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 الباب األول
 مقدمة

 

 الفصل األول: خلفية البحث

صدر لو البحث عن العلوم اإلسالمية من اللغة العربية . فأهم مالخي
هو القرآن الكرمي واحلديث النبوي ومها ابللغة العربية . ملهمة  يكم اإلسالماحل

اللغة العربية لفهمهما صارت اللغة العربية شيئا البد درسها وفهمها ليفهم 
املسلمون أساس أحكام الشرعية اإلسالمية صحيحا دون خالف عن املعاين 

 فيهما.
عربت ديوي محيدة ىف الكتاب منهاج اللغة العربية للمدرس اإلسالمية 
من الطراز العاملي اللغة العربية أقدم اللغة وأغناها مطلقا . جعلها هللا لغة 

"َوِإنَُّه لَتَ ْنزِْيُل َربِ  اْلَعاَلِمْْيَ نَ َزَل بِِه الرُّْوُح له لكتابه الكرمي القرأن كما قال يف قو 
اأَلِمْْيُ  َعَلى قَ ْلِبَك لَِتُكْوَن ِمَن اْلُمْنِذرِْيَن  بِِلَساٍن َعَرِبٍ  ُمِبْْيٍ " توجد اللغة 
العربيىة قبل بعثة حممد نبيا وتكملت يف تعيْي عبارة عظمى من أي وجوه 

احة الكالم واإلنتاج األدب الشعر أوالتثر فظهرت احلياة . وتكملت يف فص
(2011:53هبا اإلنتاج البديع الشعر والقصص واملسرح)
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فعرب  الشيخ اإلمام رشدي أمحد طعيمة عبارة أن من إذا نبحث يف اللغة العربية 
وجه الصوت تكن اللغة العربية غنيا ابصواهتا وأن من وجه التصريف هلا  اإلشتقاقات 

لصيغ والتغيريات املختلفة و أن من وجه النحو هي لغة اإلعراب  ولغة غنية ىف الكثرية وا
العبارات املتنوعة وأن من وجه املفردات هي لغة خمتلفة عن تنقيل املعىن حبيث اهلدف 

 (.57: 2011وسياقها، يكون معىن واحد يعرب  عبارة اللغة العربية فعكسه )

التاريخ مهمة اللغة العربية ، هناك  ( ابلنسبة على1990عند موجتومريي واتت )
حاجتان تطبيقيتان جتعل املسلم لتعلم اللغة العربية . األول إرادة متليك إستطاعة تفسري 

 اآلي القرأنية والثاين كشف املفردات اليت مل تعرف معانيها.

مهمة فهم كل املسلم على الكلمات واجلمل واآلي القرأنية هي شيئ ضروري. 
قرأن أول أساس يف دين اإلسالم . من املهمات يف تعمق العلوم السبب هو أن ال

اإلسالمية احلديث وقول الصحابة وقول التابعْي اليت جعلها العلماء مراجع  اثنية يف 
إستنباط العلوم وتفقه ىف الدين سوى القرأن هي كتب سلف الصاحل . ومن العلم الذي 

 رتاث علم البالغة.يساعد يف تفسري القرأن صحيحا ويف فحليل كتب ال

ىف الكتاب عقود اجلمان لعبد الرمحن السيوطي وصفت أن البالغة هي مطابقة 
 الكالم ملقتضىى احلال مع فصاحته أي مطابقة الكالم حبيث أحوال املخاطب . إقتضى

تغيري احلال واملقام تغيري مركبة الكالم مثل استخدام اإلطناب واإلجياز ، واختلف بْي 
وإيصال الكالم على املتكلم السفيه ، واستخدام   لى املتكلم الذكي إيصال الكالم ع

الفصل ومىت وصله وكذلك لكل مقام مقال ولكل مقال مقام )عبد الرمحن السيوطي، 
 (.6دون سنة: 
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علم البالغة علم من علوم اللغة العربية اجمللة إسرتاتيجيا يف تعليم املعاين فوأما يف 
أساليب لغوية الستخدام ىف النطق والكتابة . دراسة علم اليت تعرف فيها القواعد عن 

البالغة مهمة فبفهمه نوقن أن القرأن لكالم كامل شامل واإلعجاز العظيم وله الرتاكيب 
املعجبة . بكوهنا علما من علوم اللغة العربية ،  هلا مرحلة البداية والنشأة . لعلم البالغة 

