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ية جوكجاكرتا ب و العلوم الثقافية بجامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومالى كلية اآلدإمقدم 
 لحصول على اللقب العالمي في علم اللغة العربية و أدبهاإلتمام بعض الشروط ل

 وضع

انتييوفنور بركة ن ءلولو   

٠٤٠٠١١١١رقم الطالب :   

ب و العلوم الثقافيةاكلية اآلدل شعبة اللغة العربية و أدبها  

 جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية ب

 جوكجاكرتا
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 الشعار

 

 " يَ ْرَفع اهلل الَِّذيَن آِمنوا ِمْنُكْم َو الَِّذيَن أوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت َو اهللُ ِبَا تَ ْعَمُلْوَن َخِبٌَت "

 (ٔٔ)سورة اجملادلة : 

 يف التأّّن السالمة و يف العجلة الندامة

 ال حول و ال قّوة إال باهلل 
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 اإلهداء

 هذا البحث خصوصا إلى: أهدي

 

شعبة اللغة العربية و أدهبا جبامعة سونان كاجلاكا اإلسالمية  و العلوم الثقافية لية اآلدابك
 احلكومية  جوكجاكرتا

 و العلوم الثقافية كلية اآلدابمجيع أساتذيت الكرماء و أصدقائي يف  

 سيو" اللذين ربياّن من صغرينغني " و أمي "سري ويدىيبونيمانلكرمي "أيب ا

 "سدكاهاء يف "السكار أخي و أخيت األحبّ 
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 التجريد
 

Penelitian ini menganalisis Al-qur’an Surat saba’ dengan mengambil 

pendekatan Ilmu balaghah. Ilmu Balaghah merupakan suatu disiplin ilmu yang 

berlandaskan kepada kejernihan jiwa dan ketelitian menangkap keindahan dan 

kejelasan perbedaan yang samar diantara macam-macam uslub (ungkapan). Balaghah 

sendiri menurut para ulama memiliki tiga cakupan pembahasan yakni ilmu ma‟aniy, 

ilmu bayan dan ilmu badi‟.  

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis „amr dan Istifham beserta 

maknanya yang terdapat didalam surat saba’. Ilmu Ma‟aniy dipahami sebagai ilmu 

yang mengandung kaidah-kaidah yang dapat dijadikan dasar untuk menentukan 

kualitas kalimat dari sisi kesesuaian kalimat itu dengan konteksnya. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian kepustakaan (Library research).  

Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan 

bantuan bermacam-macam material yang terdapat diruang perpustakaan, seperti 

buku, jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan meterial lainnya yang relevan dengan penelitian 

ini. Hasil penelitian dalam skripsi ini ditemukan beberapa uslub „amr dan istifham 

dalam surat saba’ dengan varian makna yang berbeda-beda. Terdapat 20 ayat di 

dalam surat saba’ yang mengandung uslub ‘amr. Dan hanya terdapat satu bentuk 

yakni fi‟il amr.  

Sedangkan uslub istifham tersebar di 00 ayat, dan tersebar pada beberapa 

huruf, hamzah (1), (0) أنّى ,(0) متى ,(0) من ,(0) ما ,(2)هل, dan (0) كيف. Sedangkan makna 

uslub ‘amr pada surat saba’ yakni haqiqi, ikram, irsyad, imtinan, do’a, ta’jiz, ihanah, 

tahdid. Uslub istifham memiliki beberapa makna yakni tahqir, tahakum, wa’id, nafi, 

taqrir, istibtha, ingkar, tahwil dan istib’ad. 

 

Kata Kunci: Ilmu Balaghah, Ilmu ma‟aniy, „Amr, Istifham, Surat Saba‟ 
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و تقديركلمة شكر 

أشهد أن ال إلو إال اهلل و أشهد إلميان و اإلسالم. مد هلل الذي أنعم للينا بنعمة ااحل

 أن حممدا رسول اهلل. اللهّم صلي للى سّيدنا حمّمد و للى آلو و صحبو أمجعُت, أما بعد.

يف ىذه الفرصة الثمينة من اجلدير للباحث أن يشكر لكل من سالده بالتوجيهات و 

 التشجيعات و األخرى سكرا جزياللميقا. و ىم: اإلرشادات و

األستاذ الدكتور ألوان خَتي ادلاجستَت الديٍت بوصفو لميد كّلية اآلداب و فضيلة ادلكرم  .ٔ

 العلوم الثقافية مع ىيئة ادلوظفُت فيها من و كلية األّول و الثاّن و الثالث.

أدهبا بكلية اآلداب و العلوم ستَت, كرئي  شعبة اللغة العربية و فضيلة ادلكرم مصطفى اجمل .ٕ

 الثقافية و كمشرف الباحث يف كتابة ىذا البحث.

السادة الفضالء أساتذيت يف كلية اآلداب و العلوم الثقافية جبامعة سونان كاليجاكا  .ٖ

 .اإلسالمية و احلكومية

 احلب ويعلم صب لن يتوقفان ال الصحة, شخصُت يعطيهم دائما اهلل ، األول حيب إىل .ٗ

 .واألم األب. والغد اللحظة ىذه حىت صغَتا كنت أن احلياة منذ يف ةكثَت  أشياء



 ط
 

وأخوايت, اخلي معروف فحرودين و أجي نوحبران و ويسنو أردييانطى و  إخويت إىل .٘

 الكفاح مواصلة للى وشجعٍت دائما وبخ يوم كل الألخيت رمحة و زوتى و حوسٌت الذين

 ىذا. من االنتهاء أجل من

األلضاء من سحابت كوفو, ىي أنيتا و  من السكار صدقة و واحدكبَتة  يف  إىل لائلة .ٙ

 أمام دائما ادلوت للحياة, أن ادلعٌت من الكثَت يعطي أنُت و إحسان و كثَتا منها ,مما

 سكان بُت معروفة لتكون الكون خلفها اليت الفوائد من العديد مع ميوت العُت, مث

 .السماء

 .القتال روح للى واحلفاظ ، للدلم أصدقائي يف الفصل "د" شكرا إىل .ٚ

أصدقائي األلزّاء الذين يدقعوّن إىل إمتام ىذا البحث, مرحامة و بوالن و نيسى و إفاة و  .ٛ

 صللي و أرفُت و حيالل و دايف و ديوا و وانيت و لنصاري و لايي  و ذليق و ريدوان.

