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 األول الفصل

 مقدمة

 خلفية البحث .أ 

صلي هللا عليو رسوؿ هللا يد  ى النز  بؿ او الراح اني ٌن علعرفنا أف القرآف ىو كالـ هللا 

 ٔكما قاؿ هللا تعاىل ِإَّنا أَ ْػبَْلَناُه قُػْرآَّنا َعَراِيًّا َلَعلاُكْم تَػْعِقُلوَف. عا يو الكثًنة.االسالـ أبلفاظو الغتو العراية ا 

 يفلقد اجد كثًنا  ن البحث العلمي . أف  بحثًن حبر العلـو النز لن ينبؼ أف القرآف الكر ال شك ا 

قرآف ىي إعجاز العلمي ىنا يدؿ علي أف القرآف لو إعجازا كثًنا عديدا. أ ا  ن إعجاز الالقرآف, ا 

 غًن ذالك.ا  اإلعجاز اللغوزعجاز التشريعي ا اإلا 

القرآف الكرًن لو  عجبة  تنوعة  تعددة خصوصا يف علم اللغة االبالغة،  ن خالؿ فصاحتو 

قد تضمنو  ن أخًن  اضية ا ستقبلة ا ا اشتمل عليو  ن أحكاـ جلية ا  ا ا ا ظمو اتراكيبو اأساليبو 

يف  ىي أعظمشتمل عليو  ن  عاف صحيحة كا لة ا حتدى ابالغة ألفاظو فصحاء العرب كما حتداىم مبا ا
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فأسلوب كالـ القرآف ال يشبو أسلوب كالـ الرسوؿ الوارد يف أحاديث . عند كثًن  ن العلماءالتحدى 

 ٕاالغتو.لم مبثل أساليبو ملسو هيلع هللا ىلص يف فصاحتو ا ال  ن جاء اعضهم أف يتكالشريفة ال يقر أحد  ن الصحااة ا 

على اجود  وف أساسا لأل ة الـزيف ثفسًن القرآف الكرًن ادلعجب النز فيو  عاف  تنوعة ايك

القواعد ادلعينة للمنع  ن سوء ادلعاف نيف اجدَّن اإلعجاز ادلتعددة يف القرآف الكرًن كثًنة اىي عن اللغة 

. االعلـو اليت ادلهمة يف فهم القرآف ىي البالغة. ا ن مث يف  خاصة. اقد ظهر القرآف الكرًن أ واع العلـو

قرآف. فهنا تدؿ على الضرارية يف تعلم علم البالغة للفهم أصوؿ الفقو انيحكاـ اعلـو الفقو كلها  ن ال

اعلم الفقو اغًن ذالك، ىناؾ العالقة الكبًنة اٌن علم البالغة االفقو يف التفسًن خاصة يف اني ر االنهي 

النز سيبحث الباحث يف ىنا البحث. كاف اني ر االنهي يف  فهو و  همة جدا، اكنالك ابلقواعد 

الغة يف كالـ اإل شاء اعلم يف أصوؿ الفقو يف حاؿ العقواة احلكم اليت تشمل على الواجب أـ )علم الب

ال يف اني ر االنهي اليت  أخوذة  ن النص اعلـو القرآف النز يتعلق على القواعد يف  فهـو القرآف( يف 

 اني ر االنهي، نيف  بؿ الوحي انياؿ يبتدء ابني ر كما قاؿ هللا: 

ْ َساَف ِ ْن َعَلٍق )َٔراَِّك الاِنز َخَلَق ) اقْػرَْأ اِبْسمِ  ( الاِنز َعلاَم اِبْلَقَلِم ٖ( اقْػرَْأ َاَراَُّك انْيَْكَرـُ )ٕ( َخَلَق اإْلِ

ْ َساَف َ ا لَْ ٗ)  ن سورة ادلدثر، امخسة  ن عشر اآلايت  ٓٔ-ٔمث  بؿ الثاين انيية  ٖ.(٘ يَػْعَلْم )( َعلاَم اإْلِ

