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 الثانى الباب

 اإلنشاء آالم

 األول الفصل

 تقسيمه و اإلنشاء آالم مفهوم

 مصطفى أحمد قالو 20.اإلحداث هو اإلنشاء ّنبأ معلوف لويس قال 

 يطلق االصطالح فى واالختراع اإليجاد هو اللغة فى اإلنشاء ، المراغي

 : إطالقين بأحد

 خارج لنسبته ليس الذي الكالم إلقاء وهو المصدرى المعنى .1

 .تطابقه أوال طابقهت

 الصفة له الذي الملقى الكالم نفس هو و االسمي المعنى .2

 .المتقدمة

 : الى األول باالعتبار وينقسم

 االستفهام و والتمني والنهي األمر: أنواع خمسة وهو طلبى .1

 فى حاصل غير مطلوبا مايستدعى بأنه ويعرف والنداء،

 .الطلب وقت المتكلم اعتقاد

 آثيرة، وأنواعه. حاصال مطلوبا يستدعى ما وهو الطلبى غير .2

 ُماِلالَظ َسْئِبَو ،ُرَمُع ُةَفْيِلالَخ َمْعِن: نحو والّذم، المدح صيغ منها

                                                            
 922: ص ،1976 لبنان،-بيروت. المشرف دار واألعالم، اللغة فى المنجد معلوف، لويس. 20
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 اِهللاَت: نحو والقسم ،ُتْبَهَوَو ُتْيَرَتاْشَو ُتْعِبَآ والعقود ،اُجَجالُح

 ىبعس والرجاء ،َقْدالِص َلَمْجَأ اَم: نحو والتعجب ،َكنََّقِدَصَال

 وآم ورب ،ِجَرلَفاِب يِتْأَي اَهللا لََّعَل: نحو ونحوهما ولعل

 21.الخبرية

لدى تقسيم الجملة خبريَّة  َحَبنََّكة حسن بن الرحمن عبد قال

 .وإنشائية

عرفنا أّن اِإلنشاء هو ما ال ينطبق عليه تعريف الخبر، ولدى تحليل 

هو الكالم الذي يتوقف تحقُُّق مدلوله على النطق به، آاألمر  :حقيقته أقول

واالستفهام، وإنشاء العقود، وإنشاء المدح والذّم، وأمر  والنهي والدعاء

 .التكوين، واْلَقَسم، ونحو ذلك

ي الّلغة هو اِإلبداع واالبتداء، وآلُّ من ابتدأ وأضيف هنا أّن اِإلنشاء ف

 .شيئًا فقد أنشأه

 :واِإلنشاء في الجملة اِإلنشائية ينقسم إلى قسمْين

هو ما ال يستدعي مطلوبًا، إالَّ أّنه : اِإلنشاء غير الطلبي: القسم األول

 هو ما: : اِإلنشاء الطلبى: القسم الثاني .ُيْنِشىُء أمرًا مرغوبًا في إنشائه

يستدعي مطلوبًا غير حاصل في اعتقاد المتكّلم وقت الطلب، ويكون 

                                                            
 61: ص. م 1993- ه 1414 لبنان،- بيروت. العلمية الكتب دار والبديع، والمعانى البيان البالغة علوم المراغي، مصطفى أحمد.  21
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 -النداء  -التحذير واِإلغراء  -األمر والنهي : "اِإلنشاء بأنواع من الكالم

 22.االستفهام –الدعاء  -التمّني والترّجي 

 آالم تعريف عن البالغة جواهر آتابه في الهاشمى أحمد وأضاف

 الصّدق يحتمل ال ما واصطالحا اإليجاد، لغة اإلنشاء آالم بأنه اإلنشاء

 وإن. آذب أو صدق قائله الى ينسب فال ،ْمَحاْرَو ْرِفْغِا نحو لذاته، والكذب

 اذا إّال يتحّقق وال مضمونه يحصل ال ما اإلنشاء تعريف فى فقل شئت

 وطلب) تفعل ال( فى الكّف وطلب) افَعل( فى الفعل فطلب -به تلّفظت

 فى االقبال طلب و) االستفهام( فى الفهم وطلب) التمنى( فى المحبوب

 اإلنشاء وينقسم. بها المتلّفظ الصّيغ بنفس إال حصل ما ذلك آل) النداء(

 ماال) طلبى غير فاإلنشاء( طلبى، غير وانشاء طلبى انشاء نوعين، الى

 والعقود، والّذم، المدح آصيغ الطّلب وقت حاصل غير مطلوبا يستدعى

 لهذا دخل وال.(الخبرية وآم ولعّل، وآذاُربَّ والرجاء، والّتعجب، والقسم،

 رغي مطلوبا يستدعى وهو) الطلبى اإلنشاء(. )المعانى علم فى القسم

 و األمر، أشياء، بخمسة ويكون -الطلب وقت المتكّلم اعتقاد فى حاصل

 23.والنداء والتمنى، واالستفهام، النهى،

 الصدق ليحتم ال قول هو اإلنشاء بأنه باحميد أحمد وأضاف 

 يستدعى ما وهو الطلبى اإلنشاء: نوعين إلى ينقسم واإلنشاء لذاته والكذب

 والتمنى والنهى األمر صيغ ويشمل الطلب وقت حاصل غير مطلوب
                                                            

 م، 1996 - هـ 1416 األولى،: ط بيروت،. الشامية الدار دمشق،. القلم دار العربية، البالغة الدمشقي، الميداني َحَبنََّكة حسن بن الرحمن عبد.  22
 221: ص
 63-61:ص. لبنان-بيروت. العلميه الكتب دار والبديع، والبيان المعانى فى البالغة جواهر الهاشمي، أحمد السّيد . 23
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 وله مطلوبا، يستدعى ماال هو طلبى غير اإلنشاء. والنداء واإلستفهام