 واحدا ذكره كنمي ال الذي الكثَت سالدوا الذين أولئك جلميع ، النهاية لي  ولكن ، وأخَتا

 .اآلخر تلو

 



 ي
 

  ۰۲ٔٛجويل  ٚٔجوكجاكرتا, 

 

 

 الباحثة

 

 لولوء نور بركة نوفيانتي
٠٤٠٠١١١١ 



 ك
 

 محتويا البحث
 أ ……………………………………………… صفحة العنوان

 ب ...……………………………………………إثبات األصالة.

 ج ..…………………………………………………الشعار 

 د .…………………….……………………………اإلىداء

 ى ...……………………………………………ةصفحة ادلوافق

 و …………………..…………………………صفحة ادلشرفة

 ز .……………………...………………………جتريد البحث

 ح ……….………………………………… كلمة شكر و تقدير

 ط ..……………………………………………  حمتويات البحث

 ٕ .……………………………..…………الباب األول : مقدمة

 ٕ …………..……………………………فية البحثخل .أ 
 ٗ ..………………………….……………حتديد البحث .ب 
 ٗ .…………………………………فوائدهأغراض البحث و  .ج 
 ٘ ……………………………..…………………فوائد البحث .د 



 ل
 

 ٘ ……………………………..…………التحقيق ادلكتيب .ه 
 ٙ ..…….…………………………………اإلطار النظري .و 
 ٕٔ .………………………...………………منهج البحث .ز 
 ٖٔ .………………………………..………………نوع البحث .ح 

 ٗٔ .…………………………………………نظام البحث .ط 
 ٠1 ……………………………………… تعريف للم ادلعاّن الباب الثاني:

 ٙٔ ………..............…………………………........للم ادلعاّن .أ 
 ٚٔ ..………..........………………………………اإلنشاء كالم .ب 
 ٚٔ .…………………….…….................……………األمر .ج 

 ٚٔ ................................................................صيغ األمر .ٔ

 ٛٔ .............................................................األمر البالغى .ٕ

 ٕٕ ……………………………………………تعريف االستفهام د. 

 ٕٕ …………..…..………………………… أداوت االستفهام .ٔ

 ٕٛ ..…………..……....…………… األغراض البالغية لالستفهام .ٕ

 ٤١ .………..……ستفهام فى سورة سباءالالتحليل عن أسلوب األمر و ا:  الباب الثالث

 ٖٗ ..……...………ىف سورة سباء االستفهاماآليات اليت تستخدم أسلوب األمر و  .أ 
 ٖٗ ..…………….………األسلوب األمر يشتمل للىاآليات  .ٔ

 ٖٙ ..…....……..……االستفهاماألسلوب للى  يشتملاآليات   .ٕ



 م
 

 ٖٛ ..………………………………..……التحليل لن أسلوب األمر .ب 
 ٜٗ .………….………………ىف سورة سباء االستفهاملوب التحليل لن أس .ج 

 ٘٘ ..……...…………..……………………: خاتمة بعار لالباب ا
 ٘٘ ..……...……………………………………اخلالصة .أ 
 ٙ٘ .……….…………………………………اتقًتاحاال .ب 
 ٚ٘ .………………………………….……………ثبت ادلراجع .ج 
 ن ..…………………………………………………ادلالحق .د 
 ٓٙ ..…………………………………………..ة الباحثةاترمجة حي .ه 
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 الباب األول

 

 خلفية البحث .أ 

ظعم   أزةلو ا األعزةة اؼبأكثر اؼبسلموف يعرفوف بأٌف القرآف ىو  وفكما قد سبق
 ُبل شكال ك منطقا أيضا. ،و. جاء القرآف من ا لفما كمعٌتن مد مع صبيع فريده ك فبيةات

قة ، كالتوازف ، كظعمق الدك ال توجد قراءة مثل القرآف الكرًن اؼبتكامل الذم فيو صباؿ اللغة ، 
 ِاؼبعٌت ، كالثركة كاغبقيقة ، كسهولة الفه  كاالزطواء ُب االزطباع الذم ينتزو.

هؤىلة. كاللغة العربية اؼبنقية ك اللغة ىي ُب كقت تراجع القرآف، كازت اللغة العربية 
بعد باللغات األجنبية األخرل. كلكن إىل جازب الدكر اؼبتةايد للدين،  اليست ملوث

جتماظعي كالسياسي اؼبتزسد ، بدأت اللغة العربية ُب استيعاب لغات أخرل ُب العامل ، كاال
   مثل بالد فارس كاليوزاف كاؽبند كغَتىا من اللغات.

بدأت اللغة العربية ُب  ،الفرس ُب آّتمع العريب كاإلسالـ يطابق أف تندمج
غداد كدمشق. كأكرب االلبفاض. ربدث ىذه اغبالة ُب بعض مناطق اإلسالـ مثل مصر كب

 البفاض ُب استخداـ اللغة العربية كحده حدث ُب بالد فارس.