 فيها اني ر هلل إىل دمحم. قاؿ هللا تعاىل :
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ثُِّر )  ْ )ٕ( قُْم فَأَْ ِنْر )ٔاَي أَيػَُّها اْلُمدا ْر )ٖ( َاَرااَك َفَكّبِّ ( َااَل دَتُْنْن ٘( َاالرُّْجَب فَاْىُجْر )ٗ( َاثَِياَاَك َفَطهِّ

ُر ٜ( َفَنِلَك يَػْوَ ِئٍن يَػْوـٌ َعِسًٌن )ٛ( فَِإَذا  ُِقَر يف النااُقوِر )ٚ( َاِلَراَِّك فَاْصّبْ )ُٙر )َتْسَتْكثِ  ( َعَلى اْلَكاِفرِيَن َغيػْ

  ٗ.(َٓٔيِسًٍن )

كثًن الآلايت اليت تتضمن  ن اني ر االنهي يف سورة يوسف إ ا لو  عىن انيصلي أا غًن 

انيصلي. سورة يوسف ىي أحسن القصص يف القرآف اليت تقص قصة عيش  يب يسوؼ عليو السالـ 

رز دلعرفة  عاف اني ر فيها العّبة ااحلكمة  ستطيع أف أنخن للحياة السيا ا يف اللغة االبالغة. ا ن الضرا 

 ىنا حيتاج إىل علم ادلعاين.ف أعرفنا االنهي ذكرت عن ظواىر اني ر االنهي  ن اعض السياؽ ا 

ادلثاؿ  ن اني ثل ىي يف الدراسة ا اليـو كثًن  ن البحث العلمي النز يبحث القرآف الكرًن ا 

ناسب سياؽ اٌن ادلتكلم ابلظراؼ  ت البالغة يف القرآف الكرًن  همة جدا نيهنا تالتحليلية البالغية. كا

البالغة ىي أف يكوف الكالـ فصيحا قواي فنيا يرتؾ يف ا  ٘أحواؿ ادلخاطب  ع استخداـ اللغة فصاحة.ا 

ثة علـو البالغة ثالكا ت . ا انيشخاص النين خياطبوفا النفس أثرا خالاب، ايالئم ادلوطن النز قيل فيو 

تكلم البديع . علم ادلعاين ىو  ا حيرتز او عن اخلطأ يف أتدية ادلعىن النز يريده ادلىي ادلعاىن االبياف ا 
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علم البياف ىو  ا حيرتز او عن التعقيد ادلعنوز أز أف يكوف الكالـ غًن إليصالو ايل ذىن السا ع. ا 

 ٙعلم البديع ىو  ا يراد او حتسٌن الكالـ. ضح الداللة على ادلعىن ادلراد. ا اا

ؽ أا الكنب ىو الكالـ النز ال حيتاج الصدكالـ اإل شاء كما عرفنا أف لعلم ادلعاين فيو  

ىل اني ر االنهي إالطليب  ءينقسم كالـ اإل شاىل قسمٌن اإل شاء الطليب اغًن الطليب. ا إنقسم يلناتو ا 

ه  ذالك، فكل قسم  ن أقساـ اإل شاء الطليب يدؿ على  عناغًنا  النداءااإلستفهاـ االتمين االرتجي ا 

اـز للفعل على اجو ىو طلب اجلناه انيصلي ا عيف اني ر النز يدؿ على  ا انيصلي ا عناه غًن انيصلي. 

للدعاء ااإللتماس ااإلرشاد اغًن ذالك. اكنالك للنهي االتمين  ىو عناه غًن انيصلي أ ا اإلستعالء. ا 

 غًن انيصلي. ناه انيصلي ا عاإلستفهاـ كلو يدؿ على  االنداء ا  الرتجيا 

اف االـ اني ر ااسم فعل اني ر ادلضارع ادلقر ف لأل ر أراعة صيغ : فعل اني ر ا أ نااقد علم

أخرى تستفاد  ن  ىل  عافإناىا انيصلي عاني ر. اقد خترج صيغ اني ر عن  ادلصدر النائب عن فعل ا 

للنهي االتهديد ااإلابحة. ا التعجيب اااللتماس االتمين االتخيًن االتسوية ا شاد االدعاء ر سياؽ الكالـ كاإل

قد خترج ىنه الصيغة عن  عناىا انيصلي اىل  عاف أخرى ادلضارع ادلقراف اال الناىية. ا  صيغة ااحدة :

ىنا  ن التمين. اقبة االتيئيس ا اياف العتستفاد  ن سياؽ الكالـ كالدعاء اااللتماس ااالرشاد االدااـ ا 
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سورة النهي اليت توجد يف النهي نيف الباحث يريد أف يعرؼ ألفاظ اني ر ا اختار الباحث صيغ اني ر ا 

 يوسف. 

