
 

 

 ول الباب األ
 مقدمة 

  خلفية البحث .أ

 نقلل  اللغة  ستخدامإ  للبشر  ميكن.  عظيمة  م قي    ذات   اإلنسانية  الثقافة  نتيجة    اللغة  

  اللغة  تنمو  لذلك .  اآلخرين  إىل  والتفاعل  للتواصل  والعواطف  واألفكار  واألغراض  الرغبات 

 (.38 :2003 ،خري)  الناس حياة  من خمتلفة جوانب يف

اليت اللغة  العربية هي  ذلك أبن  اللغة  املسلم ْون،  والشعر  القرآن يهتم هبا  واحلديث 

ما للمسلمني دليالن.واحلديث   إذا نتحد ث عن القرآن والنثر الشهري. د ث وإذا نتح فأّن 

اللغة واألدب  تطو را سريعا.  يتطو ران  ما  فأّن  والنثر  الشعر  أشكال   عن  شيئان خمزوانن ىف 

 (. 5ص.  1919الشعر والنثر ينتجها العقل  واخليال  )مصطفى، 

مها:  مهم ان،  عنصران  النثري  األديب  العمل  و1 يف  داخلي  عنصر  عنصر 2(   )

النثَر مباشرة.فالداخ . خارجي تبين  النثر عناصٌر  النثر ليُّ يف    عناصٌر خارج  واخلارجي  ىف 

 األعمال األدبية تؤثر بشكل غري مباشر على شكل من عمل أديب يف شكل الرواية. 

  ، Wellek and Warren)   ي ةدايلكتيك  االثنني  بني  العالقةو .  اللغة   منتجات   أحد    األدب  

.  ةاثنوي    إشارة   كنظام  واألدب   ةأساسي  إشارة  نظام    اللغة  أن  يعين   مما  ،(218 :1990



 

 

 األدب  وتسمى لألشياء البشرية  املفاهيمية  التفسريات  إلدراك  أولية كبياانت   اللغة ت ستخدم

 العمل   ي فهم  لن،  لذلك (.  Teeuw ،  1984: 99)  اللغة  على  اعتمادها  بسبب  اثنوية  عالمة

 اللغوية الوسائط خالل من إال األديب

 النص    أن  القول  ميكنو .  مجالية  قيمة  ذات   اإلبداع  خالل  من    يف األساساألدب    نشأ

 هذه  يقدم  الذي  الشخص  على  املعايري  تلك   تعتمد.  معايري  بعدة  يفي  عندما  أدبً   يكون

  فك  وهي،  جوانب  ثالثة  على  حيتوي  إذا  أدب   أن  شيا هو  قولال   ميكن،  ذلك   ومع.  املعايري

  العناصر   خالل  من  املتعة   توفري)   Delectare  واملرح ،  (للقارئ  ما  شيء  إعطاء)  Decode  الشفرة

 (.4: 2000، فاين( )القراءة إبداع حتريك  ميكن)  Movere والتحرك، (اجلمالية

 بعبارات .  ةَ األدبي    األعمالَ   الالحقة    التطورات   يف  املختلفة    األدبية    املنتجات    ىتسم  

  خيال   وصف  فهو،  األديب  العمل  حيث  من.  لغة  شكل  يف  بشري  تعبري  هو  األدب ،  بسيطة

  يتم   واليت  البشرية   بحلياة  املتعلقة  املشاكل  حول  واملعتقدات   واخللفيات   املواقف   على  حيتوي

 (. 61: 2003) برادوبو قصص شكل يف عنها التعبري

وهو  ،  حد العلماء املشهورين يف مدينة زبيد يف ذلك الوقتألهو عمل    املولد الديبعي

. حيتوي هذا الكتاب على قصائد مجيلة تدعو إىل الثناء  الديبعياإلمام اجلليل عبد الرمحن  

على معاين  الديبعيوحتتوي القصائد اليت كتبها ابن ، على النيب حممد صلى هللا عليه وسلم



 

 

نفسه    املولد الديبعيجمد النيب حممد صلى هللا عليه وسلم وشخصيته. تدور حمتوايت كتاب  

م بدقة  حول  جتميعها  مت  وقد  بلثناء،  اجلديرة  حممد  النيب  شخصية  شرح  وعموم  داخل 

. ذكر 3. االمتنان  2. التوبة  1، ومنها:  املولد الديبعيكقصائد مجيلة. األخالق يف كتاب  