                                                           
ُ   Chirzin, Muhammad, Kearifan Al-qur’an, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, Tt), hlm,. ٓ 

2
   Chirzin, Muhammad, Kearifan Al-qur’an, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka 

Utama, Tt), hlm,. ٓ-ٕ  
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كجود ازتكاسات ُب اللغة ، ذبعل العرب يشعركف بالقلق كتبدأ ُب التفكَت ُب 
 ّاستعادة اللغة العربية إىل زقاكهتا. ، ٍب بدأكا ُب تكوين ظعل  النحو، كالصرؼ، كالبالغة.

نمو حىت اآلف ، ككذلك البالغة اليت تنمو اآلف بسرظعة كبَتة كيستمر كتطور ىذا العل  ُب ال
 كقد درست دراستو ظعلى زطاؽ كاسع ُب كل مكاف.

لذا، هتت  الباحة أيضنا باؼبشاركة ُب تطوير دراسات العلـو لبالغية، كسًتكة الباحثة 
من " كنبا االستفهاـظعلى التحليل ُب ىذا البحث ظعلى دراسة ظعل  اؼبعاين كىو "األمر" ك "

 أزواع "كالـ اإلزشاء الطليب".
كؼبا قرأت الباحثة سورة سبأ فوجدت فيها من أزواع كالـ اإلزشاء الطليب كما 

لْ :  َُكجدت ُب اآلية  ِب  ُق ْي َغ ْل ا ِم  ِل ا َع ْم  نَُّك  َ ي ِت ْأ َت َل َوَربِّي  ٰى  َل  َ ُب ىذه اآلية ؽبا  ۖ  ب
". كاؼبراد من ىذه اآلية: يقوؿ ا لنبيو  لَّ  أسلوب األمر "قيٍل ًو كىسى لَّى ا ظعىلىٍي صى

.) تيٍ  ٍل نىبػَّهؤيفَّ دًبىا ظعىًم كيأمر  ْ: قل ؽب  يا ؿبمد: بلى كريب لتبعثن من قبورك  )ٍبيَّ لىتػي
ينى   قىاؿى الًَّذ ا تعاىل رسولو أف يقس  بو ظعلى من أزكر اؼبعاد ُب سورة سبأ: )كى

اظعىةي قيٍل بػىلىى كىرىيبّْ لى  ينىا السَّ ًت ريكا ال تىٍأ فى (.كى  ٍ نَّكي يػى ًت تىٍأ
كازت ُب االية اؼبذكورة   ٓ

 أسلوب األمر دبعناه اغبقيقي.
كقاؿ الكافركف: إف الساظعة ال تٍأتيه  إزكارنا منه  ككرد ُب تفسَت الوسيط، 

ا ّٓيئها فلما حدث منه  ذلك أىمر ا  صلى ا ظعليو  -رسولو  -سبحازو  -قيامها، كجحدن
أىهنا آتية فقاؿ: }قيٍل بػىلىى كىرىيبّْ لىتىٍأتًيػىنَّكيٍ { أىم:  -اله جل ظع -أف يقس  ؽب  بربو  -كسل  

زفسو بأزو ظعامل الغيب كلو، كىذا  -سبحازو  -سيقع ما تنفوف كوبصل ما تنكركف، ككصف 
                                                           

ّ  Mamat Zaenuddin & Yayan Nurbayan,Pengantar Ilmu Balaghah, (Bandung: 
PT Refika Aditama,ََِٕ), hlm. َِ  

 
 (ُْٖ/ ص  ِّ)ج  -سَت الطربم تفْ
 (ِْٕ/ ص  ْ)ج  -تفسَت ابن كثَت ٓ
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أىدخل ُب إقامة اغبزة ظعليه  إذ أف قياـ الساظعة من أدؽ األيمور الغيبية كأىخفاىا، ٍب أكد 
 يغيب ظعنو ما مقداره كزف ىباءىة أك أصغر مبلة كاننة ُب السموات ذلك كظعةزه بأزو ال يبعد كال

كال ُب األىرض كال أىصغر من ذلك كال أىكرب إال كىو مسطور مسزل ُب كتاب كاضح بُت 
كىو اللوح افوظ، كليقطع ا ظعليه  طريق اللزاجة كالتكذيب أىزذرى  باعبةاًء ظعلى 

 ٔالعمل.
اليوا رىبػَّنى  دْ ا كقولو تعاىل: فػىقى ِع ا ارًزىا ﴿ َب فى  ﴾ُٗبػىٍُتى أىٍس

" ٍد باظًع ". ىذه الكلمة "ى ٍد ىي  ،ُب ىذه اآلية ؽبا أسالب األمر "بىاظًع
دي -أسلوب األمر بصيغة فعل األمر. ك ىي تهؤخذ من فعل بىاظعىدى  ٍد ظعلى -يػيبىاظًع بىاظًع

اظًعلي. ك يقصد ىذا األمر دبعٌت الدظعاء. اؼبقصود ىو قوـ سبأ -كزف فىاظعىلى  يػيفى
وا ظعلى ا ليباظعد بُت أسفارزا. طبقا اللكاتبة ىذا الكالـ كما كالـ يستقدم

   الدظعاء. ألٌف ىذا الكالـ زيطق بقوـ سبأ إىل ا.
إظعتمادا ظعلى مثاؿ كالـ اإلزشاء الطليب اؼبذكور، فالكاتبة ستأخذ ُب ىذا البحث 

الغة  كخاصة ُب سورة السبأ كموضوع ىذا البحث. كسورة السبأ ستبحث من زاحية ظعل  الب
 " مع معنانبا.االستفهاـُب كالـ اإلزشاء الطليب، يعٍت "األمر" ك "

