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ABSTRAK 

 Skripsi ini berjudul Al-Amr fi> Kita>b Nas}a>ih} Al-‘Iba>d (Dira>sah Tah}li>liyyah 

Ma’nawiyyah). Skripsi ini mengkaji kalimat amr  (perintah) yang terdapat dalam 

kitab Nas}a>ih} Al-‘Iba>d  dari bab al-muqoddimah sampai dengan bab as-s\\ula>s\iy. Dan 

dalam Ilmu Bala>gah, amr masuk ke dalam pembahasan Ilmu Ma’a>ni>>. 

Kitab Nas}a>ih} Al-‘Iba>d merupakan kumpulan nasehat-nasehat karangan 

Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani. Dalam penelitian ini, peneliti 

menganalisis kalimat perintah beserta maknanya yang terkandung dalam kitab 

tersebut. Dan belum ditemukan penelitian tentang amr dalam kitab tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja bentuk amr yang 

digunakan dalam kitab tersebut, dan apa saja makna yang terkandung dalam amr 

yang terdapat dalam kitab tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang 

bersifat kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan informasi dan data yang berkaitan dengan penelitian dengan 

bantuan berbagai macam material yang ada di ruang perpustakaan, seperti buku, 

jurnal ilmiah, skripsi, tesis, dan materi lain yang berhubungan dengan penelitian 

ini. 

Hasil yang ditemukan dalam dalam Kitab Nas}a>ih} Al-‘Iba>d terdapat 85 amr 

yang terdiri dari tiga uslu>b al-amr yang digunakan, yaitu fi’il amr, ism al-fi’il al-

amr, dan al-mas}dar an-na>ib ‘an fi’il al-amr. Dan memliki makna h}aqi>qiy dan makna 

maja>ziy. Makna maja>ziy terdiri dari ad-du’a>’u, al-irsya>d, at-tahdi>d, al-i’tiba>r, 

at’takhyi>r, ad-dawa>m, dan at-ta’di>b. 

 

Kata kunci : uslu>b al-amr, Nas}a>ih} Al-‘Iba>d, Bala>gah.  
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 التجريد 
)دراسة حتليلية معنوية(. يبحث   نصائح العباد عنوان هذا البحث هو األمر يف كتاب  

. والبحث ابب الثالثيإىل    ابب املقدمةمن    نصائح العبادهذا البحث عن األمر يف كتاب  
 يف األمر هو فن من علم البالغة وهو من علم املعاين.

البنتين   النووي بن عمر  العبادألف اإلمام حممد  الكتاب  هذا  ، جيتمع يف  نصائح 
بحث الذي يبحث عن  ال، ومل يوجد  أسلوب األمر  ستعملنصائح يالنصائح الطيبة. فيه  

 األمر يف هذا الكتاب، فيأخذ الباحث هذا املوضوع. 
وغرض هذا البحث هو معرفة صيغ األمر مع معانيها املوجودة يف ذلك الكتاب. 

بحث  ال، هو  والوصفي البالغي  كميال   ه الباحث ابلتحليللل حي  حبث مكتيب  هذا البحث هو
، كالكتب، واجمللة العلمية، والبحث، وغريهم الذي يتعلق مصادره مبا يف املكتبة  الذي جيمع

 هبذا البحث.
فعل  وهو أساليب األمر، ثالثةيتألف من   اأمر  مخسة ومثانون  وكان يف هذا البحث

و  األمر،  فعل  النائب عن  واملصدر  األمر.  األمر،  فعل  البحثإسم  هذا  املعىن    وكان يف 
واجملازي.   واإلعتبار،  احلقيقي  والتهديد،  واإلرشاد،  الدعاء،  من  تتكّون  اجملازي  واملعىن 

 والتخيري، والدوام، والتأديب.
 

 بالغة.نصائح العباد،  أسلوب األمر، الرئيسية: الكلمات 
  



 ح
 

 كلمة شكر وتقدير 
والذي قدر فهدى. أحده سبحانه  الذي خلق فسّوى،  العظيم  العلّي  احلمد هلل 
وحبمده يلهج أولوا األحىم والنهى. وأشكره على نعم ال حيصى هلا عددا وال أبلغ هلا منتهى.  

حممدا  وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له امللك الكبري األعلى. وأشهد أن سيدان 
ىل سبيل األقوام واحملذر من طرق اهلالك والشقا. اللهم صل وسلم عبده ورسوله الداعي إ

 على عبدك ورسولك سيدان حممد وعلى آله وأصحابه أئمة العلم واهلدى. 
فأشكر هللا تعاىل برمحته ونعمته حىت أستطيع أن أمت هذا البحث. إن هذا البحث 

العباد )دراسة حتليلية معنوية(موضوع    خيلوا عن املساعدة ال "،  "األمر يف كتاب نصائح 
والدعاء والتشجيع واإلقرتاحات من إراد كثرية. وبعد ذلك، أشكر شكرا جزيال ملن له فضل  

 يف إمتام هذا البحث، وأخص ابلذكر منهم: 
اآلداب   .1 املاجستري، كعميد كلية  ولدان  حممد  الدكتور  األستاذ  الكرمي  السيد 

 احلكومية جوكجاكرات.  اإلسالمية  والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا
اللغة  .2 قسم  املاجستري، كرئيس  هرينيت  أينيع  الدكتور  األستاذة  الكرمية  السيدة 

اإلسالمية    العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة سوانن كاليجاكا
 احلكومية جوكجاكرات. 

