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 املستخلص
للدكتورة الكالم اإلنشائي الطليب ف كتاب هكذا عاشوا مع القرآن قصص ومواقف 

بنت راشد الرويشد أمساء  
 Penelitian ini membahas kalam insya’i dalam kitab yang berjudul “Hakadza 

‘Asyu ma’al Qur’ani qishoshun wa mawaqifu” karangan Dr. Asma binti Rasyid ar-

ruwaisyid. Kitab ini menerangkan bagaimana cara mentadabburi atau merenungkan 

makna dan isi Al-qur’an dilengkapi dengan kisah-kisah orang yang telah hidup 

dengan mengamalkan isi Al-qurán. Kitab sangatlah penting bagi umat muslim 

supaya hidupnya senantiasa mengamalkan Al-qur’an sehingga dapat berkah dan 

ridlo Allah SWT.Sedangkan Kalam Insya’i Thalabi adalah salah satu bab dalam 

cabang ilmu balaghah yakni ilmu ma’ani. Kalam Insya’I Thalabi terdiri dari amar  

(kata perintah)، nahi (kata larangan)، istifham (kata tanya)،tamanni (kata harapan) ، 

dan nida’ (kata panggilan). 

 Penilitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya derajat ilmu balgahah 

dibandingkan dengan ilmu-ilmu Bahasa yang lain. Selain itu dalam kitab ini juga 

ditemukan banyak kata dan kalimat yang mengandung ilmu balghah khususnya 

kalam insya’i thalabi. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan kalam insya’i 

thalabi beserta maknanya dalam kitab “Hakadza ‘Asyu ma’al Qur’ani qishoshun 

wa mawaqifu”. Sedangkan untuk metode penelitian dalam skripsi ini penliti 

menggunakan metode kualitatif deskriptif.  

Kata kunci : Hakadza ‘Asyu Ma’al Qur’an، Kalam Insya’i Thalabi.  
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 أساسيات البحث الفصل األول
 مقدمة .أ

علم له قو   ها.كرمعلوم اللغة وأ  مرتفعالبالغة هي    وفن له أصوله    ،عدهاوالبالغة 
كما لكل علم وفن. وينقسم إىل ثالثة أركان أساسية: علم املعاين وعلم البيان وعلم    ،وأدواته

اليت هبا يطابق مقتضى  أحوال اللفظ العريب  علم يعرف به  املعاين فهو  علم  أما  البديع. 
أو هو   ،وما حييط به من القرائن  ،مع وفائه بغرض بالغي يفهم ضمنا من السياق  ،احلال

هذا العلم على اخلرب  علم يبحث يف اجلملة حب يث أتيت معربة عن املعىن املقصود. وحيتوي 
والوصل    ئيإلنشااو  والفصل  والقصر  الفعل  متعلقات  وأحوال  اخلربي  اإلسناد  وأحوال 

 1واملساوة واإلجياز واإلطناب.

الكالم   هو  املعاين  علم  الباحث حبثا من مباحث  والكالم  اإلنشائيوسيبحث   .
العزيز عتيق يف كتابه هو الكالم الذي ال حيتمل الصدق   عبدالدكتور  كما قال   اإلنشائي

. 2وذلك ألنه ليس ملدلول قبل النطق به وجود خارجي يطالقه أو اليطابقه  ،والكذب لذاته
غري الطليب.    اإلنشائيالطليب والكالم    اإلنشائيقسمني الكالم  ينقسم إىل    اإلنشائيوالكالم  

غري الطليب   اإلنشائيالطليب فقط دون الكالم  اإلنشائيولكن يبحث الباحث من الكالم 
غري الطليب ليس من مباحث   ئيشانالعزيز عتيق أن اإل عبدألن الباحث متفق على مقالة 

ه يف األصل  أقساموألن أكثر   ،علم املعاين لقلة األغراض البالغية اليت تتعلق به من انحية
 3من انحية أخرى. اإلنشائيأخبار نقلت إىل معىن 

الطليب وقع كثريا يف كتاب هكذا عاشوا مع  اإلنشائيقد وجد الباحث أن الكالم 
إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك فكيف  ه األية:} القرآن. حنو: "حىت أتيت إىل هذ

 
اإليضاح يف علوم البالغة املعاين  اخلطيب القزويين جالل الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد،  1
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على قصص تدبر النيب حممد  الكتاب  ذلكعلى هؤالء شهيدا{" وغري ذلك. إن   حيتوي 
صلى هللا عليه وسلم و الصحابة والتابعني ومن تبعهم إبحسان من سلف هذه األمة. وأما 

 أمساء بنت راشد  الرويشد. الدكتورةهي فمؤلفة هذا الكتاب 

كتاب وجد آايت القرآن و أحاديث النيب ومقالة العلماء  ال  ذلكعندما يقرأ الباحث  
الطليب من   اإلنشائيوقصص ومواقف عن تدبر القرآن الكرمي. كلهم يشتمل على الكالم 

الكالم  األمر والنهى واالستفهام والنداء. ولذلك يريد الباحث أن يبحث حتت املوضوع "
قصص ومواقفكتاب    الطليب ف  اإلنشائي للدكتورة أمساء   هكذا عاشوا مع القرآن 

 ".بنت راشد الرويشد

الكتاب هكذا عاشوا مع  : أن  املوضوع فهي  الباحث يف هذا  إختيار  وأسباب 
يف معاشه  للعبد  أنفع  شيء  املؤلفة فليس  القرآن كما قال  تدبر  أمهية  عن  القرآن يشرح 
ومعاده من تدبر القرآن ومجع الفكر معاين آايته. وأما طريقة حتليل البينات فتبني الباحث  

ألساء بنت  هكذا عاشوا مع القرآن قصص ومواقف  تابك  الطليب يف  اإلنشائيعن كالم  
راشد الرويشد بدراسة التحليلي البالغي يف علم املعاين مث يعرض الباحث البياانت يف أسئلة 

 البحث.

 

 أسئلة البحثمن .ب
 :ها فهي تحث إجاباأما أسئلة البحث اليت سوف حياول الب 

قصص   اإلنشائيالكالم    أقسامما   .1 القرآن  مع  عاشو  هكذا  الطلبيب يف كتاب 
 بنت راشد الرويشد ؟ للدكتورة أمساء  ومواقف

الطليب يف كتاب هكذا عاشو مع القرآن    اإلنشائيللكالم   قسامما معاين تلك األ .2
 ؟بنت راشد الرويشد   للدكتورة أمساءقصص ومواقف  
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 أهداف البحثمن  .ج
 حتقيقها فهي ما يلي :أما األهداف اليت يسعى هذا الباحث  

القرآن قصص   كتابالطليب يف    اإلنشائيالكالم    أقسامملعرفة   .1 هكذا عاشوا مع 
 ؟بنت راشد الرويشد   للدكتورة أمساء  ومواقف

األ .2 تلك  عاشوا مع   كتابالطليب يف    اإلنشائيللكالم    قسامملعرفة معاين  هكذا 
 ؟بنت راشد الرويشد   للدكتورة أمساء  القرآن قصص ومواقف

  

 أمهية البحث .د
 األمهية العلمية.هما األمهية النظرية و ف،إىل نوعني  أما أمهية البحث ينقسم 

 األمهية النظرية .1
هكذا عاشوا مع القرآن   كتابالطليب يف   اإلنشائيأن دراسة الكالم    الباحث تمىني 

ومواقف ومعرفة ما من  قصص  اكتشاف  البالغة خاصة عن    سوف تؤدي إىل  علم 
 .الطليب  اإلنشائيالكالم  

 العلميةاألمهية  .2
فوق على املعرفة والفهم عن أسلوب املعاين خاصة يف الكالم  لكي يزيد وي للباحث: .أ

 الطليب. اإلنشائي
الكالم أرجو أن يكون هذا البحث  للقارئني : .ب  اإلنشائيانفعا للقارئني يف تدريس 

 الطليب عن علم البالغة
لزايدة الرسائل العلمية يف مكتبة جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية    للجامعة : .ت

 العامة ومكتبة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتلك اجلامعة.
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 توضيح املصطلحات . ه
يوضح الباحث فيما يلي املصطلحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا   
 وهي :    ،البحث

 4هو ما يستدعى مطلواب غري حاصل وقت الطلب.   الطليب : اإلنشائيالكالم   .1
هذا كتاب مجعت املؤلفة فيه :    كتاب هكذا عاشوا مع القرآن قصص ومواقف .2

تدبر من بعده  ذلكوك  ،قصصا ومواقفا لتدبر النيب صلى هللا عليه وسلم للقرآن
 5من الصحابة والتابعني ومن تبعهم إبحسان من سلف هذه األمة.

أمساء .3 :  للدكتورة  الرويشد  راشد  آسية   بنت  مؤسسة  على  العامة  املشرفة 
 لالستشارات والتدريب وموقع آسية اإللكرتوين

 

 حتديد البحث .و
الباحث  لكي يركز حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحدده  

 يف ضوء ما يلي:
هو   .1 هذا البحث  الدراسة يف  راشد   الكتاب  ذلكإن موضوع  ألمساء بنت 

 الرويشد.
البحث يركز حتليل   .2 هذا  من    الكتاب  ذلكإن  الرويشد  راشد  ألمساء بنت 

 الطليب من األمر والنهي والنداء واإلستفهام والتمىن. اإلنشائيانحية الكالم 
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 السابقةالدراسة   .ز
الكالم    اواحدث  الباح  ليس   حبث  سبقته   ،  الطليب  اإلنشائييف  فهناك 
أراء وأفكارا ويستفيد منها. ويسجل الباحث يف السطور التالية  أيخد منها  دراسات

هبدف عرض خريطة الدراسات يف هذا املوضوع وإبراز النقاط  السابقةالدراسات  
 املميزة بني هذا البحث وما سبقه من الدراسات :

را  اإلنشائيالكالم البحث "  بعنوان  ،سفادليا داينج ابرانج .1 ئحة  الطليب ف رواية 
اإلنسانية.   ،"التانغو اآلدب والعلوم  اللغة العربية وأدهبا يف كلية  شعبة  يف  طالبة 

عام  يركز هذا البحث   ،2018جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 
أهداف البحث ملعرفة   ،الطليب يف رواية رائحة التانغو  اإلنشائيالكالم    أقسامعلى  
يف رواية رائحة التانغو  اإلنشائيالكالم    أقسام الذي    ،الطليب ومعانيها  واملنهجية 

 ستخدمت البحثة هو ملنهجية التحليلي الكيفّي.

والنهي   ،انتبيا  6ن من األمر يتكون من يف هذا البحث يتكو   هاونتائج
 ،بياانت 8النداء يتكون من   ،يتكون من كالم واحدالتمىن   ،بياانت  6يتكون من  

 بياانت. 21و االستفهام يتكون من 

الطليب ف سرية عمر بن اخلطاب ف    اإلنشائيالكالم  البحث "  بعنوان  ،ولدااييت .2
)دراسة بالغية(كتاب خلفاء الرسول اللغة العربية وآدهبا يف    ،"  طالبة يف شعبة 

جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي   ،م اإلنسانيةكلية اآلداب والعلو 
هذا البحث على الكالم  2019عام   يف سرية عمر بن   الطليب  اإلنشائي. يركز 

 اإلنشائيالكالم   أقسامأهداف البحث ملعرفة    ،يف كتاب خلفاء الرسولاخلطاب 
الرسول خلفاء  اخلطاب يف كتاب  عمر بن  سرية  يف  واملنهجية   ،الطليب ومعانيها 

 الذي ستخدمت البحثة هو ملنهجية التحليلي الكيفّي.
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مبعىن    ،انتبيا 10ن من األمر يتكون من  يف هذا البحث يتكو   هاونتائج
  ،أكلمة   3قيقي مبعىن غري احل  ،بياانت  3والنهي يتكون من  ،كلمني10حقيقي  

مبعىن    ،بياانت 10النداء يتكون من  ،قيقيحيتكون من كالم واحد مبعىن  التمىن
احلقيقي    ،أكلمة  3حقيقي   مبعىن غري  يتكون من   ،أكلمة  7و  االستفهام   7و 

 .أكلمة  2ومبعىن غري احلقيقي  ،أكلمة 5مبعىن حقيقي   ،بياانت
" )دراسة  الطليب ف سورة النمل  اإلنشائيالكالم البحث "  بعنوان  ،نعمة صاحلة .3

اإلنسانية  ،بالغية( اآلداب والعلوم  اللغة العربية وآدهبا يف كلية  يف شعبة   ،طالبة 
عام  . يركز هذا البحث  2020جامعة سوانن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 

الكالم    أقسامأهداف البحث ملعرفة    ،الطليب يف سورة النمل اإلنشائيالكالم  على  
البحثة هو  ،الطليب ومعانيها يف سورة النمل  نشائياإل الذي ستخدمت  واملنهجية 

 ملنهجية التحليلي الكيفّي.
والنهي  ،بياانت 23يف هذا البحث يتكون من األمر يتكون من    هانتائجو 

 ،بياانت 7النداء يتكون من   ،من كالم واحد  التمىن يتكون  ،بياانت  3يتكون من  
 بياانت. 16و االستفهام يتكون من 

البحث   هذا  بني  اعاله,  لألدب  اخلمسة  الدراسة  استعراض  من  اخلالصة 
والبحث, توجد أوجه تشابه يف دراسة البالغة والكالم, ختتلف يف موضوع البحث  

 كتابهذا البحث جديد يف نوعه مبعىن أن هذا البحث البالغي يف    ،إذن فقط.
  ال يسبقه أحد.  القرآن قصص ومواقفهكذا عاشوا مع 
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 اإلطار النظري الثاينالفصل  
 ومعانيه الطليب اإلنشائيالكالم أقسام املبحث األول :   .أ

 اإلنشائيمفهوم الكالم   .١
 كما يلي:  اإلنشائياختلف العلماء اللغوي عن تعريف الكالم  

  ،اجرب وارفع وارزق واهد واعف حنو   ،ما ال حيتمل الصدق والكذب لذاته اإلنشائي -
 6فال ينسب إىل قائله صدق أو كذب.

وذلك ألنه ليس ملدلول لفظه   ،هو الكالم الذي ال حيتمل الصدق والكذب لذاته -
 7قبل النطق به وجود خارجي يطابقه أو ال يطابقه.

 وقال الشاعر: -
 والكذب )اإلنشا( كـ ]كن ابحلق[ مامل يكن حمتمال للصدق

هو : الكالم الذي ال حيتمل الصدق و ال الكذب لذاته. ومثل    اإلنشائييعين:  
يف    اإلنشائيأي: كن معتصما ابهلل عز وجل يف مجيع أمورك. و  ،قوله: كن ابحلق 
 8اإلنشائي أقسامواألمر من   ،هذا املثال هو : )كن( ألنه فعل أمر 

 اإلنشائيالكالم   أقسام .٢
الكالم  طليب و ال  الكالم اإلنشائيينقسم إىل قسمني:    اإلنشائيأن هذا الكالم    ،اعلم

غري الطليب هو ما ال يطلب به حصول شيء أو عدم  اإلنشائيطليب. و الغري  اإلنشائي 
 حصوله وله أساليب منها:

 بئس التلميذ سعيد.  ،والذم مثل: نعم التلميذخالدأفعال املدح   .أ
 

ص:   ،جمهول السنة(  ،)بريوت: املكتبة العصرية  ،والبديعجواهر البالغة يف املعاين والبيان    ،السيد أمحد اهلامشي 6
69 

 69ص.  ،(2009  ،لبنان: دار النهضة العربية-)بريوت  ،علم املعاين  ،العزيز عتيق  عبد 7
، )قلعة السراغنة: دار الكتاب  جديد الثالثة الفنون يف شرح اجلوهر املكنون اجلزء األول:علم املعاينعالل نورمي،  8

 195( ص.2005العريب،  
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 اتهلل إنك لناجح. ،وهللا إن العلم لنافع ،القسم مثل: ابهلل إنك جملتهد  .ب
 امجل ابلعلم.  ،التعجب مثل: ما أمجل خالدا  .ت
 9.ووهبت ورهنت،صيغ العقود مثل: بعت واشرتيت  .ث

ليست من مباحث علم املعاين   اإلنشائي  أقسامو    ،غري الطليب كثرية ولكنها 
ه يف األصل  أقساموألن أكثر    ،وذلك لقلة األغراض البالغية اليت تتعلق به من انحية

 10من انحية أخرى. اإلنشائيأخبار نقلت إىل معىن 

 الطليب مما يلي. اإلنشائيسيأيت تعريف الكالم 

 الطليب  اإلنشائيمفهوم الكالم   .3
وقت الطلب  يف فإن كان طلبا استدعى مطلواب غري حاصل   اإلنشائيأما الكالم 

طلب حتصيل احلاصل فلو استعمل صيغ الطلب حلاصل امتنع اجراؤها على    المتناع 
دوام    املؤمن طلبما يك  11،ها حبسب القرائن ما يناسب املقاممعانيها احلقيقة ويتولد من

و  دوام  اإلميان  املتقى  آمنوا  يطلب  الذين  أيها  تعاىل:]اي  قوله  يف  التقوى 
 12(.1وقوله تعاىل: ]اي أيها النيب اتق هللا[)األحزاب:  ،(104آمنوا[)البقرة:

 الطليب  اإلنشائيالكالم   أقسام .4
 والنداء. ،والتمىن ،واالستفهام ،والنهي  ،الطليب مخسة: األمر اإلنشائي  أقسام

 
 196املرجع السابق، ص. 9

 74(، ص.2009لبنان: دار النهضة العربية،  -)بريوتعلم املعاين،  عبد العزيز عتيق،   10
)مصر:املطبعة  فتح منزل املباين بشرح أقصى األماىن يف البيان والبديع واملعاين،شيخ اإلسالم أيب زكراي األنصاري،   11

 51الروم(،ص.اجلمالية حبارة  
- ، )كراتشي دروس البالغة مع شرحه مشوس الرباعةحفين انصف، حممد دايب، سلطان حممد، مصطفى طموم،   12
 41كستان:مكتبة املدينة(،ص.اب
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 األمر - أ
أن ينظر   الءطلب الفعل على وجه االستعواألمر هو   واإللزام. ويقصد ابالستعالء 

  ظم درجةسواء أكان أع ،ممن خياطبه أو يوجه األمر إليه  ظم درجةاألمر لنفسه على أنه أع
 :14وهذا األمر أربع صيغ وهي 13منه يف الواقع أم ال.

واسجدي  مرمي اقنيت لربك ايتعاىل من سورة آل عمران: } مثل قوله   ،فعل األمر .1
 (43{)واركعي مع الراكعني

امل  .2 األمر  دخولاملضارع  العظيم  كما  ،بالم  القرآن  يف  النساء:   يقال  سورة  من 
فليص}  لويصلوا  أخرى  طائفة  حذرهم  ولتات  وليأخذوا  معك  لوا 

 (102وأسلحتهم{)
الفعل  .3 عن  النائب  الكرمي  يذكركما    ،املصدر  القرآن  النساء:   يف  سورة  من 

 (35}وابلوالدين إحساان{)
}أييها الذين أمنوا عليكم  كما يف قوله تعاىل من سورة املائدة:    ،اسم فعل األمر  .4

 (105أنفسكم{)

 النهي -ب
االمتناع  النهي الكف عن الفعل أو  االست  هو طلب    15واإللزام.  عالءعنه على وجه 

 :16صيغة واحدة هي  هذا النهيو 

 
 75(، ص.2009لبنان: دار النهضة العربية،  -)بريوتعلم املعاين،  عبد العزيز عتيق،   13
: دار الكتاب  قلعة السراغنة، )اجلوهر املكنون اجلزء األول:علم املعاينجديد الثالثة الفنون يف شرح عالل نورمي،  14

 197ص.  (2005العريب،  
83(، ص.2009لبنان: دار النهضة العربية،  -)بريوتعلم املعاين،  عبد العزيز عتيق،   15

: دار الكتاب  غنةقلعة السرا، )جديد الثالثة الفنون يف شرح اجلوهر املكنون اجلزء األول:علم املعاينعالل نورمي، 16
199ص.  (2005العريب،  
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ولو رجعنا إىل القرآن الكرمي لوجدان هذا كثريا  ،املقرون ب)ال( الناهيةاملضارع  .1
 (.283دا. يقول تعاىل يف سورة البقرة: }وال تكتموا الشهادة{)ج

 االستفهام - ج
وأدوات  17من قبل أبداة خاصة.  لومابشيء مل يكن مع  علمواالستفهام هو طلب ال

 :18االستفهام اليت ذكرها الناظم رمحه هللا إحدى عشرة أداة. وفيها يقول الناظم رمحه هللا

 ....... واالستفهام هل ....................... 

 وكيف أىن كم ومهز علما أي مىت أاين أين من وما

 هذه:  واآلن مع تفصيل أدوات االستفهام

أي يطلب هبا  .1 فنقول يف أمثلها: هل حتفظ    ،معرفة النسبة)هل( تكون للتصديق 
 القرآن؟ هل تكتب الشعر؟ هل درست ألفية ابن مالك؟

مثل: أي الطالبني أفضل؟.   ،)أي( يطلب هبا تعيني أحد املتشاركني يف أمر يعمهما  .2
مثل: يف أي    ، الزمان واملكان واحلال والعاقل وغري العاقل والعددويطلب هبا تعيني

ان نلعب؟. واملقصود أن )أي( يتحدد معناها مبا تضاف وقت تنام؟ يف أي مك
 إليه.

أم مستقبال.  .3 الزمان مطلقا سواء أكان ماضيا  مثل كما   )مىت( يطلب هبا تعيني 
 لك يف اجلامعة: مىت التحقت ابجلامعة؟ مىت ستتخرّج؟تسأل صديقا 

الفرصة لزايرة   )أاين(  .4 تتاح يل  املستقبل فقط.فتقول: أاين  هبا عن الزمان  يسأل 
الكر  القرآن  يف  وجند  يوم أوراب؟  أاين  }يسأل  القيامة:  سورة  من  تعاىل  قوله  مي 

 .(6القيامة{)
 

88(، ص.2009لبنان: دار النهضة العربية،  -)بريوتعلم املعاين،  العزيز عتيق،    عبد 17

: دار الكتاب  قلعة السراغنة، )جديد الثالثة الفنون يف شرح اجلوهر املكنون اجلزء األول:علم املعاينعالل نورمي،  18
 204ص.  (2005العريب،  
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 )أين( يسأل هبا عن املكان. فتسأل: أين الكتاب؟ وتسأل: أين خالد؟.  .5
هبا عن العاقل. فتسأل: من أمر  .6 احلديث؟ )من( يسأل  وتسأل: من أمر   بتدوين 

العلماء: ويسأل  أحد  النحو؟. وقد قال  علم  القرآن؟ وتسأل: من وضع  جبمع 
اجلنس  اي   ،ب)من( عن  ربكما  فمن  }قال  طه:  سورة  من  تعاىل  يف قوله  كما 

 (.49موسى{)
ما اإلسالم؟ وتسأل: ما اإلميان؟ وتسال:   )ما( يسأل هبا عن غري العاقل. فتسأل:  .7

 .ما اإلحسان؟
املدرسة؟ وتسأل:  .8 احلال. تسأل: كيف  هبا عن  الدراسة؟    )كيف( يسأل  كيف 

 وتسأل: كيف خالد؟.
عىن كيف مثل ومبعىن )مىت( فتكون مب  ،ومبعىن )من أين(  ،كون مبعىن )كيف(ت )أىن( .9

أي كيف حيىي  (259عد موهتا{)أىن حيىي هذه هللا ب: } قوله تعاىل من سورة البقرة
آل عمران:  هذه هللا بعد موهتا. وتكون مبعىن من أين كما يف قوله تعاىل من سورة  

أي اي مرمي من أين لك هذا؟. وتكون مبعىن مىت   (37}اي مرمي أىن لك هذا...{)
 كما تقول: أىن يعود التالميذ؟ أي مىت يعود التالميذ؟.

ومن هذا قوله تعاىل من سورة    جنح؟)كم( يسأل هبا عن العدد. تسأل: كم طالبا  .10
 .(19قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم...{)  قال قائل منهم كم لبثتم} الكهف:  

 مزة( يطلب هبا تعيني أحد شيئني:)اهل .11
أم خالد؟ .أ من سأل   ،معرفة املفرد ويسمى تصورا. مثل: أحممد فاز ابجلائزة 

قد حصل ولكنه ال يدرى من    ،هذا السؤل فهو يعرف أن الفوز ابجلائزة
فاز ابلضبط. فعلى هذا فهو يسأل عن مفرد ويطلب تعيينه. وهلذا جياب 

وإذا... مثال.  )حممد(  له:  فيقال  عن مفرد ويسمى ابلتعيني  فهو يسأل 
تصورا. وعلى هذا قس هذه األمثلة: أفقيه أنت أم أديب؟ أشعرا كتبت أم 

 قصة؟.
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تصديقا.  .ب ويسمى  النسبة  أي  معرفة  هذا  مثل:  سأل  فمن  احليوان؟  هرم 
للحيوان  ،السؤل اهلرب  ثبوت  جيهل  ويطلب    ،فهو  عنه  يسأل  ولذلك 

وتسمى تصديقا. وعلى هذا قس  ،معرفته. وإذا... فهو يطلب معرفة نسبة
 أيقرؤون القصص؟.  ،هذه األمثلة: أيقرض الطلبة الشعر؟

 التمىن - د
 :20قسمنيوهو على    19التمىن هو طلب حصول شيء على سبيل احملبة.

 :ما يقال يف املنظومةطلب املستحيل الذي  ال ميكن حتقيقه. ك .1
 فأخربه مبا فعل املشيب أال ليت الشباب يعود يوما  

كقولنا: ليتنا نكون علماء. واألداة اليت تستعمل  طلب العسري الذي ميكن حتقيقه.    .2
 للتمين هي: ليت.

