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 إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون

 (2)يوسف: 
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 اإلهداء  

 

 سأعطي هذا البحث اجلامعي هدية خاصة :

 أمي احملبوبة اليت التشجعون دئما  

 مجيع األساتيذ و األستذات يف قسم اللغة العربية وأداهبا 

 2012مجيع أصدقائي و صديقايت يف قسم اللغة العربية واداهبا 
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 كلمة الشكر والتقدير

تغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا. من يهده اهلل فال مضل إن احلمد هلل حنمده ونستعينه ونس

 له ومن يضلل فال هادي له. أشهد أن ال إله إال اهلل وأشهد أن حممدا عبده ورسوله.

 أما بعد...

)دراسة  صيغة األمر والنهى ومعانيهما يف سورة املائدة"لقد انتهى هذا البحث حتت العنوان 

كان شرطا من الشروط اليت يتم هبا تعلمي يف قسم اللغة العربية وأدهبا بعون اهلل. و  حتليلية بالغية("

بكلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج للعام الدراسي 

 (.S1، ومقدما حلصول على درجة سرجانا )2015-2016

هات. لذلك كنت مريدا بأن أقدم فال يكون هذا البحث متاما إال بإذن اهلل ومبساعدة عدة ج 

 الشكر ملن يساعدين يف إهناء هذا البحث، وهم:

فضيلة األستاذ موجيا راهرجو كمدير جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية  .1

 ماالنج.

فضيلة عميدة كلية العلوم اإلنسانية الدكتورة إستعاذة املاجستري، اليت تعطيين كلما أحتاجه يف  .2

  وصلت إ ى هذه املرحلة األخرية.تعليمي حىت

 فضيلة رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا أستاذي الدكتور حممد فيصل. .3

 فضيلة الدكتور سوتامان الذي يشرفين ويرشدين يف عملية البحث حىت ينتهي هذا البحث. .4



 ه
 

 فضيلة جلنة املناقشة اليت قد ترشدين يف إهناء هذا البحث العلمي فصيحا. .5

 ع األسرة وأصحايب الذين قد يساعدونين يف إهناء هذا البحث.فضيلة والدي ومجي .6

هذا أسأل اهلل أن جيعل أعماهلم أعماال صاحلة وأن جيزيهم جزاء حسنا يف دارين. وأرجو لكم 

 أن يكون هذا البحث اجلامعي نافعا جلميع القراء.
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 تقرير الباحثة
 

 أفيدكم علما بأين الطالبة :
 : أنايت رحيلة  االسم

 12310045:  رقم القيد 
 )دراسة حتليلية بالغية( : صيغة األمر والنهى ومعانيهما يف سورة املائدة العنوان

ملستقبل احضرته وكتبته بنفسي وما زدته من إبداع غري أو تأليف األخر. وإذا اّدعى أحد يف ا
أنه من تأليفه وتبيني أنه فعال من حبثه، فأنا أحتمل مسؤوال على ذلك ولن تكون املسؤولية على 
املشرف أو مسؤولية على قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية موالنا مالك إبراهيم 

 اإلسالمية احلكومية ماالنج.
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 ملخص البحث

. صيغة األمر والنهى ومعانيهما ىف سورة املآئدة )دراسة حتليلية 2016(، 12310045أنايت رحيلة )
بالغية(. البحث اجلامعى، قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية ،جامعة موالنا مالك إبراهيم 

 نج. حتت اإلشراف: سوتامان، املاجستري. اإلسالمية احلكومية ماال

 الكلمة األساسية: صيغة األمر والنهى ومعانيهما ىف سورة املآئدة.

القرآن هو التوجية واإلرشاد يف حياة اإلنسان لألشخاص الذين يريدون السعادة يف الدنيا 
ة املائدة. هي سورة من األيات اليت تشتمل صيغة األمر و النهى مثل يف سور  واألخرة. يف القرآن كثري

مدنية ومن أواخر السور اليت نزلت يف القرآن وتتضمن هذه السورة كيفية املعاملة مع أهل الكتاب، 
 اية.  120الطيبات وحترمي مجيع اخلبائث وعدد اياهتا 

يف هذا البحث هذا النظرية البالغية خاصة األمر والنهي. صيغة األمر  تستخدماليت  النظريةأما 
ول الفعل من املخاطب على وجه االستعالء. هذا معان أي: الدعاء، اإلرشاد، هو طلب حص

النهى هو طلب الكّف عن  صيغةالتحديد، التعجيز، اإلباحة, التسوية، اإلكرام، اإلعتبار. وأما 
الشيئ على وجه االستعالء مع اإللزام. وهذا معان أي: كالّدعاء، االلتماس، اإلرشاد، الدوام، بيان 

التيئيس، التمين. ويف هذا البحث اجلامعي مملوء عن معان األمر والنهى يف سورة املائدة. ويف  العاقبة،
( ما االيات اليت تتضمن صيغة األمر و 1هذا البحث اجلامعي يستخدم الباحث على أسئلتني ومها )

 ( ما معىن صيغة األمر و النهى يف سورة املآئدة ؟2النهى يف سورة املآئدة ؟  )

. هو عملية لفهم حقيقة املظاهر (kualitatif)العلمي الكيفي  البحثالبحث هو إن هذا 
يُ ْعتَبر البحث الكيفي ضّد    باعتماد على اخللفية العلمية والرتكيز إ ى البيانات الوصفية املتهيئة.

البحث الكمي ألن ال يستخدم الباحث األرقام يف مجع البيانات و تقدمي نتائج البحث. أما منهج 
. املنهج الوصفي هو املنهج الذي يصف (deskriptif)ذي يستخدمته الباحثة هو املنهج الوصفي ال

 الظواهر وصفا موضوعيا من خالل البيانات اليت حيتصل عليها باستخدام أدوات البحث العلمي.

اآليات اليت فيما األمر  49أما  نتائج البحث اليت حصلتها الباحثة من هذا البحث هي: كان 
مجلة معان األمر يف سورة  58كان   ;مجلة النهى( 19مجلة األمر و  58هى يف سورة املائدة )والن



 ل
 

معىن  1معىن اإلكرام،  1معىن التحديد،  8معىن اإلباحة،  2معىن اإلرشاد ،  36املائدة وهي : 
; معىن التكوين 1معىن التعجب،  2معىن اإلذن ،  1معىن الدعاء ،  4معىن اإلعتبار،  2التعجيز، 

معىن  3معىن اإلئتناس،  3معىن اإلرشاد،  12مجلة معان النهى يف سورة املائدة وهي :  19كان 
 معىن البيان العاقبة. 1الدوام، 
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ABSTRAK 

Anati Rahila (12310045), 2016. Sighat Amr dan Nahi beserta makna-maknanya di dalam 

Surah Al-Maidah (Dirasah Tahliliyah Balaghiah). Skripsi. Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. 

Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing: Dr. H. Sutaman, M.A. 

Kata kunci: Sighat, Amr dan Nahi, Surah Al-Maidah. 

Al-Qur’an merupakan pedoman hidup bagi manusia yang menghendaki 

kebahagiaan. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dalam Al-Qur’an banyak dari ayat-ayat 

yang mengandung Sighat Amr dan Nahi seperti dalam surah Al-Maidah. Surah Al-maidah 

merupakan surah madaniyah dan salah satu surah yang terakhir diturunkan oleh karena itu 

mengandung cara-cara bergaul dengan ahli kitab, terdapat kebaikan-kebaikan, keharaman 

bagi hal-hal yang buruk, dan ayai ini berjumlah 120 ayat. 

Adapun Teori yang di pakai dalam penelitian skripsi ini yaitu teori Balaghoh 

khususnya Sighat Amr dan Nahi. Amr adalah mengharapkan tercapainya perbuatan dari 

mukhotob yang datang dari pihak atasan. Makna-makna sighat Amr diantaranya: Doa, Irsyad, 

Tahdid, Ta’jiz, Ibahah, Taswiyah, Ikram, I’tibar. Dan adapun sighat Nahi adalah tuntutan 

mencegah untuk berbuat yang datang dari atasan. Makna-makna sighat Nahi diantaranya: 

Doa, Iltimas, Irsyad, Dawam, Bayanul Aqobah, Taiis, Tamanniy. Di dalam penelitian skripsi 

ini terdapat dua rumusan masalah (1) Apa ayat-ayat yang terdapat sighat Amr dan Nahi di 

surah Al-Maidah? (2) Apa makna sighat Amr dan Nahi di surah Al-Maidah? 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (kualitatif). Adalah proses memahami 

realitas penampilan di adopsi dari latar belakang ilmiah dan fokus ke metadata. Ini adalah 

penelitian kualitatif terhadap penelitian kuantitatif karena angka peneliti tidak digunakan 

untuk mengumpulkan data dan memberikan hasil pencarian. Kurikulum, yang  peneliti pakai 

adalah metode deskriptif (deskriptif). Pendekatan deskriptif adalah pendekatan yang 

menggambarkan fenomena dijelaskan secara objektif melalui data yang  mereka dengan 

menggunakan alat penelitian ilmiah. 

Hasil pencarian yang dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah: Ada 49 

ayat yang didalamnya mengandung Amr dan Nahi di dalam surah Al-Maidah (58 kalimat 

Amr dan 19 kalimat Nahi); Ada 58 makna-makna kalimat Amr yaitu: 36 Irsyad, 2 Ibahah, 8 

Tahdid, 1 Ikram, 1 Takjiz, 2 Iktibar, 4 Doa, 1 Izin, 2 Ta’ajub, 1 Takwin; kemudian ada 19 

makna-makna kalimat Nahi yaitu: 12 Irsyad, 3 Iktinas, 3 Doa, 1 Bayanul Aqobah. 
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ABSTRACT 

Anati Rahila (12310045), 2016. Sighat Amr and Nahi along with their meanings in Surah Al-

Maidah (Dirasah Tahliliyah Balaghiah). Thesis. Department of Arabic Language and 

Literature. Faculty of Humanities. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. Supervisor: Dr. H. Sutaman, M.A. 

