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 الباُب األّولُ 

 مقدمة

 َخلفيُة البحثِ : الفصُل األّولُ 

ون ، يستعمل هبا أعضاُء اجملتمع للتعااعتباطيّ نظاٌم رمزّي صويّت إّن اللغَة 

، طيب، وحسن األدب، والسلوك الكالم اجليد، والوالتواصل والتعارف على أنفسهم

الشخص طبيعة  يدل على كرًن اخلُلق و لطيف النطق ،، وإظهار األمةمجيل اخلُلق

خالصة القول (. و انيتويئو على عالية النسب ودجيد اخللق أو رددّل ) وشخصيتو

 البعض.  للتكّلم والتواصل مع بعضهم ناسُ يستخدمها الكما وسيلة   اللغة ىي أن

ىف  أبّن اللغة (،٠٠: ٠٢٠٢) Agustina وأغوستينا Chaerذكر خاير 

 ذلك أبن إليصال األفكار. ىذا التعريف ضّيٌق،ٌة اأدىي االجتماعية اللغوية مفهوم 

 who speak what language to whom, when and to "ىي  االجتماعية اللغوية ةادلشكل

what end ." ادلوضوع ، حيث ادلتكلم، ادلستمعوظائف اللغة من  نرى ،لذلك ،



 

2 
 

ىي اللغة اندونيسيا  إّن اللغة العامة ادلستخدمة ىف. وأمانة الكالم شفرةال

 .والعربية ادلشهورة فهي اإلجنليزيةاألجنبية  وأما اللغة االندونيسية.

لغة لِ  يدرسوهنا. غَتىمولكن  اللغة العربية ال يدرسها العربيون وحدىم،

 (٠لدراسة بعض فضائلها. من فضائلها ىي  حىت تكون اللغة مثَتا العربية فضائلٌ 

 الكرًن القرآن ىي لغة العربية اللغة (٠دولة.  ٠٢ىي اللغة الرمسية يف  العربية اللغة

 حضارة عجيبة ذلا)اإلسالم( العرب  مهمة ألن (  اللغة العربية٣الشريف واحلديث 

 ة. ادلاضي ىف العصور

أن ميلك أوالُدىم اآلابء  من وّد كثَتٌ  االندونيسيون أكثرىم ادلسلمون،

 ألن ادلعهد. كادلعهد يةإلسالمىف ادلدارس ا لوهنمدخِ حىت يُ  القوية القيَم اإلسالمية

 . يومال من ظهوره إىل ىذانتشرة ادلالدين  وقتفمؤسسة 

. "األصفر ادلسمى "كتاب الًتاثم كتاب يتعلالشيئ ادلّتصل ابدلعهد ىو 

نصوص  فيها. ادلعهديف بيئة  ةستخدمالعربية ادل ابحلروف بٌ كت الًتاثب إّن كت



 

3 
 

من منطقة الشرق  صوصان يف ادلاضي وخنتجها العلماء وادلفكرون ادلسلمو ي عربية

كتاٌب   ض الصاحلُت""راي كتابُ (. ٠٠٠: ٠٢٠أزرا،  أزيوماردياألوسط )

يفيد لقضااي و اب ادلتعلقة النبويةاألحاديث ىي  و. زلتوايتمعهديف كل  سٌ مدروْ 

ادلعروف ابسم اإلمام  حّدثُ مُ الْ  ألفوالكتاب  ىذافائدة كبَتة للمسلمُت.  الكتابُ 

 النووي. 

يف ىذا الكتاب األحاديث الصحيحة ادلروية عن الرسول النووي وجيمع 

كمثل ،  ةووو ادلادلعتربة السنة ب ادلواد من كتخذ اختصارا أب ملسو هيلع هللا ىلص د بن عبد هللازلمّ 

ترمذي، -، سننالنسائي صحيح البخاري، صحيح مسلم، سنن أيب داود، سنن

 اتعليمحلياة طيبة و  اإشراف اجلنة،جوانب الطريق إىل  لمشت اليت سنن ابن ماجة

 فهودلصدر األول اب ادلربوطةمن األحاديث الصحيحة  ادلنقولة، لألخالق الكرمية

 القرآن الكرًن. 

على فهم  داعمة علوًماأوال  جيب علينا أن نتعّلم الكتابَ ي نعرف ك

لذلك حنتاج إىل علوم داعمة  احملتوى والغر ض منها. فيو كلمات ومجل عربية،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
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علم النحو وعلم الصرف  على مشتملةٌ ادلستخدمة لدراسة اللغة العربية أما العلوم 

 وعلم اللغة علم العرو ض وعلم البالغة.