 النداء -ه
حرف خمصوصة ينوب كل منها أي أبحد نادعلى ال  ناديالنداء هو طلب إقبال امل 

   21مناب الفعل )أدعو(.

أدواته مثان: اهلمزة  أو    ،و)آ(   ،و)هيا(  ،و)أاي(  ،و)اي(  ،و)أي(  ،و أحرف النداء 
 :22و)وا(. وهذه األدوات يف االستعمال نوعان  ،و)آي(
اليت جبوارك  ،اهلمزة .1 النافذة  افتح  أحممد  القريب. مثل:  لنداء  زينب   ،و)أي(  أي 

 انوليين كتابك ألقرأ فيه قليال.

 
 111(، ص.2009لبنان: دار النهضة العربية،  -)بريوتعلم املعاين،  عبد العزيز عتيق،   19
: دار الكتاب  قلعة السراغنة، )جديد الثالثة الفنون يف شرح اجلوهر املكنون اجلزء األول:علم املعاينعالل نورمي،  20

 200( ص.2005العريب،  
 114(، ص.2009لبنان: دار النهضة العربية،  -)بريوتعلم املعاين،  العزيز عتيق،    عبد 21
 115املرجع السابق، ص. 22
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 واألدوات السّت األخرى لنداء البعيد. مثل كقول الشاعر:  .2
 من كان صرف اهلوى والود يسقينا ايساري الربق غاد القصر واسق به

ــا   ــ ــ ــ ــ ــ ــ بلغ حتيتناويـ ــا  ــ ــ ــ ــ ــ الصبــ ــم  ــ ــ ــ ــ ــ ــا نسيـ ــ  من لو على البعد حىّي كان حييينـ
ــدأة ــ ــ عودا وبــ ــنـت  ــر أاي رب قد أحســ ــ  إيّل فلم ينهض إبحسانك الشــكـ
ــة ــ ــ ــ ــ ــــالغـ ــ ــ بـ ــر  ــ ــ لغيـ ــا  ــ ــ ــ ــ أاي جامع الدنيـ ــ ــ ــ الدنيــ ــــجمع  وأنت متوت؟ملـــن تـ  ــا 
ــه ــ ــا عين ويف القلب عــرـشــ  أما آن أن خيطى بوجـــهك انظري؟ هيا غائبـ
ــار ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــن ديـ مــ ــــح  ــ روائـ ــا  ـ ــنــ ــتـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــ ــــك أنـ ــنـــم حـ ــنـ لــ ــهــا  ــا وللسـ ــ ــاكــ ـــــ نـ ــ ــيـ ــه ــ  اــ

ــــال وـســهــــالاي دار   أهـ ــــاب:  ــ ــ ــا األحبــ ـ ــ ــهـ ــ ــيــ ــ فـ ــان  ــ  من غريب عنها وإن كـ

 :23فينادى بغري )اهلزة وأي( ،وقد ينزل القريب منزلة البعيد

إىل علو مرتبته .أ املنزلة كأنه بعد يف املكان  ،إشارة  كقولك: أاي   ،فيجعل بعد 
 الشأن.رفيع القدر عظيم  وأنت معه للداللة على أن املنادى    ،يسيد

 ملن هو معك.  ،: أاي هذاكقولك،تهمرتبأو إشارة إىل احنطاط منزلة و  .ب
ل .ت السامع  أن  إىل  إشارة  وشرود  نسيانأو  حاضر كقولك فكر ه  غري  ه كأنه 

 وكقول البارودي:  ،للّساهي: أاي فالن
 ابألايم منخدعمهال فإنك   أييها السادر املزور من صلف
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 الطليب  اإلنشائيمعاين الكالم   .5
 األمرمعاين   - أ
وهو طلب الفعل من األعلى لألدىن على وجه   ،ولكن األمر قد خيرج عن معناه احلقيقي 

الكالم  للداللة على معان أخرى حيتملها لفظ األمر وتستفاد من سياق    ،واإللزام  تكليفال
 :24وقرائن األحوال. ومن هذا املعاين

االستغاثة والعون والتضرع والعفو والرمحة وما اشبه  ،الدعاء  .1 وهو الطلب على سبيل 
وهو يكون بكل صيغة لألمر خياطب هبا األدىن  ،ذلك. ويسميه ابن فارس )املسألة(

قالوا ربنا وملا برزوا  : } قوله تعاىلك  ،لى منه منزلة  وشأانمن هو أع جلالوت وجنوده 
   {.افرغ علينا صربا وثبت أقدامنا وانصران على القوم الكافرين

األنداد وال  ،اإللتماس  .2 الصادر عن  الفعل  طلب  قدرا ومنزلة وهو    ،نظراء املتساوين 
 كقولك ملن يساويك يف الرتبة: أعطين الكتاب.

وإما لكونه   ،وهو طلب األمر احملبوب الذي يرجى وقوعه إما لكونه مستحيال  ،التمين  .3
 أمرؤ القيس:حنو قول   ،ممكنا غري مطبوع يف نيله

 وما اإلصباح منك أبمثل  ،بصبح أال أيها الليل الطويل أال اجنل
وإمنا هو طلب حيمل   ،وال إلزام فيه  وجوبوهو الطلب الذي ال   ،النصح واإلرشاد  .4

أيها الولد  حنو قول احد احلكماء البنه:   ،بني طياته معىن النصيحة واملوعظة واإلرشاد
شئت فإنك   عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما 

 .جمزي به
تناع اجلمع  ممع ا  ،أو أكثر ئنيشيوهو أن يطلب من املخاطب أن خيتار بني    ،التخيري  .5

. أو أختهافاطمة : تزوج مثال  ،بني األمرين أو األمور اليت يطلب إليه أن خيتار بينها
 ولكن ليس له أن جيمع بينهما. ،أو أختها فاطمةفاملخاطب هنا خمري بني زواج  
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فيكون األمر   ،املخاطب أن الفعل حمظور عليه ظنوتكون اإلابحة حيث ي ،اإلابحة .6
فانكحوا : } بأة  قوله تعاىل يف شأن الوذلك حنو   ،عليه يف الرتك إمثوال    ،إذان له ابلفعل

 {.وثالث ورابعما طاب لكم من النساء مثىن 
عليه ،التعجيز  .7 لعجزه وضعفه وعدم  ،وهو مطالبة املخاطب بعمل ال يقوى  إظهار 

وإن كنتم يف ريب مما نزلنا على  حنو قوله تعاىل: }  ،التحديوذلك من قبيل    ،قدرته
 {.دون هللا إن كنتم صادقنيعبدان فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من  

عدم الرضا منه   نزلةاملتكلم يف م  هةويكون ابستعمال صيغة األمر من ج  ،التهديد  .8
حنو قوله    ،ويسميه ابن فارس الوعيدما أمر به ختويفا وحتذيرا له.  بقيام املخاطب بفعل  

 فاألمر هنا موجه ملن يلحدون يف آايت هللا.  ،{ فتمتعوا فسوف تعلمونتعاىل: } 
أرجح من اآلخر  ،التسوية  .9 أحد الشيئني  أن  فيه  حنو قوله    ،وتكون يف مقام يتوهم 

مث استوى إىل السماء وهي دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا تعاىل: } 
طوعا من جانب املأمورين هنا أرجح يف    طاعة{ فقد يظن أو يتوهم أن التينا طائعنيأ

ولذلك سوي بينهما يف عدم القبول. وحنو قوله تعاىل أيضا:   ،كرها  طاعةالقبول من ال
وإمنا املراد هو   ،أو الصرب  طاعةفليس املراد يف اآليتني األمر ابل ،}اصربوا أوال تصربوا{ 
 التسوية بني األمرين.

األمر إىل املخاطب يقصد استصغاره واإلقالل  ،اإلهانة والتحقري .10 ويكون بتوجيه 
قوله تعاىل على لسان موسى خماطبا السحرة: }ألقوا   ،من شأنه واإلزراء به وتبكيته

 ما أنتم ملقون{.

 معاين النهي -ب
عن الفعل على وجه االستعالء   نعطلب املنا أن النهي احلقيقي يف أصل الوضع هو لمع 

شىت جيد أهنا قد خترج عن معناها   تأّملواإللزام. ولكن الذي ي أساليب  صيغة النهي يف 
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سياق من  أخرى تستفاد  على معان  كما كان   ،وقرائن األحوال  الكالم  احلقيقي للداللة 
 :25ومن هذا املعاين  الشأن ابلنسبة إىل األمر.

  ، قدرا و شأانمن األدىن إىل األعلى    يتجلى يف صدور النهيوذلك عندما   ،الدعاء  .1
 {.زغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رمحة:}ربنا ال تمثل قوله تعاىل 

  ،من الشخص إىل آخر يساويه منزلة  تمثل يف صدور النهيوذلك عندما ي  ،االلتماس  .2
األخ ال تبك: } كقولك ألخيك    {.أيها 

 عندما يكون النهي موجها إىل ما ال يعقل حنو قول شاعر معاصر:  ،التمىن  .3
ــاك وال تــــطـف  أـســ ــــب  ــلـ ــ وجـــوهن املــحرق اي قــ ــــات  ــريــ  ابلذكـ

 سوداء تنهش كاملغيظ املنحق ال تنهض األوجاع من أوكرها
وذلك عندما يكون النهي حيمل بني ثناايه معىن من معاين النصح  ،واإلرشاد النصح  .4

 حنو قول املتنيب:  ،واإلرشاد
بــما دون النـــجوم  إذا غامرت يف شرف مروم ــــال تقنع   فــ
 فإن خالئق السفهاء تعدس  وال جتلس إىل أهل الداناي

حنو  ،ن يصدر عنهوال يليق أعندما يكون املنهي عنه أمرا اليشرف اإلنسان  ،التوبيخ  .5
 قوله تعاىل: }اليسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا منهم{.

 ،ابملخاطب والتقليل من شأنه وقدرته  هانةعندما يكون الغرض من النهي اإل  ،التحقري  .6
 حنو قول أيب هالل العسكري:
ــف انظر إليهم وال تعجبك كثرهتم   ــإنـ النـ ــما  ــ قلّ ــ  وا كلما زادوااس 
 فليس للناس يف التحصيل أعداد وال يهولنك من دمهائهم عدد  

بفعل أمر ال يقوى عليه أو ال نفع    قصدويكون يف حال املخاطب الذي ي  ،التيئيس   .7
كأن تقول لشخص حياول نظم الشعر وليس لديه ملكة    ،املتكلم  وجهة نظرله فيه من  
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ال تعتذروا قد كفرمت بعد وحنو قوله تعاىل: }   ،الشعر وأدواته: )ال حتاول نظم الشعر(
 إميانكم{.

من هو دونه قدرا ومنزلة عاقبة القيام بفعل  هّددأن ي  املتكلم  هموذلك عندما ي ،التهديد .8
ال تكّف عن   ،كأن تقول ملن هو دونك: ال تقلع عن عنادك  ،ال يرضى عنه املتكلم

 أذى غريك.

 معاين االستفهام - ج
يف األصل هو طلب العلم  ما من قبل أبداة فهو بشيء مل يكن م  فهمنا أن االستفهام 

إىل معان أخرى على سبيل   قيقةخاصة. ولكن أدوات االستفهام قد خترج عن معانيها احل
 :26. ومن هذا املعاينداللتهمن سياق الكالم و   ستفاداجملاز ت

بشيء كان جمهوال.    فهملطلب ال  عندما جتيء لفظة االستفهام للنفي الوذلك    ،النفي  .1
 ،{ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إال من سفه نفسهحنو قوله تعاىل يف القرآن الكرمي: } 

رغب عن ملة إبراهيم  {. واملعىن ال  ينظرون إال أن أيتيهم هللا  يف ظلل من الغمام}هل  
 .يوم القيامة يف ظلل من السحابما ينتظرون إال أن أيتيهم هللا و  ،

إىل التعجب أن السؤال عن السبب يف عدم الرؤية   ،التعجب  .2 وجه خروج االستفهام 
قوله  دمثل واجلهل بسبب عدم الرؤية يستلزم التعجب.    ،يستلزم اجلهل بذلك السبب

 {.وما هلم أالّ يعذهبم هللا وهم يصدون عن املسجد احلرام وما كانوا أولياءهتعاىل: } 
أيب العتاهية  شعر  مثل  .عقل لهىل من ال  وذلك عندما يكون السؤال موجها إ  ،التمىن  .3

 :رسوليف مدح ال
ــــذكر تــــذكر أمني هللا حقي وحرميت ــ  وما كنت توليين لـعـلك تـ
 إيل هبا يف سالف الدهر تنظر؟ فمن يل ابلعني اليت كنت مرة
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على    ،ه إثباات ونفيا لغرض من األغراضلميع  شيءعلى اإلقرار ب  سؤولمحل امل  ،التقرير  .4
االستفهام تكلمأن يكون امل إذا أردت أن تقرره  ،كقولك أفعلت هذا  ،به اتليا هلمزة 

وكقولك   ،إذا أردت أن تقرره أبنه الفاعل أأنت فعلت؟كقولك و  ،منه أبن الفعل كان
ضربت زيد  ،أزيًدا  أبن مضروبه  أن تقرره  االستفهام ذلكوغري    ،إذا أردت  . ومن 

 }أمل نشرح لك صدرك{.التقريري قوله تعاىل: 
داللة على  لواستختدامه يف ا قيقيمعناه احل وذلك ابخلروج ابالستفهام عن ،التعظيم  .5

امل وامللك وما أشبه   والشخي  روءةكامل    خصال محيدةعنه من   خاطبما يتحلى به 
 ومن أمثلته:  ذلك.

 فيما كلهم يدعى ولكنه الفىت      إذا القوم قالوا : من فىت لعظيمة؟
 فلم أكسل ومل أتبلد ،دعيت  إذا القوم قالوا : من فىت؟ خلت أنين  

وصغر  خاطب  امل  ضالةام عن معناه ألصلي للداللة على  عندما خيرج االستفه  ،التحقري  .6
السائل به  علمه مع  حجم الكفار: }أهذا   ،املتكلم أو  على لسان  قوله تعاىل  حنو 

 الذي بعث هللا رسوال{.
وهلذا خيرج   ،وهو عّد الشيء بطيئا يف زمن انتظاره وقد يكون حمبواب منتظرا  ،االستبطاء  .7

  ،للداللة على بعد زمن اإلجابة عن بعد زمن السؤال   قيقياالستفهام فيه عن معناه احل
 حنو قوله تعاىل: }مىت نصر هللا{.

غري منتظر   وقد يكون منكرا مكروها  ،وهو عّد الشيء بعيدا حّسا أو معىن  ،ستبعاداال  .8
الواحد له ولالستبطاء. وعلى هذا قد خيرج االستفهام عن    كانورمبا يصلح امل ،أصال

احل امل  قيقيمعناه  على استبعاد  حسيّا   ،خاطبللم  تكلمللداللة  البعد  أكان  سواء 
 {.ءامنا به وأىن هلم التناوش من مكان بعيدوقالوا مكانيا. حنو قوله تعاىل: } 

أمر منكر    املسؤولللداللة على أن   قيقيوقد خيرج االستفهام عن معناه احل  ،اإلنكار  .9
اإلنكاري يكون على أ  ،عرفا أو شرعا  فهو:  ،حوالواالستفهام 
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مبعىن ما كان ينبغي أن يكون ذللك    ،واقع يف املاضي  شيءإما إنكار للتوبيخ على   .أ
 ؟.أمر أمكأعصيت   صدر منه عصيان: خيكحنو قولك أل ،األمر الذي كان

واملعىن    ،واقع يف احلال أو خيف وقوعه يف املستقبل شيءإما إنكار لتوبيخ على  .ب
 ك؟.أمر أمحنو: أتعصي   ،شيءعلى هذا: ال ينبغي أن يكون هذا ال

املخاطب إن اّدعى وقوع أي أن    ،مبعىن )مل يكن(  ،املاضيإما إنكار للتكذيب يف   .ت
مضى له يف    ،شيء فيما  اإلنكار تكذيبا  املدعي أيت ابالستفهام  منزلة  أو نزل 

 {.بنات وأصفىكم ابلبننيأم اختذ مما خيلق حنو قوله تعاىل: }   ،دعواه
مبعىن )ال يكون( حنو قوله تعاىل   ،إما إنكار للتكذيب يف احلال أو يف املستقبل .ث

قال اي قوم أرأيتم  وكذبوه: }  عليه السالم عندما قومه إىل التوحيد  صاحلعلى لسان 
ىن منه رمحة فمن ينصرين من هللا إن عصيته فما إن كنت على بينة من ريب وءاات

 .{ تزيدونىن غري ختسري
االة ابملستهزأ أو املتهكم وهو إظهار عدم املب  ،ويقال له السخرية واالستهزاء  ،التهكم .10

وإذا رءاك الذين كفروا إن يتخذونك إال : } يف القرآن الكرمي  به ولو كان عظيما. حنو 
 {.هزوا أهذا الذي يذكر ءاهلتكم وهم بذكر الرمحن هم كافرون

الذين كفروا سواء    ،التسوية .11 }إن  هبا حنو قوله تعاىل:  املصرح  للتسوية  اهلمزة  وأتيت 
أنذروا ومع ذلك فهم يعلمون مسبقا أهنم   ،عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم بال يؤمنون{ 

وهلذا جييء االستفهام هنا للداللة على ان إنذار الرسول    ،عنادهمأصروا على كفرهم و 
سواء. ولذلك   هلم  احلقيقي ليؤدي معىن وعدمه ابلنسبة  االستفهام عن معناه  خرج 

 جمازاي بالغيا هو التسوية.
وذلك حنو قولك ملن يسيء األدب:   ،ويسميه بعض البالغني )التهديد(   ،الوعيد  .12

 ،وهو أنك أدبت فالان  ،أمل أؤدب فالان؟ إذا كان املخاطب املسيء لألدب عاملا بذلك
  ،حيمل كالمك على االستفهام احلقيقي فيفهم معىن الوعيد والتهديد والتخويف فال  

 ومنه قوله تعاىل: }أمل تر كيف فعل ربك بعاد{.
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حنو قوله تعاىل: }فأين تذهبون{ وليس القصد هنا االستفهام    ،التنبيه على الضالل .13
بل التنبيه على ضالهلم وأنه ال طريق هلم ينجون به. وكثريا ما  ،عن مذهبهم وطريقهم

فيقال ملن ضل عن طريق القصد: اي هذا   ،يؤّكد هذا االستعمال ابلتصريح ابلضالل
على الضالل ال خيلو من    ،إىل أين تذهب قد ضللت فارجع التنبيه  وهبذا يعلم أن 

 اإلنكار والنفي.
وإمنا يريد    ،بشيء مل يكن معلوما له من قبلوفيه ال يطلب السائل العلم  ،التشويق .14

إذا متشي أخت فتقول هل  :}   مثل ،أن يوجه املخاطب ويشوقه إىل أمر  من األمور
عينها وال حتزن،أدلكم على من يكفله   أمك كي تقر  إىل  وقتلت نفسا   ،فرجعنك 

فتوان الغم وفتناك  من  على قدر   ،فنجيناك  جئت  مث  مدين  أهل  يف  سنني  فلبثت 
 .{ ايموسى

األ  ،األمر  .15 حنو قوله  ،للداللة على معىن األمر  صليوقد خيرج االستفهام عن معناه 
 .واجتمعأي ا  ن{ تمعو }هل أنتم جم  ،وااشكر { أي    اكرونش  هل أنتمفتعاىل: } 

األ  ،النهي  .16 عن معناه  االستفهام  النهي  صليوقد خيرج  أي إىل طلب   ،إىل معىن 
الفعل على وجه االستعالء أحق أن مثل    ،واإللزام  الكف عن  : }أختشوهنم؟ فاهلل 

 ختشوه{ أي ال ختشوهم فاهلل أحق أن ختشوه.
استخدم حبرف  ورفق.    طفومعناه طلب الشيء بل  ،العرض  .17 اهلمزة  و  )أال( بفتح 

الالم األدات  ،وختفيف  امليم. وختتص كلتا  وختفيف  اهلمزة  ني إذا كانت و)أما( بفتح 
 حنو قوله تعاىل: }أال حتبون أن يغفر هللا لكم{.،ةيفعلابلوقوع قبل اجلملة الللعرض 

أاّل( ،هاّل   ،لوما ،)لوال  استخدم حبرف  ومعناه طلب الشيء حبّث. و  ،التخضيض  .18
األ فإهنا ختتص ابل حرفوهذه  للتخضيض  اجلإذا كانت  بزمن  ة  يفعلالملة وقوع قبل 

 ماض أو مستقبل.
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للوم والتوبيخ ا  دل علىفإن معناها ي  ،فإذا وقع بعد أداة من هذه األدوات فعل ماض 
مثل قولك ملن تراخى و تباطأ يف عمله : أال   ،أو يقدر فيه الرتك  فيما تركه املخاطب

 . بدأت عملك؟ وملن تسرع يف القيام بواجبه فلم حيسنه : لو ما أتنيت يف أداء واجبك؟
فإن معىن التحضيض خيرج  السابقةأما إذا وقع املستقبل بعد أي أداة من االدوات   

كقول املعلم لتلميذه الذي ال يظهر اجتهادا: لوال جتتهد؟.    ،إىل احلث يف طلب الشيء
 .ومما ورد من ذلك يف القرآن الكرمي قوله تعاىل: }لوما أتتينا ابملالئكة{ 

اللوم والتوبيخ وإمنا يفيد الطلب  يالتحضوقد يلي الفعل املاضي أداة   ض فال يفيد 
حنو قوله تعاىل: }لوال أخرتين إىل   ،وذلك ألن املاضي يف أتويل الفعل املستقبل  ،حبث

 .}أجل قريب

 التمينمعاين   - د
)ليت( هو  أب  ،اللفظ الذي يدل أبصل وضعه اللغوي على التمىن  دوات  وقد يتمىن 

بالغية ألغراض  للتمين  لو  ،أخرى  هي:  األدوات  وحروف   ،لعل  ،هل  ،وهذه 
 وهن:27التخصيص.

ورد يف القرآن  ومن أمثلها للتمين   ،)لو( من األدوات اليت تستعمل للتمين )كليت( .1
{ ويقول  167سورة البقرة: )لو أن لنا كرة فنتربأ منهم كما تربؤا منا...(}   الكرمي يف

{. والدليل 102ملؤمنني...(} تعاىل يف سورة الشعراء: )فلو أن لنا كرة فنكون من ا
املضارع بعدها للتمين هو نصب  )لو( مستعمل  والغرض البالغي من    ،على أن 

 استعمال )لو( للتمىن هو: اإلشعار بعزة املتمىّن وقلته.
يف سورة   أمثلها وردومن    ،)هل( من األدوات الىت تستعمل مكان )ليت()هل(  .2

 {.11غافر: )فهل إىل خروج من سبيل..(} 

 
: دار الكتاب  قلعة السراغنة، )جديد الثالثة الفنون يف شرح اجلوهر املكنون اجلزء األول:علم املعاينعالل نورمي،   27

 201ص.(2005العريب،  
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ومن أمثلها يف القرآن الكرمي    ،من األدوات اليت تستعمل للتمين مكان ليت)لعل(    .3
ارجعون   : )املؤمنونقوله تعاىل يف سورة   املوت قال رب    ،حىت إذا جاء أحدهم 

إىل يوم  لعلي أعمل صاحلا فيما تركت كال إهنا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ 
 (.يبعثون

املتمىّن   تصويروالغرض البالغي من وراء استعمال )هل(و )لعل( مكان ليت هو  
 28املستحيل يف صورة املمكن القريب احلصول لكمال العناية به والتشوف إليه.

وأدوات حروف    ،)حروف التخصيص( استعمال حروف التخصيص للتمىن كليت  .4
 التخصيص الىت تستعمل للتمين كليت:

)هاّل( .أ )ال( فصارت  عليها  )هل( زيدت  أصله  أكرمت    ،)هاّل(  هاّل  مثل: 
 أستاذك.