 العقود وصيغ الذم وأفعال الدح وأفعال القسم: منها آثيرة صيغ

 24.يغتاالتعجبوص

 أن يصح ال ما هو أمين ومصطفى الجارمى على عند اإلنشاء وأما

 اإلنشاء و الخبر جملة من جملة لكّل. آاذب أو فيه صادق إّنه لقائله يقال

 مسندا، الثانى إليه، مسندا األّول ويسمّى به، ومحكوم عليه محكوم: رآنان

 25.ٌدْيَق فهو والّصلة إليه المضاف غير ذلك على زاد وما

 

 

 

 

 الثانى الفصل

  وأغراضه اإلنشاء نواعأ

. الطلبى اإلنشاء و الطلبى غير اإلنشاء: نوعين الى اإلنشاء ينقسم

 :أشياء بخمسة ويكون الطلبى اإلنشاء

                                                            
. فرسدا غرفنداو راجا ت.ف المعانى، وعلم البالغة علم فى المدخل العربية البالغة درس اداب، لسانس باحميد احمد الحاج اندوس الدآتور. 24 

 65-64:ص. 1996 جاآارتا،
  140-139: ص. م 1961- ه 1381 سورابيا،. الهداية والبديع، والمعانى البيان الواضحة البالغة أمين، ومصطفى الجارمى على .25 
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 )األمر فى(  .1
 االستعالء وجه على المخاطب من الفعل حصول طلب هو 

 :26صيغ أربع وله

 ( تعالى آقوله:  األمر فعل  .1

  

   

  ☺  

     (27 

 تعالى آقوله األمر بالم ومالمجز والمضارع  .2

)  

  

   

   

   

    

   .(28
     

 اِكَرَدَو ،اِلَزَنَو ن،ْيوآِم ،ْهَص نحو – األمر فعل واسم  .3

 ِلْيِبَس ىِف يًاْعَس نحو األمر، فعل عن النائب والمصدر .4

 .ِرْيالَخ

 الى األصل معناها عن األمر صيغ تخرج وقد 
 :األحوال وقرائن الكالم سياق من تستفاد أخرى معاٍن

                                                            
 63: ص والبديع، والبيان نىالمعا فى البالغة جواهر . 26

 37: هود سورة . 27 
 282: البقرة سورة .28
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  ( تعالى قوله فى آالّدعاء .1

      

   

     

     

     

   

     (29 

 اَهَأيُّ َمَلالَق ىِنِطْعَأ-َكْياِوَسُي ْنَمِل آقولك وااللتماس .2

 ُخاَأل

 ( تعالى آقوله -واإلرشاد .3

  

   

   

  

  

   

   (.30 

 ⌧( تعالى آقوله -والتهديد .4

  ⌧ 

  

  

                                                            
 29-25: طه سورة. 29
 282: البقرة سورة. 30
 44: القلم  سورة. 30
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  ☺    

(.31 

 ( تعالى آقوله  -والتعجيز .5

   ☺ 

  

  

  

  

   

   

    (.32 

  ( تعالى آقوله -واإلباحة .6

  

  

   

   

    

   

  

  ⌧ 

   

 

   

    

  

  

                                                            
 44: القلم  سورة. 31
  23: البقرة سورة.  32



18 
 

  

  

  

⌧     (33 

 تعالى قوله نحو -والّتسوية .7

) 

   

  

  ☺ 

   

☺    (.34 

 تعالى آقوله -االآرام و .8

)  

    (.35 

 ( تعالى قوله نحو واالمتنان .9

☺   

⌧  

 ☺ 

    

   .(36 

                                                            
 187: البقرة سورة. 33
  16: الطور سورة. 34
  46: الحجر سورة. 35
 114: النحل سورة. 36
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  (تعالى آقوله-هانةواأل .10

  

⌧ (.37 

 ( تعالى آقوله ّدواموال .11

⌧ 

☺    (.38  

  39:القيس امرئ آقول والتمنى .12

 اَمَو ٍحَبَصِب*  ىَلَجْنِا َالَأ ُلْيِوالَط ُلْيالَّ يُّهاَأ َالَأ

 .ٍلَثْمَأِب َكْنِم اُحَبْصاِإل

 ( تعالى آقوله واالعتبار .13

  

☺  

☺   

    

   

(.40 

  ُأدٌخْل -اُبالَب ُقُرُط ْنَمِل آقولك -واإلذن .14

 ( تعالى آقوله والتكوين .15

☺ 

   

  ☺ 

                                                            
 49: الدخان سورة. 37
 6: الفاتحة سورة. 38
 العرب الشعراء من األولى الطبقة رأس الجاهلي العصر شعراء رأشه أحد) م 565 - م 520( ُحندج واسمه الكندي حجر بن القيس امرؤ.39
  99: األنعام سورة.  40
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   (.41 

 اَهُتْخُأ ْوَأ دًاْنِه َتَزوَّْج نحو -والّتخيير .16

 42).َكْيَيِل امَِّم ْلُآ( نحو -والّتأديب .17

 ( تعالى آقوله -والّتعّجب .18

⌧   

  ⌧ 

 ⌧ 

   (.43 

 )النهي فى(  .2
 صيغة وله. االستعالء جهة على الفعل عن الكف طلب: هو 

 َالَو( تعالى آقوله الناهية بال المقرون المضارع وهي واحدة

 عن النهي صيغة تخرج 44).اَهِحَالْصِإ َدْعَب ِضْراَأل ىِف اُدْوِسْفُت

 الدعاء،: منها سياق من تفهم أخرى معان إلى الحقيق معناها

 التهديد التمنى، ، التيئيُس التوبيح، اإلرشاد، اإللتماس،

  45.والتحقير

 تستفاد أخر معاٍن إلى معناها أصل عن الصيغة هذه تخرج وقد
 46:األحوال وقرائن الكالم سياق من

