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الثاني فصلال  

 أإلطار النظري 

 علم المعاني التعريف  . أ

ادلعاين ُب اللغة: معٍت كل شيء حالو اليت يصَت إليها أمره، كادلعنش 
كالتفسَت، كالتأكيل كاحدا، كعنيت بالقوؿ كذا: أردت. كمعٌت كل كالـ كمعناتو 

البياف، . ادلعاين ُب اإلصطالح: ىو أحد علـو البالغة الثالثة: ادلعاين، ٔمقصدة
كابديع كىو قواعد يعرؼ هبا أحواؿ اللفظ العريب اليت يطابق هبا مقتضى احلاؿ. كادلراد 
بأحواؿ اللفظ األمور العارضة لو من التقدًن كالتأخَت كاإلثبات كاحلذؼ كغَت ذلك، 

 . ٕكدبقتضى احلاؿ الكالـ الكلي ادلصور بكيفية سلصوصة

اين: علم نعرؼ بو تركيب اجلملة كرد ُب كتاب البالغة ادليسرة أف علم ادلع
الصحيحة ادلناسبة للحاؿ بالإيضاح أّف علم ادلعاين يرشدؾ إىل كيفية استعماؿ 

 .ٖاأللفاظ العربية استعماال مناسبا للمقاـ كادلعاين

كجاء ُب كتاب البالغة العربية كسائلها كغايتها ُب التصوير البياين أف علم 
ادلعاين موكل بنظاـ اجلملة كما يعًتيها منالتغيَت بالتقدًن كالتأخَت أك احلذؼ كاإلثبات 
أك الفصل كالوصل أك ما شابو ذلك من أمور تفضي إىل إجياد ملكة يقتدر هبا على 

                                                           
ـ(، ص ٕٚٓٓأضبد مطلوب، معجم ادلصطلحات البالغية كتطويرىا، )لبانن: مكتبة لباناف ناشركف، سنة   ٔ

ٖٙٔ . 
 .ٖ٘ٗ، )رياض: دار ادلنارة للنشر كالتوزيع، دكف سنة(، ص ٖبدكم طبانة، معجم البالغة العربية، ط  ٕ
، ط  ٖ  .ٕٔق(، ص  ٕٖٗٔ، ٕعبد الرضبن النجدم، البالغة ادليسرة، )لبانن: دار أبن حـز
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لعبارة تبعا حلاجة ادلعاين كدقة التعبَت عنها دكف عجز التصرؼ ُب بناء اجلملة كنسخ ا
 .ٗأك تقصَت

كأف علم ادلعاين من ادلصطلحات الىت اطلقها البالغيوف على مباحث بالغية 
تتصل باجلملة كما يطرأ عليها من تقدًن كتأخَت، أك حذؼ أك ذكر أك تعريف أك 

 .٘كاةتنكَت، أك قصر كخالفو، أك فصل ككصل أك إجياز كإطناب كمسا

كجاء تعريف ادلعاين ُب كتاب البالعة مرحلة الدراسات الشرعية العامة بأنو: 
علم يساعدنا ُب معرفة صياغة اجلمل لتطابق مقتضى احلاؿ كما يساعدنا ُب معرفة 

 .ٙادلعاين كالدالالت اليت توحي هبا القرائن كيدؿ عليها السياؽ

 أنواع علم المعاني . ب
 أف ينحصر علم ادلعاين ُب أبواب الثمانية:كرد ُب كتاب البالغة ادليسىة 

 : أإلسناد اخلربم. أكذلا
 : ادلسند إليو. ثانيها
 : ادلسند. ثالثها
 : متعلقات الفعل. رابعها

 خامصها: القصر.
 سادسها: اإلنشاء

                                                           
ادلدينة: دار ادلعرفة  زلمد على عبد اخلالق ربيعي، البالغة العربية كسائلها كغايتها ُب التصوير البياين، )دكف  ٗ

 .٘ـ(، صٜٜٛٔاجلامعية، 
ـ(، ص ٕٚٓٓأضبد مطلوب، معجم ادلصطلحات البالغية كتطويرىا، )لبانن: مكتبة لباناف ناشركف، سنة   ٘

ٖٙٔ. 
 ٘ٔٗٔ، ٕمصطفى زلمد الفكي اجلهضمي، زايد بن سليماف، البالغة ادلرحلة الدراسات الشرعية العامة، ط  ٙ
 . ٗٔٔق، ص 
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 سابعها: الفصل كالوصل
 ٚثامنها: اإلجياز، كاإلطناب، كادلساكة.

 
 
 

 اإلنشاء الطلبي  . ج

مصدر لفعل ))أنشاء((، كلو معاف، منها: اإلجياد اإلنشاء ُب اللغة : 
كاالخًتاع، كاخللق، كالشركع، كاالبتالع. كُب االصطالح: ىو الكالـ الذم حيصل 
مضمونة دبجرد التلّفظ بو، كىو ال حيتمل الصدؽ كالكذب لذاتو، كمل يكن لنسبتو 

 ٛخارج قصد حكايتو.

ُب اعتقاد ادلتكلم  فاإلنشاء الطليب كىو الذم يستدعي مطلوبا غَت حاصل
 ٜكيكوف خبمسة أشياء: األمر كالنهي كاإلستفهاـ كالتمٍت كالنداء. –كقت الطلب 

 األمر  .ٔ

، كلغة ىو طلب حصوؿ ٓٔاألمر اصطالحا ما قرف بالالـ اجلاـز كضمن معناه
. كيقصد باستعالء أف ينظر األمر لنفسو ٔٔالفعل من ادلخاطب على كجو االستعالء

                                                           
، طعبد ال  ٚ  . ٕٕ-ٕٔق(،  ص  ٕٖٗٔ،ٕرضبن النجدم، البالغة ادليسرة، )لبانن: دار أبن حـز
السيد جعفر السّيد باقر احلسينس، اساليب ادلعاين ُب القرآف، )دكف ادلطبع: مركاز الطباعة كالنشر التابع دلكتب   ٛ

 . ٜٗق(، ص  ٖٙٛٔاإلعالـ اإلسالمي،  
 .ٗ٘ـ(، ص ٜٕٓٓ كالبياف كالبديع، )القاىرة: القدس، اضبد اذلشمي، جواىر البالغة ُب ادلعاين  ٜ

 . ٜٓـ(،  ٜٜٛٔبدر الدين بن مالك، ادلصباح ُب ادلعاين كالبياف كالبديع )دكف ادلطبع: مكتبة اآلدب،   ٓٔ
 .٘٘ـ(، ص ٜٕٓٓاضبد اذلشمي، جواىر البالغة ُب ادلعاين كالبياف كالبديع، )القاىرة: القدس،  ٔٔ
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شلن  خياطبو أك يوجو األمر اليو، سواء أكاف أعلى منزلة منو َب  على أنو األعلى منزلة
. أما ُب قواعد اللغة العربية أف األمر ىو ما دّؿ على طلب كقوع الفعل ٕٔالواقع أـ ال

 :ٗٔ. كلو أربع صيغٖٔمن الفاعل ادلخاطب بغَت الـ األمر، مثل جيء كاجتهد كتعلم

بقّوة" )سورة مرًن : اآلية فعل األمر، كقولو تعاىل: "يا حيِت خذ الكتاب  ( أ
 (. كيكوف فعل األمر مبنيا على: ٕٔ

 : ٘ٔاّكال: يبٍت فعل األمر على السكوف

إذا كاف صحيح اآلخَت كمل يتصل آخره بشيء، ضلو: ادرس، احفظ،  -
 اجتهد.