املاجستري،   .3 موستاري  الدكتور  الكرمي  قد  السيد  الذي  األكادميي  كاملشرف 
 شرف طول الوقت على كل حال ابلدراسة يف اجلامعة. أ

 السيد الكرمي مرجاكا إدريس املاجستري، كمشريف يف أتليف هذا البحث.  .4
مجيع املدرسني واملدرسات الذين علموين الدراسات اليت ال أعلم قبلها، ومجيع   .5

 املوظفني الذين يسرونين يف هذه الدراسة بكلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة 
 سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. 

العربية  .6 اللغة  الثقافية وأخص يف قسم  مجيع الطالب يف كلية اآلداب والعلوم 
 وأدهبا جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.
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 الباحث

 

 حممد إمام ابجوري 

 

احملبوبني أيب احلاج حممد خريي وأمي احلاجة عارفة ابهلل املرحومة الذان ربياين   .7
 أسعد هللا حياهتما يف الدارين آمني.صغري وعضداين يف كلب العلم. من ال

أخيت الكبرية خريدة فائقة، وزوجها شكرا إيفيندي، وابنها عزه أمحد خري املعزم،   .8
فائزة، شكرا على   الصغرية جيهان ابهلل  إهنا   دعائهم وحرارهتموأخيت  هذا    يف 

 البحث.
رافق يف أي  تاليت تعطي احلرارة والتحفيز دائما و   احملبوبة حاريسما إنداة كارتيين .9

 حالة دائما. 
أصدقائي وصديقايت األحباء الذين يساعدون يف إمتام هذا البحث كلهم   .10

فقد كانوا حيبون أن يكونوا مثل أسريت وأن يقدموا حرارة ومساعدة ودعاء وغري  
 ذلك.

 مجيع الطالب يف املعهد اإلسالمي القرآين. .11
 .أمسائهم واحدا فواحدا جزاهم هللا خري اجلزاءكل من ال أذكر  .12

وأما بعد، فنحمد ونشكر ونتوكل على هللا وإايه نعبد وإايه نستعني، ونسأل هللا أن  
القراء   منافع جلميع  البحث  يؤيت هذا  أن  وأرجو  واآلجل.  العاجل  اجلزاء يف  جيزيهم خري 

 األعزاء آمني اي رب العاملني.
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الباب األول 

 مقدمة 

 البحث فيةخل .أ
احمل اجلمل ادثةيف  ذلك  يف  مبا  اجلمل،  من  خمتلفة  أنواعا  العربية  اللغة  تستخدم   ،

اإلستفهام(التقري )كالم  اإلستفهام  ومجل  األمر(،  )كالم  األمر  ومجل  اخلرب(،  )كالم  .  رية 
مارجاكا إدريس، أن األسلوب هو طريقة معنوية يستخدمها يف كتاب  كما  أوضح غفران  

لل  الفكر تاإلنسان  عن  أنواعا  .  1عبري  فظهرت  العربية،  ابللغة  واحلديث  القران  يكون  أبن 
اللغة العلم  من  البالغة،  خمتلفة  وعلم  الصرف،  وعلم  النحو،  وعلم  اإلعراب،  علم  مثل:   ،

 وغري ذلك. 
العلوم   اللغة ومن  مجال  يناقش  وفيه  البالغة،  علم  وهو  العربية  ابللغة  حتيط  اليت 

يف كتابه مارجاكا  أوضح زين العارفني  العربية، ومن بني نقاشاته مجل حتمية )كالم األمر(.  
األمر  إدريس،   هو كالم  األمري  أيالكالم  أن  املتحدث  يريد  عندما  ُيستخدم  أو  الذي  مر 

يف دراسة األدب العريّب، يدخل كالم األمر يف نطاق علم .  2نع شخصا من القيام بشيءمي
ما يستدعي مطلواب   وهوطليب  ال  ءنشااإلالبالغة، يف دراسة علم املعاين، ويدخل يف كالم  

والنهي،   ابألمر،  ويكون  الطلب،  وقت  حاصل  والنداءغري  والتمين،  خيري 3واإلستفهام،   .
األمر أشّدد الفاحل للقيام بشيء. وألن األمر هو أمر من أمور الباحث ببحث األمر ألن  

 كما يف سورة العلق.   مقّدر، ألن هللا يوحى األول إىل النيّب صلى هللا عليه وسلم ابألمر
 

1Ilmu Ma’ani Kajian Struktur dan Makna, Mardjoko Idris,  
(Yogyakarta: Karya Media, 2015), hlm. 11. 

2  Qur’an: -Gaya Bahasa Perintah dalam AlMardjoko Idris, 
Tinjauan Struktur dan Makna, (Yogyakarta: Maghza Pustaka: 2016), 

hlm. 3. 
،  تبة العلمية ك)لبنان: املالبالغة الواضحة: البيان واملعاين والبديع،  علي اجلارم ومصطفى أمني،   3

 . 156( ص. 1971
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الذي   العربية  األعمال  أشكال  أحد  املدارس ومن  عامل  يف  بشعبية كبرية  حيطي 
اإلسالمي أحد  الداخلية  العباد  نصائح  الكتاب  يُعّد  األصفر.  هو كتاب  الكتب  ة  أشهر 

دراسة هذا الكتاب   إفادة كثريةالصفراء يف عامل املدارس الداخلية اإلسالمية يف إندونيسيا.  
للمسلم.   اليومية  احلياة  قيم  احتياجات  لتلبية  للغاية  مفيدة  نصائح  على  حيتوي  جتعيع  ألنه 

الكتا هذا  يف  الواردة  يف  النصائح  على    10ب  حتتوي  إىل  نصائح.    214فصول  ما يصل 
للنيب  45 والتابعني  األصحاب  أو كالم  أاثر  والباقي  احلديث  منها  هذا نصائح  طبعا   .