                                                            
  117 :البقرة سورة.  41

 يا لي فقال" ، الصحفة في تطيش يدي فكانت وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول حجر في غالما آنت قال عنه اهللا رضي سلمة أبي بن عمر عن. 42
 )عليه متفق( .بعد طعمتي  فمازالت" . يليك مما وآل بيمينك، ،وآل اهللا سم… غالم

 48: اإلسراء سورة.  43 
 68: ص والبديع، والبيان المعانى فى البالغة جواهر.  44

 73: ص المعانى، وعلم البالغة علم فى المدخل العربية البالغة درس.  45 
 68:ص والبديع، والبيان المعانى فى البالغة جواهر. 46
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  (تعالى قوله نحو آالّدعاء .1

    

   ⌧ 

  

    

⌧   

  .(47 

 .َتَتَواَن َال ُخاَأل ايَُّهَأ -َكْياِوَسُي ْنَمِل آقولك  واإللتماس .2

 ( تعالى آقوله واإلرشاد .3

   

   

    

   

   

  ⌧  

   ⌧ 

     .(48 

   ( تعالى آقوله والّدوام .4

⌧ ⌧ ☺ ☺ 

☺  ☺ 

⌧  

   

   .(49 

                                                            
 286: رةالبق سورة.  47
 11: المائدة سورة . 48

 42: إبراهيم سورة.  49
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 ( تعالى قوله نحو العاقبة وبيان .5

  

    

   

   

    .(50 

 ( تعالى قوله نحو والّتيئيس .6

 ⌧ ⌧  

   

☺   

 ☺    .(51 

 :اًرْخَص ااَهَخَأ ىِثْرُت 52الخنساء آقول نحو والّتمنى .7

 النََّدا ِلَصْخِر َتْبِكَياِن َأَال*  َداَنْجُم َوَال ُجوًدا َأَعْيَنيَّ

 .ىمَرَأ ْعِطُت َال -َكَماَدَخِل آقولك والّتهديد .8

   .ِةَالالَص ىِف َتَأْنَو َتْلَتِفْتَال نحو والكراهة .9

 ( تعالى آقوله والّتوبيح .10

   

    

   

   

⌦   

    

   
                                                            

 169: االعمران سورة.  50
 7: التحريم سورة.  51
 مع وسلم عليه اهللا صلى النبي على قدمت ، مشهورة  وشاعرة ، جليلة صحابية ، السلمية رباح بن الشريد بن عمرو بنت تماضر) الخنساء.  (52

 .معهم  فأسلمت  سليم، بني قومها
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☺  

  

   

  

 ☺   

   

     (.53 

  ( تعالى آقوله واالئتناس .11

    

  

⌧  

  ☺  

   

    

    

   

   

  ☺ 

 ⌧ 

  ☺ 

    

   

   .(54 

 :اًرْواُفَآ ْوُجْهَي 55الطيب أبو آقول والّتحقير .12

                                                            
 11: الحجرات سورة.  53
  40: التوبة سورة.  54
 هـ 303أبو الطيب المتنبي هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد أبو الطيب الكندي وقيل الجعفي الكوفي المولد، ولد سنة .  55
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 َأْنَجاٌسَل الَعِبْيَد ِإنَّ*  َمَعُه الَعَصا ِإالَّ الَعْبَد َتْشَتِز َال 

 .َمَناِآْيُد

 )االستفهام فى(    .3
 معلومًا يكن لم بشيء علم طلب هو الهاشمى أحمد عند االستفهام

 شيء فهم طلب هو المراغى مصطفى أحمد عند وأما 56،قبُل من

 وهل الهمزة: وهي أدواته إحدى نم بأداة به، علم لك يتقدم لم

  57.وأي وآم وآيف وأّنى وأين وأّيان ومتى ومن

  58:أقسام ثالثة الطلب بحسب وتنقسم

 وهو رىأخ تارة والتَّصديق تارة التَّصور به يطلب ما  .1

 .الهمزة

 .هل وهو فقط التَّصديق به يطلب وما .2

 .االستفهام ألفاظ بقّية وهو فقط التَّصور به يطلب وما .3

 :الهمزة ) أ(

 .أوتصديٌق تصوٌُّر: أمرين أحد بالهمزة يطلب 

 مسافٌر أعلىٌّ نحو المفرد إدراك هو فالّتصّور 

 أحدهما من حصل الّسفر أّن   تعتقد سعيٌد، أم

 فيقال بالّتعيين، يجاب ولذا تعيينه تطلب ولكن

 الّتصور، لطلب التى الهمزة وحكم. مثًال سعيد

 :أآان سواء بها، عنه المسئول يليهَا أن
                                                            

 70: جواهر البالغة فى المعانى والبيان والبديع، ص. 56 
 63: ص ،والبديع والمعانى البيان البالغة علوم.  57
 72 -70 :ص والبديع، والبيان المعانى فى البالغة جواهر. 58
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 ؟ ُفُسْوُي ْمَأ اهَذ َتْلَعَف َتْنَأَأ: نحو اليه مسندا .1

 ْمَأ ِرْماَأل ِنَع َتْنَأ ُباِغَرَأ: نحو مسندًا أم .2

 ؟ِهْيِف ُباِغَر

 ؟ دًاْيِعَس ْمَأ ُدُصْقَت اَيَيِإَأ: نحو عوالمف أم .3

 ؟ يًااِشَم ْمَأ َتْرَضَح بًااِآَرَأ:  نحو حاال أم .4

 َمْوَي ْمَأ َتْمَدَق ُسْيِمالَخ َمْوَيَأ:  نحو ظرفا أم .5

 ؟ ُةَعْمالُج

 مع معادل التَّصور همزة مع غالبا ويذآر 

. السابقة آاألمثلة مّتصلة وتسمى) أم( لفظة

 ؟ َرَضَح ُلْيِلَخَأ: نحو المعادل هذا حذف ويجوز

 ؟رًّاَج َهلُُّمَو َتْراَفَس ُسْيِمالَخ َمْوَيَأ: ونحو

 بين تاّمة نسبة وقوع ادراك هو فالّتصديق  

 فى التَّصديق ويكثر. وقوعها  عدِم أو شيئين

 عن تستفهم ،؟ُرْيِماَأل َرَضَحَأ آقولك الفعلّية الجمل

: ةبلفظ يجاب الحالة ههذ وفى ونفيها النسبة ثبوت

 نحو األسمّية الجمل فى التَّصديق ويقّل ال أو، نعم،

 التَّصديق همزة مع يذآر أن ويمتنع. ؟ُراِفَسُم ىُِّلَعَأ

 قّدرت بعدها) أم( جاءت فإن مّثل آما معادل
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 ىِلُأبَا ُتْسَلَو آقوله) بل( بمعنى وتكون منقطعًة