 مثل: أال أكرمت أستاذك.   ،ه )هل( قلبت اهلاء مهزة فأصبحت )أال()أال( اصل .ب
)لوال( .ت أجبت إجابة  ،)لوال( أصله )لو( زيدت عليها )ال( فصارت  مثل: لوال 

 صحيحة.
 مثل: لوما سكّت.  ،)لوما( أصله )لو( زيدت عليها )ما( فصارت )لوما( .ث

ومع الفعل املضارع   ،التندميوإذا استعملت للتمىّن فإنه يتولد منها مع الفعل املاضي  
ما: هاّل أكرمت أستاذ أكرمت أستاذك   ،احلث واحلض. تقول يف تندمي تلميذ  أي ليتك 

تقول له هذا وأنت تقصد: أن جتعله اندما على تركه إكرام أستاذه. وتقول يف احلث خماطبا 
 اد.تقول له هذا حاّّث إايه على االجته  ،أي ليتك جتتهد  ،تلميذا آخر: هاّل جتتهد

 النداءمعاين   -ه
  قرائنو   الكالم من سياق  تفهم  زياجمل  عىناملإىل    قيقيوقد خترج ألفاظ النداء عن معناها احل

 
 202املرجع السابق، ص. 28
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 :29هذا املعىنومن   ،األحوال
 ضروب: اي ميتضربحنو: قولك ملن أقبل    ،اإلغراء .1
 حنو: ايهلل للمؤمنني ،االستغاثة .2
 حنو: ،الندبة .3

 أسفا كم يظهر النقص فاضلووا  فوا عجبا كم يدعي الفضل انقص
 التعجب كقوله: .4

ـــر ــ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ بــ رة  ــ ــ ــ ــ ــبـ ــ ــ قـ ــن  ــ ــ مـ ــــك  ــ لـ ــا  ــ ــ واصفري فيــ ــيــضي  ــبــ الــجّو فـ ــــك   خاللـ
 كقوله:  ،الزجر .5

ألــّمــا ــــاب  ــ ــتـ ــ ــمــ الــ ــــى  ــ ــتـ ــ ــ مـ ــؤادي  ــ ــ ــ والشـي أفــ ــاتــــصـــح  ــ ــّمـ ــ  ـب فوق رأسي ألـ
 ( وكقول الشاعر: 40كقوله تعاىل: }اي ليتين كنت ترااب{ )النباء:،التحسر والتوجع .6

ــوده قــبـــر معن كيف واريت جــ ــا  ــ ــا أيـ ــتــرعـ مـ ــر  ــحــ ــ  وقد كان منه الـبـــر والبـ
 كقوله:  ،التذكر .7

ــا منزيل سلمي ســالم   ــيــكمــاأيــ مــضـيـــن رواجع علـ  هل األزمن الــــالتـــي 
 حنو قوله:  ،التحري والتضجر .8

ــــاك ـســلــمـ منـــازل سلمى أيـن  ــا  ــ بـــكــيــنـاك  أيـ ــا  ــاهــ ــيــنــ  من أجل هذا بــكـ
حنو قوله تعاىل: }رمحت هللا   ،وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمري لبيانه ،االختصاص .9

)هود:وبركاته عل إنه محيد جميد{  : حنن العلماء ورثة 73يكم أهل البيت  ( وحنو 
 األنبياء. ويكون االختصاص:

 أيها الرجل. فضل املريدإما للتفاخر حنو: أان أ .أ
 أيها الرجل. قري الفقريإما للتواضع حنو: أان احل  .ب

 
. ص  ،جمهول السنة( ،)بريوت: املكتبة العصرية  ،والبيان والبديعجواهر البالغة يف املعاين   ،د أمحد اهلامشيالسي 29
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أمساء للدكتورة    كتاب هكذا عاشوا مع القرآن قصص ومواقفاملبحث الثاين :  .ب
 راشد الرويشدبنت  

 أمساء بنت راشد الرويشدترمجة  .١
.  الكتاب  ذلكامسها أمساء بنت راشد بن عبد الرمحن الرويشد اليت تؤلف  

آسية  وموقع  والتدريب  لالستشارات  آسية  مؤسسة  على  االعامة  املشرفة  هي 
سعودي. كان   اإللكرتوين. مؤرخ  وهو  الرويشد  سليمان  الرمحن بن  عبد  وأبوها 

الرويشد حيصل على جائزة امللك سلمان بن عبد العزيز لدراسات وحبوث اتريخ 
 30اجلزيرة العربية.

اب  يف دراسات إسالمية من كلية اآلدبدرجة بكالوريوس و تلقت تعاليمها   
مث وصلت إىل درجة املاجستري يف علم االجتماع من جامعة   ،هجرية 1406عام 

عام  املتحدة   الدكتورةمث وصلت إىل درجة  ،هجرية  1428كولومبس ابلوالايت 
من جامعة كولومبس  اإلجتماع  علم  عام  يف  املتحدة    هجرية.  1430ابلوالايت 

 :  31منها  ،الكتاب ذلكلألمساء كتب كثرية سوى 
 ماذا عن اليوم اآلخر؟ .أ

 كل على هللاالتو   .ب
 احلياة قرين اإلميان  .ت
 طريقك إىل تقوية إميانك .ث
 مشروع احلياة من جديد  .ج
 أفال يتدبرون القرآن  .ح
 خصائص منهج أهل السنة واجلماعة .خ

 
30 www.alarabiya.net 
31 https://islamhouse.com/ar/author/219801/ 
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 كتاب هكذا عاشوا مع القرآن قصص ومواقف .٢
: هذا كتاب مجعت املؤلفة  هكذا عاشوا مع القرآن قصص ومواقف  كتاب 

تدبر من بعده   ذلكوك  ،النيب صلى هللا عليه وسلم للقرآنفيه قصصا ومواقفا لتدبر 
إبحسان من سلف هذه األمة. فقد كانت    من الصحابة والتابعني ومن تبعهم 
الذين عاشوا مع القرآن بقلوهبم   ،فخشعت قلوهبم  ،رحلة ممتعة يف رحاب قصص 

 ،وا بنهيهوانته ،فأمتروا أبمره ،أو عاشوا مع القرآن واقعا يف حياهتم  ،ودمعت عيوهنم
وطابت نفوسهم مبا هلم عند   ،فحسنت أخالقهم  ،وآمنوا مبتشاهبه  ،وعملوا مبحكمه

 هللا.
اململكة العربية السعودية    م. وافق    2011الكتاب املذكور يف سنة   يطبع 

صفحات. و عريض  168من ه. و حيتوي هذا الكتاب على   1433على سنة 
 .1432/  8711سم. ورقم اإليداع:   17× 22الكتاب 
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 منهجية البحث  الفصل الثالث
 

 مدخل البحث ونوعه .أ
الب  منها   حثمدخل  اجلواب  جيد  أن  يستطيع  حىت  املسئلة  لفهم  الطريقة  هو 

من املدخل  32وحتصيل إجنازها مضمونة حقيقتها.  ابستخدام الطريقة العلمية والنظامية
النوعي الذي من أهم مساته أنه ال يتناول  كان هذا البحث من البحث الكيفي أو 

وعه فهذا البحث من نوع أما من حيث ن  بياانته عن طريقة معاجلة رقمية إحصائية.
 البحث التحليلي البالغي.

 بياانت البحث ومصادرها .ب
وابلنسبة إىل    ،البياانت هي النتائج الظاهرة اليت هتدف للمصدر على تكوين الرأي 

الكالم   هذا البحث هي الكلمات واجلمل فيها  ذلك استخدمت الباحث أن بياانت 
ألمساء بنت راشد  هكذا عاشوا مع القرآن قصص ومواقف  كتابالطليب يف   ياإلنشائ

 الرويشد.
هي املوضع أو املرجع الذي حصلتها الباحث على البياانت  فوأما مصادر البياانت   

كتاب هكذا  تؤخذ تلك البياانت يف هذا البحث من    ذلكولأو املعلومات للبحث. 
 ألمساء بنت راشد الرويشد.  عاشوا مع القرآن قصص ومواقف

 أدوات مجع البياانت  .ج
هذا البحث األدوات البشرية أي    الباحث نفسه. أما يف مجع البياانت فيستخدم 

البحث مبساعدة اإلطار النظري.  مما يعين أن الباحث يشكل أداة جلمع بياانت 
 

 
32 Hermawan wasito، Pengantar Metodologi Penelitian، (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama، 19995)، 
hal.7 
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 طريقة مجع البياانت  .د
هذه البحث فهي طريقة الوّثئق. وهي أن   أما الطريقة املستخدمة يف مجع بياانت 

اليت يريدها. مث يقسم   الكتاب  ذلك يقرأ الباحث منها البياانت  عدة مرات ليستخرج 
البياانت ويصنفها حسب العناصر املراد حتليلها لتكون هناك بياانت عن كل من تلك 
 هذه الكتاب. الكالم اإلنشائ الطليب اخلمس مع معانيها يف   أقسام

 طريقة حتليل البياانت  . ه
الباحث الطريقة التالية :  أما طريقة يف حتليل البياانت اليت مت مجعها فيتبع 

البياانت: وهنا   .1 خيتار الباحث من البياانت عن الكالم اإلنشائ الطليب يف  حتديد 
القرآن )اليت مت مجعها( ما يراها مهمة وأساسية وأقوى  هكذا عاشوا مع  كتاب 

 أبسئلة البحث.
الباحث البياانت   .2 هنا يصنف  البياانت:  عن الكالم اإلنشائ الطليب يف  تصنيف 

 نقاط يف أسئلة البحث. كتاب هكذا عاشوا مع القرآن )اليت مت حتديدها( حسب ال
الكالم   .3 عن  البياانت  الباحث  يعرض  هنا  ومناقشتها:  وحتليلها  البياانت  عرض 

اإلنشائ الطليب يف كتاب هكذا عاشوا مع القرآن )اليت مت حتديدها وتصنيفها( مث 
 مث يناقشها وربطها ابلنظرايت اليت هلا عالقة هبا.  ،يفسرها أو يصفها

 تصديق البياانت  .و
اليت مت مجعها وحتليلها حتتاج إىل التصديقإن   ويتبع الباحث يف تصديق   ،البياانت 

 بياانت هذا البحث الطرائق التالية:
  قصص ومواقف  كتاب هكذا عاشوا مع القرآنبياانت وهي  مراجعة مصادر ال .1

يشتمل   الذي  الرويشد  راشد  بنت  الطليب    أقسامألمساء  اإلنشائ  الكالم 
 ومعانيها.

عن الكالم  .2 البياانت  مبصادرها. أي ربط  اليت مت مجعها  البياانت  الربط بني 
 اإلنشائ الطليب يف كتاب هكذا عاشوا مع القرآن.
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الكالم  .3 عن  البياانت  مناقشة  أي  واملشرف.  الزمالء  مع  البياانت  مناقشة 
الطليب يف   القرآن    كتاباإلنشائ  ألمساء   قصص ومواقفهكذا عاشوا مع 
 بنت راشد الرويشد.

 خطوات البياانت  .ز
 التالية: ةيتبع الباحث يف إجراء حبثه هذه املراحل الثالث

  ،مرحلة التخطيط: يقوم الباحث يف هذه املرحلة بتحديد موضوع حبثه ومركزاته  .1
أدواته  ،ويقوم بتصميمه  ،اليت هلا عالقة به السابقةووضع الدراسات   ،وحتديد 

 وتناول النظرايت اليت هلا عالقة به.
البياانت .2 جبمع  املرحلة  هذه  يف  الباحث  يقوم  التنفيذ:    ، وحتليلها  ،مرحلة 

 تها.ومناقش
مرحلة اإلهناء: يف هذه املرحلة يكمل الباحث حبثه ويقوم بتغليفه وجتليده. مث  .3

مث يقوم بتعديله وتصحيحه على أساس مالحظات   ،تقدم للمناقشة للدفاع عنه
 املناقشني. 
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 عرض البياانت وحتليلها  الفصل الرابع
 

الكالم اإلنشائي الطليب ف كتاب هكذا عاشوا مع القرآن قصص  أقسام .أ
 بنت راشد الرويشد للدكتورة أمساء ومواقف
الكالم اإلنشائي الطليب وجده الباحث يف كتاب هكذا عاشوا مع القرآن   

هو قصص    الرويشد  راشد  بنت  ألمساء  األمر   ومواقف   : وهي  أقسام    ،مخسة 
 والنداء. وبياانهتا وحتليلها كمايلي: ،والتمىن  ،والنهي  ،واالستفهام 

 األمر .١
األمر هو   املعروف يف الفصل الثاين أن  لى وجه عطلب الفعل  كما هو 

األمر  ستعالءاإل هي فعل  أربعة  األمر  املدخول بالم    ،واإللزام. وصيغ  واملضارع 
الكالم اإلنشائي الطليب    33و اسم فعل األمر.  ،الفعلواملصدار النائب عن   ،األمر

 كما يلي:  ،لألمر يف كتاب هكذا عاشوا مع القرآن قصص و مواقف
اقرأ  لعبد هللا بن مسعود رضي هللا عنه : قال النيب صلى هللا عليه وسلم   .( 1

 (5)  عليّ 
  ،غة األمر ين على صتتضم  الكتاب  ذلكيف    اتنظر الباحث أن هذه الكلم

 ولفظ اقرأ فعل األمر من الفعل املاضي قرأ.  ،"اقرأ"  وهي

عبدان   .( 2 على  نزّلنا  ممّا  ريب  يف  مثله  فأتوا)وإن كنتم  من    وادعوا  بسورة 
 (7)(  شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقني

 

 75(، ص.2009لبنان: دار النهضة العربية،  -)بريوتعلم املعاين،  عبد العزيز عتيق،   33
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  ،األمر   ةغيتتضمن على ص  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
"ف"  يوه من  ألهنما    ،ادعوا"و أتوا" و  األمريتكوانن  أتوا من الفعل   ،فعل  لفظ 

   دعا.ولفظ ادعوا من الفعل املاضي    ،املاضي أتى
أعدت   ،جارةالنار اليت وقودها الناس واحل فاتقوا  فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا) .( 3

 (7)  (للكافرين

  ،غة األمر يتتضمن على ص  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 إتقى.فعل املاضي  الولفظ اتقوا فعل األمر من   ،اتقوا"ف"  وهي

 (8تالوته عمال ) فاختذوا ،قال احلسن: نزل القرآن ليتدبر ويعمل به .( 4

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 ختذ.إفعل املاضي  الولفظ اختذوا فعل األمر من   ،"فاختذوا"  وهي

ترى أعينهم تفيض من    مسعوا ما أنزل إىل الرسولذا  وإ)قوله تعاىل:    وانظر .( 5
 ( 16( )عرفوا من احلق يقولون ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشاهدينالدمع مّما 

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 فعل املاضي نظر.الولفظ انظر فعل األمر من    ،"انظر"  وهي

إذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مّما عرفوا  )  .( 6
 (16مع الشاهدين( )  فاكتبنايقولون ربنا ءامنا من احلق  

  ،تتضمن على صيغة األمر   الكتاب  ذلكظر الباحث أن هذه الكلمات يف  ن
 .كتبفعل األمر من الفعل املاضي    فاكتبناولفظ   ،"فاكتبناوهي "

 (21قول حذيفة رضي هللا عنه: يقرأ مرتسالً ) أتّملو .( 7
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  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
األمر من    أتّملولفظ    ،"أتّمل"  وهي   حبرفني  املزيدالثالثي    فعل املاضي  الفعل 
 .أتّمل

 (24به القلوب ) وحرّكواعند عجائبه  قفوا .( 8
  ،األمر   ةصيغتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

"حركّ   يوه األمرألهنما   ،وا""قفوا" و  من فعل  لفظ قفوا من الفعل    ،يتكوانن 
 ولفظ حرّكوا من الفعل املاضي حّرك.  ،وقف  املاضي

 (24ولو مائة مرة ) فليكررها .( 9
الفعل    صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 "فليكررها".  وهي  ،املضارع اجملزوم بالم األمر

 (24ما يناجي به )  فليع   .( 10

الفعل    صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 "فليع".  وهي  ،املضارع اجملزوم بالم األمر

مث مل حيملوها كمثل احلمار    قوله تعاىل: )مثل الذين محلوا التورىة  أتّملو .( 11
حيمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بئاايت هللا وهللا ال يهدى القوم  

 (25( )الظاملني
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 . أتّمل الثالثي املزيد حبرفني  من فعل املاضي  فعل األمر أتّملولفظ    ،"أتّمل"  وهي

 (27السعادة )قول ابن القيم يف مفتاح دار   أتّمل .( 12
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 أتّملمن فعل املاضي الثالثي املزيد حبرفني   فعل األمر أتّملولفظ   ،"أتّمل"  وهي
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 (39قلبك عند تالوته ومساعه ) فامجع .( 13

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 من العل املاضي مجع.  فعل األمرولفظ امجع  ،"فامجع"  وهي
 (39حضور من خياطبه به من تكلم به ) احضرمسعك و   والق .( 14

  ،األمر   ةصيغتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
من    فعل األمرلفظ الق    ،يتكوانن من فعل األمرألهنما   ،"الق" و "احضر"  يوه

 من الفعل املاضي حضر.  فعل األمرولفظ احضر    ،الفعل املاضي ألقى

 (45كما كنت ترتل يف الدنيا )  اقرأ وارق ورتّل .( 15
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

  فعل األمرلفظ اقرأ    ،يتكونون من فعل األمرألهنم    ،ي "اقرأ" و "ارق" و "رتّل"وه
ولفظ رتّل   ،رقىمن الفعل املاضي    فعل األمرلفظ ارق و  ،من الفعل املاضي قرأ

 رتّل.من الفعل املاضي    فعل األمر

 (45)!تأّملف...    اقرأيقال لقارئ القرآن:   .( 16
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

من   فعل األمرلفظ اقرأ  ،يتكوانن من فعل األمرألهنما  ،"تأّمل"اقرأ" و "ف وهي
 .أتّملمن الفعل املاضي    فعل األمر أتّملو لفظ  ،الفعل املاضي قرأ

القرآن    .( 17 الضعف والتقصريإن  آدم إىل  أعمل ابن  هللا و  فاعمل    ،كالم 
 (51)وابشر 

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
لفظ اعمل من الفعل    ،يتكوانن من فعل األمرألهنما    ،"فاعمل" و "ابشر"  وهي

 ولفظ ابشر من الفعل املاضي بشر.  ،املاضي عمل
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 (55علّي ) اقرأقال يل النيب صلى هللا عليه وسلم  .( 18

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 فعل املاضي قرأ.لمن ا  فعل األمرلفظ اقرأ   ،"اقرأ"  وهي
 (56إىل حممد )  اذهبفقال هللا عز وجل: اي جربيل  .( 19

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 من الفعل املاضي ذهب.  فعل األمرلفظ اذهب    ،"اذهب"  وهي

؟ )  فسله  –وربك أعلم  .( 20  (56ما يبكيك 

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 من الفعل املاضي سأل.  فعل األمرلفظ سل   ،"فسله"  وهي
 (56إىل حممد )  اذهبفقال هللا: اي جربيل  .( 21

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 من الفعل املاضي ذهب.  فعل األمرلفظ اذهب    ،"اذهب"  وهي

 (56: سنرضيك يف أمتك و ال نسوءك )فقل .( 22
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 من الفعل املاضي قال. فعل األمرولفظ قل   ،"فقل"  وهي

القرىب واملساكني ) .( 23 أوىل  يؤتوا  أن  والسعة  الفضل منكم  أولوا  أيتل  وال 
لكما  وليعفوا وليصفحو   واملهاجرين يف سبيل هللا أن يغفر هللا    أال حتبون 

 (57( )وهللا غفور رحيم
الفعل    صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 "وليعفوا" و "وليصفحوا".  وهي  ،األمر  املضارع اجملزوم بالم
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 (58عن اجلاهلني )  وأعرضابلعرف  وأمر العفو خذ .( 24

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
لفظ خذ من    ،يتكونون من فعل األمرألهنم   ،"خذ" و "امر" و "أعرض"  وهي

ولفظ اعرض من فعل املاضي    ،ولفظ امر من فعل املاضي أمر  ،فعل املاضي أخذ
 عرض.

أعيش به )  فهباي موالي قد اعتقتين  .( 25  (61يل شيئا 
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 فعل املاضي وهب.لمن ا  فعل األمرلفظ هب   ،"فهب"  وهي

 (63فقد أقرضته ريب عز وجل )اخرجي  فنداها: اي أم الدحداح  .( 26
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 من الفعل املاضي خرج. فعل األمرولفظ اخرجي    ،"اخرجي"  وهي

إذ يعدون   عن القرية اليت كانت حاضرة البحر وسئلهم قوله تعاىل: )يعين .( 27
شرعا ويوم ال يسبتون ال أتتيهم  يف السبت إذ أتتيهم حيتاهنم يوم  سبتهم 

 (63( )نبلوهم مبا كانوا يفسقون  ذلكك
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 من الفعل املاضي سأل. فعل األمرولفظ سئلهم   ،"وسئلهم"  وهي

 (65عصمكم هللا وأحسن اخلالفة عليكم ) نصرفوامث قال: ا .( 28

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
  الثالثي املزيد حبرفني  من الفعل املاضي  فعل األمرولفظ انصرفوا   ،"انصرفوا"  وهي

 انصرف.
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 (65معجم الوسيط )  انظر .( 29

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 فعل املاضي نظر.لمن ا  فعل األمرولفظ انظر    ،"انظر"  وهي
وقودها الناس واحلجارة عليها  أنفسكم وأهلكم انرا قوا)أييها الذين أمنوا   .( 30

 (68( )عليها مالئكة غالظ شداد
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 قوى.من الفعل املاضي    فعل األمرولفظ قوا    ،"قوا"  وهي

 (69) اقعد  اي أاب عبد الرمحن .( 31
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 من الفعل املاضي قعد.  فعل األمرولفظ اقعد   ،"اقعد"  وهي

 (71ابلزاد ليوم الفاقة )  عليك ،هللا  اتق .( 32
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

من الفعل املاضي اتقى. وتتضمن على صيغة   فعل األمرولفظ اتق   ،"اتق" وهي
 وهي "عليك".  ،اسم فعل األمر

وات اإىل مغفرة من ربكم وجنة عرضها السم  إىل مغفرة من ربكم  سارعوا)و  .( 33
 (72( )أعدت للمتقني واألرض

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
الثالثي املزيد حبرف  من الفعل املاضي   فعل األمرولفظ سارعوا   ،"سارعوا" وهي

 سارع.واحد 
 (74هللا )  اتق .( 34
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  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 من الفعل املاضي اتقى.  فعل األمرولفظ اتق   ،"اتق"  وهي

 (79ربكم إنه كان غفارا( ) استغفرواوفيها قوله تعاىل: )فقلت  .( 35
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

من الفعل املاضي الثالثي املزيد بثالثة   فعل األمرولفظ استغفروا    ،"استغفروا"  وهي
 أحرف استغفر.

فرعوناقرأ  قال .( 36 من قوم  املأل  )وقال  يف    :  ليفسدوا  موسى وقومه  أتذر 
األرض ويذرك وءاهلتك قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم وإان فوقهم 

 (80( )قاهرون

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 فعل املاضي قرأ.لمن ا  فعل األمرلفظ اقرأ   ،"اقرأ"  وهي
إن األرض هلل يورثها من يشاء  واصربواابهلل   استعينوا)قال موسى لقومه  .( 37

 (80( )من عباده والعاقبة للمتقني
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

ولفظ استعينوا من    ،يتكوانن من فعل األمرألهنما   ،"استعينوا" و "اصربوا" وهي
ولفظ اصربوا من الفعل املاضي    ،الفعل املاضي الثالثي املزيد بثالثة أحرف استعان

 صرب.

رب على الصراط أقدامنا    توثبّ يوم العرض عليك ذل مقامنا  ارحم  رب   .( 38
 (83آمني ) ،كسران  واجربامران   وتولّ ضعفنا  ارحم

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
ولفظ    ،يتكونون من فعل األمرألهنم    ،"ارحم" و "ثّبت" و "تول" و "اجرب"  وهي
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املاضي رحم املزيد حبرف    ،ارحم من فعل  املاضي الثالثي  ولفظ ثّبت من فعل 
 جرب.ولفظ اجرب من فعل املاضي   ، من فعل املاضي توىّل ولفظ تولّ  ،ثّبت

 (88)  عن غريه  واحبثفيا طارق ال تضع جهدك معه  .( 39
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 من الفعل املاضي حبث. فعل األمرولفظ احبث    ،"احبث"  وهي

 (96ملا يوحى( )  فاستمع)وأان اخرتتك  .( 40

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
من الفعل املاضي الثالثي املزيد حبرفني    فعل األمرولفظ استمع    ،"فاستمع"  وهي

 استمع. 
 (98نفسك أّوال ) غرّي  .( 41

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 من الفعل املاضي الثالثي املزيد حبرف غرّي.  فعل األمرولفظ غرّي    ،"غرّي"  وهي
 (101أنه ال إله إاّل هللا( )  فاعلم) .( 42

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 من الفعل املاضي علم.  فعل األمرولفظ اعلم    ،"اعلم"  وهي
 (102حلكم ربك فإنك أبعيننا( ) فاصرب) .( 43

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 من الفعل املاضي صرب.  فعل األمر  ولفظ اصرب  ،"فاصرب"  وهي
 (103من الساجدين( )  وكنحبمد ربك    حفسبّ ) .( 44



 

38 
 

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
ولفظ فسّبح من فعل  ،يتكوانن من فعل األمرألهنما  ،"فسّبح" و "كن" وهي

 من فعل املاضي كان. ولفظ كن ،املاضي سّبح
ما فعلوه إال من دايركم   اخرجواأنفسكم أو   اقتلوا)ولو أان كتبنا عليهم أن  .( 45

تثبيتا وأشد  هلم  خريا  لكان  به  يعظون  ما  فعلوا  أهنم  ولو  منهم  ( قليل 
(103) 

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
ولفظ اقتلوا من فعل   ،يتكوانن من فعل األمرألهنما   ،"اقتلوا" و "اخرجوا" وهي

 ولفظ اخرجوا من فعل املاضي خرج. ،املاضي قتل
 (105معي إىل هذه الكلمات )  انظروا .( 46

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 ولفظ انظروا من فعل املاضي نظر.  ،"انظروا"  وهي

 (106( )وهو الغفور الرحيم : )يصيب به من يشأ من عبادهأتّملو .( 47
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

املزيد حبرفني    أتّملولفظ    ،"أتّمل"  وهي الثالثي  األمر من الفعل املاضي   فعل 
 .أتّمل

إن الناس قد مجعوا لكم  ) .( 48   إمياان فزادهم  فاخشوهمالذين قال هلم الناس 
 (109( )وا حسبنا هللا ونعم الوكيلوقال

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 من الفعل املاضي خشى.  فعل األمرولفظ اخشو  ،"فاخشوهم"  وهي

 (110)كيف ذكر تعاىل خوفهم ورجاءهم   واتأّملف  .( 49
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  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
فعل األمر من الفعل املاضي  الثالثي املزيد حبرفني    واتأّملفولفظ   ،"واتأّملف" وهي
 .أتّمل
ذلك يوم اخللود( )  ادخلوها) .( 50  (117بسالم 

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 فعل األمر من الفعل املاضي دخل.ولفظ ادخلوا    ،"ادخلوا"  وهي
اجلحيم    وهفغلّ   خذوه) .( 51 ذراعا    وهصلّ مث  سبعون  ذرعها  سلسة  يف يف  مث 

 (119( )فاسلكوه

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
"فغلّ   وهي "صلّ "خذوه" و  "فاسلكوه"وه" و  ألهنما يتكونون من فعل   ،وه" و 
ولفظ فغلّوه فعل األمر    ،ولفظ خذوه فعل األمر من الفعل املاضي أخذ ،األمر

ولفظ    ،صلّ ولفظ صلوه فعل األمر من الفعل املاضي  ،من الفعل املاضي غلّ 
 فاسلكوه فعل األمر من الفعل املاضي سلك.