 إذا اتصلت بو نوف النسوة )ف(، ضلو : ادرسن، احفظن، اجتهدف. -

ت بو نوف التوكيد الثقيلة أك اخلفيفة ثانيا: يبٍت فعل األمر على الفتح إذا اتصل
 .ٙٔ)ّف، ْف(، ضلو : ادرسّن، ادرسنْ 

ثالثا : يبنيعلى حذؼ حرؼ العلة إذا كاف معتل الآلخر، ضلو: اسَع، ادُع، 
 .ٚٔاقضِ 

 :ٛٔرابعا: يبٍت على حذؼ النوف إذا التصلت بو

                                                           
 . ٘ٚـ(،ص  ٜٕٓٓعلم ادلعاين )لبانن: دار النهضة العربية، عبد العزيز العتيق،  ٕٔ
 . ٕٚـ( ص ٜٜٗٔمصطفى الغالبيٍت، جامع الدركس العربية اجلزء األكؿ )بَتكت: ادلكتبة العصرية،   ٖٔ
 .٘٘ـ(، ص ٜٕٓٓاضبد اذلشمي، جواىر البالغة ُب ادلعاين كالبياف كالبديع، )القاىرة: القدس،   ٗٔ
 .ٕٓٓـ(،ص  ٖٕٔٓالنحو الوظيفي )عماف: دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع: عاطف فضل زلمد،  ٘ٔ
 . ٕٓٓنفس ادلراجع، ص   ٙٔ
 . ٕٔٓنفس ادلراجع، ص   ٚٔ
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 ألف االثنُت، ضلو : ادرسا -
 كاك اجلماعة، ضلو ادرسوا -
 ادرسيياء ادلخاطبة، ضلو :  -

كادلضارع اجملزـك بالـ األمر كىي تدخل على ادلضارع كتفيد الطلب، كقولو   ( ب
؛ صلد أف األدة ٜٔ(ٚتعاىل: "لِيُػْنِفْق ذك سعة من سعتو" )سورة الطالؽ: اآلية 

لِيُػْنِفْق":  اجلازمة ىي )الالـ( كمعنها الطلب أل طلب الفعل، كيصَت الفعل "
: جيـز الفعل ادلضارع بالسكوف إذا  أنفق. كعالمة جـز فعل ادلضارع ىو أكال

كاف صحيح اآلخر، كثانيا، جيـز حبذؼ احلرؼ العلة إذا كاف معتل اآلخر، 
 .ٕٓكثالثا، جيـز حبذؼ النوف إذا كاف من األفعاؿ اخلمسة

كاسم فعل األمر، ما مسي بو أمر كىو أكثر استعماال ُب اللغة، ضلو َصْو  ( ج
ستجب( ك ىّيا )أسرع( كحّي )اسكت( ك مو ):ّؼ عما أنت فيو( آمُت )ا

( كإليك عٍت )تننّح( كمكانك  )أقبل( كركيد )أمهل( كبلو )اترؾ( كعليك )الـز
)اثبت( كأمامك )تقّدـ( ككراءؾ )تأخَت( كدكنك كىاؾ )خذ( كىلّم )أسرع( 

. كأف يصاغ اسم فعل أمر على كزف }َفعاؿ{ من ٕٔكإيو )امض ُب حديثك(

                                                                                                                                                                      
 .ٕٔٓنفس ادلراجع، ص   ٛٔ
فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية اجلزء االكؿ قواعد النحو )بَتكت: دار الثقافة اإلسالمية، دكف   ٜٔ

 . ٕٗٔسنة(،ص  
 . ٖٕٓـ(،ص  ٖٕٔٓعاطف فضل زلمد، النحو الوظيفي )عماف: دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع:   ٕٓ
زلمد ضباسة عبد اللطيف كأضبد سلتار عمر كمصطفى النحاس زىراف، النحو األساسي )القاىرة: دار الفكر   ٕٔ
 . ٘ٓٗـ(، ص  ٕٙٔٓالعريب، 
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)دبعٌت احذر( كدفاع )دبعٌت ادفع( كل فعل ثالثي متصرؼ تاـ، ضلو حذار 
 .ٕٕكمساع )دبعٌت امسع(

كادلصدر النائب عن فعل األمر: ما يذكر بدال من التلفظ بفعلو، ضلو َسْعينا  ( د
 ُب سبيل اخلَت. 

كقد زبرج صيغ األمر عن معناىا األصلي كلكن الؤلمر قد خيرج عن 
ب اإللزاـ، معناه احلقيقي، كىو طلب الفعل من األعلى لؤلدين على كجو كجو 

للداللة على معانأخرل حيتملها لفظ األمر كتستفاد من سياؽ الكالـ كقرائن 
 . كمن ىذه ادلعاين: ٖٕاألحواؿ

كالدعاء : كىو الطلب على سبيل االستغاثة كالعوف كالتضرع كالعفو  (ٔ)
كالرضبة كما أشبو ذلك كيسميو ابن فارس }ادلسألة{ كىو يكوف بكل 

، ضلو قولو ٕٗمن ىو أعلى منو منزلة كشأنا صيغة لؤلمر خياطب هبا األدىن
 ( ٜٔتعاىل: "رّب َأْكزِْعٍِت أف َأْشُكَر نِْعَمَتَك" )سورة النمل: اآلية 

االلتماس : كىو طلب الفعل الصادر عن األنداد كالنظراء ادلتساكين قدرا  (ٕ)
 ىا األخ". كمنزلة، كقولك يساكيك "أعِطٌت القلم أم

ف كال إلزاـ فيو، كإمنا ىو طلب حيمل اإلرشاد : كىو طلب الذم ال تكلي (ٖ)
، كقوؿ تعاىل "إذا تداينتم ٕ٘بُت طياتو معٌت النصيحة كادلوعظة كاإلرشاد

                                                           
عد النحو )بَتكت: دار الثقافة اإلسالمية، دكف سنة(، فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية اجلزء االكؿ قوا  ٕٕ

 . ٜٕٔص 
 . ٚٚـ(، ص  ٜٕٓٓعبد العزيز العتيق، علم ادلعاين )لبانن: دار النهضة العربية،   ٖٕ
 .ٚٚنفس ادلراجع، ص   ٕٗ
 . ٔٛ-ٓٛنفس ادلراجع، ص   ٕ٘
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بدين إىل أجل مسّمى فاكتبوه كليكتب بينكم كاتب بالعدؿ" )سورة 
 (ٕٕٛالبقرة: اآلية 

التهديد : كيكوف باستعماؿ صيغة األمر من جانب ادلتكلم ُب مقاـ عدـ  (ٗ)
ياـ ادلخاطب بفعل ما أمر زبويفا كربذيرا لو. كيسميو ابن الرضا منو بق

فارس }الوعيد{، ضلو قولو تعاىل: "اعملوا ما شئتم، انّو دبا تعملوف 
 ( ٓٗبصَت" )سورة فصلت : الآلية 

التعجيز : كىو مطالبة ادلخاطب بعمل ال يقوم عليو، اظهارا لعجزه  (٘)
و تعاىل: "فأتوا كضعفو كعدـ قدرتو، كذلك من قبيل التحدم، ضلو قول