 .ُعاِقَو اآلَن ُهَو ْمَأ اٍءَن َتىْوُمَأ*  اَكاِلَم ىَدْقَف َدْعَب

 :هل  ) ب(
 معرفة أي فحسب التصديق لطلب حرف هو 

 َمَدَق ْلَه: فتقول وقوعها عدم أم النسبة وقوع

 وألجل. َالِب أو ْمَعَنِب فتجاب ؟ِرَفالَس ْنِم َكْوُخَأ

  59:الوضع ألصل بالتصديق اختصاصها

 ألن ،)أم( بعد معادل معها يذآر أن متنعا .1

 أن نفيد )هل( فإن التناقض، الى يؤدي ذلك

 )أم(و لطلبه، ألنها بالحكم، جاهل المسائل

 وإنما به، عالم السامع أن تفيد المتصلة

 جاءت فإن األمرين، أحد تعيين يطلب

 التي بل بمعنى منقطعة آانت )أم( بعدها

 َأْم ِدْيُقَكَص َجاَء َهْل: نحو .األضراب تفيد

 َعُدوَُّك؟

 هي التي التراآيب فى استعمالها وقبح .2

 ْلَه: نحو الحكم، بمضمون العلم مظنة

 الفعل على المعمول تقديم إذ ؟َتْمَلَآ دًامََّحُم

 علم يفيد وهذا غالبا، للتخصيص يكون
                                                            

 65: ص والبديع، والمعانى البيان البالغة علوم.  59
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 المخصص يطلب وإنما بالحكم، المتكلم

 ما تحصيل لطلب هل تكون وحينئذ فحسب،

 .عبث وهو لحاص هو

 وما من   )ج( 

: تعالى قوله مثل العاقل عن بها يستفهم هو من 

)  

  

  

  

 ⌧    

   

   

 ⌧  

  ⌧ 

 

    .(60   

 قوله ومثل 61.العاقل غير عن بها يستفهم هو وما

 : (إبراهيم سيدنا لسان على تعالى

   

  

☺  

                                                            
 15: فصلت سورة.  60
 87-86: ص المعانى، وعلم البالغة علم في المدخل العربية البالغة درس . 61
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   .(62  

 63:أقسام ثالثة ينقسم ما

: نحو وشرحه، االسم إيضاح بها يطلب ما  )1

 .ُةضَّالِف ُهنََّأِب: فيجاب ؟ِنْيُسَجاالَلَم

: نحو المسمى حقيقة بيان بها يطلب ما  )2

 َةَمْعِن اِلَوَز ينَِّمَت ُهنََّأِب: فيجاب ؟ُدَساالَحَم

 .ُدْوُسْحالَم

 لقادم قولك نحو الشيء حال بيان يطلب ما )3

 وقول ؟َتْناَأَم: التعرفه وأنت عليك

 64:المتنبي

 ُبْيِلَآ اَمَف*  ُهُباِقَنَم َيِفْوُتْسُت ُحاِئَدالَم َتْيَل 

 .ُلوَّاَأل ُرِصْعاَأل ُلْهَأَو

 وأنى وأين وأيان متى  ) د( 

 أو ماضيا الزمان عن بها ويستفهم: )متى(

 ومنه ؟ُراِفَسُت ىَتَمَو َتْرَضَح تَىَم مثل 65مستقبال

 : (تعالى قوله

 ⌧  

                                                            
 52: االنبياء سورة.  62
 67: ص والبديع، والمعانى البيان البالغة علوم.  63
 هـ 303 سنة ولد المولد، الكوفي الجعفي وقيل الكندي الطيب أبو عبد بن الحسن بن الحسين بن أحمد هو المتنبي الطيب أبو . 64
 87: ص المعانى، وعلم البالغة علم في المدخل العربية البالغة درس. 65
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   .(66 

 المستقبل الزمان تعيين بها يطلب: )أيان( 

 قوله والتهويل، تفخيمال مقام فى وتكون 67خاصة،

  : (تعالى

 ☺ 

   .(68 

: تعالى قوله مثل 69المكان عن بها ويسأل: )أين( 

)  

    

 ☺    

  

☺     

  

 ⌧    

.(70 

  71:آثيرة المعان وتأتي لإلستفهام: )أّنى( 

 تعالى آقوله آيف بمعنى فتكون  )1

) ⌧  

   

  
                                                            

 48: يس سورة . 66
 67 :ص والبديع، والمعانى البيان البالغة علوم.  67
 6: القيامة سورة.  68
 87 :ص المعانى، وعلم البالغة علم في المدخل العربية البالغة درس.  69
 10-7: القيامة سورة . 70

  76 :ص والبديع، والبيان المعانى فى البالغة جواهر. 71 
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    .(72
    

 تعالى آقوله أين ِمن بمعنى وتكون  )2

) 

  

 

 

  

⌧ 

⌧  ☺ 

  

⌧ 

☺ 

  

   

☺  

 ⌧   

    

    

   

    (.73 

 ىنََّأ ىِنْرَز آقولك متى بمعنى وتكون )3

 ِشئَت

                                                            
 259: البقرة سورة .72 

 37: آلعمران سورة.  73
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 وأي آم آيف )   ه( 

 تعالى قوله مثل: الحال عن بها يسأل )آيف(

)⌧   

   

   .(74 

 تعالى قوله مثل: العدد عن بها يستفهم )آم( 

)⌧ 

 

 

   

   

☯   

☯   

    

  ☺ 

☯ 

 

  

  

☺  

 ⌧ 

  

  

  

                                                            
 17: الغاشية سورة .  74
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    .(75 

 فى المتشارآين أحد تمييز فى تستعمل )أي(

 ( تعالى قوله مثل: أمريعمها

  

  

  

⌧ ⌧  

  

⌧  

  

 عن بها ويسأل 76).  