ها ركيبوت معناىاحول  ىيو ، ابجلملة يتعلقعلمي  بالغة رلالٌ العلم إّن 

لمطالب )زين الدين ل ادلطابقةاختيار الكلمات  د ةوأتوَت الروح عليها ، ومجال و 

 دراسات  (. لذلك للوصول إىل ىذه األىداف، ىناك والث٠٠: ٠٢٢٢ان ، يوي

 .البديع ( علم٣( علم البيان و٠علم ادلعاين،  (٠وىي: 

 ىو كالماالنشاء الطليب . علم ادلعاينىف  ادلباحث أحد ء الطليباالنشا

: ٠٢٢٢ ين الدين ،ز )مامات  يستدعي مطلواب غَت حاصل و ت الطلب

يستدعي مطلواب  ىو كالماالنشاء الطليب  بيان أنّ  علم ادلعاين ىف منظور(. ٠٢١

ام، فاالنشاء الطليب مخسة: األمر، والنهي، واالستفه. غَت حاصل و ت الطلب

 األصلي.  معاٌن خارجة عن معناه نوعٍ  كلّ . لوالتمٍت، والنداء



 

5 
 

األمر، والنهي، مثل االنشاء الطليب  كالمُ  "راي ض الصاحلُت"يف كتاب 

ما ىو  األمرفعل ( ٣٣: ٠٢٢٢الغالييٍت ) عند .واالستفهام، والتمٍت، والنداء

 ادلضارع الفعل (٢:٠٩٩٢وعند دايب ). االمر بدون الم على فعل الفاعل دل 

ما يسبقو  وتكون عالماتو، يف و ت الكالم أو بعدهحدوث  على حدثٍ  ما دلىو 

الفعل ادلضارع  أما(. أنيت) وتسبقو احلروف ادلضارعة "يكتبمل " ولا، مثالالم

أيًضا يف   األمر،انب ّتاألمر.  لو معٌت" ليكتب، مثالو " االمر الميسبقو  الذي

لنهي، واالستفهام، والتمٍت، امثل اء الطليب االنش كالمُ  "راي ض الصاحلُت"كتاب 

م وعثمان ، ار )اجل الناىية بال ادلقرون ادلضارع وىي واحدة صيغة لنهيول. والنداء

 (. ٠٩٩٢،  صاحل؛ كليب و ١٣: ٠٩٠٢؛ اذلامشي ، ٠٣٣: ٠٩٩١

 د يكون  ،خاصّ  وغر ضٌ  كالمٌ  "راي ض الصاحلُت"لجمل يف كتاب ل

  : مثال األمر: "راي ض الصاحلُت" ت من كتاببياانمثال ال. مناسبا أم سلالفا
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  مْ كُ ِر وْ دُ  صُ ا ىِف ا مَ وْ فُ ٗتُْ  نْ إِ  لْ  ُ      

- ال " وزن" صيغة األمر من " لْ  ".ادلثال السابق صيغة األمر " لْ يف 

ادلعٌت،  ذلك أبننا إذا أتملنا من حيث اإلرشاد. معٌت ىذه الصيغة ىو "  ل-يقول

 ٔتا ىف صدوره. اتعارضبن عبد هللا ليظهر شيئا مزلّمد و حبيبَ  ينصحهللا  نّ أ

 مثال آخر: وإذااستنفرمت فانفر و ا

معٌت ىذه  انفر ". -ينفر -انفر " " ل" ىي صيغة األمر من وزن 

 ، فيمكنو رفضو أو تنفيذه. طلبإذا كان اإللتماس، و  الصيغة ىو

 يبال تستهزئ اي عبد هللا مثال آخر: 

 بال ادلقرون ادلضارع الفعل صيغة ىف ىي النهي " ال تستهزئ "كلمة 

 -يستهزى -استهزى " ادلضارع الفعل صيغة " ال تستهزئ كلمة ". الناىية

 سيدهل ملُ اعال كالم النهي يقولو، ألن  التعجيز معٌت ىذه الصيغة ىو ".استهزى

 . لو تعجيزاا أو فإضعا
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اي ض "ر يف كتاب االنشاء الطليب  كالمِ  أنواعمن أمثلة  السابق إّن ادلثال