الثا ية عشر اعدد  سورة يوسف. كا ت ىي السورةيف  يها عا ادلوضوع ىنا يعين اني ر االنهي ا ا 

يف  كة قبل ىجرة النيب   بؿ سورة يوسفا ىنه السورة اعد سورة ىود  ىي  ن سورة ادلكيةا  ٔٔٔأايهتا 

إىل  دينة. اكا ت ىنه السورة مسيت أبحسن القصص كما قاؿ: }ََنُْن  َػُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص مبَا 

َنا إِلَْيَك َىَنا اْلُقْرآَف َاِإْف ُكْنَت ِ ْن قَػْبِلِو َلِمَن اْلَغاِفِلٌَن{.  ٚأَْاَحيػْ

، تقص قصة رلرى عيشة فقط صة النيب يف السورة ااحدةفاختلفت السورة  ن انيخرى نيف قص هللا ق 

انيساس لعيش الناس إلرشاد الناس إىل دتاـ حسن عيشو. ّبة ا العا الدراس ا النيب يوسف اليت فيه

َلَقۡد َكاَف احملبة. كما قاؿ هللا تعاىل العواطف ا ىنه السورة ىي السورة اليت فيها الوقائع ا  غا رة  كنالكا 

.يف َقَصِصِهۡم عِ  ُْايل ٱنۡيَۡلبََٰبِِۗ رَة نيِّ  ٛبػۡ

 عا يها يف سورة ا  لنهي اوضوع   أسلوب اني ر ا ادل ىنا فلنالك قد رغب الباحث يف اختيار 

 .  وضوعل جيد البحث العلمي يف ىنه ادلف   ااعتقد الباحث أف ادلوضوع جديد ا يوس
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 أسئلة البحث  .ب 

 : ليعٌن الباحث أسئلة البحث كما ي ا طالقا  ن خلفية البحث,

 ف ؟سالنهي يف سورة يو اني ر ا  ا االايت اليت تتضمن أسلوب  .ٔ

 ف ؟يوس عاف اني ر ا النهي يف سورة  أ واع  ا .ٕ

 البحث فأهدا .ج 

 : ليسئلة البحث, أىداؼ البحث كما يأ ىا اعتمادا عل

 دلعرفة االايت اليت تتضمن أسلوب اني ر ا النهي يف السورة يوسف. .ٔ

 دلعرفة  عاف أسلوب اني ر ا النهي يف السورة اليوسوؼ.  .ٕ

 أمهية البحث .د 

 أمهية ىنا البحث، ذلا فوائد  تعددة  ن َّنحية  ظرية ا تطبيقية : ا أا 

  ن َّنحية  ظرية  .ٔ

ف. البايدة النهي يف سورة يوسء، تعين اني ر ا اعطى الباحث ىنا البحث ادلعلو ات اجلديدة للقرّا

للقرّاء يف  علم البالغة خاصة يف علم ادلعاىن عن اني ر ا النهي، البايدة ادلراجع  نادلفاىم ادلعارؼ ا 

 آدهبا خاصة.قسم اللغة العراية ا 
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  ن َّنحية تطبيقية .ٕ

 للباحث .أ 

 عميقة دقيقة. سف يف سورة يو  عا يها أف جيعل الباحث  عرفة عن اني ر االنهي ا يستطيع 

 لقسم اللغة العراية ا آدهبا .ب 

 .يف سورة يوسف  عا يها انيصلي اغًن انيصليعن اني ر االنهي ا  أف يفهمليساعد القراء 

 للجا عة  .ج 

لبايدة ادلراجع يف  كتبة جا عة تولو ج أجو ج احلكو ية اإلسال ية خاصة يف  راجع اللغة 

 العراية ا آدهبا.

