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ÏŸÅŒŸ

، وسيدِ املرسلني ، والصالةُ والسالمُ عىل أرشفِ اخللقِ احلمدُ هللا الذ أنزلَ القرآنَ بلسانٍ عريبٍّ مبنيٍ
وبعد،،

فهذا كتابُ البالغة العربيةِ للصفِّ األول الثانوي ىف ثوبِه القَشيبِ بعدَ التطويرِ الذ يقودُ قاطرتَه
: نْ عدةِ منطلقاتٍ فضيلةُ اإلمامِ األكربِ أ.د/أمحد الطيب شيخ األزهر، وقد انطلقت اللجنةُ ىف التأليف مِ
وعدم القديمة،  البالغة  كتب  لِّ  جُ من  الثانوية  املراحل  خمتلف  يف  البالغية  الضوابط  عرض  ١ـ 
إىل ذلك  يمتد  بل  بعده  جاءوا  ومن  القزويني،  عند  ورد  ما  عىل  البالغية  القواعد  إيراد  يف  االقتصار 
السابقني عىل القزويني منذ دونت البالغة يف كتب مستقلة، وبذلك نضم يف هذا الكتاب كلَّ ما ينمي

أذواق الطالب ويعينهم عىل إنشاء كالم حرٍّ بليغ.
٢ـ ربط الطالب بكثري من النصوص البالغية من القرآن الكريم والسنة النبوية والشعر واحلكمة،
ا، وهتدهيم هذه األمثلة العديدة إىل فهمها ا وانكشافً وبذلك تزداد القاعدة البالغية يف أذهاهنم وضوحً

م عىل إنشاء كالم بليغ بديع. يِّهِ بَ رَ ا، ومن ثم تُ فهام جليا شفافً
يرسَّ قريب من أفهام الطالب؛ لِّ جزئيات الدراسة، والكشف عنها بأسلوب مُ ٣ـ الوقوف عند جُ
لنحبب إليهم هذا الفن الذي هو األساس يف االطالع عىل إعجاز القرآن الكريم، وفهم الكالم العريب

ا، واحلكم عليه باجلودة أو الرداءة. فهامً دقيقً
٤ـ تقديم موجز يسري عن املالحظات البالغية ثم عرض رسيع للمدارس البالغية قديام وحديثًا،

وأبرز علامئها، الذين أسهموا بجهد واضح يف نشأة علم البالغة، وتقعيد قواعدها. 
يستحق ما  رصد  يف  تتمثل  وبإثراءات  له،  وبملخص  به،  اخلاصة  باألهداف  درس  كل  صدرنا  ٥ـ 

املالحظة واالنتباه من الطالب بأسلوب موجز، وتدريبات متنوعة جمابٍ عن كثري منها.

ÀÁÖç’\;Ö·Ü¯]d;r·]fi∏\;ÖÁÊŞhÂ;Ä\Å¡b;Ïfi°





٥

g]i“÷’;ÏŸ]¬’\;Ã\Å·¯\

التعرف عىل مفهوم الفصاحة والبالغة، والتفريق بني فصاحة الكلمة، وفصاحة املتكلم.. ١
التعريف بعلم املعانى وأبوابه.. ٢
التعرف عىل أحوال اإلسناد اخلربي.. ٣
القدرة عىل التفريق بني احلقيقة العقلية، واملجاز العقيل.. ٤
التعرف عىل أحوال اإلسناد اإلنشائي .  . ٥
التعرف عىل أحوال املسند إليه .. ٦
التعرف عىل أحوال املسند .. ٧
التعرف عىل أحوال متعلقات الفعل .. ٨
القدرة عىل استخراج األرسار البالغية من القرآن الكريم والنصوص األدبية املختلفة.. ٩

القدرة عىل اإلتيان بأمثلة من خارج الكتاب عىل القواعد البالغية التى درسها.. ١٠
* * *
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∞Â¯\;ÎÅtÊ’\
نبذة عن نشأة البالغة، ومقدمة يف الفصاحة والبالغة، وتعريف علم املعاين، وأبوابه.

أهداف الوحدة األوىل
: ا عىل أنْ بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادرً

يكتب مقاالً عن أشهر من ألفوا يف علم البالغة.. ١
يعد بحثًا يتناول فيه مايتعلق بمفهوم الفصاحة، والفرق بينها وبني البالغة.. ٢
ا عن علم املعانى وأبوابه.. ٣ يكتب موضوعً
يطبق ما درسه عىل أمثلة ونصوص مقدمة له.. ٤
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هدف الدرس 
: ا عىل أنْ  بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

يتعرف أبرز علامء البالغة عرب العصور املختلفة، ومؤلفاهتم.١. 
يستشعر الدور الذي قام به علامء البالغة.. ٢

UãÑÅ’\;ÀêÂ

سنتناول يف هذا الدرس نبذة يسرية عن تاريخ علامء البالغة وأشهر مؤلفاهتم. 
ãÑÅ’\;{Öå

 ÅË‚≤

النقية، اللغوية  والسليقة  الصافية،  بالفطرة  العربية  اللغة  يتحدثون  العرب  كان  اجلاهيل  العرص  يف 
القواعد هذه  كانت  بل  العربية  قواعد  من  يشء  يف  ختطئ  وال  تلحن،  ال  هلم  مطواعةً  ألسنتهم  وكانت 

تنثال عىل ألسنتهم بسالسة، وتتدفق بسهولة دون كد أو تعب. 
أفواجا، اهللا  دين  يف  العجم  دخل  أن  إىل  اإلسالم،  صدر  عرص  يف  ألصحاهبا  ةً  يِّعَ طَ األلسنةُ  وظلت 
من العربية  اللغة  مواد  مجع  يف  واضحة  بجهود  فقاموا  األلسنة،  عىل  اللحن  تفيش  من  العلامء  فخاف 
املختلفة العربية  بعلوم  يتصل  ما  كل  جتمع  متنوعة  علمية  حركة  وبدأت  البادية،  من  الصافية  منابعها 

متداخلة بعضها يف بعض أول األمر يف الغالب. 
لم رجاله وكتبه املستقلة، ومع مرور الوقت بدأت علوم العربية تنفصل عن بعضها، وصار لكل عِ

وقد مرت علوم العربية مجيعها بعدة مراحل: 
٣ـ مرحلة االزدهار. ٢ـ مرحلة النمو.   ١ـ مرحلة النشأة.   

٤ـ مرحلة التقعيد والتقنني.   ٥ـ مرحلة إعادة البعث يف العرص احلديث. 
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هذه البالغة  علامء  رصد  وقد  مجيعها،  األطوار  هبذه  مرت  العلوم  بقية  شأن  شأهنا  العربية  والبالغة 
وأبرز وازدهارها،  ونموها  نشأهتا  يف  فاعل  أثر  هلا  كان  التي  الطوائف  عن  وكشفوا  املختلفة،  املراحل 

العلامء الذين أسهموا يف تقعيد قواعدها. 
Ï÷i}∏\;ÑÊë¬’\;1¡;Ï≈˜e’\;Ô]⁄÷¡;ÜÖd_d;ÀÁÖ¬i’\
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·U;Ê أبو هالل احلسن بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن حييى بن مهران العسكري .

U‰Å’ÊŸ ولد عام (٣٠٧هـ/٩٢٠ م ) بمدينة (عسكر مكرم) من كور األهواز يف دولة إيران حاليًا.

‹U„h_ç;تتلمذ عىل يد خاله العالمة أيب أمحد العسكري، ومن تالميذه الذين رووا عنه : احلافظ أبو

سعد السامن، وأبو حكيم أمحد بن إسامعيل بن فُضالن العسكري.
والبالغة األدب  اجتاه  ولكن  الفقه،  يف  كذلك  وبرع  واألدب،  والنقد  البالغة  جمال  يف  مميز  جهد  له   

والشعر كان هو الغالب عليه.
ورشح األدب،  يف  واملصون  األمثال،  ومجهرة  اللغة،  يف  التلخيص  كتاب  مؤلفاته:  من   U„h]’ıŸ

احلامسة، واملحاسن يف تفسري القرآن، وكتاب األمثال، وكتاب األوائل ومها مطبوعان، وله أيضا ديوان
شعر.

U„ei—;Ö‚å;كتاب (الصناعتني الكتابة والشعر) أي: صناعة النثر والنظم، وفيه عرض ملسائل ;̂flŸÂ

ا هبا إىل حد بعيد ، وجعل لُّ من جاء بعده كاملحاسن البديعية التي كان مولعً بالغية كثرية أفاد منها كُ
، وتعود ا من عرشة أبواب مشتملة عىل ثالثة ومخسني فصالً نً وَّ كَ الكتاب ـ كام حكى ذلك يف مقدمته ـ مُ

شهرة أيب هالل العسكري العلمية هلذا الكتاب. 
UÏË¡]⁄ipˆ\;„i’]t كان رقيق احلال ، ولكنه ـ مع ذلك ـ كان أيب النفس، يأبى السؤال، حتى دعاه

ا عن الدناءة والتبذل. ا لكرامته، وابتعادً يْع األقمشةِ ؛ صونً بَ ذلك إىل أن حيرتف التجارة، وَ
U‰Ö¬å;flŸ

*** ي ِ ـرتَ أَشْ ـوقٍ أَبِيعُ وَ لُويسِ يفِ سُ ودُجُ ــرُ ــىلَ أَنَّ األَنَــامَ قُ لِيــلٌ عَ دَ
*** ــمْ هُ امُ لُّ كِرَ ــذَ مٍ يُ ــوْ َ يفِ قَ ــريْ ــودُوال خَ يَسُ ــمْ وَ هلُُ ــمْ نَذْ ــمُ فِيهِ ظُ عْ يَ وَ

U„h]…Â; تويف  عام( ٣٩٥هـ ـ ١٠٠٥م)  يف مدينته التي ولد فيها.
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متكلم أشعري، وفقيه ·UÊ;اإلمام أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرمحن بن حممد اجلرجاين، نحوي، وَ

شافعي . 
لِد يف جرجان وهي إحد املدن الشهرية بني طربستان وخراسان بدولة إيران حاليا ألرسةٍ U‰Å’ÊŸ وُ

رقيقة احلال عام (٤٠٠هـ) . 
وخاصةً يلتهمها،  الكتب  عىل  مقبال  للثقافة،  با  حمُ بالعلم،  لُوعا  وَ نشأ   UÏË⁄÷¬’\ ;„i›]“ŸÂ ;„h_ç›