تطورت تطورا سريعا لنزوله ابللغة العربية . يكون القرأن ثالثة فروع املعاين والبيان والبديع ف
كتااب مسواي وهو إهلام للغويي العربية لتفهيم العلوم املتنوعة اليت تستخدم حلرص نقاءه 

 (.105ومساعدة فهمه وإجياد وجوه مجاله )أمحد فطاين، دون سنة:

م إىل ثالثة كما سبق ذكره ويف كتاب التلخيص يف علوم البالغة أن البالغة تنقس
علم يعرف به أحوال اللفظ العرب اليت فهو اين فروع وهي املعاين والبيان والبديع. أما املع

. أما هدف تعلم علم املعاين فلحرص عن األخطاء ىف النطق أو هبا يطابق مقتضى احلال
الداللة فعلم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الكتابة . وأما البيان 

علم البيان للحرص عن تعريف مل يعين ملعرفة إيصال معىن واحد بطرق خمتلفة . و  عليه
علم يعرف به وجوه حتسْي الكالم بعد رعاية املطابقة ووضوح يصلح. وأما البديع فهو 

جتعل الكلمة تتجمل وإستطاعته ابحملسنات بعد وهي علم تعرف وجوه ومميزات  الداللة
 (.86مقتضى احلال والوضوح مما شاء )خطيب القزويين: مطابقة الكالم على 

بوصف فرع من علم البالغة دلل علم املعاين علما من علوم البالغة يبحث يف 
براكيب الكلمات للدفع عن اختالف بْي مقصود املتكلم وتفهم املخاطب )أمحد، 

 (  نظر هذاالعلم أن الكلمة ليست مناسبة قط على ضبط  الكلمة حنوية1960:4
 وصرفية بل مناسبة الكلمة على مقتضى احلال .
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كما وصف البالغيون أن املعاين  يهدف مساعدة من للكالم على مقتضى احلال 
فعليه معرفة صيغ الكلمات وأساليبها ىف اللغة العربية . مىت استخدام التقدمي والتأخري 

 ومىت الذكر واحلذف وغري ذلك . 

وهي املسند واملسند إليه والفعل املتعلق. أما  دراسة املعاين كون الكلمة وأبعاضها
املوضوع ىف اجلملة فهي الفصل والوصل واإلجياز واإلطناب واملساواة. وكال أحاط املعاين 
مثانية أقسام: أحوال اإلسناد اخلربي وأحوال املسند إليه وأحوال املسند وأحوال متعلقات 

 اإلطناب واملساواة.الفعل والقصر واإلنشاء والفصل والوصل واإلجياز و 

ىف املعاين القصر وهو ختصيص شيئ بشيئ بطرق خمصوصة . مثل ومااحلياة الدنيا 
إالمتاع الغرور . املقصور واملقصور عليه طرفان أساسيان . من الصورة السابقة متاع 
الغرور املقصور واملقصور عليه احلياة الدنيا وأداته النفي ما واإلستثناء واملقصور عنه كل 

 ئ سوى متاع الغرور . شي

كتاب إحياء علوم الدين من أعظم كتب يف معرفة احلالل واحلرام وهو اجلامع 
على األحكام الظاهرة والنزع إىل األسرار العميق تفهيمه . اليكفي ابلفروع ومسئالهتا 
وال إمهال السباح العميق إىل جوف البحار فال قدر العودة ىف الزاوي بل اجلامع أيضا 

لوم الظاهرة والباطنة وتزيْي معانيها أبحسن احملال . ذكر درر األلفاظ وضبطه بْي الع
ابملنهج الوسط بقدوة اإلمام علي "خري األمور أوسطها" واقتده ما بعده من األجيال 

 واملسرف يعود إليه

وصف مرتضى إلحياء واإلمام الغزايل . لذلك أأعظم مبدح هؤالء العلماء على ا
بعد حممد هلو الغزايل .تتكون إحياء علوم الدين من أربعة أجزاء حيتوي الزبدي  ليت النيب 
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على أربعة أقسام ويسمى أيضا بربع األربعة وهي: ربع العبادات والعادات واملهلكات 
 واملنجيات  

ربع العبادة حيتوي على العلم والقواعد العقائد والطهارة والصالة والزكاة والصوم 
وأما ربع العادات فيحتوي على والذكر والدعاء والورد وأوقاته. واحلج وأدب تالوة القرأن 