. مثال 9. الغفران  8. الرتاحم  7. الشدق )ميني(  6. التواضع )املتواضع(  5. الصرب  4هللا  

 . لطيف. 11دل . االحرتام املتبا10جيد 

 12هـ وتويف يوم اجلمعة    866يف حمرم عام    الديبعيالرمحن    ولد اإلمام اجلليل عبد

سنة(. إنه حديث صادق ولطيف ولغة مجيلة.    76هـ )فيبلغ عمره حوال    944رجب عام  

م( وتويف يوم    1461أكتوبر    8هـ )  866حمرم    4( ولد يف  5)مولد احلافظ بن الضبع ص  

م(. كان عاملاً مشهوراً يف احلديث ومل   1537ديسمرب    15هـ )  944رجب    12اجلمعة  

مرة خامت.    100يكن له مثيل يف حياته. قام بتدريس كتاب صحيح البخاري أكثر من  

ألف حديث.    100أي شخص حفظ بسنده أكثر من  ،  بلغ درجة حافظ يف علم احلديث

اإلما أساتذته  ومن  مسجد.  إىل  مسجد  من  يوم  احلديث كل  يدرس  احلافظ  كان  م 

واإلمام ،  واملفيت زبيد،  واإلمام مجال الدين حممد بن إمساعيل،  واإلمام ابن زايد،  السخاوي

فهو مشهور أيًضا بعتباره  ،  احلافظ طاهر بن حسني األهدل وغريهم. بإلضافة إىل ذلك 

معارقًا دقيًقا )مؤرًخا(. ومن مؤلفاته: يف الفقه: من املذهب الشافعي. لذلك فهو ينتمي  



 

 

ألنه ال يزال يعرتف إبحدى املذاهب األربعة ويتبعها. ميكن  ،   مجاعة أهل السنة واجلماعةإىل

 استخدام أشياء كثرية كدليل على انتمائه إىل الطائفة السنية.

الديبعيحيتوي كتاب   الرمحن    املولد  اجلليل عبد  على مدح واتريخ    الديبعيلإلمام 

يتعلق بألخالق اليت جيب تقليدها لكل عظمة الرسول حممد صلى هللا عليه وسلم فيما  

واليت وقد مت شرحه يف الشعر والقراءات املوجودة.على مولد الديباعي. كل املواضيع  ،  مسلم

املتعلقة حبياة الرسول حممد )ص( وأخالقه مشروحة وموجزة يف الكتاب. الشعر املكتوب 

 يف الكتاب مجيل وبسيط حىت يسهل على القارئ فهمه. 

  احملاور   حلالة  وفًقا  والتعبريات   االختبارات   مالءمة  مدى  يناقش  الذي  البالغة   فروع  أحد

  كيفيةَ   درس بهي  علمٌ   املعاين  علم  أن(  2016)  القوي  فوال  يقول.  علم املعاين  هو  وظروفه

  أيضا   وهناك.  الظروف  على  بناءً   املرغوب   املعىن  أو  للمعىن  وفًقا  العربية  اجلمل  مناذج  بناء

 واملقصود،  ذلك   وحنو  النكرية  أو  املعرفة  أو  التخري  أو  كالتقدمي،  العربية  اجلملة  بنموذج  املقصود

 ميكن، املعرفة هبذه. النفي أو الشك  أو معلومة وجود عدم حالة  أي، اخلطبة حالة بلدولة

 كانت   سواء  معروفة  اجلملة  وستكون،  بدقة  مرتبة ،  والظروف  للحالة  وفًقا  اجلمل  على  العثور

 (.21 :2004، حفين)  سيئة أو  جيدة



 

 

 ميكن  ال  كلمةٌ   اإلنشاء  أن    اجلرجاين  رأى .  عن الكالم اإلنشائي    املعاين  علم  يناقش

 الكالم   أن  أيضاً   يقال  مث.  وقوعها  عدم   أو  وقوعها  أو،  خطأها  أو  صحتها  من  التأكد

 اجلرمي   علي)   خطأ  أو  صوابً   فيها  املتحدث   على  ي طلق  أن  ميكن  ال  مجلة  هو  اإلنصائي

 (.246: ت ، عثمان ومصطفى

الطليب  .  الطليب    اإلنشاء  كالم  هو  اإلنشاء  كالم  أنواع  أحد  تعين  بلتعريف  اإلنشاء 