ا أليب عيل بن احلسني بن  عبد الوارث ابن أخت أيب عيل الفاريس، ومل كتب النحو واألدب، كان تلميذً
بعيد ، كانت له يف النحو شهرة واسعة وصيت  يتتلمذ عىل غريه؛ لعدم خروجه من موطنه جرجان، 

حتى كان العلامء يرحلون إليه من خمتلف األقطار ليغَرتفوا من فيضه، وينهلوا من معينه. 
غري وحجتهم  البلغاء،  زعيم  صار  أن  يلبث  فلم  طاقاته،  بكل  عليها  وتوفر   ، البالغة  نحو  اجته  ثم 
ادة، وذكاء نادر، وفكر نافذ عىل دقائق املعاين، وفيه يقول: (حييى بن محزة منازع ، بام آتاه اهللا من قرحية وقَّ
العلوي) صاحب كتاب الطراز: إن عبد القاهر أول من أسس قواعد علم البالغة، وأوضح براهينه،

اره من أكاممه. هَ قَ أزْ ورتب أفانينه، ونَسَّ
U„h]’ıŸ;من مصنفاته النحوية كتاب (املغني) عىل رشح اإليضاح أليب عيل الفاريس يف نحو ثالثني

ا، واخترصه يف رشح سامه املقتصد يف ثالثة جملدات، وله أيضا يف النحو كتاب العوامل املائة، وله جملدً
يف علم الرصف كتاب العمدة، وله يف التفسري تفسري سورة الفاحتة يف جملد واحد.

ويعدُّ اإلمام عبد القاهر هو واضع علم البالغة يف كتابيه اللذين ال جيود الزمان بمثلهام األول «دالئل
اإلعجاز»، وفيه درس نظرية النظم التي سبق هبا عرصه والتي عرفت فيام بعد بعلم املعاين، وقد ذكر يف
نْ جاء بعده لَّ مسائل علم املعاين بطريقة فنية أدبية حتليلية بارعة، وكل مَ هذا الكتاب بأسلوب أديب جُ

كانوا عياال عليه. 
التشبيه الثالثة  وفنونه  البيان  علم  مسائل  لَّ  جُ استوعب  وفيه  البالغة»  هو «أرسار  الثاين  والكتاب 
بصورة إال  هلا  يعرض  مل  البديع  علم  مسائل  ولكن  الفذة،  التحليلية  األدبية  بطريقته  والكناية  واملجاز 

موجزة يف مواطن متناثرة من هذين الكتابني. 
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ضيا عىل عكس ما جعله املتأخرون من البالغيني، رَ ومن حماسنه أنه جعل علم البديع علمـًا ذاتيـًا ال عَ
وترجع شهرة اإلمام عبد القاهر املدوية يف سامء البالغة العربية هلذين الكتابني اللذين تأثر هبام اللغويون

األوروبيون يف العرص احلديث.   
تُلِف يف سنة وفاته، وأغلب اآلراء أنه مات سنة ٤٧٤هـ وقيل سنة ٤٧١هـ . U„h]…Â اخْ

 È Ž—] Ć“ Ćâ’\;gÊŒ¬Á;Êd^;zN

·UÊ;العالمة أبو يوسف بن أيب بكر بن حممد بن عيل السكاكي اخلوارزمي.

كك لقب بالسكاكي؛ ألن أرسته ـ عىل أرجح اآلراء ـ كانت حترتف صناعة املعادن، وخاصة السِّ
لَحُ هبا األرض.   فْ وهي املحاريث التي تُ

دولة ضمن  اليوم  تقع  وهي  خوارزم،  بمدينة  هجرية)  ومخسامئة  ومخسني  (مخس  سنة  لِدَ  وُ ;U‰Å’ÊŸ

أوزبكستان التي كانت إحد دول االحتاد السوفيتي القديم.
UÏË⁄÷¬’\;„i›]“Ÿ هو اإلمام اجلليل، والعامل الضالع يف خمتلف العلوم حيث كان له نصيب وافر يف

املنطق والفلسفة وعلم الكالم، وهو أيضا إمام يف علوم العربية، وعلمي املعاين والبيان، وخمترص القول
فيه أنه ملتقى معارف وعلوم شتى تشهد له بالرباعة والتفوق عىل من تقدمه .

الشطر فيه  استوعب  العربية،  علوم  من  امً  لْ عِ عرش  اثني  يف  العلوم»،  فتاح  كتاب «مِ  U„h]’ıŸ;Ö‚å^

هبام وأحلق  والبيان،  املعاين  بعلمي  وأمته  بالنحو،  طه  وتوسّ بالرصف،  فبدأ  العربية،  علوم  من  األكرب 
العروض. 

وقد نال السكاكي شهرته الفائقة من خالل تأليفه هلذا الكتاب الذي عكف عليه طوائف من العلامء
بالرشح والتوضيح والتلخيص، وغلب عىل كتابه عند عرضه ملسائل املعاين والبيان والبديع صياغته
هذا معاقد  ضبط  أنه  ا  فخرً السكاكي  ويكفي  املعارصين،  بعض  عليها   أزر فلسفية  منطقية  بطريقة 

العلم الرشيف، ووضعه يف قوالب وحدود حيتاج إليها كل متعلم هلذا الفن األغر.  
U;„h]…Â;تويف بخوارزم سنة (ست وعرشين وستامئة ) من اهلجرة.

* * * 
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·UÊ;حممد بن عبد الرمحن بن عمر، أبو املعايل، جالل الدين القزويني الشافعي، املعروف بخطيب
دمشق. 

U‰Å’ÊŸ ولد باملوصل يف العراق سنة (٦٦٦هــ) لَكِنَّ أصلَه من مدينة قزوين يف دولة إيران حاليا؛
وهلذا ينسب إليها. 

;U‡]d]i—;Ï≈˜e’\;€÷¡;∫ U„h]’ıŸ;Ö‚å^

األول: «تلخيص مفتاح العلوم للسكاكي». الثاين: «اإليضاح يف علوم البالغة». 
عدُّ من أشهر علامء البالغة، وهو الذي انتهت قواعد البالغة UÏË⁄÷¬’\;„i›]“Ÿ;اخلطيب القزويني يُ
وتقريرات ا  رشوحً إال  كتابيه  يف  أوردها  التي  البالغة  ملسائل  يضيفوا  مل  بعده  جاء  من  وكلُّ  يديه،  عىل 

ا وافيًا كام أرشنا قبل ذلك.  ، ولقد قام جمموعة من العلامء برشح كتابه التلخيص رشحً وحوايشَ
U„h]…Â تويف عام (٧٣٩هـ ) .

  È“eâ’\;flÁÅ’\;Ô]‚d;zP

·UÊ أمحد بن عيل بن عبد الكايف بن متام السبكي، يلقب ببهاء الدين، ويكنى بأيب حامد، أخذ العلم
عن أبيه شيخ اإلسالم تقي الدين أيب احلسن السبكي، وعن األصفهاين، وأيب حيان. 

بْك األحد إحد قر مركز أشمون حمافظة املنوفية U‰Å’ÊŸ  ولد يف مرص عام (٧١٩هــ) يف قرية سُ
حاليا، وإليها ينسب يف أرسة اشتهرت بدراسة الفقه وأصوله والتفسري وعلوم العربية . 

توىل التدريس باملدرسة املنصورية، واجلامع الطولوين يف القاهرة بعد أبيه حني توىل القضاء يف الشام،
كام قام بتدريس املذهب الشافعي باملشهد الشافعي، وبجامع احلاكم بأمر اهللا الفاطمي. 

رف عنه من علم واسع، وكثرة عطاء للمحتاجني، وكان ـ رمحه اهللا كان غالب أهل مرص حيبونه ملا عُ
ـ كثري احلج، واملجاورة لبيت اهللا احلرام . 

U„h]’ıŸ;Ö‚å^

من أشهر مؤلفاته كتاب «عروس األفراح رشح تلخيص املفتاح»، وهو كتاب يف البالغة بعلومها
الثالثة، وله فيه نظرات ثاقبة، ونقدات جيدة يف مسائل كثرية، وقامت حوله يف العرص احلديث دراسات

عديدة، ورسائل علمية متنوعة. 
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U„h]…Â تويف يف مكة املكرمة (عام ٧٧٣هـ ).

ÌàÊŸ;Êd^;Å⁄•;Å⁄•;ÄI^;zQ

كلية يف  والنقد  البالغة  كريس  أستاذ  موسى،  أبو  حسنني  حممد  حممد  الدكتور  األستاذ  العالمة   UÊ·

اللغة العربية جامعة األزهر بالقاهرة.
U‰Å’ÊŸ ولد عام (١٩٣٧م) يف قرية الزوامل البحرية، مركز دسوق يف حمافظة كفر الشيخ. 

‹U„h_ç التحق بالتعليم األزهري يف معهد دسوق الدينى، ثم التحق بكلية اللغة العربية بالقاهرة،

ا أستاذً عمل  (١٩٧١م)،  عام  الدكتوراه  العاملية  رسالة  عىل  حصل  ثم  (١٩٦٣م)،  عام  فيها  وخترج 
للبالغة والنقد يف جامعة بنغازي يف دولة ليبيا، ويف جامعة اإلمام حممد بن سعود بالرياض، وجامعة أم

القر بمكة املكرمة، وهو اآلن أستاذ كريس البالغة والنقد يف كلية اللغة العربية بالقاهرة . 
UÏË⁄÷¬’\;„i›]“Ÿ هو بال منازع شيخ البالغيني يف عرصنا احلارض، وهو وريث املدرسة الشاكرية

إىل الدعوة  لواء  حامل  وهو  الرصينة،  اإلسالمية  العربية  بالثقافة  وولعها  ا،  هَ ْجِ هنَ يف  شاكر)  (حممود 
ا، املنافح عنه بكل قوة وجسارة.  ا ونثرً ا وسنةً وشعرً دراسة البيان العريب قرآنً

وأصالتها، وقوهتا  أجمادها  العربية  للبالغة  أعادت  التي  البالغة  يف  املوسوية  املدرسة  صاحب  وهو 
ولقد ألف يف شتى املجاالت البالغية. 