أجب األكل والشراب والنكاح والكسب واحلالل واحلرام وأدب املعاشرة والصداقة والعزلة 
وأدب السفر واألمر ابملعروف والنهي عن املنكر . وأما ربع املهلكات فيحتوي على 

ضة النفس أفات شهوة البطن والفرج املتعلق ابلقلب منها: بيان عجائب القلب وراي
وأفات اللسان وأفات الغضب واحلسد وأفات ذم الدنيا وأفات املال والبخل وذم التكرب 
والرايء وذم املتكرب والعجب وأفات قول الزور . ويف ربع املنجيات يبحث عما البد على 

والشكر واخلوف العبد فعله ليطهر نفسه كي يتقرب من ربه تعاىل . منها: التوبة والصرب 
 إىل هللا والرجاء به والزهد والتوكل والصدق واإلخالص واحملاسبة والتفكر وذكر املوت .

كما ذكر الباحث ىف السابق أن يف هذا البحث سيعرض الباحث أمثلة من 
القصر املوجودة يف إحياء علوم الدين ربع العبادة مثل "إمنا العلم ابلتعلم " هو من قصر 

صفة أي ختصيص املوصوف على الصفة لفظ "العلم" هو املوصوف و املوصوف على ال
"ابلتعلم " هو الصفة  . وإذا نظر من حيث حقيقته و وقيعيته هو من القصر اإلضايف 
يعين ختصيص املقصور عليه على إسناد معْي ومن املمكن إسناد لألخر . ومن حيث 

 يرد العلم فعليه التعلم .كون املخاطب هو من القصر اإلفرادي أيقن املخاطب أن إن 

ما آتى هللا عاملا علما إال وأخذ عليه من امليثاق ما أخذ على النبيْي أن يبينوه  " و
"  هو من قصر املوصوف على الصفة يعين ختصيص عامل آخذ عليه  للناس وال يكتموه

ميثاق ما أخذ على النبيْي أن يبينوه للناس. وهو من قصر احلقيقي تعين ختصيص على 
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ا وقع حقيقا وهو من قصر القلب أي آتى هللا العلم ملن عل م علمه لأل خر ال من م
 يكتمونه .

األمثلة السابقة من بياانت القصر اليت قد وجد الباحث يف ربع العبادة من إحياء 
علوم الدين لإلمام الغزايل . هناك أساليب القصر وأنواعه ومعانيه اليت مل تكشف . لذلك 

جيعل هذا التحليل الذي هو يف ربع العبادة من إحياء علوم الدين إهتم الباحث أن 
لعنوان "القصر ويتعلقها من حنو واحد حتت الإلمام الغزايل موضوعا ويستخدم البالغة 

 لإلمام الغزايل )دراسة علم املعاين(".ربع العبادة إحياء علوم الدين  الكتابيف 

 البحث الفصل الثاين : حتديد 

 حتديد البحث كما يلي: الباحثالسابقة عْي  البحث ابعتبار خلفيةو 

 إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل؟طرق القصر يف ربع العبادة ىف الكتاب  هو ما .1
إحياء  القصر يف ربع العبادة ىف الكتاب فيهاملشتملة ما هي تقسيم القصر ومعانيه  .2

 علوم الدين لإلمام الغزايل؟
    

 : أغراض البحثلفصل الثالثا

  وقرر الباحث أغراض البحث كما يلي : 

 إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل. يف ربع العبادة ىف الكتاب معرفة طرق القصر .1
فيها القصر يف ربع العبادة من إحياء علوم  تملةاملش معرفة تقسيم القصر ومعانيه .2

 الدين لإلمام الغزايل.

