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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

ألجل  ةتا  للهاا الباحثكتب حت  أيّ  النظريات من ةالباحث يف هذا الفصل قّدمت      
الكالم و الكالم اإلنشائي و وهي مفاوم الكالم،  الفصل على ثالثة مباحث يتضّمن  .حتلهله

 .سورة مرمياخلربي، وحملة عن 

 مفهوم الكالم: المبحث األول .أ

 مفهوم الكالم

قال   .والكالم عند أهل النحو هو اللفظ املركب املفهد بالوضع  .الكالم هو القول     
. وقهل  الكالم ما كان مكتفها بنفسه، وهو اجلملة. لبن سهده الكالم هو القول املعروف

اعلم أن قلت لمنا : سهبويه قال. والقول مامل يكن مكتفي بنفسه، وهو اجلزء من اجلملة
ومن أدل الدلهل على الفرق . وقعت يف الكالم على أن حيكى هبا ماكان كالما ال قوال

ول لمجاع الناس على أن يقولوا القرآن كالم اهلل، وال يقولوا القرآن قول بني الكالم والق
  .اهلل

أما الكالم يف اصطالح علم البالغة فاو مطابقته ملا يقتضهه حال اخلطاب مع      
: وينقسم الكالم لىل قسمني ومها  .و حال اخلطاب( مفردها و مركباا)فصاحته ألفاظه 

 .كالم اخلرب وكالم اإلنشاء
                                                             

186.ص(.6891دار المشرق، : بيروت)، المنجد في اللغة واألعالملويس معلوف،  
6
  

6:، صشرح متن الجرومّيةلالمام أبى عبدهللا محّمد بن محّمد الصنهاجى،  
   
768.ص( .002 دار الحديث، : القاهرة)، لسان العرباإلمام العالمة ابن منظور،  
2  
00. ، صجواهر البالغةالهاشمي، أحمد  
0  
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 كالم الخبر.1

قولنا لهدخل فهه األخبار الواجبة . كالم اخلرب هو ما احتمل الصدق والكذب لذاته      
الصدق كأخبار رسله، والواجبة الكذب كأخبار املتنبعني يف دعوى النبوة، والبدياهات 

فكل هذه لذا نظر للهاا لذاهتا دون اعتبارات أخرى . املقطوع بصدقاا أو كذهبا
أما لذا نظر فهاا لىل خصوصهة يف اخلرب، أو يف اخلرب تكون . ريناحتملت أحد األم

: ولن شئت قلت اخلرب ما ال تتوقف حتقق مدلوله على النطق به حنو. متعهنة ألحدمها
  .الصدق فضهلة

كماذكره علي اجلرم كالم اخلبار هو ما يصّح أن يقال لقائله لنّه صادٌق فهه أو        
ن غري مطابق له كان كاذٌب، فإن كان الكالم مطابقًا للواقع كان قائله صادقاً، ولن كا

وقال السهد أمحد اهلشمي اخلرب هو ما حيتمل الصدق والكذب لذاته، ولن   .قائله كاذباً 
فإذن   .بدون النطق به، العلم نافع ما حيتقق مدلوله يف اخلار  اخلرب هو: شئت فقل

يقال الكالم صدقًا لن كان . تعريف الكالم اخلربي هو كالم حيتمل الصدق والكذب
قوله مطابقًا للواقع، ويقال كذبًا لن كان قوله غري مطابق للواقع، وهو ما حيتمل الصدق 

ديث، احلقائق العلمهة، األسلوب اخلربي الكرمي، احلالقرآن : والكذب ويستثىن من هذا
: أغراضه البالغهة كثرية تأيت حسب املعىن الذى يوحي، به سهاق الكالم، ومناا

االسرتحام، لظاار التحسر، لظاار الضعف، الفخر، النصح، التاديد، املدح لىل غري )
  .ذلك

                                                             
02. ص( .6882دار الكتب العلميه، : بيروت، لبنان)، علوم البالغة البيان والمعاني البديعأحمد مصطفى المراغي،  
6  
628. ص.البالغة الواضحة . علي الجارم ومصطفى أمين 
1  
66. ص( .دار الكتب العلمية، مجهل السنة: بنانبيروت ل)، جواهر البالغة في المعانىي والبيان والبديعأحمد الهاشمي،  
7  
 62. ص(.6889دار إحياء العلوم، : بيروت)، اإليضاح فى البالغةالخطيب القزويني،  
9  
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يه ثالثة مث ختلف صور اخلرب يف أسالب اللغة باختالف أحوال املخاطب الذى يعرت   
 :أحوال

أن يكون املخاطب خلي الذهن من احلكم، و يف هذا احلال يلقي للهه اخلرب جالها  ( 
السهارة ساقطة يف : ، حنو"ابتدائها"من أدوات التوكهد ويسمى هذا الضرب من اخلرب 

  .الوادى

 ، و يف هذهأن يكون املخاطب مرتددا يف احلكم طالبا أن يصل لىل الهقني يف معرفته(  
لّن اهلل : حنو   ".طلبها"احلال حيسن توكهده له لهتمكن من نفسه، ويسمى هذا الضرب 

 .يأمر بالعدل واإلحسان

أن يكون منكرا له، و يف هذا احلال جيب أن يؤكد اخلرب مبؤكد أو أكثر على حسب (  
 .َوالّلِه ِلنَّ الَسهَّارََة َلَساِقطَةٌ : حنو   ".لنكريا"لنكره قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب 

لما احلرف لتوكهد اخلرب أدوات كثرية، وأشار ها لّن، أّن، والم اإلبتداء وأحرف التنبهه، 
   :املثال. والقسم، ونون التوكهد، وقد، وأما الشرطهة

  لنَّ اهلل بكلِّ شهٍئ َعِلْهمٌ : لن. 