 (122بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك ) خذاللهم  .( 52
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 ولفظ خذ فعل األمر من الفعل املاضي أخذ.  ،"خذ"  وهي

أن   واعلمواهلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم  استجيبوا)أييها الذين آمنوا   .( 53
 (123وأنه إليه حتشرون( ) هللا حيول بني املرء وقلبه

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
"اعملوا"  وهي األمر  ،"استجيبوا" و  استجيبوا  ،ألهنما يتكوانن من فعل  ولفظ 
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ولفظ اعملوا   ،فعل األمر من الفعل املاضي الثالثي املزيد بثالثة أحرف استجاب
 فعل األمر من الفعل املاضي عمل.

 (123قلوبنا على دينك )  ثبت  اللهم اي مقلب القلوب .( 54
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 ولفظ ثّبت من فعل املاضي الثالثي املزيد حبرف ثّبت. ،ت""ثبّ   وهي

 (123فلن أدرسك )  ابتعدويف يوم قلت ألخي الصغري وأان غاضبة:   .( 55

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
حبرفني    ،"ابتعد"  وهي املزيد  املاضي الثالثي  األمر من الفعل  فعل  ابتعد  ولفظ 

 ابتعد.
 (124)  ساحميينوهو يقول بصوت متتقع: آخر مرة  .( 56

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
ولفظ ساحميين فعل األمر من الفعل املاضي الثالثي املزيد حبرف    ،"ساحميين"  وهي

 سامح.
 (125ذات بينكم( )  وأصلحواهللا  فاتقوا) .( 57

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
ولفظ اتقوا فعل األمر    ،ألهنما يتكوانن من فعل األمر  ،"اتقوا" و "اصلحوا"  وهي

  الثالثي املزيد حبرف  واصلحوا فعل األمر من فعل املاضي  ،من الفعل املاضي اتقى
 أصلح.

 (125إىل يوم يبعثون( ) فأنظرين)قال رب   .( 58
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  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
املزيد حبرف   ،"فأنظرين"  وهي األمر من الفعل املاضي الثالثي  ولفظ انظر فعل 

 أنظر.
 (125( )هل ننبئكم ابألخسرين أعمال قل) .( 59

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 ولفظ قل من الفعل املاضي قال.  ،"قل"  وهي
هللا   فليتقواالذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم  وليخش ) .( 60

 (130قوال سديدا( ) وليقولوا

فعل   صيغةتتضمن على  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف 
 "ليخش" و "فليتقوا" و "ليقولوا".  وهي  ،األمراملضارع اجملزوم بالم  

 (131آلايته )  فلنستمع  ،ال يرتك ألحد على هللا حجة .( 61

فعل   صيغةتتضمن على  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف 
 "فلنستمع".  وهي  ،األمر  املضارع اجملزوم بالم

 (132وإال تغرّيي )  غرّيي .( 62

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 ولفظ غرّيي فعل األمر من الفعل املاضي غرّي.  ،"غرّيي"  وهي
ابلغدوة والعشي يردون وجهه وال نفسك مع الذين يدعون رهبم   واصرب) .( 63

تعد عيناك عنهم تريد زينة احليوة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكران 
 (133( )واتبع هوىه وكان أمره فرطا
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  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 فعل املاضي صرب.لولفظ اصرب فعل األمر من ا  ،"اصرب"  وهي

 (134عليها( )  واصطربأهلك ابلصلوة    وأمر) .( 64
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

ولفظ امر فعل األمر من    ،ألهنما يتكوانن من فعل األمر  ،"امر" و "اصطرب"  وهي
 اصطرب.فعل املاضي  لولفظ اصطرب فعل األمر من ا  ،الفعل املاضي أمر

هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أن  استجيبواأييها الذين آمنوا  ) .( 65
 (135( )هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
املزيد   ،"استجيبوا"  وهي املاضي الثالثي  الفعل  األمر من  فعل  استجيبوا  ولفظ 

 بثالثة أحرف استجاب.
 (137يل اي أستاذ أن يسرت هللا علي )  ادعوهو يقول يل:   .( 66

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 ولفظ ادع فعل األمر من فعل املاضي دعا. ،"ادع"  وهي

أن   واعلمواهلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم  استجيبوا)أييها الذين آمنوا   .( 67
 (137هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون( )

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
"اعلموا"  وهي األمر  ،"استجيبوا" و  استجيبوا  ،ألهنما يتكوانن من فعل  ولفظ 

ولفظ اعملوا   ،فعل األمر من الفعل املاضي الثالثي املزيد بثالثة أحرف استجاب
 فعل األمر من الفعل املاضي عمل.
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الذين ظلموا منكم خاصة  واتقوا) .( 68 أن هللا شديد   واعلموافنتة ال يصينب 
 (  137العقاب( )

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
"اعملوا" وهي ولفظ اتقوا فعل األمر   ،ألهنما يتكوانن من فعل األمر،"اتقوا" و 

 ولفظ اعملوا فعل األمر من الفعل املاضي عمل.  ،من الفعل املاضي اتقى

إذ انتم قليل مستضعفون    إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض واذكروا) .( 69
ورزقكم   يف األرض ختافون أن يتخطفكم الناس فئاوىكم وأيدكم بنصره 

 (137( )بات لعلكم تشكرونمن الطي

  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 ولفظ اذكروا فعل األمر من الفعل املاضي ذكر.  ،كروا""اذ   وهي

أكرب    قل) .( 70 شهيد بيين وبينكم وأوحي إيل هذا    قلشهادة  أي شيء  هللا 
أن مع هللا ءاهلة أخرى   قلالقرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون 

 (143وإنين بريء مما تشركون( ) إمنا هو اله واحد قلال أشهد  
  ،األمر   صيغةتتضمن على    الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 ولفظ قل من الفعل املاضي قال.  ،"قل"  وهي

 النهي .٢
  34واإللزام.  ستعالءعلى وجه اال  عن الفعل  عرفنا أن النهي هو طلب الكف

الطليب للنهي يف   الكالم اإلنشائي  )ال( الناهية.   كتابوصيغته هي املضارع مع 
 وهي كما يلي:  ،هكذا عاشوا مع القرآن قصص ومواقف

 

83(، ص.2009لبنان: دار النهضة العربية،  -)بريوتعلم املعاين،  عبد العزيز عتيق،   34



 

44 
 

عنه قال:   .( 1 الدقل  تنثروه  العن ابن مسعود رضي هللا  هتّذوه    ،نثر  هّذ وال 
 (24الشعر )

 ،النهيتتضمن على صيغة    الكتاب  ذلكيف  أن هذه الكلمات    نظر الباحث
يتضمن ب  ال تنثروه و ال هتّذوهألن يف لفظ   ،و "ال هتّذوه"  "  ال تنثروهوهي "

 ال الناهية.
ومن مثلك ؟ قال:  ،أنت  ،قيل لسليمان بن طرخان التيمي البصري: أنت .( 2

 (  66)  هكذا ال تقولوا
 ،تتضمن على صيغة النهي  الكتاب  ذلكيف    أن هذه الكلمات  نظر الباحث

 يتضمن ب ال الناهية.  ال تقولواألن يف لفظ   ،"تقولواال وهي "
أرضعيه فإذ .( 3 موسى أن  إىل أّم  )وأوحينا  عليه قالت: قوله تعاىل:  ا خفت 

اليم   وجاعلوه من املرسلني(    وال ختايف وال حتزينفألقيه يف  راّدوه إليك  إان 
(71) 

 ،تتضمن على صيغة النهي  الكتاب  ذلكيف    أن هذه الكلمات  نظر الباحث
يتضمن ب ال   وال ختايف وال حتزينألن يف لفظ   ،"وال ختايف وال حتزينوهي "
 الناهية.

 (115عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم( )  ال تسئلوا)أييها الذين ءامنوا  .( 4
 ،تتضمن على صيغة النهي  الكتاب  ذلكيف    أن هذه الكلمات  نظر الباحث

 يتضمن ب ال الناهية.  ال تسئلواألن يف لفظ  ،"ال تسئلواوهي "
إن هللا يغفر   من رمحة هللا ال تقنطوا)قل ايعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم  .( 5

 (118( )الذنوب مجيعا إنه هو الغفور الرحيم
 ،تتضمن على صيغة النهي  الكتاب  ذلكيف    أن هذه الكلمات  نظر الباحث

 يتضمن ب ال الناهية. ال تقنطواألن يف لفظ   ،"ال تقنطواوهي "
 (138ما ليس لك به علم( ) وال تقف) .( 6
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 ،تتضمن على صيغة النهي  الكتاب  ذلكيف    أن هذه الكلمات  نظر الباحث
 ن ب ال الناهية. يتضم ال تقفألن يف لفظ   ،"ال تقفوهي "

 االستفهام .3
ة بشيء مل يكن معلوما من قبل أبدا علمستفهام هو طلب العلمنا أن اال

 ،أىن  ،كيف  ،ما  ،من  ،أين  ،أاين ،مىت  ،أي  ،وأدوات االستفهام هي هل  35خاصة.
هكذا عاشوا مع القرآن    كتابمهزة. الكالم اإلنشائي الطليب لالستفهام يف    ،كم

 كما يلي:  ،قصص ومواقف

 ( 5شهيدا( )من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء إذا جئنا   فكيف) .( 1
الكلمات يف   هذه  أن  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 

يف لفظ    ،"إذا جئنا  فكيفوهي "  ،االستفهام يتكون  إذا جئنا  فكيف  ألن 
 .كيفوهي    أبدوات االستفهام

نزلت قوة احلماسة اليت تستهوي عرب احلجاز وهم الذين  تكون فكيف .( 2
 (6)؟ اآلايت بلغتهم اجلميلة  

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
يتكون أبدوات  تكون فكيفألن يف لفظ   ،"تكون فكيفوهي "  ،االستفهام
 .كيفوهي    االستفهام

األمي    اآلايت  أهذه .( 3 عليه وسلم ذلك  اخلارقة أتيت من حممد صلى هللا 
 (6)؟ الذي مل ينل حظا من املعرفة  

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
  يتكون أبدوات االستفهام  أهذهألن يف لفظ    ،"اآلايت  أهذهوهي " ،االستفهام

 .اهلمزةوهي  
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 (8( )من مذّكر فهل)ولقد يّسران القرآن للذّكر  .( 4
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

يتكون أبدوات   من مذّكر  فهلألن يف لفظ    ،"من مذّكر  فهلوهي "  ،االستفهام
 .هلوهي    االستفهام

 (9القرآن أم على قلوب أقفاهلا( )  يتدبرون أفال) .( 5
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

يتكون أبدوات   أفال يتدبرونألن يف لفظ    ،"أفال يتدبرونوهي "  ،االستفهام
 .اهلمزةوهي    االستفهام

 (9)  القول أم جاءهم ما مل أيت ءاابءهم األولني(يدبروا   أفلم) .( 6
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام يدبرواوهي  لفظ    ،"أفلم  يف  يدبرواألن  أبدوات   أفلم  يتكون 
 .زةماهلوهي    االستفهام

 (13) ؟  ما خوطبوا به يف القرآن  يتفهموا أملالقول( أي   يدبروا مأفل) .( 7
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

أفلم يدبروا و أمل  ألن يف لفظ  ،و "أمل يتفهموا" "أفلم يدبرواوهي "  ،االستفهام
 .اهلمزةوهي   يتكوانن أبدوات االستفهام  يتفهموا

 (13)؟  فيعتربوا    يتفكرون  أفالالقرآن( أي    يتدبرون أفال) .( 8
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

أفال يتدبرون  ألن يف لفظ    ،"أفال يتدبرون و أفال يتفكرونوهي "  ،االستفهام
 .اهلمزةوهي    يتكوانن أبدوات االستفهام  و أفال يتفكرون

 (15القرآن( )  يتدبرون أفال) .( 9
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الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
يتكون أبدوات   أفال يتدبرونألن يف لفظ    ،"أفال يتدبرونوهي "  ،االستفهام
 .اهلمزةوهي    االستفهام

   (16)  ؟يقرؤها وخير عليها أصم أعمىمن رجل    كموقال احلسن البصري:   .( 10
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

يتكون أبدوات   من رجل  كمألن يف لفظ   ،"من رجل كموهي "  ،االستفهام
 .كموهي    االستفهام

 (18)؟  تقول مثل هذا    قرأال  كانت  مىت .( 11
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام لفظ    ،"كانت  مىتوهي  يف  أبدوات   كانت  مىتألن  يتكون 
 .مىتوهي    االستفهام

 (21)؟  هذه الطوال مرتسال وأعجب  قرأ وكيف .( 12
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام قرأوهي  لفظ    ،"وكيف  يف  قرأألن  أبدوات   وكيف  يتكون 
 .كيفوهي    االستفهام

القرآن للذّكر   .( 13 من مذّكر)ولقد يّسران   ؟متّعظ  فهل من معترب(أي  فهل 
(29) 

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
يتكون    هماألن يف لفظ  ،و "فهل من معترب"  "فهل من مذكروهي " ،االستفهام

 .هلوهي    أبدوات االستفهام
أم   أفضل  فأيّهما .( 14 ما يتلى  مبرتبة التحقيق مع قلة مقدار  التالوة  وأثواب 

 (41)  ؟  التالوة مبرتبة احلدر السريعة لتحصيل كثرة عدد األحرف
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الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
يتكون أبدوات   فأيهما أفضلألن يف لفظ  ،"فأيهما أفضلوهي "  ،االستفهام
 .أيوهي    االستفهام

 (42)  القرآن(  يتدبرون أفال) .( 15
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

يتكون أبدوات   أفال يتدبرونألن يف لفظ    ،"أفال يتدبرونوهي "  ،االستفهام
 .اهلمزةوهي    االستفهام

 (42)  القول(  يدبروا أفلم) .( 16
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام يدبرواوهي  لفظ    ،"أفلم  يف  يدبرواألن  أبدوات   أفال  يتكون 
 .اهلمزةوهي    االستفهام

 (44)؟   ما الفرق .( 17
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

  يتكون أبدوات االستفهام  ما الفرقألن يف لفظ    ،"ما الفرقوهي " ،االستفهام
 .ماوهي  

 (45)؟ صاحب القرآن   هو من .( 18
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

  يتكون أبدوات االستفهاممن هو  ألن يف لفظ    ،"من هووهي "  ،االستفهام
 .منوهي  

 (50يف سقر( )  ما سلككم) .( 19
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام سلككموهي  لفظ    ،"ما  يف  سلككم  ألن  أبدوات ما  يتكون 
 .ماوهي    االستفهام
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 (51)  ؟  أم يتنكبها يوافقها هللريى   .( 20
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام لفظ    ،"يوافقها  هلوهي  يف  أبدوات   هل يوافقهاألن  يتكون 
 .هلوهي    االستفهام

شهيدا( إذا جئنا    فكيف) .( 21 على هؤالء  بك  وجئنا  أمة بشهيد  من كل 
(55) 

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
إذا جئناوهي "  ،االستفهام يف لفظ    ،"فكيف  إذا جئناألن  يتكون    فكيف 

 .كيفوهي    أبدوات االستفهام
 (56)؟   يبكيك مافسله  .( 22

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"  ،االستفهام يبكيكوهي  لفظ    ،"ما  يف  يبكيكألن  أبدوات   ما  يتكون 
 .ماوهي    االستفهام

  ؟ أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إذا مسعوا القرآن كان  كيف .( 23
(57) 

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"  ،االستفهام لفظ    ،"كيف كانوهي  يف  أبدوات   كيف كانألن  يتكون 
 .كيفوهي    االستفهام

القرىب واملساكني ) .( 24 أوىل  يؤتوا  أن  والسعة  الفضل منكم  أولوا  أيتل  وال 
لكم  أن    أال حتبونوليعفوا وليصفحوا  واملهاجرين يف سبيل هللا   يغفر هللا 

 (57( )وهللا غفور رحيم
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الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
  يتكون أبدوات االستفهام  أال حتبونألن يف لفظ    ،"أال حتبونوهي "  ،االستفهام

 .اهلمزةوهي  
 (58) ؟  عند هذا األمري فتستأذن يل عليه هل لك وجه .( 25

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
يتكون أبدوات  هل لك وجهألن يف لفظ  ،"هل لك وجهوهي "  ،االستفهام
 .هلوهي    االستفهام

 (59)  ؟ من هذا  يبكيك مااي أمري املؤمنني  .( 26
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام يبكيكوهي  لفظ    ،"ما  يف  يبكيكألن  أبدوات   ما  يتكون 
 .ماوهي    االستفهام

 (59قلوهبم لذكر هللا( )  للذين ءامنوا أن ختشع أمل أين) .( 27
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

االستفهاميتكون    أم أينألن يف لفظ    ،"أمل أينوهي "  ،االستفهام   أبدوات 
 .اهلمزةوهي  

 (60للذين ءامنوا أن ختشع قلوهبم لذكر هللا( ) أين أمل) .( 28
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

لفظ    ،"أمل أينوهي "  ،االستفهام االستفهام  أمل أينألن يف    يتكون أبدوات 
 .اهلمزةوهي  

 (61)؟ هذه الصالة   صليتم  ملنفقال:  .( 29
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام صليتموهي  لفظ    ،"ملن  يف  صليتمألن  أبدوات   ملن  يتكون 
 .منوهي    االستفهام
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 (63) ؟  اي ابن عباس جعلين هللا فداك  يبكيك مافقلت:  .( 30
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام لفظ    ،"مايبكيكوهي  يف  يبكيكألن  أبدوات   ما  يتكون 
 .ماوهي    االستفهام

 (64قوما هللا مهلكهم( ) تعظون مل) .( 31
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

  االستفهاميتكون أبدوات    مل تعظونألن يف لفظ    ،"مل تعظونوهي " ،االستفهام
 .ماوهي  

 (64)؟    ما يبكيكفقيل له:  .( 32
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام يبكيكوهي  لفظ    ،"ما  يف  يبكيكألن  أبدوات   ما  يتكون 
 .ماوهي    االستفهام

 (64)  ؟ قرأهلم بشيء فإهنم ف  أال توصي .( 33
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام توصيوهي  لفظ    ،"أال  يف  توصيألن  أبدوات   أال  يتكون 
 .اهلمزةوهي    االستفهام

 (65)؟  هذا   أحرير .( 34
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

وهي  يتكون أبدوات االستفهام  أحريرألن يف لفظ    ،"أحريروهي " ،االستفهام
 .اهلمزة

 (66؟ )هي  وماقال:   ،يةءاأبكاك ؟ قال: مّرت يب  الذي  مافقال:  .( 35
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الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"ما هي" "ما الذيوهي "  ،االستفهام يتكوانن أبدوات   هماألن يف لفظ ،و 
 .ي ماوه  االستفهام

 (66؟ ) زعجت ملفقيل له:  .( 36
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

  يتكون أبدوات االستفهاممل جتزع  ألن يف لفظ    ،"مل جتزعوهي "  ،االستفهام
 .ماوهي  

البصري: أنت .( 37 التيمي  بن طرخان  لسليمان  ؟    مثلك  ومن  ،أنت  ،قيل 
(66) 

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"  ،االستفهام لفظ    ،"ومن مثلكوهي  يف  أبدوات   ومن مثلكألن  يتكون 
 .منوهي    االستفهام

 (67؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيت )  يبكيك  مافقال:  .( 38
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام يبكيكوهي  لفظ    ،"ما  يف  يبكيكألن  أبدوات   ما  يتكون 
 .ماوهي    االستفهام

إذا قطعت حبلك   أتصل  من؟ وحببل    يستنقذين  منفاآلن من عذابك   .( 39
 (68عين ؟ )

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
من يستنقذين  ألن يف لفظ   ،و "من أتصل"  "من يستنقذينوهي "  ،االستفهام

 .منوهي    يتكوانن أبدوات االستفهام و من أتصل
 (70؟ ) ما رأيت منهقلت ألم ولد احلسن البصري:  .( 40
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الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
يتكون أبدوات   ما رأيت منهألن يف لفظ   ،"ما رأيت منهوهي "  ،االستفهام
 .ماوهي    االستفهام

  ،ية فيها خربان ءاوفيه   ،ألحد فصاحة وهل ترك القرآن  ،فقالت: اي عم .( 41
 (70؟ )  وما هيوبشاراتن ؟ فقال:   ،وهنيان  ،وأمران

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
هل ترك القرآن  ألن يف لفظ    ،و "ما هي"  "هل ترك القرآنوهي "  ،االستفهام

 .هل و ماوهي    يتكوانن أبدوات االستفهام  هيو ما 
عبثا وأنكم إلينا ال   أفحسبتم؟ )  ما هذا العبثاي إبراهيم   .( 42 أمنا خلقناكم 

 (71) ترجعون(
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

ما هذا العبث ألن يف لفظ    ،و "أفحسبتم" "ما هذا العبثوهي "  ،االستفهام
 .ما و اهلمزةوهي    يتكوانن أبدوات االستفهام  أفحسبتمو 

 ( 72عرضها إن مل يكن يل فيها موضع قدم ؟ ) ينفعين وما  ،اي ابن أخي .( 43
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

  يتكون أبدوات االستفهام  ما ينفعينألن يف لفظ    ،"ما ينفعينوهي "  ،االستفهام
 .ماوهي  

 (73للذين ءامنوا أن ختشع قلوهبم لذكر هللا( ) أينأمل ) .( 44
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

لفظ    ،"أمل أينوهي "  ،االستفهام االستفهام  أمل أينألن يف    يتكون أبدوات 
 .اهلمزة  وهي

 (74؟ )  فأين القرآن إذا  ،قال: ال وهللا .( 45
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الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"  ،االستفهام إذاوهي  القرآن  لفظ    ،"فأين  يف  إذاألن  القرآن  يتكون    فأين 

 .أينوهي    أبدوات االستفهام
 (77ذلك يف حتوهلم من الضالل إىل اهلداية ؟ )أثر   وكيف كان .( 46

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"  ،االستفهام لفظ    ،"وكيف كانوهي  يف  أبدوات   وكيف كانألن  يتكون 
 .كيفوهي    االستفهام

 (77األكنة اليت كانت تغطي عقوهلم وقلوهبم ؟ )  زالت وكيف .( 47
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

يتكون أبدوات   وكيف زالتألن يف لفظ    ،"وكيف زالتوهي "  ،االستفهام
 .كيفوهي    االستفهام

؟   سورة نوح حبضور قلب وتستغفر ما استطعت من االستغفار مل ال تقرأ .( 48
(79) 

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
  يتكون أبدوات االستفهام  مل ال تقرأألن يف لفظ    ،"مل ال تقرأوهي " ،االستفهام

 .ماوهي  
 (79أن ننفذ هذه الوصية ؟ )  ما رأيك .( 49

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
  يتكون أبدوات االستفهام ما رأيكألن يف لفظ   ،"ما رأيكوهي " ،االستفهام

 .ماوهي  
 (80سورة األعراف ؟ )  هل حتفظوسألين  .( 50
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الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"  ،االستفهام حتفظوهي  لفظ    ،"هل  يف  حتفظألن  أبدوات   هل  يتكون 
 .هلوهي    االستفهام

ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن ) .( 51 قالوا أوذينا من قبل أن أتتينا 
   (80( )كيف تعلمونفينظر  يهلك عدوكم ويستخلفكم يف األرض 

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
يتكون أبدوات  كيف تعلمونألن يف لفظ    ،"كيف تعلمونوهي " ،االستفهام
 .كيفوهي    االستفهام

أن هللا يزجي سحااب مث يؤلف بينه مث جيعله ركاما فرتى الودق خيرج  أمل تر) .( 52
 (81من خالله( )

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
وهي   يتكون أبدوات االستفهام أمل تر ألن يف لفظ ،"أمل تروهي "  ،االستفهام

 .اهلمزة
؟    الذي  ما .( 53 ؟    طائرة  أهيحيصل اي ترى  أو سقطت  غاز  رمبا انفجاز 

إهلي   ،كهرابء ؟ ال ال أستطيع ختيل   هل سأموتحيصل ؟   ما الذياي 
 (82ذلك )

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
الذيوهي "  ،االستفهام "هل سأموت"  "ما  "أهي" و  لفظ    ،و  ما ألن يف 

و    ،اهلمزة ،ماوهي    االستفهاميتكونون أبدوات    و هل سأموت  ،أهي،الذي
 .هل

  حايل  ماعندما أمسع النفخ يف الصور ؟   حايل مايوم القيامة ؟  حايل ما .( 54
إذا عرضت على ريب  بل كيف يبإذا اهتزت األرض وانشقت السماء ؟  

 (83ال خيفى عليه شيء من أمري ؟ )
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الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
ما حايل و كيف ألن يف لفظ   ،و "بل كيف يب"  "ما حايلوهي "  ،االستفهام

 .ما و كيفوهي    يتكون أبدوات االستفهام يب
 (84من هذا اخلري منذ زمن بعيد ؟ ) فأين كنت  .( 55

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"  ،االستفهام لفظ    ،"فأين كنتوهي  يف  أبدوات   فأين كنتألن  يتكون 
 .أينوهي    االستفهام

 (86غريه ويؤثر فيه ؟ ) يعّلم فكيف .( 56
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام لفظ    ،"فكيف يعّلموهي  يتكون أبدوات   فكيف يعّلمألن يف 
 .كيفوهي    االستفهام

 (87جهد فردي أمام ظوفان الظالم ؟ ) جيدي  فماذا .( 57
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

لفظ   ،"فماذا جيديوهي "  ،االستفهام يتكون أبدوات   فماذا جيديألن يف 
 .ماوهي    االستفهام