 توضيح املصطلحات .ه 

يف سوء ادلنع نيجل التوضيح ا  أراد الباحث أف يوضح توضيحو يف البحث يف ىنا التوضيح

 عا يها يف سورة يوسف . اادلصطلحات ا  النهيأسلوب اني ر ا ىو   على  وضوع البحث، ا الفهم 

 ادلقصودة كما يلي: 
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 اني ر أسلوب .ٔ

ىو انيسلوب  ن آايت ادلقصودة سورة يوسف اليت تتضمنو  ن اني ر، إ ا  ن اني ر لو  عين 

  انيصلي أـ غًن انيصلي

 أسلوب النهي .ٕ

سورة يوسف اليت تتضمنو فيها النهي إ ا  ن النهي النز لو ىو انيسلوب  ن أايت ادلقصودة 

  عين انيصلي أا  عين غًن انيصلي

 سورة يوسف .ٖ

وسف عليو السالـ فقط. ا لو السورة مسيت ابسم يوسف كما أف اٌن عن شخصية  يب يىو 

  ن سورة  كية، ا الثاين عشر  ن ترتيب مجيع السورة اعد سورة ىود.ا  ٔٔٔ

 حتديد البحث .و 

ال خيطأ يف فهم ادلقصود عن ىنا البحث سيحدد الباحث اصطالحا يستعملو الباحث يف  كي

 البحث، ا ىو :

 . ٔٔٔإىل  ٔأف ادلوضوع يف ىنا البحث ىو اني ر االنهي يف سورة يوسف اليت تنصها اآلية  .ٔ

 االنهي ا أف يركب ىنا البحث يف دراسة البالغية ىي علم ادلعاين يف كالـ اإل شاء الطليب   اني ر  .ٕ
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 الدراسة السابقة .ز 

 قبل أف يستخدـ الباحث ىنا ادلوضوع عرض الباحث يف السطور التالية تلك الدراسة السااقة

 اجد الباحث البحوث العلمي النز يتعلق هبنا ادلوضوع، كما يلي: 

العنواف   اراء ادلفسرين يف  عاين اني ر ا النهي يف سورة  ٕٔٔٓ،  ٖٛ٘ٓٓٔٚٓدار السالـ،  .ٔ

آدهبا الكلية اإل سا ية ، جا عة  والَّن  الك إاراىيم اإلسال ية يف قسم اللغة العراية ا   النساء

 احلكو ية مباال ج.

 صياغلفظا، ا  ٕٚدة يف سورة النساء ىي أ ا  تائج البحث يف حبث العلم ىي : ألفاظ اني ر ادلوجو 

ألفاظ النهي ادلوجودة يف  فعل ادلضارع ادلقراف االـ اني ر، أ ااني ر ادلستخد ة ىي فعل اني ر ا 

 صيغة النهي الواحدة يعين ال  ع فعل ادلضارع. لفظا، ا  ٙٔىنه السورة ىي 

، العنواف   اني ر االنهي يف أايت اأحاديث النكاح   ٕٔٔٓ،  ٜٖٗٓٓٔٚٓ صطفي كماؿ،  .ٕ

 جا عة  والَّن  الك إاراىيم اإلسال ية احلكو ية مباال ج.

يف احلديث تقع يف أية ا أ ا  ٔٔني ر عن النكاح تقع يف أ ا  تائج البحث ىي:  واضع صيغة ا

ل ادلضارع ادلقراف االـ اني ر، صيغة اني ر ادلستخد ة ىي فعل اني ر ا فعسبعة أحاديث، ا 
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 واضع صيغة النهي عن النكاح تقع يف تسع أايت  ن القرآف الكرًن ا يف احلديث تقع يف ثالثة ا 

 ضارع ادلتصل اال الناىية. أحاديث، ا صيغة النهي جاءت يف صيغة ادل

،   كالـ اإل شاء الطليب يف كتاب الوغ ادلراـ ا  عا ية ) دراسة ٕٓٔٓحنيف الفوز أ.ح،  .ٖ

جا عة  والَّن  الك إاراىيم اإلسال ية االغية(  يف قسم اللغة العراية اآدهبا الكلية اإل سا ية 

 احلكو ية مباال ج.