^U„h]’ıŸ;Ö‚å له مؤلفات كثرية منها: 

حتليلية دراسة   : الرتاكيب  خصائص  األحزاب،  لسورة  حتليلية  دراسة  القرآين:  التعبري  أرسار  من 
ملسائل علم املعاين، التصوير البياين، اإلعجاز البالغي: دراسة حتليليّة لرتاث أهل العلم، مراجعات يف
أصول الدرس البالغي، الشعر اجلاهيل: دراسة يف منازع الشعراء، وغري ذلك من مؤلفات كثرية أطال

اهللا لنا يف عمره.
* * * 
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k]eÁÑÅi’\ 
ÿÂ¯\;fÁÑÅi’\ 

UÈh_Á;]⁄Ë…;G_Ş£\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;CAD;ÏŸ˜¡Â;GÏuËuë’\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;C√D;ÏŸ˜¬d;Öå^

(  ) ١- عبد القاهر هو أول من أسس قواعد علم البالغة.    
(  ) فتاح العلوم).    ٢- أبو يعقوب السكاكي صاحب كتاب (مِ
(  ) ٣- كتاب أرسار البالغة ألفه أبو هالل العسكري .    
(  ) ٤- من أعالم البالغة املعارصين د/ حممد حممد أبو موسى.   

ÿÂ¯\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

 (√) -٤  (×) -٣   (√) -٢  (√) -١
Ì›]m’\;fÁÑÅi’\

ألق الضوء تفصيال عىل اإلمام عبد القاهر اجلرجاين.
n’]m’\;fÁÑÅi’\

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني األقواس اآلتية.
(كتابان ـ ثالثة ـ كتاب واحد). ١ـ اخلطيب القزويني له يف البالغة   
(٣٩٥هـ ـ ٧٧٣هـ ـ ٦٢٦هـ). ٢ـ السبكي تويف عام     

( خصائص الرتاكيب ـ املجاز ـ الصناعتني). ٣ـ ألف د/حممد أبو موسى كتاب   

( خصائص الرتاكيب ـ املجاز ـ الصناعتني). ٣ـ ألف د/حممد أبو موسى كتاب   
( املغني ـ اإلعجاز البالغي ـ الصناعتني). ٤ـ من أشهر مؤلفات أبو اهلالل العسكري.  

n’]m’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

١ـ اخلطيب القزويني له يف البالغة                               (كتابان).
.(٧٧٣) ٢ـ السبكي تويف عام     

(خصائص الرتاكيب).   ٣ـ ألف د/حممد أبو موسى كتاب   
(الصناعتني). ٤ـ من أشهر مؤلفات أبو اهلالل العسكري. 



١٥

;È›]m’\;ãÑÅ’\
CÏ≈˜e’\Â;Ït]ë’\;∫;ÏŸÅŒŸD

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ   بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

يعرف الفصاحة لغة واصطالًحا.. ١
يفرق بني الفصاحة والبالغة.. ٢
يفرق بني فصاحة الكلمة، وفصاحة الكالم مع التمثيل.. ٣
يفرق بني تنافر احلروف، وتنافر الكلامت.. ٤
يعرف املفاهيم التالية: غرابة االستعامل، خمالفة القياس الرصيف، ضعف التأليف. . ٥
يقارن بني التعقيد اللفظي، والتعقيد املعنوي.. ٦
يأتى بأمثلة للمفاهيم التالية: غرابة االستعامل، خمالفة القياس الرصيف، ضعف التأليف، التعقيد . ٧

اللفظي، والتعقيد املعنوي.
يفرق بني املفاهيم التالية: فصاحة املتكلم، بالغة الكالم، بالغة املتكلم.. ٨

UãÑÅ’\;ÀêÂ

ا، ورشوط فصاحة الكلمة، وفصاحة الكالم، يتناول هذا الدرس تعريف الفصاحة لغة واصطالحً
وفصاحة املتكلم، وتعريف بالغة الكالم، وبالغة املتكلم.

تمهيد:
لِّ العلوم وأرشفها إذ من خالله نتعرف عىل أسباب إعجاز القرآن الكريم، وهو علم البالغة من أَجَ

يضم بني طياته ثالثة أقسام: علم املعاين ـ علم البيان ـ علم البديع. 
وكل علم من هذه العلوم خيتص ببيان جانب من جوانب بالغة النص، فعلم املعاين خيتص بمعرفة
كيفية بناء اجلمل والرتاكيب بناء يتطابق مع مقتىض احلال، وعلم البيان خيتص بمعرفة الطرق املختلفة
كِن التعبري هبا عن املعنى الواحد بأكثر من صورة لفظية، وعلم البديع هيتم بوجوه حتسني الكالم مْ التي يُ



١٦

النصوص يف  اجلاملية  القيم  عن  الكشف  يف  كلها  تتكامل  الثالثة  والعلوم  احلال،  ملقتىض  مطابقته  مع 
الفصيحة. 

به بدأ  ولذا  البيان؛  علم  الدراسة  يف  يسبق  وهو  البالغة،  علوم  من  األول  العلم  هو  املعاين  وعلم 
البالغيون املتأخرون يف كتبهم، وهو ما سنبدأ به هنا أيضا. 

القزويني اخلطيب  سنها  بالغية  بسنة  اقتداء  حديثًا  العربية  البالغة  يف  املؤلفني  عادة  جرتْ  ولكن 
املعاين علم  مسائل  عن  احلديث  قبل  يرشعوا  أن  ـ  متاما  حمق  وهو  ـ  اإليضاح  كتابه  يف  (ت٧٣٩هـ)(١) 
يف احلديث عن معنى الفصاحة والبالغة والفروق الكائنة بينهام، ونحن جريا عىل تلك السنة احلميدة
سنحذو حذوهم كاشفني عن كل ما يتصل بذلك مدعمني له بشواهد عديدة قرآنية ونبوية وشعرية

ونثرية.
ãÑÅ’\;{Öå

UÏ≈˜e’\Â;GÏt]ë’\

س ـ إىل أي علم من علوم البالغة الثالثة ينتمي درس الفصاحة والبالغة؟
ج ـ ال يرد هذا الدرس يف كتب البالغيني املتأخرين ضمن أي علم من العلوم الثالثة بل يأيت درس
الفصاحة يف كتب البالغيني مقدمة للعلوم الثالثة حيث إن البالغة ال تبحث يف الكالم إال بعد استيفائه

رشوط الفصاحة.
س ـ ما الذ تصفه بالفصاحة والبالغة؟

ج ـ تأيت الفصاحة صفة لثالثة أشياء:  للكلمة، وللكالم، وللمتكلم، فيجوز أن تقول: «هذه كلمة
فصيحة، وهذا كالم فصيح، وهذا متكلم فصيح» . 

أما البالغة فتكون وصفا للكالم، واملتكلم، ولذا جيوز أن نقول: «هذا كالم بليغ»، و«هذا متكلم
بليغ»، وال يصح أن نقول: «هذه كلمة بليغة»؛ ألن الكلمة املفردة ال توصف بالبالغة.

وعىل ذلك فالفصاحة تتاميز عن البالغة بأهنا تكون وصفا لثالثة أشياء للكلمة، والكالم، واملتكلم،
والبالغة تكون وصفا لشيئني للكالم، واملتكلم.

(١)  الخطيب القزويني يعد من أشهر علماء البالغة، وهو الذي انتهت قواعد البالغة على يديه، وله في البالغة كتابان األول
«تلخيص مفتاح العلوم للسكاكي»، الثاني اإليضاح، وكال الكتابين ناال حظا وافيا قديما وحديثا من الشروح عليهما،
وقد ألفهما القزويني بعدما هضم كل المؤلفات البالغية السابقة عليه وبخاصة كتابي أسرار البالغة، ودالئل اإلعجاز

لإلمام الفذ عبد القاهر الجرجاني المتوفى (٤٧١هـ).
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UÏt]ë’\;ÀÁÖ¬h

الفصاحة يف اللغة: الظهور والبيان. 
ويف اصطالح البالغيني: هي عبارة عن األلفاظ الظاهرة املتبادرة إىل الفهم، املألوفة االستعامل بني

الكتاب والشعراء.  
;Ï⁄÷“’\;Ït]ë…;z;ˆÂ^

ÁÖ¬h‚[: هي أن تكون سهلة يف النطق، خفيفة عىل اللسان ، كثرية االستعامل عند العرب الفصحاء،
موافقة للقياس الرصيف.

وعىل ذلك فإن رشوط فصاحة الكلمة تتمثل يف سالمتها من أربعة عيوب:
أ ـ تنافر احلروف:

وهو وصف يف الكلمة يوجب ثقلها عىل السمع، وصعوبة أدائها باللسان.
;UØ⁄âÕ;€âŒfiÁ;Ö…]fii’\;\É·Â

ع» عْخُ \¯UÿÂ تنافر شديد مثل قول األعرايب الذي سئل عن ناقته أين تركها؟ قال: تركتها ترعى «الْهُ
ى.  عَ رْ بٌ يُ شْ وهو عُ

وج» اسم يج» مجع «طَسُّ اسِ لِق» بمعنى الرجل الشديد الصوت، وكلمة «طَسَ صَ هْ ومثل: كلمة «صَ
ءَ من مرضه، كل هذه الكلامت ثقيلة ، إذا بَرِ شَّ املْريضُ »، يقال: اطرغَ شَّ غَ للناحية، ومثل كلمة «اطْرَ

عىل اللسان؛ لتنافر حروفها.
\’UÈ›]m تنافر خفيف مثل: كلمة (مستشزرات) يف قول امرئ القيس:

 
C١D

  *** ــالَ  اتٌ إِىلَ الْعُ رَ ــزِ تَشْ سْ هُ مُ ـرُ ائـِ دَ لِ   غَ سَ رْ مُ وَ ثَنَّى  مُ يفِ  ي  ارِ دَ الْـمَ لُّ  تَضِ  
أصواهتا ألن  تكرارها؛  يف  صعوبة  جتد  مرة  من  أكثر  الكلمة  هذه  نطق  فعند  مرتفعات،  ومعناها: 
النطق، سهلة  (مرتفعات)  هلا  املرادفة  الكلمة   نر حني  يف  نطقها  يف  خيطئ  اللسان  جيعل  مما  متقاربة 

ونستطيع تكرارها أكثر من مرة دون تلعثم.
نَانِ راة، وهي أسْ دْ ي: جمعُ مِ ارِ دَ : تَغيب . الْـمَ لُّ ورة. تَضِ فُ ضْ ؤاباتُ شعر المرأة الْـمَ : الغدائر: جمع غديرة وهي ذُ هُ ائِرُ دَ (١)  غَ
رٍ فْ تِه دُون ضَ بيعَ ل: المتروكُ على طَ سَ رْ لى بعض. المُ هُ عَ نْعَطِفُ بَعْضُ ثَنَّى: الْـمُ بِّدُ . المُ تَلَ رُ المُ عْ حُ بها الشَّ رَّ طِ التي يُسَ شْ المُ

عِيد. الَ تَجْ ثْنِيَةٍ وَ الَ تَ وَ



١٨

أساليب ممارسة  من  املكتسب  السليم  الذوق   سو به،  يعرف  مضطرد  ضابط  العيب  هلذا  وليس 
البلغاء والنظر الفاحص يف نتاجهم.