 (ٖٕبسورة من مثلو" )سورة البقرة : اآلية 
اإلباحة : كتكوف اإلباحة حيث يتوىم ادلخطب أّف الفعل زلظور عليو،  (ٙ)

فيكوف األمر إذنا لو بالفعل، كال حرج عليو ُب الًتؾ، كذلك ضلو قولو 
تعاىل ُب شأف الصائمُت: "ككلوا كاشربو حىّت يتبُّت لكم اخليط األبيض 

 (ٚٛٔاألسود من الفجر" )سورة البقرة : اآلية  من خيط
التسوية : كتكوف ُب مقاـ يتوىم فيو أف أحد الشيئُت أرجح من آلخر،  (ٚ)

ضلو قولو تعاىل : " أنفقوا طوعا أك كرىا لن يتقّبل منكم" فقد يظن أك 
يتوىم أف اإلنفاؽ طوعا من جانب ادلأمورين ىنا أرجح ُب القبوؿ من 

ُب عدـ القبوؿ. كضلو قولو تعاىل اإلنفاؽ كرىا، كلذلك سوم بينهما 
(، فليس ادلراد ُب ٙٔة ال تصربكا" )سورة الطور : اآليا : "فاصربكا أك يضا

 .ٕٙك الصرب، كإمنا ادلراد ىو التسوية بُت األمريناالمر باإلنفاؽ ااآلياتُت 

                                                           
 .ٔٛنفس ادلراجع، ص   ٕٙ
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التمٍت : كىو طلب األمر احملبوب الذم يرجى كقوعو إما لكونو  (ٛ)
مستحيال، كإما لكونو شلكنا غَت مطموع ُب نيلو، ضلو قوؿ امرلء 

 قيس: ال
صبح كما اإلصباح منك ب # أيها الليل الطويل أال اصللى أال

 بأمثل
اإلىانة : كىي تتحقق باستعماؿ صيغة األمر ُب مقاـ عدـ االعتداد  (ٜ)

بشأف ادلأمور كبدكف قصد من األمر إىل فعل ما أمر بو. كادلأمور بو ُب 
كونوا اإلىانة يكوف خسيسا أكال، كغَت مقدكر عليو ثانيا كقولو تعاىل : "

( كقولو تعاىل : "ذؽ إنك ٓ٘حجارة أك حديدا" )سورة اإلسراء : الآلية 
 .ٕٚأنت العزيز الكرًن"

التكوين : كيسميها بعض البالغيُت }التسخَت{ كذلك حيث يكوف  (ٓٔ)
ادلأمور مسخرا منقادا دلا أمر بو، ضلو قولو تعاىل : "كونوا قردة خاسئُت"، 

أف يكونوا قردة، مل يكن ُب أم صاغرين مطركدين، فما أمركا بو، كىو 
مقدكرىم أف يفعلوه كلكنهم كجدكا قدرة اهلل قد سلطت عليهم فحولتهم 
من أناسي إىل قردة دكف أف يكوف ذلم يد فيما حّل هبم. كذلك ىو معٌت 

 .  ٕٛالتكوين كالتسخَت
التعجب : كقولو تعاىل : "أنظر كيف ضربوا لك األمثاؿ" )سورة  (ٔٔ)

 (.ٛٗاإلسراء: اآلية 
بار : كقولو تعاىل : "انظركا إىل شبرىز إذآ أشبر" ) سورة األنعاـ : االعت (ٕٔ)

 (.ٜٜاآلية 
                                                           

 . ٘٘ٔـ(، ص ٕٜٜٔة )القاىرة: دار الفكر العرىب، دكتور عبده عبد العزيز قاقيلة، البالغة االصطالحي  ٕٚ
 . ٕٛـ(، ص  ٜٕٓٓعبد العزيز العتيق، علم ادلعاين )لبانن: دار النهضة العربية،   ٕٛ
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 أدخل. -اإلذف : كقولك دلن طرؽ الباب (ٖٔ)
التخيَت : التخيَت، كىو يتحقق إذا كاف األمر مقصودا بو زبيَت ادلخاطب  (ٗٔ)

بُت شيئُت أك أكثر مع عدـ السماح لو باجلمع بُت ىذين األمرين أك بُت 
كقوىل البٍت : تزكج عائشة أك أختها، ككقويل لو دبناسبة ىذه األمور،  

 ٜٕصلاحو: اخًت ىدية أك رحلة أك مبلغا من ادلاؿ، كمن التخيَت قوؿ بشار
: 

 فعش كاحدا أك صل أخك فإنو مقارؼ ذنب مرة كرلانبو
 التأديب : ضلو كل شلا يليك. (٘ٔ)
النحل : اآلية االمتناف : ضلو قولو تعاىل : "فكلوا شلا رزقكم اهلل" )سورة  (ٙٔ)

ٔٔٗ.) 
اإلكراـ : كقولو تعاىل : "ادخلوىا بسلم ءامنُت" )سورة احلجر : اآلية  (ٚٔ)

ٗٙ.) 
الدكاـ : كقولو تعاىل : "اىدنا الصراط ادلستقيم" )سورة الفاربة : اآلية  (ٛٔ)

ٙ.) 
 النهي  .ٕ

النهي اصطالحا كىو ما قرف بال اجلازمة، كلغة كىو طلب حصوؿ 
. أما ُب رأم أضبد اذلشيمي ٖٓجو االستعالءاالنتفاء ُب اخلارج بذلك على ك 

. كتعريف األخرل أنو ٖٔالنهي ىو طلب الكّف عن الفعل على كجو اإلستعالء
طلب الكّف عن الشيء على كجو اإلستعالء مع اإللزاـ، كيكوف دلن ىو أقل 

                                                           
 . ٙ٘ٔـ(، ص ٕٜٜٔدكتور عبده عبد العزيز قاقيلة، البالغة االصطالحية )القاىرة: دار الفكر العرىب،   ٜٕ
 .ٜٔـ(، ص  ٜٜٛٔعاين كالبياف كالبديع )دكف ادلطبع: مكتبة اآلدب، بدر الدين بن مالك، ادلصباح ُب ادل  ٖٓ
 .ٜ٘ـ، ص ٜٕٓٓأضبد اذلشمي، جواىر البالغة ُب ادلعاين كالبياف كالبديع، القاىرة: القدس،   ٖٔ
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شأنا من ادلتكلم، كىو حقيقة ُب التحرًن، فمىت كردت صيغة النهي افادت احلظر 
. كالفرؽ بينو كبُت األمر، أف األمر طلب الفعل، أما النهي ٕٖالفوركالتحرًن على 

 .ٖٖفطلب ترؾ، كديكن القوؿ بأف األمر إجياب كالنهي سلب

كقد صيغة كاحدة كىي ادلضارع ادلقركف بال النهية، كىي تدخل على 
، كقولو تعاىل "كال تفسدكا ُب ٖٗادلضارع كتفيد النهي كذبـز الفعل الذم يليها

 (.ٙ٘صالحها" )سورة األعراؼ : اآلية األرض بعد ا

عرفنا أف النهي احلقيقي ُب أصل الوضع ىو طلب الكّف عن الفعل على 
كجو االستعالء كاإللزاـ. كلكن الذم يتامل صيغة النهي ُب اساليب شىت جيد أهنا 
قد زبرج عن معناىا احلقيقي للداللة على معاف أخرل تستفاد من السياؽ كقرائن 