يها كالـ اإل شاء يف كتاب الوغ ادلراـ ا ادلعا ية،  أ ا  تائج البحث ىي: أحد عشر حديثا اليت ف

فعل اني ر اليت  ٓٔكاف أراعة أ واع كالـ اإل شاء الطليب يف كتاب الوغ ادلراـ ابب الصياـ ا ىي 

إ ك عفو حتب العفو فاعف عين (، ديلك علي صيغتٌن انياؿ صيغة فعل اني ر كمثل: ) اللهم 

فعل  ٗ ر كمثل: ) إذا أفطر أحدكم فليفطر علي دتر (. ا الثاين صيغة ادلضارع اجملبـا االـ انيا 

 كتاب الوغ انيخًن كاف أراعة  عاف كالـ اإل شاء الطليب يفالنداء . ا  ٖاإلستفهاـ ا  ٗهي ا الن

نب ااإل كار للتوايخ اإل كار للك ٕ عىن اإل كار،  ٘ عين اإلرشاد ا  ٕٔىي ادلراـ ابب الصياـ ا 

  عىن الدعاء.  ٔا
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الباحث  ن البحوث الثالثة السااقة أهنا تناالت أسلوب اني ر االنهي  ن خالؿ الحظ 

 تختلفة حبيث أف تنااذلا البحث انياؿ  ن  وضوعو أراء ادلفسرين يف  عاين اني ر االنهي يف سورة 

النهي يف آايت اأحاديث النكاح، االبحث الثالث  ن َّنحية ، االبحث الثاين اني ر ا النساء

ر االنهي يف كتاب الوغ ادلراـ ا عا ية، ااختلفت تلك البحوث التالتة عن ىنا ادلوضوع اني 

 البحث حيث أف انيخًن تنااؿ اسلوب اني ر االنهي يف سورة يوسف.

 هيكل البحث .ح 

 ليكوف ىنا البحث تدرجييا  نطقيا جعل الباحث ىنا البحث ىيكل البحث مما يلي: 

 اجلبء انياؿ .ٔ

ارجي، الغالؼ الداخلي، اإلقرار، اياف  وافقو ادلشرؼ، ىنا اجلبء يتكوف  ن الغالؼ اخل

اعتماد جلنة ادلناقشة، دليل اإلستبداؿ احلريف، الشعار، ادلستلخص، الشكر ا التقدير، ا فهارس 

 ادلوضوعات.

 اجلبء الثاين يتكوف  ن  .ٕ

 الفصل انياؿ : اساسيات البحث
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يف ىنا الفصل اٌن الباحث عن ادلقد ة، أسئلة البحث، أىداؼ البحث، 

ىيكل حتديد البحث، الدراسة السااقة، ا أمهية البحث، توضيح البحث، 

 البحث.

 الفصل الثاين : اإلطار النظرز  

يت تتكوف  ن تعريف علم يف ىنا الفصل سيبدأ البحث  ن تعريف البالغة ال

تكوف  ن يبحث عن تعريف علم ادلعاين النز يالبديع، مث ادلعاين االبياف ا 

 النهي.اإل شاء يتكوف  ن تعريف اني ر ا  كالـتعريف كالـ اإل شاء. ا 

 الفصل الثالث:  نهجية البحث   

 صادرىا، ث عن  دخل البحث، اياَّنت البحث ا يف ىنا الفصل يبح

ت، أداات مجع البينات، طريقة مجع البياَّنت، حتليل البياَّنت، تصديق البياَّن

 إجراءات البحث.

 الفصل الرااع: لب البحث  
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 يف ىنا الفصل يبدأ البحث  ن ترمجة سورة يوسف، مث اىل رلموعة أية يف

أ واع  عاف اني ر اآلخر إىل  سورة يوسف اليت تدؿ على اني ر االنهي، ا 

 النهي يف سورة يوسف.ا 

 الفصل اخلا س: اخلادتة  

 حات.يتكوف  ن اإلستنباطات ا اإلقرتا    

السًنة الناتية ا ادللحقات ) إذا كاف  وجودا(، ا ادلراجع قائمة ادلصادر ا اجلبء الثالث يتكوف  ن  .ٖ

 .للباحث