ب ـ غرابة االستعامل:
املقصود هبا: أن تكون الكلمة غري ظاهرة املعنى، وال مألوفة االستعامل عند العرب الفصحاء، وال

الناهبني من الشعراء.
مثل: كلمة (اطلخم) بمعنى اشتد، فكام نر املرادف مفهوم املعنى بسهولة بينام يصعب فهم معنى

كلمة اطلخم، ولو كانت سهلة االستعامل لشاع استعامهلا بني الفصحاء واألدباء. 
^‹UÏd\Ö∆’\;ƒ\Ê الغرابة عىل نوعني: 

\¯UÿÂ الغريب الوحيش غري مألوف االستعامل الذي خيفى حتى عىل الفصحاء يف عصور الفصاحة،
كام روي عن عيسى بن عمر النحوي أنه سقط عن محار له فاجتمع عليه الصبيان فأراد إبعادهم عنه،
نِّي»، يقصد أن يقول: ما لكم اجتمعتم نْقعوا عَ رَ نَّة افْ أْكُؤكم عىل ذي جِ مْ عيلَّ تَكَ أْتُ أْكَ فقال: «ما لكم تَكَ
نعرف وال  األلسنة،  عىل  تتداول  مل  غريبة  بألفاظ  فجاء  عني،  ابتعدوا  جمنون  رجل  عىل  اجتامعكم  عيل 
معناها إال يف املعاجم الكرب، وكتب الغريب التي هتتم بإيراد معاين هذه األلفاظ، وبامجاء عىل شاكلتها.

U–łÊǫ̈;fld;”’]Ÿ;∫;È›]ą̀\Ǫ̈£̌\;ÑĄ̊ łup̨;fld;Å ˛ ł∂˛̂ ÿÊÕ;ƒÊfi’\;”’Ç;flŸÂ

*** هُ ــوَ نَحْ لَــتْ  قَ أَرْ ـامَ  بـِ ــتُ  فْ لَ ـــيْظَمُحَ شَ ـــا  هَ قُ لْ خَ لَـــةٌ  جَ رْ َ مهَ
C١D; *** نُوفِيَّــةٍ تَ ــنْ  مِ قَتْ  َ ــربْ شَ ــا  مَ مُوَ ــزَ يْ يزَ ــنِّ زِ ِ ــي اجلْ حْ ــنْ وَ ــا مِ َ هبِ ;;;;;

االستعامل مألوف  غري  الوحيش  الغريب  من  ألهنا  فصيحة؛  غري  خط  حتتها  التي  الكلامت  فجميع 
حتى عند العرب الفصحاء، وحيتاج ملعرفة معناها إىل الكشف عنها يف املعاجم الكرب، فضالً عن أن

ىف بعضها تنافر حروف كام هو واضح. 
\’UÈ›]m أن تكون الكلمة هلا معنيان وال نستطيع الوقوف عىل املعنى املراد مثل كلمة مرسج يف قول

رؤبة بن العجاج يصف أنف امرأة:
C٢D

*** ـــا جَ جَّ زَ مُ بًـــا  اجِ حَ وَ لَـــةً  قْ مُ ـــاوَ جَ َّ رسَ مُ ـــنًا  سِ رْ مَ وَ ًـــا  امحِ فَ وَ
(١) أرقلت: أسرعت. همرجلة: ناقة نجيبة سريعة. شبرقت: قطعت الصحراء . تنوفية: صحراء مترامية واسعة األطراف .

وحي الجن: أصواتهم في الصحراء . زيزيزم: حكاية صوت الجن .
(٢) الفاحم: الشعر األسود، والمرسن بكسر السين وفتحها األنف.
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حيث مل يُعرف مقصد الشاعر يف قوله: «مرسجا»، واختلف العلامء يف ختريج معنى هذا اللفظ، ومل
يج يريد: أن جيزموا لنا برأي، هل هو مأخوذ من قوهلم للسيوف «رسجيية»  منسوبة إىل عبدٍ يقال له رسُ
أنف املرأة يف االستواء والدقة كالسيف الرسجيي، أو أن هذا اللفظ مأخوذ من الرساج، يريد: أن أنف
املرأة يف الربيق واللمعان كالرساج، ولذا كانت الكلمة غريبة؛ ألن هلا معنيني، وال نستطيع متييز املراد

منهام.
وإنام يعرف هذا العيب ويَسهل التباعد عنه، بكثرة اإلطالع عىل متون اللغة، وتتبع نتاج الناهبني من

األدباء والشعراء، واإلحاطة بمعاين املفردات املألوفة.
 U∫Öë’\;ã]ËŒ’\;Ï’]¶;z;zp

لَلِ يف قول أيب النَّجم بن ومعناه: أن تكون الكلمة غري جارية عىل قوانني الرصف ، مثل: كلمة األجْ
دامة: قُ

*** لَــلِ األَجْ  ِّ ــيلِ الْعَ هللاَِِّ  دُ  مْ ــلِالْـــحَ بَ اقْ ــاسِ ربــا فَ لِيــكُ النَّ ــتَ مَ أَنْ
يقول: أن  والصواب  املتامثلني،  احلرفني  إدغام  فكَّ  حيث  الرصفية،  القاعدة  خالف  هنا  فالشاعر 

  . األجلِّ
ا مؤنثًا ساملًا، وحقها أن جتمع عَ كلمة مجعً مَ ْ : أن جتَ ا من األمثلة فال يصح مثالً وقس عىل ذلك كثريً

مجع تكسري، وقد ورد هذا يف قول املتنبي:
*** لَة وْ ا لِدَ يْفً انَ بَعْضُ النَّاسِ سَ إِنْ كَ بُــولُفَ طُ ــا وَ ــاتٌ هلََ ــي النَّــاسِ بُوقَ فِفِ

فحقه أن يقول: أبواق مجع تكسري، وال جيمعها مجع مؤنث ساملـًا.
وهذا العيب يدرك بعلم الرصف، فهو حري بمعرفة أقيسة املفردات وصيغ استعامهلا، كام استعملها

العرب اخللص والذين مل تفسد لغتهم هجنة األعاجم.
 U√⁄â’\;∫;Ï·\Ö“’\;z;Ä

أُ من سامع األصوات املنكرة .  َّ تَربَ تربأ من سامعها، كام يُ وهو أن تكون الكلمة ممجوجة يُ
مثل كلمة: «اجلرشى»  يف قول أيب الطيب املتنبي يمدح سيف الدولة:

*** اللَّقَــب ــرُّ  أغَ ــم  االسْ كُ  بَــارَ بْمُ النَّسَ يفُ  رشَ ى  رشَّ اجلْ ريمُ  كَ
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أي: كريم النفس، فلفظ «اجلرشى» ممجوج عىل السمع ال تستلذه األذن بعكس كلمة النفس. 
ى:  لمَ ريْ بن أيب سُ هَ ومثل ذلك: قول زُ

*** ــةً نِيمَ غَ ـثِّـــرْ  كَ يُ  ْ ملَ ــيٌ  قِ نَ ــيٌ  قِ لَّــدِتَ قَ ال بِحَ بَــى وَ رْ ــةِ ذِي قُ كَ بِنَهْ
احلقلد: السيئ اخللق، وهي كلمة قبيحة يكره سامعها:

وهذا العيب يتحاشى عنه بالبعد عن الكلامت التى يكره سامعها ، وذلك يكون بكثرة اإلطالع عىل
متون اللغة واالحاطة بمعانى املفردات املألوفة.

;‹˜“’\;Ït]ë…;ºÂÖå;U]⁄zË›]l

يشرتط يف الكالم الفصيح كي نحكم بفصاحته سالمته من أربعة عيوب: 
Uk]⁄÷“’\;Ö…]fih;z١

وهو أن تكون الكلامت ثقيلة عىل اللسان يصعب النطق هبا جمتمعة متوالية. 
وهذا التنافر قسامن: 

;Uøt]°\;‰Åç›^;ÍÉ’\;jËe’\;∫;]⁄—;◊Œm’\;∫;‰]fiiŸ;ÅÁÅå;Ö…]fih UÿÂ¯\

*** فــرِ قَ انٍ  ــكَ بِمَ بٍ  ــرْ حَ  ُ ــربْ قَ ُوَ ــربْ بٍ قَ ــرْ ِ حَ ــربْ بَ قَ ــرْ ــسَ قُ لَيْ وَ
ويتضح ذلك التنافر بعدم استطاعة تكرار نطق البيت برسعة، وهو مع هذا الثقل ليس وراءه كبري
معنى، فاملعنى أن رجالً اسمه حرب قربه بمكان ال زرع فيه وال حياة، وأنه مع ذلك ال يوجد قربٌ قريب

من قربه.  
فاجتامع (القاف ، والباء ، والراء) ىف أكثر من كلمة ىف هذا البيت وتتابعها أد إىل ثقلٍ ظاهرٍ مع أنَّ
دَّ هذا الكالم غري فصيحٍ ؛ كل كلمة منه لو أخذت وحدها لكانت غري مستكرهةٍ والثقيلةٍ ومن ثمَّ عُ

بسبب تنافر كلامته.
\’UÈ›]m تنافر خفيف، أو تنافر ليس متناهيًا يف الثقل كام يف قول أيب متام: 

***  رَ والْوَ هُ  حْ دَ أَمْ هُ  حْ دَ أَمْ تَى  مَ يمٌ  رِ يكَ دِ حْ تُهُ وَ تُهُ لُـــمْ ا لـُــمْ ا مَ إِذَ عِي وَ مَ
احلاء تكرار  عن  نجم  الثقل  وهذا  تنافر،  من  واهلاء  احلاء  بني  ملا  قليالً؛  ثقالً  قوله: «أمدحه»  يف  فإن 
وهذا األول،  من  أخف  ثقل  ولكنه  الثقل  هذا  أحدث  والتتايل  فاالجتامع  متتاليتني،  كلمتني  يف  واهلاء 
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يتضح بجالء ملن يتلفظ بكال البيتني وجيرهيام عىل لسانه كام حتس بذائقتك اللغوية، وحاستك الوجدانية.
[ Zوهلذا فإن اجتامع احلاء واهلاء يف كلمة واحدة ليس بثقيل بدليل أهنام وردا يف قوله تعاىل: نث

\  [ ^مث [ق:٤٠]، وكانت الكلمة قمة يف الفصاحة فالعربة بالتوايل واالجتامع.
وإدراك هذا النوع من العيوب سبيله: الذوق الفني السليم.