 . ٖ٘كاف الشأف بالنسبة إىل األمراألحواؿ، كما  

كمن ادلعاين األخرل اليت ربملها صيغة النهي كتستفاد من السياؽ كقرائن 
 األحواؿ:

                                                           
زلمد أضبد قاسم كزليب الدين، علـو البالغة :البديع كالبياف كادلعاين )لبانن : ادلؤسسة احلديثة للكتاب،   ٕٖ
 . ٜٕٛـ(، ص  ٖٕٓٓ

 .ٚ٘ٔـ(، ص ٕٜٜٔدكتور عبده عبد العزيز قاقيلة، البالغة االصطالحية )القاىرة: دار الفكر العرىب،   ٖٖ
االكؿ قواعد النحو )بَتكت: دار الثقافة اإلسالمية، دكف سنة(،  فؤاد نعمة، ملخص قواعد اللغة العربية اجلزء  ٖٗ

 . ٔٙٔص  
 .   ٗٛـ(، ص  ٜٕٓٓعبد العزيز العتيق، علم ادلعاين )لبانن: دار النهضة العربية،   ٖ٘
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: كذلك عندما يكوف صادرا من األدىن إىل األعلى منزلة كشأنا،  الدعاء (ٔ)
ضلو قولو تعاىل : "ربّنا ال تؤاخذنآ إف نسينآ أك أخطانا" )سورة البقرة : 

 .ٖٙ(ٕٙٛاآلية 
االلتماس : كذلك عندما يكوف النهي صادرا من شخص إىل آخر  (ٕ)

يساكيو قدرا كمنزلة، ككقولو تعاىل على لساف ىاركف خياطب أخاه موسى 
ـّ ال تأخذ بلحييت كال برأسي"  .ٖٚ"يا ابن أ

االرشاد : كذلك إذا كاف النهي صادرا من أعلى إىل أدىن لكن ليس على  (ٖ)
.كقولو تعاىل: "ال تسألوا عن ٖٛةسبيل اإللزاـ أك كاف هنيا من ذم خرب 

 أشيآء إف تبد لكم تسؤكم" )سورة ادلائدة(.
التمٌت : كذلك إذا كاف النهي موجها إىل غَت عاقل، ضلو قوؿ الشاعر  (ٗ)

 )رلزكء الرجز( :
يا صباح قف   #  يا ليل طل يا نـو زؿ 

 التطلع
التوبيخ : عندما يكوف النهي عنو أمرا ال يشرؼ اإلنساف كال يليق أف  (٘)

، كقولو تعاىل : "ال يسخر قـو من قـو عسى أف يكونوا ٜٖيصدر عنو
 خَتا منهم"، ككقوؿ أىب األسود:

 عار عليك إذا فعلت عظيم #  التنو عن خلق كتأتىت مثلو

                                                           
 . ٗٛنفس ادلراجع، ص   ٖٙ
 . ٘ٛنفس ادلراجع، ص   ٖٚ
 .ٚ٘ٔـ(، ص ٕٜٜٔدار الفكر العرىب،  دكتور عبده عبد العزيز قاقيلة، البالغة االصطالحية )القاىرة:  ٖٛ
 .    ٙٛـ(، ص  ٜٕٓٓعبد العزيز العتيق، علم ادلعاين )لبانن: دار النهضة العربية،   ٜٖ
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التحقَت : عندما يكوف الغرض من النهي اإلزراء بادلخاطب كالتقليل من  (ٙ)
 شأنو كقدراتو، كفيما يلي أمثلة لذلك:

صعب كعش مسًتحيا ناعم  #  اجملد سلمو التطلب اجملد إف
 الباؿ

التيئيس : كيكوف ُب حاؿ ادلخاطب الذم يهم بفعل أمر ال يقول عليو  (ٚ)
أك ال نفع لو فيو من كجهة نظر ادلتكلم؛ كأف تقوؿ لشخص حياكؿ نظم 
الشعر كليس لديو ملكة الشعر كأداكتو : ال رباكؿ نظم الشعر، ضلو قولو 

 .ٓٗرًب بعد إديانكم"تعاىل : "التعتذركا قد كف
التهديد : كذلك عندما يقصد ادلتكلم أف خيوؼ من ىو دكنو قدرا كمنزلة  (ٛ)

عاقبة القياـ بفعل ال يرضى عنو ادلتكلم، كأف تقوؿ دلن ىو دزنك : 
 "التقلع عن عنادؾ"،أك "التكف عن أذل غَتؾ".

 الكراىة : ضلو التلتفت كأنت ُب الصالة. (ٜ)
"كال ربسنّب الذين قتلوا ُب سبيل اهلل أمواتا  كبياف العاقبة : ضلو قولو تعاىل (ٓٔ)

 بل أحياء".
 اإلستفهاـ  .ٖ

من أنوع اإلنشاء الطليب االستفهاـ كىو طلب العلم بشيء مل يكن 
أم }اإلعالـ   معلوما من قبل بأداة خاصة. كاالستفهاـ أصلو }طلب الفهم{

رفتك الشيء بالشيء{. أما ُب القواعد اللغة العربة االستفهاـ لغة ىو الفهم: مع
بالفلب؛ كُب اصطالح ىو طلب ادلتكلم من سلاطبو أف حيصل ُب ذىنو ما مل 

                                                           
 . ٛٛ -ٚٛنفس ادلراجع، ص   ٓٗ
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. كأداكات االستفهاـ كثَتة منها: اذلمزة، كىل كما كمن ٔٗيكن حاصال من قبل
. كينقسم حبسب الطلب إىل ثالثة ٕٗكمىت كأياف ككيف كأين كأىن ككم كأمّ 

 األقساـ: 

 تارة أخرل كىو }اذلمزة{ما يطلب بو الثصوير تارة كالتصديق  (ٔ)
 كما يطلب بو التصديق فقط كىو }ىل{ (ٕ)
 كما يطلب بو التصوير فقط }بقية ألفاظ االستفهاـ{ (ٖ)

 كأداكات االستفهاـ ىي:

 اذلمزة : يطلب باذلمزة أحد أمرين : تصور أك تصديق.  (ٔ)
فالتصوير ىو معرفة ادلفرد ضلو أعلى مسافر أـ سعيد، تعتقد أـ السفر  -

حصل من أحدمها كلكن تطلب تعيينو. كلذا جياب بالتعيُت، فيقاؿ 
سعيد مثال. كحكم اذلمزة اليت لطلب التصور، أف يليها ادلسؤكؿ عنو هبا، 

 سواء أكاف: 
  ضلو : أأنت فعلت ىذا أـ يوسف؟ –مسندا إليو 
  و : أراغب أنت عن األمر أـ راغب فيو؟ضل –أك مسندا 
  ضلو : إيام تقصد أـ سعيدا؟ –أك مفعوال 
  ضلو : أراكبا حضرت أـ ماشيا؟ –أك حاال 
  ضلو : أيـو اخلميس قدمت أـ يـو اجلمعة؟ –أك ظرفا 

                                                           
 . ٚٗ٘ـ(،ص  ٖٕٔٓعاطف فضل زلمد، النحو الوظيفي )عماف: دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع:   ٔٗ
 . ٔٙـ، ص ٜٕٓٓادلعاين كالبياف كالبديع، القاىرة: القدس،  أضبد اذلشمي، جواىر البالغة ُب ٕٗ
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يذكر غالبا مع مهزة التصوير معادؿ مع لفظة }أـ{ كتسمى متصلة كما 
 مثل. 