Keywords: Sighat, Amr and Nahi, Surah Al-Maidah. 

Al-Qur'an is a way of life for people who want happiness. Both in this world and in 

the hereafter. In the Qur'an a lot of verses containing sighat Amr and Nahi as in Surah Al-

Maidah. Surah Al-Maidah a surah madaniyah and one of the last suras revealed by because it 

contains ways to get along with the scribes, there are merits, the prohibition of the things that 

are bad, and financed totaled 120 verses. 

The theory is in use in the research of this thesis is the theory Balaghoh especially 

sighat Amr and Nahi. Amr is expected to achieve the act of mukhotob coming from party 

bosses. Amr sighat meanings are: Prayer, Ershad, Tahdid, Ta'jiz, Ibahah, Taswiyah, Ikram, 

I'tibar. And as for sighat Nahi is the demands prevents to do that comes from the boss. Nahi 

sighat meanings are: Prayer, Iltimas, Ershad, Dawam, Bayanul Aqobah, Taiis, Tamanniy. 

Inside this thesis, there are two problem formulation (1) What are the verses that are sighat 

Amr and Nahi in Surah Al-Maidah? (2) What is the meaning sighat Amr and Nahi in Surah 

Al-Maidah? 

This study is a qualitative research (qualitative). Is the process of understanding the 

reality of appearances in the adoption of the scientific background and focus on metadata. 

This is a qualitative research to quantitative research because of the number of researchers are 

not used to collect data and provide search results. The curriculum, which researchers use 

descriptive method (descriptive). Descriptive approach is the approach that describes the 

phenomena described objectively through the data they are using the tools of scientific 

research. 

Search results collected by the researchers of this study are: There are 49 verses that 

contain Amr and Nahi in Surah Al-Maidah (58 sentences and 19 sentences Amr Nahi); There 

are 58 meanings Amr sentence is: 36 Irshad, 2 Ibahah, 8 Tahdid, 1 Ikram, 1 Takjiz, 2 Iktibar, 

4 Doa, 1 Izin, 2 Ta'ajub, 1 Takwin; then there are 19 meanings Nahi sentence is: 12 Irshad, 3 

Iktinas, 3 Doa, 1 Bayanul Aqobah. 
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األول باب  

 المقدمة

 خلفية البحت -أ 

القرآن هو التوجية واإلرشاد يف حياة اإلنسان لألشخاص الذين يريدون السعادة يف 
كما هذا الكتاب املقدس الدنيا واألخرة. كل تعاليم من اإلسالم وجد يف هذا الكتاب.

ظهور علوم  .وبالتأكيد، يف فهم القرآن صعوب خيتلف بفهم الكتب األخرىللمسلمني، 
القرآن وسيلة لفهم القرآن الذي هو البيان لدراسة القرآن ليست شيئا اليت تستطيع أن يفهم 

 .1بطريقة إمهال

الذي يبحث القرآن الكرمي واحد منها يعىن التحليل  العلمىاآلن كثري من البحث 
 القرآن الكرمي مهم جدا ألن البالغة هي تناسب سيا  بني املتكلم البالغية. البالغة يف

البالغة هي أن يكون الكالم . 2بالظروف وأحوال املخاطب مع استخدام اللغة فصاحة
فصيحا قويا فنيا يرتك يف النفس أثرا خالبا، ويالئم املوطن الذي قيل فيه واألشخاص الذين 

ملعاين، والبيان، والبديع. فعلم املعاين هو ما حيرتز كانت علوم البالغة ثالثة هي ا.خياطبون
به عن اخلطأ يف تأدية املعين الذي يريده املتكلم إليصاله إ ى ذهن السامع. وعلم البيان هو 
ما حيرتز به عن التعقيد املعنوي أي عن أن يكون الكالم غري واضح الداللة على املعىن 

 .    3الكالم املراد. وعلم البديع هو ما يراد به حتسني

ومن تلك الثالثة كان علم املعاين الذي فيه يبحث عن كالم اإلنشاء أي الكالم 
الذي ال حيتاج الصد  أو الكذب لذاته. فاإلنشاء ينقسم إ ى قسمني اإلنشاء الطليب و 

                                                           
1
 Drs. Abu Anwar, M.A.g, 2005. Ulumul Qur’an Sebuah Pengantar. Pekanbaru: Penerbit Amzah. Cetakan 

kedua. Hlm vii. 
2
 Dr. L. Supriyadi. Modul Ilmu Balaghoh. Karangploso – Malang. Hal 9.   

3
 .60(، 1994)بريوت: دار الفكر، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع أمحد اهلامشي،  



 ص
 

اإلنشاء غري الطليب. فاالستفهام هو من أقسم كالم اإلنشاء الطليب. ومن اإلنشاء الطليب 
والنهي والتمين والرتجي والنداء. فكل قسم من أقسم اإلنشاء الطلبيب يدل على  أيضا األمر

معناه األصلي ومعناه وغري األصلي. كمثل يف األمر الذي يدل على معناه األصلي وهو 
الطلب اجلازم للفعل على وجه االستعالء ممن هو دون األمر. وأما معناه غري األصلي كمثل 

د وغري ذلك. وكذلك النهي والتمين والرتجي والنداء واالستفهام  للدعاء وااللتماس واإلرشا
 كله يدل على معناه األصلي ومعناه غري األصلي.

هو طلب حصول فقد رأينا أن األمر و النهى قسم من أقسم اإلنشاء الطليب. األمر 
الفعل من املخاطب على وجه االستعالء.  وقد حتريج صيغ األمر عن معناها األصلي وهو 

اإلجياب واإللزام(( إ ى معان أخرى: تستفاد من سيا  الكالم، و قرائن األحوال. هذا ))
 معان أي: الدعاء، اإلرشاد، التحديد، التعجيز، اإلباحة, التسوية، اإلكرام، اإلعتبار.

والنهى هو طلب الكّف عن الشيئ على وجه االستعالء مع اإللزام، وله صيغة 
 الناهية. وقد حتريج هذه الصيغة عن أصل معناها أ ى معان واحدة، وهي املضارع املقرون بال

أخر، تستفاد من سيا  الكالم وقرائن األحوال. وهذا معان أي: كالّدعاء، االلتماس، 
 اإلرشاد، الدوام، بيان العاقبة، التيئيس، التمين.

 يف قوله تعا ى: " األمرمثل             "4 هذا اجلملة ،

كقوله:]الكامل[ "يا ليل طل يا نوم زل، يا فأم مثل النهى  يستمل األمر باملعىن الدعاء. 
 باملعىن والتمين. النهى صبح قف ال تطلع" هذا اجلملة يستمل 

يف سورة املآئدة. كانت سورة  ومعانيهما مث أن موضوع هنا يعىن األمر و النهى
االية. والباحثة تشرح معىن كلمة األمر و  120ياهتا املآئدة هي السورة خامسة و عدد أ

 النهى يف سورة املآئدة. 
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 .19سورة النمل:  



 ق
 

لذلك، اختارت الباحثة موضوع البحث " األمر و النهى ومعانيها ىف سورة ملآئدة" 
اعتقدت الباحثة أن هذا املوضوع جديد ومل جتد البحثة العلمي يف هذه املسألة. واعتقدت 

 مسامهة لكشف أسرار يف سورة املآئدة. الباحثة أن هذا البحث العلمي 

 

 أسئلة البحث -ب 

 :، عينت الباحثة أسئلة البحثالبحثانطالقا من خلفية 

 ما االيات اليت تتضمن األمر و النهى يف سورة املآئدة ؟ .1
 األمر و النهى يف سورة املآئدة ؟ عانما م .2

 

 أهداف البحث -ج 

 واعتمادا على أسئلة البحث، أهداف البحث كما يعين:

 .رفة االيات اليت تتضمن األمر و النهى يف سورة املآئدةملع -1
 األمر و النهى يف سورة املآئدة. معانملعرفة  -2

 
 تحديد المصطلحات -د 

فألال خيطأ يف فهم املقصود عن البحث هذا سيحدد الباحث اصطالحا يستعمله 
 الباحث يف البحث، وهو:

 األمر و النهى:  .1
 ى وجه االستعالء مع اإللزام.هو طلب حصول الفعل من املخاطب علاألمر 



 ر
 

 والنهى هو طلب الكّف عن الشيئ على وجه االستعالء مع اإللزام.
ا: معاين األمر و النهى الذي خيرج من معناها األصلي أو اخلارج من ممعانيه .2

 األصلي.
 سورة املآئدة: سورة اخلامس يف اجلزء سادس من القرآن الكرمي. .3

 

 فوائد البحث -ه 

 لبحث العلمي معطيا فوائد متعددة، نظرية أو تطبيقية.رجت الباحثة أن هذا ا

 
 من ناحية نظرية .1

أعطى هذا البحث املعلومات اجلديدة للقرّاء خاصة القرّاء يف قسم اللغة العربية 
 وأدهبا. املعلومات املرادة هي األمر و النهى ومعانيها ىف سورة املآئدة.

 من ناحية تطبيقية .2
 للباحث -أ 

باحث معرفة عن األمر و النهى ومعانيها ويعمقه عميقة أنه يستطيع أن جيعل ال
 دقيقة.

