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 الباب األول

 مقدمة

 الفصل األول : خلفية البحث

يعة اإلسالمية بعد القرآن احلديث هو املصدر الثاني للشرمن املعروف أن  

، عتقا  وامارستاا. من خالل االوهتعلمأن يلذلك جيب على املسلمني  ،الكريم

حبيث تزيد قراءته املسلمني على وسيحملنا إىل مرضات اهلل سبحانه وتعاىل. 

ون جيمع . كثري من الفقااءص.م  ، وكذلك يف  راسة أحا يث النيب حممدمعرفتك

 وية.النوحديث األربعني كتاب  ، مناا واحد يف كتاب احلديث

ن أحا يث النبوية اليت عد ها أربعوجمموعة  وأحا يث األربعني النووية هي 

معاا اإلمام النووي رضي اهلل عنه. وهو كتاب حديث معروف الذي جيحديثا 

. على الرغم من أن عد  اييف إندونيسوكذلك  يف مجيع أحناء العاملللمسلمني 

إال أنه يف هذا الكتاب يطلق ، يف هذا الكتاب ليس أربعني حديثًااألحا يث املذكورة 

ال يذكرون إال حديثًا. وذلك بسبب أن العرب ال يشملون عا ة الكسور و 24عليه 

. رغم وجو  أكثر من واحد أو رقمني، هم يسمون "أربعني" عشرات األعدا 
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من قبل العلماء يف مجيع أحناء العامل يف الوعظ مرجعا أصبح هذا الكتاب يف تطوره 

ة تعليمية يف كل املدارس ، أصبح هذا الكتاب ما افة إىل ذلكوالتعليم. باإلض

 يث احأكتاب  ونواجلامعات يف إندونيسيا حتى يعرف املسلمالداخلية اإلسالمية ، 

 بشكل عام. األربعني النووية

. ال سيما أن احلديث ساال اأمر عميق املعاني اجلميلة الوار ة يف احلديث ليست

. من التخصصات العلمية اليت الكريم اإلسالمية بعد القرآنهو املصدر الثاني للشريعة 

 ميكن استخداماا لتحقيق هذا اهلدف هي من خالل  راسة علم البالغة.

فالبالغة هي تأ ية معنى اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف النفس 

 عليأثر خالب مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه واألشخاص الذين خياطبون )

(. وينقسم علم البالغة إىل ثالثة أقسام وهي 00: 4002اجلارم ومصطفى أمني، 

ومن العلوم الثالثة (. 42: 4004علم البيان وعلم املعاني وعلم البديع )هداية، 
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أسلوب يف  تركيب الكلمات، كرتكيب الكلمات يف النحو هو  يعرف بهالسابقة علم 

 علم املعاني.

ديث األربعني هو ح يف هذا البحث بحثالاحلديث الذي يستخدم ملوضوع 

خمتلفة مناا الكالم اإلنشاء اليت تنقسم إىل  تستخدم مجال النووية . هناك  أحا يث

يف كتاب حديث األربعني  األحا يث جزئني ، مها اإلنشاء الطليب و غري الطليب.  

يوصى بقراءهتا. ن األحا يث اليت النووية حتتوي على اإلنشاء الطليب من غريها م

ق األخال مل جتسد يف اليت اخللقيةاليت تفسر القيم  ، فياا األحا يثباإلضافة إىل ذلك

 ، على الرغم من أن تيار العوملة والتحديث الذيمن اجملتمع اإلسالمي بشكل عام

 يف كتاب األربعني كمن األحا يث يصيب املسلمني فيسبب تأكل األخالق الكرمية. 

عن أبي ذر الغفاري رضي اهلل عنه، عن "  النواوية اليت حتتاج إىل االهتمام كما يلي:

النيب صلى اهلل عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: " يا عبا ي، إني 

 " جعلته بينكم حمرماً، فال تظاملواحرمت الظلم على نفسي، و
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ال ينبغي أن يقوم هبا أخالق مذمومة من يوضح هذا احلديث أن الظلم 

بح الفسا  . لقد أصلظلم يااجم الرؤوس يف هذا البال ا ، لكن هذا إلنسانا

 ظلما " يف اإلسالم. و –يظلم  –أن الظلم من " ظلم  .ثقافةوالتواطؤ واحملسوبية 

الظلم وضع شيء يف غري حمله والشخص الذي يعمله يسمى بالظامل وضده العدل. 