 تحديد البحث .ب 

أخذت الكاتبة مسانل البحث  ،بناء ظعلى خلفية اؼبسألة الىت بينتها الكاتبة من قبل
 األتية:
 ؟ ُب سورة سبأ االستفهاـما أزواع أسلوب األمر ك  .أ 
 ؟ ة سبأَب سور  االستفهاـما معٌت أسلوب األمر ك  .ب 

 ِْص. ،(ُِٗٗ ،األزىر: ؾبمع البحوث اإًلسالمية) ،التفسَت الوسيط للقرآف الكرًنعبنة من العلماء. ٔ                                                           
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 أغراض البحث و فوائده .ج 

 فأغراض البحث ىو يلي: ،بناء ظعلى ربديد البحث الذل بينتها الكاتبة من قبل
 ُب سورة سبأ. االستفهاـؼبعرفة أزواع أسلوب األمر ك  .أ 
 َب سورة سبأ. االستفهاـؼبعرفة معٌت أسلوب األمر ك  .ب 

  فوائد البحث . د

 أما فواند البحث من ىذا البحث فهي كما يلي:
 دة فه  ظعلـو البالغة  خباٌصة ُب سورة ُب القرآف.زيا .أ 
 يساظعد القراء ُب فه  البالغة ُب كالـ اإلزشاء ك ظعل  اؼبعاين. .ب 
ك فوانده  االستفهاـزيادة فه  معاين القرآف ظعن طريق فه  أسلوب األمر ك  .ج 

 ُب سورة سبأ.

 ه. التحقيق المكتبي

كخاصة زمرية كالـ  كجدت الكاتبة بعض البحوث اليت تستخدـ زمرية البالغة
 اإلزشاء الطلب. ك من البحوث الىت كجدهتا الكاتبة كما يلى:

البحث ربت العنواف "براظعة اإلستهالؿ لسورة السبأ ك صلتها دبضموهنا :  ،أٌكال
بكلية اآلدب ك  ،الطالبة ُب قس  اللغة العربية ك أدّٔا ،دراسة ربليلية بالغية" لسيت فاطمة

ُب ىذا  ،َُِّزاف كاليزاكا اإلسالمٌية اغبكومية جبوكزاكرتا ظعاـ جامعة سو  ،ظعلـو الٌثقافة
البحث يستعمل زمريٌة ظعل  اؼبناسبة ك الربط ك االرتباط بُت اآلية كاآلية األخرل. ىذا النمرية 
تستخدمها الكاتبة لكشف مناسبة ضبد ا بصفة الرٌب َب أكؿ اآلية ُب سورة سبأ كما 

 تضمنتها السورة.
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ُب سورة ؿبٌمد :  االستفهاـحث ربت العنواف " أسلوب األمر ك النهي ك الب ،ك ثازيا
الطالب ُب قس  اللغة العربية ك  ،دراسة ربليلية بالغية ُب ظعل  اؼبعاين" لفارس فيصل ظعمر

جامعة سوزاف كاليزاكا اإلسالمٌية اغبكومية  ،بكلية اآلداب ك ظعلـو الثٌقافة ،أدّٔا
بحث كاف الكاتب يركة حبثو ظعلى أسلوب األمر ك النهي ُب ىذا ال ،َُِٓجبوكزاكرتا ظعاـ 

 ُب اآليات لسورة ؿبمد ك معازيو فيها.  االستفهاـك 
البحث ربت العنواف " كالـ اإلزشاء الطليب من األمر ك النهي ك النداء ُب  ،ك ثالثا

 ،ك أدّٔا الطالبة ُب قس  اللغة العربية ،سورة األحةاب : دراسة ربليلية بالغية" لليا فوريسنيت
جامعة سوزاف كاليزاكا اإلسالمٌية اغبكومية جبوكزاكرتا ظعاـ  ،بكلية اآلداب ك ظعلـو الثٌقافة

ُب ىذا البحث كازت الكاتبة تركة حبثها ظعلى أسلوب األمر ك النهي ك النداء ُب  ،ََِٗ
 سورة األحةاب ك معازيو فيها.

ة الكهف : دراسة البحث ربت العنواف " أسلوب األمر ك النهي ُب سور  ،رابعا
بكلية اآلداب  ،الطالب ُب قس  اللغة العربية ك أدّٔا ،ربليلية ُب ظعل  اؼبعاين" ألغوس سومنط

ُب  ،ََِٓجامعة سوزاف كاليزاكا اإلسالمٌية اغبكومية جبوكزاكرتا ظعاـ  ،ك ظعلـو الثٌقافة
معازيو ىذا البحث كاف الكاتب يركة حبثو ظعلى أسلوب األمر ك النهي ُب سورة الكهف ك 

 فيها.
إظعتمادا ظعلي ما تذكره الباحثة من البحوث ُب التحقيق اؼبكتيب فال كجدت الباحثة 
الببحث العلمي الذم يساكم ّٔذا البحث، كلذلك كاف ىذا البحث حبثا جديدا  ألف سورة 

 .االستفهاـالسبأ مل تبحث من قبل بنمرية ظعل  البالظعة من  زاكية أسلوب األمر ك 

 يو. اإلطار النظر 
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البالغةي :ىي تٍأديةي اؼبعٌت اعبليل كاضحان بعبارة صحيحةو فصيحة، ؽبا ُب النفس أىثره 
اطىبوف ، مع مالءىمة كلّْ كالـ للموطن الذم ييقاؿي فيو، كاألشخاًص الذين ىبي  .ٕخالبه

إذا كصل إليو، كبلغ  -البالغة ُب اللغة )الويصوؿ كاألزًتهاء( يقاؿ بلغ فالف مراده 
 فهو بليغ: -إذا ازتهى اليها كىمبلغ الشيء منتهاه. كبلغ الرجل بالغة  - الركب اؼبدينة

