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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 علم المعانىمفهوم  : المبحث األول:

 علم المعانى:مفهوم 

علم اؼبعاىن ىو أصول و قواعد يعرف هبا كيفية الكالم ؼبقتضى اغبال، حبيث   

وموضوعو: اللفظ العريب، من حيث إفادتو اؼبعاين يكون وفق الغرض الذي سيق لو، 

الثواين اليت ىي األغراض اؼبقصودة للمتكلم من جعل الكالم مشتمال على تلك 

 ٔ.اللطائف و اػبصوصيات اليت هبا يطابق مقتضى اغبال

 الكالم إىل قسمُت وذنا: كالم اػبرب وكالم اإلنشاء. ذبدعلم اؼبعاىن 

الصدق والكذب لذاتو. وإن شئت فقل: اػبَت ىو ما كالم اػبرب ىو ما زنتمل  .1

 2يتحقق مدلولو يف اػبارج بدون الّنطق بو، حنو: العلم نافٌع.

 وينقسم كالم اػبرب إىل قسمُت وذنا:

 .اعبملة الفعلية: موضوعة ألفادة التجّدد واغبدوث يف زمن معُت مع االختصار 

 .اعبملة االظبية: تفيد بأصل وضعها ثبوت شيئ لشيئ 

                                                           
1
 ٙٗ. ص ، جواىر البالغةأضبد اؽبامشى،  . 

 45، ص. نفس اؼبرجع   2
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 الم اإلنشاء ىو ما ال يصح أن يقال لقائلو عنو صادق فيو أو كاذب.ك .2

 طليب. وكالم اإلنشاء ىو نوعان: طليب وغَت

  اإلنشاء الطليب ىو الذي يستدعي مطلوبا غَت حاصل وقت الطلب. وأنواعو

  طبسة وىي: األمر والنهي والتمٌت واالستفهام والنداء.

  مطلوبا. ولو صيغ كثَتة، منها: اؼبدح اإلنشاء غَت الطليب ىو ما ال يستدعي

 ٖوالقسم والّتعجب وأفعل الرجاء. العقودوالذم و 

 

 مفهوم الكالم اإلنشائي وأنواعهثانى: المبحث ال

 :مفهوم الكالم اإلنشائي وأنواعه

وقيل الشروع اإلرناد والوضع تقول أنشأ الغالم شنشي إذا  4اإلنشاء لغة اإلرناد،

شرح يف اؼبشي وأنشأ اهلل العامل أوجدىم، وأما الكالم اإلنشائي إصطالحا فهو كالم 

الزنتمل الصدق والكدب لذاتو، حنو: أُْطُلُب اْلِعْلَم ِمَن اْلَمْهِد ِإىَل اللَّْحِد، و " واجتهد 

 5ئلو صدق وال كدب.يف صبيع دروسك" فال ينسب إىل قا

                                                           
 ٓٚٔ.ص.البالغة الواضحةعلى اعبارم ومصطفى أمُت. .  3
سونن أمبيل اعبامع ، )سورابايا معهد اللغة العربية مسجد أساس البالغو يف اؼبعاين والبيان والبديعؿبمد مشس العارفُت زـبشري،   4

 ٓٔالكبَت، ؾبهول السنة( ص. 

 ٓٔ، ص. جواىر البالغةأضبد اؽبامشى،   5
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وقال إبراىم أنيس، إن اإلنشاء عند العلماء البالغة ىو الكالم الذي ليس لنسبة 

 6خارج تطابقو ىذه النسبة أو التطابقة.

وقال أضبد مصطفى اؼبراغي يف كتابو "علوم البالغة" أن اإلنشاء يف اصطالح ىو 

 7يطلق بأحد إطالقُت:

 لذي ليس لنسبتو خارج تطابقو أو التطابقو.اؼبعٌت اؼبصدرى : وىو إلقاء الكالم ا 

 .اؼبعٌت اإلظبى : وىو نفس الكالم اؼبلقى الذي لو الصفة اؼبتقدمة 

 

 أنواع الكالم اإلنشائي -الثاني

وينقسم علماء البالغة الكالم اإلنشائي إىل قسمُت: وذنا إنشاء طليب و إنشاء 

 غَت طليب.