UÀË’_i’\;À¬î;z٢
ا للمشهور من القواعد النحوية. وهو أن يكون الكالم خمالفً

ومعلوم ـ ألبنائنا الطالب ـ أن قواعد النحو العريب منها ما اتفق عليه مجيع العلامء دون استثناء كرفع
منهم، القليل  وخالفه  النحاة  من  اجلمهور  عليه  اتفق  ما  ومنها  جرا،  وهلم  املفعول،  ونصب  الفاعل، 
ا ومن هنا فإن الكالم الذي خيالف املتفق عليه عند النحاة كأن تنصب الفاعل وترفع املفعول يعد كالمً

ا باطالً، والبالغة ال صلة هلا مع الكالم الفاسد نحويا.  فاسدً
أما إذا خالف الكالم املشهور عند مجهور النحاة فهذا هو ضعف التأليف فالفرق بينهام واضح جيل،
ولنرضب مثاالً عىل ذلك، معلوم أن الضمري يعود إىل أقرب مذكور أي : يعود إىل كالم سابق ال إىل
مث  {z  y x w  v u نث تعاىل:  قوله  وجدنا  ولذا  النحاة،  مجهور  بذلك  قال  الحق  كالم 
بُّه» عىل ما تقدم بُّه» حتى يعود الضمري يف «رَ [البقرة:١٢٤] تقدم فيه املفعول «إبراهيم» عىل الفاعل «رَ
القاعدة تلك  خالف  عىل  كالمنا  يف  ورد  ما  فإن  وهلذا  الفصاحة؛  قمة  يف  اآلية  كانت  هنا  ومن  لفظًا، 
»، فقد عاد الضمري دُّ من قبيل ضعف التأليف مثل قولنا: «قرأ كتابَه حممدٌ عَ املشهورة عند مجهور العلامء يُ
املتصل باملفعول به (كتابه) عىل الفاعل املتأخر (حممد)، وال جيوز أن يعود الضمري عىل متأخر عنه عند

اجلمهور من النحاة، ومثل ذلك قول أيب األسود الدؤيل: 
 *** اتِمٍ حَ بنَ  يَّ  دَ عَ نِّي  عَ بُّه»   «رَ زَ عَلْجَ دْ فَ قَ اتِ وَ يَ اوِ اءَ الْكِالبِ الْعَ زَ جَ  

أن ونرفض  العلامء،  مجهور  مع  نسري  فإننا  ولذا  حاتم»،  بن  املتأخر «عدي  عىل  الضمري  عاد  حيث 
ا بل فيه ضعف تأليف ملخالفته القواعد املشهورة عند أغلب النحاة. يكون هذا الكالم فصيحً

ومن ضعف التأليف - أيضا - أن ينصب الفعل املضارع أو جيزم وال وجود يف الكالم ألداة النصب
أو اجلزم مثل قول الشاعر:
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*** إِىلَ ـــاينِ  لُومَ تَ بْـــلَ  قَ ا  نَىانْظُـــرَ نْحَ ــا والْـــمُ َ النَّقَ لَــلٍ بَــنيْ طَ
فأصله قبل أن تلوماين فحذف أداة النصب «أن»  ونُصب الفعل بدوهنا، وهذا ممتنع عند اجلمهور،

ومن ثم ففي الكالم ضعف تأليف .
ل بعد أداةِ االستثناء «إالَّ» . ومن ذلك أيضا جميء الضمري املتَّصِ

مثل قول أيب الطيب املتنبي: 
*** ـــامٌ َ ّ مهُ ـــيلِ ـــا عَ ــلُولُلَيْـــسَ إِالَّكَ يَ سْ مَ ــهِ  ضِ رْ عِ ونَ  دُ هُ  ــيْفُ سَ

فالضمري بعد إال جيب أن يكون منفصالً فالواجب أن يقول: «ليس إال إياك يا عيل مهام»، ومثل هذا
ممتنع عند اجلمهور، ومن ثم ففيه ضعف تأليف.

وهذا العيب يعرف بواسطة علم النحو.
 UÅËŒ¬i’\;z٣

وهو أن يكون يف الكالم خفاءٌ يف الداللة عىل املعنى املراد.
وهذا اخلفاء ناشئ من سببني: 

\¯UÿÂ من اللفظ، UÈ›]m’\Â من املعنى، وهلذا فإن التعقيد قسامن: تعقيد لفظي، وتعقيد معنوي. 

UÈæ÷’\;ÅËŒ¬i’\;z;^

هو الذي ينشأ من سوء ترتيب األلفاظ وعدم نظمها عىل وفق ترتيب املعاين يف النفس، ومن ثم ال
يتمكن السامع من فهم املعنى بسبب سوء ترتيب األلفاظ.

وحتى يصل املعنى املراد إىل السامع بيرس وسهولة وسالسة جيب أن يسري املتكلم يف ترتيب ألفاظه
عىل القواعد املتفق عليها عند النحاة.

فإذا فصل املتكلم بني املبتدأ واخلرب، أو بني املوصوف والصفة بفاصل، أو قدم املستثنى عىل املستثنى
دَّ هذا من قبيل التعقيد اللفظي. ٍّ بالغيٍّ يستدعي ذلك عُ منه ... إلخ بدون مقتىض أو رسِ

ترتيب لسوء  مرده  وسالسة  بيرس  السامع  لذهن  املعنى  وصول  عدم  ألن   V] ČËæ’ ;\ ⁄ÅËŒ¬h ;È4Â
قوله يف  الفرزذق  فيه  وقع  ما  وهذا  النفس  يف  املعاين  ترتيب  وفق  عىل  األلفاظ  هذه  ترتب  فلم  األلفاظ 

يمدحُ إبراهيم بن هشام بن إسامعيل املخزومي خالَ اخلليفة األموي هشام بن عبد امللك:
يْن. عَ ضِ وْ مان لِمَ نَى: اسْ نْحَ ا، والْـمُ يار. النَّقَ (١) الطَّلَل: مابقيَ من آثار الدِّ
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*** ا ــكً َلَّ ــاسِ إالَّ ممُ ــهُ يف النَّ ثْلُ ــا مِ مَ بُــهُوَ ارِ قَ ــيٌّ أَبُــوهُ يُ ــهِ حَ أَبُــو أُمِّ
يم يف فضائله وشامئله إال ابن أخته هشام بن عبد امللك فهذا هو معنى البيت، ولكنَّ ^UÍ ال يشبه إبراهِ
قَّده فلم يصل للذهن بسالسة وسهولة بسبب سوء ترتيب ألفاظه، فإن أصل الكالم، وما مثله الشاعرَ عَ
رَ يف الكلامت، دون داع ومقتىض مما جعل كالمه مَ وأَخَّ دَّ هِ أَبُوه، فقَ ا أَبُو أُمِّ يف الناس حيٌّ يقاربُه إالَّ مملَّكً

كأنه ألغاز. 
ومنشأ التعقيد يتمثل هنا يف أن الشاعر فصل بني املبتدأ «أبو أمه»، وبني اخلرب «أبوه»  بلفظ «حي»،
ل بني «حي» وهو موصوف وبني صفته «يقاربه»  باخلرب «أبوه»، وقدم وهو أجنبي عنه، وكذلك فَصَ

»، فهو كام تراه يف غاية التعقيد.  هُ بُ ارِ قَ يٌّ يُ ا» عىل املستثنى منه «حَ َلَّكً املستثنى «ممُ
حُ الوليد بن عبد امللك: دَ ومن ذلك قول الفرزدق يمْ

*** بٍ ــارِ َ ــنْ حمُ ــهُ مِ ــا أُمُّ ــكٍ مَ لِ هُإِىلَ مَ رُ اهِ تُصَ يْبٌ  لَ كُ انَتْ  كَ الَ  وَ أَبُوهُ 
مَ املعنى عىل السامع. بهَ رَ فانْ م وأخَّ بٍ الخ، فقدّ َارِ نْ حمُ ه مِ لِكٍ أَبُوه ما أُمُّ يريد: إىل مَ

ها: تْ آثارُ تْ وعفَ سَ ا درَ فُ دارً ومن ذلك -أيضا- قول أحد الشعراء يصِ
*** ـا تِهَ ْجَ هبَ ـطّ  خَ ـدَ  عْ بَ ـتْ  بَحَ أَصْ لَـــامفَ قَ ا  هَ ـــومَ سُ رُ ا  ـــرً فْ قَ أَنَّ  كَ

ها، فإنه قدم خرب كأن عليها وهو قوله: (خط) ومَ سُ لَام خطَّ رُ را، كأنَّ قَ فْ ا قَ تِهَ ْجَ تْ بعد هبَ أي: فأصبَحَ
دون داع فانبهم املراد من كالمه.