إذا أحسىن الٌتعبَت ظعمَّا ُب زفسو كتقع البالغة ُب االصطالح: كصفا للكالـ،  
تكلَّ  إىل غرضو، « الكلمة»ال توصف  كاؼبتكٌل  فقط ك

ي
بالبالغة، لقصورىا ظعن الرسوؿ باؼب

 ٖ ك.كلعدـ الٌسماع بذل
مفردىا »مع فصاحة ألفاظو  -ُب الكالـ: مطابقتو ؼبا يقتضيو حاؿ اػبطاب البالغة  

كالكالـ البليغ: ىو الذم ييصورَّه اؼبتيكلّْ  بصورة تناسبي أحواؿ « . كمركبها
ىو األمر اغبامل للمتكل  ظعلى أف ييوردى « كيسمى باؼبقاـ»اؼبخاطبُت. كحاؿ اػبطاب 

 
ي
ناسب» -قتضىى ظعبارتو ظعلى صورة ـبصوصة دكف أخرل. كاؼب

ي
« كيسمى االظعتبار اؼب

 ٗىو الصورة اؼبخصوصة اليت تيورىدي ظعليها العبارة.

 البالغة ؽبا ثلثة حبوث يعٌت ظعل  اؼبعاىن ك ظعل  البياف ك ظعل  البديع. 

ظعل  البياف ىو أصوؿ ك قواظعد يعرؼ ّٔا إيراد اؼبعٌت الواحد بطرؽ ـبتلفة بعضها من 
 َُداؤه بأساليب ـبتلفة.بعض فاؼبعٌت الواحد ىو يستطاع أ

                                                           
( ۰۲۲ٗ ،)لبناف : دار الكتب العلمية جواىر البالغة ُب اؼبعاين كالبياف ك البديعى ،السيد ، أضبد اؽبامشي  ٕ

 .۰ٓ. ص ،
 .۰ٓص.  ،السيد، أضبد اؽبامشي ٖ
 .۰ٓ-ِٔص.  ،السيد  ، أضبد اؽبامشيٗ

َُ   Idris, Mardjoko, Ilmu Maani (Kajian Struktur dan Makna), (Yogyakarta: Penerbit 
Karya Media,َُِٓ), hlm. ِ 
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 -اؼبخًتع اؼبوجد ظعلى غَت مثاؿ سابق، كىو مأخوذ كمشتقه من قوؽب   -البديع: لغة 
 ىو ظعل  يعرؼ بو الوجوه  ، -بدع الشيء، كأبدظعو، اخًتظعو ال ظعلى مثاؿ ، كاصطالحا 

غباؿ مع كاؼبةايا اليت تةيد الكالـ حسنا كطالكة، كتسكوه ّٔاءن، كركزقان، بعد مطابقتو ؼبقتضى ا
 ُُكضوح داللتو ظعلى اؼبراد لفما كمعٌت.

ك البديع.  ،ك البياف  ،ظعل  اؼبعاين ىو أحد ظعلـو البالغة الثالثة اؼبعركفة : اؼبعاين 
ظعل  اؼبعٍت أصوؿ ك قواظعد يعرؼ ّٔا كيفٌية مطابقة الكالـ ؼبقتضى اغباؿ حبيث يكوف كفق 

  ُِالغرض الذم سيق لو.
ىواؿ اللفظ العريب اليت ّٔا يطابق مقتضى اغباؿ . ك ين ىو ظعل  يعرؼ بو أاظعل  اؼبع

رظعاية ؼبا اظعتربه بعض الفضالء من زبصيص العل  بالكليات “ يعل ”دكف “ يعرؼ”قيل : 
كما قاؿ صاحب القنوف ُب تعريف الطب : )) الطبُّ ظعل  يعرؼ بو   ،ك اؼبعرفة باعبةنيات

 : )) التصريفي ظعل ه بأصوؿو أحواؿ بدف اإلزساف(( ك كما قاؿ الشيخ أبو ظعمرك رضبو ا
  ُّيعرؼ ّٔا أحواؿ أبنية الكالـ((.

كما  ،كقاؿ السكاكي : ))ظعل  اؼبعاين ىو تتبع خواص تراكيب الكالـ ُب اإلفادة 
يتصل ّٔا من االستحساف ك غَته ؛ ليخًتز بالوقوؼ ظعليها ظعن اػبطأ ُب تطبيق الكالـ ظعلى 

كما وبيط بو  ،بالغي يفه  ضمنا من السياؽمع كفانو بغرض  ُْما تقتضي اغباؿ ذكره ((.
  ُٓأك ظعل  يبحث ُب اعبملة يبحث تاٌب معربة ظعن اؼبعٌت اؼبقصود. ،من القرانن

( ۰۲۲ٗ ،دار الكتب العلمية)لبناف :  جواىر البالغة ُب اؼبعاين كالبياف ك البديع ،السيد، أضبد اؽبامشي  ُُ                                                           
 .۰ُٓ-ُِٔص.  ،

 ُّص.  ، ،السيد، أضبد اؽبامشي ُِ
 ،()لبناف : دار الكتب العلمية  اإليضاح ُب ظعلـو البالغة اؼبعٍت ك البياف ك البديع ،اػبطيب ، القةكيٍت  ُّ

 ِّص. 
 ِّص.  ،اػبطيب، القةكيٍت  ُْ
 ْص.  ،اػبطيب، القةكيٍت ُٓ
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ُب ظعل  اؼبعاىن ؽبا كالماف يعٌت كالـ اػبرب ك كالـ اإلزشاء. اإلزشاء ضرباف : طلب 
يل ك غَت طلب. ك الطلب يستدظعي مطلوبا غَت حاصل كقت الطلب ؛ ال متناع ربص ،

 ،. ىو الكالـ الذل ال وبتمل صدقان ك ال كذبان ُٔك ىو اؼبقصود بالنمر ىا ىنا ،اغباصل 
ألزو ال ىبرب حبصوؿ شئ أك ظعدـ حصولو فيكوف لو كاقع خارجى يطابقو أك ال يطابقو ك إمبا 

أك ظعلى سبيل السلب مثل : ال تهؤخر ظعمل  ،ىو طلب ظعلى سبيل اإلهباب مثل : اجتهد
  ك النهي ك األمر ك النداء. االستفهاـمنها التمٌٍت ك  ،ك أزواظعو كثَتة   ُٕاليـو إىل الغد.