 حىت يريد أن يبحثة. خاصّ  جاذبيةً  للباحثىذه ادلشكلة . ٕتذب  الصاحلُت"

 "راي ض الصاحلُت"يف كتاب االنشاء الطليب كالم  عا نو أ ْتثا مزيدا عميقا عن

 كالمِ علم معاين، لكن الباحث سيبحث اونُت من مخسة أنواع   استنادا إىل استعرا ض

 . : األمر والنهيمها االنشاء الطليب 

يف ومعانيهما الواردة  والنهي ألمرصيغ اسيكشف الباحث عن  ،لذلك

مام إلل "راي ض الصاحلُت"يف كتاب  األمر والنهيبعنوان: " "راي ض الصاحلُت"كتاب 

 .بن شرف النووي حيي زكراي أيبزلي الدين 

 الفصل الثاين: حتديُد البحثِ 

يف   مها األمر والنهي أنواع اإلنشاء الطليبينا ش ىذا الباحث نوعُت من 

. يستخدم بن شرف النووي زكراي أيب مام زلي الدينإلل "راي ض الصاحلُت"كتاب 

 علم ادلعاين )دراسة معانية(.  مدخلىذا الباحث 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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موضوع الباحثُة  تحددكي يكون ىذا البحث أكثر تركيزا وتوجيها، فس

مشكلة الباحثُة  كزسًت مع ذلك،  .كتاباليف  ٠٠٣ول من فص ١ البحث على

 : التاليةالبحث يف ترتيب صياغة ادلشكلة 

 أيبمام زلي الدين إلل "راي ض الصاحلُت"يف كتاب  صيغ األمر والنهيكيف ( ٠

 ؟ بن شرف النووي زكراي

مام زلي الدين إلل "راي ض الصاحلُت"يف كتاب  معاين األمر والنهيكيف ( ٠

 ؟ بن شرف النووي زكراي أيب

 وفوائدهالبحِث  أغراضل الثالث: ز الفص

 ىي: فأىداُف ىذا البحثِ  ،ستنادا إىل ٖتديد البحث ادلذكورا

 أيبمام زلي الدين إلل "راي ض الصاحلُت"يف كتاب  صيغ األمر والنهي معرفة( ٠

  .بن شرف النووي زكراي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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مام زلي الدين إلل "راي ض الصاحلُت"يف كتاب  معاين األمر والنهي معرفة( ٠

  .بن شرف النووي زكراي أيب

 صيغ األمر والنهي فهًما جيًدا حولىذا البحث عسى أن يعطي نظراي، 

 أيب مام زلي الدينإلل "راي ض الصاحلُت"كتاب ىف   مجلة  يفومعانيهما بتوضيعهما 

 . بن شرف النووي زكراي

رجع ألي شخص ادلإلضافة فائدة ىذا البحث عسى أن يفيد عمليا، 

كون ت، إىل ذلك. ابإلضافة اجملتمعأم من الطالب عملية تعليم البالغة أكان ِمَن يف 

 "راي ض الصاحلُت"كتاب ىف  دراسة  الرغبُت ىفمفيدة للباحثُت  ىذا البحثنتائج 

 .بن شرف النووي زكراي أيبمام زلي الدين إلل

  ات السابقةالفصل الرابع: الدراس

مام زلي الدين إلل "راي ض الصاحلُت"كتاب الباحُث ْتواث تدرس   دِ مل جي

 ا.استخدم كثٌَت من الدراسات القرآَن موضوعً . بن شرف النووي زكراي أيب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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تبحث عن األمر  بعًضا منها الباحثُ وجد ، السابقة بحوثال استنادا إىل

 : من أمّهها كما يلي والنهي،

بقسم اللغة العربية وآداهبا،  ة، طالب(٠٠٣٢٢٠٢٠٠١ر الندى ) ط( ٠

امعة االسالمية احلكومية سوانن غونونغ ابجل بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،

والنهي ىف رواية "موعودي" لنجيب  األمر": بحث الٖتت عنوان  جايت ابندونغ

 ٠٠وىي  األمر صيغ ٣ىف الرواية أن ت نتائج ىذا البحث على الكيالين". دلّ 

 ٠، مراأل مبال ادلقرون ادلضارع صيغة فعل كلمات ١،  األمرفعل  صيغةكلمة 

 :ىي. معٌت األمر ىف الرواية مخسة معاين، األمر فعل على النائب ادلصدر صيغة

معٌت . ٠٣، األمر احلقيقي ٠التهديد ،  ٢اإللتماس ، ٠اإلرشاد ، ٠دعاء ال

. ٢. وصيغة النهي ٠والنهي احلقيقي ، ١اإللتماس  النهي ىف الرواية اونان، مها:

