
 

 

 ملخص البحث

 أيفي نور جنة : اإلنشاء الطليب يف أحاديث األربعني النووية ) دراسة بالغية موضوعية وما فيها من القيم الرتبوية(

حيتوي على كل ناحية يرتب األمور واحلديث هو املصدر الثاني للشريعة اإلسالمية بعد القرآن الكريم من املعروف أن  

ها اليت تكون فياألحاديث الرتبوية، ومن  اليت مشلت عليها القيم األحاديثاإلنسانية يف كل زمان ومكان. وهو حيتوي على كثري من 

 على األحاديثالوسائل الكثرية يف انكشاف إعجازه، ومنها التحليل احلديث . واستخدم أحاديث األريعني النوويةهذه الظروف هي 

 اليت تتعلق بالقيم البالغية. 

طريقة بما فيها من القيم الرتبوية بصيغته املتنوعة و  اإلنشاء الطليبومعرفة أحاديث األربعني النووية إبراز  إىل البحث ويهدف

 البحث على ضوء علم املعاني. 

من املباحث البالغية وهي من ناحية املعاني. فتحلل الكاتبة   اإلنشاء الطليبتمد هذا البحث على أساس التفكري أن يع

 . ةاإلسالمي ةالرتبوي التفاسري البالغية وحتلل القيم بكتب اإلنشاء الطليب املتضمنة مبظاهر حاديثاأل

كشف املعاني واحلقائق من النصوص. وتقوم املستخدمة يف هذا البحث فهي طريقة حتليل املضمون، أي وأما الطريقة  

والدراسة الكتبية من كتب وهو من علوم البالغة، جبمع البيانات باملالحظة واالستبيان  بة هبذا البحث على ضوء علم املعانيالكات

 ثم حتليلها. احلديث 

النووية  ربعنييف أحاديث األالطليب إن كالم اإلنشاء ئق املبحوثة، فوصلت إىل النتائج منها بعد ما حبثت الكاتبة عن احلقا

مااألمر أ ومل توجد صيغة التمين لإلنشاء الطليب فيه. ومخسني كالما بأربعة أنواع وهي األمر والنهي واالستفهم والنداء ةيتكون من أربع

، 02، 01. وأماالنهي فيكون يف احلديث : 21، 10، 01، 01، 02، 00، 01، 09، 01، 01، 00، 01،  9فيكون يف احلديث : 

 .20، 09، 02، 09، 01. وأماالنداء فيكون يف احلديث : 09، 03، 00، 0. وأمااالستفهم فيكون يف احلديث : 21، 13، 11

لنووية ثالثة عشر كالما. وكان كان األمر يف أحاديث األربعني النووية سبعة وعشرين كالما. وكان النهي يف أحاديث األربعني ا

االستفهام يف أحاديث األربعني النووية سبعة كلم. وكان النداء يف أحاديث األربعني النووية سبعة كلم. معاني اإلنشاء الطليب يف 

عنى حقيقي أحاديث األربعني النووية : وهي األمر مبعنى حقيقي وغري حقيقي كاإلرشاد واالمتنان واالعتبار والتهديد. والنهي مب

اثة. غري حقيقي كاإلغراء واالستغ وغري حقيقي كاإلرشاد. واالستفهام مبعنى حقيقي وغري حقيقي كالتقرير والتنبيه. والنداء مبعنى

المية ة اإلسيوالرتب قيمة من قيم حيث يشتمل على أحاديث األربعني النوويةيف  اإلنشاء الطليبهذا البحث عن  يفوجدت الكاتبة و

  الرتبية اخللقية واإلجتماعية.وهي 