األمر ىو  ،. األكؿاالستفهاـك لكن الكاتبة اختار صيغتُت للتحليل يعٌت األمر ك 
 طلب حصوؿ الفعل من اؼبخاطب: ظعلى كجو االستعالء. كلو أربع صيغ :

 فعل األمر .أ 
 المضارع المقترن بالم األمر .ب 
 عن فعل األمرالمصدر النائب .ج 
 اسم فعل األمر .د 

 األمر ُب معٌت البالغي يعٌت:
ك  ُٗسورة النمل: « رب أكزظعٍت أف اشكر زعمتك»ُب قولو تعاىل  كالدعاء .أ 

 ُٓسورة األحقاؼ : 
 أظعطٍت القل  أيها األخ. -كقولك ؼبن يساكيك   وااللتماس .ب 
إذا تداينت  بدينو إىل أجلو مسمى فاكتبوه، »كقولو تعاىل   - واالرشاد.ج 

 « .ليكتب بينك  كاتبه بالعدؿك 
 «اظعملوا ما شئت ، إزو دبا تعملوف بصَت»كقولو تعاىل   - والتهديد .د 

ص.  ،)لبناف : دار الكتب العلمية  ح ُب ظعلـو البالغة اؼبعٍت ك البياف ك البديعاإليضا  ،اػبطيب  ، القةكيٍتُٔ                                                           
َُٖ 

 ُُْص. ،)القاىرة : دار الفكر العرىب  اإلصطالحيةالبالغة  ، الدكتور ،ظعبده ظعبد العةية قلقيلة ُٕ
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 «فأتوا بسورة من مثلو»كقولو تعاىل   - والتعجيز .ق 
ككلوا كاشربوا حىت يتبُت لك  اػبيط األبيض من »كقولو تعاىل   - اإلباحة .ك 

 ككبو: اجلس كما تشاء« اػبيط األسود من الفزر
 «كإصربكا أك ال تصربكا»و قولو تعاىل كب - والتسوية .ز 
 «ادخلوىا بسالـو آمنُت»كقولو تعاىل   - واالكرام.ح 
 «فكلوا فبا رزقك  ا»كبو قولو تعاىل  - واالمتنان .ط 
 «كوزوا حزارةو أك حديدان »كقولو تعاىل   - واإلىانة .م 
 «إىدزا الصراط اؼبستقي »كقولو تعاىل   - والدوام .ؾ 
 كقوؿ امرلء القيس  - والتمني .ؿ 

  أيها الليل الطويل أال اقبلي بصبح كما االصباح منك بأمثلأالى 
 «أزمركا إىل شبره إذا أشبر»كقولو تعاىل   - واالعتبار .ـ 
 «ادخل»كقولك: ؼبن طرؽ الباب   - واإلذن .ف 
 «كن فيكوف»كقولو تعاىل   - والتكوين .س 
 كبو: تةكج ىندان أك أختها- والتخيير .ع 
 كبو: كل فبا يليك - والتأديب .ؼ 
 ُٖ «أزمر كيف ضربوا لك األمثاؿ»لو تعاىل كقو   - والتعجب .ص 
دبعناه االشتقاقى اؼبباشر ىو طلب الفه  قالوا : ))من جةع من  االستفهاـ ،الثاين

((. أما البالغيوف فقد ظعرفوه بأزو طلب حصوؿ صورة الشئ َب االستفهاـاالستبهاـ فةع إىل 
مل يكن معلومان من  الذىن بأدكات ـبصوصة. كبعبارة ظعصرية كاضحة : ىو طلب العل  بشئ

                                                           
ُٖ   FauziSony, Moch., Pragmatik dan Ilmub Maani: Persinggungan ontologik dan 

epistemologik, (Malang: UIN Malang, َُُِ), hlm. َٖ-ّٖ 
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ك ىو سهؤاؿ اإلزساف  ،اغبقيقى االستفهاـقبل. كاؼبعٌت اؼبستكن فيما سبق أك ؼبا سبق إمبا ىو 
 ُٗك إذا كاف كذلك فإزو ينتمر فبن يسألو جوابان ظعن سهؤالو. ،ظعما هبهلو ليعلمو

كلعل تلك اغبالة أف تكوف أسهل شئ ك أيسره َب كالمى السكاكى ك القةكيٌت ك 
ّٔا مهما. ك فبا يثَت الشزن أف بعضان فبن مل تدركه  حرفة البالغة قد دعبوا لياؽبا من أّٔ  إ

أداكت  َِفأصأّ  ما توظعدى  بو الةـبشرل َب قولو : ))من أراد الفلج فعليو بالدِب((.
ُب  االستفهاـألى.(  ،ك   ،أىن ،أين ،كيف  ،أياف ،مىت ،من ،ما ،ىل ،)اغبمةة االستفهاـ