ىف رواية "موعودي"  ومعانيهما صيغ األمر والنهي مزااي ىذا البحث أن تعرف

ٔتوضوع سلتلف  مر والنهياأل دراسة أما التشابو فهو .بوضوحلنجيب الكيالين 

 الرواية.  من
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بقسم اللغة العربية ، طالب ٠٢٠١ (٠٢٠٠٢٢٣١مشس األمُت )( ٠

امعة االسالمية احلكومية سوانن  ابجل وآداهبا، بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية،

جزء لليف القرآن الكرًن  األمرصيغ  كاليجاغا يوغياكارات ٖتت عنوان البحث :"

آية  ١٠ىناك  ٠١جزء ىف القرآن لل أنّ ذا البحث على دّلت نتائج ى.  "٠١

ادلضاع فعل الصيغة يف  ٠ ، و األمر صيغة فعليف  ٣١، األمرٖتتوي على 

ىف  ١٢.  األمر فعل على النائب ادلصدر ىف صيغة ٣ و، األمرالم ب ادلقرون

بعض صيغ  مزااي ىذا البحث أن تعرف. اجملازياألمر ىف  ٠٣و احلقيقي  األمر

يركز ىذا البحث  أما التشابو فهو ومعانيو. ٠١جزء لليف القرآن الكرًن األمر 

 . ىف القرآن األمر صيغة، وىي على دراسة واحدة فقط

بقسم اللغة العربية وآداهبا، بكلية  ةطالب (٠٢٠٣عريفة، ماسليلتول )( ٣

سورااباي  امعة االسالمية احلكومية سوانن أمبيلابجل اآلداب والعلوم اإلنسانية،

 لقمان سورةيف  لقمان". سورةيف  اإلنشاء الطليبكالم ٖتت عنوان البحث :"  

 ٢، األمركالم  ٠٢أنواع ، وىي:  ٢نقسم إىل يكالم اإلنشاء الطليب من   53
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أما  .كالم النداء ١، و االستفهامكالم   8، التمٍتكالم  ٠، النهيكالم 

وأما الفرق فهو  كالم اإلنشاء الطليب يبحث عنالبحث ىذا فإن  التشابو فهو

 . ىف موضوع البحث

قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب ب ةطالب( ٠٢٢٣إمياس راحيايت )( ١

 امعة اإلسالمية احلكومية سوانن غونونغ جايت ابندونغابجلوالعلوم اإلنسانية 

ىف وصية اإلمام العلّي حلسن رضي هللا  اإلنشاء الطليب :"البحث ٖتت عنوان

ْت يف ىذا الكتاب أربعة أنواع من اإلنشاء الطليب ىف وصية  د ورد عنهما"

األمر والنهي واإلستفهام والنداء فال اإلمام العلّي حلسن رضي هللا عنهما ىي: 

بصيغة  معٌت اإلرشاد ٠٩، ٠٩دّل على اإللزام  بصيغتواألمر التمٌت فيها. 

يغة معٌت اإلىانة بص ٠. ٠٣معٌت التأديب بصيغة األمر  ٠٩. ٣٠األمر 

 .٢ ، النداء٠ اإلستفهام ،٠٩والنهي . ٠معٌت اإلعتبار بصيغة األمر  ٠. ٠

)زلدود على كالم اإلنشاء الطليب  يبحث عنالبحث ىذا فإن  أما التشابو فهو

 .وأما الفرق فهو ىف موضوع البحثأربعة( 
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  اطار الفكر : اإللخامسالفصل ال

 غراضومن أ صيغ التعبَت صفي .العربية علومالفرٌع من علم البالغة إّن 

    (. ٩: ٠٢٢٢ن ، اي)زين الدين واي

ركيبها وت حول معناىا ىي، ابجلملة يتعلقعلمي  رلالٌ البالغة  أنّ  و َاالَ 

لمطالب )زين الدين ل ادلطابقةاختيار الكلمات  د ة، ومجال و وأتوَت الروح عليها

 دراسات  الث(. لذلك للوصول إىل ىذه األىداف، ىناك و٠٠: ٠٢٢٢ان ، يوي

 . .البديع ( علم٣ ( علم البيان و٠علم ادلعاين، ( ٠وىي: 