 (87أو يذكر فتنفعه الذكرى( ) ،لعله يزكى  يدريك  وما) .( 58
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام لفظ    ،"وما يدريكوهي  يف  يدريكألن  أبدوات   وما  يتكون 
 .ماوهي    االستفهام

 (87يف معرفة شيء عن اإلسالم ؟ ) ترغب  هل .( 59
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام ترغبوهي  لفظ    ،"هل  يف  ترغبألن  أبدوات   هل  يتكون 
 .هلوهي    االستفهام
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 (88أن أزيدك معلومات ؟ )  تريد  هل .( 60
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

  يتكون أبدوات االستفهام هل تريدألن يف لفظ   ،"هل تريدوهي " ،االستفهام
 .هلوهي  

 (88؟ )  من سيأخذفكنت ال أعلم  .( 61
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام سيأخذوهي  لفظ    ،"من  سيأخذألن يف  أبدوات   من  يتكون 
 .منوهي    االستفهام

 (93موافقا له أم ال ؟ )  هل كان فهمنا .( 62
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام فهمناوهي  لفظ    ،"هل كان  يف  فهمناألن  يتكون    هل كان 
 .هلوهي    أبدوات االستفهام

 (94هبا اي نفس ؟ )  هل علمتوأسأل نفسي:  .( 63
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام علمتوهي  لفظ    ،"هل  يف  علمتألن  أبدوات يتكون    هل 
 .هلوهي    االستفهام

 (96اإلنسان شيئا أكرب من أن يكون مرضيا عند ربه ؟ )  يتمىن  وهل .( 64
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام يتمىنوهي  لفظ    ،"وهل  يف  يتمىنألن  أبدوات   وهل  يتكون 
 .هلوهي    االستفهام

 (97راض عين ؟ )  وهل هومكانيت عند ريب ؟    هي ما .( 65
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الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"وهل هو"  "ما هيوهي "  ،االستفهام  ما هي و هل هو ألن يف لفظ    ،و 

 .ما و هلوهي   يتكوانن أبدوات االستفهام
ماميسكهن إال الرمحن إنه   فوقهم صافّات و يقبضنإىل الطري    أومل يروا) .( 66

 (98( )بكل شيء بصري
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

  يتكون أبدوات االستفهام  أومل يرواألن يف لفظ  ،"أومل يروا وهي "  ،االستفهام
 .اهلمزة  وهي

)إىل( ومل يقل:   ملاذا عّدى .( 67 ــ  ــ :  وملاذا قال الطري ؟   أومل يرواالفعل )يروا( بـ
   (98)صافّات ويقبضن( ؟ )

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"  ،االستفهام عّدىوهي  يروا"،"ملاذا  قال"،"أومل  لفظ  ،و"ملاذا  يف   هم ألن 

 .اهلمزةما و  وهي    يتكونون أبدوات االستفهام
؟    هل قرأهن .( 68 الذي أفىت جبواز الراب  الذي أفىت   وهل قرأهنفالن  فالن 

 (100جبواز االختالط ؟ )
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام قرأهنوهي  لفظ    ،"هل  يف  قرأهنألن  أبدوات   هل  يتكون 
 .هلوهي    االستفهام

العبد املسكني الذي استخفه أصحاب الشهوات والشبهات   ما حالإذا   .( 69
 (101وافرتى على هللا غري وحيه وشرعه ؟ ) ،فركن إليهم شيئا كثريا

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
  يتكون أبدوات االستفهام ما حالألن يف لفظ   ،"ما حالوهي "  ،االستفهام

 .ماوهي  
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 (102واليقني أانل الشرف ؟ )  أابلصرب .( 70
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

  يتكون أبدوات االستفهام  أابلصربألن يف لفظ    ،"أابلصربوهي "  ،االستفهام
 .اهلمزةوهي  

هللا  أمل أيمرينحاجتها على حاجيت ؟    مل ال أقدمو مر يف نفسي خاطر:  .( 71
 (104بربها ؟ )

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
أمل    مل ال أقدم و  ألن يف لفظ ،و "أمل أيمرين"  "مل ال أقدموهي "  ،االستفهام

 .ما و اهلمزةوهي    يتكون أبدوات االستفهامأيمرين 
 (105وقلق وحمبط ؟ )  ملاذا أان حزينفكنت أقول:   .( 72

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
يتكون أبدوات  ملاذا أان حزينألن يف لفظ    ،"ملاذا أان حزينوهي "  ،االستفهام
 .ماوهي    االستفهام

الوقت من وقت ضائع  غرّيت وكيفحياة إنسان أبكملها   غرّيت كيف .( 73
 (105إىل وقت مثمر وفّعال ؟ )

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
لفظ    ،"كيف غريتوهي "  ،االستفهام يتكون أبدوات   كيف غريتألن يف 
 .كيفوهي    االستفهام

 (106يف فعل هذا األمر ما دام يف رضا هللا ؟ )  فلماذا الرتدد .( 74
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

يتكون أبدوات  فلماذا الرتددألن يف لفظ    ،"فلماذا الرتددوهي "  ،االستفهام
 .ماوهي    االستفهام

 (106حاهلم ؟ ) سيكون كيفو أفكر   .( 75
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الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
يتكون أبدوات   كيف سيكونألن يف لفظ    ،"كيف سيكونوهي " ،االستفهام
 .كيفوهي    االستفهام

هذا الصالح يف    أمهيةوما  أن يكون الشخص صاحلا ؟   ما الذي يعنيه .( 76
 (106حفظ األبناء ؟ )

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
ما الذي يعنيه  ألن يف لفظ   ،و "وما أمهية"  "ما الذي يعنيهوهي "  ،االستفهام
 .ماوهي    يتكون أبدوات االستفهام  و ما أمهية

 (107مثل هذا الكالم اجلميل ؟ ) أجد أينو سألت أخي:   .( 77
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

  يتكون أبدوات االستفهامأين أجد  ألن يف لفظ    ،"أين أجدوهي " ،االستفهام
 .أينوهي  

ميشي به يف الناس كمن مثله يف    ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا أومن كان) .( 78
 (108( )الظلمات ليس خبارج منها

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"  ،االستفهام لفظ    ،"أومن كانوهي  يف  أبدوات أومن كان  ألن  يتكون 
 .اهلمزةوهي    االستفهام

 (111؟ ) تبكيان  ملاذامث خرجت عن صميت ألسأهلما:   .( 79
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

لفظ    ،"ملاذا تبكيانوهي "  ،االستفهام يتكون أبدوات   ملاذا تبكيانألن يف 
 .ماوهي    االستفهام

 (111ريب ؟ )  سأقول  ماذالريب ؟   ماذا سأقول .( 80
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الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
لفظ    ،"ماذا سأقولوهي "  ،االستفهام يتكون أبدوات ماذا سأقول  ألن يف 
 .ماوهي    االستفهام

 (111هذه اآلايت ؟ )  هي وما .( 81
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

  يتكون أبدوات االستفهاموما هي ألن يف لفظ   ،"وما هيوهي "  ،االستفهام
 .ماوهي  

 (113من ترك الصالة ؟ )  ما جزاء  ،أمي .( 82
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

  يتكون أبدوات االستفهامما جزاء ألن يف لفظ   ،"ما جزاءوهي "  ،االستفهام
 .ماوهي  

 (113اإلنسان العاقل الصالة ؟ ) وملاذا يرتك .( 83
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام لفظ    ،"وملاذا يرتكوهي  يف  أبدوات   وملاذا يرتكألن  يتكون 
 .ماوهي    االستفهام

 (113صحيح ؟ )  وهل هذا االعتقاد .( 84
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

يتكون    وهل هذا االعتقادألن يف لفظ    ،"وهل هذا االعتقادوهي " ،االستفهام
 .هلوهي    أبدوات االستفهام

؟ )  بنا فكيف .( 85  (122إذا أذاقنا جزاء كل ما كسبت أيدينا 
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام بناوهي  لفظ    ،"فكيف  يف  بناألن  أبدوات   فكيف  يتكون 
 .كيفوهي    االستفهام
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االبتالءات و احملن اليت نستحقها رمحة من هللا لكن نرتدع   هل يف جوف .( 86
 (122ونتوب ؟ )

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
يتكون أبدوات   هل يف جوفألن يف لفظ    ،"هل يف جوفوهي " ،االستفهام
 .هلوهي    االستفهام

 (123هبذه العصبية ؟ ) أعاملهم  فلماذا .( 87
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام أعاملهموهي  لفظ    ،"فلماذا  يف  أعاملهمألن  يتكون    فلماذا 
 .ماوهي    أبدوات االستفهام

 (124؟ )  أين قلبكو أنت  .( 88
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام قلبكوهي  لفظ    ،"أين  يف  قلبكألن  أبدوات   أين  يتكون 
 .أينوهي    االستفهام

 (125ابألخسرين أعماال( )  هل ننبئكم)قل  .( 89
الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 

"  ،االستفهام لفظ    ،"هل ننبئكموهي  يف  أبدوات   هل ننبئكمألن  يتكون 
 .هلوهي    االستفهام

أن يعمل اإلنسان أعماال قد تكون سببا يف خسارته و هو يظن    أميكن .( 90
 (126أنه حيسن العمل ؟ )

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
وهي  يتكون أبدوات االستفهامأميكن  ألن يف لفظ    ،"أميكنوهي " ،االستفهام

 .اهلمزة
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أو أي أحد يف هذه الدنيا على ما أان فيه أن يراين أيب أو أمي  هل أقبل .( 91
 (126؟ أو حىت أن يسمعوا مبا أفعل )

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
  يتكون أبدوات االستفهام هل أقبلألن يف لفظ    ،"هل أقبلوهي " ،االستفهام

 .هلوهي  
 (130؟ )  و من سريبيهم؟  سيعيشون   كيف .( 92

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
سيعيشونوهي "  ،االستفهام "من سريبيهم"  "كيف  لفظ    ،و  يف  كيف ألن 

 .كيف و منوهي    يتكوانن أبدوات االستفهام  سريبيهمسيعيشون و من 
 (131ءااييت تتلى عليكم( )  تكن أمل) .( 93

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
  يتكون أبدوات االستفهامأمل تكن ألن يف لفظ   ،"أمل تكنوهي "  ،االستفهام

 .اهلمزةوهي  
 (133هذه الغفوة ؟ )  ماذا تنفعوأقول يف نفسي:   .( 94

الكلمات يف   هذه  أن  الباحث  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر  تتضمن 
"  ،االستفهام تنفعوهي  لفظ    ،"ماذا  يف  تنفعألن  أبدوات   ماذا  يتكون 
 .ماوهي    االستفهام

 التمىن .4
التمىن هو أن  احملبة.  فهمنا  على سبيل  شيء  وأدوات التمىن   36حصول 

الطليب للتمىن يف    ،لوال  ،أال  ،هاّل   ،لعل  ،هل  ،لو  ،ليت لوما. الكالم اإلنشائي 
 كما يلي:  هكذا عاشوا مع القرآن قصص ومواقف  كتاب

 (9( )تعقلون لعلكم)إان جعلناه قرآان عربيا  .( 1
 

111(، ص.2009لبنان: دار النهضة العربية،  -)بريوتعلم املعاين،  عبد العزيز عتيق،   36
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الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 
لفظ    ،"لعلكم تعقلونوهي "  ،التمىن يتكون أبدوات   لعلكم تعقلونألن يف 
 .لعلوهي   ،التمىن

 (22بعضنا لوجدان عليه ) هذا فعل لو .( 2
الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 

 ، يتكون أبدوات التمىنلو فعل هذا  ألن يف لفظ   ،"لو فعل هذاوهي "  ،التمىن
 .لووهي  

هبا عن كل ما سواها  ال شتغلوا ة القرآن ابلتدبر اءقر ما يف   فلو علم الناس .( 3
(24) 

الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 
يتكون أبدوات   فلو علم الناسألن يف لفظ    ،"فلو علم الناسوهي " ،التمىن
 .لووهي   ،التمىن

 (29نفس األمر لكان قد أخطأ )املعىن يف  فلو أنه أصاب .( 4
الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 

أنه أصابألن يف لفظ  ،"فلو أنه أصابوهي " ،التمىن يتكون أبدوات   فلو 
 .لووهي   ،التمىن

لنثبت به فؤادك(    ذلكمجلة واحدة ك  لوال نّزل القرآن)وقال الذين كفروا  .( 5
(35) 

الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 
يتكون أبدوات   لوال نّزل القرآنألن يف لفظ    ،"لوال نّزل القرآنوهي " ،التمىن
 .لوالوهي   ،التمىن

 (52طهرت ما شبعت من كالم هللا )  لو أن قلوبنا .( 6
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الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 
 ، يتكون أبدوات التمىن لو أن قلوبناألن يف لفظ   ،"لو أن قلوبناوهي "  ،التمىن
 .لووهي  

 (69) أحدهم  ولعلي  ،قال: منعين القعود ذكر جهنم .( 7
الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 

"  ،التمىن أحدهموهي  لفظ    ،"لعلي  يف  أحدهمألن  أبدوات   لعلي  يتكون 
 .لعلوهي   ،التمىن

كل املسلمني فرادى ومجاعات يف إبالغهم ابحلق    اشتغل  لوبل لكثرهتم  .( 8
 (87لكان ذلك فوق قدرهتم )

الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 
وهي   ،يتكون أبدوات التمىن  لو اشتغلألن يف لفظ    ،"لو اشتغلوهي "  ،التمىن

 .لو
به   .( 9 ربطنا)وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي  أن  على    لوال 

 (89قلبها لتكون من املؤمنني( )
الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 

"  ،التمىن ربطناوهي  أن  لفظ    ،"لوال  ربطناألن يف  أن  أبدوات   لوال  يتكون 
 .لوالوهي   ،التمىن

 (97ينظر إىل قليب برمحته فريضى عين ويرفع شأين )  هللا  لعلولكن   .( 10
الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 

وهي  ،يتكون أبدوات التمىن  لعل هللاألن يف لفظ    ،"لعل هللاوهي "  ،التمىن
 .لعل

 (100لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال( )  كأن ثبّتناولوال ) .( 11
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الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 
يتكون أبدوات ولوال أن ثبّتناك  ألن يف لفظ  ،"ولوال أن ثبّتناكوهي " ،التمىن
 .لوالوهي   ،التمىن

 (100هللا لقد كاد يركن إليهم شيئا قليال )  ولوال أن ثبته .( 12
الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 

 ، يتكون أبدوات التمىن ولوال أن ثبتهألن يف لفظ    ،"ولوال أن ثبتهوهي "  ،التمىن
 .لوالوهي  

أو اخرجوا من دايركم ما فغلوه إال ولو أان كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم ) .( 13
أهنم فعلواقليل منهم   تثبيتا(  ما ي  ولو  وأشّد  لكان خريا هلم  وعظون به 

(103) 
الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 

أهنم فعلواوهي "  ،التمىن لفظ    ،"ولو  أهنم  ألن يف  يتكون أبدوات   فعلواولو 
 .لووهي   ،التمىن

لكان أمنا .( 14 ذلك  اخلوف ولوال  الرجاء    ،فالرجاء يستلزم  واخلوف يستلزم 
 (109لكان قنوطا وأيسا ) ولوال ذلك

الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 
 ، يتكون أبدوات التمىن  ولوال ذلكألن يف لفظ   ،"ولوال ذلكوهي "  ،التمىن
 .لوالوهي  

 (117أن يعفو عن الكثري ) لعل هللا .( 15
الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 

وهي  ،يتكون أبدوات التمىن  لعل هللاألن يف لفظ    ،"لعل هللاوهي "  ،التمىن
 .لعل

 (119ه( )كتابي  اي ليتين مل أوت)وأما من أويت كتابه بشماله فيقول  .( 16
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الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 
يتكون أبدوات  اي ليتين مل أوتألن يف لفظ  ،"اي ليتين مل أوتوهي " ،التمىن
 .ليتوهي   ،التمىن

 (124( )ىنا هللالوال أن هد)احلمد هلل الذي هدىنا هلذا وما كنا لنهتدي   .( 17
الكلمات يف   أن هذه  على صيغة   الكتاب  ذلكنظر الباحث  تتضمن 

هللاوهي "  ،التمىن هدىنا  أن  لفظ    ،"لوال  يف  هللاألن  هدىنا  أن  يتكون    لوال 
 .لوالوهي   ،أبدوات التمىن

 النداء .5
طلب إقبال املنادى على النادي أبحد أحرف  كما هو املعلوم أن النداء هو  

 ،هيا  ،أاي  ،اي  ،وأحرف النداء أي  37خمصوصة ينوب كل منها مناب الفعل )أدعو(.
هكذا عاشوا مع القرآن قصص  كتابالكالم اإلنشائي الطليب للنداء يف    وا.  ،أي  ،أ

 كما يلي:  ومواقف
 (15إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا( )  اي ربّ )وقال الرسول   .( 1

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي    اي ربّ ألن يف لفظ  ،"اي ربّ "

 (22اي رسول هللا )فلما أصبح قال له أبوا ذر رضي هللا عنه:   .( 2
وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 .اييتكون أبدوات النداء وهي  اي رسول هللاألن يف لفظ   ،"اي رسول هللا"
 (51)  اي أاب سعيدقال رجل للحسن:   .( 3

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي    اي أاب سعيدألن يف لفظ    ،"اي أاب سعيد"

 (55) اي رسول هللاقلت:  .( 4
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وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي  اي رسول هللاألن يف لفظ   ،"اي رسول هللا"

 (56اذهب إىل حممد ) جربيل ايفقال هللا عز و جل:   .( 5
وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 .اييتكون أبدوات النداء وهي   اي جربيلألن يف لفظ   ،"اي جربيل"
 (56) رسول هللا ايقال أبو بكر رضي هللا عنه:   .( 6

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي  اي رسول هللاألن يف لفظ   ،"رسول هللااي "

 (58)ابن أخي    اي:  فقال عيينة البن أخيه .( 7
وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 .اييتكون أبدوات النداء وهي   اي ابن أخيألن يف لفظ   ،"اي ابن أخي"
 (58)ابن اخلطاب    ايفلما دخل قال:   .( 8

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 . اييتكون أبدوات النداء وهي    اي ابن اخلطابألن يف لفظ    ،"اي ابن اخلطاب"

 (58)  اي أمري املؤمننيفقال احلّر:   .( 9
وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 . اييتكون أبدوات النداء وهي    اي أمري املؤمننيألن يف لفظ    ،"املؤمننياي أمري  "
 (59)  راهب  ايفناداه:   .( 10

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي   اي راهبألن يف لفظ   ،"اي راهب"
 (59)  أمري املؤمنني ايفقيل له:  .( 11

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 . اييتكون أبدوات النداء وهي    اي أمري املؤمننيألن يف لفظ    ،"اي أمري املؤمنني"
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 (60)رّب   ايفلما مسعها قال: بلى   .( 12
وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 .اييتكون أبدوات النداء وهي    اي ربّ ألن يف لفظ  ،"اي ربّ "
 ايقال: نعم    ،وإن هللا يريد منا القرض ،رسول هللا  ايقال أبو الدحداح:  .( 13

 (62)رسول هللا  ايقال: أرين يدك   ،أاب الدحداح
وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 اي رسول هللا و اي أاب الدحداح ألن يف لفظ    ،الدحداح""اي أاب  و   "اي رسول هللا"
 .ايأبدوات النداء وهي   نيتكوان

قالت: ربح   ،أخرجي فقد أقرضته ريب عز وجل  ،أم الدحداح ايفناداها:   .( 14
 (63)أاب الدحداح   ايبيعك  

وهي  ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف 
الدحداح" "اي أاب الدحداح" "اي أم  الدحداح و اي أاب  ألن يف لفظ  ،و  اي أم 

 .ايأبدوات النداء وهي    نيتكوان  الدحداح
 (63)ابن عباس   ايما يبكيك   :فقلت .( 15

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي   اي ابن عباسألن يف لفظ ،"اي ابن عباس"
أنفسكم وأهلكم انرا وقودها الناس واحلجارة عليها  قواأمنوا   أييها الذين) .( 16

 (68)عليها مالئكة غالظ شداد(  
وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 .أييهايتكون أبدوات النداء وهي   أييها الذينألن يف لفظ    ،"أييها الذين"
 (69)أاب عبد الرمحن   ايفقال قائل:  .( 17
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وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
يتكون أبدوات النداء وهي   اي أاب عبد الرمحنألن يف لفظ    ،"اي أاب عبد الرمحن"
 .اي
 (70)وهل ترك القرآن ألحد فصاحة    ،عمّ  ايفقالت:  .( 18

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي    اي عمّ ألن يف لفظ    ،"اي عمّ "
 (71ما هذا العبث ) إبراهيم ايإذا هو بصوت من فوقه:  .( 19

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي  اي إبراهيمألن يف لفظ   ،"اي إبراهيم"
 (72وما ينفعين عرضها  )  ،ابن أخي ايفقال:  .( 20

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي   اي ابن أخي ألن يف لفظ  ،"اي ابن أخي"
 (74)أاب عبد هللا    ايفيقول له طالبه وتالميذه:    .( 21

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي   اي أاب عبد هللاألن يف لفظ   ،"اي أاب عبد هللا"
 (89حملزنون ) إبراهيم ايوإان بفراقك   .( 22

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي  اي إبراهيمألن يف لفظ   ،"اي إبراهيم"
 (90أما قرأت قول هللا تعاىل )  ،اي شيخفقال يل:   .( 23

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي   اي شيخألن يف لفظ  ،"اي شيخ"
 ايأابلصرب واليقني أانل هذا الشرف حينها قلت بكل عزم وحزم: هللا   اي .( 24

 (102) أقدام الصرب
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وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .ايألن يف لفظ  يتكون أبدوات النداء وهي    ،و "اي قدام الصرب" "اي هللا"
 ( 112إن صديقي الذي جيلس أمامي يف الفصل ظلم )  ،أمي ايقال هلا:   .( 25

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي    اي أميألن يف لفظ    ،"اي أمي"
 (115ءامنوا ال تسئلوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم( )  الذين  أييها) .( 26

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .أييهايتكون أبدوات النداء وهي   أييها الذينألن يف لفظ    ،"أييها الذين"
 (117ماذا سأفعل؟ )  ،اي إهليماذا أعددت لسؤالك؟  ،إهلي اي .( 27

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي   اي إهليألن يف لفظ   ،"اي إهلي"
 ( 118من رمحة هللا( )ال تقنطوا الذين أسرفوا على أنفسهم    ايعبادي)قل   .( 28

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي   اي عباديألن يف لفظ   ،"اي عبادي"
أن   واعلمواهلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم  استجيبواآمنوا    أييها الذين) .( 29

 (123هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون( )
وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 .أييهايتكون أبدوات النداء وهي   أييها الذينألن يف لفظ    ،"أييها الذين"
 (123ثبت قلوبنا على دينك )  اي مقلب القلوباللهم  .( 30

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
يتكون أبدوات النداء وهي   اي مقلب القلوبألن يف لفظ    ،"اي مقلب القلوب"
 .اي
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فسوف أييت هللا بقوم حيبوهنم  آمنوا من يرتد منكم عن دينه أييها الذين) .( 31
وحيبونه أذلة على املؤمنني أعزة على الكافرين جياهدون يف سبيل هللا وال 

 ( 132( )فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا واسع عليم  ذلكخيافون لومة الئم  
وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 .أييهايتكون أبدوات النداء وهي   أييها الذينألن يف لفظ    ،"أييها الذين"
آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أن   أييها الذين) .( 32

 (135) (هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون
وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 .أييهايتكون أبدوات النداء وهي   أييها الذينألن يف لفظ    ،"أييها الذين"
 (137أن يسرت هللا علي ) اي أستاذو هو يقول يل: ادع يل  .( 33

وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  
 .اييتكون أبدوات النداء وهي    اي أستاذألن يف لفظ  ،"اي أستاذ"
استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أن آمنوا  أييها الذين  ) .( 34

 (137) (هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون
وهي    ،على صيغة النداء  الكتاب  ذلكنظر الباحث أن هذه الكلمات يف  

 .أييهايتكون أبدوات النداء وهي   أييها الذينألن يف لفظ    ،"أييها الذين"
 

هكذا عاشوا مع القرآن قصص  كتابالطليب ف    اإلنشائيمعاين الكالم  .ب
 بنت راشد الرويشد للدكتورة أمساءومواقف 

  ،الكتاب  ذلكيف  الكالم اإلنشائي الطليب   أقسامبعد أن حبث الباحث وحلل عن   
 وهي كما يلي: ،قساميبحث وحيلل الباحث عن معاين تلك األفاآلن سوف 
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 األمر .١
الطليب    الكتاب  ذلكإن    الكالم اإلنشائي  علي صيغة األمر كان عددها  يتضمن 

فمعىن غري األصلي  عىن غري األصلي.  املعىن األصلي و املمنها   ،مبعان خمتلفات مجلة  نيسبع
الدعاء وهي  خمتلفات  معان  عشرة  واإلرشاد  ،التمين  ،اإللتماس  ،له   ،التخيري  ،النصح 

الكلمات التالية   اإلهانة والتحقري.  ،التسوية  ،التهديد  ،التعجيز  ،اإلابحاة ولكن يف هذه 
 ي :وهي كما يل ،معان أربعةاليت وجد فيها الباحث تتكون على صيغة األمر  

 لألمر  املعىن األصلي (أ
  ،مجلة   ني وثالثنيتإثن الكتاب ذلكوجد الباحث املعىن األصلي لألمر يف  

 وهي :
عنه :   (1 عليه وسلم لعبد هللا بن مسعود رضي هللا  اقرأ  قال النيب صلى هللا 

 (5علّي )
أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
ية ءايقرأ ل عبد هللا بن مسعودأيمر إىل  النيبوكان الطالب هو من   ،"اقرأ"األمر  
 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على القرأن

وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من  قوله تعاىل: ) وانظر (2
 (16)الدمع مّما عرفوا من احلق يقولون ربنا ءامنا فاكتبنا مع الشاهدين( 

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
آية القرأن.   نظرلي  القارئأيمر إىل   كاتبوكان الطالب هو من ال  ،"نظراألمر "ا

 .املعىن األصليلذلك هذا كالم يدل على  
 (21قول حذيفة رضي هللا عنه: يقرأ مرتسالً ) أتّملو (3

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
" لي  ،"أتّملاألمر  القارئ  إىل  الكاتب أيمر  من  هو  الطالب  قول    تأّملوكان 

 .املعىن األصليحذيفة. لذلك هذا كالم يدل على 
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 (24به القلوب ) وحرّكواعند عجائبه  قفوا (4
أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   

ال  ابن مسعودوكان الطالب هو من    ،"قفوا و حرّكوااألمر " إىل  .  تابعني أيمر 
 .املعىن األصليلذلك هذا كالم يدل على  

 (24ولو مائة مرة ) فليكررها (5
 المأن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة    السابقةوجد الباحث يف الكلمات  

 قراءةكرر  أيمر إىل القارئ لي  ابن القيموكان الطالب هو من   ،"فليكرراألمر "
 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  القرآن

 (24ما يناجي به )  فليع   (6
  الم األمر  أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة السابقةوجد الباحث يف الكلمات 

. لذلك ع ما يناجي بهوكان الطالب هو من الكاتب أيمر إىل القارئ لي  ،"فليع"
 .املعىن األصليهذا كالم يدل على  

)  أتّملو (7 احلمار    مثل الذين محلوا التورىةقوله تعاىل:  مث مل حيملوها كمثل 
القوم   ال يهدى  وهللا  هللا  بئاايت  الذين كذبوا  القوم  مثل  بئس  أسفارا  حيمل 

 (25)  الظاملني(
أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   

.  ءاية القرآن  تأّملوكان الطالب هو من الكاتب أيمر إىل القارئ لي  ،"أتّملاألمر "
 .املعىن األصليلذلك هذا كالم يدل على  

 (27قول ابن القيم يف مفتاح دار السعادة ) أتّمل (8
أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   

ابن  قول    تأّملوكان الطالب هو من الكاتب أيمر إىل القارئ لي  ،"أتّملاألمر "
 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  القيم

 (39قلبك عند تالوته ومساعه ) فامجع (9
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أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
جمع قلبه عند لي  القارئأيمر إىل  ابن القيموكان الطالب هو من   ،األمر "اقرأ"

 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  تالوة القرآن ومساعه
 (39)سبحانه  حضور من خياطبه به من تكلم به  احضرمسعك و   والق  (10

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
مسعه وحيضر    لقلي  القارئأيمر إىل    ابن القيموكان الطالب هو من    ،األمر "اقرأ"

 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  حضور من خياطبه به سبحانه
 (  45كما كنت ترتل يف الدنيا )  اقرأ وارق ورتّل  (11

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
  صاحب القرآنوكان الطالب هو من النيب أيمر إىل   ،"اقرأ وارق ورتّل األمر "

 . املعىن األصلي . لذلك هذا كالم يدل على  كم كنت ترتّل الدنيا  لويرق ويرتّ ليقرأ  
 (45)  !تأّملف...    اقرأيقال لقارئ القرآن:    (12

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
. أتّملو  ليقرأ القرأن  قارئ القرآنوكان الطالب هو من النيب أيمر إىل    ،األمر "اقرأ"

 .املعىن األصليلذلك هذا كالم يدل على  
فاعمل وابشر   ،ابن آدم إىل الضعف والتقصريإن القرآن كالم هللا و أعمل    (13

(51) 
أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   

. عمل ويبشرليرجل  أيمر إىل    احلسنوكان الطالب هو من    ،"اعمل وابشراألمر "
 .املعىن األصليلذلك هذا كالم يدل على  

 (55علّي ) اقرأقال يل النيب صلى هللا عليه وسلم   (14
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أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
وكان الطالب هو من النيب أيمر إىل عبد هللا بن مسعود ليقرأ آية    ،األمر "اقرأ"

 .املعىن األصليالقرأن. لذلك هذا كالم يدل على 
 (56إىل حممد )  اذهبفقال هللا عز وجل: اي جربيل   (15

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
ذهب إىل ليجربيل  أيمر إىل  هللا عز وجلوكان الطالب هو من   ،"ذهباألمر "ا

 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  رسول هللا
 (56ما يبكيك ؟ ) فسله –وربك أعلم    (16

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
سأل رسول لي جربيلأيمر إىل   عز وجلوكان الطالب هو من هللا  ،"سلاألمر "

 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  هللا
 (56إىل حممد )  اذهبفقال هللا: اي جربيل   (17

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
ذهب إىل لي جربيل  أيمر إىل   تعاىلوكان الطالب هو من هللا  ،"ذهباألمر "ا

 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  رسول هللا
 (56: سنرضيك يف أمتك و ال نسوءك )فقل  (18

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
ول إىل رسول ليق جربيلأيمر إىل     تعاىلوكان الطالب هو من هللا  ،"قلاألمر "

 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  هللا
عن القرية اليت كانت حاضرة البحر إذ يعدون   وسئلهميعين قوله تعاىل: )  (19

شرعا ويوم ال يسبتون ال أتتيهم ك   ذلك يف السبت إذ أتتيهم حيتاهنم يوم سبتهم 
 (63)  نبلوهم مبا كانوا يفسقون(
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أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
سأل أهل  لي  رسول هللاأيمر إىل  تعاىل وكان الطالب هو من هللا  ،"اسئلاألمر "

 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  القرية
 (65معجم الوسيط )  انظر  (20

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
ا  ،"انظراألمر " من  الطالب هو  إىل  لكاتب  وكان  نظر معجم لي  القارئأيمر 
 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  الوسيط

 (69) اقعد  اي أاب عبد الرمحن  (21
أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   

ال  ،"اقعداألمر " الطالب هو من  إىل    رجلوكان  الرمحنأيمر  عبد  . قعدلي  أاب 
 .املعىن األصليلذلك هذا كالم يدل على  

وقال املأل من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا يف األرض : )اقرأقال    (22
نساءهم   ونستحي  أبناءهم  سنقتل  قال  وءاهلتك  قاهرون(ويذرك  فوقهم   وإان 

(80) 
أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   

ليقرأ القرأن.    الكاتبأيمر إىل    أحد الصاحلنيوكان الطالب هو من    ،األمر "اقرأ"
 .املعىن األصليلذلك هذا كالم يدل على  

 (96ملا يوحى( )  فاستمع)وأان اخرتتك   (23
أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   

إىل    وكان الطالب هو من هللا  ،"ستمعاألمر "ا ملا لي  رسوله موسىأيمر  ستمع 
 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  يوحى

 (101أنه ال إله إاّل هللا( )  فاعلم)  (24
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أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
رسول هللا حممد ليعلم أيمر إىل   تعاىل  وكان الطالب هو من هللا  ،"علماألمر "ا

 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  أنه ال إله إالّ هللا
 (105معي إىل هذه الكلمات )  نظرواا  (25

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
وا إىل هذه نظر لي  القارئنيأيمر إىل    كاتبوكان الطالب هو من ال  ،"نظروااألمر "ا

 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  الكلمات
 (106)  يصيب به من يشأ من عباده وهو الغفور الرحيم(: )أتّملو  (26

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
آية القرأن.   تأّمللي  القارئأيمر إىل  كاتب  وكان الطالب هو من ال  ،"أتّملاألمر "

 .املعىن األصليلذلك هذا كالم يدل على  
 (110كيف ذكر تعاىل خوفهم ورجاءهم )  واتأّملف  (27

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
وا كيف تأّمللي  القارئني  أيمر إىل  كاتبوكان الطالب هو من ال ،"واأتّملاألمر "

 . املعىن األصلي . لذلك هذا كالم يدل على  ذكر تعاىل خوهم خوفهم ورجاءهم
 (117بسالم ذلك يوم اخللود( )  ادخلوها)  (28

أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   
. لذلك دخلوا اجلنةلي  املتقنيأيمر إىل  هللا  وكان الطالب هو من  ،"ادخلوااألمر "

 .املعىن األصليهذا كالم يدل على  
اجلحيم    فغلّوه  خذوه)  (29 ذراعا    صلّوهمث  سبعون  ذرعها  سلسة  يف  يف  مث 

 (119( )فاسلكوه
أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   

الطالب هو من هللا ،"اسلكوه،صلّوه،غلّوه،خذوهاألمر " إىل    وكان  خزنة  أيمر 
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و تل  جهّنم و تأخذوه  على  وتسلكوه  صلّوهتغلّوه  يدل  هذا كالم  لذلك  املعىن  . 
 .األصلي

 (125( )هل ننبئكم ابألخسرين أعمال  قل)  (30
أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   

إىل  وكان الطالب هو من هللا ،قل"األمر " ول هل ننبئكم  ليق  رسول هللا  أيمر 
 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  ابألخسرين أعمال

 (131آلايته )  فلنستمع  ،ال يرتك ألحد على هللا حجة  (31
 المأن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة    السابقةوجد الباحث يف الكلمات  

يستمع آايت لالقارئ  أيمر إىل    كاتبوكان الطالب هو من ال ،"فلنستمعاألمر "
 .املعىن األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  القرآن

هذا    قلأي شيء أكرب شهادة    قل)  (32 بيين وبينكم وأوحي إيل  شهيد  هللا 
ال أشهد  قلالقرآن ألنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع هللا ءاهلة أخرى  

 (143إمنا هو اله واحد وإنين بريء مما تشركون( ) قل
أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة فعل  السابقةوجد الباحث يف الكلمات   

. ول إىل أمتهليق رسول هللاأيمر إىل    تعاىلوكان الطالب هو من هللا  ،"قلاألمر "
 .املعىن األصليلذلك هذا كالم يدل على  

 للدعاء  املعىن غري األصلي(ب
الباحث    يف  وجد  األصلي للدعاء  غري  األمر   سبع  الكتاب  ذلكمعىن 

 وهي : ،كلمات
)وإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مّما عرفوا من   (1

 (16)مع الشاهدين(    فاكتبنااحلق يقولون ربنا ءامنا 
الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

النجاشي بوكان الطال ،"اكتببصيغة فعل األمر " يدعو  وأصحابه   هو 
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الشاهدينإىل هللا   مع  هذا كالم.  ليكتبهم  على    لذلك  املعىن غري يدل 
 .يعين الدعاء  األصلي
ابن أيب طلحة، عن ابن عباس: نزلت هذه اآلايت يف   قال علي 

النجاشي وأصحابه، الذين حني تال عليهم جعفر ابن أيب طالب ابحلبشة 
 38القرآن بكوا حىت أخضلوا حلاهم.

أعيش به )  فهباي موالي قد اعتقتين  (2  (61يل شيئا 
الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

ابن    هسأل موالي  غالموكان الطالب هو من ال ،"هببصيغة فعل األمر "
بهلي  جعفر يعيش  شيئا  له  على  هب  يدل  هذا كالم  لذلك  املعىن غري . 

 يعين الدعاء.  األصلي
ذل مقامنا  ارحم  رب   (3 على الصراط أقدامنا رب   توثبّ يوم العرض عليك 

 (83آمني ) ،كسران  واجربامران   وتولّ ضعفنا  ارحم
الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

  كاتبوكان الطالب هو من ال  ،"اجرب،تّول،ثّبت،رحمبصيغة فعل األمر "ا
املعىن  . لذلك هذا كالم يدل على ويتولّه وجيربهمحه ويثبّته  يدعو إىل هللا لري 

 يعين الدعاء.  غري األصلي
 (122بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك ) خذاللهم  (4

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
األمر " فعل  ال  ،"خذبصيغة  الطالب هو من  يدعو إىل هللا   كاتبوكان 

إىل لي . لذلك هذا كالم يدل على  هللا أخذ الكرام على هللاأخذ بنواصيها 
 يعين الدعاء.  املعىن غري األصلي
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 (123قلوبنا على دينك )  ثبتاللهم اي مقلب القلوب   (5
الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

األمر " الطالب هو من ال  ،"ثّبتبصيغة فعل  إىل هللا   كاتبوكان  يدعو 
  املعىن غري األصلي. لذلك هذا كالم يدل على  ثّبت قلوهبا على دين هللالي

 يعين الدعاء.
 (125إىل يوم يبعثون( ) فأنظرين)قال رب   (6

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
نظره  يدعو إىل هللا لي  إبليس وكان الطالب هو من    ،"انظربصيغة فعل األمر "

يعين   املعىن غري األصليلذلك هذا كالم يدل على  . إىل يوم يبعثون الناس
 الدعاء.
حسده آلدم    وإنه ملا حتقق الغضب الذي ال مرد له، سأل من متام 

ذلك  إىل  أجيب  وأنه  البعث  يوم  وهو  القيامة،  يوم  إىل  النظرة  وذريته 
 39استدراجا له وإمهاال فلما حتقق النظرة قبحه هللا.

 (137يل اي أستاذ أن يسرت هللا علي )  ادعوهو يقول يل:   (7
الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

األمر  الكاتب يسأل وكان الطالب هو من    ،"اكتب"بصيغة فعل  تلميذ 
املعىن غري . لذلك هذا كالم يدل على ه أن يسرت هللا عليهأستاذه ليدعو ل

 يعين الدعاء.  األصلي

 املعىن غري األصلي لإللتماس (ج
يف    األمر غري األصلي لإللتماس  الباحث معىن   أربع  الكتاب  ذلكوجد 
 وهي : ،ماتكل
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أم الدحداح   (1 الدحداح فنداها: اي  فقد أقرضته ريب عز  اخرجي فجاء أبو 
 (63وجل )

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
متساويني يف الدرجة وكاان الطالب واملطلوب    ،بصيغة فعل األمر "اخرجي"

 .لتماسيعين اإل  املعىن غري األصلي.لذلك هذا كالم يدل على  واملنزلة
 (88عن غريه )  واحبثفيا طارق ال تضع جهدك معه  (2

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
وكاان الطالب واملطلوب متساويني يف الدرجة   ،بصيغة فعل األمر "احبث"

 يعين اإللتماس.  املعىن غري األصليواملنزلة.لذلك هذا كالم يدل على  
 (123فلن أدرسك )  ابتعدويف يوم قلت ألخي الصغري وأان غاضبة:   (3

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
وكاان الطالب واملطلوب متساويني يف الدرجة   ،بصيغة فعل األمر "ابتعد"

 يعين اإللتماس.  املعىن غري األصليواملنزلة.لذلك هذا كالم يدل على  
 (124)ساحميين  ت متتقع: آخر مرة وهو يقول بصو   (4

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
وكاان الطالب واملطلوب متساويني يف الدرجة   ،بصيغة فعل األمر "ساحميين"

 يعين اإللتماس.  املعىن غري األصليواملنزلة.لذلك هذا كالم يدل على  

 اإلرشاداملعىن غري األصلي للنصح و  (د
ست و  الكتاب  ذلكوجد الباحث معىن األمر غري األصلي لإللتماس يف  

 وهي :  ،مجلةعشرين 
أعدت   ،النار اليت وقودها الناس واحلجارة فاتقوا  فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا) (1

 (7)  (للكافرين
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الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
"فاتقوا" األمر  فعل  إسداء   ،بصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
 (8تالوته عمال ) فاختذوا ،القرآن ليتدبر ويعمل بهقال احلسن: نزل   (2

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
"فاختذوا" األمر  فعل  إسداء   ،بصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
واملساكني  (3 القرىب  أوىل  يؤتوا  أن  والسعة  منكم  الفضل  أولوا  أيتل  )وال 

أال حتبون أن يغفر هللا لكم وهللا وليعفوا وليصفحوا  واملهاجرين يف سبيل هللا 
 (57( )غفور رحيم

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
وكان الطالب يقصد من ورائه إسداء   ،بصيغة الم األمر "وليعفوا وليصفحوا"
 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  

 (58عن اجلاهلني )  وأعرضابلعرف  وأمر العفو خذ (4
الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

وكان الطالب يقصد من ورائه   ،وأعرض" ،وأمر  ،بصيغة فعل األمر "خذ
على   يدل  هذا كالم  النصيحة.لذلك  األصليإسداء  غري  يعين   املعىن 

 النصح.
 (65عصمكم هللا وأحسن اخلالفة عليكم ) نصرفوامث قال: ا (5

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
"انصرفوا" األمر  فعل  إسد  ،بصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  اء وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
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أنفسكم وأهلكم انرا وقودها الناس واحلجارة عليها   قواأييها الذين أمنوا ) (6
 (68)عليها مالئكة غالظ شداد(  

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
"قوا" األمر  فعل  إسداء   ،بصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
 (71ابلزاد ليوم الفاقة )  عليك ،هللا  اتق (7

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
وكان الطالب يقصد من   ،عليك"  ،بصيغة فعل األمر واسم فعل األمر "اتق

يعين   املعىن غري األصليورائه إسداء النصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
 النصح.

من ربكم  سارعوا)و  (8 أعدت   إىل مغفرة  السموات واألرض  عرضها  وجنة 
 (72( )للمتقني

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
"سارعوا" األمر  فعل  إسداء   ،بصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
 (74هللا )  اتق (9

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
"اتق" األمر  فعل  إسداء   ،بصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
 (79ربكم إنه كان غفارا( ) استغفرواوفيها قوله تعاىل: )فقلت  (10

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
"استغفروا" األمر  فعل  إسداء   ،بصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
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إن األرض هلل يورثها من يشاء من    واصربواابهلل   استعينوا)قال موسى لقومه   (11
 (80( )عباده والعاقبة للمتقني

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
وكان الطالب يقصد من ورائه إسداء   ،بصيغة فعل األمر "استعينوا و اصربوا"
 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  

 (98نفسك أّوال ) غرّي  (12
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

"غرّي" األمر  فعل  إسداء   ،بصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 
 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  

 (102حلكم ربك فإنك أبعيننا( ) فاصرب) (13
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

"فاصرب" األمر  فعل  إسداء   ،بصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 
 يعين النصح.  املعىن غري األصليذا كالم يدل على  النصيحة.لذلك ه

 (103من الساجدين( )  وكنحبمد ربك    حفسبّ ) (14
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

"ف األمر  فعل  إسداء   ،"كن  ،سبحبصيغة  ورائه  من  الطالب يقصد  وكان 
 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  

ما فعلوه إال من دايركم   اخرجواأنفسكم أو   اقتلوا)ولو أان كتبنا عليهم أن   (15
 ( 103( )قليل منهم ولو أهنم فعلوا ما يوعظون به لكان خريا هلم وأشد تثبيتا

يف     الباحث  الطليب  وجد  اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات 
األمر " من ورائه إسداء   ،"اخرجوا  ،اقتلوابصيغة فعل  الطالب يقصد  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
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وقالوا    إمياان  فزادهم  فاخشوهم)الذين قال هلم الناس إن الناس قد مجعوا لكم   (16
 (109( )حسبنا هللا ونعم الوكيل

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
"فا األمر  فعل  إسداء   ،"خشوهمبصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
أن   واعلمواهلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم    استجيبوا)أييها الذين آمنوا  (17

 (123هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون( )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

وكان الطالب يقصد من ورائه إسداء   ،"اعملوا ،استجيبوابصيغة فعل األمر "
 يعين النصح.  غري األصلياملعىن النصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  

 (125ذات بينكم( )  وأصلحواهللا  فاتقوا) (18
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

األمر "فاتقوا من ورائه إسداء  ،"أصلحوا،بصيغة فعل  وكان الطالب يقصد 
 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  

هللا   فليتقواالذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم    وليخش ) (19
 (130قوال سديدا( ) وليقولوا

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
وكان الطالب يقصد من ورائه  ،"وليقولوا،فليتقوا،وليخش األمر "  مبصيغة ال

 يعين النصح.  املعىن غري األصليإسداء النصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
 (132وإال تغرّيي )  غرّيي (20

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" األمر  فعل  إسداء   ،"غرّييبصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
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ابلغدوة والعشي يريدون وجهه وال نفسك مع الذين يدعون رهبم   واصرب) (21
احلياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكران  عيناك عنهم تريد زينة  تعد 

 (133)(  واتبع هوىه وكان أمره فرطا
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

" األمر  فعل  إسداء   ،"اصرببصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 
 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  

 (134عليها( )  واصطربأهلك ابلصلوة    وأمر) (22
أن     السابقة  الكلمات  يف  الباحث  الطليب  وجد  اإلنشائي  كالم 

" األمر  فعل  إسداء   ،"اصطرب  ،أمربصيغة  ورائه  من  الطالب يقصد  وكان 
 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  

أن   واعلمواهلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم    استجيبوا)أييها الذين آمنوا  (23
 (135هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون( )

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
وكان الطالب يقصد من ورائه إسداء   ،"اعملوا ،استجيبوابصيغة فعل األمر "

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
أن   واعلمواهلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم    استجيبوا )أييها الذين آمنوا (24

 (137هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون( )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

وكان الطالب يقصد من ورائه إسداء   ،"اعملوا ،استجيبوابصيغة فعل األمر "
 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  

الذين ظلموا منكم خاصة    واتقوا) (25 ال يصينب  شديد   واعلموافنتة  أن هللا 
 (137العقاب( )
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
"اتقوا األمر  فعل  إسداء  ،"وااعمل  ،بصيغة  الطالب يقصد من ورائه  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
ختافون أن يتخطفكم الناس  إذ أنتم قليل مستضعفون يف األرض واذكروا) (26

 (137( )فئاوىكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعكم تشكرون
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

" األمر  فعل  إسداء   ،"اذكروابصيغة  ورائه  من  يقصد  الطالب  وكان 
 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  

 املعىن غري األصلي للتعجيز ( ه
األمر غري األصلي للتعجيز يف    الباحث معىن  بكالم   الكتاب  ذلكوجد 

 وهي :  ،واحد
 ( 7)(  شهداءكم من دون هللا إن كنتم صادقني  وادعوا  بسورة من مثله  فأتوا) (1

الطليب    اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
ة يستحيل القيام ملاألمر يف هذه اجلوكان    ،"ادعوا  ،أتوابصيغة فعل األمر "ف

املخاطب  به عجز  إظهار  على  ويريد  يدل  هذا كالم  املعىن غري .لذلك 
 .تعجيزيعين ال  األصلي
أي فأتوا بسورة واحدة من مثل هذا القرآن يف البالغة والفصاحة   

الذين يساعدونكم على معارضة القرآن  والبيان، وادعوا أعوانكم وأنصاركم  
استعينوا مبن شئتم غريه تعاىل قال البيضاوي: املعىن  غري هللا سبحانه، واملراد  

وآهلتكم   ادعوا للمعارضاة من حضركم أو رجومت معونته من إنسكم وجنكم
 40.غري هللا سبحانه وتعاىل، فإنه ال يقدر أن أييت مبثله إال هللا

 
 42(، ص. 1981، ) بريوت: دار القرآن الكرمي،صفوة التفاسري اجمللد األولحممد علي الصابوين،   40
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 الناهي .٢
يتضمن الكالم اإلنشائي الطليب علي صيغة الناهي كان عددها   الكتاب  ذلكإن 

منها معىن األصلي ومعىن غري األصلي. فمعىن غري األصلي له   ،سبعة كلم مبعان خمتلفات
  ،تحقري ال  ،وبيخالت  ،النصح واإلرشاد ،التمين ،اإللتماس ،معان خمتلفات وهي الدعاء مثانية

اليت وجد فيها   ناهيالتهديد. ولكن يف هذه الكلمات التالية تتكون على صيغة ال  ،يئيس الت
 وهي كما يلي : نينمعالباحث 

 املعىن األصلي للناهي (أ
وهي   ،ماتكل  أربع الكتاب ذلكيف   لناهيوجد الباحث املعىن األصلي ل 

: 
اآلجرّ ّي يف )محلة القرآن(  (1  العن ابن مسعود رضي هللا عنه قال:  وأخرج 

 (24هّذ الشعر )وال هتّذوه   ،نثر الدقل  تنثروه
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

وكان الطالب هو من ابن مسعود    ،ال هتذوه"  ،تنثروه بصيغة فعل الناهي "ال
. لذلك هذا  هتّذوه هّذ الشعرتنثروه نثر الدقل وال  اللكي  إىل الآلجّريّ  نهيي

 .املعىن األصليكالم يدل على  
ومن مثلك ؟ قال:   ،أنت ،قيل لسليمان بن طرخان التيمي البصري: أنت (2

 (66هكذا ) ال تقولوا
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

  سليمان بن طرخانوكان الطالب هو من   ،"قولوابصيغة فعل الناهي "ال ت
إىل اىل هذا  ومن مثلك  ،أنت  ،تقولوا أنتلكيال     شخصينهي  لذلك   .