 عند  بلنجاح  اإلنشاء الطليب    يطالب  ال.  الكذب   وال  احلقيقة  إىل  حتتاج  ال  اليت  الكلمات 

 تنفيس  وقت  يف  حيدث   مل  شيء  حدوث   تتطلب  مجلة  هو  الكالم  هذا.  الكلمات   نطق

 .اجلملة

 الشعر يستخدم. الشعر ذلك   يف مبا الكثرية التعبريات  يف عادةً  اإلنشاء الطليب   ظهري

الطليب    كالم  عادة . للقصيدة  املستمع  أو  للقارئ  عميقة  رسالة  أو  معىن  لنقل  اإلنشاء 

 .القصيدة إىل مجالًيا انطباًعا سيضيف الشعر يف اإلنشاء الطليب   فإن ، ذلك  إىل بإلضافة

يكون   أن  تعبريٌ   للكلمات جيب  الديبعي  املولد  ٌ   أو غرضٌ   يف كتاب  وهذان  .  معني 

 . نداء(ال( ومجل التعجب )األمرمن مجل األمر يف كتاب املولد الديبعي )مثاالن 

 (3)  وَُكن   وَُكنْ فَاْعَلَمْن هَذا 

 



 

 

وكلمة األمر يف اجلملة السابقة  .  األمر  شكل  يف  اإلنشاء الطليب    وه  البيت السابق

معىن األمر يف الكلمة الس ابقة هي  أم ا  .  َيك ْون (-)َكانَ   كلمة  وهي فعل األمر من  ُكنْ هي  

 . اإلرشاد

يعَ اْلّشان  والدَّرَج    ََيرَف 

وحرف الن داء يف اجلملة السابقة  .  الّنداء   شكل  يفاإلنشاء الطليب     و ه  البيت السابق

 .حقّيقيّ أم ا معىن األمر يف الكلمة الس ابقة هي . َيَ هي 

 من عديدة  أنواًعا قباين نزارل  قصائد  الباحث   وجد ، ةالسابق املراجعة  نتائج  على بناءً 

لنزار  قصائد    يف   الوارداإلنشاء الطليب     وحبث  تهناقش مب  الباحث    يهتم،  لذلك .  الطليب    اإلنشاء

 .قباين

واملعاين  األنواع  البحث حول  مزيد  إىل  هناك حاجة  السابقة،  اخللفية  إىل  استنادا 

لكن املبحوث ىف هذا البحث هو كالم ملفوظ   مبدخل علم املعاين الوارد يف علم البالغة.

اللفظية غري  اللغة  أنواع  وأما  أن   فقط.  الباحث  يريد  لذلك   . الباحث  عنها  يبحث  فال 

بع عنه  الط ليب    :نوانيبحث   الد يبعي    الر محن  عبد  إلمام  الد يبعي    مولد  كتاب   يف  اإلنشاء 

 . (معانية  دراسة)



 

 

 حتديد البحث .ب

ث  يف هذا البحث دراستني من اإلنشاء الطليب  ومها األمر والن داء يف كتاب  يرك ز  الباح 

ستنادا إىل حتليل إبستخدام دراسة علم املعاين.    الد يبعي    الر محن  عبد   إلمام  الد يبعي  مولد  

 البياانت، هلذا البحث مشكالت اتلية: 

  ؟الد يبعي   الر محن عبد إلمام الد يبعي   مولد كتاب   يفاألمر والن داء  أشكال ما .1

  ؟الد يبعي   الر محن عبد إلمام الد يبعي   مولد كتاب   يفاألمر والن داء  معاين ما .2

 أهداف البحث .ج

ستنادا إىل املشكالت السابقة، فتهدف هذا البحث إىل اإلجابة عن هذه األسئلة  إ

 بلطرق التالية: 

 . الد يبعي    الر محن  عبد  إلمام  الد يبعي    مولد  كتاب   يفاألمر والن داء   أشكال  معرفة .1

 . الد يبعي   الر محن عبد إلمام الد يبعي   مولد كتاب   يفاألمر والن داء  معاين معرفة .2

 فوائد البحث  . د

 فوائد هذا البحث نوعان اثنان، مها: الفوائد العملية والفوائد النظرية.