يساعد علم  :"( ٣: ٠٢٠١) صحابوم وآذُكر يف كتاب علي اجلار 

 غرا ضأحد أاشتملت على ، ٔتقتضى احلالتناسب على التعبَت عن مجلة كي ادلعاين 

 . والقرائن احمليطة هبا ابجلمل البالغة اليت تُعرف

 : ر عن علم ادلعاين فهو كما يليأما تعريف اآلخ

 علم ادلعاين أصول و واعد يعرف هبا أحوال الكالم العريب الىت يكون بيها 
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)اذلامشي ،  ْتيث يكون وفوق الغر ض الذى سيق لو ،مطابقا دلقتضى احلال

 (. :٢والشهود دون السنة ، ١٣: ٠٩٠٢

 علم ادلعاين من حيث:  اتدراسنستطيع أن ندرس 

 اإلنشاء وكالمرب اخل. كالم ٠

  صرقال. ٠

  الفصل والوصل. ٣

 ب. اإلجياز واإلطناساواة ، ادل. ١

ينقسم  .اإلنشاء فقط كالم الدراسات ادلذكورةمن يتخذ الباحُث 

 ( غَت طليب.٠ و طليب (٠: إىل  سمُت اإلنشائيالكالم 

يستدعي مطلواب غَت حاصل و ت  ىو كالماالنشاء الطليب كالم 

م: ار )علي اجل : األمر، والنهي، واالستفهام، والتمٍت، والنداءمخسةأنواعو . الطلب

٠٢٠١ .)  
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  األمرأ. 

. من األعلى إىل األدىن ىو طلب الفعل على وجو االستعالء األمر

وىاب زلسن، . أ) تعريف آخر (.٠٢٠: ٠٢٠١، صحابوم وآار )علي اجل

القائد طلب الفعل على وجو االستعالء، مثل: أمر  :ىوعن األمر ( ٩٠: ٠٢٠٢

 .جلنوده

 ولو أربع صيغ، وىي: 

 فعل األمر ( ٠

 فعل ادلضارع اجملزوم بالم األمر ( ٠

 إسم لفعل األمر ( ٣

 ادلصدر النائب عن فعل األمر. ( ١

 د ٗترج صيغ األمر عن معناىا األصلي إىل ( ٩٢:٠٢٢٢عند يويون )

 :فادلعاين ادلقصودة ىي. معان أخرى تستفاد من سياق الكالم
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 اءالدع( ٠

 االلتماس( ٠

 اإلرشاد( ٣

 التمٍت( ١

 التخيَت( ٢

 التسوية (٣

 التهديد (٢

 واإلابحة (١

 د ٗترج صيغ :" ( ٠٢٠: ٠٢٠١) صحابووآ علّي اجلارم وىذا أّكده

فادلعاين . األمر عن معناىا األصلي إىل معان أخرى تستفاد من سياق الكالم

والتسوية والتعجيز  لتخيَتتمٍت واوال والدعاء وااللتماس ادلقصودة ىي اإلرشاد

 .واإلابحة والتهديد
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  :لإلمام النووي فهو "راي ض الصاحلُت" كتاب  األمر ىفمثال أما 

 (٣ )ص: مْ كُ ِر وْ دُ  صُ ا ىِف ا مَ وْ فُ ٗتُْ  نْ إِ  لْ  ُ      

ذلك أبننا إذا أتملنا من  اإلرشاد. األمر ىف صيغة األمر. معناه ىو " ل"

 ٔتا ىف صدوره. اتعارضليظهر شيئا م ازلّمدو حبيبَ  ينصحهللا  نّ ادلعٌت، أ حيث

 مثال آخر: وَ إِ ذَ ااِ سْ ت َ ن ْ فَ رْ متُْ  فَ انْ فِ رُ وْ ا

، طلبإذا كان اإللتماس، و األمر ىف صيغة األمر. معناه ىو " انفر" 

 فيمكنو رفضو أو تنفيذه. 

  النهي ب.

ِمَن اأَلْعَلى ِإىَل  على وجو االستعالء ىو طلب الكف عن الفعل النهي

: ٠٢٠٢) وىاب زلسنوالنهي عند (. ٠٢٠٢وأصحابو، )علي اجلارم  ْدىنَ األَ 

  .مع إلزام على وجو االستعالء ىو طلب الكف عن الفعل( ٩٢

  ولو صيغة واحدة ، وىي ادلضارع ادلقرون بال الناىية
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إىل معاٍن أخر ، تستفاد  األصلي و د ٗترج ىذه صيغة النهي عن معناىا

فادلعاين ادلقصودة ىي كالدعاء وااللتماس والتمٍت  .والمن سياق الكالم و رائن األح

)علي اجلارم ومصطفى أمُت  والتوبيخ والتأييس والتهديد والتحقَت واإلرشاد

٠٣١: ٠٢٠١.)  