وسبيل إدراك هذا العيب: هو البرص بعلم النحو.
UÍÊfi¬∏\;ÅËŒ¬i’\;z;g

ا. وهو: أن ال يكون انتقال الذهن من املعنى األول إىل املعنى الثاين الذي هو الزم من لوازمه ظاهرً
ولنرضب مثاالً نقرب به ذلك املعنى ألبنائنا الطالب فنقول: يف باب املجاز املرسل ـ كام ستدرسونه
ا إن شاء اهللا تعاىلـ  اللفظ يعرب به عن معنى ثم ينتقل الذهن تلقائيا  إىل املعنى الثاين املفهوم من هذا الحقً
اللفظ؛ ألنه هو املراد بسبب القرائن الدالة عىل ذلك، فإذا قلت: «أرسل األمري عيونه يف املدينة» انتقل
أخبار يتلمسون  الذين  األشخاص  إىل  البارصة  احلواس  هبا  واملراد  للعيون،  األول  املعنى  من  الذهن 
املدينة وينقلوهنا لألمري، دل عىل ذلك قرينة لفظية يف الكالم، وهي أن األمري ال يعقل أن يرسل عيونا
حقيقية يقتلعها من أصحاهبا لرتاقب أحوال الناس يف إمارته فانتقل الذهن رسيعا إىل املعنى الثاين الذي

ا معنويا.  سقناه لك بيرس وسهولة، ومن ثم ال نجد هنا تعقيدً
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املدينة أخبار  ينقلون  الذين  األشخاص  تريد  وأنت  املدينة»،  يف  ألسنته  األمري  قلنا: «أرسل  إذا  أما 
من الزم  غري  ذلك  ألن  وسهولة؛  بيرس  املعنى  هذا  إىل  األلسنة  معنى  من  ينتقل  ال  الذهن  فإن  لألمري 
تعقيد الكالم  ففي  ثم  ومن  الناس،  عىل  وإذاعتها  األمري  أخبار  إفشاء  هو  منها  يلزم  الذي  بل  األلسنة 
معنوي وسمي بذلك ؛ ألن مرد العيب إىل املعنى، وليس للفظ فاأللفاظ مرتبة ترتيبا طبعيا ال خلل فيها

وال عوجا وال أمتا، ولكن نشأ هذا من جراء املعنى ومن ثم سمي تعقيدا معنويا . 
، تْ حَ رِ ومثل ذلك التعبري بجمود العني وعدم سكبها للدموع يف الفرح، فيقال: مجدت عيني يقصد فَ

وهذا تعقيد؛ ألن مجود العني ليس دليالً عىل الفرح، بل قد يكون دليالً عىل أشد احلزن. 
;UÀfit¯\;fld; Žã]ę¬’\;ÿÊÕ;ÄÑÂ;”’Ç;Ì÷¡Â

*** بُوا رُ مْ لِتَقْ نْكُ ارِ عَ دَ الدَّ عْ لُبُ بُ أَطْ داسَ مُ لِتَجْ وعَ  مُ الدُّ يْنَايَ  عَ بُ  كُ تَسْ وَ
كثرة بَعْد  ل  بالوصْ رجُ  الْفَ يأيت  حينام  ا  يَناهلُ سَ التي  ور  ُ الرسُّ حالَةِ  عن  كنايةً  الْعَنيْ  ود  بجمُ عرب  حيث 
اجةِ النفس إىل البكاء؛ ليكون موع عنْدَ حَ حِّ العني بالدُّ ُ بِهِ كنايةً عن شُ ُودَ العني يُعربَّ البكاء، يف حني أنَّ مجُ
العالمات من  ولَيْس  النَّفس،  آالم  يف  يزيد  بالدمع  حُّ  فالشُّ بالفراق،   النفس  آالَم  نْ  مِ ختفيفٌ  البكاء  يف 

. نا كان يف الكالمِ تعقيد معنويٌّ ا حتَّى يُكنَّى به عنه، ومن هُ الة عىل رسورهَ الدّ
والوسيلة لتاليف هذا العيب ومعرفته: هو اإلحاطة بمقاييس علم البيان.

UÑ\Ö“i’\;ÎÖm—Â;k]…]î¸\;√d]ih;z٤
وهي أن تتتابع اإلضافات، وتتكرر بعض احلروف حتى تثقل العبارة عىل اللسان، ومتجها اآلذان .

U”d]d;fld\;ÿÊÕ;◊mŸ;Gk]…]î¸\;√d]ih;z;^
C١D; *** عِي  جَ لِ اسْ نْدَ ةِ اجلَ مَ وْ ا حَ عَ رْ ةَ جَ امَ َ عِمحَ ــمَ سْ مَ اد وَ ــعَ ــنْ سُ أً مِ ــرْ ــتِ بِمَ أنْ فَ

 حيث أضاف الشاعر يف الشطرة األوىل لفظ محامة إىل جرعا، وجرعا إىل حومة، وأضاف حومة إىل
اجلندل، وهذا التتابع يف اإلضافات جعل األلفاظ ثقيلة عىل اللسان، وأد ذلك إىل أن متجها األسامع،

وتلفظها اآلذان . 
(١) البيت لعبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك، الجرعاء: الرملة الطيبة المنبت ال وعوثة فيها، حومة القتال: معظمه،
فأنت ا  طربً وترنمي  اسجعي  الموضع  هذا  جرعاء  حمامة  يا  والمعنى:  ونحوه،  الحمام  هدير  السجع:  الحجارة،  الجندل: 

بمرأ من الحبيبة ومسمع، فجدير لك أن تطربي إذ ال مانع لك منه. 
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GÑ\Ö“i’\;ÎÖm—;z;g واملراد به كثرة تكرار بعض احلروف، وهذا مثل تتابع اإلضافات خيل بفصاحة

الكالم. مثل قول أيب الطيب املتنبي:
C١D *** ةٍ  ـرَ مْ ـدَ غَ عْ ةٍ بَ ـرَ مْ ين يفِ غَ ـعِدُ شـواهدوتسْ ـا  يْهَ لَ عَ ـا  نْهَ مِ ـا  هلََ ـبُوحٌ  سَ

والشاهد فيه تكرار أكثر من حرف جر، مما جعل الكالم متجه األسامع فكثرة تكرار حروف اجلر مع
الضامئر بعدها أحدثت هنا ثقال عىل اللسان، وكراهة يف اآلذان، ومن ثم فهي تعد من العيوب املخلة

بفصاحة الكالم.
وسبيل إدراك هذا العيب هو البرص بعلم النحو.

€÷“i∏\;Ït]ë…;U]⁄zm’]l

هي عند البالغيني: ملكة راسخة متكن صاحبها من التعبري عن أغراضه املختلفة، ومقاصده املتنوعة
بعبارة فصيحة خالية من عيوب فصاحة الكلمة والكالم. 

أنه عليه  يطلق  عندئذ  سابقا  املذكورة  العيوب  هذه  من  عيب  من  عريب  متكلم  أي  كالم  خال  فلو 
متكلم فصيح. 

وهذه امللكة الراسخة ال تتكون من فراغ بل حتتاج ملعرفة عدة علوم عربية لكي تستقر وتتمكن يف
نفس صاحبها. 

;‹˜“’\;Ï≈˜d;U]⁄z¬d\Ñ

UÅË‚≤

البالغة ـ كام قدمنا ـ تأيت يف الكالم وصفا لشيئني للمتكلم وللكالم؛ ولذا يصح أن نقول: هذا كالم
بليغ، وهذا متكلم بليغ.   

ونورد لك هنا تعريف البالغيني هلذين العنرصين مع رشحهام. فنقول:
وزن عىل  الالم  بضم   « غَ لُ «بَ الثالثي  الفعل  من  مأخوذة  واالنتهاء،  الوصول  هي  اللغة:  يف  البالغة 

.« لَ عُ «فَ
الحسن الفرس  والسبوح:  الشدة.  الغمرة:  حمدان،  بن  الدولة  سيف  بها  يمدح  قصيدة  من  المتنبي،  الطيب  أبو  قائله   (١)
الجري على سبيل االستعارة، وهو مرفوع على أنه فاعل تسعدني، والمعنى: وتعينني على توارد الغمرات في الحروب فرسٌ

سبوح يشهد بكرمها خصال هي لها منها أدلة عليها» .
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وهي يف اصطالح البالغيني: مطابقة الكالم ملقتىض احلال مع فصاحته.  
وهذا التعريف حيتوي عىل ثالثة عنارص: 

Uÿ]¢\;z١ وهو املوقف الذي يستدعي من املتكلم التعبري عنه، واملواقف احلياتية كثرية غري حمصورة،
ولفظ احلال هذا يسميه بعض العلامء املقام.

Uÿ]¢\;ÌïiŒŸ;z٢ وهو اخلصوصية البالغية والكيفية التعبريية التي يعرب هبا املتكلم عن هذا املوقف
احلذف، حالٌ  ويقتيض  التوكيد،  عدم  آخر  حال  ويقتيض  الكالم،  توكيد  احلال  يقتىض  فقد  احليايت، 
ويقتيض حالٌ آخر الذكر، ويقتيض حالٌ التعريف، ويقتيض حالٌ آخر التنكري، ويقتيض حالٌ التقديم،
اخلاطفة، واإلشارة  الدالة  باللمحة  خطابه  حاله  يقتيض  خماطب  وهناك  التأخري،  آخر  حال  ويقتيض 
فيوجز له الكالم، وهناك خماطب يقتيض حاله تكرار العبارة معه حتى يفهمها وتثبت يف ذهنه، فيطنب

له الكالم.
وعىل ذلك …⁄Uÿ]¢\;ÌïiŒ هو اللفظة أو العبارة املناسبة التي يتلفظ هبا املتكلم، والتي تتالءم مع

هذا احلال أو ذاك املقام. 
;∏Uÿ]¢\;ÌïiŒ هو أن يشتمل كالم املتكلم عىل هذه اخلصوصية السابقة فعالً، ž‹˜“’\;ÏŒd]ŞŸ;z٣

وتكون موجودة يف كالمه حقا. 
أرسار بخصوصيات  علم  عىل  تكون  أن  بني  ا  فرقً هناك  أن  الطالب  ألبنائنا  نوضح  أن  جيب  وهنا 
التوكيد، وعدم التوكيد، واحلذف والذكر، والتعريف والتنكري، والتقديم والتأخري واإلجياز واإلطناب
معرفة نظرية، وأن تستخدم هذه املعرفة يف موطنها املناسب هلا، فهناك من يكون حافظا للقواعد فامها
ما توظيف  من  الطالب  يتمكن  أن  هو  احلال  ملقتىض  الكالم  فمطابقة  توظيفها،  يستطيع  ال  ولكنه  هلا، 
تعلمه يف علم البالغة يف املقام الذي يقتضيه، والغرض الذي يستدعيه، وعند ذلك يقال عنه إنه بالغي