 لقسم اللغة العربية وأدهبا-ب 
 غريأنه يستطيع أن يساعد الطالب فامهني عن األمر و النهى ومعانيها األصلي 

 األصلي.
 للجامعة -ج 



 ش
 

أنه يستطيع أن جيعله اجلامعة مرجعا يف تعليم علم املعاين خصوصا يف لفظ 
 انيها.األمر و النهى ومع

    

 الدراسة السابقة -و 
وجدت الباحثة الدراسات السابقة اليت تتعلق هبذا البحث العلمي أي تبحث يف 

 نفس اجملال عن االستفهام، وهي:
، "كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب بلوغ املرام ومعانية )درسة 2010حنيف الفوز أ.ح،  .1

ة، جامعة موالنا مالك إبراهيم بالغية(" يف قسم اللغة العربية وأدهبا الكلية اإلنساني
( أحد عشر 1اإلسالمية احلكومية ماالنج. وأسئلة حبثها هو: وأما نتائج هذا البحث 

( كان أربعة أنواع كالم اإلنشاء 2حديثا اليت فيها كالم اإلنشاء كتاب بلوغ املرام ومعانية 
على صيغتني فعل األمر اليت ميلك  10الطليب يف كتاب بلوغ املرام باب الصيام وهي 

األول صيغة فعل األمر كمثل: )الّلهم إنك غفو حتب العفو فاعف عين(، والثاين صيغة 
فعل النهى و  4املضارع اجملزوم بالم األمر كمثل: إذا أفطر أحدكم فليفطر على متر(. و 

( واألخري كان أربعة معان كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب 3النداء.  3االستفهام و  4
 2معىن اإلنكار ) 3معىن األصل و  5معىن اإلرشاد و  12ام باب الصيام وهي بلوغ املر 

 معىن الدعاء.   1اإلنكار للكذيب و اإلنكار للتوبيخ( و 
، "ارا املقرين يف معاين األمر والنهى من سورة النساء )دراسة وصفية 2011دار الّسالم،  .2

اإلنسانية، جامعة موالنا مالك داللية بالغية("، يف قسم اللغة العربية وأدهبا الكلية 
( عدد ألفظ األمر و النهى يف 1إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. وأسئلة حبثها هو: 

( صيغ األمر و النهى 2اية(.  13اية و النهى  38جزء األول من سورة النساء )األمر 
ر و فعل املوجودة يف تلك االيات )صيغ األمر املشتخدمة يف هذه السورة هي فعل األم

املضارع املقرون بالم األمر؛ و صيغ األمر املشتخدمة يف هذه السورة هي "ال" مع فعل 



 ت
 

( معاين األمر و النهى عند املفسرين )أنواع املعىن املستخدمة يف دذه السورة 3املضارع(. 
اية وأما معىن جمازى يكون  21هي معىن حقيقي وجمازي. ومعىن األمر حقيقي يكون يف 

باملراد املختلف يعىن لإلباحة والندب واإلرشاد والتسخري والتهكم والتهديد  اية 21يف 
واإلعتبار واإلهانة والتأديب والدعاء واأللتماس والتخيري؛ ومعىن النهى احلقيقي يكون يف 

 اية مبعىن اإلرشاد.   3اية وأما معىن جمازي يكون يف  10

 

 منهج البحث -ز 
 نوع البحث -1

. هو عملية (kualitatif)علمي الكيفي إن هذا البحث هو البحث ال
لفهم حقيقة املظاهر باعتماد على اخللفية العلمية والرتكيز إ ى البيانات الوصفية 

يُ ْعتَبر البحث الكيفي ضّد البحث الكمي ألن ال يستخدم الباحث    5املتهيئة.
أما منهج الذي يستخدمته  6األرقام يف مجع البيانات و تقدمي نتائج البحث.

. املنهج الوصفي هو املنهج الذي يصف (deskriptif)احثة هو املنهج الوصفي الب
الظواهر وصفا موضوعيا من خالل البيانات اليت حيتصل عليها باستخدام أدوات 

 .7البحث العلمي
 مصادر البيانات -2

تتكون مصادر البيانات يف هذا البحث على نوعني، مها املصادر 
 األساسية والثانوية.

 ساسي هو القرآن الكرمي خاصة سورة املآئدة.املصدر األ -
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املصادر الثانوية هي البيانات اليت تتعلق هبذا البحث مثل: الكتب البالغية  -
واملعلومات من   pdfاملعانية والبحث العلمي عن الكالم اخلَبي واملعجم العريب و

 الشبكة اإللكرتونية وغري ذلك. 
 طريقة جمع البيانات وتحليلها -3

لبيانات اليت تستخدمها الباحثة هي الطريقة الوثائقية طريقة مجع ا
(metode dokumenter) مجع البيانات اليت هي الكتابة والكتب واجلريدة واجمللة ،

 8وغري ذلك.
إن هذا البحث هو البحث الكيفي الوصفي، فطريقة حتليل البيانات 

ول الباحثة أي حتا (contentanalysis)املاسبة هلذا البحث هي حتليل املضمون 
حتليل البيانات وفهم الوثائق ملعرفة مضمون ما الذي يكون موضوعا يف هذا 

 البحث أي سورة املآئدة.
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري

 مفهوم  البالغة -أ
البالغة يف اللغة: الوصول واالنتهاء إ ى الغاية، واملتكلم العاجز عن إيصال كالم ينتهي 

. البالغة هي تأدية املعىن اجلليل واضحا 9سامع ليؤثرا شديدا ال يسمى بليغاإ ى قرارة نفس ال
بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف النفس أثر خالب، مع مالءمة كلِّ كالم للموطن الذي يقال 

 .10فيه واألشخاص الذين خياطبون
فليست البالغة قبل كل شيء إال فنا من الفنون يعتمد على صفاء االستعداد الفطرى 

دقة إدراك اجلمال، وتبني الفرو  اخلفية بني صنوف األساليب، وللمرانة يد الجتحد يف تكوين و 
الذو  الفىن، وتنشيط املواهب الفاترة، وال بد للطالب إ ى جاب ذلك من قراءة طرائف 
األدب، والتملؤ من منريه الفياض، ونقد االثار األدبية واملوازنة بينها، وأن يكون له من الثقة 

 سه ما يدفعه إ ى احلكم جمسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده قبيحا.بنف
فليس هناك من فر  بني البليغ والّرسام إال أن هذا يتناول املسموع من الكالم، وذلك 
يشا كل بني املرئى من األلوان واألشكال، أما يف غري ذلك فهما سواء، فالّرسام إذا هّم برسم 

هلا، مث يف تأليف هذه األلوان حبيث ختتاب األبصار وتثري  صورة فّكر يف األلوان املالئمة
الوجدان، والبليغ إذا أراه أن ينشىء قصيدة أو مقالة أو خطبة فكر يف أجزائها، مث دعا إليه من 
األلفاظ واألساليب أخفها على السمع، واكثرها اتصاال مبوضوعه، مث قواها أثرا يف نفوس 

 سامعية وأروعها مجاال.
بالغة إذا لفٌظ ومعىن وتأليف لأللفاظ مينُحها قوة وتأثريا وحسنا، مث دقٌة يف فعناصر ال

اختيار الكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم ومواقعه وموضوعاته وحال السامعني 
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. إذا ال بد للبليغ أوال من التفكري يف 11والنزعِة النفسية اليت تتملَّكهم وُتسريِطُر على نفوسهم
جتيش يف نفسه، وهذه جيب أن تكون صادقة ذاتر قيمة وقوة يظهر فيها أثر  املعاين اليت

اإلبتكار وسالمِة النظر ودقة الذو  يف تنسيق املعاين وحسن ترتيبها، فإذا متَّ له ذلك عرمردر إ ى 
األفاظ الواضحة املؤثرة املالئمة، فألف بينها تأليفا يكسبها مجاال وقوة، فالبالغة ليست يف 

ه وليست يف املعىن وحده، ولكنها أثر الزم لسالمة تألف هذين وُحسن اللفظ وحد
 . 12انسجامها

فعلم املعاين هو ما حيرتز به عن اخلطأ يف علوم البالغة ثالثة: املعاين والبيان والبديع. 
تأدية املعين الذي يريده املتكلم إليصاله إ ى ذهن السامع. وعلم البيان هو ما حيرتز به عن 

عنوي أي عن أن يكون الكالم غري واضح الداللة على املعىن املراد. وعلم البديع هو التعقيد امل
 .13ما يراد به حتسني الكالم

 
 علم المعاني   -ب

 تعريف علم المعاني .1

  هو علم تعريف به أصول مراعاة الكالم ملقتضى احلال وتأديته وفق ما يطلبه املقام
 ز أو إطناب إ ى غري ذلك.من إخبار أو إنشاء، ومن فصل أو وصل، ومن إجيا

  علم يعرف به أحوال اللفظ العريب الىت هبا يطابق مقتضى احلال. واملراد بأحوال
اللفظ: ما يشمل أحوال اجلمل وأجزائها: كالفصل والفصل، واالجياز وإالطناب، 

 .14واملسند، وإالسناد، ومتعلقات الفعل
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  السكاكي )علم املعاين: هو قد أعطى البالغيون أراءه يف تعريف علم املعاين. وقال
علم تتبع خواص تراكيب الكالم يف اإلفادة، وما يتصل هبا من اإلستحسان وغريه، 
ليستحرز بالوقوف عليها عن اخلطاء يف تطبيق الكالم على ما تقتضى احلال 

 .15ذكره(

 موضوعة .2

: اليت هي األغراض املقصودة للمتكلم 16اللفظ العريب من حيث إفادته املعاين الثواين
من جعل الكالم مشتمال على تلك اللطائف واخلصوصيات، اليت هبا يطابق مقتضى 

 .17احلال


 وفائدته .3
  معرفة إعجاز القرآن الكرمي، من جهة ما خصَّه اهلل به من جودة السبك، وحسن

الوصف، وبراعة الرتاكيب، ولطف اإلجياز وما اشتمل عليه من سهولة الرتكيب، 
اظه وسالمتها، إ ى غري ذلك من حماسنه اليت أقعدت وجزالِة كلماته، وعذوبة ألف

 العرب عن مناهضته، وحارت عقوهُلم أمام فصاحته وبالغته.
  والوقوف على أسرار البالغة والفصاحة: يف منثور كالم العرب ومنظومه، كي حتتذي

 .18حذوه، وتنُسجر على منواله، وتفر ر بني جيِّد الكالم ورديئه
 تقسيم الكالم .4

 سم على قسمني كالم اخلَب و كالم اإلنشاء.الكالم ينق
 كالم الخبر -أ 
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 اخلَب: كالم حيتمل الصد  والكذب لذاته.