حممد نووي بن عمر التنارى اجلاوي البنتين    الكتاب ابللغة العربية للشيخ أبو عبد هللا معطي
األمر.  وكالم  اإلستفهام،  وكالم  اخلرب،  ومنها: كالم  خمتلفة،  مجل  الباحث    يستخدم  خيري 

بعدد بكتاب نصائح العباد ألن هذا الكتاب فاتن جّدا يف أتليفيه، ُُيتمع احلديث مشروع  
دونسيا يستند جّدا إىل علماء مجل النصائح يف احلديث. وألن معهد اإلسالمّي يف بلدان أن

البنتين.   النووي  الشيخ  ومنها  اآلدب  الوطن،  للتبديل  دور كبري  ميلك  الكتاب  هذا  وألن 
 الطالب.

ومن أمثلة كالم األمر يف كتاب نصائح العباد: )اي فىت إين أعظك بثالث خصال 
يف حال    خف هللا يف السر والعالنية( أي فيها علم األولني واألخرين( أي يكفيك ذلك ) 

اخلفاء عن الناس ويف حال الظهور عندهم )وأمسك لسانك عن اخللق ال تذكرهم إال خبري( 
حىت   اتكله  الذي  خبزك  )وانظر  خنلوه  الناس  غربل  من  قالوا:  اخلرب  كما  ذلك  أي  يكون( 

م األمر اليت ُتستعمل وهي كلمة "خف"،  ال. يف ذلك الكالم، تكون ثالثة ك4)من احلالل(
، يعين صيغ األمر  عملن متساوستيمن هذه الكلمات الثالث، كلها  و"امسك"، و"انظر".  

الثالث، كلها   الكلمات  هذه  من  ولكن  األمر.  األمر. كلمة  فعل  معىن  خمتلفة  يستعملن 
. لكلمة  احملاور خلوف هلل"خف" يف ذلك الكالم تستعمل معىن احلقيقي، الذي يستدعي 

ال يؤذي األخرين.   ألن  يتهّدد املتكلم اىل احملاور ليحافظ كالمه"امسك" مبعىن التهديد وهو  

 
 . 11)نور اإلميان: مساراع(، ص. نصائح العباد، حممد نووي بن عمر اجلاوي،   4
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مبعىن   "انظر"  أمنا كلمة  والعادات ومبا  األخالق  لتهذيب  يكون  ما  وهو  مبعىن 5التأديب   ،
 طعام الذي يتواجد بسبيل احلالل جّدا.الالتأديب اىل احملاور ليأكل 

ذلك   الباحث ومن  إنتباه  لفت  العباد،  نصائح  يف كتاب  يوارد  الذي  اجلمل  أمثلة 
لوب األمر الذي يوارد يف كتاب نصائح العباد. حىت ميكن الباحث من فهم نية  لبحث أس

 الشيخ النووي يف استخدام أسلوب األمر يف كتابه. 

 

 حتديد البحث .ب
 . ما صيغ أسلوب األمر يف كتاب نصائح العباد؟ .1
  كتاب نصائح العباد ومعانيها؟. يفأغراض أسلوب األمر ما هي  .2

 

 أغراض البحث وفوائده  .ج
 أغراض البحث  .1

 . معرفة صيغ أسلوب األمر يف كتاب نصائح العباد (أ
 . عىن احلقيقي واجملازي وأغراضه يف كتاب نصائح العبادإلُياد امل (ب

 فوائد البحث .2
تسهيل   (أ يساعد هذا البحث يف  واملعلمني، ميكن أن  والفهم  للطالب  الدراسة 

 . على كتاب نصائح العباد
العلمية،   (ب والكنوز  لألدب  مصدرا  البحث  هذا  يكون  أن  ميكن  التعليم،  لعامل 

 .خاصة للقراء
 البالغة خبصوص األمر.تنمية املعرفة، خاصة يف دراسة  (ت

 
،  )لبنان: دار الكتب العلمية علوم البالغة البيان واملعاين والبديع،  أمحد مصطفى املراغي،   5

 . 76(، ص. 1971
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إضافة إىل مرجع القارئ، خاصة يف دراسة البالغة اليت تناقص األمر، ويتوقع  (ث
 التحليل وفهم الشكل ووظيفة األمر.الراحة يف أن يوفر 

 

 التحقيق املكتيب . د
مهم ليعمل الباحث قبل إبتداء حبثه ملعرفة موضوع الباحث يف حبثه   التحقيق املكتيب

سيفعل تدقيق أم ال،   تعلق مبوضوع  املأو هل موجود البحث  اآلن، أموضع الدرس الذي 
 بحث. يس ذيال

الباحث   وجد  ُيد    حبوث قد  مل  ولكن  األمر،  عن  عن الكثرية  يبحث  الذي  بحث 
يت هلا نفس الشيء ال  حبواث الباحث عدة  ومع ذلك، وجد    نصائح العباد.األمر يف كتاب  

 الرمسي أو الشيء املادي، ومنها: 
املوضوع   .1 حتت  احملفوظ  شيف  يكتبه  الذي  دراسة  البحث  املائدة  سورة  يف  األمر 

جامعة اإلسالمية    من قسم اللغة العربية وأدهبا املتخرج    حتليلية يف احلديث الكالمي،
سنة   سوانن كاليجاكا  املنهج  2008احلكومية  املنهج .  يستخدم  البحث  هذا  يف 

سورة املائدة   وحاصله هو األمر يف  هم فعل ،  اصيغ  3الوصفي التحليلي العملي. 
فعل املضارع املقرتن بالم األمر، وإسم فعلي األمر. ومعىن األمر يف سورة  األمر، و 

وجمازي حقيقي  هو  والتخيري، املائدة  واإللتماس،  واإلرشاد،  الدعاء،  من  وجمازي   .
 واإلابحة، واإلمتنان، والتحديد.