  الم اإلبتداء:                    

     
   

                                                             
666. ص.البالغة الواضحة . علي الجارم ومصطفى أمين 
8  

666. ص.البالغة الواضحة . نفس المراجع 
60  
661. ص.البالغة الواضحة . نفس المراجع 
66  

6  A.Wahab Muhsin, Pokok-pokok ilmu balaghah, Angkasa, Bandung: 1991 hal 58 

62: سورة الحشر  
62  
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  وقد يكون بالواو، كما يف قوله تعاىل: القسم:         

                        

       
   

 كقوله تعاىل    .وقد يكون القسم بالباء والتاء كذلك:      

             
   

  أما الشرطهة:                      

                        

                            

             
   

  كقوله تعاىل: نون التوكهد:             

                         

      
    :، كقوله تعاىل                

   

 

                                                             
16: سورة النساء  
60  
661:ص( 6887دار الفرقان، : كلية الشريعة الجامعة األردنية )البالغة فنونها وأفنانه علم المعاني فضل حسن عباس،  
66  
  67:سورة األنبياء  
61  
1 : قرة سورة الب 
67  
 2: سورة يسوف  
69  
66: سورة العلق  
68  
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  كقوله تعاىل: أحرف التنبهه:                 

                          
 ، مث   

  يونس، كقوله تعاىليف سورة:            

    
   

 كالم اإلنشاء.2

   .هو ما ال يصح أن يقال لقائله عنه صادق فهه أو كاذب ئيالكالم اإلنشا     
الكالم اإلنشائي هو قول    .اختلف اللغويون عن تعريف الكالم اإلنشائي هو لحداث

الكالم اإلنشائي عند أمحد مشس الدين يف الكتاب    .الحيتمل الصدق والكذب
املعجم املفصل يف علوم البالغة هو يقال على الكالم الذي لهس لنسبته خار  تطابقه 

لن اإلنشاء هو اليصح أن يقال  عناين ارم ومصطفىاجلوقال علي    .أو ال تطابقه
   .فهه أو كاذب لقائله لنه صادق

فاخلالصة من تلك التعريفات املذكورة لن الكالم اإلنشائي هو لغة اإلجياد واصطالحاً    
ما ال حيتمل الصدق والكذب لذاته، حنو اغفر وارحم، فال ينسب لىل قائله صدق أو  

 .كذب

 
                                                             

62: سورة البقرة  
 0  
 1: سورة يونس  
 6  
628. ص.البالغة الواضحة . علي الجارم ومصطفى أمين 
    
    8:، ص6871لبنان، -بيروت. ، دار المشرقالمنجد في اللغة واألعلم لويس معلوف، 
 2  
(6881ت راجا غرفنداو فرسدا، .ف: جاكارتا)المدخل في علم البالغة وعلم المعاني : احمد باحميد، درس البالغة العربية 
 0  
20 :ص.المعجم المفصل في علوم البالغة البديع والبيان والمعاني احمد شمسى الدين،  
 6  
628. ص.البالغة الواضحة. علي الجارم ومصطفى أمين 
 1  
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 .طليب وغري طليب: كالم اإلنشاء هو نوعن

وأقسامه . اإلنشاء الطليب هو الذي يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب **  
 .األمر والناي والتمىن واالستفاام والنداء: مخسة وهي

 أحبب حبهبك هوناما: األمر 
 ال تسقين ماء املالم: الناي 
 يالهت من مينع: التمىن 
 أذكر حاجيت: االستفاام 
 يا نصر الدين: النداء 

املدح والذم : وله صهغ كثرية، مناا.  هو ما ال يستدعي مطلوبااإلنشاء غري الطليب**   
   .والعقود والقسم والّتعجب وأفعل الرجاء

 نعم امرأ هرم: املدح 
 بئس اللهاىل سادت: الذم 
 وحهاة رأسك: القسم 
 ما أكثر الناس: التعجب 
 عسى أن يكون: الرجاء   

 

 
                                                             

670. ص. نفس المراجع 
 7  
 67-670. ص.نفس المراجع  
 9  
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 الكالم اإلنشائي: المبحث الثاني. ب

سهبنّي الباحث يف هذا املبحث عن أقسام الكالم اإلنشائي الطليب وأقسام الكالم    
 .والشرح من تعريف الكالم اإلنشائي فهما مضى. اإلنشائي غري الطليب

 أقسام الكالم اإلنشائي الطلبي. 1 

 يف ةشرح الباحثا أن تنبغي هل أقسام الكالم اإلنشائي الطليب تيف ةدخل الباحثقبل أن ت   
واتفق البالغهون على التعريف للكالم اإلنشائي الطليب . مفاوم الكالم اإلنشائي الطليب

فلذلك سهذكر . ولو كانت عبارهتم خمتلفة لكن معناها مستمر على ذات واحدة
 :الباحث التعريفات للكالم اإلنشائي الطليب املأخوذة من الكتب املتعددة، مناا

ا يستدعى مطلوبا غري حاصل يف اعتقاد املتكلم قال امحد مصطفى املراغي أنه م( أ 
   .وقت الطلب

قال علي اجلارم ومصطفى أمني أنه ما يستدعى مطلوبا غري حاصل وقت ( ب 
   .الطلب

عند القرويني أن كالم اإلنشائي الطليب هو ما يستدعى مطلوبا غري حاصل وقت (   
   .الطلب المتناع حتصهل احلاصل

واخلالصة من القول املذكور أن الكالم اإلنشائي الطليب هو كالم يطلب بشئ غري   
 .حاصل وقت الطلب