. ولكن بسبب ىو ادلنعيف األصل  ( النهي٠٢٠٢: ٩٩ند شاطيب )ع

معٌت هي لنفليس ل، اطباجلملة وبسبب ادلتكّلم وادلخوتركيب اجلملة  ادلقتضى احلال

ستفاد من سياق الكالم ي األصلي من معناه ٓتروج النهي ىذا مقصود. أصلي

و د ( ٠٣٣: ٠٢٠١،  علّي اجلارم) اجلارم وىذا الرأي أّكده. و رائن األحوال

إىل معاٍن أخر ، تستفاد من سياق  األصليٗترج ىذه صيغة النهي عن معناىا 

وااللتماس  الدعاء واإلرشادي مثل: فادلعاين ادلقصودة ى .الكالم و رائن األحوال

  .والتحقَت والتهديد والتأييس والتمٍت والتوبيخ

 زكراي أيبمام زلي الدين إلل "راي ض الصاحلُت" كتاب  أما مثال النهي ىف

 فهو: بن شرف النووي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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 (٠٠)ص: يبال تستهزئ اي عبد هللا 

 بال ادلقرون ادلضارع الفعل صيغة ىف ىي النهي " ال تستهزئ "كلمة 

 -يستهزى -استهزى " ادلضارع لفعلا صيغة " ال تستهزئ كلمة ". الناىية

 سيدهل ملُ اعال كالم النهي يقولو، ألن  التعجيز معٌت ىذه الصيغة ىو ".استهزى

 . ا أو تعجيزا لوفإضعا

يكون اإلطار النظري يف ىذا  كي. ال يبحث الباحُث ىذا البحث كلو

 إطار على النحو التايل:  فَتكب، وسهوال للفهمالبحث أكثر وضوًحا 
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 صورة اإلطار لنظرية البحث

 

  األمر

 صيغة

 فعل األمر .٠

 زوم بالم األمرادلضارع اجمل .٠

 اسم فعل االمر .٣

 ادلصدر النائب لفعل االمر .١

 

 معٌت

 الدعاء .٠

 االلتماس .٠

 االرشاد .٣

 التمٍت .١

 اإلابحة .٢

 التخيَت .٣

 التهديد .٢

 التعجيز .١

 التسوية .٩

 التحقَت .٠٢

 علم البالغة

 

 علم ادلعاين علم البيان علم البديع

 النهي

 معٌت

 الدعاء .1

 االلتماس .2

 االرشاد .3

 التمٍت .4

 اإلابحة .5

 التخيَت .6

 التهديد .7

 التعجيز .8

 التسوية .9

 التحقَت .11

 

 صيغة

 فعل ادلضارع ادلقرون  .٠

 بال الناىية

 

 

 

بن حيِت   كتاب "راي ض الصاحلُت" لإلمام زلي الدين أيب زكراي
 شرف النووي

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
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 : نظاميات الكتابة الفصل السادس 

 ، فنظاميات ىذا البحث ىي:لنتائج ادلرجوةللحصول على ا

يشمل ىذا الباب على خلفية البحث، ٖتديد  .الباب األّول: مقّدمةٌ 

البحث، أىداف البحث وفوائد البحث، الدراسات السابقة، اإلطار الفكري، 

 منهج البحث وخطواتو، ونظاميات الكتابة. 

راسات النظرية ا الباب على الديشمل ىذ .الباب الثاين: اإلطار النظري

كالم اإلنشاء الطليب وأنواع األمر والنهي وصيغهما البالغة، علم ادلعاين و حول 

 .ومعانيهما

معان  ٖتليلحيتوي ىذا الباب على  .التحليلادلنا شة و الباب الثالث: 

زكراي  أيبمام زلي الدين إلل "راي ض الصاحلُت"يف كتاب  األمر والنهي وصيغهما

 .بن شرف النووي حيِت

 الباب على النتائج واال ًتاحات. يشمل ىذا الباب الرابع: اخلا٘تة. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A8%D9%86_%D8%B4%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A