املوضوع   .2 حتت  عمر  فيصل  فارس  يكتبه  الذي  والنهي البحث  األمر  أسلوب 
املتخرج من قسم واإلستفهام يف سورة حممد دراسة حتليلية بالغية يف علم املعاين،  

وأدهبا العربية  سنة    اللغة  سوانن كاليجاكا  احلكومية  اإلسالمية  . 2015جامعة 
. البياانت يف هذا البحث املنهج يف هذا البحث يستخدم املنهج الوصفي النوعي

هو  . وحاصله  توي على أسلوب األمر، النهي، واإلستفهاميف شكل كلمات اليت حت
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حممد   سورة  األمر،    5كانت  يف  أسلوب  حتتوي  اليت  حتتوي   2أايت  اليت  أيتان 
 أايت اليت حتتوي أسلوب اإلستفهام. 10أسلوب النهي، وكانت 

يكتبه  .3 الذي  جوسينتا   البحث  فرييت  املوضوع   جيفتونيا  والنهي   حتت  األمر  أسلوب 
الق سورة  معنوية،  يف  حتليلية  دراسة  وأدهبا صص  العربية  اللغة  قسم  من   املتخرجة 

سنة   سوانن كاليجاكا  احلكومية  اإلسالمية  سورة  2017جامعة  يف  وحاصله   .
كلمات. ويف أسلوب   20  ، هو فعل األمرمن أسلوب األمر  صيغة  1القصص كان  

كلمات. معىن األمر يف   10صيغة، هو فعل املضارع مع ال الناهية    1النهي كان  
والدعاء    2اإللتماس  سورة القصص هو حقيقي وجمازي. وجمازي من     2كلمتان، 

كلمات. بل يف معىن األمر هو حقيقي   3كلمات، والتحديد    5كلمتان، واإلرشاد  
العق بيان  من  وجمازي  واإلرشاد    1يبة  وجمازي.  والتحديد    4كلمة،   3كلمات، 

 كلمات.
والنهي يف قصة يوسف صيغة األمر    حتت املوضوع  عبد هللا زكي  البحث الذي يكتبه .4

املتخرج من قسم اللغة العربية   يف سورة يوسف دراسة حتليلية نظرية أفعال الكالمي
سنة  وأدهبا سوانن كاليجاكا  احلكومية  اإلسالمية  امل2009  جامعة  هذا  .  يف  نهج 

املنهج   يستخدم  ألوستني.  البحث  الكالمي  فعل  نظرية  هنج  ابستعمال  املكتبة 
صيغ، هم فعل األمر وفعل   3يستعمل  وحاصله أن أسلوب األمر يف قصة يوسف  

 النهي، مع إسم فعل األمر.
يكتبه .5 الذي  رمحن  البحث  املوضوع  عني  أحاديث   حتت  يف  ومعانيها  األمر  صيغ 

املتخرج   سونن الدروكنت دراسة حتليلية تداولية يف أفعال الكالمي،كتاب الصيام يف  
وأدهبا العربية  اللغة  قسم  سنة   من  سوانن كاليجاكا  احلكومية  اإلسالمية   جامعة 

 162أحاديث. وهم من    76أمورا من    188هو وجد الباحث    . وحاصله2014
ومانيها مصدر النائب عن فعل   2فعل املضارع مع الم األمر،    24فعل األمر،   ه. 

 والدعاء، والتحديد، والتسوية. حقيقي وجمازي. وجمازي من اإلابحة، واإلرشاد، 
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يكتبه .6 الذي  املوضوع  الزاكية   البحث  الكلم،   حتت  جوامع  يف كتاب  والنهي   األمر 
جامعة اإلسالمية احلكومية سوانن كاليجاكا   املتخرجة من قسم اللغة العربية وأدهبا

يف كت2014  سنة هو  وحاصله  الكلم  .  جوامع  هم   4يستعمل  اب  األمر،  صيغ 
فعل األمر وفعل املضارع املقرتن مع الم األمر، وإسم فعل األمر، واملصدر النائب  

 عن فعله. ومعانيها من احلقيقي واجملازي. 

 

 اإلطار النظري  .ه
.  نصائح العباد ستخدم الباحث علم البالغة للبحث يف كتاب  ييف هذا الدراسة،  

تنهى   ألهنا  البالغة  ومسيت  غاية،  إىل  جهدك  فيه  بلغت  العرب  قول  من  مأخوذ  والبالغة 
وتسمينا   املتكلم  صفة  من  ال  الكالم  صفة  والبالغة  فيفهمه.  املخاطب  قلب  إىل  املعىن 

ويف اإلصطالحي بالغة هي    6بليغ. أن مالمهاملتكلم أبنه بليغ نوع من التوسع، وحقيقته  
إىل اللفظ ابعتبار إفادته املعىن  غة راجعة  مطابقة الكالم ملقتضى احلال مع فصاحته، فالبال

الرتكيب  حسن  واثنيها  اللفظة،  اختيار  أوهلا  دعائم،  على  تقوم  إذن  البالغة  ابلرتكيب. 
  7للمخاطبني، مع ابتداء، وحسن انتهاء. وصّحته، واثلثها اختيار األسلوب الذي يصلح  

يف كتابه   اهلامشي  أمحد  السيد  قال  البالغة،  وهكذا  مطابقته  جواهر  الكالم  يف  ملا  البالغة 
  8يقتضيه حال اخلطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها ومركبها. 