                                                             
16.ص(.6882دار الكتب العالميه، : بيروت، لبنان)، علوم البالغة البيان والمعاني البديعأحمد مصطفى المراغي،  
 8  
  670.ص( 6888دار المعارف، : بيروت)، البالغة الواضحةعلي الجارم ومصطفى أمين،  
20  
620. ص (6889دار إحياء العلوم، : بيروت)، اإليضاح في البالغةالخطيب القزويني،  
26  
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كان البالغهون قسموا الكالم اإلنشائي الطليب لىل مخسة أقسام، وهي األمر والناى     
 :وشرحاا فهما يلي   .واالستفاام والنداء والتمىن

 األمر( أ 

فعل األمر : اإلستعالء لىل األدىن منه، وله صهغ أربعاألمر هو طلب الفعل على جاة    
   .واملضارع املقرون بالم األمر، واسم فعل األمر، واملصدر النائب عن فعل األمر

: كقوله تعاىل: فعل األمر(                     

            (سورة هود:  ) 

 

بَ ه َْنك ْم َكاِتبٌ  َوْلَهْكت ب: قال اهلل تعاىل: فعل املضارع املقرون بالم األمر(   
م 

 (   :البقرة) (   )..بِااْلَعْدلِ 

 حي على الصالة حي على الفالح: اسم فعل األمر، كقول املؤذن(   

 : واملصدر النائب عن الفعل األمر حنو(                

                            

                       

         (النساء :  ) 

                                                             
609.ص( 6889دار إحياء العلوم، : بيروت)، اإليضاح في البالغةجالل الدين ابو عبدهللا،  
2   
76ص (.6882دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان)، علوم البالغة البيان والمعاني البديعأحمد مصطفى المراغي،  
22  
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وقد ختر  صهغ األمر عن معناها األصلي لىل معاٍن أخرى تستفاد من سهاق الكالم    
   :األحوالوقرائن 

صهغة األمر على سبهال التلطف بأن يكون الذي يطلب مساويًا : االمتاس (  
 ".كقولك ملن يَساِويك، احضر لىل"للمخاطب، 

طلب واملساعدة والنجدة وما أشبه ممن هو أعلى شأنًا ومنزلًة، ويكون بكل : الّدعاء(   

"   صهغ األمر، حنو قوله تعاىل حكاية لبراههم علهاا السالم       

                           

                       21 

 :كقول الشاعر: اإلرشاد(   

 َوِمْثَل س رَاَك فَ ْلَهك ْن الطُّاَلب  *  َكَذا فَ ْلَهِسْر َمْن طََلَب اأَلَعاِدي 

فأبو الطهب ال يريد تكلهفا، ولمنا ينصح ملن ينافقون سهف الدولة ويرشدهم لىل الطريق 
 .املثلى يف طلب اجملد وكسب الرفعة فاألمر هنا للإلرشاد

وهو طلب أمر حمبوب فهه الذي اليرجى حصوله، لما لكونه مستحهال، ولما : التمين(   
َلْو أَنَّ لََنا َكرًَّة فَ َنَتبَ رَّأَ : يف نهله ومن متين املستحهل قوله تعاىل لكونه ممكنا، غري مطموع
، (   :البقرة) (   )ِمن ْا ْم َكَما تَ بَ رَّء وْا ِمنَّا               

                                                             
  76. ص(.دار الكتب العلمية، مجهل السنة: بيروت لبنان)، جواهر البالغة في المعاني والبيان البديعأحمد الهاشمي،  
20  
مدرسة سوربيا اال لكترونية ، المرحلة الثانوية، دروس البالغة العربيةأحمد فّراج،  
26  
27سورة إبراهيم  
21  
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    (القصص:  ) 

ويكون حهنما يريد املتكلِّم لظاار عدم رضاه عن أمر ما فهوجه حتذيرا : التاديد(   
كقوله "   به من عقاٍب شديدنظرًا ملا يرتتب على اإلتهان , للمخاطب لكي يقلع غنه

وألمر يف هذه اآلية تفهد    (.ِلنَّه ، مبَا تَ ْعَمل وَن َبِصريٌ  صلى اْعَمل وْا َما ِشْئت مْ : )تعاىل
يقصد أن خيف املخاطب يعين من الذين يلحدون ( اهلل تعاىل)التاديد، ألن املتكلم 

 .بايات اهلل، لهنم ال يستطهعون أن خيفون على اهلل مبا عملوا

هو طلب املخاطب تنفهد أمر أسباه املستحهل لهظار عجز، ويبني ضعفه، : التعجهز(   

   "كقوله تعاىل     حتديا واستضعافا           

                    

"(البقرة:  ) 

حهث يتوهم املخاطب أن الفعل حمظور علهه فهكون األمر لذنا له : وااالباحة(   

"كقوله تعاىل     بالفعل، والخر  علهه يف الرتك             

                      

                         

                                                             
مدرسة سوربيا اال لكترونية ، المرحلة الثانوية، دروس البالغة العربيةأحمد فّراج،  
27  
00اآلية . سورة حم السجدة 
29  
مدرسة سوربيا اال لكترونية ، المرحلة الثانوية، دروس البالغة العربيةأحمد فّراج،  
28  
نفس المراجع 
00  
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 (   :البقرة" )

وصهغة    (.اْصَلْوَها فَاْصرب وْا أَْو اَل َتْصرب وْا َسَوآٌء َعَلْهك مْ )التسوية، كقوله تعاىل (   
 .األمر هنا تفهد التسوية ألن املعىن صربكم وعدمه سهان