 -وغيره والعاقل والعدد والحال والمكان الزمان

  77.اليه تضاف ما حسب على

 األصلى معناها عن هاماالستف ألفاظ تخرج وقد
 ألغراض به العلم مع الّشىء عن بها فُيستفهم
 أهّم ومن وداللته الكالم سياق من ُتفهم أخرى
 78:ذلك

 ☺(تعالى آقوله األمر  )1

  

   

 
                                                            

 19: الكهف سورة .  75
 73: مريم سورة.  76
 89-88 :ص المعانى، وعلم البالغة علم في المدخل العربية البالغة درس.  77
 77 :ص والبديع، والبيان المعانى فى البالغة جواهر.  78
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☺ 

  

   

   

 ☺ 

 واُهَتْنِا أى 79)

 ( تعالى آقوله ىوالّنه )2

  

 

☺ 

☺ 

 

  

  

  

  

   

   

 َال أى 80). 

 .ُهْوَشْخَت ْنَأ قَُّحَأ اُهللاَف ْمُهْوَشْخَت

 ( تعالى آقوله والتسوية  )3

 ⌧ ⌧ 

  

⌧  
                                                            

 91: المائدة سورة.  79
 13: التوبة سورة.  80
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  .(81 

 (تعالى آقوله والّنفى )4

 

  

 أى 82). 

 .اُنَسْحاِإل الَِّإ اِنَسْحاِإل اُءَزاَجَم

 (تعالى آقوله واإلنكار )5

  

 

 

⌧  

   

  

☺ 

.(83 

 تعالى آقوله الّتشويقو )6

) 

  

  

  

  

                                                            
 6: البقرة سورة.  81
 60: الرحمن سورة.  82
 80: األعراف سورة.  83
 10: الصف سورة.  87



35 
 

⌧     

.(84 

 ( تعالى آقوله واالستئناس )7

 ☺ 

☺    .(85 

 ( تعالى آقوله والّتقرير )8

  ⌧ 

.(86 

 ( تعالى آقوله والّتهويل )9

  

 .(87 

 ( تعالى آقوله االستبعادو )10

  

  

   

 .ُنْواُرَق اُلَم ىِل ُنْوُكَي ىنََّأ: ونحو 88)

  ( تعالى آقوله والّتعظيم )11

   

⌫ 

   

   

     
                                                            

 
  17: طه سورة.  85
 1: اإلنشراح  سورة.  86
  3: الحاّقة سورة.  87
  13: دخانال سورة.  88
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☺  

     

 ⌧ 

  

   

.(89 

 ؟ رًاْيِثَآ ُهَتْحَدَم ىِذالَّ اَذَهَأ: نحو والتحقير )12

 تعالى آقوله والتعجب )13

)⌧ 

   

   

  

  

 

(.90 

 َما ِاَلى َكُيْرِشُد َأَرَأيَُّك: نحو والتهّكم )14

: تعالى قوله وعليه َتُقْوُل؟
 

 

 

  

⌧  

 

  

   
                                                            

  255: البقرة سورة.  89
 20: النمل سورة.  90



37 
 

  

   

  

  91   

  : (نحو والوعيد )15

⌧  

  

(.92 

 ( تعالى آقوله واالستبطاء )16

  

 

 ☺ 

  

  

   

☺ 

 

 

 

  

 

 

  

    

   

                                                            
 87: هود سورة.  91
  6: الفجر سورة . 92
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 .؟َكُتْوَعَد ْمَآ: نحو 93)

 تعالى آقوله الخطأ على والّتنبيه )17

)  

☺  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

   

 

  

  

       .(94 

 تعالى آقوله الباطل على والّتنبيه )18

) ☺ 

   

☺  

                                                            
 214: البقرة سورة.  93
 61: البقرة سورة.  94
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⌧   

    .(95 

 آقوله الّطريق ضالل على والّتنبيه )19

 ( تعالى

    (.96 

 97:المعّرى العالء أبى آقول والّتكثير )20

 َنْيَأَف َبْحالرَّ َأَلَمَت وُرنَاُبَق ِهِذَه اَحَص  

 .َعاٍد ِدْهَع ْنِم وُرالُقُب

 

 )التمّنى فى(     .4
  98:حصوُله اليرجى الذى المحبوب الّشىء طلب هو 

  99:المتنبي آقول مستحيال لكونه إّما -

 .َماَتْحَمَل َأْرُضَك َوَحَمْلَت*  َفَرْقَتُه َوَقاَرَك َفَلْيَت

 تعالى آقوله نيله فى مطموٍع غير ممكنًا لكونه وإّما -

)    

    

  

   

    
                                                            

 40: الزخرف سورة.  95
 26: التكوير سورة . 96
، شاعر وفيلسوف وأديب )م1057- 973(، )هـ 449 -هـ  363(أبو العالء المعري هو أحمد بن عبد اهللا بن سليمان القضاعي التنوخي المعري  .97
 بي من العصر العباسيعر
 

 80: جواهر البالغة فى المعانى والبيان والبديع، ص 98
 هـ 303 سنة ولد المولد، الكوفي الجعفي وقيل الكندي الطيب أبو عبد بن الحسن بن الحسين بن أحمد هو المتنبي الطيب أبو  99
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   (.100 