تامة بُت الشيئُت أك عدـ كقوعها. كيكثر كالتصديق ىو إدراؾ كقوع نسبو  -
ُب اجلمل الفعلية كقولك أحضر األمَت؟، كُب ىذه احلالة جياب بالتعيُت؛ 
كيقّل ُب اجلمل االمسية ضلو أعلى مسافر؟؛ كُب ىذه احلالة جياب بنعم أك 
بال. كادلسئوؿ عنو ُب التصديق نسبة يًتدد الذىن ُب ثبوهتا، كنفيها كديتنع 

زة التصديق معادؿ كما مثل فإّف جاءت أـ بعدىا قدرت أف يذكر مع مه
 منطعة كتكوف دبعٌت بل، كقولو:
أموٌب ناء أـ ىو اآلف كاقع # كلست أبايل بعد فقدم مالكا

  
يطلب فيها التصديق فقط }أك معرفة كقوع النسبة أك عدـ  :ىل  (ٕ)

كقوعها{، ضلو : ىل جاء األمَت؟ كاجلواب نعم أك ال. كلذا ديتنع معاىا 
 ذكر ادلعادؿ، فال يقاؿ : ىل جاء صديقك أـ عدكؾ؟

 ك ىل قسماف : بسيطة كمركبة.
ىل بسيطة : كىي اليت يسأؿ هبا عن كجود شيء أك مثل : ىل األنساف  -

 الكامل موجود؟ كىل احلركة موجودة؟. 
ك ىل ادلركبة : كىي اليت يسأؿ هبا عن كجود شيء لشيء، مثل : ىل  -

 مة؟النبات حساس؟ كىل احلركة دائ
من : كيسأؿ هبا عن العاقل أك العقالء، فيجاب بذكر أمسائهم أك  (ٖ)

صفاهتم؛ أك اسم استفهاـ لتعيُت أفراد القالء، كيكوف ذلك بتسميتو أك 
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، تقوؿ من ىذا؟، فيقوؿ : زلمد عبده، كتقوؿ : من ىئالء؟ ٖٗبوصفو
 .ٗٗفيجيب : فيصل كعالء ككاـر كزلمد كناصر

كىي إما أف يطلب هبا شرح االسم أل ما : يسأؿ هبا عن غَت العقالء،  (ٗ)
بياف معناه اللغول أك االصطالحى، مثل : ما الرّب؟ كاجلواب ىو القمح، 
كما العسجد؟ كاجلواب ىو الذىب. كإما اف يطلب هبا حقيقة ادلسمى 

. كاخلالصة ٘ٗأل شرح ماىيتو، مثل : ماالنساف؟ كاجلواب حيواف الناطق
 أف )ما( يسأؿ هبا عن: 

 األصبالىلالسم، مثل : ما الضيغم؟ كاجلواب ىو األسد.ادلفهـو  -
حقيقة االسم، مثل : ما احلركة؟ كاجلواب ىي حصوؿ اجلسم حصوال  -

 أكال ُب خَت الثاين. 
 اجلنس، مثل : ما خطبكم؟ كاجلواب موت أك ىزدية أك أسر.  -
 الوصف، مثل : ما فيصل كما رسا؟ كاجلواب ابٌت األكرب كزكجتو.  -

عن العدد، كقولو تعاىل: ككذلك بعثناىم ليتساطوا كم : كيسأؿ هبا  (٘)
بينهم قاؿ قائل منهم كم لبثتم؟، قالوا لبثنا يوما أك بعض يـو فاسأؿ 

 عادين. 
كيف : كيسأؿ هبا عن احلاؿ، مثل : كيف جئت؟ كاجلواب ماشيا أك  (ٙ)

راكبا، ككيف سكنك؟ كاجلواب كاسع أك ضيق، ككيف زلمد؟ كاجلواب 
 .ٙٗ عملوخبَت أك رلتهد كناجح ُب

                                                           
 . ٜٗ٘ـ(،ص  ٖٕٔٓعاطف فضل زلمد، النحو الوظيفي )عماف: دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع:   ٖٗ
 . ٗٙٔـ(، ص ٕٜٜٔدكتور عبده عبد العزيز قاقيلة، البالغة االصطالحية )القاىرة: دار الفكر العرىب،   ٗٗ
 . ٘ٙٔنفس ادلراجع، ص   ٘ٗ
 .٘ٙٔنفس ادلراجع، ص   ٙٗ
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أين : كيسأؿ هبا عن ادلكاف، مثل : أين كالدؾ؟ كاجلواب ُب ادلنزؿ أك ُب  (ٚ)
 .ٚٗادلسجد، كأين نلتقي؟ كاجلواب ُب ادلكتبة أك ُب احلديقة أك ُب ادللعب

، كتأٌب مرة دبعٌت ٛٗأىّن : اسم استفهاـ الذم يستفهم بو عن احلاؿ (ٛ)
؟ )سورة البقرة : ]كيف[، كقولو تعاىل: "أىّن حيِت ىذه اهلل بعد موهتا"

( ، أم كيف حيي ىذه اهلل بعد موهتا، كما مثل بو السكاكى ٜٕ٘اآلية 
كالقزكيٌت كغَتمها من سائر البالغيُت قدماء كزلدثُت لذلك كىو قوؿ اهلل 

 . ٜٗتعاىل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىّن شئتم
ا عليو كما تأتى )أىّن( دبعٌت )من أين(، كقوؿ اهلل تعاىل على لساف زكري -

( أم من ٖٚالسالـ: "يا مرًن أىّن لك ىذا؟" )سورة آلؿ عمراف: اآلية 
أين لك ىذا الرزؽ؟ كذلذا قالت: "ىو من عند اهلل" )سورة آؿ عمراف : 

 (ٖٚاآلية 
كتأتى )أىّن( دبعٌت )مىت(، تقوؿ : أىّن تظهر نتيجة االمتحاف؟ كأىّن  -

 نسافر؟ أل مىت تظهر نتيجة االمتحاف؟ كمىت نسافر؟
مىت : كيسأؿ هبا عن الزماف ماضيا أك مستقبال، مثل : مىت جئت؟ كمىت  (ٜ)

 تسافر؟
أياف : يسأؿ هبا عن الزماف ادلستقبل فقط، كتستعمل ُب مواضع التفخيم  (ٓٔ)

كالتهويل خاصة، كقوؿ اهلل تعاىل : "يسأؿ أيّانا يـو القيامة" )سورة 

                                                           
 . ٙٙٔنفس ادلراجع، ص   ٚٗ
 . ٓ٘٘ـ(،ص  ٖٕٔٓعاطف فضل زلمد، النحو الوظيفي )عماف: دار ادلسَتة للنشر كالتوزيع:   ٛٗ
 . ٙٙٔـ(، ص ٕٜٜٔدكتور عبده عبد العزيز قاقيلة، البالغة االصطالحية )القاىرة: دار الفكر العرىب،   ٜٗ
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تتوقف احلرب  ( كنقوؿ ضلن : أياف يـو الًتيج؟ كأيافٙالقيامة : الآلية 
 . ٓ٘بُت الفصائل اللبنانية

أم : يسأؿ هبا عما دييز أحد ادلشًتكُت ُب أمر يعمهما أك عما يعيز  (ٔٔ)
أحد ادلشًتكينفي أمر يعمهمو، مثل : أم الطالبُت أذكى؟ كأم الطالب 

 أذكى؟. كديكن السؤاؿ هبا:
 عن الزماف، مثل : ُب أم كقت ربضر لزيارتى؟ -
 اف نلتقي؟كعن ادلكاف، مثل : ُب أم مك -
 كعن احلاؿ، مثل : على أم حاؿ جاء ضيفكم؟  -
 كعن العاقل، مثل : أم الزمالء زارؾ؟ -
 كعن غَت عاقل، مثل : ام كتاب تنصح بقراءتو؟  -
 كعن لبعدد، مثل : أم مبلغ تستطيع أف تدفع؟ -

فأم شائعة، كىي حبسب ما تضاؼ إليو أل أف معناىا يتحدد دبا تضاؼ 
 إليو. 

