
 

 

 ملخص البحث 

الطّلبّ   :رضوان أشعري  رضزان    دراسة)  الّديبعيّ   الّرمحن  عبد  إلمام   الّديبعيّ   مولد   كتاب   يف  اإلنشاء 
 . (معانية

هو واحد   الّديبعيّ   الّرمحن  عبد  إلمام  الّديبعيّ   مولد  كتاب  يفعن اإلنشاء الطّلّب    يبحث هذا البحث
من العديد من كتب مولد النب حممد هللا عليه وسلم اليت اشتهرت بقراءهتا من قبل املسلمني يف مجيع أحناء  

حيتوي مولد الدبيعي على قيمته األدبية العالية،    .واحلجازالعامل، وخاصة يف بلدان حضرموت ومصر واملغرب  
واحلكاايت  التاريخ  عناصر  من  العديد  هو  خصوصية  أكثر  املولد  الكتاب  هذا  جتعل  اليت  األشياء  بني  من 

 . املتضمنة يف النثر والشعر
 محن الّديبعيّ معرفة أشكال األمر والّنداء يف كتاب مولد الّديبعّي إلمام عبد الرّ أغراض هذا البحث هي  

 ومعنامها. 
مشكالٍت  ليجد  مفعواًل  املنهج  حتليلي. كان  وصفي  منهٌج  البحث  هذا  يف  املستخدم  املنهج  أما 

حتليلها مث  الطلب  اإلنشاء  على  حتتوي  اليت  البياانت  مجع  بواسطة  منظّما،  عنها  دراسة   ويكشف  ابستخدام 
 علم املعاين.

( كلمة تدّل على شكلي 100وجد الباحُث مائَة )   كتاب مولد الّديبعيّ يستنتج هذا البحث أّن يف  
التايل النحو  على  وهي  الديبعي  مولد  يف كتاب  والنداء  سّت    :األمر  الديبعّي  مولد  يف كتاب  األمر  شكل 

( على56ومخُسون  منقسمة  )  ( كلمات  ومخسني  األمر  ابستخدام( كلمات  55مخس  فعل  كلمٍة   ،صيغة 
( األمر  ابستخدام(  1واحدٍة  مصدر  )أّما    .صيغة  وأربعون  أربع  الديبعّي  مولد  يف كتاب  الّنداء  (  44شكل 

حرف    ابستخدام(  1)  وكلمة واحدة،  حرف ايَ   ابستخدام( كلمات  41وأربعني )  أحد  :كلمات منقسمة على
( كلمة تدّل على شكلي األمر والنداء 100) وجد الباحُث مائَة  مثّ    .واحرف    ابستخدام(  2)  وكلمتان،  أيّها

التايل النحو  على  وهي  الديبعي  مولد  )  :يف كتاب  ومخُسون  سّت  الديبعّي  مولد  يف كتاب  األمر  (  56معىن 
كلمتني ،  ( كلمات مبعىن اإلرشاد12إثين عشر )،  ( كلمات مبعىن الدعاء42إثين وأربعني ) :معىًن منقسمة على

( مبعىن حقْيقّي وهو ال خْيرُُج عْن  44ّنداء يف كتاب مولد الديبعّي أربع وأربعون )معىن ال  .( مبعىن اإللتماس 2)
َفِتَها األصلَيِة. لذلك، أنَّ اْستخداَم النِّداء يف كتاب مولد الديبعّي نَداٌء يف األصل واألساس قريْ ًبا كان أو   َوِظي ْ

 بِعيًدا. 
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