 طلبه آان حصوله يرجى مّم المحموب األمر آان وإذا

 اُهللا لََّعَل( تعالى آقوله) ولعّل بعسى،( فيه ويعّبر ترجيًا

 وقد). ِحَفْتاْلِب ِتَىْأَي ْنَأ اُهللا ىَسَع(و) رًاْمَأ َكِلَذ َدْعَب ُيحِدُث

 أربُع وللّتمّنى بالِغيِّ، لغرِض) ليَت( الّترّجى فى تستعمل

 أصلّيٍة غيُر وثالث ،)ليَت( وهي أصلّيٌة، واحدة أدوات،

 :وهي بالغيٍّ لغرض بها ويتمّنى نها،ع نائبُة

  ( تعالى آقوله هل .1
    

   
   

    
  

   
⌧ 

⌧   
 ☺ ⌧ 

  ☺  
  

  
   

   .(101 
   ( تعالى آقوله ولو .2

⌧   

☺ .102 
 ( تعالى آقوله ولعّل .3

  
☺  ☺ 

   ⌧ 
                                                            

  79: القصص سورة. 100
 53: ألعرافا سورة . 101
 102: الشعراء سورة.  102
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  ☺ 
  

  ☯ 
  

   
   

    .(103  
 

 )الّنداء فى(    .5
 مناب نائب بحرف عليه المخاطب إقباَل كلمالمت طلب هو
 ألهمزة :ثمانية وأدواته اإلنشاء، الى الخبر من المنقول) ُأنادى(

  104:نوعان االستعمال فى وهي ووَا، وهيَا وأيَا وآْى وآ ويَا وأّى

 القريب لنداء وأّى ألهمزة )1
 البعيد لنداء واتاألد وباقى )2

. وأّى بالهمزة فينادى القريب منزلة البعيد ُيَنزَُّل وقد
 صار المتكّلم ذهن فى استحضاره لِشدَّة أنه إلى إشارة

 أمام ماثٌل وآأنه القلب عن يغيب ال معه آاالحاضر
  105: الضبّي آقول العين
 َبِعيٌد الَمُنْوُن َتَصُب َوَمْن حيٌّ*  ِبَخاِلٍد َوَلْيَس َتعُبُد َال َأَأِبيُّ
 ألهمزة( بغير فينادى البعيد منزلة القريب ينّزُل وقد
 )وأّى

 آأنه المنزلة ُبعُد فُيجعُل. مرتبته علوِّ الى إشارًة ) أ(
 معه وأنت) موالى أيا( آقولك المكان، ىف ُبعٌد

 .الّشأن رفيُع القدر عظيُم المناَدى أن على للّداللة
 آقولك ودرجِته منزلتِه انحطاط إلى إشارة أو ) ب(

 .معك هو لمن) أياهذا(

                                                            
 38: القصص سورة.  103
 83 :ص والبديع، والبيان المعانى فى البالغة جواهر.  104
 والعربية والشعر باألخبار عالما الكوفة، علماء أآابر من آان: اللغوي النحوي األديب الراوية الضبي الرحمن عبد أبو  هو.  105
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 آأّنه ذهنا وشرود لغفلته السامع أن إلى إشارة أو  ) ج(
 وآقول أيافالن للّساهى آقولك حاضر غيُر

  106:الباروِدى
 َكنَِّإَف ًالْهَم*  َصَلِف ْنِم ُرْوُزالَم ُراِدالسَّ اأيَُّهَي
 .ُعَخِدُمْن اِماَأليَِّب

 إلى األصلى معناها عن الّنداء ألفاظ تخرج وقد
 القرائن بمعونة الّسياق من ُتفهم  أخرى معان
 : ذلك أهمِّ ومن
 ُمْوُلْظاَمَي: يتظّلم بلْقَأ ْنَمِل قولك نحو اإلغراء .1
 َنْيِنِمْؤُمْلِل ياُهللا نحو واالستغاثة .2
 107:المعرى العالء أبي آقول نحو دبةوالنُّ .3

 َوَوا*  ُصاِقَن َلْضالَف ىَعْدَي ْمَآ بًااَعِجَوَف 
 .ُلاِضَف َصنَّْقال ُرَهُيْظ ْمفًاَآْسَأ
 108:القيس أمرء آقول والّتعجب .4

 ِلْتالَف اِرَغُم لُِّكِب * ُهُمْوُجُن نََّأَآ ٍلْيَل ْنِم َكاَلَيَف
 .ِلُبْدَيِب ْتدَُّش
*  ماََّلَأ اُبَتالَم َمَتى أُفَؤاِدى :آقوله والّزجر .5

 .امََّلَأ ِسىْأَر َقْوَف ُبوالشَّْي ُحَتَص
 تعالى آقوله والّتَوُجع والّتَحسُّر .6

) ⌧ 
⌧  

  
☺  

  
  

  

    (.109  

                                                            
رائد مدرسة البعث واإلحياء في الشعر العربي الحديث، وهو . محمود سامي بن حسن حسين بن عبد اهللا البارودي المصري شاعر مصري. 106

 محتويات.أحد زعماء الثورة العرابية وتولى وزارة الحربية ثم رئاسة الوزراء باختيار الثوار له
، شاعر وفيلسوف )م1057- 973(، )هـ 449 -هـ  363(أبو العالء المعري هو أحمد بن عبد اهللا بن سليمان القضاعي التنوخي المعري . 107

 وأديب عربي من العصر العباسي
 أحد أشهر شعراء العصر الجاهلي رأس الطبقة األولى من الشعراء العرب) م 565 -م  520(امرؤ القيس بن حجر الكندي واسمه ُحندج .  108
 40: سورة النباء.  109
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 ٌمَالَس ىَمَسْل ِزَلْىْنَم اَيَأ :آقوله والّتذآر .7
 .ُعاِجَوَر َنْيَمِض ىِتاّلَال ُمُناَألْز ْلَه*  اَمُكْيَلَع
 العالء أبي آقول نحو والتََّضجرُّ والّتحيُّر .8