 : فوائد البحثالفصل الرابع
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 فائداتن مهمتان ، ومها:ى الباحث أن للبحث أر و  

 الفوائد النظرية  .1
 .اللغوية واألدبية يرجى أن يكون البحث زايدة ىف احلركات 

 الفوائد التطبيقية  .2
ىف اللغة العربية يرجى أن يكون البحث انفعا فعاال ملن أراد التعمق والدراسة 

  آداهبا.و 
 

 : الدراسة السابقة  الفصل اخلامس

الرباهْي عن البحوث اجملنسة املتعلقة هبذا البحث اليت  إحتوت الدراسة السابقة على 
قد قام هبا الباحث القدمي . إنتاج أو دراسة ابستخدام علم البالغة ىف املعاين خاصة ابألهداف 
ألي حاجة قام هبا طائفة  . لكن هناك خصائص خمتلفة تتميز بْي واحد وأخر. أما الدراسة 

 لي:السبقة الواردة يف هذا البحث فمما ي

" لنور عالية نوفيانيت األول رسالة "تفكري القلب عند الغزايل يف كتاب إحياء علوم الدين
بية اإلسالمية كلية الرتبية وعلم التعليم جبامعة ساالتيكا اإلسالمية احلكوميةسة من قسم الرت 

ألفْي وسبعة عشر . حبثت فيه عن  تفكري القلب عند الغزايل يف كتاب إحياء علوم الدين 
مناسبة تربية القلب فىي سياق الرتبية احلديث. يف هذا البحث حبثت اجلزء الثلث من أربعة و 

ئب القلب . أجزاء يف  كتاب إحياء علوم الدين وهو ربع املهلكات وهناك مبحث عن عجا
 وهي مركزة يف التصوف 

امعة مجرب الثاين رسالة حملمد فاروق من قسم الرتبية اإلسالمية لكلية الرتبية والتعليم جب
اإلسالمية احلكومية سنة ألفْي وستت عشر ابلعنوان "تفكري القلب عند الغزايل يف كتاب 
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إحياء علوم الدين" . تركيز املبحث فيها هو كيف تفكري القلب عند الغزايل يف كتاب إحياء 
علوم الدين . هذا البحث مشيل ىف التحليل العميق على املوضوع إحياء يف فصل فضيلة 

 من ابب فضيلة العلم . إمنا هذا البحث مركز ىف الرتبية قط فله مبحث من وجوه أخرى  التعلم

الثالث مبحث ابلكتاب إحياء علوم الدين "تفكري شخصية املعلم عند اإلحياء 
ن قسم الرتبية مومناسبته ابستيعاب شخصية معلم الدراسة اإلسالمية" لليلي مسرورة 

جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية سنة ألفْي وأربعة  اإلسالمية لكلية الرتبية والتعليم
عشر . حبثت عن تفكري شخصية املعلم عند اإلحياء ومناسبته ابستيعاب شخصية معلم 
الدراسة اإلسالمية كما ذكر يف املبحث حملمد فاروق أن هذا البحث دقيق حتليله ىف اإلحياء 

 يف ابب فضيلة العلم من ربع األول. 

ع مبحث لديوي ستيووايت من قسم اللغة العربية وأدهبا لكلية األدب والعلوم الراب
اإلنسانية سنة ألفْي وثالثة عشر "القصر يف سورة يس )دراسة عن علم املعاين(". هناك حبث 

 عن طرق القصر املشمولة يف سورة يس وتقسيمه ومعانيها الواردة فيها القصر.

طور سنة ألف وتسعمائة وستة وتسعون قسم اخلامس دراسة عن القصر يف رسالة مس
اللغة العربية وأدهبا لكلية األجب والعلوم اإلنسانية جبامعة سوانن غونونج جايت اإلسالمية 
احلكومية "القصر ىف القرآن الكرمي )دراسة عن القصر يف سورة النور(". هناك مبحث عن 

 مه وطرقه .اآلي القرأنية املشمولة فيها أسلوب القصر ومعانيها وتقسي

ابعتبار الدراسات السابقة املذكورة يشعر الباحث أن مل يوجد البحث عن القصر يف 
كتاب إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل مفصال . هبا إعراض القصر يف إحياء علوم الدين 

 لإلمام الغزايل. 
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 : أساس التفكري الفصل السادس

فصاحة الكالم أحاطت املعاين ( البالغة علم تعرف هبا 20: 1979عرب أنوار )
والبيان والبديع . آتت البالغة املعين الواضح بعبارة املعىن الصحيح والفصيح وتتأثر ىف الدهن 

 على مقتضى احملال واملقام واملخاطب.

ذكر الشيخ العليم العالمة عبد الرمحن األخضري ىف جوهر املكنون "وجعلوا بالغة 
م البالغة علم من علوم اللغة العربية اليت تعرف فيها القواعد علالكالم طباقة ملقتضى املقام". 