البديع.   وعلم  البيان،  وعلم  املعاين،  علم  أجزاء،  ثالثة  إىل  البالغة  علم  علم ينقسم 
املعاين هو قواعد يعرف مبا كيفية مطابقته الكالم مقتضى احلال حىت يكون وفق الغرض  

 
 . 7(، ص. 2010)القاهرة: مكتبة اآلدب، علم املعاين دراسة نظرية تطبيقية، عبد احلفيظ حسن،   6
 . 58(، ص. 1898)ابكستان: دار الفرقان، البالغة فنوهنا وأفناهنا، حسن عباس،   7
)بريوت: املكتبة العصرية،  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع،  السيد أمحد اهلامشي،   8

 . 40(، ص. 1999
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ومقتضى احلال هو الداعي إىل   9الذي سيق له، فيه حترتز عن اخلطأ يف أتدية املعىن املراد.
به أصل املعىن خصوصية.  خاصة    10أن يعترب مع الكالم الذي يؤدي  يتكلم عن الكلمة 

 11. عن القرآن واحلديث، وتنقسم الكلمة إىل كالم خربي وكالم إنشاء
اخلرب هو ما احتمل الصدق والكذب، وأن اإلنشاء ما ال حيتمل صدقا وال كذاب. 

وهو أن اخلرب ال يتوفق حتققه ووجوده على قوب املتكلم، أما اإلنشاء وهناك تعريف آخر،  
ع حتققه  يتوقف  ما  أقول  فهو  عندما  به،  املتكلم  تلفظ  عادل  لى  خليفة  وجود  عمر  فإن 

للطالب   قلت  إذا  ولكن  هبا،  تلفظي  على  متوقفا  ليس  القضية  التشبيه  هذه  موضوع  اقرأ 
 13واإلنشاء نوعان:  12"القرآن" متوقف على تلفظي به.فإن حتقق هذا الشيء 

 الطليب  شاءاإلن .1
غري   حصول  طلب  أي  حاصل،  غري  استدعاء  طلب وهو  ألن  الطلب،  وقت  حاصل 

كأساليب األمر، والنهي، واإلستفهام، والنداء، والتمين. فإن    14حصول احلاصل حمال.
استعمال اإلنشاء الطليب املطلوب حاصل وقت الطليب امتنع إجزاؤه على معناه احلقيقي،  

املقام. كاألمر   يناسب  مبا  أتويله  الواجب  من  تعاىل  وكان  قوله  ايف  أاي ُّهاا  آمانُوا "ايا  لَِّذيْنا 
واراسُوِْلِه"  اِبَّللَِّ  وتعاىل  15آِمنُ وْا  سبحانه  اِفرِيْنا   وقوله  اْلكا تُِطِع  واالا  ا  اَّللَّ اتَِّق  النَّيبُّ  أاي ُّهاا  "ايا 

حاِكيْمًا" واْلمُ  عاِليْمًا  نا  :ا ا  اَّللَّ ِإنَّ  اإلميان  .  16نااِفِقنْيا  دوام  طلب  على  اآليتني  يف  فاملعىن 
   للرتقي إىل مراتب الكمال فيهما.والتقوى 

 
)بريوت: دار الكتب العلمية،  علوم البالغة البيان واملعاين والبديع،  أمحد مصطفى املراغي،   9

 . 41م(، ص. 1993
 . 616(، ص. 1996)مكتبة لبنان، كساف اصطالحات الفنون، حممد علي املتهنوي،   10
11  Ilmu Ma’ani Kajian Struktur dan Makna, Idris, Mardjoko 

(Yogyakarta: Karya Media, 2015), hlm. 11. 
 . 100(، ص. 1898)ابكستان: دار الفرقان، البالغة فنوهنا وأفناهنا، حسن عباس،   12
(، ص.  2010)القاهرة: مكتبة اآلداب، علم املعاين دراسة نظرية تطبيقية، عبد احلفيظ حسن،   13

155 . 
 . 337(، ص. 1971)بريوت: دار الكتب العلمية، حلية اللب املصون،  شهاب الدين أمحد،   14
 . 136النساء:   15
 . 1األحزاب:    16
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 اإلنشاء غري الطليب  .2
ال   ما  والذم،  وهو  واملدح،  التعجب،  منها:  صيغ كثرية  وله  مطلواب،  والقسم، يستدعي 

 17.وأفعال الرجاء، وكذلك صيغ العقود

وله  18هو طلب حصول الفعل من املخاطب: على وجه استعالء مع اإللزام.مر األ
 19أربع صيغ، وهي: 

"ايا  فعل األمر. من فعل الثالثي، أو الرابعي، أو اخلماسي، أو السداسي. املثال:   .1
ْيا  تاابا ِبُقوٍَّة" حيا  .  20 ُخِذ اْلكا

عاِتِه" املثال:  فعل املضارع املقرون بالم األمر.   .2 سا عاٍة ِمْن  و"لينفق"  .  21"لِيُ ْنِفْق ُذْو سا
 األمر. هو فعل املضارع مقرون بالم 

 اسم فعل األمر. املثال: حّي على الصالة. و"حّي" هو اسم فعل األمر. .3
هو  .4 "إحساان"  وكلمة  إحساان.  وابلوالدين  املثال:  األمر.  فعل  عن  النائب  مصدر 

 مصدر، بل يعمل األمر.