وإن شئت فقل: اخلَب هو ما يتحقق مدلوله يف اخلارج بدون النطق به. حنو: 
العلم نافع، فقد أثبتنا صفة النفع للعلم، وتلك الصفة ثابتة له، سواء تلفظت 

. ألن نفع العلم أمر حاصل يف احلقيقة والواقع، وإمنا باجلملة السابقة أم مل تتلفظ
أنت حتكي ما اتفق عليه الناس قاطبة، وقضت به الشرائع، وهدت إليه العقول، 

 .19بدون نطابقته للواقع ونفس األر

 األصل يف اخلَب أن يلقى ألحد غرضني:

 إفادة املخاطب احلكم الذى تضمنته اجلملة، ويسمى ذلك احلكم فائدة اخلَب. (1
 إفادة املخاطب أن املتكلم عامل باحلكم، ويسمى ذلك الزم الفائدة. (2

قد يلقى اخلَب ألغراض أخرى تفهم من السيا ، منها ما يأتى: االسرتحام، 
 .20إظهار الضعف، إظهار التحسر، النفخر، احلث على السعى واجلدّ 

 كالم اإلنشاء  -ب 

، 21 كذابا لذاته، واصطالحا: كالم ال حيتمل صدقا والاإلجيادلغة:  اإلنشاء
 .22أو كذب –وارحم، فال ينسب إ ى قائلة صد   -حنو اغفر 

وإن سئت فقل يف تعريف اإلنشاء: هو ما ال حيصل مضمونه وال يتحقق 
إال إذا تلفظت به. فطلب الفعل يف: افعل، وطلب الكف يف: ال تفعل، وطلب 
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 النداء، ذلك احملبوب يف: التمين، وطلب الفهم يف: االستفهام، وطلب اإلقبال يف
 .23ما حصل إال بنفس الصيغ املتلفظ هبا

 وينقسم اإلنشاء إ ى نوعني: إنشاء طليب، و إنشاء غري طليب.

فاإلنشاء غري طليب: ما ال يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب، 
ويكون: بصيغ املدح، والذم، وصيغ العقود، والقسم، والتعجب والرجاء، ويكون 

 .برب ولعل، وكم اخلَبية

أما املدح والذم فيكونان: بنعم وبئس، وما جرى جمرامها. حنو حبذا وال حبذا؛  (1
 واألفعال احملولة إ ى فُعل حنو طاب علي نفسا وخبث بكر أصال.

وإما العقود: فتكون باملاضي كثريا، حنو بعت واشرتيت  ووهبت، وأعتقت، وبغريه  (2
 قليال، حنو أنا بائع، وعبدي حر لوجه اهلل تعا ى.

 القسم: فيكون: بالواو، والباء، والتاء، وبغريها حنو: لعمرك ما فعلت كذا. وأما (3
وأما التعجب: فيكون قياسا بصيغتني، ما أفعله، وأفعل به ومساعا بغريمها، حنو: هلل  (4

}دره عاملا،            }24. 

 واخلولق، حنو: عسى اهلل أن يأيت بالفتح. وإما الرجاء: فيكون: بعسى، وحرى، (5

واعلم أن اإلنشاء غري الطليب ال تبحث عنه علماء البالغة، ألن أكثر صيغه 
 يف األصل أخبار نقلت إ ى اإلنشاء.

وإمنا املبحوث عنه يف علم املعاين هو: اإلنشاء الطليب: ملا ميتاز به من 
 لطائف بالغية.

                                                           
 .63(، 2007)بريوت: داراملعرفة، بيان والبديع جواهر البالغة يف املعاين والأمحد اهلامشي،  23
 .28سورة البقرة:  24



أأ  
 

 26غري حاصل 25لذي يستدعي مطلوباإذن يتضح أن اإلنشاء الطليب هو ا
 . 27يف اعتقاد املتكلم وقت الطلب

 األمر -ج

مع اإللزام، وله  28األمر: هو طلب حصول الفعل من املخاطب: على وجه االستعالء
 أربع صيغ: 

 فعل األمر كقوله تعا ى: } (1        }29. 

 وتعا ى: }واملضارع اجملزوم بالم األمر كقوله سبحانه  (2     

 }30. 

} واسم فعل األمر حنو:  (3            

    }31. 

 .32واملصدر النائب عن فعل األمر، حنو: سعبا يف سبيل اخلري (4

( إ ى معان أخرى: وقد حتريج صيغ األمر عن معناها األصلي وهو ))اإلجياب واإللزام(
 تستفاد من سيا  الكالم، و قرائن األحوال.

                                                           
اخلارج  اعلم أنه إذا كان املطلوب غري متوقع كان الطلب )متنيا( وإن كان متوقعا فأما حصول صورة أمر يف الذهن فهو )االستفهام( وأما حصوله يف 25

 أما بأحد حروف )النداء( فهو النداء، وأما بغريها فهو )األمر(.  فإن كان ذتك األمر انتفاء فعل، فهو )النهي( وإن كان ثبوته: ف

 أي ألنه ال يليق طلب احلاصل، فلو استعمل صيغ الطلب ملطلوب حاصل امتنع إجراؤها على معانيها احلقيقية، ويتولد من تلك الصيغ ما يناسب 26
 املقام.

 .64( 2005بريوت: داراملعرفة، )جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع أمحد اهلامشي،  27
اسا مع بأن يعد األمر نفسه عاليا ملن هو أقل منه شأنا، سواء أكان عاليا يف الواقع أو ال. وهلذا نسب إ ى سوء األدب إن مل يكن عاليا. والتم 28

 النظري.  
 12مرمي: سورة  29
 7الطال : سورة 30

 105سورة املائدة: 31
  . 64(، 1994)بريوت: دار الفكر، املعاين والبيان والبديع جواهر البالغة يف أمحد اهلامشي، 32



بب  
 

 } مثل قوله تعا ى:: كالدعاء (1          }33
. 

 وااللتماس: كقولك ملن يساويك: أعطين القلم أيها األخ. (2

}كقوله تعا ى: واإلرشاد   (3                  

     }34. 

 والتهديد: كقوله تعا ى: } (4           }35. 

والتعجيز: كقوله تعا ى: } (5        }36. 

}واإلباحة: كقوله تعا ى:  (6                

        }37. 

 وحنو: اجلس كما تشاء.

والتسوية: كقوله تعا ى: } (7          }38. 

 واإلكرام: كقوله تعا ى:} (8    }39. 

 واإلمتنان: كقوله تعا ى: } (9    }40. 

}واإلهانة: كقوله تعا ى:  (10          }
41. 

                                                           
33

 15واألحقاف:  19سورة النمل:  
 282سورة البقرة: 34

 .40سورة فصلت:  35
 .23سورة البقرة:  36

 .187سورة البقرة:  37
 .16سورة الطور: 38
 .46سورة احلجر:  39

 .114سورة النحل:  40
 .50سورة اإلسراء:  41



جج  
 

 والدوام: كقوله تعا ى: } (11      }42. 

 والتمين: كقوله امرىء القيس: ]البحر الطويل[ (12
 بصبح وما اإلصباح منك بأمئل  لطويل أال اجنيلأالأيها الليل ا

واالعتبار: كقوله تعا ى: } (13        }43. 

 واإلذن: كقولك ملن طر  الباب: ادخل.  (14

 والتكوين: كقوله تعا ى: } (15  }44. 

مع بني الشيئني وإذن والتخيري: والفر  بني التخيري واإلباحة: أن التخيري ال جيوز اجل (16
 بالرتك، حنو: تزّوج هندا أو أختها.

 والتأديب: حنو: كل مما يليك. (17

 والتعجب: كقوله تعا ى: } (18         }4546 . 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .6 سورة الفاحتة: 42
 .99رة األنعام: سو 43
 .40، النحل: 117، البقرة: 73سورة األنعام: 44

 .48سورة اإلسراء: 45
  .70-66(، 1996)جاكرتا: رجا غرفندو فرسد، درسل البالغة العربية املدخل يف علم املعاىن امحد بامحيد، 46



دد  
 

 النهي-د

مع اإللزام، وله صيغة  47النهي: هو طلب الكّف عن الشيئ على وجه االستعالء

 ملقرون بال الناهية: كقوله تعا ى: }واحدة، وهي املضارع ا      

   :[ }85{]األعراف         :[. 12{]احلجرات 

وقد حتريج هذه الصيغة عن أصل معناها أ ى معان أخر، تستفاد من سيا  الكالم وقرائن 
 األحوال.