 الفوائد النظرية .1



 

 

الباحث يفتطبيق   (أ  إلمام  الد يبعي    مولد  كتاب   فهم اإلنشاء الطليب  يف  معرفة 

اإلنشاء الطليب  ، وخاصة العلوم اللغوية املتعلقة بنظرايت الد يبعي    الر محن  عبد

 البالغية.  والدراسات 

  اإلنشاء الطليب. خاصة بنظرية زايدة معرفة البالغة وفهمها ىف علم املعاين (ب 

 الفوائد العملية .2

 .اإلنشاء الطليب خاصة بعلم املعاين، زايدة اللغوايت لعشاق اللغة املتعلقة (أ

للمجتمع (ب  التفكري  يف  تعميق ،  مسامهة  يف  اهتمام  هلم  الذين  لألكادمييني 

 . الديواناإلنشاء الطليب وتطبيقها على  اللغوايت، خاصة بنظرايت 

الشهادة اجلامعية   (ج للحصول على  البحث  مفعوالً  للعلوم اإلنسانية كان هذا 

(S. Hum و العربية  اللغة  بقسم  اآلدأ(  بكلية  اإلنسانية، ا دهبا،  والعلوم  ب 

 بجلامعة احلكومية اإلسالمية سوانن جونونج جايت بندونج. 

 

 

 



 

 

 الدراسات السابقة .ه

لتأييد هذا البحث، عثر الباحث  على البحوث السابقة. أما البحوث السابقة اليت 

يف حتليل األعمال األدبية َفم ْن    أْو كتاب مولد الديبعي    اإلنشاء الطليب  استخدمْت كالمَ 

 أمه ها: 

مل للشيخ ايف كتاب تعليم املتع  األمربعنوان    الرسالة(  2021)  نبيلة عديف  ةنياث .1

كلية اآلداب ب،  اأدهبو   اللغة العربي ة  ، قسماملعاين  علمبرهان الدين الزرنوجي: دراسة  

عام   جونونج  سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكوميةوالعلوم اإلنسانية، جامعة  

مل للشيخ برهان الدين ايف كتاب تعليم املتع  األمر. يصف هذا البحث مجلة  2021

من   شابُهت  هلذه الرسالة.  علم املعاين  يف    اإلنشاء الط ليب  الزرنوجي بستخدام دراسة  

  البحث وهو   موضوع  الفرق برسالة الباحث يف استخدامحيث نظرية البحث. أما  

 . مل للشيخ برهان الدين الزرنوجياتعليم املتعكتاب 

علي .2 مولد بعنوان    الرسالة(  2021)  عثمان  يف كتاب  ومعنويّة  لفظّية  حمّسنات 

، جامعة واللغةكلية اآلداب  ب،  اأدهبو   اللغة العربي ة  ، قسمالبديع  علم: دراسة  الديبعيّ 

من حيث   تشاب ه  هلذه الرسالة.  2021عام    سوراباي  اإلسالمية احلكومية  أمبيلسوانن  



 

 

دراسة    البحث وهو  نظري ة  الفرق برسالة الباحث يف استخدامالبحث. أما    موضوع

 .علم البديع

 العصفوريّةاملواعظ    كتاب  يف   والنَّهي  األمربعنوان    الرسالة(  2021)ميمونة    سيت .3

،  اأدهبو   اللغة العربي ة  ، قسماملعاين  علم: دراسة  حمّمد ابن أبو بكر العصفورللشيخ  

 سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة  ب

عام   مجلة  2021جونونج  البحث  هذا  يصف  املواعظ  يف كتاب    والنَّهي  األمر. 

يف   اإلنشاء الط ليب  بستخدام دراسة    حمم د ابن أبو بكر العصفورالعصفوري ة للشيخ  

الفرق برسالة الباحث من حيث نظرية البحث. أما    تشاب ه  هلذه الرسالة.  علم املعاين  

حمم د ابن أبو  للشيخ    املواعظ العصفوري ةكتاب    البحث وهو  موضوع  يف استخدام

 .بكر العصفور

:  إلمام الغزالّ   أَيُّها الولد  كتاب  يف   والنَّهي   األمر  بعنوان   الرسالة (  2020)  ألفة ألفّية .4

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة  ب،  ا أدهبو   اللغة العربي ة  ، قسماملعاين  علم دراسة  

. يصف هذا البحث 2020جونونج عام    سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية

 اإلنشاء الط ليب  بستخدام دراسة    إلمام الغزال  أَيُّها الولد  يف كتاب    األمر والنَّهيمجلة  