 

 

 

 

                                                           
 929.صاؼبعجم اؼبفصل، ؿبمد التوخبي،   6
 ٔٙص. ( .ٖٜٜٔ، )بَتوت ،لبنان : دار الكتب العالميو ،علم البالغة البيان واؼبعاين البديعأضبد مصطفى اؼبراغي،   7
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مطلوبا. ولو صيغ كثَتة، منها: اؼبدح والذم اإلنشاء غَت الطليب ىو ما ال يستدعي  .أ

 وأما شرحها فمايلي: 8.والقسم والّتعجب وأفعل الرجاء العقودو 

 اؼبدح والذم، ويكونان بـنعم وبئس. وقال اعباحظ من كتاب: .1

 .ْصرَارُ أَمَّا بـَْعُد فَِنْعَم الَبِدْيُل ِمَن الزََّلِة اإِلْعِتَذاُر، َوِبْعَس الِعَوُض ِمَن التـَّْوبَِة اإلِ 

 العقود، فتكون باؼباضي كثَتا، حنو: )بعت( و)وىبت(  .2

 الَقَسم، فيكون بالواو والباء والتاء وبغَتىا، حنو: )واهلل( وقال عبد اهلل بن الطاىر: .3

 .َلَعْمُرَك َما بِالَعْقُل ُيْكَتَسُب الِغٌَت * َواَل بِاْكِتَساِب اْلَماِل ُيْكَتَسُب الَعْقلُ 

بصيغتُت ما أفعلو وأفعل بو، حنو: )ما أحسن علّياً( و)أكرم التعّجب، فيكون  .4

 9باغبسُت( وظباعاً بغَتذنا، حنو: )َكْيَف َتْكُفُرْوَن بِاهلِل(.

أفعال الرجاء، فيكون بـعسى وحرى واخلولق حنو: )فـََعَسى اهلُل َأْن يَْأِتَ  .5

 19(.بِاْلَفْتحِ 

الطلب. وأنواعو طبسة  اإلنشاء الطليب ىو الذي يستدعي مطلوبا غَت حاصل وقت .ب

 وأما شرحها فمايلي: 11وىي: األمر والنهي والتمٌت واالستفهام والنداء.

 

                                                           
 ٓٚٔص. البالغة الواضحة، على اعبارم ومصطفى أمُت.   8

 ٕٛسورة البقرة. اآلية   9
 2٘سورة اؼبائدة. اآلية   10
 ٓٚٔص. .البالغة الواضحةعلى اعبارم ومصطفى أمُت.   11
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 األمر (1

األمر ىو طلب حصول الفعل من اؼبخاطب على وجو االستعالء، ولو أربع 

 12صيغ:

رًا َأْو ُأْسُكت، من ىذا اؼبثال إستعمل اؼبتكالم  (أ الفعل األمر، ومثلو: ُقْل َخيـْ

 األمر وىي "قل".الكالم بصيغو فعل 

الفعل اؼبضارع اجملزوم بالم األمر، ومثلو: لَِيْخرُج َعِلي ِإىَل الرِّيَاِض. من ىذا  (ب

اؼبثال إستعمل اؼبتكالم الكالم بصيغو اؼبضارع اجملزوم بالم األمر وىي " 

 ليخرج" أي دبعٌت "أخرج!".

ِح". من ىذا اسم فعل األمر. ومثالو: "َحيَّ َعَلى الصَّاَلِة َحيَّ َعَلى الَفاَل  (ج

اؼبثال استعمل الكالم بصيغة إسم فعل األمر وىي "حي" أي دبعٌت "ىيا 

 نصّلي".

رًا َعَلى الشََّدائد يَانـَْفِسي. يف ىذا  (د اؼبصدر النائب عن فعل األمر، كمثل: َصبـْ

اؼبثال استعمل اؼبتكالم الكالم بصيغة اؼبصدر النائب على فعل األمر وىي 

 13"صربا" أي دبعٌت "اصرب!".

                                                           
 63ص.، علم البالغةأضبد مصطفى اؼبراغي،   12
 .ٜٛص.البالغة الواضحة. على اعبارم ومصطفى أمُت.   13
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وقد زبرج صيغ االمر عن معناىا األصلي إىل معاٍن أخرى تستفاد من سياق 

 14الكالم وقرائن األحوال.

  الدعاء، وىو الطلب على سبيل التضرع ويكون يف صيغة األمر إذا صدرت

:)من أدىن إىل أعلى منزلة. كقولو تعاىل           .)