اء:  حنو قوله تعا ى:}كالّدع (1           }48. 

 وااللتماس: كقولك ملن يساويك: أيها األخ ال تتوان.   (2

 واإلرشاد: كقوله تعا ى: } (3           }49 . 

  والدوام: كقوله تعا ى: } (4          

  }50   . 

 وبيان العاقبة: حنو كقوله تعا ى: } (5                   

  }51. 

 والتيئيس: حنو قوله تعا ى: } (6          }52. 
                                                           

  رمي: كما عليه اجلمهور، فمىت وردت صيغة النهياعلم: أن النهي طلب الكف عن الشيء، ممن هو أقل شأنا من املتكلم، وهو حقيقة يف التح47
   أفادت التحرمي على الفور. واعلم أن النهي كاألمر، فيكون استعالء مع األدىن، ودعاء مع األعلى، والتماسا مع النظري.

 .286سورة البقراة:  48
 .101سورة املائدة:  49
 .42سورة إبراهيم:  50

 .169سورة ال عمران:  51
 .66سورة التوبة:  52



هه  
 

 ين: حنو يا ليلة األنس التنقضي.والتم (7
 كقوله:]الكامل[

 يا صبح قف ال تطلع يا ليل طل يا نوم زل
 والتهديد: كقولك خلادمك: ال تطع أمري. (8
 والكراهة: حنو ال تلتفت وأنت يف الصالة. (9

 والتوبيخ: حنو ال تنه عن خلق وتأيت مثله. (11
  واالئتناس: حنو } (11       }53. 

  .54ري: كقوله: ]البسيط[لتحقوا (12












 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .40سورة التوبة :  53
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وو  
 

 الباب الثالث

 عرض البيانات وتحليلها

 المائدةسورة  -أ
هي سورة مدنية ومن أواخر السور اليت نزلت يف القرآن وتتضمن هذه السورة كيفية 

  .اية 120املعاملة مع أهل الكتاب، الطيبات وحترمي مجيع اخلبائث وعدد اياهتا 
املدنية الطويلة وقد تناولت كسائر السور املدنية جانب سورة املائدة من السور 

التشريع بإسهاب مثل سورة البقرة والنساء واألنفال إ ى جانب موضوع العقيدة وقصص أهل 
:املائدة من أخر ما نزل من القران ليس فيها منسوخ وفيها مثان عشرة  الكتاب قال أبو ميسرة

 .55فريضة
 

 ي يملك أألمر و النهىالت المائدةسورة آية في  مجموعة -ب
 ألمرا
1. 

         

2.                
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زز  
 

3.                

                 



          

          

4.                  



              

5. 
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حح  
 

7. 
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 النهى

1. 







 

2.                

                 



          

          

3. 

               

 

4. 

    



سس  
 

5. 

   

6. 

            

           

              

             

      

7.             
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9. 

          

11. 
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12. 

             

13. 

    

14. 

            

          

    

 
   المائدةأنواع ومعان األمر و النهى في سورة  -ج



فف  
 

 أألمر
1. 

        

". )أوفوا( فعل األمر مبين على هناك يف تلك اآلية صيغة األمر هي "
حذف النون والواو فاعل. وجدت الباحثة أن معىن األمر هو اإلرشاد. ألن اهلل أمر الذين 

    آمنوا أن إستوىف العهود املؤكدة اليت بينكم و بني اهلل والناس.
  

2.                







 

". )الفاء( رابطة جلواب صيغة األمر هي "هناك يف تلك اآلية 
الشرط )اصطادوا( فعل األمر مبين على حذف النون والواو فاعل. وجدت الباحثة أن معىن 

 .اهلل إ ى اهلل  األمر هو اإلباحة. أمر إباحة
". )والواو( عاطفة )تعاونوا( مثل يف اآلية صيغة األمر أي "

اصطادوا. وجدت الباحثة أن معىن األمر هو اإلرشاد. و يف اآلية صيغة النهى أي "

 وقد حذف من الفعل  –". )والواو( عاطفة )ال تعاونوا( مثل ال حتلوا
معىن اإلرشاد. ألن اهلل أمر الذين أمنوا إحدى التاءين. وجدت يف هذا األية األمر يشتمل 

 بتعاونو على الَب والتقوى و حظر على اإلمث والعدوان.



صص  
 

 "   والواو( عاطفة )اتقوا( مثل تعاونوا األول )اهلل( لفظ اجلاللة مفعول( "
به منصوب. وجدت يف هذا األية األمر يشتمل معىن التحديد. ألن اهلل اعطى التحديد، 

   وا عقابة بأن تطيعوه.  خاف
 

3.                

                 



          

        

:   ."هناك يف تلك اآلية صيغة األمر هي "
نون( للوقاية. )والواو( عاطفة )اخشون( فعل أمر مبىن على حذف النون والواو فاعل )ال

األمر يشتمل معىن اإلرشاد. يف هذا األية يستمل املعىن أي: هني اهلل  وجدت يف هذا األية
 ا خبوف إ ى الكفرون و أمر اهلل باحلوف إ ى اهلل.إ ى الذين أمنو 

   

4.                  



          

". )الفاء( رابطة جلواب هناك يف تلك اآلية صيغة األمر هي "
شرط مقدر )كلوا( فعل أمر مبىن على حذف النون والواو فاعل. وجدت الباحثة أن معىن 

 مر هو اإلباحة.األ



قق  
 

". )والواو( عاطفة )اذكروا( مثل كلوا وأما صيغة األمر يف مجلة " 
)اسم( مفعول به منصوب )اهلل( لفظ اجلاللة مضاف اليه جمرور. وجدت يف هذا األية األمر 

 يشتمل معىن التحديد.
" اهلل( لفظ اجلاللة مفعول به   اذكروا " )والواو( عاطفة )اتقوا( مثل(

منصوب. وجدت يف هذا األية األمر يشتمل معىن التحديد. يف هذا األية ميلك معان أي : 
  اهلل تعلى جّوز بأكل األطعمة مما مسكة و أمر بالذكروا اسم اهلل حني يطلق حيوان الصيد.

     

5. 



               



           

 

". )الفاء( رابطة جلواب "هيهناك يف تلك اآلية صيغة األمر 
شرط )اغسلوا( فعل األمر مبىن على حذف النون والواو ضمري يف حمل رفع فاعل. وأما 

"" .والواو( عاطفة )امسحوا( مثل اغسلوا( "" ،" ،"

" مثل اغسلوا. وجدت يف هذا مجلة األية األمر يشتمل معىن اإلرشاد. هذا األية "
ميلك معان، أمر اهلل بالوضوء و التيّموم حني الصالة. )فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إ ى 

لصا ، أي ألصقوا املسح املرافق( أي معها، كما بينته السنة. )وامسحو برؤسكم( الباء لإل
   .56هبا
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 .118(،1995جاللالدينمحلّي،تفسيرالجاللين)دمشق:دارالجيد، 



رر  
 

6. 

 

" )والواو( عاطفة هناك يف تلك اآلية صيغة األمر هي "
)اذكروا( فعل أمر مبىن على حذف النون والواو فاعل. وجدت يف هذا مجلة األية األمر 

 يشتمل معىن اإلرشاد.
 "   والواو( عاطفة )اتقوا( مثل اذكروا  )اهلل( لفظ اجلاللة مفعول به( "

لتحديد. يف هذا اآلية يشتمل منصوب. وجدت يف هذا مجلة األية األمر يشتمل معىن ا
 معىن أمر اهلل بأذكروا نعمة اهلل بإلسالم. 

 
7. 



 

" )كونوا( فعل أمر ناقص هي " ك يف تلك اآلية صيغة األمرهنا

"مبين على حذف النون والواو اسم كونوا.   اعدلوا( فعل أمر مبىن على حذف( "
 يشتمل معىن اإلرشاد.  األية األمر وجدت يف هذا مجلةالنون والواو فاعل. 

" والواو( عاطفة )اتقوا( فعل أمر مبىن على حذف النون والواو فاعل( "
)اهلل( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب. وجدت يف هذا مجالت األية األمر يشتمل معىن 

( حيملنكم )شنان( التحديد. ألن اهلل تعا ى أمر إ ى الذين أمنوا بقائمني )وال جير منكم
  . 57بعض )قوم( أي الكفار. والعدل يف العدو والويل
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 .108(، 1995اجلاللني )دمشق: دار اجليد،  جالل الدين حمّلي، تفسري 



شش  
 

8. 

 

. 58" كذلك مر إعراهباهناك يف تلك اآلية صيغة األمر هي "

" اتقوا( مثل اذكروا )اهلل( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب. وجدت يف هذا( "
يشتمل معىن اذكروا النعمة اليت أنعم  مجلتان األية األمر يشتمل معىن اإلرشاد. يف هذا اآلية

اهلل هبا عليكم، فاشكروه عليها بالوفاء له مبيثاقه الذي واثقكم به، والعقود اليت عاقدمت 
 نبيكم ص عليها.  

 
9.             

         

    

: )الفاء(   ."هناك يف تلك اآلية صيغة األمر هي "
رابطة جلواب شرط مقدر )اعف( فعل أمر مبين على حذف حرف العلة، والفاعل ضمري 

: )الواو( عاطفة )اصفح( مثل اعف مبين على السكون.  مسترت تقديره أنت. 
وجدت يف هذا مجلتان األية األمر يشتمل معىن اإلرشاد.    وهذا أمر من اهلل عز ذكره نبيه 

 حممد ص بالعفو عن هؤالء القوم الذين مهوا أن يبسطوا أيديهم إليه من اليهود. 
 