واألمر نوعان مها احلقيقي والبالغي )اجملازي(. األمر احلقيقي هو طلب الفعل على 
واإللزام.   اإلستعالء  وكقول وجه  واضربوا.  تقدموا  القتال:  ساحة  يف  جلنوده  الضابط  كقول 

وقوله تعاىل  "خذ من أمواهلم صدقة تظهرهم"  هللا تعاىل خماطبا حممدا صلى هللا عليه وسلم،  
ر يف األمثلة السابقة على  فقد جاءت أفعال األم"وأقم الصالة وآتوا الزكاة"  خماطبا للمؤمنني 

 
)بريوت: املكتبة العلمية(،  البالغة الواضحة البيان واملعاين والبديع، علي اجلارم ومصطفى أمني،   17

 . 156ص. 
بريوت: املكتبة العلمية(،  )البالغة والوضيحة البيان واملعاين والبديع،  علي اجلارم ومصطفى أمني،   18

 . 165ص. 
)بريوت: دار الطتب العلمية،  يف املعاين والبيان والبديع،  جواهر البالغة السيد أمحد اهلامشي،   19

 . 49(، ص. 1999
 . 12مرمي:    20
 . 7الطالق:   21
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سبيل اإلستعالء اّوال. وعلى سبيل اإللزام اثنيا، وهي لذلك من نوع األمر احلقيقي الذي 
   22أبنه طلب الفعل على وجه اإلستعالء وعلى وجه اإللزام.  ميكن أن نعرف

إىل معان أخرى ُتستفاد من سياق الكالم قد خترج صيغ األمر عن معناها األصلّي  
السابقان   الشرطان  كالمها او احدمها مل  وهو األمر البالغي. األمر البالغي هو فإذا اختل 

بذوقنا   إليها  هنتدي  بالغية  معان  على  تدل  وإمنا  احلقيقية  معانيها  على  األمر  صيغ  تدل 
 23ولألمر كثرية منها: وبسياق الكالم وقائن األحوال واملعان البالغية. 

 الدعاء .1
" وهو يتحقق إذا كان األمر من أدىن إىل أعلى. املثال:    24"راّبِ أاوِْزْعيِنْ أانْ  أاْشُكرا ِنعْماتاكا

 اإللتماس  .2
 وذلك إذا كان األمر موّجها إىل مساٍو.

 املثال: أعطين القلم أيها األخ.
 اإلرشاد .3

 . األمهية النصيحة اخلاصة وهو الطلب الذي ال إلزام فيه وإمنا 
 .25"ِإذاا تادااي انْ تُمْ ِبدايٍْن ِإىلا أاجاٍل مُسامًّى فااْكت ُب ُوْهُ وْلياْكتُْب ب اي ْناُكمْ اِبْلعاْدِل" املثال: 

 التعجيز  .4
 وهو أمر املخاطب مبا يعجز عنه إظهارا لضعفه عن القيام.

 26"فاْأت ُوْا ِبسُوْراٍة ِمْن ِمثِْلِه" املثال: 
 اإلهانة .5

 
 يشبشس  22
 بيسلسل  23
 . 19النمل:   24
 . 282البقرة:   25
 . 23البقرة:   26
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وبدون قصد  بشأن املأمور  ابستعمال صيغة األمر يف مقام عدم اإلعتداد  تتحقق  وهي 
 من األمر إىل فعل ما أُمر به. 

 27"ُكوْن ُوْا ِحجااراةً أاْو حاِديًْدا" املثال: 
 التهديد  .6

 وذلك إذا كان األمر قد أمر مبا هو غري راض عنه. 
 28ِإنَّهُ مباا ت اعْمالُوْنا باِصرْيٌ" اْعمالُوْا ماا ِشئْ تُمْ "املثال: 

 اإلعتبار .7
 نظرا. ويرى السبكي أن يف غالب هذه املعاين 

 29"انْظُرُْو ِإىلا َثاارِِه ِإذاآ أاَْثارا واي انِْعِه" املثال: 
 التمين .8

 إذا كان األمر موجها إىل ما يُعقل.وهو يتحقق 
 منك أبمثلاإلصباح  ومااملثال: أال أيها الليل الطويل أال اجنلي    بصبح 

 التخيري .9
عدم  مع  أكثر  أو  الشيئني  بني  املخاطب  ختيري  به  مقصودا  األمر  إذا كان  يتحقق  وهو 

. كقول األب البنه: تزّوج هندا  السماح له ابجلمع بني هذين األمرين أو بني هذا األمور
 أو أختها 

 اإلابحة  .10
به   املأمور  أن  واّهم  يت ا املخاطب  إذا كان  تتحقق  له  وهي  إذان  األمر  فيكون  عليه  خمظور 

 بفعله وال حرج عليه يف تركه.
ا لاُكمُ اخْلايُْط اأْلاب ْياُض ِمنا اخْلايِْط اأْلا "املثال:   30ْسواِد ِمنا اْلفاْجِر"واُكلُوْا وااْشراب ُوْا حاىتَّ ي ات ابانيَّ

 
 . 50اإلسراء:    27
 .  40فصلت:   28
 . 99األنعام:   29
 187البقرة :   30
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 الدوام  .11
 وهو يدل على اإلستمرار

رااطا "املثال:   31اْلُمسْتاِقيْما"اْهِدانا الّصِ
 التأديب .12

 وهو كلمة تدل على الرتبية 
 املثال: كل مما يليك 

 التعجب  .13
 وهو للتعبري عن الدهشة أو استعظام يف شيء ما 

 32""انْظُْر كاْيفا ضاراب ُوْا لاكا اأْلامْثاالُ املثال: 
 التسوية .14

 األخروهي تتحقق إذا كان املخاطب بصيغة األمر يتوهم ُرْجحان أحد الشيئني على 
 33فااْصربُوْا أاْو الا تاْصربُوْا""املثال: 