والظلم متساو بالبغي خارج على حق اإلنسان ولكن معنى الظلم أوسع من البغي، 

  يتعلق بالكلمات اليت تسند إلياا. 

من املعروف أن الظلم قد حيدث كثريا يف بال نا إما ظلم يف اهلل أو يف  

النفس أو يف العائلة. على سبيل املثال : الشباب ال يقيمون الصالة وال يؤتون الزكاة 

وال يعملون الصوم وغري ذلك. كان هذا األمر يتضمن بظلم يف اهلل . وأما الظلم 

امارسة النفس يف اجلال. وأما الظلم يف يف النفس فمناا شرب اخلمر وقتل النفس و

الناس فاو القتل والسرق وغري ذلك. وكذلك يف هذا العصر كثري من العلماء 

يتظاملون حتى ينغض العامي وال يفرق بني احلق والباطل. فضال عن ذلك، كثري 

 من الرؤوس يتقابح فيسبب الفرقة. 

على األمر ، اإلنشاء الطليب شامال حيتوي  هو هذا البحثيفيض يف  

 .(4004)أمني ، فياا  الناي، االستفاام، التمين و النداء. هناك صيغات
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املعاني املتعد ة.  اهل يف علم املعاني ن ظواهر يف استخدام الصيغاتإ 

  : قيقا مبوضوع البحث املقدمواما سبقه من البيان جيتذب الكاتبة أن تبحث  لذلك

النووية )  راسة بالغية موضوعية وما فياا " اإلنشاء الطليب يف أحا يث األربعني  

 من القيم الرتبوية ( "

 الفصل الثاني : حتقيق البحث 

 ، فتحقيق البحث الذي قررته الكاتبة هي : وفقا خللفية البحث السابقة

  ؟يف أحا يث األربعني النووية األحا يث اليت تتضمن اإلنشاء الطليب ما هي .0

 ؟ أحا يث األربعني النوويةيف  صيغ اإلنشاء الطليب ما هي .4

 ؟ما هي معان صيغ اإلنشاء الطليب املستفا ة يف أحا يث األربعني النووية .3

بعني أحا يث األريف  القيم الرتبوية  الذي حتتوي عليه اإلنشاء الطليب ما هي .2

 ؟ النووية

 الفصل الثالث : أغراض البحث 

 كما يلي:طبقا بتحقيق البحث السابق قررت الكاتبة أغراض البحث 

 يف أحا يث األربعني النووية اإلنشاء الطليبمعرفة األحا يث اليت تتضمن  .0

 يف أحا يث األربعني النووية صيغ اإلنشاء الطليبمعرفة  .4
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 معنى صيغ اإلنشاء الطليب املستفا ة يف أحا يث األربعني النووية معرفة .3

ربعني أحا يث األيف  القيم الرتبوية  الذي حتتوي عليه اإلنشاء الطليبمعرفة  .2

 النووية

  أساس التفكريالفصل الرابع : 

أحد أقسام  اإلنشاء الطليب يف أحا يث األربعني النوويةإن البحث عن  

العلوم وهو علم البالغة. فالبالغة تأ ية معنى اجلليل واضحا بعبارة صحيحة 

فصيحة هلا يف النفس أثر خالب مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه 

(. وينقسم 00: 4002واألشخاص الذين خياطبون )علي اجلارم ومصطفى أمني ، 

 ن وعلم املعاني وعلم البديع وهي : علم البالغة إىل ثالثة أقسام وهي علم البيا

علم املعاني أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم ملقتضى احلال حبيث  .0

 (. 30: 4004يكون وفق الغرض الذي سيق له )السيد أمحد اهلامشي، 

علم البيان أصول وقواعد يعرف هبا إيرا  املعنى الواحد بطرق خيتلف بعضاا  .4

على نفس ذلك املعنى )والبد من اعتبار املطابقة  عن بعض يف وضوح الداللة

 (. 053: 4004ملقتضى احلال  ائما( )السيد أمحد اهلامشي، 
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علم البديع علم يعرف به الوجوه واملزايا اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة وتكسوه  .3