11. 
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تت  
 

". )اذكروا( فعل أمر مبىن هناك يف تلك اآلية صيغة األمر هي "
على حذف النون والواو فاعل. وجدت يف هذا مجلة األية األمر يشتمل معىن اإلرشاد. أمر 

 اهلل موسى على قومه باذكروا نعمة اهلل يعىن عافية اهلل عز وجل.
 

11. 

    

". )ادخلوا(  هناك يف تلك اآلية صيغة األمر والنهى هي "
 مر يشتمل معىن اإلرشاد. مثل  اذكروا. وجدت يف هذا مجلة األية األ

" )والواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )ترتدوا( مضارع مث "
جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون والواو فاعل. وجدت يف هذا مجلة األية النهى بيان العاقبة. 

عن أمر اهلل  -ل، وأمره إياهموهذا خَب من اهلل عز ذكره عن قول موسى لقومه من بين إسرئي
 بأمرهم بدخول األرض املقدسة. -إياه

12. 

 

")ادخلوا( فعل أمر مبين هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "

". )الفاء( رابطة جلواب شرط  على حذف النون والواو فاعل. وأما "
كرام و مقدر )توكلوا( مثل ادخلوا. وجدت يف هذا مجلتان األية األمر يشتمل معىن اإل 

 .اإلرشاد. أمر رجالن بدخل باب القرية، وال ختشوهم فإهنم أجساد بال قلوب
 

13. 

       



ثث  
 

" )الفاء( رابطة جلواب شرط هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "

)اذهب( فعل أمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت. و " مقدر  الفاء( عاطفة( "
)قاتال( فعل أمر مبين على حذف النون. وجدت يف هذا مجلتان األية األمر يشتمل معىن 

ذهبت إليهم لقتاهلم، ولكن التعجيز. هذا ميلك املعىن أي: ال جنيء معك يا موسى إن 
 نرتكك تذهب أنت وحدك وربك فتقاتالهنم.

   

14. 

 

هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "   سّبب بالسبب " )الفاء( عاطفة لربط امل
يف هذا مجلة األية األمر يشتمل معىن الدعاء. هذا  وجدت)افر ( فعل أمر والفاعل أنت. 

 ميلك املعىن الدعاء موسى إ ى اهلل عن قيل موسى حني قال له قومه ما قالوا.
 

15. 

           

" )الواو( استئنافية )اتل( هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
لعلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت. وجدت الباحث فعل أمر مبين على حذف حرف ا

أن معىن األمر هو اإلعتبار. أمر اهلل تعا ى بقصة إ ى قومه أي قصة ابين آدم، هابيل وقابيل 
 و إعتبار يف هذا القصة.

 
16. 

 



خخ  
 

" )الفاء( تعليلية هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
أو زائدة )اعلموا( فعل أمر مبين على حذف النون والواو فاعل. وجدت الباحث أن معىن 

م، مل ن يقدر عليهاألمر هو اإلرشاد. نزلت األية يف املشرقني، فمن تاب منهم من قيل أ
 يكن عليه سبيل.

 

17. 

       

"هناك يف تلك اآلية صيغة األمر 

   ."   اتقوا( فعل أمر مبىن على حذف النون والواو فاعل )اهلل( لفظ( :

: )والواو( عاطفة )ابتغوا( مثل اتقوا.  اجلاللة مفعول به منصوب.    :
آية ميلك املعىن )جاهدوا( مثل اتقوا. وجدت الباحث أن معىن األمر هو اإلرشاد. يف هذا 

أجيبوا اهلل فيما أمركم ونعاكم بالطاعة له يف ذلك، وحققوا إميانكم وتصديقكم ربكم 
 ونبيكم بالصاحل من أعمالكم.

 

18. 

 

" )الفاء( زئدة اك يف تلك اآلية صيغة األمر "هن
يف اخلَب )اقطعوا( فعل أمر مبىن على حذف النون والواو فاعل. وجدت الباحث أن معىن 

 اهلل القطع يف ربع دينار فصاعدا.األمر هو التهديد. أمر 
 



ذذ  
 

19.              

             

           



             

      

: )الفاء(  ."صيغة األمر "
رابطة جلواب شرط )خذوا( فعل أمر مبىن على حذف النون والواو فاعل )اهلاء( ضمري 

مفعول به.    مثل فخذوه. وجدت الباحثان أن معىن األمر هو التهديد. هذا خَب :
من اهلل تعا ى على حممد ص، هني اهلل بالحتزن، بسبب يسارعون يف الكفر. و التهديد 

 الكفرون على قومه.
 

21. 



     

:   ."هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "

 طة جلواب شرط )احكم( فعل األمر والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت. )الفاء( راب
: مثل احكم. وجدت الباحثان أن معىن األمر هو اإلرشاد. هذا خَب من اهلل، أمر اهلل 

 لقسط.حكم شيء با



ضض  
 

 

21.           

           



        

"هناك يف تلك اآلية صيغة األمر والنهى 

    ."    )الفاء( رابطة جلواب شرط )ال( ناهية جازمة )ختشوا( :

مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون والواو فاعل.     او( عاطفة : )والو

)اخشون( فعل أمر مبىن على حذف النون والواو فاعل.    والواو( عاطفة )ال( :

تشرتوا( مثل ال ختشوا. وجدت الباحثات "     هذا صيغة النهى يستمل "

معىن إئتناس و " عىن اإلرشاد. " هذا صيغة األمر والنهى يستمل م
يقول تعا ى ذكر لعلماء اليهود وأحبارهم: ال ختشوا الناس يف تنفيذ حكمي الذي حكمت 
به على عبادي، وإمضائه عليهم على ما أمرت، فإهنم ال يقدرون لكم على ضر وال نفع إال 
بإذين، وال تكتموا الرجم الذي جعلته حكما يف التوراة على الزانيني احملصنني، ولكن 

دون كل أحد من خلقي، فإن النفع والضر بيدي، وخافوا عقايب يف كتمانكم ما  اخشوين
استحفيظتم من كتايب. وال تأخذوا برتك احلكم بآيات كتايب الذي أنزلته على موسى، أيها 

 .59األحبار، عوضا خسيسا
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غغ  
 

22. 

       

". )الواو( استئنافية )الالم( هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
وجدت الباحث أن معىن األمر هو اإلذن. األمر من اهلل الم أمر )حيكم( مضارع جمزوم. 

 .   61ألهل اإلجنيل: أن حيكموا مبا أنزل اهلل فيه من أحكامه
 

23.                  



              



    

" و "هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "

    ."    عل ضمري )احكم( فعل األمر، والفا شرط: )الفاء( رابطة جلواب

مسترت تقديره أنت.      الفاء( رابطة جلواب شرط مقدر )استبقوا( فعل األمر( :
وهذا  مبىن على حذف النون والواو فاعل. وجدت الباحثان  أن معىن األمر هو اإلرشاد.

أمر اهلل تعا ى ذكر لنبيه حممد ص، أن حيكم بني احملتكمني إليه من أهل الكتاب وسائر 
. ويقول تعا ى ذكره: 61مللل بكتابه الذي أنزله، وهو القرآن الذي خّصه بشريعهأهل. ا
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ظظ  
 

فبادروا، أيها الناس، إ ى الصاحلات من األعمال، والقرب إ ى ربكم، وإدمان العمل مبا يف  
   .            62كتابكم الذي أنزله إ ى نبيكم

        
24.        



        

". )الفاء( رابطة جلواب شرط )اعلم( فعل أمر صيغة األمر "
والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت. وجدت الباحث أن معىن األمر هو اإلعتبار. فإنه هني 
من اهلل نبّيه حممدا ص أن يتّبع أهواء اليهود اللذين احتكموا إليه يف قتيلهم وفاجريهم، وأمر 

ابه الذي أنزله إليه. ويقول تعا ى ذكر لنبيه حممد ص: واحذر، يا منه له بلزوم العمل بكت
 .  63حممد، هؤالء اليهود الذين جاؤءك حمتكمني إليك

 
25.            

 

صيغة األمر " "64 . أن معىن األمر هو اإلرشاد. هني اهلل  الباحثوجدت
     الذين أمنوا جعل الرئيس الذين جعل الدين اهلل هزوا ّولعبا.
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أأأ  
 

26.             



           

". )اعبدوا( فعل أمر هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
مبىن على حذف النون والواو فاعل )اهلل( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب. وجدت الباحث 
أن معىن األمر هو اإلرشاد. يقول: اجعلوا العبادة والتذلل للذي له يدل كل شيء، وله 

 .65ود ريب وربكم هو مالككم، وسيدي وسيدكم، الذي خلقين وإياكمخيضع كل موج
 

27.              



 

هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "

   انظر( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت(. وجدت( ."
الباحث أن معىن األمر هو التعجب. يقول تعا ى ذكره لنبيه حممد ص: انظر، يا حممد،  

ف نبني هلؤالء الكفرة من اليهود و النصارى، واآليات، وهي األدلة، واألعالم واحلجج كي
على بطول ما يقولون يف أنبياء اهلل، ويف فريتهم على اهلل، واّذعائهم له ولدا، وشهادهتم 

 .   66لبعض خلقه بأن هلم رّب وإله
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ببب  
 

28.          

  

". )الفاء( صيغة األمر " اآليةهناك يف تلك 
تب( فعل أمر، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت و)نا( عاطفة لربط املسبب بالسبب )اك

ضمري مفعول به. وجدت الباحث أن معىن األمر هو الدعاء. يف هذه آية يستمل الدعاء 
كالم اهلل الذي نزل على حممد ص، حبيث املعمنون إ ى اهلل على شعور اإلعجاب بسبب  

  ذرف الدموع.
  