للدعاء ألنو صدر من األدىن وىو اؼبتكلم إىل األعلى ىو واألمر يف )أوزع( 

 اهلل سبحانو تعاىل.

  االلتماس، كقولك ؼبن يساويك: "أعطٍت الكتاب أيها األخ". وىذه اعبملة

ال تقصد دبعٌت األمر اغبقيقي، ولكنها لاللتماس ألهنا استعملت على سبيل 

 التلطف بدون االستعالء.

  :التهديد، كقولو تعاىل(                 .)15  وألمر

يف ىذه اآلية تفيد معٌت التهديد، ألن اؼبتكلم )اهلل تعاىل( يقصد أن سنوف 

اؼبخاطب يعٍت من الذين يلحدون بايات اهلل، إهنم ال يستطيعون أن سنفون 

 على اهلل دبا عملوا.

                                                           
 .75..صنفس اؼبرجع   14

 ٓٗاآلية سورة حم السجدة.   15
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  التعجيز، كقولو سبحانو وتعاىل(                     

      .)16 ويكون األمر ىنا يف مقام إظهار عجز من

يدعو قدرتو على فعل أمر ما. وليس يف وسعو ذلك. فااؼبراد من األمر يف 

خارج عن اآلية: إظهار عجزىم من اإلتيان دبثل سورة من القران ألنو 

 طوقهم.

  التسوية، كمثل يف قولو تعاىل(                

 وصيغة األمر ىنا تفيد التسوية ألن اؼبعٌت صربكم وعدمو سيان.17(.

  اإلباحة، حنو يف قولو تعاىل(                 

          .)18  واألمر اؼبراد منو إباحة األكل والشرب

يف ليال رمضان حىت طلوع الفجر والتعبَت بصيغة األمر يف مكان اإلباحة 

 للحث على تناول السحور وكــأنو أمر مرغوب فيو.

 :التمٌت، مثل 

َلَة بِاعَبَواِء  َلَة َواْسَلِمي. َتَكلِِّمي*يَاَداَر َعبـْ  َوِعِمى َصَباًحا َداَر َعبـْ

                                                           
 23 سورة البقرة. اآلية  16

 ٙٔسورة الطور. اآلية   17

 187 سورة البقرة. اآلية  18
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األمر يف شطر األول يفيد التمٌت، ألن اؼبتكلم ال يريد أن يكلف الدار أن 

 تتكلم ألن كالم الدار مستحيل، وإدنا يتمٍت لو أهنا تقدر على الكلم.

 :التخيَت، حنو 

 ْعِن الَقَنا َوَخْفِق البـُُنوِد.ِعْش َعزِيـْزًا َأْوُمْت َوأَْنَت َكِرًْنٌ * بـَُْتَ طَ 

ومعٌت األمر ىنا للتخيَت، أي زبيَت الشاعر على جنوده يف ميدان اغبرب بُت 

أن شنوتوا بدفاع البالد يف كرام أو يعيشوا يف اإلىانة بفرارىم من ميدان 

 اغبرب.

 :اإلرشاد، كقول الشاعر 

 َك فـَْلَيُكْن الطُّاَلبُ َكَذا فـَْلَيِسْرَمْن طََلَب اأَلَعاِدي* َوِمْثَل ُسرَا

فـأبو الطيب ال يريد تكليفا، وإدنا ينصح ؼبن ينافقون سيف الدولة ويرشدىم 

 إىل الطريق اؼبثلى يف طلب اجملد وكسب الرفعة فاألمر ىنا لإلرشاد.

  اإلكرام، حنو: "كل فبا يليك". واألمر ىنا لإلكرام ألهنا قيل لتهديب

 األخالق والعادات.

  واألمر ىنا 19(.سبحانو وتعاىل )ُكْونُو ِحَجارًَة أَْو رَبِْدْيًدااإلىانة، كقولو

 لإلىانة، أي إىانة اؼبتكلم )اهلل تعلى( على الكافرين ال يؤمنون بو.

                                                           
 ٗٔٔسورة اإلسراء. اآلية  19
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 الدوام، كقولو تعاىل (          .)29  واألمر ىنا للدوام،أي

 نريد بأن اهلل سبحانو وتعاىل يهدي علينا دواما إىل الصراط اؼبستقيم.     

 النهي (2

طلب الكف عن الفعل على وجو االستعالء مع  النهي ىو

  21واإللزام.