(   )   (ق ْل ك ون وْا ِحَجاَرًة أَْو َحِديًدا)اإلهانة والتحقري، كقوله سبحانه وتعاىل (   
 .على الكافرين اليؤمنون به( تعاىل اهلل)واألمر هنا لإلهانة، أي لهانة املتكلم 

 اإلعتبار، حنو(                          

                                

                                 

                 02  

 النهي (ب 
                                                             

61اآلية . سورة الطور 
06  
60اآلية . سورة اإلسراء 
0   
88اآلية . سورة األنعام 
02  
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الناي هو طلب الكف عن الفعل على وجه اإلستعالء، ولهس له لال صهغة واحدة،  

  : حنو   ,املضارع، مع ال الناههة: هي           

                          

                       

                   06 

وقد خترجاذه الصهغة عن أصلي معناها لىل معان آخر تستفاد من سهاق الكالم وقرائن   
كالدعاء، وااللتماس، والتمين، واإلرشاد، والتوبهخ والتهئهس، والتاديد،     .األحوال
 .والتحقري

   : حنو قوله تعاىل: كالّدعاء.                 

                               

                              

                             07 

   كقولك ملن يساويك أّياا األخ التتَوان: وااللتماس.   
                                                             

  78ص (.6882دار الكتب العلمية، : بيروت، لبنان)، علوم البالغة البيان والمعاني البديعأحمد مصطفى المراغي، 
00  
96: سورة األعراف 
06  
  697.ص( 6888دار المعارف، : بيروت)، البالغة الواضحةعلي الجارم ومصطفى أمين،  
01  
91 : سورة البقرة  
07  

  71. ص(.دار الكتب العلمية، مجهل السنة: بيروت لبنان)، جواهر البالغة في المعاني والبيان البديعأحمد الهاشمي،   
09  



 

 68 

 :كقوله تعاىل: اإلرشاد.                    

                         

   08  

 ".ال متطري أيتاا السماء: "التمين.   

   .التدرس: كما تقول للمامل يف دراسته: التاديد.   

 :كقوله تعاىل: والّتهئهس.                     

       66 

 حنو ال تنه عن خلق وتأيَت مثله: والتوبهخ.   

الناي هنا للتحقري، ألن ". ال جتاد نفسك فهما تعب فهه الكرام: "حنو: والتحقري.   
املتكلم يريد أن يبني أن خماطبة حقري ولهس أهال أن حياول من األعمال العظهمة ما 

 .حواله الكرام

حقهقي وهو معىن , اخلالصة أن الناي هو طلب الكف عن الفعل على وجه اإلستعالء  
أما خرو  الناي . اي، وقد جاء الناي بصهغ الفعل املضارع مع ال الناههةمن املعىن الن

 .عن معناه األصلي املستفاد من سهاق الكالم وقرائن األحوال
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 االستفهام( ج 

اهلامشي يف  هو طلب الفام، وقد يكون لغري ذلك كما سهأيت، عند أمحد االستفاام 
الكتابه االستفاام هو طلب العلم بشيء مل يكن معلوًما من قبل وذلك بأداة من لحد 

   .اهلمزة، وهل، وما، ومن، ومىت، وأيّان، وكهف، وأين، وأىّن، وكم، وأيّ : أدواته، وهي

 :وينقسم االستفاام حبسب الطلب ثالثة أقسام، وهي 

 .ة أخرى وهو اهلمزةما يطلب به التصور تارة، والتصديق تار .   

 .ما يطلب به التصديق فحسب وهو هل.   

   .ما يطلب به التصور فحسب وهو بقهة ألفاظ االستفاام.   

ولالستفاام أدوات كثرية وهي اهلمزة وهل وما ومن ومىت وأيان وكهف وأين وأىن وكم    
 .وأي

 اهلمزة.   

 تصوير أوتصديق: يطلب باهلمزة أحد أمرين  

وهو لدارك املفرد، وهذا احلال يأت اهلمزة متلوت باملسئول عنه ويذكر له يف  فالتصوير. أ 
تلك اجلملة يفهد االستفاام، " أعلي مسافر أم خالد؟: "حنو   .الغالب معادل بعد أم

مث لذا كنت " اهلمزة"وهو طلب العلم شيٍء مل يكن معلًما من قبل، وأداته يف أمثلة 
وال تعلم عهنه فتطلب تعههنه فتجاب بأنه خالد مثال، األمسلة تعتقد أن أحدمها مسافر، 
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وهذه اهلمزة ال يلهاا لال . بأنه مقهم مثال فتجاب" أم َساِفر  َخاِلد َأْو م ِقْهم؟: "وتقول
   .املسئول عن سواء

التصديق هو يطلب هبا التصديق أي لدراك نسبة يرتدد العقل بني ثبوهتا ونفهاا، . ب 
ويقل أن يكون جبملة امسهة، " أقدم صديقك؟: "والكثري أن يكون ذلك جبملة فعلهة، حنو

ويف هذه احلال ميتنع ذكر    .وجياب يف هذين بال أو بنعم" أقادم صديقك؟: "حنو
   .املعادل

 هل .  

فاو حرف لطلب التصديق فحسب أي معرفة وقوع النسبة أو عدم " هل"وأما حرف   
   .َهْل قدم أخوك من السفر؟ فتجاب بنعم أو بال: حنو. وقوعاا

فال يصح أن . الفعل املضارع لإلستقبال شأهنا كالسني وسوف" هل"وختص حرف  
احلال، هل تعوم والبحر هائج؟ ألن املعىن التوبهخ، وهو يكون على أمر واقع يف : تقول

فتقول أتعوم والبحر هائج؟ ألهنا يصح " هل"بدال من " اهلمزة"وتكون يصح دخول 
 .دخوهلا على الفعل الواقع يف احلال

    ومن -وما .   