29.  

". )الواو( "و"هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
عاطفة )كلوا( فعل أمر مبين على حذف النون والواو فاعل. و )والواو( عاطفة )اتقوا( مثل  

" أمر يستمل معىن ظ اجلاللة مفعول به منصوب. "كلوا )اهلل( لف

إمتنان. وأما "  األطعمة اليت هي " أمر يستمل معىن اإلرشاد. أمر اهلل ألكل
 حالل و هني اهلل املؤمنون حبّرم أكل طيب، حالل اهلل إليهم. 

     

31.         

               



 



ججج  
 

". )الواو( عاطفة )احفظوا( هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
أن معىن األمر هو اإلرشاد.  الباحثذف النون والواو فاعل. وجدت فعل أمر مبين على ح

 .   67يف هذه آية يستمل أي أن تنكثوها، ما مل تكن على فعل بّر أو إصالح بني الناس
 

31.            

 

".)الفاء( عاطفة لربط هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
املسبب )اجتنبوا( فعل أمر مبين على حذف النون والواو فاعل )اهلاء( ضمري مفعول به. 

اإلرشاد. أمر اهلل بإبتعد الرجس املَب به عن هذه األشياء وجدت الباحث أن معىن األمر هو 
 أن تفعلوه.

 
32. 

 

" و هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "

"." الواو( عاطفة )أطيعوا( فعل أمر( :

مبين على حذف النون والواو فاعل.   .مثل وأطيعوا :   الفاء( رابطة( :
شرط )اعلموا( مثل أطيعوا. وجدت الباحث أن معىن األمر هو اإلرشاد. أطيعوا اهلل جلواب 
 بأن اهلل يرى دائما عند تنفيذ جمموعة مثل هذا احلظر.و شعر 
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ددد  
 

33.             

 

( الواو". )هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
استئنافية )اتقوا( فعل أمر مبين على الضّم والواو فاعل )اهلل( لفظ اجلاللة مفعول به. 

حتذير ن معىن األمر هو اإلرشاد. يف هذا آية ميلك املعىن أمر اتقوا اهلل أي وجدت الباحث أ
 اهلل ملخلوقاته، حىت هم حذر من عذاب ألن املعصية.

 

34.    

". )اعلموا( هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
فعل أمر مبين على حذف النون والفاعل. وجدت الباحث أن معىن األمر هو التهديد. يف 

  هذه آية يستمل التهديد اهلل على الذين ذنوب. إن اهلل قاسى العذاب.
 

35. 

 

". )الفاء( رابطة جلواب هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
. وجدت الباحث أن معىن األمر هو اإلرشاد. أمر اهلل 68شرط مقدر )اتقوا( مثل اعلموا

باتقوا اهلل بطاعته فيما أمركم وهناكم، واحذروا أن يستحوذ عليكم  على أهل العقول
   م كثرية اخلبيث، فتصريوا منهم.الشيطان بإعجابك
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 من هذه السورة. 98يف األية  



ههه  
 

36.                

 

)الواو(  :."هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
استئنافية )اتقوا( فعل أمر مبين على الضّم والواو فاعل )اهلل( لفظ اجلاللة مفعول به 

منصوب. و   الواو( عاطفة )امسعوا( مثل اتقوا. وجدت الباحثان أن معىن األمر( :
هو اإلرشاد. يقول تعا ى ذكر: وخافوا اهلل، أيها الناس، وراقبوه يف أميانكم أن حتلفوا هبا  

 .69كاذية، وأن تذهبوا هبا مال من حيرم عليكم ماله، وأن ختونوا من امتنكم
 

37. 

              

              

                   

          

  

". )اذكر( فعل أمر والفاعل هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
ضمري مسترت تقديره أنت. وجدت الباحث أن معىن األمر هو اإلرشاد. أمر اهلل على عيسى 

 ته بروح القدس.ابن مرمي بذكر نعمت اهلل على عيسى وأمه إذ أيد
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ووو  
 

38. 

 

". )الواو( عاطفة )اشهد( اآلية صيغة األمر " تلكهناك يف 
. وجدت الباحث أن معىن األمر هو اإلرشاد. يقول تعا ى ذكره: فعل أمر والفاعل أنت

 .   71وإذكر أيضا، يا عيسى، إذ ألقيت إ ى احلواريني، وهم وزراء عيسى على دينه
 

39.               

 

". )اتقوا( فعل أمر هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
حذف النون والواو فاعل )اهلل( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب. وجدت الباحث أن معىن 

تقوا اهلل أن ينزل بكم نقمته إن كنتم مصدقي على ما األمر هو التحديد. فإنه يعىن: فا
 أتوعدكم به من عقوبة اهلل إياكم. 

 
41. 

 

" و"هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "

   .": .أنزل( فعل أمر دعائي، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت(

 :)عاطفة )ارز ( مثل أنزل )نا( ضمري مفعول به. وجدت الباحثان أن معىن  )الواو
األمر هو الدعاء. وهذا خَب من اهلل تعا ى ذكره عن نبيه عيسى ص، أنه أجاب القول إ ى 

 ربه مائدة تنزل عليهم من السماء.ما سألوه من مسألة 
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ززز  
 

 

41. 

           

           

". )اختذوا( فعل أمر مبيّن هناك يف تلك اآلية صيغة األمر "
على حذف النون والواو فاعل )النون( للوقاية )يا( ضمري مفعول به. وجدت الباحث أن 

 معىن األمر هو التكوين. كقول تعا ى على عيسى يف القيامة توبيخا لقومه.
 

42. 

              

". )اعبدوا( مثل اختذوا يغة األمر "هناك يف تلك اآلية ص
)اهلل( لفظ اجلاللة مفعول به منصوب. وجدت الباحث أن معىن األمر هو اإلرشاد. وهذا 
خَب من اهلل تعا ى ذكره عن قول عيسى، يقول: ما قلت هلم أال الذي أمرتين به من القول 

 أن أقوله هلم أعبدوا اهلل.
 
 
 
 
 
 
 

 



ححح  
 

 النهى

1. 







 

هناك يف تلك اآلية صيغة النهى هي "

 ال( ناهية جازمة )حتلوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم( ."
زائدة لتأكيد النفى املواضع حذف النون والواو فاعل )الواو( عاطفة يف املواضع الثالثة )ال( 

الثالثة )اهلدى، القالئد، آمني( أمساء معطوفة على شعائر منصوبة مثله والثالث على حذف 
مضاف أي قتال آمني وعالمة نصب هذا األخري الياء. وجدت الباحثة أن معىن النهى هو 

أي معامل دينه،  اإلرشاد. يف هذا اجلملة ميلك معان، يعين: )الحتلوا شعائر اهلل( مجع شعرية
بالصيد يف اإلحرام. )وال الشهر احلرام( بالقتال فيه. )وال اهلدي( ما أهدي إ ى احلرام من 
الّنعم بالتعريض له. )وال القالئد( مجع قالدة وهي ما كان يقلد به من شجر احلرام ليأمن، 

ام بأن أي فال تتعرضوا هلا وال ألصحاهبا. )وال( حتلوا، )آّمني( قاصدين البيت احلر 
 .   71تقاتلوهم

". )والواو( عاطفة )ال( ناهية مث يف اآلية صيغة النهى أي "
جازمة )جير منكم( مضارع مبين على الفتح يف حتل جزم و)النون( نون التوكيد و )كم( 

معىن ضمري مفعول به. وجدت الباحثة أن معىن النهى هو والدوام. يف هذا اجلملة ميلك 
 يعين هني بيجر شنئان.
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ططط  
 

 

2.                

                 



          

    

:  ." هي " اآلية صيغة النهى  هناك يف تلك
)الفاء( رابطة جلواب شرط مقدر )ال( ناهية جازمة )ختشوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم 

حذف النون والواو فاعل و )هم( ضمري مفعول به.    )والواو( عاطفة )اخشون( :
 النهىأمر مبىن على حذف النون والواو فاعل )النون( للوقاية. وجدت يف هذا األية فعل 

يشتمل معىن اإلرشاد. يف هذا األية يستمل املعىن أي: هني اهلل إ ى الذين أمنوا خبوف إ ى 
    الكفرون و أمر اهلل باحلوف إ ى اهلل.

 
3. 

               

 

 النهى "هناك يف تلك اآلية صيغة   اطفة )ال( ناهية " )والواو( ع
جازمة )جير منكم( مضارع مبين على الفتح يف حتل جزم و)النون( نون التوكيد و )كم( 

 يشتمل معىن اإلرشاد.  نهىوال . وجدت يف هذا مجلة األيةضمري مفعول به



ييي  
 

4. 

    

". )ادخلوا(  هناك يف تلك اآلية صيغة األمر والنهى هي "
 مثل  اذكروا. وجدت يف هذا مجلة األية األمر يشتمل معىن اإلرشاد. 

( ناهية جازمة )ترتدوا( مضارع " )والواو( عاطفة )المث "
جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون والواو فاعل. وجدت يف هذا مجلة األية النهى بيان العاقبة. 

عن أمر اهلل  -وهذا خَب من اهلل عز ذكره عن قول موسى لقومه من بين إسرئيل، وأمره إياهم
 بأمرهم بدخول األرض املقدسة. -إياه

 
5. 