وللنهي صيغة واحدة وىي الفعل اؼبضارع اؼبقرون بال الناىية ، كقولو 

بـَْعضاً(.تعاىل: )َوال يـَْغَتب بَـّْعُضُكم 
22 

وقد زبرج ىذه الصيغة عن أصل معناىا االصلي إىل معاٍن أخرى 

 .تستفاد من سياق الكالم وقرائن األحوال

  الدعاء، كقول تعاىل(             .)
والنهي ىنا  23

 للدعا، ألنو صادر من العبد الذات العلية على جهة الضرع والدعاء.

  التهديد، حنو: ال تنتو عن غيك. والنهي ىنا للتهديد، ألن اؼبتكلم

 يقصد أن سّنوف اؼبخاطب بأن ينتهى يف غيو.

                                                           
 ٙسورة الفاربة. اآلية    29

 ٛٙ، ص. جواىر البالغةأضبد اؽبامشى،   21

 ٕٔسورة اغبجرات. اآلية   22

  ٕٛٙسورة البقرة. اآلية   23



 
 

11 
 

 .االلتماس، كمثل: ال تربح من مكانك ىذا حىت أرجع إليك 

النهي ىنا لإللتماس، ألنو استعمل على سبيل التلطف بدون 

 االستعالء.

  )التيئيس، حنو يف قولو تعاىل )اَل تـَْعِدُروا َقْد َكَفْرُُتْ بـَْعَد ِإشْنَاِنُكْم 

والنهي ىنا للتيئيس، أي تيئيس اؼبتكلم )اهلل تعاىل( على الكافرين بأهنم 

 ال يعتذروا عليو على ما فعلوا )يعٌت قد كفروا بعد أمنوا(.

 "النهي ىنا التحقَت، حنو: " ال ذبهد نفسك فيما تعب فيو الكرام .

للتحقَت، ألن اؼبتكلم يريد أن يبُت أن ـباطبة حقَت وليس أىال أن 

 زناول من األعمال العظيمة ما حوالو الكرام.

  التمٌت، كمثل: "ال سبطري أيتها السماء". النهي ىنا للتمٌت، ألن

 اؼبتكلم سناطب ما ال يعقل وكونو مستحيال.

 :اإلرشاد،كقول الشاعر 

 ِمْن َعُدوِّ َدْمُعُو* َواْرَحْم َشَباَبَك ِمْن َعُدوٍّ تـُْرَحُم.اَل سَنَْد َعْنَك 

النهي ىنا لإلرشاد، ألن اؼبتكلم اليريد إال أن ينصح اؼبخاطب ويرشده 

 إىل عدم اإلخنداع دبظهر العدو.

 االستفهام (3
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  24ىو طلب العلم بشيء مل يكن معلوماً من قبل. االستفهام

 ثالثة أقسام، وىي:وينقسم االستفهام حبسب الطلب 

 ما يطلب بو التصور تارة، والتصديق تارة أخرى وىو اؽبمزة. .1

 ما يطلب بو التصديق فحسب وىو ىل. .2

 25.ما يطلب بو التصور فحسب وىو للباقي من أدوات االستفهام .3

ولإلستفهام أدوات كثَتة وىي اؽبمزة وىل وما ومن ومىت وأيان وكيف 

 وأين وأىن وكم وأي.

 اؽبمزة 

وىو إدارك اؼبفرد، وىذا اغبال يأت اؽبمزة متلوت باؼبسئول التصور،  (أ)

حنو: "أعلي مسافر أم  26عنو ويذكر لو يف الغالب معادل بعد أم.

 خالد؟"

 

 

                                                           
 ٗٙ-ٖٙص. ، البالغةعلم أضبد مصطفى اؼبراغي،   24

 ٓٚ، ص. جواىر البالغةأضبد اؽبامشى،   25

 .ٖٜٔ، ص.البالغة الواضحةعلى اعبارم ومصطفى أمُت.    26
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إذا كنت تعتقد أن أحدذنا مسافر، وال تعلم عينو فتطلب تعيينو  

فتجاب بأنو خالد مثال، وتقول: "أَُمَساِفٌر َخاِلد َأْو ُمِقْيم؟" فتجاب 

 27م مثال. وىذه اؽبمزة ال يليها إال اؼبسئولعن سواء.بأنو مقي

التصديق أي أن يطلب هبا التصديق أي إدراك نسبة يًتدد العقل بُت  (ب)