   .من شهد اهلرم األكرب: يطلب هبا تعهني أحد العقالء، حنو( من)حرف  

 :فهطلب هبا عن غري العقالء، وهي أقسام( ما)أما حرف  
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 .ما الَعْسج د ؟ فهجاب بأنه َذَهبٌ : ليضاح االسم، حنو. أ 

 .ما اإلنسان؟ فهجاب بأنه حهوان ناطق: حنو. يطلب هبا بهان حقهقة املسمى. ب 

   .ما خلهل؟ فهجاب طويل أو قصري: حنو. يطلب هبا بهان الصفة.   

 مىت وأيان وأين وأىن.   

 مىت 

َمىَت قدمت؟ مث كقوله : مثل   .مستقباالهو ويستفام هبا عن الزمان ماضها أم 
ْنت ْم َصِدِقنيَ : تعاىل    (  ) َويَ ق ول وَن َمىَت َهَذا اْلَوْعد  ِلن ك 

 أيان 

ةيطلب هبا تعهني الزمان املستقبل خاصة وتكون يف مقام التاويل والتفخهم دون 
َيْسَئل  أَيَّاَن يَ ْوم  : كقوله  تعاىل  غريه، أو يطلب هبا تعهني الزمان املستقبل خاصة 

   ( )اْلِقَهَمِة 

 أين 

 ( ) َوَخَسَف اْلَقَمر   ( ) فَِإَذا بَرَِق اْلَبَصر  : مثل قوله تعاىل  .ويسأل هبا عن املكان

َع الشَّْمس  واْلَقَمر      (  ) يَ ق ْول  ْاأِلنَسن  يَ ْوَمِئٍذ أَْيَن اْلَمَفرُّ  ( ) َومجِ 
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 أىن 

 :وهي. وتأتى ملعن كثرية

   (َأىنَّ حي ِْي َهِذِه اللَّه  بَ ْعَد َمْوهِتَا)تكون مبعىن كهف، كقوله تعاىل . أ

   (مَيَْرمَي  َأىنَّ َلِك َهَذا)تكون مبعىن من أين، كقوله تعاىل . ب

   ز ْرين َأىنِّ ِشْئتَ : تكون مبعىن مىت، حنو.  

 كهف 

اإِلِبِل َكْهَف خ ِلَقْت  أََفاَل يَنظ ر وَن ِلىَل مثل قوله تعاىل :   يسأل هبا عن احلال
(  )   

 كم 

   كم مثن هذا القلم؟: حنو. يطلب هبا تعهني عدد منام: كم

 أي 
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يطلب هبا تعهني أحد املتشاركني يف شيء يعماما، ويسأل هبا عن الزمان واملكان 
أي يوم جئت؟ يف أي مكان تقهم؟ أي : واحلال والعدد لىل غري ذلك، كمثل

   علي؟ بأي ذنب قتلت؟ صاحبهك أحسن خلق حممد أم

قد ختر  ألفاظ االستفاام عن معناها األصلي فهستفام هبا عن الشيء مع العلم به،    
 : ألغراض أخرى تفام من سهاق الكالم وداللته، ومن أهم ذلك

َا ي رِيد  الشَّْهَطن  أَن ي وِقَع بَ ه َْنك م  اْلَعَدَوَة َواْلبَ ْغَضآءَ : )األمر، كقوله تعاىل -  ِِف  ِلمنَّ
ْمِر َواْلَمْهِسِر َوَيص دَّك ْم َعن ِذْكِر اللَِّه َوَعِن الصََّلوةِ     ،(مُّْنتَ ا ونَ فَ َاْل أَنْ ت م  صلى اخلَْ

 .وكان الطالب اهلل وهو يأمر العباد لهرتك اخلمر واملهسر

بِِإْخرَاِ  الرَّس وِل َوه م ْا َأاَل ت  َقِتل وَن قَ ْوًما نََّكث وْا أمَْيَنَ ا ْم َومَهُّو : والناي، كقوله تعاىل - 
ْنت م مُّْؤِمِننيَ    َأخَتَْشْونَ ا مْ    َبَدء وك ْم أَوََّل َمرَّةٍ  أي    (  ) فَاللَّه  َأَحقُّ َأن خَتَْشْوه  ِلن ك 

 .ال ختشوهم فاهلل أحّق أْن ختشوه

 َءأَنَذْرتَ ا ْم أَْم ملَْ ت نِذْره ْم اَل ي  ْؤِمن ونَ ِلنَّ الَِّذيَن َكَفر واْ َسَوآٌء َعَلْهِاْم : والّتسوية، حنو - 
 .وهذه اآلية تفهد معىن التسوية، أي سواٌء علهام ءأنذرتَ ا ْم أْم مل تنذرهم ال يؤمنون   ( )

وهذه العبارة تفهد معىن النفي، ألن اهلل ال ميكن أن " أَيَ ْغِفَر اهلل  َكاِفرًا؟ : " النفي، حنو - 
 .كافرا  يغفر لال مؤمنا دون
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ق ْل أََرَءيْ َتك ْم ِلْن أََتك ْم َعَذاب  اللَِّه َأْو أَتَ ْتك م  السَّاَعة  : واإلنكار، كقوله تعاىل - 
   (  )أََغه َْر اللَِّه َتْدع وَن ِلن ك نت ْم َصِدِقنَي 

ت  ْنِجهك م مِّْن  يَأَي َُّاا الَِّذيَن ءَاَمن وْا َهْل أَد لُّك ْم َعَلى جِتََرةٍ : والتشويق، كقوله تعاىل - 
   (  )َعَذاٍب أَلِهٍم 