حقا؛ ألن كالمه جاء مطابقا ملقتىض احلال. 
هذا، وعبارة «مقتىض احلال» يف تعريف البالغيني السابق فيها دقة شديدة؛ ألهنم مل يقيدوها بمقتىض
حال املخاطب بل تركوها مطلقة، فلم يقولوا مثال: «مقتىض حال املخاطب أو املتكلم»، فعدم التقييد
َاطِبْ املتكلمُ خماطبا بعينه، وكان يبث يف كالمه جعل احلال يشمل حالتي املخاطب واملتكلم، فلو مل خيُ
احلزن من  حاله  ملقتىض  ا  مطابقً ـ  أيضا  ـ  عندئذ  ه  كالمُ يكون  أن  جيب  ضمريه،  ومكنون  نفسه،  وَ  جْ شَ
والفرح والصحة واملرض، واخلوف واألمل ... إلخ ما قد يعرب به املرء عن نفسه غري موجه حديثه لغريه.
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يكون أن  بد  ال  البليغ  الكالم  ألن  دقيقة؛  كلمة  فصاحته:  مع  السابق  التعريف  يف  البالغيني  وقول 
العيوب من  خاليًا  ا  فصيحً الكالم  يكون  فقد  ا،  بليغً فصيحٍ  لُّ  كُ وليس  فصيح،  بليغ  فكل  ا،  فصيحً

السابقة، ولكنه غري مطابق ملقتىض احلال.
;U‡\ÖŸ^;]fiÁÅ’;‡Ê“Á;‰Ö—Ç; ĆÖŸ̨;]Ÿ;Ì÷¡;Ô]fidÂ

^U]⁄·Åt أن كل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغا .

\’UÈ›]m أن البالغة يف الكالم مرجعها إىل أمرين:

أ- االحرتاز عن اخلطأ يف تأدية املعنى املراد.
ب- متييز الكالم الفصيح من غريه. 

 UÌ›]m’\Â;وهو متييز الكالم الفصيح من غري الفصيح، منه ما يُتبني من علم اللغة واملعاجم، أو علم
فصاحة الكلمة عيوب  من  كله  سبق  ما  وهو  األذن،  متجه  كأن  باحلواس  يدرك  النحو، أو  الرصف أو 

والكالم، ما عدا التعقيد املعنوي. 
 وما حيرتز به عن األول أعني اخلطأ يف تأدية املعنى املراد هو علم املعاين، وما حيرتز به عن الثاين: أعني

التعقيد املعنوي هو علم البيان.
 وما يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية تطبيقه عىل مقتىض احلال وفصاحته  هو علم البديع.

€÷“i∏\;Ï≈˜d;U]⁄zâŸ]|

نُ صاحبها من التعبري عام جييش يف صدره، ويعتمل يف نفسه َكِّ UØË≈˜e’\;{˜Şê\;∫;È·Â ملكة متُ

بأساليب تطابق مقتىض احلال. 
واملراد بامللكة يف التعريف السابق الصفة الراسخة يف النفس، وهذه الصفة الراسخة يف النفس وهبها
اهللا عز وجل مجيع العقالء الناطقني دون استثناء، ولكنها تزيد وتنقص بالدربة واملرانة، وحفظ الكالم

احلر البليغ قرآنا وحديثا وشعرا ونثرا. 
فمن أراد أن يكون بليغا ضليعا متمكنا عليه باملداومة قدر ما يستطيع من حفظ الكالم احلر البليغ
قرآنا وحديثا رشيفا وشعرا ونثرا، وهضمه واستيعابه حتى يكون قادرا عىل التعبري عن أغراضه بأساليب

تتالءم مع مقتضيات األحوال.
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Ï≈˜e’\;]…Öö

اعلموا يا أبنائي الطالب أن ارتفاع شأن الكالم يف احلسن والقبول يكون بمطابقته ملقتىض احلال، أما
انحطاطه فيكون بعدم مطابقته ملقتىض احلال.

ومن هنا فللبالغة باملفهوم السابق طرفان أعىل وأسفل. 
منه يقرب  ما  ثم  الكريم،  القرآن  يف  املتمثل  اإلعجاز  حد  وهو  البالغة،  تنتهي  إليه  األعىل  فالطرف 
وهو املتمثل يف السنة النبوية املطهرة، ثم ما يقرب منه وهو املتمثل يف كالم الفحول من الشعراء واألدباء

واخلطباء. 
فالطرف األسفل منه تبتدء بالغة بقية الناس، وهو الذي إذا غري الكالم عنه إىل ما هو دونه التحق
واألدين األعىل  الطرفني  وبني  اإلعراب،  صحيح  كان  وإن  احليوانات،  بأصوات  البلغاء  عند  الكالم 
مراتب كثرية متفاوتة جدا هي التي يتأتى عليها كالم كثري من الناس فيام بينهم، والنقاد للكالم يضعون
مقدرته حسب  هبا  أجدر  هو  التي  والدرجة  يستحقها،  التي  املرتبة  يف  خطيب  أو  أديب  أو  شاعر  كل 

البيانية وملكته البالغية. 
„ÒÁÄÑÂ;‹˜“’\;ÅËp;Ì÷¡;ÃÊÕÊ’\;∫;€Ë÷â’\;–ÂÉ’\;ÏË⁄·^

سبق أن ذكرنا أن كل إنسان جعل اهللا ـ عز وجل ـ له ذائقة لغوية يدرك هبا الكالم املستحسن من
املستهجن، وهذه الذائقة تعلو وهتبط، فعلوها يكون بكثرة املرانة والتأمل يف حر كالم العرب منثوره
وهكذا املطهرة،  والسنة  الكريم  القرآن  عن  ناهيك  والنثر،  الشعر  من  الرائع  اجليد  وحفظ  ومنظومه، 
الكالم، حر  يف  والتأمل  النظر  عن  اإلنسان  ختىل  لو  أما   ،(١) قُ مُ تَسْ وَ فتعلو  الذوقية  امللكة  هذه  ترتبى 

ْبِط. هتَ فُل وَ وحفظه فهي تَسْ
* * *

ق البنات والشجر سموقـًا طال وعال . مُ ق: تطول وتعلو. يقال سَ مُ (١) تَسْ
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ãÑÅ’\;íË}÷h

الفصاحة: هي صفة الكالم الواضح يف معناه، اخلفيف عىل اللسان، والسمع، اجلاري عىل قوانني 
اللغة العربية.

البالغة: هي مطابقة الكالم ملقتىض احلال مع فصاحته. 
فصاحة الكلمة: هي سالمتها من: تنافر احلروف والغرابة، وخمالفة القياس الرصيف، والكراهة يف 

السمع.
والتعقيد  اللفظي  والتعقيد  التأليف،  وضعف  الكلامت،  تنافر  من  سالمته  هي  الكالم:  فصاحة 

املعنوي، وتتابع اإلضافات وكثرة التكرار. 
تنافر احلروف: وهو وصف يف الكلمة يوجب ثقلها عىل السمع وصعوبة أدائها؛ باللسان. 

غرابة االستعامل: أن تكون الكلمة غري ظاهرة املعنى وال مألوفة االستعامل عند العرب الفصحاء، 
وال الناهبني من الشعراء.

خمالفة القياس الرصيف: أن ترد الكلمة غري جارية عىل قوانني علم الرصف.
تنافر الكلامت: أي: تتابع الكلامت املتقاربة املخارج مما جيعلها ثقيلة.

ضعف التأليف: هو أن يأيت الكالم خمالفا للقواعد النحوية املشهورة . 
التعقيد اللفظي: هو أن يكون الكالم صعب الفهم لعدم ترتيب الكلامت ىف اللفظ عىل وفق املعاين 

ىف النفس.
طأ يف الداللة عىل املعنى.   التعقيد املعنوي: استعامل الكلمة استعامال خَ

يف  املذكورة  العيوب  من  خال  فصيح  بكالم  أغراضه  عن  التعبري  من  متكنه  ملكة  املتكلم:  فصاحة 
فصاحة الكلمة والكالم. 

بالغة الكالم: هي مطابقته ملقتىض احلال مع فصاحته. 
بالغة املتكلم: هي ملكة متكن صاحبها من التعبري عن أغراضه املختلفة بأساليب تتطابق مع مقتىض 

احلال.
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ˆU‡^;øt بالغة املتكلم هي امللكة التي متكنه من التعبري عن أغراضه بأساليب تطابق مقتىض احلال.

ˆU‡^;øt الذوق السليم له دور كبري وأثر واضح عىل إدراك فصاحة الكالم. 

\‹U∞b;„ei أن الفصاحة تكون وصفا لثالثة أشياء الكلمة والكالم واملتكلم، والبالغة تكون وصفا

لشيئني الكالم واملتكلم. 
\‹U∞b;„ei أنَّ التعقيد اللفظي يكون بسبب سوء ترتيب األلفاظ، والتعقيد املعنوي ينشأ من استعامل

الكلمة استعامال خاطئا يف الداللة عىل املعنى. 
U€Ë·]Ÿ للبالغة طرفان أعىل وإليه ينتهي حد اإلعجاز، وأسفل ومنه يبتدئ كالم الناس.

* * *
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٥. األعزز . ٤. افرنقعوا .   ٣. النقاخ .  ٢. تكأكأتم .   اهلعخع .   .١
ÿÂ¯\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

٢ـ  تكأكأتم : يف الكلمة غرابة . ١ـ اهلعخع : يف الكلمة تنافر حروف ثقيل.  
٣ ـ النقاخ : يف الكلمة غرابة مع تنافر حروف خفيف.