الفرق برسالة الباحث من حيث نظرية البحث. أما    تشاب ه  هلذه الرسالة.  علم املعاين  يف  

 . أَيُّها الولد إلمام الغزال  كتاب   البحث وهو موضوع يف استخدام



 

 

: دراسة الديبعيّ الّتشبيه يف كتاب مولد  بعنوان    الرسالة(  2020)  راحد فتح هللا .5

سوانن جونونج  ، جامعة  واللغةكلية اآلداب  ب، اأدهب و   اللغة العربي ة  ، قسمالبيان   علم

احلكومية اإلسالمية  عام    جايت  الرسالة.  2020جونونج  حيث   تشاب ه  هلذه  من 

دراسة    نظري ة البحث وهو  الفرق برسالة الباحث يف استخدامالبحث. أما    موضوع

 .علم البيان

إكمالحمّمد   .6 اإلستفهام يف كتاب عصفور من بعنوان    الرسالة(  2019)  أسيف 

كلية اآلداب ب،  اأدهبو   اللغة العربي ة   ، قسماملعاين  علم : دراسة  الشرق لتوفيق احلكيم 

جونونج عام   سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكوميةوالعلوم اإلنسانية، جامعة  

اإلستفهام يف كتاب عصفور من الشرق لتوفيق . يصف هذا البحث مجلة  2019

من حيث   تشاب ه  هلذه الرسالة.  علم املعاين  يف    اإلنشاء الط ليب  بستخدام دراسة  احلكيم  

يف كتاب   البحث وهو  موضوع  الفرق برسالة الباحث يف استخدامنظرية البحث. أما  

 .عصفور من الشرق لتوفيق احلكيم

نورَجولنشاه فونقي .7 يف كتاب بعنوان    الرسالة (  2019)  أنوم  الطليب  اإلنشاء 

،  ا أدهبو   اللغة العربي ة  ، قسماملعاين  علمدراسة    األخالق للبنني لعمر بن أمحد براجا:

 سوانن جونونج جايت اإلسالمية احلكومية كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، جامعة  ب

نشاء الطليب يف كتاب األخالق  اإل. يصف هذا البحث مجلة  2019جونونج عام  



 

 

هلذه  .  علم املعاين  يف    اإلنشاء الط ليب  بستخدام دراسة    للبنني لعمر بن أمحد براجا 

أما    تشاب ه   الرسالة البحث.  نظرية  حيث  استخداممن  يف  الباحث  برسالة   الفرق 

 . كتاب األخالق للبنني لعمر بن أمحد براجايف   البحث وهو موضوع

امل بعنوان    الرسالة(  2016)  املعونةرفعة   .8 مولد وأسراره    ازأسلوب  يف كتاب 

، جامعة واللغةكلية اآلداب  ب،  اأدهبو   اللغة العربي ة  ، قسمالبديع  علم: دراسة  الديبعيّ 

من حيث   تشاب ه  هلذه الرسالة.  2017عام    سوراباي  اإلسالمية احلكومية  أمبيلسوانن  

دراسة    نظري ة البحث وهو  برسالة الباحث يف استخدامالفرق  البحث. أما    موضوع

 .البديععلم 

حمّسنات لفظّية يف كتاب مولد بعنوان    الرسالة(  2016)  حمّمد إندرا موالان يوسف  .9

، جامعة واللغةكلية اآلداب  ب،  اأدهبو   اللغة العربي ة  ، قسمالبديع  علم: دراسة  الديبعيّ 

  تشاب ه   هلذه الرسالة .  2016عام    ا   جونونج  احلكومية سوانن جونونج جايت اإلسالمية  

نظري ة البحث   الفرق برسالة الباحث يف استخدامالبحث. أما    موضوعمن حيث  

 . البديعدراسة علم  وهو

 

 



 

 

 الفكري  اإلطار . و

( هي علم يعتمد على صفاء االستعداد 2014البالغة  ع لمًيا )اجلارم وم. عثمان:  

اجلمال، وتبني  الفروق اخلفية بني صنوف األساليب. وللمراونة يد ال  الفطري ودقة إدراك  

حد ىف تكوين الذوق األديب الفين وتنشيط املواهب الفاترة. إىل جانب    –وال بد للطالب   جت 

من قراءة طرائف األدب والتملُّؤ من منريه الفياض، ونقد اآلاثر األدبية واملوازنة بينها،    -ذلك 

ة بنفسه ما يدفعه إىل احلكم حبسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعد ه وأن يكون له من الثق

 قبيحا.