االستفهاـ ُب االصل ىو طلب العلم بشيء مل يكن كعرفنا أف  
معلوما من قبل بأداة خاصة. كلكن أداكات االستفهاـ قد زبرج عن معنيها 
االصلية إىل معاف أخرل على سبيل اجملاز تفهم من سياؽ الكالـ كقرائن 
األحواؿ. كمن ىذه ادلعاين األخرل الزائدة الىت ربتملها ألفاظ االستفهاـ 

 ياؽ الكالـ:كتستفاد من س

                                                           
 . ٙٙٔنفس ادلراجع، ص   ٓ٘
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: داللتها عليو من باب اإلطالؽ كالتقييد على سبيل اجملاز األمر  (ٔ)
ادلرسل؛ ألف االستفهاـ طلب اإلقرار باجلواب مع سبق جهل 
ادلستفهم، فاستعماؿ ُب مطلق الطلب، ٍب استعمل ُب الطلب على 

. كقولو تعاىل: "فهل أنتم منتهوف" ٔ٘سبيل اإلستعالء كىو األمر
(؛ جاءت اآلية ُب ربرًن اخلمر كادليسر ٜٔاآلية )سورة ادلائدة: 

كاألنصاب، فإف اهلل تعاىل قاؿ: "رجس من عمل الشيطاف فاجتنبوه" 
فهل أنتم منتهوف " أم: فبعد ىذا التقرير ىل أنتم منتهوف  إىل قولو "

أك لستم دبنتهُت؟ قاؿ الصحابة: "انتهينا انتهينا"، ادلؤّلف رضبو اهلل 
 .ٕ٘ا دبعٌت األمر، أم: فانتهوايرل أف االستفهاـ ىن

النهي : كقد حيرج االستفهاـ عن معناه احلقيقي على معٌت النهى،  (ٕ)
أم إىل طلب الكف عن الفعل على كجو االستعالء كقولو تعاىل: 

(، أم ٖٔ"أزبشوهنم فاهلل أحق أف زبشوه" )سورة التوبة : اآلية 
 .ٖ٘الزبشوىم فاهلل أحق أف زبشوه

للتسوية ادلصرح هبا ضلو كقولو تعاىل : "سوآء التسوية: كتأتى اذلمزة  (ٖ)
(، فهم ٙعليهم ءأنذرهتم أـ مل تنذرىم اليؤمنوف" )سورة البقرة: اآلية 

يعلموف مسبقا أهنم أنذركا كمع ذلك أصركا على كفرىم كعنادىم، 
كذلذا جييء االستفهاـ ىنا للداللة على أف إنذار الرسوؿ كعدمو 

                                                           
عبد ادلتعاؿ الصعيدم، بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح ُب علـو البالغة اجلزء الثاين )القاىرة: الناشر مكتبة   ٔ٘
 . ٜٖـ(، ص ٜٜٜٔاالداب، 
 . ٖ٘ـ(، ص ٕٗٓٓحفٌت ناصف كسلطاف زلمد، دكركس البالغة )الكويت: مكتبة أىل األثر،   ٕ٘
 . ٚٓٔـ(، ص  ٜٕٓٓضة العربية، عبد العزيز العتيق، علم ادلعاين )لبانن: دار النه  ٖ٘
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خرج االستفهاـ عن معناه بالنسبة ذلم سواء. كمن أجل ذلك 
 .ٗ٘احلقيقي ليؤدم معٌت رلازيا بالغيا ىو التسوية

كذلك عندما ذبيء لفظة االستفهاـ للنفي ال لطلب العلم  : النفي  (ٗ)
. كقولو تعاىل: "ىل جزآء اإلحساف ااّل ٘٘بشيء كاف رلهوال

(، كالدليل على أف االستفهاـ ٓٙاإلحساف" )سورة الرضبن : الآلية 
 ا أتت "إاّل".  للنفي ىنا أهن

؛ ألف  (٘) اإلنكار : داللتها عليو من إطالؽ اسم االـز كإرادة ادللزـك
.  ٙ٘إنكار الشيء يستلـز اجلهل بو كاجلهل بو يستلـز االستفهاـ عنو

( كإنكار ٓٗكقولو تعاىل : "أغَت اهلل تدعوف" )سورة األنعاـ: اآلية 
اآلية  ىذا دبعٌت التوبيخ. "أليس اهلل بكاؼ عبده" )سورة الزمر:

(، االّف ىذا االستفهاـ للتقرير؛ يعٍت: إّف الو كاؼ عبده، لكن ٖٙ
كجو كالـ ادلؤّلف أف إنكار النفي غقرار، إذا أنكرت النفي فهو 
إقرار، يعنس ادلؤّلف كأنو يقوؿ: اذلمزة ىنا دخلت على النفي فهي 
اإلنكار النفي، كإنكار النفي إقرار، ىذا كجو كالـ ادلؤّلف، لكن غَته 

ن ادلعربُت يقولوف: االستفهاـ ىنا للتقرير، مثل قولو: "أمل نشرح لك م
 . ٚ٘(ٔصدرؾ" )سورة اإلنشراح: اآلية 

                                                           
 . ٘ٓٔنفس ادلراجع، ص   ٗ٘
 . ٜٙنفس ادلراجع، ص   ٘٘
عبد ادلتعاؿ الصعيدم، بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح ُب علـو البالغة اجلزء الثاين )القاىرة: الناشر مكتبة   ٙ٘
 . ٓٗـ(، ص ٜٜٜٔاالداب، 
 . ٖ٘-ٕ٘ـ(، ص ٕٗٓٓة أىل األثر، حفٌت ناصف كسلطاف زلمد، دكركس البالغة )الكويت: مكتب  ٚ٘
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: كفيو ال طلب السائل العلم بشيء مل يكن معلوما لو من   التشويق (ٙ)
،  ٛ٘قبل، كإمّنا يريد أف يوجو ادلخاطب كيشوقو إىل أمر من األمور

يكم ّمن عذاب أليم" )سورة كقولو تعاىل: "ىل أدّلكم على ذبرة تنج
 (. ٓٔالصف: اآلية 

االستئناس : كقولو تعاىل : "كما تلك بيمينك ديوسى" )سورة طو:  (ٚ)
( فالعصا ادلوجودة ُب يد موسى يعرفها السائل كيراىا كيعلم ٚٔاآلية 

 حقيقة أمرىا. 
؛ كذلك االتقرير : داللتها عليو من باب اإلطالؽ كالتقييد أيض (ٛ)