   

" )الفاء( هناك يف تلك اآلية صيغة النهى "
مة اجلزم حذف رابطة جلواب شرط مقدر )ال( ناحية جازمة )تأس( مضارع جمزوم وعال

حرف العلة، ضمري مسترت تقديره أنت. وجدت يف هذا مجلة األية النهى يشتمل معىن 
 االئتناس. نزل آية خبَب موسى و قومه ال حتزان على القوم الفاسقني.

 

6. 

            

           

              



ككك  
 

             

     

" )ال( اآلية صيغة النهى " هناك يف تلك
ناهية جازمة )حيزن( مضارع جمزوم )الكاف( ضمري مفعول به. وجدت الباحث أن معىن 
النهى هو االئتناس. هذا خَب من اهلل تعا ى على حممد ص، هني اهلل بالحتزن، بسبب 

 كفرون على قومه.يسارعون يف الكفر. و التهديد ال
   

7.             





        

"هناك يف تلك اآلية صيغة األمر والنهى 

    ."    )الفاء( رابطة جلواب شرط )ال( ناهية جازمة )ختشوا( :

مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون والواو فاعل.     والواو( عاطفة( :

)اخشون( فعل أمر مبىن على حذف النون والواو فاعل.    والواو( عاطفة )ال( :

وا( مثل ال ختشوا. وجدت الباحثات "تشرت      هذا صيغة النهى يستمل "

معىن إئتناس و "  .هذا صيغة األمر والنهى يستمل معىن اإلرشاد "
يقول تعا ى ذكر لعلماء اليهود وأحبارهم: ال ختشوا الناس يف تنفيذ حكمي الذي حكمت 

بادي، وإمضائه عليهم على ما أمرت، فإهنم ال يقدرون لكم على ضر وال نفع إال به على ع
بإذين، وال تكتموا الرجم الذي جعلته حكما يف التوراة على الزانيني احملصنني، ولكن 



للل  
 

اخشوين دون كل أحد من خلقي، فإن النفع والضر بيدي، وخافوا عقايب يف كتمانكم ما 
ا برتك احلكم بآيات كتايب الذي أنزلته على موسى، أيها استحفيظتم من كتايب. وال تأخذو 

 .72األحبار، عوضا خسيسا
 

8.                   



              

            

    

". )والواو( عاطفة )ال( ناهية جازمة )تتبع( صيغة النهى "
مضارع جمزوم، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت. وجدت الباحث أن معىن النهى هو 

، أن حيكم بني احملتكمني إليه من أهل اإلرشاد. وهذا أمر اهلل تعا ى ذكر لنبيه حممد ص
. ويقول 73الكتاب وسائر أهل. امللل بكتابه الذي أنزله، وهو القرآن الذي خّصه بشريعه

تعا ى ذكره: فبادروا، أيها الناس، إ ى الصاحلات من األعمال، والقرب إ ى ربكم، وإدمان 
 .    74العمل مبا يف كتابكم الذي أنزله إ ى نبيكم

                   
9. 
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 .613نفس املرجع:  74



ممم  
 

". )ال( يغة النهى "هناك يف تلك اآلية ص
ناهية جازمة )تتخذوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون والواو فاعل. تقديره أنت. 
وجدت الباحث أن معىن النهى هو الدوام. أمر اهلل تعا ى أ ى الذين أمنوا جعل اليهود 

 .75ّدهموالنصارى توالوهنم وتوا
 

11. 

            

النهى واألمر " هناك يف تلك اآلية صيغة

"76 وجدت الباحث أن معىن النهى هو الدوام. هني اهلل الذين أمنوا جعل الرئيس .
 الذين جعل الدين اهلل هزوا ّولعبا.

   
11.           



 

". )الفاء( رابطة هناك يف تلك اآلية صيغة النهى "
جلواب شرط مقدر )ال( ناهية جازمة )تأس( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف حرف 
الّعلة، والفاعل ضمري مسترت تقديره أنت. وجدت الباحث أن معىن النهى هو اإلئتناس. 

   .77هني اهلل تعا ى على حممد ص ال حتزن على القوم الكافرون
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77

 .650(، 1999ري الطَبي )بريوت: دار الكتب العلمية، أيب جعفر حممد بن جرير الطَبي، تفس 



ننن  
 

12. 

             

ال( ناهية " )هناك يف تلك اآلية صيغة النهى "

" جازمه )تغلوا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون والواو فاعل. "
)الواو( عاطفة )ال تتبعوا( مثل ال تغلوا. وجدت الباحثان أن معىن النهى هو اإلرشاد. يقول 

احلق إ ى الباطل.  تعا ى: ال تفرطوا يف القول فيما تدينون به من أمر املسيح، فتجاوزوا فيه
وال تتبعوا أيضا يف املسيح أهواء اليهود الذين قد ضلوا قبلكم عن سبيل اهلدى يف القول 
فيه، فتقولون فيه كما قالوا: )هو لغري رشدة(، و تبهتوا أّمه كما يهتوها بالفرية وهي 

 .78صّديقة
      

13. 

    

هناك يف تلك اآلية صيغة النهى "

او فاعل. و ". )ال( ناهية جازمة )حترموا( مضارع جمزوم وعالمة اجلزم حذف النون والو 
)الواو( عاطفة )ال تعتدوا( مثل ال حترموا. وجدت الباحثان أن معىن النهى هو اإلرشاد. هني 
اهلل تتجاوزوا أمر اهلل. ونزل ملا هّم قوم من الصحابة أن يالزموا الصوت والقيام، وال يقربوا 

 .79النساء والطيب، وال يأكلوا اللحم، وال يناموا على الفراش
 

14. 
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سسس  
 

          

    

". مر إعراب هناك يف تلك اآلية صيغة النهى "
معىن النهى هو اإلرشاد. يف هذا آية ميلك املعىن هني اهلل ال  . وجدت الباحث أن81نظريها

 تقتلوا الّصيد حني حمرمون أو عمرة. 
 

15. 

      

".مّر إعراب هناك يف تلك اآلية صيغة النهى. "
. وجدت الباحث أن معىن النهى هو اإلرشاد. ذكر أن هذه اآلية أنزلت على 81نظريها

 ه أقوام، امتحانا له أحيانا، واستهزاء أحيانا.رسول اهلل ص بسبب مسائل كان يسأهلا إيا
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 قتراحاتاال -ب

 نظرا إ ى نتائج هذا البحث فاإلقرتاحات اليت يتقدمها الباحث كما يلي:
ر هذه الدراسة واملطالعة خاصة على دراسة بالغية لكي على كل طالب أن يستم .1

 يعرف حمسنات من أحسن كالم العرب شعرا نثرا.
إن هذا البحث ال خيلو من النقصان فالباحث ترجو من القراء اإلقرتاحات احلسن  .2

 ألميام هذا البحث اجلامعي الذي كتبها الباحث يف هذه الفرصة الطيبة. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ثثث  
 

 اجعالمر ثبت 

 المراجعالمصادر 

 .2010. بندونغ: فند  يتيم احلالل، القرآن الكرمي

 المراجع

جاكرتا: راجا غرفندو درس البالغة العربية املدخل يف علم البالغة وعلم املعاىن. بامحد، أمحد. 
 .1996فرسدا، 

 ون السنة.. دون املطبع: دار املعارف، دالبالغة الواضحة البيان واملعاىن والديعاجلارم، على. 

  .1999بريوت: دار الكتب العلمية، تفسري الطَبي )اجللد الرابع واخلامس(. جعفر، أىب حممد. 

اجلدول يف إعراب القرآن و صرف وبيان مع فوائد حنوية هامّة )اجلّلد الثالث و صايف، حممود. 
  .1990بريوت: دار الّرشيد، –(. دمشقالرابع

 .1995مطبعة الثفر،  جدة:تيسري البالغة. القالش، أمحد. 

  .1995: دار جيد، دمشق. . تفسري اجلاللنياحمللي، جالل الدين

 .1978بريوت: دار الفكر، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع. اهلامشي، أمحد. 

  .1997سوربايا: فستاك فرغسف،  إندونيسى.-قاموس املنور عريبورسون، أمحد. 
Abubakar, Bahrun. Terjemahan Tafsir Jalalain jilid 1. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 

2008.  

Affandi, Akhmad. Terjemahan Tafsir Ath-Thabari (Jilid 8 dan 9).  Jakarta: Pustaka Azzam. 

2008.  

Al-Hasyimi, Ahmad. Mutiara Ilmu Balaghoh dalam Ilmu Ma’ani. Surabaya: Darul Ihya. 

1994. 



خخخ  
 

Al-Jarim, Ali. Terjemahan Al-Balaghotul Waadhihah. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 

1993. 

Anwar, Abu. Ulumul Qur’an Sebuah Pengantar. Pekanbaru: Penerbit Amzah. Cetakan 

kedua. 2005. 

Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT RINEKA 

CIPTA, 2006. 

https://ar.wikipedia.org/wiki/سورة_المائدة 

Muhammad. Metode Penelitian Bahasa. Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011. 

Supriyadi. Modul Ilmu Balaghoh. Malang: Al-Firqoh An-Najiyah.    

Warson, Achmad. Kamus Al-Munawir Indonesia-Arab. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.   

 البحوث

يف قسم اللغة . كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب بلوغ املرام ومعانية )درسة بالغية(الفوز، حنيف. 
العربية وأدهبا الكلية اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 .2010.ماالنج

يف . ارا املقرين يف معاين األمر والنهى من سورة النساء )دراسة وصفية داللية بالغية(. دار، الّسالم
قسم اللغة العربية وأدهبا الكلية اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 

 .2011. ماالنج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/


ذذذ  
 

 

 

 


