهديد -    ،  ، . 

:   1 لدعا -      . 

شا - :   3 إل   ،      . 

:  1 إللتما -   

  :   1 لتكوين -

  ألنبيآ سو  ملوجو لنهي نو .4

 هي حد صغة له. إلستعال جه على لشى عن لكف طلب:  لنهي

  .لناهية بال ملقر ملضا

  ألنبيآ سو  لنهي معا .5

  : قسما لنهي امع

لب جه على أل  لعلى من لفعل طلب هو:  حلقيقي مبع لنهي  إل

  .إللز

، معا  ألصلي معا عن لنهي صيغ ر قد:  �ا  تستفا خر

ئن  لكال سيا من   :ألحو قر

  .1 لسخرية ، 2 إلستهز ، 1 لدعا

  ألنبيآ سو  لنهي .6

، هذ  لنهي عن لباحث ث قد  هذ من لنهي لفظ كتشف لسو

  .لسو

 :  1 ستهزال -  .  

  :   1 لدعا -  

شا -   :    1 إل



55 

ح  . ب  اإلقتر

 
 عن بعيد كا توفيقه هللا بعو لتكميلي لبحث هذ كتابة تمت قد  

 لباحث يرجو لذلك لقصو لنقائص من لو  ال حيث لتما لكما

  تعا هللا نسأ خ. لرشيد إلصالحا ليقالتع يقدمو لقر من

ين  به ينفعنا  .مني. لد