   (.َوَما تِْلَك بَِهِمهِنَك مَي وَسى: )االستئناس، كقوله تعاىل - 

    ( ) َأمَلْ َنْشرَْح َلَك َصْدَركَ : والتقرير، كقوله تعاىل - 

   (  ) احْلَآقَّة  َوَمآ أَْدَرىَك َما  ( ) َما احْلَآقَّة   ( ) احْلَآقَّة  : التاويل، كقوله تعاىل - 

   (.َأىنَّ هَل م  الذِّْكَرى َوَقْد َجآه ْم َرس وٌل مُِّبنيٌ : )االستبعاد، كقزله تعاىل - 

وهذه اآلية تفهد    (.َمن َذا الَِّذى َيْشَفع  ِعنَده ، ِلالَّ بِِإْذنِهِ : )التعظهم، كقوله تعاىل - 
 .لذي يشفع الناس دون اآلخربأنه ا(اهلل تعاىل)معىن التعظهم، أي التعظهم املتكلم 

وهذه اجلملة تفهد معىن التحقري، أي أن ". أهذا الذي مدحته كثريا؟: والتحقري، حنو - 
 .املتكلم حقر على املخاطب بأن ما خيتاره هو غري حسن
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َوقَال وْا َماِل َهَذا الرَّس وِل يَْأك ل  الطََّعاَم َومَيِْشى ِِف : والتعجُّب، كقوله تعاىل - 
   ( )ْاأَلْسَواِق َلْوآَل أ نزَِل لِلَْهِه َمَلٌك فَ َهك وَن َمَعه ، َنِذيرًا 

 .أعقلك يسوغ  لك أن تفعل كذا: التاكم، حنو - 

   ( )َأمَلْ تَ َر َكْهَف فَ َعَل َربَُّك ِبَعاِد : كقوله تعاىل: والوعهد، حنو - 

وقج : واالستبطاء، ويكون حهنما للداللة علي بعد زمن اخلابة عن املستفام عنه - 
 مىت نصر اهلل؟: حنو. يكون مرغوبا منتظرا

ٍد فَادْع  َوِلْذ ق  ْلت ْم مَي وَسى َلن نَّْصربَ َعَلى َطَعاٍم َوحِ : والّتنبهه على اخلطأ كقوله تعاىل - 
 صلى نِبت  اأْلَْرض  ِمن بَ ْقِلَااَوِقثَّآئَِاا َوف وِمَاا َوَعَدِسَاا َوَبَصِلَاالََنا َربََّك خي ْرِْ  لََنا ممَّا ت  

اْهِبط وْا ِمْصرًا فَِإنَّ َلك م مَّا    قَاَل أََتْسَتْبِدل وَن الَِّذى ه َو أَْدىَن بِالَِّذى ه َو َخه ْرٌ 
لَّة  َواْلَمْسَكَنة  َوبَآء و ِبَغَضٍب مَِّن اللَّهِ َوض   قلى َسأَْلت مْ  َذِلَك بِأَن َّا ْم   قلى رَِبْت َعَلْهِام  الذِّ

َ ِبَغرْيِ احلَْقِّ  َذِلَك مبَا َعَصوْا وََّكن واْ  قلى َكان وْا َيْكف ر وَن بَِئاَيِت اللَِّه َويَ ْقت  ل وَن النَِّبنيِّ
   (  )يَ ْعَتد وَن 

أَفَأَنَت تثْسِمع  الصُّمَّ أَْو تَ ْاِدى اْلع ْمَى َوَمن  : والتنبهه على الباطل كقوله تعاىل - 
   (  )َكاَن ِِف َضَلٍل مُِّبنٍي 

   (  ) فَأَْيَن َتْذَهب ونَ : والتنبهه على ضالل الطّريق، قوله تعاىل - 
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عاد صاح هذه قبورنا متأل الرَّحب فأين الق ب ور  من : والّتكثري، كقول أيب العالء املعرِّى
   .عاد

   وهذى الضجة الكربى عالما؟* لالم اخللف بهنكم لالما : التوبهخ، حنو - 

 التمني. د 

لما . أمر حمبوب اليرجى حصوله ولّما لكونه ممكنا غري مطموع يف نهله التمين طلب    
ولما لكونه بعهد . أال لهت الشباب يعود يوًما: "كقول الشاعر    .لكونه مستحهال

فإن كان منتظر احلصول قريب ". لهت ىل ألف دوالر: "كقول الفقري  التحقهق واحلصول،
. عسى اهلل أن جيري املودة بهننا: الشاعر الوجود كان ترجها ويعرب فهه بعسى ولعل، كقول

   .لعل احلبهب قادم: وقول احلبهب

أن التمىن يأيت فهما ال يرجى حصوله، ممكنًا  : والفرق بني التمىن والرتّجي كما ذكروا  
 .كان أم ممتنًعا، والرتّجي فهما يرجى حصوله

" هل"   :بة عناا، وهيوثالثة نائ". لهت"وللتميّن أربعة أدوات، واحدة أصلهة وهي     
، وهذه اآلية تفهد التمىن لكونه (فَ َاْل لََنا ِمْن ش َفَعاِء فَ َهْشَفع وا لََنا)كقوله تعاىل 

، وهذه اآلية تفهد (فَ َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة فَ َنك ْوَن ِمْن اْلم ْؤِمِننْيَ )كقوله تعاىل " لو"و .مستحهال
 : اعر، كقول الش"لعلّ "و . التمىن لكونه مستحهال

 .لعل لىل من قد هويت أطري* َأْسِرَب الِقطَا َهْل َمْن ي ِعرْير  َجَنَحه  
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82  
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 النداء. ه 