ُب مطلق طلب اإلقرار، ٍب طلب اإلقرار من  باستعماؿ االستفهاـ
. كقولو تعاىل: "أمل نشرح لك صدرؾ" )سورة ٜ٘غَت سبق جهل
 (.ٔاإلنشرة: اآلية 

التهويل : داللتها عليو من إطالؽ اسم ادلسبب كإرادة السبب؛ ألف   (ٜ)
استفهاـ عن الشيء ينشأ عن اجلهل بو، كاجلهل بو ينشأ عن كونو 

تعاىل "احلاّقة، ما احلاقّة، كما أدرؾ ما  . كقولوٓٙىائال اليدرؾ كنهو
 (.ٖ-ٔاحلاّقة" )سورة احلاقة: اآلية 

االستبعاد : داللتها عليو كداللتها على االستبطاء السابق للقرب بُت  (ٓٔ)
معنييهما، كالفرؽ بينهما أف االستبطاء يتوقع ما يتعلق بو خبالؼ 

                                                           
 . ٙٓٔـ(، ص  ٜٕٓٓعبد العزيز العتيق، علم ادلعاين )لبانن: دار النهضة العربية،   ٛ٘
عبد ادلتعاؿ الصعيدم، بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح ُب علـو البالغة اجلزء الثاين )القاىرة: الناشر مكتبة   ٜ٘
 .ٓٗـ(، ص ٜٜٜٔاالداب، 
 . ٖٗنفس ادلراجع، ص   ٓٙ
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. كقولو تعاىل: "أىن ذلم الذكرل كقد جآءىم رسوؿ ٔٙاالستبعاد
 (. كضلو: أىن يكوف ىل ماؿ قاركف. ٖٔمبُت" )سورة الدخاف: اآلية 

التعظيم : كذلك باخلركج باالستفهاـ عن معناه األشلى كاستحدامو  (ٔٔ)
ُب الداللة على ما يتجلى بو ادلسؤكؿ عنو من صفات ضبيدة  

. كقولو تعاىل: ٕٙأشبو ذلككالشجاعة كالكـر كالسيادة كادللك كما 
 (.ٕ٘٘"من ذا اّلذم يشفع عنده إاّل بإذنو" )سورة البقرة: اآلية 

؛ ألّف  (ٕٔ) التحقَت : داللتها عليو من إطالؽ اسم ادللزـك كإرادة الالـز
االستفهاـ عن الشيء يستلـز اجلهل بو، كاجلهل بو يستلـز ربقَته، 

ن ىو عظيم ُب كالفرؽ بُت التحقَت كالتهكم أف التهكم قد يكوف دب
 .ضلو: أىذا الذم مدحتو كثَتا.ٖٙنفيو خبالؼ التحقَت

التعجب : داللتها عليو من إطالؽ اسم ادللزـك كإرادة الالـز على  (ٖٔ)
سبيل اجملاز ادلرسل؛ ألف سؤاؿ العاقل ُب االية عن حاؿ نفسو مثال 

. كقولو تعاىل: ٗٙيستلـز جهلو بو، كجهلو بو يستلـز التعجب منو
وؿ يأكل الطعاـ كديشى ُب األسواؽ" )سورة الفرقاف: "ماؿ ىذا الرس

 (. ٚاآلية 
؛ ألف  (ٗٔ) التهكم : داللتها عليو من إطالؽ اسم ادللزـك كإرادة الالـز

االستفهاـ عن الشيء يستلـز اجلهل بو، كبفائدتو، كاجلهل بذلك 

                                                           
 . ٗٗنفس ادلراجع، ص   ٔٙ
 . ٜٜـ(، ص  ٜٕٓٓعبد العزيز العتيق، علم ادلعاين )لبانن: دار النهضة العربية،   ٕٙ
عبد ادلتعاؿ الصعيدم، بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح ُب علـو البالغة اجلزء الثاين )القاىرة: الناشر مكتبة   ٖٙ
 . ٖٗـ(، ص ٜٜٜٔاالداب، 
 . ٖٛنفس ادلراجع، ص   ٗٙ
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. ضلو: أعقلك يسوغ لك أف تفعل كذا. كقولو ٘ٙيستلـز التهكم بو
ؾ أف نًتؾ مايعبد ءابآؤنآ أك أف نفعل ُب تعاىل: "أصلواتك تأمر 

 (.ٚٛأموالنا مانشاؤا" )سورة ىود: اآلية 
داللتها عليو من إطالؽ اسم ادللزـك كإرادة الالـز أيضا؛   : الوعيد (٘ٔ)

ألف االستفهاـ ُب ادلثاؿ ينبو ادلخاطب إىل جزاء إساءة األدب، كىذا 
 أؤدب . كقولك دلن يسئ األدب: أملٙٙيستلـز كعيده التصافو هبا

فالنا؟، كقولو تعاىل: "أمل تر كيف فعل ربك بعاد" )سورة الفجر: 
 (.ٙاآلية 

االستبطاء : داللتها عليها من إطالؽ اسم ادلسبب كإرادة السبب  (ٙٔ)
على سبيل اجملاز ادلرسل؛ ألّف االستفهاـ عن عدد الدعاء مثال 
مسبب عن تكرير الدعوة، كتكريرىا مسبب عن االستبطاء ُب 

كقولو تعاىل : "مىت نصر اهلل" )سورة البقرة: اآلية . ٚٙاجابتها
 (. كضلو: كم دعتك.ٗٔٙ

التنبيو على اخلطاء، كقولو تعاىل: "أتستبديلوف الذم ىو أدىن بالذم  (ٚٔ)
 (.ٔٙىو خَت" )سورة البقرة: اآلية 

 التنبيو على الباطل، كقولو تعاىل: "أفأنت تسمع الصّم أك هتدم (ٛٔ)
 .(ٓٗالعمي" )سورة الزخرؼ: اآلية 

التنبيو على ضالؿ الطريق: داللتها عليو من إطالقاسم ادللزـك كإرادة  (ٜٔ)
؛ ألف االستفهاـ عن طريق ُب االية مثل يستلـز تنبيو االالـز أيض

                                                           
 . ٖٗنفس ادلراجع، ص   ٘ٙ
 . ٖٛنفس ادلراجع، ص   ٙٙ
 .ٖٛنفس ادلراجع، ص   ٚٙ



23 

 

ادلخاطب إليو، كتنبيهو إليو يستلـز تنبيهو على ضاللو ُب غفلتو عن 
ذلك الطريق كسلوكو طريقا كاضح الضاللة، كقيل: إنو جيوز أف يكوف 

ظ مستعمال ُب االستفهاـ ليتوصل بو إىل ذلك على طريق اللف
الكناية؛ كقيل: إنو جيوز أف جيعل من مستتبعات الكالـ، كال خيفى 

. كقولو ٛٙأف احلمل على ذلك جيوز ُب كل ىذه ادلعاين كما سبق
 (.ٕٙتعاىل: "فأين تذىبوف" )سورة التكوير: اآلية 

 التكثَت، كقوؿ أىب العالء ادلرم: (ٕٓ)
 قبورنا سبؤل الرحب فأين القبور من عهد عادصاح ىذه 

 التمٍت .ٗ
. كعرفو ابن ٜٙالتمٍت ىو طلب الشيء احملبوب الذم ال يرجى حصولو

يعقوب ادلغريب بقولو ىو طلب حصوؿ الشيء بشرط احملبة كنفي الطماعية ُب 
ذلك الشيء، فخرج ما اليشًتط فيو احملبة، كاألمر كالنهي كالنداء كالرجاء بناء 