هباء ورونقا بعد مطابقته ملقتضى احلال ووضوح  اللته على املرا  )السيد أمحد 

 (.405 – 402: 4004 اهلامشي،

لم عيف  اإلنشاء الطليبويف هذا البحث ترتكز الكاتبة على البحث عن  

املعاني مجع من "معنى"، و اصطالحا علم املعاني هو علم يعرف هبا  .املعاني

أنواع اللفظ يف اللغة العربية ملقتضى احلال. و كان يف كتاب جوهر املكنون علم 

 املعاني هو :

 عن خطإ يعرف باملعاني  *  عانيوحافظ تأ ية امل 

ينقسم علم املعاني إىل أربعة الكالم اخلربي و اإلنشائي و القصر و الفصل  

و الوصل و اإلجياز و اإلطناب واملساواة. ومن علم املعاني الكالم اخلربي و الكالم 

 :اإلنشائي 

 اخلرب   .0

الكالم فاخلرب ما يصح أن يقال لقائله إنه صا ق فيه أو كاذب، فإن كان 

مطابقا للواقع كان قائله صا قا، وإن كان غري مطابق له كان قائله كاذبا. 

 وينقسم اخلرب حبسب حاالت املخاطب على ثالث :
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يكون خايل الذهن من احلكم، ويف هذا احلال يلقى  أن، اإلبتدائي .أ

 إليه اخلرب خاليا من أ وات التوكيد.

يصل إىل اليقني يف الطليب، أن يكون مرت  ا يف احلكم طالبا أن  .ب

 معرفته، ويف هذه احلال حيسن توكيده له ليتمكن من نفسه.

اإلنكاري، أن يكون منكرا له ويف هذه احلال جيب أن يؤكد اخلرب  .ج

 ميؤكد أو أكثر على حسب إنكاره قوة وضعفا.

  اإلنشاء  .4

ما ال يصح أن يقال لقائله إنه صا ق فيه أو كاذب. واإلنشاء  اإلنشاء

 :نوعان

اإلنشاء الطليب مايستدعي مطلوبا غري وقت الطلب، ويكون باألمر  .أ

 والناي واالستفاام والتمين والنداء. 

اإلنشاء غري الطليب  مااليستدعي مطلوبا، وله صيغ كثرية مناا  .ب

: التعجب واملدح والذم والقسم وأفعال الرجاء وكذلك صيغ 

 العقو .
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اء . اإلنشاإلنشاء الطليبويف هذا البحث ترتكز الكاتبة على البحث عن  

يبنى و يبدأ و ينظم. و اصطالحا اإلنشاء مجلة ال حتتوي على الصدق و  لغة 

الكذب بعد إلقائاا. إذا قال املرء "اقرأ" ال ميكن ذلك القول حيتوي على عناصر 

الصدق أو الكذب. والذي جيب عليه بعد يقال هذا القول القيام هبا القراءة. 

ينقضي مبتطلبة غري متحققة عند نطقاا. وينطر هذا يف األمر  اإلنشاء الطليب كالم

  والناي واالستفاام والنداء والتمين. 

إن طريقة اإلنشاء الطليب عديدة مناا األمر والناي و االستفاام و التمين و  

( فعل 0النداء. وكان كل مناا صيغ متنوعة. فأما صيغة األمر أربعة فاي )

( ومصدر 2( واسم فعل األمر )3( والفعل املضارع اجلازم بالم األمر )4األمر )

( فعل املضارع الذي 0ي )الذي يبتدل فعل األمر. وأما صيغة الناي قسمان فا

( واجلملة اليت تدل على الناي. إن أ وات االستفاام صيغ 4يدخل بالم الناهية  )

الكلمات يف اللغة العربية اليت جتعلاا أ اة السؤال. يشري أهل البالغة إىل أن 

ما، من ، أيان ، أين ، كيف ، أى ، كم ،  هل »أذوات االستفاام عشرة  فاي 

هل  »وإهنا أصلي و  «ليت  ». وكانت صيغة التمين أربعة فاي «، أي ، أ 

. وأذوات  «عسى و لعل »وإهنا غري أصلي. صيغة الرتجع  «، لو ، لعل 
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. قد تكون صيغ اإلنشاء « يا، اهلمزة، أي ،وا ،آ، آي، أيا، هيّا »النداء فاي 