أن يكون ذلك جبملة فعلية، حنو: "أقدم  ثبوهتا ونفيها، والكثَت

صديقك؟" ويقل أن يكون جبملة إظبية، حنو: "أقادم صديقك؟" 

 28ع أن يذكر معها ذكر اؼبعادل.ورناب يف ىذين بال أو بنعم. وشنتن

  ىل 

وأما حرف "ىل" فهو حرف لطلب التصديق فحسب أي معرفة 

وقوع النسبة أو عدم وقوعها. حنو: َىْل َجاَء اأَلِمَْت ؟ فتجاب بنعم أو 

 بال.

وزبلص حرف "ىل" الفعل اؼبضارع لإلستقبال شأهنا كالسُت  

اؼبعٌت التوبيخ،  وسوف. فال يصح ان تقول: ىل تعوم والبحر ىائج؟ ألن

وىو يكون على أمر واقع يف اغبال، وتكون يصح دخول "اؽبمزة" بدال 

                                                           
 ٗٙص. ، علم البالغةأضبد مصطفى اؼبراغي،   27

 ٜٗٔ، ص. البالغة الواضحةعلى اعبارم ومصطفى أمُت.   28
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من "ىل" فتقول أتعوم والبحر ىائج؟ ألهنا يصح دخوؽبا على الفعل 

 الواقع يف اغبال.

 من وما 

 حنو: من فتح مصر؟ 29حرف )من( يطلب هبا تعيُت العقالء،

 39أقسام:أما حرف )ما( فيطلب هبا عن غَت العقالء، وىي 

 إيضاح اإلسم، حنو: ما الَعْسُجُد؟ فيجاب بأنو َذَىٌب. .أ

يطلب هبا بيان حقيقة اؼبسمى. حنو: ما اإلنسان؟ فيجاب بأنو حيوان  .ب

 ناطق.

 يطلب هبا بيان الصفة. حنو:ما خليل؟ فيجاب طويل أو قصَت. .ج

 مىت وأيان وأين وأىن 

جئت؟ أو مىت مىت: يطلب هبا تعيُت الزمان ماضيا أو مستقبال. حنو: مىت 

 تسافر؟
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أيان: يطلب هبا تعيُت الزمان اؼبستقبل خاصة، وتكون يف مقام التفخيم 

 والتهويل، حنو: "َيْسَأُل أَيَّاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة".

 أين: يطلب هبا تعيُت اؼبكان، حنو: أَْيَن َتْذَىُب؟

 أىن: وتأتى ؼبعان كثَتة. وىي:

)فتكون دبعٌت كيف، كقولو تعاىل  .أ          .)31 

)فتكون دبعٌت من أين، كقولو تعاىل  .ب         .)32 

 فتكون دبعٌت مىت، حنو: ُزْرين َأىّنَ ِشْئَت.  .ج

 كيف وكم وأي 

 كيف: يطلب هبا تعيُت اغبال. حنو: كيف التعليم بإندونيسي؟

 كم شبن ىذا الكتاب؟كم : يطلب هبا تعيُت عدد مبهم. حنو:  

أي: يطلب هبا تعيُت أحد اؼبتشاركُت يف أمر يـَُعمَُّها، ويسأل هبا عن الزمان 

 واؼبكان والعدد على حسب ما تضاف إليو، كمثل:  أي يوم جئت؟ يف
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أي مكان تقيم؟ أي صاحبيك أحسن خلقا ؿبمد أم علي؟ بأي ذنب  

 33قتلت؟

وقد زبرج ألفاظو عن بق البحث يف معاين االستفهام األصلية، قد س

 معانيها األصلية إىل معاٍن أخرى تستفاد من سياق الكالم، وىي كمايلي:

  :األمر، كقولو تعاىل(                  

                                 

   .)34 

 ،التسوية (                      

    .)35 

  النفي، حنو: " أَيـَْغِفَر اهلُل َكاِفرًا؟" وىذه العبارة تفيد معٌت النفي، ألن اهلل

 مؤمنا دون كافرا.ال شنكن أيغفر إال 
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 النهى، كقولو تعاىل( :              

   .)36  وىذه اآلية تفيد معٌت النهي، أي الزبشوىم فاهلل أحق

 أن زبشوه.