 110:المعرى
 َصْبِري*  ِبي َأَناُتَك َأِفْنَت َفَقْد ُجَدى َياَناَق

  .َوَأْنَساِعي يَوَأْحَالِس َوُعْمِري
 والمطايا األطالل نداء فى هذا ويكثر
 ونحوها

 بعد ظاهر ذآراسم وهو واالختصاص .9
 اهللا َرحَمُة( تعالى قوله نحو. لبيانه ضمير
). مِجيد حميد إّنُه البيِت أهَل عليُكْم وَبَرآاتُه
 ويكون اُءَيِبْناَأل ُةَثَرَو اُءَمَلالُع ُنْحَن ونحو

 : االختصاص
 َفْيالضَّ ُمِرُأْآ نَاَأ نحو) للّتفاخر اإّم( ) أ(

 اوُجُلالرَّ اَهّيَأ
 ُنْيِكْسالِم ُرْيِقالَف اَنَأ نحو للّتواضع إما ) ب(

 اَهُتيََّأ اَنَلْرِفاْغ مَّلّلُهَأ ونحو ُجُلالرَّ ايَُّهَأ
 111.اَبُةالِعَص

هو ما ال يستدعي مطلوبًا، إالَّ أّنه ُيْنِشىُء : الطلبي اِإلنشاء غيرأّما 
ئه، وله أنواع وصَيٌغ َتُدلُّ عليه، ومنها األنواع إنشأمرًا مرغوبًا في 

 112:التالية
أْمَر "وهو أعالها، وهو ما يمكن أن ُنَسّمَيُه  ) أ(

آما  "ْنُآ"وجمَلة أْمِر التكوين هي لفظ " التكوين
 ☺(قال اهللا عزَّ وجلَّ 

   

                                                            
، شاعر وفيلسوف )م1057- 973(، )هـ 449 -هـ  363(أبو العالء المعري هو أحمد بن عبد اهللا بن سليمان القضاعي التنوخي المعري .110 

   وأديب عربي من العصر العباسي
 85: ص والبديع، والبيان المعانى فى البالغة جواهر . 111

 223-221:ص العربية، البالغة.  112 
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⌧    

     .(113 
وهو إنشاُء العقود، وحلُّ المعقود منها، مثل عقود  ) ب(

البيع، وعقود الزواج، وأوامر َضْرِب الّرق، 
وقرارات تعيين الموظفين، وقرارات اِإلقالة من 

الطالق الوظائف مّمن يملك ذلك، وآعبارات 
، والعتق، ومبايعة رئيس الدولة، وخلع البيعة عنه

وتأتي ِصَيُغ العقود وِصَيُغ حّلها  .ونحو ذلك
بعباراٍت مختلفات من الجمل الفعلّية واالسمّية، وما 

 :يقوم مقامها اختصارًا، مثل
إنشاء عقود البيع والشراء بما يدلُّ عليها   .1

 - َكْنريُت ِمآِبْعُتَك، اْشَت" :اصطالحًا من عبارات
اْشَتِر ِمْني،  -ِبْعني، ْبعُتك  -، أشتري منك بيعَكَأ

 .ونحوها" اْشَتَريُت منك
إنشاء عقود الزواج بما يدلُّ عليها اصطالحًا من   .2

 -آَزّوجُتك بنتي، قبلت زواجها : "عبارات
َزّوْجِني اْبَنَتك،  -ُأَزَوُجك ابنتي، َتَزوَّجتها 

 .ونحوها" زّوْجُتَكَها
إنشاء عقد مبايعة أمير المؤمنين بما يدلُّ عليها   .3

 -أبايعك على الّسمع والطاعة : "من عبارات
 .ونحوها"والطاعهبايعُتَك على الّسمع 

إلى غير ذلك من عباراٍت تتضمَّن في عرف 
الناس إنشاء العقود، وهي ُجَمٌل، أو مختصراٌت 

 .تتَضمَُّن معَنى ُجَمٍل إْنَشاِئّية
خول في اِإلسالم بإعالن الشهادتين، إنشاُء الد  .4

فهو َعْقٌد مع اِهللا باِإلْسَالم له، مع عقد النّية على 
 .هذا الدخول

إنشاء الدخول في نحو عبادة الصالة، أو عبادة   .5
الحج والعمرة، فالدخول في الصالة يكون بعقد 

                                                            
 82: يس سورة . 113
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النّية مع تكبيرة اِإلحرام، إْذ تكبيرة اِإلحرام تنوب 
 الصالة وأنشأته، مع ول فيعقدت الدخ: مناب

والدخول في عبادة  .النّية في النفس استحضار
الحج أو العمرة يكون بعد النّية مع التلبية، إذ 

 عبارة 
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عقدُت الدخول في : تنوُب مناب" لبَّْيَك اللَُّهَم لبَّْيَك"