 .املعىن األصليكالم يدل على  
قالت: قوله تعاىل: )وأوحينا إىل أّم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه   (3

 (71إان راّدوه إليك وجاعلوه من املرسلني( ) وال ختايف وال حتزينيف اليم  
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
 تعاىل  وكان الطالب هو من هللا  ،ال حتزين" ،بصيغة فعل الناهي "ال ختايف

املعىن  . لذلك هذا كالم يدل على  لكيال ختايف وال حتزينينهي إىل أّم موسى  
 .األصلي

 (115عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم( )  ال تسئلوا)أييها الذين ءامنوا  (4
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

وكان الطالب هو من هللا تعاىل ينهي إىل  ،بصيغة فعل الناهي "ال تسئلوا"
املؤمنني لكيال تسئلوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم. لذلك هذا كالم يدل 

 .املعىن األصليعلى  

 املعىن غري األصلي للنصح واإلرشاد(ب
الباحث املعىن  واإلرشاداألصلي ل  غري  وجد  يف    الكتاب  ذلكيف    لنصح 

 وهي :  ،مجلتني
 (118من رمحة هللا( ) ال تقنطوا)قل ايعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم   (1

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
ال فعل  إسداء   ،"ال تقنطوا"  ناهيبصيغة  ورائه  من  الطالب يقصد  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليالنصيحة.لذلك هذا كالم يدل على  
 (138ما ليس لك به علم( ) وال تقف) (2

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
ال فعل  تقف"  ناهيبصيغة  إسداء   ،"ال  ورائه  من  الطالب يقصد  وكان 

 يعين النصح.  املعىن غري األصليا كالم يدل على  النصيحة.لذلك هذ

 االستفهام .3
اال  الكتاب  ذلكإن   صيغة  علي  الطليب  اإلنشائي  الكالم  كان   ستفهاميتضمن 

منها معىن األصلي ومعىن غري األصلي. فمعىن  ،كلمات مبعان خمتلفات  ستة وتسعنيعددها  
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  ،التعظيم   ،التقرير ،التمىن  ،التعجب  ،نفيمعان خمتلفات وهي ال عشرمثانية  غري األصلي له 
  ،التنبيه على الضالل  ،الوعيد ،التسوية ،التهكم  ،اإلنكار ،االستبعاد  ،االستبطاء ،التحقري
. ولكن يف هذه الكلمات التالية تتكون على  التخضيض ،العرض ،النهي،األمر ،التشويق

 وهي كما يلي : ،اليت وجد فيها الباحث ستة معان  ستفهامصيغة اال

 املعىن األصلي لإلستفهام (أ
األصلي لإل  الباحث املعىن    ،مجلة سبعني    الكتاب  ذلكيف  ستفهام  وجد 

 وهي :
 (5من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا( )إذا جئنا  فكيف) (1

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل ي السائلوكان   ،"فكيف إذا جئنا"  اإلستفهامبصيغة  

األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن  كيف  يكن معلوما من قبل حبرف
 .لإلستفهام

الذين نزلت   تكون  فكيف (2 احلجاز وهم  عرب  احلماسة اليت تستهوي  قوة 
 (6اآلايت بلغتهم اجلميلة ؟ )

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
مل ي  السائلوكان    ،"فكيف تكون"  اإلستفهامبصيغة   املعرفة بشيء  طلب 

األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن  كيفيكن معلوما من قبل حبرف  
 .لإلستفهام

 (8( )كرد من م فهل)ولقد يّسران القرآن للذّكر  (3
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل ي  السائلوكان    ،"فهل من مدكر"  اإلستفهامبصيغة  
األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن هليكن معلوما من قبل حبرف 

 .لإلستفهام
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 (18القراء تقول مثل هذا ؟ )  كانت  مىت (4
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن معلوما ي  السائلوكان   ،"مىت"  اإلستفهامبصيغة  
 .األصلي لإلستفهام.لذلك هذا كالم يدل على املعىن من قبل حبرف  

 ( 29متّعظ؟ ) فهل من معترب(أي  كرد فهل من م)ولقد يّسران القرآن للذّكر   (5
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب ي السائلوكان    ،"فهل من معترب ،فهل من مدكر"  اإلستفهامبصيغة  
.لذلك هذا كالم يدل على  هلاملعرفة بشيء مل يكن معلوما من قبل حبرف  

 .األصلي لإلستفهاماملعىن 
وأثواب التالوة مبرتبة التحقيق مع قلة مقدار ما يتلى أم التالوة   أفضل  فأيّهما (6

 (41مبرتبة احلدر السريعة لتحصيل كثرة عدد األحرف ؟ )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

أفضل"  اإلستفهامبصيغة   مل ي  السائلوكان    ،"فأيهما  املعرفة بشيء  طلب 
األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن أييكن معلوما من قبل حبرف 

 .لإلستفهام
 (44؟ ) ما الفرق (7

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان   ،"ما الفرق"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (45صاحب القرآن ؟ ) هو من (8
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

هو"  اإلستفهامبصيغة   يكن  ي  السائلوكان    ،"من  مل  املعرفة بشيء  طلب 
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حبرف   قبل  من  املعىن  منمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (50يف سقر( )  ما سلككم) (9
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"ما سلككم" اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
؟ ) يوافقها هللريى   (10  (51أم يتنكبها 

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان  ،"هل يوافقها" اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  هلمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 ( 55من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤالء شهيدا( )إذا جئنا   فكيف) (11
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل ي السائلوكان   ،"فكيف إذا جئنا"  اإلستفهامبصيغة  
األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن  كيفيكن معلوما من قبل حبرف  

 .لإلستفهام
 (56؟ )  يبكيك مافسله  (12

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"ما يبكيك"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام
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عليه وسلم إذا مسعوا القرآن ؟    كان  كيف (13 أصحاب رسول هللا صلى هللا 
(57) 
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"كيف كان"  اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  كيفمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 (59من هذا ؟ )  يبكيك مااي أمري املؤمنني  (14

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"ما يبكيك"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (61هذه الصالة ؟ )  صليتم  ملنفقال:  (15
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"ملن صليتم"  اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  منمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 (63اي ابن عباس جعلين هللا فداك ؟ )  يبكيك مافقلت:  (16

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"ما يبكيك"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (64قوما هللا مهلكهم( ) تعظون مل) (17
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"مل تعظون"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (64؟ )  ما يبكيكفقيل له:  (18
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"ما يبكيك"  اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 (66؟ )هي وماقال:    ،أبكاك ؟ قال: مّرت يب آية الذي  مافقال:  (19

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل ي السائلوكان    ،"ماهي  ،ما الذي"  اإلستفهامبصيغة  

األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن مايكن معلوما من قبل حبرف  
 .لإلستفهام

 (66؟ ) جتزع ملفقيل له:  (20
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

يكن  ي  السائلوكان    ،"مل جتزع"  اإلستفهامبصيغة   مل  املعرفة بشيء  طلب 
حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 ( 66؟ )  مثلك  ومن  ،أنت  ،قيل لسليمان بن طرخان التيمي البصري: أنت (21

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان  ،"ومن مثلك"  اإلستفهامبصيغة  
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حبرف   قبل  من  املعىن  منمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (67؟ فقالت: رأيتك تبكي فبكيت )  يبكيك  مافقال:  (22
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"ما يبكيك"  اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
إذا قطعت حبلك عين   أتصل  من؟ وحببل    يستنقذين  منفاآلن من عذابك  (23

 (68؟ )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة  ي السائلوكان    ،"من أتصل  ،من يستنقذين"  اإلستفهامبصيغة  
.لذلك هذا كالم يدل على املعىن  منبشيء مل يكن معلوما من قبل حبرف  

 .األصلي لإلستفهام
 (70؟ ) ما رأيت منهقلت ألم ولد احلسن البصري:  (24

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"ما رأيت منه" اإلستفهامبصيغة 

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

القرآن  ،فقالت: اي عم (25 خربان   ،ألحد فصاحة  وهل ترك  آية فيها    ،وفيه 
 (70؟ )  وما هيوبشاراتن ؟ فقال:   ،وهنيان  ،وأمران

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة  ي  السائلوكان    ،"ما هي ،هل ترك القرآن"  اإلستفهامبصيغة  
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هذا كالم يدل على  ما ،هلبشيء مل يكن معلوما من قبل حبرف  .لذلك 
 .األصلي لإلستفهاماملعىن 

 (70؟ ) ما هذا العبثاي إبراهيم  (26
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل ي  السائلوكان   ،"ما هذا العبث"  اإلستفهامبصيغة  
األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن مايكن معلوما من قبل حبرف  

 .لإلستفهام
 (72عرضها إن مل يكن يل فيها موضع قدم ؟ )  ينفعين  وما  ،اي ابن أخي (27

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"ما ينفعين"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (74؟ )  القرآن إذافأين   ،قال: ال وهللا (28
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

القرآن إذا"  اإلستفهامبصيغة   طلب املعرفة بشيء مل ي  السائلوكان    ،"فأين 
األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن أينيكن معلوما من قبل حبرف 

 .لإلستفهام
 (77أثر ذلك يف حتوهلم من الضالل إىل اهلداية ؟ ) وكيف كان (29

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"كيف كان"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  كيفمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (77األكنة اليت كانت تغطي عقوهلم وقلوهبم ؟ )  زالت وكيف (30
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان   ،"كيف زالت"  اإلستفهامبصيغة 

حبرف   قبل  من  املعىن  كيفمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

سورة نوح حبضور قلب وتستغفر ما استطعت من االستغفار ؟   مل ال تقرأ (31
(79) 
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"مل ال تقرأ"  اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 (79أن ننفذ هذه الوصية ؟ )  ما رأيك (32

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"ما رأيك"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (80سورة األعراف ؟ )  هل حتفظوسألين  (33
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان    ،"هل حتفظ"  اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  هلمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
قالوا أوذينا من قبل أن أتتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك  ) (34

 (  80( )كيف تعلمونفينظر  عدوكم ويستخلفكم يف األرض 
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل ي  السائلوكان    ،"كيف تعلمون"  اإلستفهامبصيغة  

األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن  كيفيكن معلوما من قبل حبرف  
 .لإلستفهام

 ،سقطت ؟ رمبا انفجاز غاز أو كهرابء  طائرة  أهيحيصل اي ترى ؟    الذي  ما (35
 (82؟ ال ال أستطيع ختيل ذلك )  هل سأموتحيصل ؟   ما الذياي إهلي 

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
الذي"  اإلستفهامبصيغة   سأموت  ،أهي طائرة  ،ما   السائلوكان    ،"هل 

.لذلك هل  ،اهلمزة ،ما حبرفطلب املعرفة بشيء مل يكن معلوما من قبل  ي
 .األصلي لإلستفهامهذا كالم يدل على املعىن  

إذا    حايل  ماعندما أمسع النفخ يف الصور ؟    حايل مايوم القيامة ؟   حايل  ما (36
؟   السماء  إذا عرضت على ريب ال   بل كيف يباهتزت األرض وانشقت 

 (83خيفى عليه شيء من أمري ؟ )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

املعرفة  ي  السائلوكان    ،"بل كيف يب  ،ما حايل"  اإلستفهامبصيغة   طلب 
.لذلك هذا كالم يدل على  كيف  ،مابشيء مل يكن معلوما من قبل حبرف 

 .األصلي لإلستفهاماملعىن 
 (84من هذا اخلري منذ زمن بعيد ؟ ) فأين كنت (37

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"فأين كنت"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  أينمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (86غريه ويؤثر فيه ؟ ) يعّلم فكيف (38



 

100 
 

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"فكيف يعلم"  اإلستفهامبصيغة 

حبرف   قبل  من  املعىن  كيفمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (87جهد فردي أمام ظوفان الظالم ؟ ) جيدي  فماذا (39
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان   ،"فماذا جيدي" اإلستفهامبصيغة 
حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 (87أو يذكر فتنفعه الذكرى( ) ،لعله يزكى  يدريك  وما) (40

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان   ،"ما يدريك"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (87يف معرفة شيء عن اإلسالم ؟ ) ترغب  هل (41
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان    ،"هل ترغب"  اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  هلمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 (88أن أزيدك معلومات ؟ )  تريد  هل (42

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"هل تريد"  اإلستفهامبصيغة  
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حبرف   قبل  من  املعىن  هلمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (88؟ )  من سيأخذفكنت ال أعلم  (43
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان    ،"من سيأخذ" اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  منمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 (93موافقا له أم ال ؟ )  هل كان فهمنا (44

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل ي  السائلوكان    ،"هل كان فهمنا"  اإلستفهامبصيغة  

األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن هليكن معلوما من قبل حبرف 
 .لإلستفهام

 (94هبا اي نفس ؟ )  هل علمتوأسأل نفسي:  (45
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"هل علمت"  اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  هلمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 (96اإلنسان شيئا أكرب من أن يكون مرضيا عند ربه ؟ )  يتمىن  وهل (46

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان    ،"هل يتمىن"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  هلمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (97راض عين ؟ )  وهل هومكانيت عند ريب ؟    هي ما (47
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
راض  ،هي  ما"  اإلستفهامبصيغة   املعرفة  ي  السائلوكان    ،"هل هو  طلب 

.لذلك هذا كالم يدل على  هل  ،مابشيء مل يكن معلوما من قبل حبرف 
 .األصلي لإلستفهاماملعىن 

يقل:    ملاذا عّدى (48 )إىل( ومل  ــ  ــ )يروا( بـ :  وملاذا قال الطري ؟    أومل يرواالفعل 
 (98)صافّات ويقبضن( ؟ )

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة  ي  السائلوكان    ،"ملاذا قال  ،ملاذا عدى الفعل" اإلستفهامبصيغة 

.لذلك هذا كالم يدل على املعىن  مابشيء مل يكن معلوما من قبل حبرف 
 .األصلي لإلستفهام

فالن الذي أفىت جبواز    وهل قرأهنفالن الذي أفىت جبواز الراب ؟   هل قرأهن (49
 (100االختالط ؟ )

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان    ،"هل قرأهن"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  هلمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

العبد املسكني الذي استخفه أصحاب الشهوات والشبهات  ما حالإذا  (50
 (101وافرتى على هللا غري وحيه وشرعه ؟ ) ،فركن إليهم شيئا كثريا

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
مل يكن  ي  السائلوكان   ،"ما حال"  اإلستفهامبصيغة   طلب املعرفة بشيء 

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام
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هللا   أمل أيمرينحاجتها على حاجيت ؟   مل ال أقدمو مر يف نفسي خاطر:  (51
 (104بربها ؟ )

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء ي  السائلوكان    ،"أمل أيمرين  ،مل ال أقدم" اإلستفهامبصيغة 

هذا كالم يدل على املعىن  اهلمزة ،مامل يكن معلوما من قبل حبرف  .لذلك 
 .األصلي لإلستفهام

 (105وقلق وحمبط ؟ )  ملاذا أان حزينفكنت أقول:   (52
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

املعرفة بشيء مل ي  السائلوكان   ،"ملاذا أان حزين"  اإلستفهامبصيغة   طلب 
األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن مايكن معلوما من قبل حبرف  

 .لإلستفهام
إنسان أبكملها    غرّيت  كيف (53 الوقت من وقت ضائع   غرّيت  وكيفحياة 

 (105إىل وقت مثمر وفّعال ؟ )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"كيف غريت" اإلستفهامبصيغة 
حبرف   قبل  من  املعىن  كيفمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 (106يف فعل هذا األمر ما دام يف رضا هللا ؟ )  الرتددفلماذا   (54

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"فلماذا الرتدد" اإلستفهامبصيغة 

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (106حاهلم ؟ ) سيكون كيفو أفكر   (55
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل ي  السائلوكان    ،"كيف سيكون"  اإلستفهامبصيغة  

األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن  كيفيكن معلوما من قبل حبرف  
 .لإلستفهام

الذي يعنيه (56 الشخص صاحلا ؟    ما  أمهيةأن يكون  الصالح يف    وما  هذا 
 (106حفظ األبناء ؟ )

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة  ي  السائلوكان    ،"ما أمهية  ،ما الذي يعنيه"  اإلستفهامبصيغة  

.لذلك هذا كالم يدل على املعىن  مابشيء مل يكن معلوما من قبل حبرف 
 .األصلي لإلستفهام

 (107مثل هذا الكالم اجلميل ؟ ) أجد أينو سألت أخي:   (57
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"أين أجد"  اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  أينمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 (111؟ ) تبكيان  ملاذامث خرجت عن صميت ألسأهلما:   (58

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"ملاذا تبكيان"  اإلستفهامبصيغة 

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (111ريب ؟ )  سأقول  ماذالريب ؟   ماذا سأقول (59
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان   ،"ماذا سأقول"  اإلستفهامبصيغة 
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حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (111هذه اآلايت ؟ )  هي وما (60
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء ي  السائلوكان   ،"ما هي هذه اآلايت"  اإلستفهامبصيغة 
األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن  ما مل يكن معلوما من قبل حبرف

 .لإلستفهام
 (113من ترك الصالة ؟ )  ما جزاء  ،أمي (61

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
مل يكن  ي  السائلوكان   ،"ما جزاء"  اإلستفهامبصيغة   طلب املعرفة بشيء 

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (113اإلنسان العاقل الصالة ؟ ) وملاذا يرتك (62
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان   ،"ملاذا يرتك"  اإلستفهامبصيغة  
حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 

 .لإلستفهام
 (113صحيح ؟ )  وهل هذا االعتقاد (63

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل ي السائلوكان    ،"هل هذا االعتقاد"  اإلستفهامبصيغة 

األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن هليكن معلوما من قبل حبرف 
 .لإلستفهام

؟ )  بنا فكيف (64  (122إذا أذاقنا جزاء كل ما كسبت أيدينا 
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"كيف بنا"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  كيفمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

االبتالءات و احملن اليت نستحقها رمحة من هللا لكن نرتدع   هل يف جوف (65
 (122ونتوب ؟ )

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة  ي  السائلوكان   ،"هل يف جوف االبتالءت"  اإلستفهامبصيغة  

.لذلك هذا كالم يدل على املعىن  هلبشيء مل يكن معلوما من قبل حبرف  
 .األصلي لإلستفهام

 (123هبذه العصبية ؟ ) أعاملهم  فلماذا (66
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب املعرفة بشيء مل ي  السائلوكان   ،"فلماذا أعاملهم"  اإلستفهامبصيغة  
األصلي  .لذلك هذا كالم يدل على املعىن ما  يكن معلوما من قبل حبرف

 .لإلستفهام
 (125ابألخسرين أعماال( )  هل ننبئكم)قل  (67

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان   ،"هل ننبئكم"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  هلمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

أن يراين أيب أو أمي أو أي أحد يف هذه الدنيا على ما أان فيه ؟    هل أقبل (68
 (126أو حىت أن يسمعوا مبا أفعل )
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
املعرفة بشيء مل يكن  ي  السائلوكان    ،"هل أقبل"  اإلستفهامبصيغة   طلب 

حبرف   قبل  من  املعىن  هلمعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 (130؟ )  و من سريبيهم؟  سيعيشون   كيف (69
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب ي  السائلوكان    ،"من سريبيهم  ،كيف سيعيشون"  اإلستفهامبصيغة  
حبرف   مل يكن معلوما من قبل  هذا كالم من  ،كيفاملعرفة بشيء  .لذلك 

 .األصلي لإلستفهاميدل على املعىن 
 (133هذه الغفوة ؟ )  ماذا تنفعوأقول يف نفسي:  (70

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب املعرفة بشيء مل يكن  ي السائلوكان    ،"ماذا تنفع"  اإلستفهامبصيغة  

حبرف   قبل  من  املعىن  مامعلوما  على  يدل  هذا كالم  األصلي  .لذلك 
 .لإلستفهام

 للتعجب  املعىن غري األصلي(ب
  ،م واحد يف كال  الكتاب  ذلكيف    لي للتعجباملعىن غري األصوجد الباحث   

 وهي :
 (21هذه الطوال مرتسال وأعجب ؟ ) قرأ وكيف (1

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" يتعجب املخاطب الذي يقرأ  السائلوكان   ،"كيف قرأبصيغة اإلستفهام 

 املعىن األصلي لإلستفهام..لذلك هذا كالم يدل على  هذه الطوال
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 املعىن غري األصلي للتقرير (ج
 ،ست كلماتيف    الكتاب  ذلكيف    تقريروجد الباحث املعىن غري األصلي لل 

 وهي :
اخلارقة أتيت من حممد صلى هللا عليه وسلم ذلك األمي الذي    اآلايت أهذه (1

 (6مل ينل حظا من املعرفة ؟ )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

" اإلستفهام  اآلايتبصيغة  إثباات   قرري  السائلوكان    ،"أهذه  يعرفه  مبا 
 لإلستفهام..لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي  ونفيا

 (65هذا ؟ ) أحرير (2
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

" اإلستفهام  هذابصيغة  إثباات    قرري  السائلوكان    ،"أحرير  يعرفه  مبا 
 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.ونفيا

أن هللا يزجي سحااب مث يؤلف بينه مث جيعله ركاما فرتى الودق خيرج   أمل تر) (3
 (81من خالله( )

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" اإلستفهام  إثباات ونفيا  قرري  السائلوكان   ،"أمل تربصيغة  .لذلك  مبا يعرفه 

 هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.
ما ميسكهن إال الرمحن إنه بكل   إىل الطري فوقهم صافّات و يقبضن  واأومل ير ) (4

 (98( )شيء بصري
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

.لذلك  مبا يعرفه إثباات ونفيا  قرري  السائلوكان  ،"أومل يروابصيغة اإلستفهام "
 لإلستفهام.هذا كالم يدل على املعىن األصلي  

 (102واليقني أانل الشرف ؟ )  أابلصرب (5
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
.لذلك  مبا يعرفه إثباات ونفيا  قرري السائلوكان   ،"أابلصرببصيغة اإلستفهام "

 هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.
أن يعمل اإلنسان أعماال قد تكون سببا يف خسارته و هو يظن أنه   أميكن (6

 (126حيسن العمل ؟ )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

" اإلستفهام  .لذلك  مبا يعرفه إثباات ونفيا  قرري  السائلوكان    ،"أميكنبصيغة 
 هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.

 ستبطاءاملعىن غري األصلي لإل (د
األصلي لإل  املعىن غري  الباحث  م يف كال  الكتاب  ذلكيف    ستبطاءوجد 
 وهي :  ،واحد

 (59للذين ءامنوا أن ختشع قلوهبم لذكر هللا( ) أمل أين) (1
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

يعد الشيء بطيئا يف زمن   السائلوكان  ،"أمل أين للذينبصيغة اإلستفهام "
منتظرا .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي  انتظاره وقد يكون حمبواب 

 لإلستفهام.

 املعىن غري األصلي لإلنكار ( ه
 ،عشر كلمات  الكتاب ذلكيف   نكاروجد الباحث املعىن غري األصلي لإل 

 وهي :
 (9القرآن أم على قلوب أقفاهلا( )  يتدبرون أفال) (1

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" اإلستفهام  يتدبرونبصيغة  أو   املسؤولوكان    ،"أفال  عرفا  منكرا  أمرا 

 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.شرعا
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املواعظ   من  وما فيه  القرآن( يتصفحونه  يتدبرون  والزواجر    )أفال 
حىت ال جيسروا على املعاصي. )أم على قلوب أقفاهلا( ال يصل إليها ذكر 
التقرير، وتنكري  أم منقطعة ومعىن اهلمزة فيها  أمر، وقيل  وال ينكشف هلا 
يف  أمرها  إلهبام  أبهنا  لإلشعار  أو  منهم  بعض  املراد قلوب  ألن  القلوب 

ونكرها كأهنا مبهمة منك لفرط جهالتها  ورة. وإضافة األقفال  القساوة، أو 
إليها للداللة على أقفال مناسبة هلا خمتصة هبا ال تناجس األقفال املعهودة.  