 اإلنكار، كقولو تعاىل( :                  

                 . )37 

 التشويق، كقولو تعاىل( :                    

     .)38  وىذه اآلية تفيد معٌت التشويق، أي تشويق اؼبتكلم

 )اهلل تعاىل( على اؼبؤمنُت يف دليلو الذي ينجيهم من عذاب اهلل األليم.

 االستئناس، كقولو تعاىل( :          .) 39 
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 التعظيم، كقولو تعاىل( :            .)49  وىذه

اآلية تفيد معٌت التعظيم، أي التعظيم اؼبتكلم )اهلل تعاىل( بأنو الذي 

 يشفع الناس دون اآلخر.

  التحقَت، حنو: "أىذا الذي مدحتو كثَتا؟". و ىذه اعبملة تفيد معٌت

التحقَت، أي أن اؼبتكلم حقر على اؼبخاطب بأن ما سنتاره ىو غَت 

 حسن.

 التهويل، كقولو تعاىل( :   .     .          .)41   

 التقرير، كقولو تعاىل( :         .)42  

  التمٌت، حنو يف قولو تعاىل )فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاِء فـََيْشَفُعوا لََنا(. وىذه اآلية

 الشفيع.تدل على أهنا للتمٍت، أي أهنم تعملون عدم 

 االستبعاد، كقولو تعاىل( :               .)

43 
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 13  اآلية سورة الدخان .  43



 
 

11 
 

 التعجب، كقولو تعاىل( :            

    .)44 

 الوعيد، كقولو تعاىل( :           .)45 

 :التوبيخ، حنو 

َنُكْم ِإاَلَما * َوَىِذى الَضجَُّة الُكبـَْرى َعاَلَما؟  46ِإاَلُم اػْبُْلُف بـَيـْ

وىذا البيت يفيد معٌت التوبيخ، أي أن اؼبتكلم وبخ على اؼبخاطب بأن 

 اػبالف بينهما ىو شيء ىزيل.

 التمنى (4

لكونو التمٌت ىو طلب الشئ احملبوب الذي ال يرجى حصولو، إما 

مستحيال. كقول الشاعر: "أال ليت الشباب يعود يوما". وإما لكونو بعيد 

 التحقيق واغبصول، كقول الفقَت: "ليت ىل ألف دوالر". فإن كان منتظر
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اغبصول قريب الوجود كان ترجيا ويعرب فيو بعسى ولعل، كقول الشاعر:  

ََودََّة بـَْيِنَنا. وقول اغب
 47بيب: لعل اغببيب قادم.َعَسى اهللُ َأْن رَنْرَِي اؼب

والفرق بُت التمٌت والًتّجي كما ذكروا: أن التمٌت يأِت فيما ال يرجى 

 حصولو، فبكناً كان أم فبتنعاً، والًتّجي فيما يرجى حصولو.

وللتمٍّت أربعة أدوات، واحدة أصلية وىي "ليت". وثالثة نائبة عنها، 

اِء فـََيْشَفُعوا لََنا(، وىذه اآلية "ىل" كقولو تعاىل )فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفعَ 48وىي:

تفيد التمٌت لكونو مستحيال. و"لو" كقولو تعاىل )فـََلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فـََنُكْوَن ِمْن 

ْؤِمِنُْتَ(، وىذه اآلية تفيد التمٌت لكونو مستحيال.
ُ
 و"لعّل"، كقول الشاعر:اؼب

ُر َجَناَحوُ   ـــي ِإىَل َمْن َقْد َىَوْيُت َأِطَْت .* َلَعلِّ  َأِسْرَب الَقطَا َىْل َمْن يُِعيـْ

49ويف ىذا البيت يفيد معٌت التمٌت لكونو مستحيال.
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 النداء (5

النداء ىو طلب اؼبتكلم إقبال اؼبخاطب عليو حبرف نائب مناب 

أؽبمزة وأى ويا وآ وآى وأيا وىيا ووا. وىي يف  )أنادي(. وأدواتو شبانية:

 59لنداء القريب وغَتذنا لنداء البعيد.اإلستعمال نوعان: أؽبمزة وأى 

 وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى باؽبمزة وأى، كقول الشاعر: 

 َأُسكَّاَن نـَْعَماِن اأْلَرَاِك تـَيَـقَّنـُْوا * بِأَنَُّكْم يفْ َرْبِع قـَْليبْ ُسكَّانُ 

األداة "ذنزة" وقد نودي هبا البعيد على خالف األصل، إشارة إىل أن 

دى )سكان نعمان( حاضر يف الذىن ال يغيب عن البال فكأنو حاضر اؼبنا

 معو يف مكان واحد.