الحج أو العمرة وأنشْأته، مع استحضار النّية في 

 .النفس

َفَسْخُت " :تدلُّ عليه، مثل حلُّ العقود بعبارات  .6

: قول الرجل لزوجته -َخَلْعُت اْلَبْيَعَة  -البيع 

قول مالك  -طلَّْقُتِك أو أنِت طالق، أو نحو ذلك 

أعتقتك، أو َأْنَت َعِتيٌق، أو قوله : الرقيق لمملوآة

 .ونحو ذلك" آاَتْبُتَك على آذا: له

 :ِصيغإْنشاء المدح أو الّذم، ويأتي في أفعاٍل و)  ج( 

ِنْعَم اْلَعْبُد ِإنَّه أّواب : "مثل" ِنْعم: "فيأتي المدح بفعل  )1

 ."َفِنِعمَّا ِهي -المتَّقين   وَلِنْعَم دار  -

 -ِبْئَس الشََّراُب : "مثل" بْئَس: "ويأتي الذَّمُّ بفعل  )2

 ."َفَلِبْئَس َمْثَوى المتكبِِّريَن

ه َفُيَصاُغ وُيَحوَُّل الفعل الماضي الثالثي عن وْزِن  )3

َفُعَل، الزمًا بضّم العين، وُيْسَتْعَمُل عندئٍذ "على َوْزِن 

للداللة على المدح أو " نعم وبئس"قريبًا من استعمال 

َحُسَنْت ُمْستقّرًا  -َوَحُسَن أولِئَك َرفيقًا : "الذم، مثل

وَساَءْت  -إنََّها َساَءْت ُمْسَتَقّرًا وُمَقامًا  -َوُمقامًا 

ُمْحمٌُّد َعُظَم َرُسوًال،  -َساَءْت ُمْرَتَفقًا َو -َمِصيرًا 
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. وَآُرَم أْصًال، وَجُمَل ُخُلقًا، وَجاَد عطاًء، وَفاَق َبَيانًا

في هذه األمثلة هي على " ساَء وَجاَد وفاَق"أْفَعاُل "

وإن شاَبَه لفُظها الذي " َفُعل"تقدير تحويلها إلى وزِن 

َلْت ِمْنُه، ألّن َلْفَظها اّلِذي ُحوَِّلْت إَلْيِه َلْفَظَها الذي ُحوِّ

ولكن تحرَّآِت " وَفْوق -َجُوَد  -َسُوَء "ُحوَِّلْت إليِه هو 

 ما مثل إلى الواو واْنَفَتَح ما َقْبَلَها َفُقِلَبْت ألفًا، فعادت

وُنالِحُظ أّن عبارات إنشاء  .اللفظ في َعْنُه ُحّوَلْت

في اللَِّسان  المدح والذّم من بدائع الصَِّيغ والترآيباِت

 .وُيْمِكن أن ُنْلِحَق الشتائم بإْنشاِء الّذم .العربي

ُأْقِسُم باهللا : "، منهاإْنَشاُء اْلَقَسم، وَلُه ِصَيٌغ آثيَرة ) د(

َأْشَهُد  -َأْحِلُف باهللا َألْفَعُل أو َلَتْفَعَلنَّ  َلَفَعْلُت َأْو َألْفَعَلنَّ

اللَُّه أو َيْعَلُم اللَُّه  َعِلَم–نَّ ُأْشِهُد اللََّه َألْفَعَل -َألْفَعَلنَّ 

 ."ألْفَعَلّن

ويختصر العرب عباراِت اْلَقَسم َفَيْحِذفون منها فعل 

واللَِّه : اْلَقَسِم، ويشيرون إليه بأداٍة آحرف اْلَقَسم، مثل

" اِهللا ألْفَعَلنَّ: "أو بحرآة إعراٍب مثل" َتاِهللا -باللَِّه  -

اللََّه "اّر، أو على تقدير وجود حرف القسم الج

َأْحِلُف اللََّه بالنصب، والنصب جاء على : أي" ألْفَعَلنَّ

حذف الجار ونْصُب  طريقة الحذف واِإليصال، وهو

والغرُض من إنشاء  .المجرور به على أّنه مفعوٌل به
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اْلَقَسِم تأآيد الجملة الخبريَّة آما َسَبَق بيانه في 

 .مؤآداِت الخبر

التََّفجُِّع، أو التََّرحُِّم، أو التَّْثِريب، َأْو  إنشاء التوّجِع أو)  ه(
وَتُدلُّ على هذه المعاني عبارات هي   .َتْقبيِح الحال

في الحقيقة اختصاٌر لجمل أو َرْمٌز لها من جهة 

 .المعنى

 -يا ُعمراه : "ففي التوّجع نالحظ عبارات مثل   )1

: ومثل ."اهواَفِجيَعت -واُحْزَناه  -واُمحّمداُه  -واُعَمراُه 

 ."َأّوه -آه "

وفي الترحم أو التخّوف من وقوع مكروه، مثل    )2

 ."َوْيَسه -وْيَحُه "

: قالوا" َوْيَبه -َوْيَله : "وفي التقبيح والتثريب، مثل   )3

وهما آلمتا عذاب، أي هما آلمتان ِإلْنَشاِء التقبيح 

 .والتثريب بسبب استحقاق العذاب

 ماال هو الطلبى غير اإلنشاء بأنه بالغةال جواهر في الهاشمى بّينو

 114:التالية أنواع وهو. الطّلب وقت حاصل غير مطلوبا يستدعى

                                                            
 61: ص والبديع، والبيان المعانى فى البالغة جواهر . 114
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 حبّذا: نحو مجراهما جرى وما وبئس بنعم فيكونان والذم المدح أما .1

 وخبث نفسا، لّىع طاب نحو فعل الى المحّولة األفعال و حّبذا، وال

 .بكرأصال

 ووهبت واشتريت بعت نحو آثيرا، بالماضى فتكون العقود أما و .2

 .تعالى اهللا لوجه حرٌّ وعبدى. بائع أنا نحو قليال وبغيره-وأعتقت

 فعلت ما لعمرك نحو وبغيرها والتاء والباء بالواو فيكون القسم وأما .3

 .آذا

 نحو وبغيرهما به وأفِعل-هأفعل ما بصيغتين، فيكون -الّتعجب وأما .4

 .ْماُآَيْحَأَف اتًاَوْمَأ ْمُتْنُآَو ااِهللاِب َنْوٌرُفْكَت َفْيَآ -عالما دّره اهللا

 يأتى أن اهللا عسى نحو واخلولق وحرى بعسى فيكون الرجاء وأما .5

 .وأنواع بالفتح
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