عن أساليب لغوية الستخدام ىف النطق والكتابة . دراسة علم البالغة مهمة فبفهمها نوقن 
أن القرأن لكالم كامل شامل واإلعجاز العظيم وله الرتاكيب املعجبة وكذلك األحاديث 

عىن أي املقصود . وصف البالغيون تعبري من النطق معاين مجع من مالنبوية والكتب السلفية. 
 عما ىف الفكر ويسمى بصورة الفكر. 

وعند الشيخ جالل الدين حممد بن عبد الرمحن الشافعي ىف التلخيص يف علوم البالغة 
 وهو وصف أن املعاين علم يعرف به أحوال اللفظ العرب اليت هبا يطابق مقتضى احلال .

اللغة العربية أنواع تراكيب الكلمات ىف اللغة العربية مثل التقدمي أما املراد أبحوال لفظ 
والتأخري والتعريف والتنكري واإلطناب واإلجياز املساواة والذكر واحلذف . أول من وضع املعاين 

 هو عبد القاهر اجلرجاين.

وال أحوال اإلسناد اخلربي وأحوال املسند إليه وأحاملباحث الواردة ىف املعاين مثانية : 
املسند وأحوال متعلقات الفعل والقصر واإلنشاء والفصل والوصل واإلجياز واإلطناب 

 واملساواة.

القصر هو ختصيص شيئ بشيئ بطرق خمصوصة. إثبات حكم اللفظ ىف الكالم ونفيه 
على ما سوى الكلمة املخصصة بطريق من طرق القصر. أما طرق القصر ىف املعاين فأربعة : 
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واإلستثناء والعطف ببل وال ولكن وبتقدمي ما حقه التأخري. أما ركن القصر  أبدة إمنا والنفي
فأربعة : املقصور واملقصور عليه واملقصور عنه وأدة القصر . ابعتبار طرفه تنقسم القصر إىل 
الصفة على املوصوف مثل "الرزاق إال هللا"، واملوصوف على الصفة مثل "ماهللا إال خالق 

حلقائق ووقائعه ينقسم القصر إىل احلقيقي مثل "الإله إال هللا" واإلضايف كل شيئ". وابعتبار ا
 مثل "ماخليل إال مسافر". واإلضايف ثالثة أقسام اإلفراد والقلب والتعيْي 

بعد قراءة البياانت الواردة يف ربع العبادة من إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل واختيارها 
القصر وطرقه وتقسيمه ومعانيه يف ربع العبادة من إحياء  وحتليلها وتعزيلها سنبحث الباحث

 علوم الدين من ابب العلم إىل ابب الصالة لإلمام الغزايل. 
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 مما يلي أساس التفكري هلذا البحث: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البديع البيان املعاين

اإلسناد 
 اخلربي

 املسند إليه

 املسند

متعلقات 
 الفعل

 القصر

 اإلنشاء

الفصل 
 والوصل

اإلجياز 
واإلطناب 
 واملساواة

 املعىن التقسيم الطرق

ربع العبادة من إحياء علوم 
 الدين لإلمام الغزايل 

 البالغة

 إمنا

 النفي واإلستثناء

 العطف ببل وال ولكن

 فقدمي ما حقه أتخري
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 : طرق البحث وخطواتهالفصل السابع

 طرق البحث .1
يف هذا البحث إستخدم الباحث الطريقة الوصف التحليلي. هذه الطريقة 
طريقة حبث املسئلة إبيصاف كون الوضع أو املوضوع )رواية واملسرحية والقصة 

( هو  2004:63والشعر ( وتصويره  على الوقائع الظاهرة )نواوي (. وعند )رتنا:
املستخدمة لوجدان املسئلة منظمة إبيصاف البياانت القصر ىف املعاين الطريقة 

 مبوضوع البحث ربع العبادة من إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل.
تفهم البحث التحليلي أبن يعراض املؤلف التفكري وختيل أفكاره وموقفه يف 

 ( .44: 2004إيصال فكره )أمْي الدين، 
 خطوات البحث .2

 اانتتعيْي مصدر البي .أ
أما مصدر البياانت يف هذا البحث ربع العبادة من الكتاب إحياء  علوم 
الدين لإلمام الغزايل الذي طبعه احلرمْي يتكون من ثالمثائة وسبعة وستون 
صفحة وتسع مباحث اليت حددها الباحث إىل وسط من اإلحياء وهو يف 