وأدواته (. أنادي)النداء هو طلب املتكلم لقبال املخاطب علهه حبرف نائب مناب     
أهلمزة وأى لنداء : وهي يف اإلستعمال نوعان. أهلمزة وأى ويا وآ وآى وأيا وهها ووا: مثانهة

   .القريب وغريمها لنداء البعهد

َأس كَّاَن نَ ْعَماِن : عرباهلمزِة وأي، كقول الشاقد ينّزل البعهد منزلة القريب فهنادى     
 .بِأَنَّك ْم يفْ رَْبِع قَ ْليبْ س كَّان  * اأْلَرَاِك تَ هَ قَّن  ْوا 

سكان )املنادى  وقد نودي هبا البعهد على خالف األصل، لشارة لىل أن" مهزة"األداة   
   .حاضر يف الذهن ال يغهب عن البال فكأنه حاضر معه يف مكان واحد( نعمان

قد ينّزل القريب منزلة البعهد فهنادى بغري اهلمزِة وأْي، لشارًة لىل ع ل وِّ مرتَبِتِه أو احنطاط    
 .منزلته، أو غفلتِه َوش ز ِو ذهنه

وخير  النِّداء  عن معناه  األصلي لىل مَعاٍن أ خرى تستفاد من القرائن، كالّزجر والتحسُّر    
   .واإلغراء

وقد ختر  ألفاظ النداء عن معناها " جواهر البالغة"الكتبه   و ذكره أمحد اهلامشي يف   
 : وأمهاا. األصلي لىل معاٍن أخرى تستفاد  من وقرائن

 يا مظلو: قولك ملن أقبل يتظلم: اإلغراء، حنو - 

 يا اهلل للمؤمنني: االستغاثة، حنو - 
                                                             

 6 .ص( 6888دار المعارف، : بيروت)، البالغة الواضحة علي الجارم ومصطفى أمين، 
80  

98. ص.،  جواهر البالغة أحمد الهاشمي،  
86  
 6 .ص( 6888دار المعارف، : بيروت)، البالغة الواضحة علي الجارم ومصطفى أمين، 
81  
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 وواأسفاكم يظار النقص فاضل* فواعجبا كم يدعى الفضل ناقص : الندبة، حنو - 

 َخالَلِك اجَلوُّ فَِبهِضى واصفرِى* فَهاَلِك ِمْن ق  ب ُّرٍَة ِبَعْمَمِر : التعجب، كقول الشاعر - 

 تصبح والشهب فوق رأسي أملا* أفؤادي مىت املتاب أملا : الزجر، كقوله - 

ِمن َأْجِل َهَذا بَكهَناَها * أَيَا َمَنازَِل َسلمى أَْيَن َسلَماِك : كقوله  والتحري والتضجر، - 
 بَكهناكِ 

َر َمْعٍن كهف واريت ج ْوَده  : والتحسر والتوجع، كقول الشاعر -  َوَقْد َكاَن ِمْنه  * أَيَا قَ ب ْ
 البَ رُّ والَبْحر  م رتَعا

َرمْحَة  اهلل َوبَ َر َكات ه  : )ه تعاىلقول. واالختصاص وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمري لبهانه - 
ْهد  َمَِْهد    (.َعَلْهك ْم أَْهَل البَ ْهِت لِنَّه  محَِ

 أقسام الكالم اإلنشائي غير الطلبي. 2 

الثاين هو كالم لنشاء غري طليب، مفاوم الكالم اإلنشائي غري طليب هو ما ال     
املدح والذم والعقود والقسم والّتعجب وأفعل : وله صهغ كثرية، مناا. يستدعي مطلوبا

 :وأما شرحاا فهما يلي   .الرجاء

 :وقال اجلاحظ من كتاب. املدح والذم، ويكونان بنعم وبئس.   

، َوبِْعَس الِعَوض  ِمَن الت َّْوبَِة اإِلْصرَار  أَمَّا بَ ْعد  فَ    .ِنْعَم الَبِدْيل  ِمَن الزَّلَِة اإِلْعِتَذار 

 (وهبت)و ( بعت: )العقود، فتكون باملاضي كثريا، حنو.   
                                                             

80. ص.، جواهر البالغة أحمد الهاشمي،   
87  
670.ص( 6888دار المعارف، : بيروت)، البالغة الواضحةعلي الجارم ومصطفى أمين،  
89  
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 :وقال عبد اهلل بن الظاهر( واهلل: )القسم، فهكون بالواو والباء والتاء وبغريها، حنو.   

 .َوالَ بِاْكِتَساِب اْلَماِل ي ْكَتَسب  الَعْقل  * ْقل  ي ْكَتَسب  الِغىَن َلَعْمر َك َما بِالعَ  

 (ما أحسن علهًّا: )التعّجب، فهكون بصهغتني ما أفعله وأفعل به، حنو.   

   (.َكْهَف َتْكف ر ْوَن بِاهللِ : )ومساًعا بغريمها، حنو( أكرم باحلسني)و  

    (.فَ َعَسى اهلل  َأْن يَْأيتَ بِاْلَفْتحِ : )أفعال الرجاء، فهكون بعسى وحرى واخلولق، حنو.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

9 : سورة البقرة اآلية  
88  

 6: سورة المائدة اآلية  
600  
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 سلسلة الكالم اإلنشائي 

 البالغة

 

 

 علم املعاىن                علم البديع                علم البهان             

 

 الكالم اإلنشائي                                     كالم اخلرب            

 

 أقسام الكالم اإلنشائي

 

 الكالم اإلنشائي الطليب                           الكالم اإلنشائي غري الطليب
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 سلسلة الكالم اإلنشائي الطلبي 

 الكالم اإلنشائي الطليب

 

 النداء   االستفاام         التمىن            األمر        الناي           

 