الطليب هلا معنى أخرى . واألمر طلب األمر من األعلى إىل األ نى. وقد خترج  

تاديد والتعجيز الواإلرشا  كالدعاء وااللتماس و األصلى صيغة األمر عن معناه 

واإلباحة والتسوية واإلكرام واالمتنان واإلحانة والتحقري والدوام والتمين 

و الناي طلب الكف والتكوين والتخيري والتأ يب و التعجب.واالعتبار واإلذن 

عن الفعل على وجه االستعالء. قد خترج صيغة الناي عن معناها األصلي إىل 

لسياق و قرائن األحوال كالدعاء وااللتماس واإلرشا  تفا  من امعان أخرى تس

األنس  بيخ ووالتوالكراهة والتاديد والدوام وبيان عن العقيبة والتيئيس والتمين و

االستفاام طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل. قد واإلعتبار. والتحقري و

تستفا  من سياق الكالم  عان أخرى خترج ألفاظ االستفاام عن معانياا األصلية مل

 التحويلوالتقرير كاألمر والناي والتسوية والنفي واإلنكار والتشويق واإلستئنس و

والواعد واالستبطاء وتنبيح  التحكموالتعجب تحقري وواالستبعا  والتعظيم وال

لتمين اوالتحسّر. وعلى الباطل  تنبيحوتنبيح على ضالل الطريق على اخلطاء و

لكونه امكنا غري إما يرجى حصوله إما لكونه مستحيال. وطلب أمر حمبوب ال 

رب عإذا كان األمراحملبوب اما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، و يمطموع يف نيله و
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النداء لغرض بالغي. و« ليت»تستعمل فيه  قدو«. لعل، أو عسى» بفيه 

إىل معان طلب اإلقبال حبرف نائب مناب أ عو. خيرج النداء عن معناه األصلي 

احلجر و كاإلغراءو االستغاثة و الندبح والتعجب وأخرى تستفا  من القرائن 

االختصاص )رزق عبد الرمحن، و التضجّروالتواجع والتذاكر والتحيّر و التحسّر

400٠ ) 

 ي : تفمن البيان السابق تقدم الكاتبة أساس التفكري املذكور يف الرسم البيان اآل

 

 

 

 

 

 

 التمين النداء االستفاام الناي األمر

 

النوويةأحا يث األربعني   

  عانياملعلم 

الرتبويةالقيم   

  ديثاحل

الطليباإلنشاء   

 علم الرتبية
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 منافع البحث الفصل اخلامس : 

 من منافع هذا البحث ناحيتان ، ومها : 

الناحية النظرية ، تتوقع تنائج البحث أن تسام األفكار العلمية يف جمال اللغة  .0

العربية، وتفيد لطلبة شعبة تعليم اللغة العربية جبامعة سونان غونونج جاتي 

 اإلسالمية احلكومية باندونج خاصة وتفيد اآلخرين. 

الناحية التطبيقية، فإهنا من املتوقع أن توفر املسامهة للباحثني عاما وباحثي  .4

ء حيث أسلوب اإلنشااللغة يف تطوير اآل اب العلمية باللغة العربية والبالغة من 

 راسة بالغية يادف إىل  –إىل حد بعيد–خاصا. وهذا البحث الطليب 

ى بالغية يف لألحا يث األربعني النووية سوف يساعد على كشف معن

 احلديث. 

 البحوث السابقة املناسبة الفصل السا س : 

 إن هذه الدراسة فياا البحوث ذات الصلة مناا :  

. حتت 4003 هلياني ريطنوا إينداه فوروانيت. كلية علم الثقايف جبامعة مجيب  .0

اإلنشاء الطليب يف سورة يونس من القران الكريم ) راسة حتليلية )املوضوع : 

 (بالغية 
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سورة  حتت املوضوع :. 4000إيدا وجيايانيت. كلية األ ب وعلم الثقايف  .4

 اجلمار )  راسة حتليلية اإلنشاء الطليب (

حتت املوضوع : الطباق يف أحا يث األربعني .  400٠جنيدي. كلية األ ب   .3

قد بني الباحث عن الطباق من ناحية أغراض وبالغية وعلم البديع  النووية .

بعني النووية. حبث تكميلي قدمه لنيل شاا ة اجلامعة األول يف يف أحا يث األر

شعبة اللغة العربية وأ هبا بكلية األ اب جامعة سونن أمبيل احلكومية سورابايا، 

 م. 4044 سنة

 

 