 51وقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغَت اؽبمزة وأى، يعٌت:

 إشارة إىل علو مرتبتو. كقول نواس: .أ

 يَا َربِّ إْن َعظَُمْت ُذنـُْويب َكثْـَرًة * فـََلَقْد َعِلْمُت بَِأنَّ َعْفَوَك أَْعَظمُ 
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األداة "يا" وقد إستعملت يف نداء القريب على خالف األصل، إشارة 

 إىل علو مرتبتو اؼبنادى )اهلل تعاىل( وارتفاع شأنو.

إشارة إىل إحنطاط منزلتو ودرجتو، قول فرعون ؼبوسى عليو السالم )إين  .ب

 ألظنك يا موسى مسحورا(.

 أن األداة "يا" وقد نودي هبا القريب على خالف األصل، إشارة إىل

اؼبنادى وضيع الشأن يف نظر اؼبتكلم، فكأن بعد درجتو يف اإلحنطاط 

 بعد يف اؼبسافة.

 إشارة إىل غفلتو وشرود ذىنو، كقول الشاعر: .ج

نـَْيا َوأَْنَت سَبُْوتُ  نـَْيا لَِغَْتِ َباَلَغٍة * ِلَمْن ذَبَْمُع الدُّ  أَيَا َجاِمَع الدُّ

األصل، إشارة إىل أن  األدة "أيا"، وقد نودى هبا القريب على خالف

 اؼبنادي غافل اله فكأنو غَت قريب.

وقد زبرج ألفاظ النداء عن معناىا األصلي إىل معاٍن أخرى تستفاد 

 من وقرائن. وأذنها:

 اإلغراء، حنو: قولك ؼبن أقبل يتظلم: يا مظلو 

 .اإلستغاثة، حنو: يا هلل للمؤمنُت 

 



 
 

19 
 

  :الندبة، حنو 

 أسفا كم يظهر النقص فاضل فواعجبا كم يدعى الفضل ناقص * ووا

 ،كقول الشاعرالتعجب:  

 يَاَلِك ِمْن قـُبـَُّرٍة ِبَعْمَمِر * َخاَللِك اعَبوُّ فَِبيِضى واصفرِى

 :الزجر، كقول الشاعر  

 بِا هلِل ُقْل يَا ُفاَل * ُن َوِل أَقـُْوُل َوِل ُأَساِئل

 أَتُرِْيُد يف السَّْبِعُْتَ َما * َقْد ُكْنَت يف الِعْشرِْيَن فَاِعل 

ومعٌت النداء ىنا للزجر، فالشاعر يزجر نفسو وإهنا تسلك يف زمن 

 الشيخوخو ما كانت تسلكو أيام الشباب من دواعى اللو وأنواع اجملنون.

   ،كقول الشاعر:والتذكر 

َر َمْعٍن كيف واريت ُجْوَدهُ   * َوَقْد َكاَن ِمْنُو البَـرُّ والَبْحُر ُمًتَعا أَيَا قـَبـْ

 ،كقول الشاعر  والتحَت والتضجر: 

 أَيَا َمَنازَِل َسلمى أَْيَن َسلَماِك * ِمن َأْجِل َىَذا بَكيَناَىا بَكيناِك 

  واالختصاص وىو ذكر اسم ظاىر بعد ضمَت لبيانو. قولو تعاىل: )َرضْبَُة

ْيُد ؾبَِْيد(اهلل َوبـََر َكاتُُو َعَلْيُكْم أَ   ْىَل البَـْيِت ِإنُو ضبَِ

 



 
 

31 
 

 سلسلة الكالم اإلنشائي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البالغة

 علم البديع علم اؼبعاىن علم البيان

 الكالم اػبربي

 الكالم اإلنشائي الطليب

 الكالم اإلنشائي

أقسام الكالم 
 اإلنشائي

 الكالم اإلنشائي غَت الطليب
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  اإلنشائي الطلبيسلسلة الكالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الكالم اإلنشائي 
 الطليب