طلب، كأما نفي الطماعية فلتحقيق إخراج نوع الرجاء الذم فيو اإلرادة على أنو 
 . كالسبب ُب أنو ال يرجى حصولو أحد أمرين مها:ٓٚغَت شلا فيو الطماعية

 إما لكونو مستحيال، كقولو: (ٔ)
 فأخربه دبا فعل ادلشيب # أال ليت الشباب يعود يوما

اليت لنا مثل مآ كإما لكونو شلكنا غَت مطموع ُب نيلو كقولو تعاىل: "ي (ٕ)
  (.ٜٚأكٌب قاركف" )سورة القصص: الآلية 

                                                           
 .ٖٛنفس ادلراجع، ص   ٛٙ
 . ٔٚـ، ص ٜٕٓٓأضبد اذلشمي، جواىر البالغة ُب ادلعاين كالبياف كالبديع، القاىرة: القدس،   ٜٙ
 . ٕٔٔـ(، ص  ٜٕٓٓعبد العزيز العتيق، علم ادلعاين )لبانن: دار النهضة العربية،   ٓٚ
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:ٔٚكأنواعو إذا كاف االمر احملبوب شلا يرجي حصولو كاف طلبو ترجيا كيعرب فيو ب
  

عسى، ضلو قولو تعاىل "فعسى اهلل أف يأٌب بالفتح" )سورة ادلائدة: اآلية  (ٔ)
ٕ٘.) 

رة الطالؽ : أك لعّل، كقولو تعاىل "لعّل اهلل حيدث بعد ذلك أمرا" )سو  (ٕ)
 (.ٔاآلية 

كالفظ الذم يدؿ بأصل كضعها للغوم على التمٌت ىو )ليت(، كقد يتمٌت بثالثة 
 .ٕٚألفاظ أخرل لغرض بالغي، كىذه ىي: ىل، لعل، لو

فاغراض البلغي ادلنشود  من استعماؿ )لو( ُب التمٍت، ىو اإلشعار بعزة التمٍت 
أف )لو( تدؿ بأصل كضعها  كقدرتو، ألف ادلتكلم يظهره ُب صورة ادلمنوع، إذ

على امتناع اجلواب المتناع الشرط، كقولو تعاىل: "فلو أّف لنا كرّة فنكوف من 
(. كألجل استعماؿ ىذه األدكات ُب التمٍت ٕٓٔادلؤمنُت" )سورة الشعراء: الآلية 

 ينصب ادلضارع الواقع ُب جواهبا. 

 النداء .٘
نائب مناب أدع ادلنقوؿ من النداء ىو طلب ادلتكلم إقباؿ ادلخاطب عليو حبرؼ 

، كأحرؼ النداء أك أدكاتو شباف: اذلمزة، ك)أم( ك)يا( ك)أيا( ٖٚاخلرب إىل اإلنشاء
 ك)ىيا( ك)آ( ك)آم( ك)كا(. كىذه األدكات االستعماؿ نوعاف: 

                                                           
زلمد أضبد قاسم كزليب الدين، علـو البالغة :البديع كالبياف كادلعاين )لبانن : ادلؤسسة احلديثة للكتاب،   ٔٚ
 . ٖٖٓـ(، ص  ٖٕٓٓ

 . ٕٔٔنفس ادلراجع، ص   ٕٚ
 . ٗٚـ، ص ٜٕٓٓأضبد اذلشمي، جواىر البالغة ُب ادلعاين كالبياف كالبديع، القاىرة: القدس،   ٖٚ
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 اذلمزة، كأم لنداء القريب. (ٔ)
 كباقي األدكات لنداء البعيد. (ٕ)

أم، كقد ينزؿ القريب منزلة البعيد كقد ينزؿ البعيد منزلة القريب فينادم باذلمزة ك 
 فينادل بغَت اذلمزة أم. 

إشارة اىل علّو مرتبتو. فيجعل بعد ادلنزلة كأنو بعد ُب ادلكاف، كقولك:  (ٔ)
 "أيا موالم" كأنت معو للداللة على أف ادلنادل عظيم القدر ُب الشأف.

 أك إشارة إىل اضلطاط منزلتو كدرجتو، كقولك "أيا ىذا" دلن ىو معك. (ٕ)
إشارة إىل أف السامع لغفلتو كشركد ذىنو كأنو غَت حاضر، كقولك أك  (ٖ)

 للساىي "أيا فالف".

كقد زبرج ألفاظ النداء عن معناىا األصلى دلعاف أخرل رلازية تفهم من السياؽ 
 دبعونة القرآف، كمن أىم ذلك:

 اإلغراء، ضلو قولك دلن أقبل يتظلم: يا مظلـو أقبل (ٔ)
 االستغاثة، ضلو ياهلل للمؤمنُت (ٕ)
 الندبو، ضلو: (ٖ)

 ككا أسفاكم يظهر النقص فاضل فوا عجباكم يدعى الفضل ناقص
 التعجب، كقولو:  (ٗ)

 خاللك اجلو فبيضى كاصفرم  يالك من قربة دبعمر
 الزجر، كقولو:  (٘)

 تصح كالشيب فوؽ رأسى أدلا أفؤادل مىت ادلتاب أدلا
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اآلية التحسر كاتوجع، كقولو تعاىل "يا ليتٌت كنت ترابا" )سورة النباء:  (ٙ)
 (، ضلو:ٓٗ

 كقد كاف منو الرب كالبحر مًتعا أيا قرب معن كيف كاريت جوده

 التذكر، كقولو:  (ٚ)
 ىل األزماف الالٌب مضُت ركاجع ايا منزىل سامى سالـ عليكم

 التحَت كالتضجر، ضلو قولو:  (ٛ)
 من أجل ىذا بكينها بكيناؾ ايا منازؿ سامي اين ساماؾ

بعد ضمَت لبيانو. ضلو قولو  اإلختصاص، كىو ذكر اسم ظاىر بعد ضاىر (ٜ)
تعاىل "رضبة اهلل كبركاتو عليكم أىل البيت إنو ضبيد رليد" )سورة ىود: 

 (. ٖٚاآلية 

فالكالـ يفيد بأصل كضعو معٌت نطلق عليو ادلعٌت احلقيقي أك األصلي، 
كلكنو قد خيرج أحيانا عن ادلعٌت الذم كضع لو أصال ليئدم إلينا معٌت جديدا يفهم 

.  ككذلك الشأف بالنسبة ألساليب ٗٚكترشد إليو احلاؿ اليت قيل فيهامن السياؽ 
األمر كالنهي كاإلستفهاـ كالتمٍت كالنداء، فقد خيرج كل منها عن معناه األصلي 
لغرض بالغي بديع، أراده ادلتكلم من اخلركج عما يقتضيو ظاىر الكالـ، كاخلركج 

إلفادة الدعاء كباإلستفهاـ  باألمر عن أصل كضعو مثال إلفادة التعجيز، كبالنهي
  .٘ٚإلفادة التعجب

 

                                                           
 . ٓٗـ(، ص  ٜٕٓٓعبد العزيز العتيق، علم ادلعاين )لبانن: دار النهضة العربية،   ٗٚ
 . ٔٗنفس ادلراجع، ص   ٘ٚ