قال األخضري ىف نظم ه عن املعاين  املعاين مجع  معىن ؛ وهو يف اللغة : املقصود.

)دون   مث شرح ذلك  (:" وحافٌظ أتدية املعاين # عن خطٍإ ي عرف بملعاين"28)دون سنة:

لفظا مطابقا وفيه ذكرا" إسناد مسند إليه   (:"علم به ملقتصى احلال يرى #28سنة:

 . مسند # ومتعلقات فعل نورد

 قصر وإنشاء وفصل ووصل أو # إجياز إطناب مساواة رأو 

( 103:  2007االنشاء الطليب هو ما يستدعي مطلوب غري حاصل وقت الطلب )

(، حسني 104:  2007(، زين الدين )246:  2014وذكر العلماء، منهم علي  اجلارم )



 

 

اهلامشي (،258:  2001) الطليب مخسة، هي:  49:  2012) أمحد  االنشاء  أنواع  أن    )

 األمر، النهي، االستفهام، النداء والتمين. 

فيه  الواردة  املعاين  والدعاء  2002)مصطفى: لتحليل  واإلرشاد  اإلبحة  ( كمثل 

واإل والتمىن  والتحقري  والتوبيخ  وااللتماس  والتهديد  والتسوية  والتعجيز  غراء والتخيري 

 واالستغاثة والندبة والتحس ر والزجر.  

 ستنادا إىل اخللفية السابقة، فنجد اإلطاَر الفكري التال:إ

  

داء  النّ

 علم البالغة

 األمر

 البيانعلم 
 

 البديععلم 
 

 املعاينعلم 
 

 معىن األمر صيغة األمر حرف النداء النداءمعىن 

 كتاب مولد الديبعي 



 

 

 تنظيم البحث .ز

لتسهيل  منهجي  بشكل  املكتوبة  البحوث  يف  املناقشة  تكوين  هو  البحث  تنظيم 

أبكملها حبيث تكون أكثر تنظيما واتساقا. ونظمت الكتابة يف هذه الدراسة    البحثصياغة  

 ، وهي:األبواب يف فصول الفصل، اليت تتالف يف جمموعها من مخسه 

العريضة لعقليه كله اهن ويسكب   ألساسااليت هي    ةاألول، حيتوي علي مقدم الباب 

الوصف يبدا مع خلفيه املشكلة اليت   الرسالة يف سياق واضح والصلبة. علي أساس هذه  

، وكيف املوضوع. مع حمله من  الرسالةيتم تلخيصها فيه حول ما هو السبب الختيار عنوان  

ذكر أيضا ما هو . وعالوة علي ذلك، وملزيد من الوضوح،  الرسالةاملادة ميكن القبض علي  

وعالوة علي   الغرض من البحث وان الفائدة من الدراسة قد استعرضت نظراي أو عمليا. 

ذلك، ولكي ال حيدث ذلك، فان هناك أيضا نتائج خمتلفه للبحوث السابقة اليت سكبت 

األول يبدو انه يصف حمتوايت اطروحه مجيعا    البابيف استعراض املكتبة. وهكذا، يف هذا  

والثالثة  ولكن يف   الثانية  للفصول  التوجيهي  املبدا  ليكون  الصلبة  والوحدة  املدجمة  واحده 

 والرابعة واخلامسة.

حتليل   كنظري ةالثاين، حيتوي علي األساس النظري لنظرية النظرايت املستخدمة    الباب 

 . األمر والن داءعلي  علم املعايناملتعلقة بدراسة 



 

 

ي يتم الكشف عنها علي أمل ما هو ذلالثالث، حيتوي علي منهج البحث ا  الباب 

مصدر البياانت البحثية، وأنواع البياانت البحثية، وتقنيات مجع البياانت، وحتليل البياانت.  

 رايت تطويره كان فيما بعد يف الكتابة علم تصنيف. 

علي    ، الرابع  الباب  ملؤل ف    ةسري ل ل  تهومناقش   البحث  حتليلحيتوي  الذاتية 

 .  كتاب مولد الديبعي إلمام عبد الرمحان الديبعي يبحث عنالكتاب.

الفصل اخلامس، هو االستنتاج الذي يتضمن البحث الذي مت القيام به، واالقرتاحات 

 . والتوصيات 