 معٌت البالغي يعٌت:
 ازتهو. -كقولو تعاىل )فػىهىل أزت مينتػىهيوف( أم   - األمر .أ 
 كقولو تعاىل )أزبشىوهني   فاي أحقي أف زبشوهي(  - والنَّهي  .ب 
رتػىهي  أـ مل تنيذرى  ال يهؤمنوف(  - والتسوية .ج   كقولو تعاىل )سىوىاء ظعليه  أأزذى
 كقولو تعاىل )ىل جةاء اإلحساف إال اإلحساف(  - والنفي .د 
 تعاىل )أغَتى اً تىدظعوف( كقولو  - واإلنكار .ق 
 كقولو تعاىل )ىل أديلك  ظعلى ذبارةو تنزيك  من ظعذاب ألي ( .  - والتشويق .ك 
 كقولو تعاىل )كما تلك بيمينك يا ميوسى(  - واالستئناس   .ز 
 كقولو تعاىل )أمل زشرح لك صدرؾ(  -  والتَّقرير .ح 
 ااغباقَّة(كقولو تعاىل )اغباقَّةي ما اغباقَّةي كما أدرا: ى م  - والتَّهويل .ط 
 كقولو تعاىل )أىنَّ ؽب  الذّْكرل كقد جاءى  رسوؿ مبُت(  - واالستبعاد   .م 
 «من ذا الذم يشفع ظعنده إال بإذزو»كقولو تعاىل   - والتعظيم .ؾ 
 كبو: أىذا الذم مدحتو كثَتان؟  - والتحقير   .ؿ 

 ُٔٓص.  ، اإلصطالحيةالبالغة  ،الدكتور ظعبده ظعبد العةية قلقيلة   ُٗ                                                           
 ُٔٓص.  ، اإلصطالحيةالبالغة  ،الدكتور ظعبده ظعبد العةية قلقيلة  َِ
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ب   .ـ  ـى كيبىشي ُب األسواؽ -كقولو تعاىل   - والتَّعجُّ  -( )ماؽبذاى الرسوؿ ياكل الطَّعا
 ككقوؿ الشاظعر: خليلٌي فيما ظعشتما ىل رأيتما قتيال بكى من حب قاتلو قبلي

 كبو: أظعقلك ييسوغي لك أف تفعل كذا - والتهكم .ف 
 كبو: )أمل تىر كيفى فعل رٌبك بعادو( - والوعيد .س 
 كقولو تعاىل )مىت زصري ا( ككبو: ك  دظعوتك.  - واالستنباط .ع 
 ستبدلوف الذم ىو أدىن بالذم ىيوى خَته(كقولو تعاىل )أت  - والتَّنبيو على الخطأ .ؼ 
 كقولو تعاىل )أفأزت تيسًمع الصُّ  أك هتدل العيمى(  - والتَّنبيو على الباطل .ص 
ر .ؽ  كقوؿ مشس الدين الكوُب: ما للمنازؿ أصبحتي ال أىليها أىلي، كال -والتَّحسُّ

ا جَتاين  جَتاهني
 ُِكالتَّكثَتكقولو تعاىل )فأين تذىبوف(   -والتَّنبيو على ضالل الطّريق  .ر 

 منهج البحث . ز

اؼبنهج مشتق من "هنج" دبعٍت "طريق كاضح" أك "كسيلة ؿبٌددة توصّْل إىل غاية 
معيَّنة". كاؼبنهج العلمٌي : خيطَّة منٌممة لعدَّة ظعمليٌات ذىنيَّة أك حسيَّة بيغية الوصوؿ إىل  

سية، من  " ُب اللغة األزدكزيmetodeاؼبنهج دبعٌت " ِِكشف حقيقة أك الربىنة ظعليها".
" تتكوف من كلمة metodosك ىي اللغة االتينية. ك كلمة " ،"metodosكلمة "

"meta" ك "hodos" ."meta" دبعٌت تبع ك بعد ك إذٌبو. ك "hodos دبعٌت الطريقة "
" ىو الطريقة لفه  الوقانع ك metodeك النحو. ك ُب اؼبصطلح األكسع أف اؼبنهج "

 ِّلة ك اؼبعلوؿ.اإلجرانات اؼبنهزية غبل تسلسل الع

                                                           
ُِ  FauziSony, Moch., Pragmatik dan Ilmu Maani hlm. ٖٕ-ُٗ 

 AC/ٖ٘Dٖٕٗ٘٘Dٖٗ٘ٔ٘Dٖٗ٘ٓ٘ar/%D-https://www.almaany.com/ar/dict/arِِ 
ِّ  Kutha Rana, Nyoman, Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra, hlm.ّْ 

https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/%D9%85%D9%86%D9%87%D8%AC/
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إف البحث ُب اغبقيقة ىو النشاط العلمي لنيل اؼبعرفة الصحيحة ظعن اؼبسئلة. اؼبعرفة 
اليت حصلت ظعليها الباحثة تتكوف من الواقع ك اؼبفهـو ك العموميات ك النمرية اليت سبكن 

 زوع ىذا البحث ىو البحث اؼبكتيب اليت ِْالباحثة ُب فه  اؼبماىر كحل اؼبسئلة اؼبواجهة.
 ُب سورة سبأ. االستفهاـيبحث ُب األمر ك 

 نوع البحث . ح

زوع ىذا البحث ىو البحث اؼبكتيب. ك غرض ىذا البحث صبع البيازات ك 
ك البحوث ك غَتىا  ،اؼبعلومات دبساظعدة ما يوجد ُب اؼبكتبة مثل الكتب ك اعبراند العلمية

 ِٓاليت تناسب ىذا البحث.
 طريق صبع البيازات .أ 

ت الباحثة الطريقة "التوثيق". التوثيق ىو طريقة استخدم ،ُب ىذا البحث
ك الرسالة العلمية ك  ،صبع البيازات اليت تصدر من الوثانق مثل الكتب