 41وقرىء إقفاهلا على املصدر. 
 (9القول أم جاءهم ما مل أيت ءاابءهم األولني( )يدبروا   أفلم) (2

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
"بصيغة   يدبروااإلستفهام  أو   املسؤولوكان    ،"أفلم  عرفا  منكرا  أمرا 

 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.شرعا
 (13ما خوطبوا به يف القرآن ؟ )  يتفهموا أملالقول( أي   يدبروا أفلم) (3

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" اإلستفهام  أو   املسؤولوكان    ،"يدبرواأفلم  بصيغة  عرفا  منكرا  أمرا 

 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.شرعا
 (13فيعتربوا ؟ )  يتفكرون  أفالالقرآن( أي    يتدبرون أفال) (4

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
أمرا منكرا   املسؤولوكان   ،"أفال يتفكرون  ،أفال يتدبرونبصيغة اإلستفهام "

 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.عرفا أو شرعا
 (15القرآن( )  يتدبرون أفال) (5

 
 1478( ص. 2000بريوت: دار الرشيد،  -)دمشق  تفسري البيضاوي،انصر الدين أيب سعيد عبد هللا،  41
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" اإلستفهام  يتدبرونبصيغة  أو   املسؤولوكان    ،"أفال  عرفا  منكرا  أمرا 

 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.شرعا
 (16يقرؤها وخير عليها أصم أعمى؟ )من رجل   كموقال احلسن البصري:   (6

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" اإلستفهام  رجلبصيغة  من  أو   املسؤولوكان    ،"كم  عرفا  منكرا  أمرا 

 املعىن األصلي لإلستفهام..لذلك هذا كالم يدل على  شرعا
 (42)  القرآن(  يتدبرون أفال) (7

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" اإلستفهام  يتدبرونبصيغة  أو   املسؤولوكان    ،"أفال  عرفا  منكرا  أمرا 

 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.شرعا
 (42)  القول(  يدبروا أفلم) (8

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" اإلستفهام  يدبروابصيغة  أو   املسؤولوكان    ،"أفلم  عرفا  منكرا  أمرا 

 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.شرعا
له نورا  أومن كان) (9 وجعلنا  الناس كمن مثله يف   ميتا فأحييناه  ميشي به يف 

 (108( )الظلمات ليس خبارج منها
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

" اإلستفهام  ميتابصيغة  أو   املسؤولوكان    ،"أومل كان  عرفا  منكرا  أمرا 
 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.شرعا

 (131ءااييت تتلى عليكم( )  تكن أمل) (10
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" اإلستفهام  ءااييتبصيغة  تكن  أو   املسؤولوكان    ،"أمل  عرفا  أمرا منكرا 

 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.شرعا

 املعىن غري األصلي للتهكم (و
وهي    ،مجلتنييف    الكتاب  ذلكيف   تهكماألصلي للوجد الباحث املعىن غري   

: 
 (58عند هذا األمري فتستأذن يل عليه ؟ ) هل لك وجه (1

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
اإلستفهام " على السخرية  وكان ا ،"هل لك وجهبصيغة  إلستفهام يشتمل 

 األصلي لإلستفهام..لذلك هذا كالم يدل على املعىن  واالستهزاء
 (124؟ )  أين قلبكو أنت  (2

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" اإلستفهام  قلبكبصيغة  ا  ،"أين  السخرية  وكان  على  يشتمل  إلستفهام 

 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.واالستهزاء

 املعىن غري األصلي للوعيد (ز
  ،دة واحة  مجليف   الكتاب  ذلكيف   وعيدالباحث املعىن غري األصلي للوجد  

 وهي :
 (71أمنا خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ال ترجعون( )  أفحسبتم) (1

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
.لذلك  إلستفهام يشتمل على التهديدوكان ا  ،"أفحسبتمبصيغة اإلستفهام "

 يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.هذا كالم  
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 املعىن غري األصلي للعرض (ح
واإلرشاد يف    األصلي للنصح  الباحث املعىن غري  يف    الكتاب  ذلكوجد 

 وهي :  ،مجلتني
أوىل) (1 يؤتوا  أن  والسعة  منكم  الفضل  أولوا  أيتل  واملساكني   وال  القرىب 

أن يغفر هللا لكم وهللا    حتبون أال واملهاجرين يف سبيل هللا وليغفوا وليصفحوا
 (57غفور رحيم( )

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
.لذلك الشيء بلني ورفقطلب  ي  السائلوكان    ،"أال حتبونبصيغة اإلستفهام "

 املعىن األصلي لإلستفهام.هذا كالم يدل على  
 (64هلم بشيء فإهنم فقراء ؟ )  أال توصي (2

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
" اإلستفهام  هلمبصيغة  توصي  بلني طلب  ي  السائلوكان    ،"أال  الشيء 

 .لذلك هذا كالم يدل على املعىن األصلي لإلستفهام.ورفق

 التمين .4
كان عددها    تمىنيتضمن الكالم اإلنشائي الطليب علي صيغة ال  الكتاب ذلكإن  

األداة اليت تدل أبصل وضعه اللغوي على التمين هي    ،خمتلفات دواتأب ة مجلةعشر سبع  
  ،أال   ،هاّل   ،لعلّ  ،هل  ،هي لو  واألدوات األخرى اليت قد يتمىن ألغراض بالغية ،)ليت(

اليت وجد فيها الباحث    تمىنالكلمات التالية تتكون على صيغة ال. ولكن يف هذه  لوما  ،لوال
 وهي كما يلي :  ،أربع أدوات

 األداة األصلي للتمين )ليت( (أ
  ،واحدة   مجلة الكتاب  ذلكيف   تمين )ليت(األصلي لل  داةوجد الباحث األ 

 وهي :
 (119كتابيه( )  اي ليتين مل أوت)وأما من أويت كتابه بشماله فيقول  (1
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
.لذلك داة األصلي ليتألاملتكلم يتمين ابوكان    ،"اي ليتين"  تمينالبصيغة  

 .التمينهذا كالم يدل على معىن 

 )لعّل( ألغراض بالغية  األدوات األخرى(ب
أربع  الكتاب ذلكيف  (  عل)ل غراض بالغيةأل خرىاأل  داةوجد الباحث األ 

 وهي : ،كلمات
 (9( )تعقلون لعلكم)إان جعلناه قرآان عربيا  (1

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
ابوكان    ،"لعلكم تعقلون"التمين  بصيغة   صلي  األداة غري  ألاملتكلم يتمين 

 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على  لعل
 (69) أحدهم  ولعلي  ،القعود ذكر جهنمقال: منعين   (2

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
األصلي  وكان    ،"ولعلي أحدهم"التمين  بصيغة   ابألداة غري  املتكلم يتمين 

 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على  لعل
 (97ينظر إىل قليب برمحته فريضى عين ويرفع شأين )  هللا  لعلولكن   (3

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
.لذلك املتكلم يتمين ابألداة غري األصلي لعلوكان    ،"لعل هللا"التمين  بصيغة 

 .أغراض بالغيةهذا كالم يدل على  
 (117أن يعفو عن الكثري ) لعل هللا (4

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
األصلي  وكان    ،"لعلكم تعقلون"التمين  بصيغة   ابألداة غري  املتكلم يتمين 

 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على  لعل
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 )لو( ألغراض بالغية  األدوات األخرى (ج
ست  الكتاب ذلكيف غراض بالغية )لو(  أل خرىاأل  داةوجد الباحث األ 

 وهي : ،كلمات
 (22بعضنا لوجدان عليه ) هذا فعل لو (1

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
هذال"التمين  بصيغة   فعل  األصلي  وكان    ،"و  غري  ابألداة  يتمين  املتكلم 

 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على ول
هبا عن كل ما سواها ال شتغلوا  ما يف قراءة القرآن ابلتدبر    الناسفلو علم   (2

(24) 
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

علم الناس"التمين  بصيغة   ابألداة غري األصلي  وكان    ،"فلو  املتكلم يتمين 
 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على لو

 (29املعىن يف نفس األمر لكان قد أخطأ ) فلو أنه أصاب (3
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

هذا"التمين  بصيغة   فعل  األصلي  وكان    ،"لو  غري  ابألداة  يتمين  املتكلم 
 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على لو

 (52طهرت ما شبعت من كالم هللا )  لو أن قلوبنا (4
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

قلوبنا"التمين  بصيغة   أن  األصلي  وكان    ،"لو  ابألداة غري  يتمين  املتكلم 
 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على لو

كل املسلمني فرادى ومجاعات يف إبالغهم ابحلق لكان    اشتغل  لوبل لكثرهتم   (5
 (87ذلك فوق قدرهتم )
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
.لذلك  املتكلم يتمين ابألداة غري األصلي لووكان    ،"لو اشتغل"التمين  بصيغة 

 .أغراض بالغيةهذا كالم يدل على  
عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دايركم ما فعلوه إال ) (6 ولو أن كتبنا 

 ( 103ما يوعظون به لكان خريا هلم وأشّد تثبيتا( )  ولو أهنم فعلواقليل منهم 
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

أهنم فعلوا"التمين  بصيغة   ابألداة غوكان    ،"ولو  األصلي  املتكلم يتمين  ري 
 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على لو

 )لوال( ألغراض بالغية  األدوات األخرى (د
ست   الكتاب  ذلكيف  غراض بالغية )لوال(  أل  خرىاأل  داةوجد الباحث األ 

 وهي : ،كلمات
به فؤادك(    ذلكمجلة واحدة ك  لوال نّزل القرآن)وقال الذين كفروا   (1 لنثبت 

(35) 
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

املتكلم يتمين ابألداة غري األصلي  وكان   ،"لوال نزل القرآن"التمين  بصيغة  
 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على  لوال

على قلبها   لوال أن ربطنا)وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به  (2
 (89لتكون من املؤمنني( )

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
ربطنالوال  "التمين  بصيغة   األصلي  وكان    ،"أن  ابألداة غري  املتكلم يتمين 

 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على  لوال
 (100لقد كدت تركن إليهم شيئا قليال( )  ولوال أن ثبّتناك) (3
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
أن ثبتناك"التمين  بصيغة   املتكلم يتمين ابألداة غري األصلي  وكان    ،"ولوال 

 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على  لوال
 (100هللا لقد كاد يركن إليهم شيئا قليال )  ولوال أن ثبته (4

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
ثبته"التمين  بصيغة   أن  األصلي  وكان    ،"ولوال  غري  ابألداة  املتكلم يتمين 

 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على  لوال
ولوال واخلوف يستلزم الرجاء  ،فالرجاء يستلزم اخلوف ولوال ذلك لكان أمنا (5

 (910لكان قنوطا وأيسا ) ذلك
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

ذلك"التمين  بصيغة   األصلي  وكان    ،"ولوال  غري  ابألداة  يتمين  املتكلم 
 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على  لوال

 (124( )لوال أن هدىنا هللا)احلمد هلل الذي هدىنا هلذا وما كنا لنهتدي   (6
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

املتكلم يتمين ابألداة غري األصلي  وكان  ،"لوال أن هدىنا هللا"التمين بصيغة  
 .أغراض بالغية.لذلك هذا كالم يدل على  لوال

 النداء .5
الكالم اإلنشائي الطليب علي صيغة ال الكتاب  ذلكإن   كان عددها    نداءيتضمن 

وثالث غري    ،مبعان خمتلفات  مجلة  نيأربع  األصلي. فمعىن  األصلي ومعىن غري  معىن  منها 
التحسر    ،الزجر  ،التعجب  ،الندبة  ،اإلستغاثة  ،غراءمعان خمتلفات وهي اإل  تسعةاألصلي له  

. ولكن يف هذه الكلمات التالية تتكون االختصاص  ،التحري والتضجر ،التذكر  ،والتوجع
 وهي كما يلي : ،معان مخسةاليت وجد فيها الباحث  النداء على صيغة 
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 املعىن األصلي للنداء (أ
  ،مجلة ن يوعشر سبع   الكتاب ذلكيف   لنداءوجد الباحث املعىن األصلي ل 

 وهي :
إين إذا قرأت كتاب هللا وتدبرته كدت أن   اي أاب سعيدقال رجل للحسن:  (1

 (51آيس وينقطع رجائي )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

منادى يعين طلب إقبال يرجل   مناد يعينوكان  ،"اي أاب سعيد"النداء بصيغة 
هذا كالم يدل على معىن أاب سعيد  .نداءيعين ال  األصلي.لذلك 

 (55أقرأ عليك وعليك أنزل ؟) رسول هللااي قلت:  (2
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

ابن مسعود  مناد يعينوكان   ،"رسول هللا  اي"النداء بصيغة   طلب ي عبد هللا 
يعين   األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن رسول هللاإقبال منادى يعين 

 .نداءال
 (56اذهب إىل حممد ) جربيل ايفقال هللا عز و جل:   (3

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
منادى  ي  هللا تعاىل  مناد يعينوكان   ،"جربيل  اي"النداء  بصيغة   طلب إقبال 

 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن جربيليعين 
عنه:   (4 بكر رضي هللا  أبو  شبت  رسول هللا  ايقال  هود    ،قد  قال: شيبتين 

 (56والواقعة واملرسالت وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب إقبال منادى  ي أبو بكر مناد يعينوكان   ،"رسول هللا اي"النداء بصيغة  
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن رسول هللايعين 
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هل لك وجه عند هذا األمري فتستأذن    ابن أخي ايفقال عيينة البن أخيه:   (5
 (58يل عليه ؟)

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب إقبال منادى يعين ي عيينة مناد يعينوكان    ،"ابن أخياي  "النداء  بصيغة 

 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن أخ عيينة  ابن
 ،وهللا ما تعطينا اجلزل وال حتكم بيننا ابلعدل  ابن اخلطاب ايفلما دخل قال:   (6

 (58فغضب عمر حىت هّم أبن يقع به )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب ي عبد هللا ابن عباس مناد يعينوكان   ،"ابن اخلطاب اي"النداء بصيغة  
منادى يعين   على معىن  ابن اخلطابإقبال    األصلي.لذلك هذا كالم يدل 

 .نداءيعين ال
 (58إن هللا تعاىل قال لنبيه )  اي أمري املؤمننيفقال احلّر: (7

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب إقبال منادى  ي  احلرّ   مناد يعينوكان    ،"مري املؤمننياي أ"النداء بصيغة  

 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن املؤمننيمري يعين أ
 (59)  راهب ايأنه مّر بدير راهب فناداه:  (8

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب إقبال ي عمر ابن اخلطاب  مناد يعينوكان    ،"راهباي  "النداء بصيغة  

 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن راهبمنادى يعين 
 (59ما يبكيك من هذا ؟)  أمري املؤمنني ايفقيل له:  (9

النداء وجد الباحث يف الكلمات السابقة أن كالم اإلنشائي الطليب بصيغة 
أ" منادى يعين  ي  راهب  مناد يعينوكان    ،"مري املؤمننياي  إقبال  أمري طلب 

 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن املؤمنني
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الدحداح:   (10 منا القرض  ،رسول هللا  ايقال أبو   ايقال: نعم   ،وإن هللا يريد 
 (62)رسول هللا  ايقال: أرين يدك   ،أاب الدحداح

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
الدحداح  مناد يعينوكان    ،"رسول هللااي  "النداء  بصيغة   طلب إقبال ي  أبو 

منادى    ،رسول هللامنادى يعين   مناد يعين رسول هللا يطلب إقبال  و كان 
 .نداءيعين ال  األصليلذلك هذا كالم يدل على معىن يعين أاب الدحداح.  

أخرجي فقد أقرضته ريب عز    ،أم الدحداح ايفناداها:  فجاء أبو الدحداح    (11
 (63)أاب الدحداح  ايقالت: ربح بيعك   ،وجل

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب إقبال ي  أبو الدحداح مناد يعينوكان   ،"أم الدحداحاي "النداء بصيغة  

وكان مناد يعين أم الدحداح يطلب إقبال منادى    ،أم الدحداحمنادى يعين  
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن يعين أاب الدحداح

 (63)ابن عباس   ايفقلت: ما يبكيك    (12
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب إقبال منادى  ي  عكرمة  مناد يعينوكان   ،"ابن عباساي "النداء  بصيغة  
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن ابن عباسيعين 

أنفسكم وأهلكم انرا وقودها الناس واحلجارة عليها  قواأمنوا   أييها الذين)  (13
 (68)عليها مالئكة غالظ شداد(  

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب إقبال منادى  ي هللا تعاىل  مناد يعينوكان   ،"يها الذينأي"النداء بصيغة  

 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن نيؤمنامليعين 
 (69اقعد ) أاب عبد الرمحن   ايفقال قائل:   (14
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب إقبال منادى  ي قائل  مناد يعينوكان    ،"عبد الرمحناي أاب  "النداء  بصيغة 

 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن أاب عبد الرمحنيعين 
وهل ترك القرآن ألحد   ،عمّ   ايفقالت:    قال األصمعي لصبية: ما أصفحك. (15

 (70فصاحة )
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

منادى يعين ي  صبّية  مناد يعينوكان    ،"عمّ اي  "النداء  بصيغة   إقبال  طلب 
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن األصمعي

 (71ما هذا العبث ) إبراهيم ايإذا هو بصوت من فوقه:   (16
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

منادى  ي  شخص  مناد يعينوكان    ،"إبراهيماي  "النداء  بصيغة   طلب إقبال 
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن إبراهيميعين 

 (72وما ينفعين عرضها  )  ،ابن أخي  ايفقال:    (17
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب إقبال ي  أحد الصاحلني  مناد يعينوكان   ،"ابن أخياي  "النداء بصيغة  
 . نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن  ابن أخيمنادى يعين  

 (74)أاب عبد هللا    ايفيقول له طالبه وتالميذه:    (18
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب إقبال منادى  ي  طالب مناد يعينوكان  ،" عبد هللااي أاب"النداء بصيغة  
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن عبد هللايعين أاب  

 (90أما قرأت قول هللا تعاىل )  ،اي شيخفقال يل:   (19
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب إقبال منادى  ي  إمام املسجد مناد يعينوكان  ،"شيخاي "النداء بصيغة  
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إدريس يعين   .لذلك هذا كالم يدل على معىن األستاذ الدكتور جعفر شيخ 
 .نداءيعين ال  األصلي

 ( 112إن صديقي الذي جيلس أمامي يف الفصل ظلم )  ،أمي ايقال هلا:   (20
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

منادى يعين ي  طفل  يعينمناد  وكان    ،"أمياي  "النداء  بصيغة   طلب إقبال 
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن أمّ 

 (115ءامنوا ال تسئلوا عن أشياء إن تبدلكم تسؤكم( )  الذين  أييها)  (21
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب إقبال منادى  ي هللا تعاىل  مناد يعينوكان   ،"يها الذينأي"النداء بصيغة  
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن نيؤمنامليعين 

 ( 118)من رمحة هللا( ال تقنطوا  الذين أسرفوا على أنفسهم    ايعبادي)قل    (22
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

منادى  ي  هللا تعاىل  مناد يعينوكان   ،"عبادي  اي"النداء  بصيغة   طلب إقبال 
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن عبد هللايعين 

أن   واعلمواهلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم   استجيبواآمنوا   أييها الذين)  (23
 (123هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون( )

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب إقبال منادى  ي هللا تعاىل  مناد يعينوكان   ،"يها الذينأي"النداء بصيغة  

 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن نيؤمنامليعين 
فسوف أييت هللا بقوم حيبنهم    آمنوا من يرتد منكم عن دينه  أييها الذين)  (24

هللا وال  سبيل  على الكافرين جياهدون يف  أعزة  أذلة على املؤمنني  وحيبونه 
 (132( )خيافون لومة الئم ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء وهللا واسع عليم
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الطليب    و   اإلنشائي  أن كالم  الكلمات السابقة  الباحث يف  جد 
طلب إقبال منادى  ي هللا تعاىل  مناد يعينوكان   ،"يها الذينأي"النداء بصيغة  

 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن املؤمننييعين 
آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أن أييها الذين ) (25

 (135)( هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب إقبال منادى  ي هللا تعاىل  مناد يعينوكان   ،"يها الذينأي"النداء بصيغة  
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن املؤمننييعين 

 (137أن يسرت هللا علي ) اي أستاذوهو يقول يل: ادع يل    (26
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

طلب إقبال منادى يعين ي  الكاتب  مناد يعينوكان    ،"ستاذاي أ"النداء بصيغة 
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن األستاذ

آمنوا استجيبوا هلل وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم واعلموا أن أييها الذين )  (27
 (137( )هللا حيول بني املرء وقلبه وأنه إليه حتشرون

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
طلب إقبال منادى يعين يرجل   مناد يعينوكان    ،"يها الذينأي"النداء بصيغة 
 .نداءيعين ال  األصلي.لذلك هذا كالم يدل على معىن املؤمنني

 ستغاثةاملعىن غري األصلي لإل(ب
 ،أربع كلمات  الكتاب  ذلكيف    ستغاثةإلاألصلي لغري  وجد الباحث املعىن   

 وهي :
 (15إن قومي اختذوا هذا القرآن مهجورا( )  اي ربّ )وقال الرسول   (1
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
إىل منادى يعين يمناد يعين الرسول وكان   ،"اي ربّ "النداء بصيغة   ستغيث 

 .األصلي لإلستغاثة غري .لذلك هذا كالم يدل على معىنهللا عز وجلّ 
قلوهبم لذكر هللا( فلما  (2 للذين ءامنوا أن ختشع  )أمل أين  إذ مسع اتليا يتلو: 

 (60قد آن فرجع فآواه الليل إىل خربة ) ربّ   ايعها قال: بلى  مس
الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 

عياضمناد يعين  وكان    ،"اي ربّ "النداء  بصيغة   إىل ي  الفضيل بن  ستغيث 
عز وجلّ  على معىنمنادى يعين هللا  يدل  هذا كالم  األصلي    غري  .لذلك 

 .لإلستغاثة
 (117ماذا سأفعل؟ )  ،اي إهليماذا أعددت لسؤالك؟  ،إهلي اي (3

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
إىل منادى يعين يمناد يعين الكاتب  وكان    ،"اي إهلي"النداء بصيغة   ستغيث 

 .لإلستغاثةاألصلي   غري .لذلك هذا كالم يدل على معىنهللا عز وجلّ 
 (123ثبت قلوبنا على دينك )  اي مقلب القلوباللهم  (4

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
القلوب"النداء  بصيغة   الكاتب وكان   ،"اي مقلب  إىل يمناد يعين  ستغيث 

عز وجلّ  على معىنمنادى يعين هللا  يدل  هذا كالم  األصلي    غري  .لذلك 
 .لإلستغاثة

 ندبةاملعىن غري األصلي لل (ج
الباحث املعىن    ،واحدة   مجلة  الكتاب  ذلكيف    ندبةاألصلي لل  غري  وجد 

 وهي :
العني تدمع  (١ إن  عليه وسلم:  الكرمي صلى هللا  وما زلت أردد قول رسولنا 

 ( 89حملزنون )  إبراهيم  ايوالقلب حيزن وال نقول إال ما يرضى ربنا وإان بفراقك 
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الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
مناد يعين رسول هللا يندب على وفاة منادى  وكان    ،"اي إبراهيم"النداء  بصيغة 

 .األصلي للندبة غري .لذلك هذا كالم يدل على معىنيعين إبنه إبراهيم
عليه     عنه، أن رسول هللا صلى هللا  رضي هللا  رواية عن أنس  يف 

ل على ابنه إبراهيم رضي هللا عنه وهو جيود بنفسه فجعلت عينا وسلم دخ
هللا صلى هللا عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرمحن بن عوف: و  رسول

أنت اي رسول هللا؟ فقال: اي ابن عوف! إهنا رمحة، مث أتبعها أبخرى، فقال:  
راقك اي إن العني تدمع، والقلب حيزن، وال نقول إال ما يرضي ربنا، ,إان لف

 42( بعضه.2315(، ورواه مسلم )1303)إبراهيم حملزونون. رواه البخاري  
 املعىن غري األصلي للتعجب .(أ

  ،واحدة  مجلة الكتاب ذلكيف  تعجباألصلي لل غري وجد الباحث املعىن 
 وهي :

ما زلت تقرأ هذه اي رسول هللا  فلما أصبح قال له أبوا ذر رضي هللا عنه:  (1
 (22وتدعو هبا)  ،وتسجد هبا  ،تركع هبا ،اآلية حىت أصبحت

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
إىل منادى  وكان   ،"اي رسول هللا"النداء بصيغة   مناد يعين أبوا ذر يتعجب 

اآلية الذي ال يزال يقرأ هذه  على  يعين رسول هللا  هذا كالم يدل  .لذلك 
 .األصلي للتعجب غري معىن

 املعىن غري األصلي للتحسر (د
  ،واحد   كالمب الكتاب ذلكيف  تحسراألصلي لل غري وجد الباحث املعىن 

 وهي :

 

357(ص.1992بريوت :املكتب اإلسالمي،  رايض الصاحلني، )  اإلمام النووي،42 
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قلت بكل عزم وحزم:  هللا    اي (1 هذا الشرف حينها   ايأابلصرب واليقني أانل 
 (102) أقدام الصرب

الطليب     اإلنشائي  أن كالم  السابقة  الكلمات  يف  الباحث  وجد 
أقدام الصرب  ،اي هللا"النداء  بصيغة   الكاتب  وكان    ،"اي  يتحسر مناد يعين 

احملنة  على نفسه به  على معىنحني يصيب  يدل  هذا كالم   غري  .لذلك 
 .تحسراألصلي لل
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 الفصل اخلامس
 اخلامتة

 النتائج (أ
بعد أن حبث الباحث بعنوان "الكالم اإلنشائي الطليب يف كتاب هكذا عاشوا مع   

 أخذ النتائج فيما يلي : ،بنت راشد الرويشد" للدكتورة أمساءالقرآن قصص ومواقف  
القرآن قصص ومواقف    أقسام (1 الطليب يف كتاب هكذا عاشوا مع  الكالم اإلنشائي 

 :  أقسامللدكتورة أمساء بنت راشد الرويشد ينقسم إىل مخسة  
 مجلةاألمر يتكون من سبعني  .1
 مجل تةالنهي يتكون من س  .2
 مجلةاإلستفهام يتكون من أربع وتسعني  .3
 ة مجلةالتمىن يتكون من سبع عشر  .4
 مجلةأربع وثالثني   النداء يتكون من .5

القرآن قصص ومواقف   (2 الطليب يف كتاب هكذا عاشوا مع  الكالم اإلنشائي  معاىن 
 يما يلي :للدكتورة أمساء بنت راشد الرويشد ف

يتكون   الدعاء  ،يتكون من إثنتني وثالثني مجلة  مخسة : املعىن األصلي  األمرمعاىن   .1
مجل يتكون من    النصح واإلرشاد  ،يتكون من أربعة مجل  اإللتماس ،من سبعة 

   .يتكون من مجلة واحدة التعجيز  ،وعشرين مجلةست 
النصح واإلرشاد يتكون   ،أربعة مجلمن  يتكون : املعىن األصلي   إثنان  النهيمعاىن   .2

 من مجلتني.
التعجب يتكون   ،مثانية : املعىن األصلي يتكون من سبعني مجلة  اإلستفهاممعاىن   .3

  ،اإلستبطاء يتكون من مجلة واحدة   ،التقرير يتكون من ستة مجل  ،من مجلة واحدة
الوعيد يتكون من   ،التهكم يتكون من مجلتني ،ة مجلاإلنكار يتكون من عشر 

 العرض يتكون من مجلتني. ،مجلة واحدة
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املعىن غري األصلي   ،إثنان : املعىن األصلي يتكون من مجلة واحدة  التمىنمعاىن  .4
 ست عشرة مجلة.يتكون من 

وعشرين مجلة  النداءمعاىن   .5 اإلستغاثة   ،مخسة : املعىن األصلي يتكون من سبع 
التعجب يتكون من مجلة    ،الندبة يتكون من مجلة واحدة  ،يتكون من أربعة مجل

 ة.التحسر يتكون من مجلة واحد ،واحدة

 اإلقرتاح (ب
احلمد هلل رب العاملني قد مت بعون هللا تعاىل هذا البحث بعنوان "الكالم اإلنشائي   

ومواقف   القرآن قصص  مع  عاشوا  هكذا  أمساءالطليب يف كتاب  راشد   للدكتورة  بنت 
". إن كان البحث صحيحا فهو من هللا عز وجل وإن كان البحث خطاء فهو من  الرويشد

  أن جيعل علومنا ابركا انفعا يف الدين والدنيا واألخرةنفس الباحث. يسأل الباحث هللا تعاىل
 اللهم آمني.

أخريا يرجو الباحث أن يكون البحث التكميلي انفعا جلميع القراء خاصة للطالب   
   يف شعبة اللغة العربية وأدهبا.
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