 كرام اإل  .15
 وهو من اإلابحة لكن مبعىن إكرام 

ٍم آِمِننْيا"املثال:   34"اْدخُلُوْهاا ِبساالا
 اإلمتنان .16

 قسم من اإلابحة لكن معه إمتنان وهو الظاهر أنه 
 35"فاُكلُوْا ممَّا رازاقاُكمُ هللاُ"املثال: 

 الوجوب .17
 يكون أمرا وهو واجبوذلك أن 

 
 6الفاحتة:   31
 48اإلسراء:    32
 16الطور:   33
 46احلجر:   34
 114النحل:   35
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ةا واآت ُ املثال:   36وْا الزَّكااةا واارْكاعُوْا ماعا الرَّاِكِعنْيا""واأاِقيْمُوْا الصَّالا
 

 منهج البحث  . و
البحث.  موضوع  به  يتفهم  الذي  التقرب  طريقة  هو  البحث  والطريقة  37منهج 

 تستخدم يف هذا البحث هو: 
 اجلنس البحث  .1

حتليلية كمية   هو  البحث  املكتبة    (Kualitatif)هذا  حبث  تستخدم   Library)الذي 

Research)  ،العلمية واجمللة  املكتبة، كالكتب،  يف  مبا  مصادره  ُيمع  الذي  حبث  هو   ،
 38والبحث، وغريهم الذي يتعلق هبذا البحث 

 البياانت  .2
 البياانت يف هذا البحث نوعان، مها: 

من  واتخذ     39مصادر توجد من موضع البحث مباشرة. البياانت األوىل، هي   (أ
   املقدة إىل ابب الثالثي وهو من ابب كتاب نصائح العباد، 

الب  (ب  هذا  عن  وتدافع  تتعلق  مصادر  هي  الثانية،  الكتب،  البياانت  مثل  حث، 
 واجمللة العلمية، والبحث.

 اجلمع البياانت  .3
 خطوات التالية: أساليب التحليل النوعي الوصفي مع تستخدم هذا البحث 

 نية النظر قت (أ

 
 43البقرة:   36
37   Metode Penelitian Masyarakat, -MetodeKoentjadiningrat, 

(Jakarta: Gramedia, 1997), hlm. 7. 
38  Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal, Mardali, 

(Jakarta: Bumi Kasara), hlm. 27. 
39  (Bandung: Pengantar Penelitian Ilmiah, Wiaryo Surakhmad, 

Tarsito, 1994), hlm. 163. 
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وتوحيد الوحدات اللغوية املهمة املوجودة يف   وفهم  ابلقراءة  وهي القيام القيام 
 40األعمال.

 تقنية التسجيل  (ب 
 وهي طريقة قيام البحث بتسجيل البياانت املتعلقة مبوضوع البحث. 

 املنهج التحليلي البياانت  .4
، هو وصف  (Analisis Deskriptif)منهج يستخدم يف هذا البحث هو حتليلية الوصفية  

الذي   التحليل. البيان  فسيطلب   41يليه  األول،  يف  العباد  نصائح  الباحث كتاب  سيقرأ 
 كلمة األمر، وبعد ذلك حيلل املصادر بعلم البالغة. 

  

 
40  Metode Penelitian Sastra: Sebuah Penjelajahan Awal, Faruk, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), h. 56. 
41  Teori, Metode, dan Tehnik Nyoman Kutha Ratna, 

Penelitian Sastra, (Yogyakarta: 2015), hlm. 53. 
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 نظام البحث .ز
نظام البحث هو الوصف العام للدراسة، أما نظام البحث يف هذه الدراسة فتنقسم 

 إىل أربعة أبواب، وهي:
البحث وفوائده، التحقيق خلفية البحث، حتديد البحث، أغراض  الباب األول:  

 هج البحث، نظام البحث. ، من ياملكتيب، اإلطار النظر 
 وتلخيص من كتاب نصائح العباد.  نوويالباب الثاين: الرواية السيد حممد 

 أسلوب األمر وأغراضه يف كتاب نصائح العباد الباب الثالث: 
 اإلقرتاح و النتيجة، الباب الرابع: يبحث عن خامتة تتضمن فيه 



الباب الرابع 

 خامتة 

 اخلالصة  .أ
باب لمن الباب املقدة إىل انصائح العباد  قد مت هذا البحث عن األمر يف كتاب  

 ي، فيحصل من هذا البحث النتائج اآلتية الثالث
إىل أربع صيغ، وهي أسلوب األمر بفعل األمر، يف حقيقة أسلوب األمر ينقسم   .1

وأسلوب األمر بفعل املضارع املقرون بالم األمر، وأسلوب األمر إبسم فعل األمر، 
يف ابب نصائح العباد  وأسلوب األمر ابملصدر النائب عن فعل األمر. ويف كتاب  

أسلوب (  1أسلواب تتكون من  مخسة ومثانني  املقدمة إىل ابب الثالثي، وجد الباحث  
( أسلوب األمر ابملصدر النائب عن 2أسلواب،    سبعنيو   تسعةاألمر بفعل األمر  

 لوب األمر إبسم فعل األمر اثنان أسلواب. ( أس3أسلواب،  أربعةفعل األمر 
األمر  .2 أسلوب  الباحث عن  وعدده، حبث  األمر  أسلوب  وبعد حتديد عن صيغ 

من ابب املقدمة إىل ابب الثالثي، وجد الباحث نصائح العباد وأغراضه يف كتاب 
ازي مثانون  واملعىن احلقيقي مخسة معان. واملعىن اجملاملعىن احلقيقي واملعىن اجملازي.  