 ِٔآّاالت ك البحوث ك غَتىا.
 مصدر البيازات .ب 

تنقس  مصادر البيازات قسماف. ك القس  األكؿ ىو ُب القرآف يعٌت سورة 
 ،لبيازات الىت يوافق ّٔذا البحثسبأ ك كتب البالغة. ك القس  الثاين ىو ا

 ك البحوث ك اؼبراسلة األخرل. ،مثل اعبراند العلمية
 منهج ربليل البيازات .ج 

                                                           
ِْ  Moehnilabib, dkk, Dasar-dasar Metodologi Penelitian, (Malang: Lembaga 

Penelitian IKIP Malang, ُٕٗٗ), hlm. ِ  
ِٓ  Mardaliis, Metode penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta: Bumi 

Aksara, ََِٕ), hlm ِٖ 
ِٔ  Moehnilabib, dkk, , hlm. ٖٗ 
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منهج ربليل البيازات ُب ىذا البحث ىو "اؼبنهج الوصفي التحليلي". ك يت  
 ِٕالقياـ ىذا اؼبنهج بوصف الوقانع ٍب ربليلها

آليات اليت تضمنت األمر ابتداء ىذا البحث من الٌتحٌرم للبيازات، يعٍت ا
ُب سورة سبأ بقراءهتا كصبعها ٍب وبللها بطريقة ظعلمية كأساس  االستفهاـك 

 .االستفهاـالتحليل يعٍت التحليل البالغي من زاكية أسلوب األمر ك 

 نظام البحث . ط

 :ىذا البحث وبتول ظعلى اربعة أبواب
ك أغراض ربتول ظعلى خلفية البحث ك ربديد البحث  ،ىو مقٌدمةالباب األول 

 البحث ك منافعو ك التحقيق اؼبكتيب ك اإلطار النمرم ك منهج البحث ك زماـ البحث.
وبتول ظعلى اإلطار النمرم كمناقشة حوؿ أزواع ـبتلفة من أسلوب  الباب الثاني

 .االستفهاـاإلزشاء الطليب ُب ظعل  اؼبعاين ك تعريف األمر ك 
 ُب سورة سبأ. الستفهاـاوبتول ظعلى ربليل أسلوب األمر ك  الباب الثالث

 فًتاحات.اسبة وبتول ظعلى خالصة البحث ك االىو خ الباب الرابع

 

                                                           
ِٕ  Kutha Rana, Nyoman, Teori Metode dan Teknik Penelitian Sastra, hlm. ّٓ 
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 بعار لالباب ا

 خاتمة

 خالصة .أ 

كقامت ُب سورة سبأ  ُب صبيع اآليات االستفهاـأسلوب األمر ك ُب بحث البعد ك 
 كما يلى:البحث كىي   ظعلى خالصة ت الباحثةحصلبتحليلها 
أحد ك  ،أسلوب األمر فيهاتخدـ تس كاحد ك ظعشركف آيات اُب سورة سبأ ؽب . أ

 .االستفهاـأسلوب  فيهاتخدـ تسظعشر آيات 

   كاحد ىو فعل فهو أما زوع أسلوب األمر اؼبستخدـ ُب سورة سبأ

ةـك فعل اؼبضارع آّالاآليات اؼبستخدمة بصيغة  ةحثاد البذباألمر. ك مل 

ك اؼبصدر الٌنانب ظعن فعل األمر ُب سورة  ،ك إس  فعل األمر ،بالـ األمر

 سبأ.

  (، ِ(، ىل )ْ: اؽبمةة )فهي ُب سورة سبأاؼبستخدمة  هاـاالستفأما أداة

 (.ُ(، ك كيف )ُ(، أىٌن )ُ(، مىت )ُ(، من )ُما )
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معٍت اغبقيقي، ك تسعة األمر أسلوب معٍت  اثنا ظعشر ُب سورة سبأ تجدك   . ب

اػبارجة  األمر أسلوبين امع الذم ىبرج من معناه اغبقيقي. كأما األمر أسلوب

(، كالدظعاء ِ(، كاإلىازة )ِتدؿ ظعلي معٌت التحديد ) من معناىا اغبقيقي فمنها

 تجد(. ك ك ُ(، كالتعزية )ُ(، كاإلمتناف)ُ(، كاإلكراـ )ُ(، كاإلرشاد )ُ)

معٍت قيقي، ك أحد ظعشر اغب االستفهاـمعٍت أسلوب  ُب سورة سبأ ةحثاالب

 االستفهاـ أسلوبين امع كأما. الذم ىبرج من معناه اغبقيقي االستفهاـ أسلوب

(، ُ)(، كالتهك  ّالتحقَت ) ارجة من معناىا اغبقيقي فمنها تدؿ ظعلي معٌتاػب

(، كاإلزكار ُ(، كاإلستبطاء )ُ(، كالتقرير )ُ(، كالنفي )ُكالوظعد كالوظعيد )

 (.ُ(، ك اإلستبعاد )ُ(، كالتحويل )ُ)

 اإلقتراح .ب 

 ُب سورة سبأ ُب صبيع اآليات االستفهاـأسلوب األمر ك ُب بحث البعد ك 

ذا كنت إ ،لبحث مستقبال  ث بعيد ظعن الكماؿ. كلذلكباحثة اف ىذا البحظعرفت ال

أغراض البحثو إالٌ هبب أف يستبديل  ،ترغب ُب البحث باستخداـ ربليل البالغة

 القصة. أك ، كمثل ُب الشعرالقرآف
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 . لبناف: دار الكتب العلمية. العلوم
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