َباْب    يَا َربَّ لْن َعظ َمتْ     خ ِذ الِكَتابَ    وال ت  ْفِسدوا    أََعلي م َساِفٌر    َأَل لَْهَت الشَّ

 يف اأَلْرِض       أَْم َخاِلٌد؟         يَ ع ْود  يَ ْوًما          ذ ن  ْويب َكثْ رَةً          ِبق وَّةٍ     

 

 صهغ األمر

 

 فعل األمر    الفعل املضارع اجملزوم     اسم فعل األمر      املصدر النائب عن     

 فعل األمر                             بالم األمر                               

 

 َصب ْرًا َعَلى     َحيَّ َعلَى الصَّالَِة        لََهْخر   َعِلٌي ِلىَل         ق ْل َخه ْرًا      

 الشََّدائد يَانَ ْفِسي   َحيَّ َعَلى الَفاَلح           الرِّياض        أو أ ْسك ت           
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 معاىن صيغ األمر

 

الدعاء       االلتماس     التهديد       االباحة       اإلرشاد       التعجيز        

 

فأتوا             َكَذا        وَُكُلواْ           اْعَمُلواْ َما    أَْعِطِِن      َربِّ َأْوزِْعِِن      

بسورة        فَ ْلَيِسْر َمنْ     ..   واْشرَبُواْ         ِشْئُتمْ     الِكَتاب     َأْن َأْشُكَر       

..من مثله..   اأَلَعاِدي طََلبَ                          أَي َُّها اأَلخ            نِْعَمَتكَ     
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 صيغة النهي ومعناها

 

 فعل املضارع مع ال الناهية

 

     اإلرشاد       التمِن       التحقري       التيئيس       االلتماس       الدعاء       

 

ال جتهد   المتطري أيتها    اَلََيَْد َعْنَك    الَ تَ ْعِذُروا      رَب ََّنا الَ        التربح من       

ْلَنا      نفسك      السماء      ِمْن َعُدوٍّ َدْمُعهُ     َقْد َكَفْرتُ         مكانك..       ُُتَمِّ  

 

 االستفهام

 

كيف وكم وأي   مىت وأيان وأين وأىن        ما ومن        اهلمزة وهل               

 

َهْل عندك لوح؟   َمْن فَتح ِمْصر؟       أَْيَن َتْذَهُب؟      َكْيَف التَ ْعلِْيم بِِإْنُدونِْيِسَيا؟     
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 التمِن وألفاظه

 

ليت               هل               لو               لعل                   

 

ليت يل          فَ َهْل لََنا ِمْن       فَ َلْو َأنَّ لََنا َكرًَّة         َلَعلِّي ِإََل َمنْ                

اْلُمْؤِمِنْْيَ    َقْد َهَوْيُت َأِطريْ  ألف دوالر     ُشَفَعاَء فَ َيْشَفُعوا لََنا   فَ َنُكْوَن ِمنْ             

 

 النداء وأدواته

             

أيا     يا                            اهلمزة                                

 

نْ َيا                َأُسكَّاَن نَ ْعَمنِ       يَاَربِّ إْن َعُظَمْت            أَيَا َجاِمَع الدُّ  

ِلَغرْيِ َباَلَغٍة    ...                    رَاِك تَ يَ قَّنُ ْوا                    ُذنُ ْوِب ْاألَ        
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 الكالم اإلنشاء غري الطليب

 

الذم        العقود          الَقَسم          التعج ب        أفعال الرجاءاملدح و        

 

فَِنْعَم الَبِدْيُل        َما َأْكثَ َر       َلَعْمُرَك َما       ما أحسن        فَ َعَسي اهلل      

عليًّا             َأْن يَْأِتَ     ال،َبْل     بِالَعْقِل       !ِمَن الزَّلَِّة         النَّاسَ        

ُيْكَتَسُب                           بِاْلَفْتحِ !      االْعِتَذاُر         َما أَقَ لَُّهمْ        

  

لمحة عن سورة مريم: المبحث الثالث. ج   

سيبْي  الباحث يف هذا املبحث عن حملة سورة مرمي من مفهومها ومضموهنا  
 : وفضائلها مع فضائل قراءهتا فيما يلي

 مفهوم سورة مريم   

 17و  85السورة التاسعة عشر يف القرآن، وهي إحدى السور املكي ة، ماعدا اآليات     
. ونزلت بعد سورة فاطر. آية، وتقع اجلزء السادس عشر 85بلغ عدد آياهتا . فهي مدنية
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والسورة ُُسي ت على اسم العذراء مرمي أم عيسى املسيح، لتكون بذلك السورة الوحيدة يف 
 .القرآن اليت ُُسي ت على اسم امرأة

تبدأ السورة بقصة زكريا حْي دعا اهلل دعاء خفي أي من القلب بأن جيعل له ويل أو     
تأتى قصة مرمي بنت عمران حْي متثل هلا خلف، فاستجاب له اهلل ووهب له حيىي، مث 

وبشرها باملسيح،وتعجب من هذا بعد ذلك، تشري إليه مث يتحدث  ملك يف صورة بشر
بإذن اهلل ليقول ويؤكد أن أمه مرمي أشرف نساء األرض، وَياطب الناس بعد ذلك ويذكر 

اهيم مع أبيه بعد ذلك يذكر قصة إبر . هلم أن اهلل أوصاه بالصالة والزكاة والرب بوالدته
وكيف كان عبادة األصنام، مث يذكر األنبياء الذين أنعم أشركوا والذين كفروا أن اهلل اختذ 

 .   من يف السموات واألرض عباد الرمحنولًدا، مؤكدا أنه ال ينبغي له هذا، ألن كل 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      