والتهديد واإلرشاد أربعة أساليب،  معىن. تتكّون من الدعاء اثنان وعشرون أسلواب،  
و  أسلوب  والتخيري  أساليب،  مثانية  واإلعتبار  أساليب،  والدوامثالثة  تسعة   احد، 

 أساليب، والتأديب ثالثة وثالثون أسلواب. 
هذا البحث فيشمل املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي وهو الوجوب فقط، كما  وأما  

البالغية اإلصطالحية سبقت اإلشارة إىل أن األمر قال عبده عبد العزيز قلقيلة يف كتابه  
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زام، فإذا احتمل الشرطان السابقان احلقيقي هو طلب الفعل على سبيل اإلستعالء واإلل
 1كالمها أو أحدمها مل تدّل صيع األمر على معانيها احلقيقية وإمنا تدل على معان بالغية.

 اإلقرتاحات  .ب
وتستلزم وجود دراسة وحبث استمرار هذا البحث ليس حبثا كامال وال بد أن يكمل.  

له، للتيسر فهم كالم العلماء يف كتاهبم على وجه خاصة يف كتاب نصائح العباد وفهم مجيع  
لكشف كل األسرار اللغوية. النصوص الدينية والعربية على وجه عام ابغتمام علم البالغة  

 وستقدم الباحث هنا بعض اإلقرتاحات، وهي:
يريد   .1 العلم  هذا  املقرر  ألمهية  املواد  من  العلم  هذا  يكون  أن  يقرتح  أن  الباحث 

األمر يف النصوص  فحسب. بل هو أن يكون من يقوم ببحثه حبثا عميقا عن معاين  
 الدينية. 

جبانب تدريس نظرية األمر يف الفصل الدراسي فمن املستحسن أن يوجب احملاضر  .2
 تالميذهعلى معاين األمر مباشرة يف النصوص العربية. 

  

 
 .152)دار الفكر العربي: بيروت(، ص.  البالغة اإلصطالحية، عبد العزيز قلقيلة،   1



52 
 

 ملراجع ثبت ا

 ثبت الراجع العربية: 

 بريوت: دار الكتب العلمية. حلية اللب املصون. . 1971أمحد، شهاب الدين. 

لبنان:  البالغة الواضحة: البيان واملعاين والبديع.  .  1971اجلارم، علي ومصطفى أمني.  
 املكتبة العلمية. 

جدة: اململكة  سري وتراجم بعض العلمائنا يف القرن الرابع عشر للهجرية.  اجلبار، عمر عبد.  
 العربية السعودية.

 القاهرة: مكتبة اآلدب. علم املعاين دراسة نظرية تطبيقية. . 2010حسن، عبد احلفيظ. 

الغىن.   عبد  واحملدثني.  الدقر،  الفقهاء  وعمدة  واملسلمني  اإلسالم  شيخ  النواوي  اإلمام 
 لم.دمشق: دار الع

 ابكستان: دار الفرقان. البالغة فنوهنا وأفناهنا. .  1898عباس، حسن عباس. 

 دار الفكر العريب: بريوت.البالغة اإلصطالحية. قلقيلة، عبد العزيز. 

 مكتبة لبنان. كساف اصطالحات الفنون. . 1996املتهنوي، حممد علي. 

لبنان: دار الكتب    .واملعاين والبديععلوم البالغة البيان   .1971أمحد.    مصطفى املراغي،
 .العلمية

 مساراع: نور اإلميان. نصائح العباد. نووي، حممد. 

بريوت: املكتبة    .جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع.  1999  أمحد.  السيداهلامشي،  
 .العصرية



53 
 

 . Pustaka Proggresifاملنّور. سورابيا:  .2020وارصان، أمحد منّور. 
  



54 
 

 ثبت الراجع اإلندونيسية: 

Faruk. 2014. Metode Penelitian Sastra: Sebuah 
Penjelajahan Awal. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Idris, Mardjoko. 2015. Ilmu Ma’ani Kajian Struktur dan 
Makna. Yogyakarta: Karya Media. 

Idris, Mardjoko. 2016. Gaya Bahasa Perintah dalam Al-
Qur’an: Tinjauan Struktur dan Makna. 
Yogyakarta: Maghza Pustaka. 

Jabbar, Fuad Abdul. 2020. Mutiara Nusantara. Kediri: 
Mu’jizat. 

Koentjadiningrat. 1997. Metode-Metode Penelitian 
Masyarakat. Jakarta: Gramedia, 

Mardali. Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal. 
Jakarta: Bumi Kasara. 

Masyhuri, Abdul Aziz. 2020. 99 Kiai Kharismatik 
Indonesia. Depok: Keira Publishing. 

Ratna, Nyoman Kutha. 2015. Teori, Metode, dan 
Tehnik Penelitian Sastra. Yogyakarta: 2015. 



55 
 

Surakhmad, Wiaryo. 1994. Pengantar Penelitian Ilmiah. 
Bandung: Tarsito. 

Ulum, Amirul. 2021. Syaikh Nawawi Al-Bantani 
Penghulu Ulama di Negeri Hijaz. Yogyakarta: 
Global Press. 

  


	صفة الموضوعة  
	إثبات الأصالة 
	الشعار والإهداء 
	صفحة الموافقة 
	صفحة موافقة المشرف
	تجريد الإندونسي
	تجريد العرابية  
	كلمة شكر وتقدير
	محتويات البحث
	الباب الأول
	مقدمة
	أ. خلفية البحث
	ب.تحديد البحث
	ج. أغراض البحث وفوائده
	د.التحقيق المكتبي
	ه. الإطار النظري
	و. منهج البحث
	ز. نظام البحث

	الباب الرابع
	خاتمة
	أ. الخلاصة
	ب.الإقتراحات
	ثبت المراجع
	ثبت الراجع العربية
	بت الراجع الإندونيسية

	ترجمة حياة الباحث