 النداء التمٌت االستفهام النهي األمر

ُخِذ 
الِكَتاَب 

 ِبُقوَّةٍ 

َواَل 
تـُْفِسُدوا 
 يف اأَلْرضِ 

لي عَ أَ 
 مْ أَ  رٌ افِ سَ مُ 

 دٌ الِ خَ 

َأاَل لَْيَت 
الشََّباب 

 يـَْوًما دُ وْ عُ يَـ 

يَا َربِّ إْن 
َعظَُمْت ُذنـُْويب  

 َكثْـَرةً 
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 صيغ األمر

فعل ال
 مراأل

ؼبضارع الفعل ا
 اجملزوم بالم األمر

سم فعل ا
 مراأل

اؼبصدر النائب 
 فعل األمرعن 

 وْ ا أَ رً يْـ خَ  لْ قُ 
 تكُ سْ أُ 

 ىَل إِ  لَيْخرُج َعِليٌ 
 اضيَ الرِّ 

 ةِ اَل الصَّ  َحيَّ َعَلى
 حِ اَل ى الفَ لَ عَ  يَّ حَ 

ى لَ ا عَ رً بْـ صَ 
ائد دَ الشَّ 

 يسِ فْ انَـ يَ 
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 معاىن صيغ األمر

 اإلكرام اإلرشاد اإلباحة التهديد االلتماس الدعاء

  

    

   

  

 ٍِت طَ عْ أَ 
اب تَ الكِ 

 خا األَ هَ يُـّ أَ 

     

  

  

   

 

ا ذَ كَ 
 نْ مَ رْ سِ يَ لْ فَـ 

 بَ لَ طَ 
 يادِ عَ األَ 

كل 
فبا 
 يليك
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فعل اؼبضارع مع ال 
 الناىية

 الدعاء

صيغة النهى 
 ومعنها

 اإلرشاد التمٌت التحقَت التيئيس اإللتماس

َربَـَّنا اَل 
ْلَنا  رُبَمِّ

ال تربح 
من 

 مكانك

اَل 
تـَْعِدُروا 

َقْد  
 َكَفْرُتُ 

ال ذبهد 
 نفسك

ال سبطري 
أيتها 
 السماء

الَ سَنَْد 
َعْنَك ِمْن 
 َعُدوِّ َدْمُعوُ 
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 االستفهام

 كيف وكم وأي مىت وأيان وأين وأىن ما ومن اؽبمزة وىل

 اءَ جَ  لْ ىَ 
 َْت مِ األَ 

 يسِ يْ نِ وْ دُ نْ إِ م بِ يْ لِ عْ التَـ  فَ يْ كَ  أَْيَن َتْذَىبُ  رصْ تح مِ فَ  نْ مَ 

 التمٌت والفاظو

 لعلّ  لو ىل ليت

ىل ليت 
 ألف دوالر

فـََهْل لََنا ِمْن ُشَفَعاِء 
 فـََيْشَفُعوا لََنا

فـََلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة 
فـََنُكْوَن ِمْن 

ْؤِمِنُْتَ 
ُ
 اؼب

َلَعلِّـــي ِإىَل 
َمْن َقْد 

 َىَوْيُت َأِطَْت 
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 النداء وأدواتو

اؽبمزة 
 وأى

 أيا يا

َأُسكَّاَن نـَْعَماِن 
 اأْلَرَاِك تـَيَـقَّنـُْوا

يَا َربِّ إْن 
َعظَُمْت ُذنـُْويب  

 َكثْـَرةً 

نـَْيا  أَيَا َجاِمَع الدُّ
 لَِغَْتِ َباَلَغةٍ 
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 سلسلة الكالم اإلنشائي غير الطلبي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اإلنشاء غَت الطليب

 أفعال الرجاء التعّجب الَقَسم العقود اؼبدح والذم

فَِنْعَم الَبِدْيُل 
ِمَن الزََّلِة 
 اإِلْعِتَذارُ 

َما َأْكثـََر 
النَّاَس!ال، َبْل 

 َما أَقـَلَُّهْم!

َلَعْمُرَك َما 
بِالَعْقُل 
ُيْكَتَسُب 

الِغٌَت 

ما أحسن 
 علّياً 

 ى اهللُ سَ عَ فَـ 
 ِتَ أْ يَ  نْ أَ 
حِ تْ فَ الْ بِ   


