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 ملخص البحث
بن  نين عمرللبفي كتاب األخالق  يطلبىالاإلنشاء فنقي أنوم نور زيلنشة متقين: 

 )دراسة البالغية( با رجاءأحمد 

. با رجاءعمار بن أحمد  كتبهأحد الكتب الذين  كتاب األخالق للبنين هو 
 (:٥٠،تت:با رجاءك الكتاب يبحث عن األخالق، كما في اإلقتباس اآلتي )ذل

فيجب عليك أن تعظّم رّبك وتحبذه وتشكره على جميع نعمه: بأن تمتثل أوامره 

عباده وتحّبهم  ئه والصالحين منوتجنب نواهيه وان تعظّم أيضا جميع مالئكته ورسله وأنبيا

 ألنّه تعالى يحّبهم 

  تقديم المشورة وإلزام لنا أن نصدق واتقوا الله. في با رجاءفي االقتباس، الشيخ 

. في ءبا رجاكتاب االخالق للبنين كثير من النصائح حول األخالق نقال عن الشيخ 

ة التي تدعي ى الجملمطالبة. ال يمكن فهم شكل ومعن طلبىنصيحة تحتوي على جملة تت

قراءة واحدة . ولذلك، فإن الحاجة إلى إعادة النظر في علم اللغة، وعلم األصوات، ألى 

لم عو العلم البالغة. في هذه الكتابة، يستخدم الباحث  يةالعلم صرف، العلوم النحو 

 .فى بحثهها البالغة

للبنين ق خالفي الكتاب األ يطلبىالاإلنشاء الغرض من هذه الدراسة هو لمعرفة و 

لبي في كتاب ومعرفة معنى الحللبنين في كتاب األخالق  يطلبىالاإلنشاء و لمعرفة معني  
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 لبنين.األخالق ل

ريقة التحليل ط، الطريقة المستخدمة في هذا البحث هي طريقة التحليل الوصفيو  

عن طريق و  لى المشاكل المنهجية والكشف عنهاالوصفي هي طريقة تستخدم للعثور ع

 .يطلبىالاإلنشاء جمع البيانات التي تحتوي على 

للبنين ق في كتاب األخال يطلبىالاإلنشاء أنواع من أما نتائج البحث، منها أربعة و 

بيانات،  ١0ل االمر. النهي كبيانات، علي ش ٠2ولي، وهو األمر في صفحة األ

ة واحة، )كيف( بيانة بيانات، )أين( بيان 9بيانات، بعالمة حرف )ما(  2اإلستفهام و 

بيانات، )يا(+)الله( بيانة واحدة،  2بيانات، وهي )يا(  ١2النداء و واحدة و )كم( بيانتين. 

 بيانات. 4و )أيها( 

وجه من معنى، األمر تنقسم إلى قسمين، هما المعنى األصلي أو أهمية لحقيقة و 

ماس هو معنى اإللتالبيانات، وليس المعنى األصلي أو أهمية من حقيقة، وهذا  ٠٠هناك 

قيق.معني معني الحالمعني األصلي أو بالالنهي وهو كلها بو و الدعاء كلهما البيانة واحدة. 

اإلستفهام ينقسم إلى قسمين، هما المعنى األصلي باستخدام أداة اإلستفهام )أين(، )ما( 

هام فالتنبيه مع كم أداة اإلست وبيانات. ثانيا المعني ليس من األصلي، وه ٠كيف( و )

بيانات. ينقسم شكل نداء إلى قسمين، وهما المعنى األصلي أو المعني  ٠)كم( 

البيانات ليس المعنى األصلي، وهي معنى اإلستغاية بيانة واحدة و معنى و . يالحقيق