 أدب اجلمعة من فصل أسرار فضائل الصالة.
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 أجناس البياانت   .ب
أما البياانت يف هذا البحث هي النصوص الواردة ىف اإلحياء لإلمام 
الغزايل املتعلقة ابملعاين ىف القصر. حىت بلغ ما يكون مبحثا يف هذا البحث 
أي بتحليل املعاين ىف القصر يف ربع العبادة من إحياء علوم الدين لإلمام 

ستون صفحة وتسع الغزايل الذي قد طبعه احلرمْي يتكون من ثالمثائة وسبعة و 
مباحث اليت حددها الباحث إىل وسط من اإلحياء وهو يف أدب اجلمعة من 

 فصل أسرار فضائل الصالة.
 طريقة مجع البياانت .ت

أما مجع البياانت يف هذا البحث أن إستخدم الباحث الدراسة الكتابية 
 والتوثيق فالبياانت املستخدمة يف هذا البحث بياانت نوعية والطريقة يف هذا

البحث أبن حيلل الباحث نصوصا ىف ربع العبادة من اإلحياء من ابب العلم 
 إىل ابب الصالة لإلمام الغزايل.

فاحملصول بياانت وصفية املكتوبة. من جانب ذلك طريقة مجع البياانت 
قرنه أن إستخدم الباحث مالحظة كتابية لطلب البياانت املؤيدة ودراسة أي 

 كتب املتعلقة هبذا البحث. 
هذا البحث حتليل النصوص ابملراحل ما يلي: أوال القراءة ربع العبادة 
من اإلحياء لإلمام الغزايل متكررا ودقيقا كلمة بكلمة ومجلة جبملة . اثنيا 
اإلشارة على البياانت املتعلق ابلبحث . اثلثا إعادة الكتابة على البياانت 

عا تقسيم البياانت ىف اجلمل املشارة ىف ربع العبادة من اإلحياء ىف الكراسة. راب
املتعلقة ابملعاين ىف القصر يف ربع العبادة من إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل 

 .  
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 طريقة حتليل البياانت .ث
 أما يف حتليل البياانت فاخلطوات املستخدمة يف هذا البحث ما يلي:

 خطوة وصف البياانت .1
 وصفت البياانت اجملموعة ىف البحث وحددت

 تقسيم البياانتخطوة  .2
 تقسم ما وصفت حبيث مسئالهتا

 خطوة حتليل البياانت .3
حللت ما ختتار وماتقسم حيث فرقة أجناسها علمية ابلنظرايت 

 املتعلقة ابملعاين ىف القصر. 
 خطوة التفسري .4

تفسر ما حللها الباحث من البياانت وسيلة لنيل النتائج لفهم حبث 
 البياانت.

 حتقيق النتيجة .ج
رية يف هذا البحث حتقيق النتيجة مثرة من البحث على اخلطوات األخ

موضوع البحث يف ربع العبادة من إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل ابملعاين 
 ىف القصر.

هذه النتيجة إجابة من حتقيق املسئلة مبعرفة القصر وطرقه وتقسيمه 
 ومعناه الوارد يف بع العبادة من إحياء علوم الدين لإلمام الغزايل. 

 : ترتيب البحثالفصل الثامن

لتسهيل الرتكيب على الرسالة كلها  نظم تنظيماتركيب البحث  املهو ترتيب البحث  
 ، رتب ترتيب البحث على ابب بباب، ويتكون من أربعة أبواب وهي:
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الباب األول مقدمة حتتوي على خلفية البحث وحتقيق البحث وأغراض البحث وفوائد 
 السابقة وأساس التفكري وخطوات البحث وطرقهالبحث والدراسات 

الباب الثاين النظرايت يف هذا الباب حيتوي على البيان والنظرايت املستخدمة على 
البحث املتعلق ابلبالغة ىف املعاين ىف القصر الوارد يف ربع العبادة من إحياء علوم الدين لإلمام 

 الغزايل.

عن القصر يف ربع العبادة من إحياء علوم الباب الثالث حيتوي على البحث التحليلي 
 الدين لإلمام الغزايل.

عن نشاط البحث اليت حتتوي على النتيجة واإلقرتاحات من  االختتامالباب الرابع 
 الباحث.

 