٥ ـ األعزز : يف الكلمة خمالفة القياس الرصيف. ٤ـ افرنقعوا : يف الكلمة غرابة.  
;UÈh_Á;]⁄Ë…;Ït]ë’]d; Ć◊|^;]Ÿ;jü;] ČŞz|;√î;UÈ›]m’\;fÁÑÅi’\

UÏËh˙\;k]Ëd¯\;Ït]ëd;◊|^;ÍÉ’\

*** امَ نْتَ كَ َّ كُ تَ الرسِّ تَمْ نْتَ كَ نْتَ كُ ــنْلَوْ كُ كُ ْ يَ اكَ ملَ ــنَّ ذَ لَكِ ــا وكنــت وَ نَّ كُ
جـ ضعف التأليف ب ـ تنافر الكلامت   أ ـ تناسب الكلامت  

*** ي نـِ ونَ ُ ي ال ختَ نـِ تَ دْ اهَ ـإِنْ عَ ـالَ فَ عَ بَانِتَ طَحِ نْ ياذِئْـبُ يَصْ ثْـلُ مَ نْ مِ نَكُ
جـ ـ تنافر كلامت ب ـ تعقيد لفظي   أ ـ تعقيد  معنوي  

*** هُ لَ هْ لُ جَ ْهَ وَ جيَ هْ لُ يب وَ ْهُ لٍ جيَ اهِ نْ جَ مِ ــلُوَ اهِ ــه يبِ جَ ــي أَنَّ لْمِ ــلُ عِ ْهَ جيَ وَ
جـ ـ ضعف التأليف ب ـ تنافر الكلامت   أ ـ تنافر احلروف  

È›]m’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

*** امَ نْتَ كَ َّ كُ تَ الرسِّ تَمْ نْتَ كَ نْتَ كُ ــنْلَوْ كُ كُ ْ يَ اكَ ملَ ــنَّ ذَ لَكِ ــا وكنــت وَ نَّ كُ
جـ ضعف التأليف ب ـ تنافر الكلامت   أ ـ تناسب الكلامت  

*** ي نـِ ونَ ُ ي ال ختَ نـِ تَ دْ اهَ ـإِنْ عَ ـالَ فَ عَ بَانِتَ طَحِ ـ  يَصْ ـ  ياذِئْبُ نْ ثْلُ مَ نْ مِ نَكُ
جـ ـ تنافر كلامت ب ـ تعقيد لفظي   أ ـ تعقيد  معنوي  

*** هُ لَ هْ لُ جَ ْهَ وَ جيَ هْ لُ يب وَ ْهُ لٍ جيَ اهِ نْ جَ مِ ــلُوَ اهِ ــه يبِ جَ ــي أَنَّ لْمِ ــلُ عِ ْهَ جيَ وَ
جـ ـ ضعف التأليف ب ـ تنافر الكلامت   أ ـ تنافر احلروف  
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U_Ş£\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;CXD;ÎÑ]åbÂ;ÏuËuë’\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;C√;D;ÎÑ]åb;√î;Un’]m’\;fÁÑÅi’\

) من أسباب فصاحة الكلمة خلوها من تنافر احلروف.. ١   )
)  القياس الرصيف معناه جريان الكلمة عىل غري قواعد اللغة العربية.. ٢   )
)  ضعف التأليف معناه خمالفة الكالم للمشهور من قوانني النحو العريب.. ٣   )
)  العيب الذ أخل بالفصاحة يف قولنا: (كتابه قرأ حممد) تنافر الكلامت.. ٤   )
)  لفظة (اخلنشليل) بمعنى السيف: فصيحة خلفتها عىل السمع. . ٥   )
)  البالغة تكون وصفا لثالثة أشياء. . ٦   )
)  ليس للذوق السليم أمهية يف إدراك الكلامت الفصيحة من غريها.. ٧   )
)  البالغة هي مطابقة الكالم ملقتىض احلال مع فصاحته.. ٨   )
)  للبالغة طرفان أعىل وأسفل .. ٩   )

n’]m’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

 . (X) .٥  . (X) .٤  . (√) .٣  . (X) .٢  .(√)  .١
.(√) .٩  .(√) .٨  . (X) .٧   .(X) .٦

UÏË’]i’\;k]u÷Şë∏\;ÃÖ¡;U√d\Ö’\;fÁÑÅi’\

الفصاحةـ  البالغةـ  فصاحة الكلمةـ  فصاحة الكالمـ  تنافر احلروفـ  تنافر الكلامتـ  خمالفة القياس
الرصيف ـ غرابة االستعامل ـ ضعف التأليف ـ التعقيد اللفظي ـ التعقيد املعنو، تتابع اإلضافات وكثرة

التكرار.
UÌh_Á;]⁄Ë…;Ït]ë’\;gÊË¡;ÄÅt;UäŸ]£\;fÁÑÅi’\

أ ـ نواكس ـ املشمخرّ ـ حقلّد
*** الِلٌ حَ ــوَ  هُ ي  الذِ رُ  األَمْ مُ  َ ربْ يُ مُفال  ِ ربْ مُ وَ  هُ الَّذي  رُ  َمْ األْ لَلُ  ْ حيُ وال  ب ـ  
*** اتِمٍ يَّ بــن حَ ــدِ نِّي عَ ــه عَ بُّ ي رَ ــزَ عَلْجَ دْ فَ قَ اتِ وَ يَ اوِ اءَ الْكِالبِ الْعَ زَ جَ

*  *  *
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n’]m’\;ãÑÅ’\

È›]¬∏\;€÷¡

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ  بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

يعرف علم املعاين، مع رشح التعريف.. ١
يذكر أبواب: علم املعاين. ٢
حيدد موضوع علم املعاين .. ٣
يذكر إسهامات كل من الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، والسكاكي، واخلطيب القزويني ىف تطور . ٤

علم املعانى.
يذكر فوائد علم املعاين .. ٥

UãÑÅ’\;ÀêÂ يتناول هذا الدرس تعريف علم املعاين، وأبوابه املختلفة، وموضوعه، وواضع هذا

العلم، وفائدته. 
ãÑÅ’\;{Öå

ZÈ›]¬∏\;€÷¡;ÀÁÖ¬h;]Ÿ;Uã

جـ: هو أصول وقواعد يُعرف هبا كيفية مطابقة الكالم ملقتىض احلال.
UÀÁÖ¬i’\;{Öå أمامنا يف التعريف ركنان أساسيان (احلال ـ مقتىض احلال)، فام معنى كل منهام؟ 

 Ug\Ê°\

الكالم يكون  أن  املمكن  فمن  فيها،  الكالم  يورد  التي  والدواعي  الظروف  هو   Uÿ]¢\ ;‡^ ;]fid ;ÖŸ

واحدا، ولكن الظروف جتعل املعنى خمتلفا كأن يدخل زوجٌ البيت عىل زوجته فرياها أمجل ما تكون،
غري زوجته   فري آخر  وقت  يف  منزله  نفسه  الزوج  ويدخل  اجلامل؟)،  (ماهذا  سعيدا  مبتسام  فيقول 
مهندمة، ومالبسها غري مرتبة فيقول هلا (ما هذا اجلامل؟) فالعبارة واحدة، ولكن معناها خمتلف متاما،
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عن خارجة  تقال  ال  العبارة  ألن  منها؛  يسخر  هو  الثاين  ويف  حقيقته،  عىل  اللفظ  األوىل  العبارة  ففي 
الظروف املحيطة هبا.

Uÿ]¢\;ÌïiŒŸ هو الركن الثاين يف التعريف، وهو باختصار ما يوجد يف الرتكيب من خصوصيات

جاءت يف الكالم استجابة لدواعي احلال، فأنت تورد الكالم مصحوبا بالقسم إذا كان املخاطب غري
مصدق لكالمك فتقول: واهللا ما أقول إال حقا، فالقسم جاء استجابة للموقف. 

إنشاء عىل  يدربه  كام  احلال،  ملقتىض  الكالم  مطابقة  عىل  الوقوف  عىل  دارسه  يدرب  املعاين  وعلم 
أساليب يراعي فيها مقتىض احلال.

È›]¬∏\;€÷¡;ƒÊîÊŸ
موضوع علم املعاين هو اللفظ العريب من حيث إفادته املعاين الثواين التي هي األغراض املقصودة

للمتكلم من جعل الكالم مشتمالً عىل تلك اللطائف واخلصوصيات التي هبا يُطابق مقتىض احلال. 
ه من خالل معرفة قواعده وقوانينه من استخدام األحوال التي تطرأ عىل نُ دارسَ كِّ مَ فعلم املعاين يُ
ووصالً وفصالً  ا،  وتأخريً وتقديامً  ا،  وتعريفً ا  وتنكريً ا،  وذكرً ا  وحذفً ا،  وإضامرً ا  إظهارً العريب  اللفظ 
ا وغري ذلك يف املوطن الذي يتالءم معه، ويف احلال الذي يستدعيه، واملقام الذي يقتضيه. ا وإطنابً وإجيازً
أو الواحد  اللفظ  به  املقصود  وليس  العموم،  املعاين  علم  موضوع  هو  الذي  العريب  باللفظ  واملراد 

الكلمة الواحدة، فهو يشمل اجلمل ، واجلملة ، وأجزاء اجلملة .
È›]¬∏\;€÷¡;√î\Â

ووصل الثمر،  بأطايب  أينع  حتى  وترعرع،  نام  ثم  املعاين،  علم  بذور  وضعَ  البالغة  علامء  تناوب 
إىل صورته شبه النهائية عىل يد اإلمام الفذ الشيخ عبد القاهر اجلرجاين (ت٤٧١هـ)، يف كتابه دالئل

اإلعجاز. 
مفتاح كتابه  يف  السكاكي (ت٦٢٦هـ)  اإلمام  يد  عىل  ا  جدً قليالً  إال  املعاين  علم  قواعد  واكتملت 
العلوم، حيث صاغ ما ذكره اإلمام عبد القاهر وغريه يف قواعد مقننة وحدود حمددة، ثم جاء اخلطيب
القزويني (ت٧٣٩هـ) فوضع اللمسات النهائية واألخرية هلذا العلم يف كتابني األول: التلخيص الذي
ذات الغامضة  املواطن  بعض  فيه  أوضح  الذي  اإليضاح  والثاين:  للسكاكي  العلوم  مفتاح  فيه  خلص 
االختصار الشديد يف كتابه التلخيص، ومل يضف علامء البالغة بعد القزويني شيئا جديدا عىل القواعد

التي استقرت لديه إال الرشح والتوضيح. 



٣٥

هذا، وقواعد علم املعاين كلها استمدها علامء البالغة من القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف،
طبيعة هذا اللسان العريب الرشيف الذي اختصه فهي قواعد مستمدة من  ونثرا،  شعرا  وكالم العرب 
رب العاملني وأنزل به املعجزة البالغية اخلالدة القرآن الكريم، وهلذا فإن هذه القواعد جاءت منسجمة

مع طبيعة هذا اللسان، متناغمة مع هذه اللغة الرشيفة املكرمة. 
È›]¬∏\;€÷¡;ÎÅ]…

;U]‚fiŸ;Î3m—;Å\Ê…;È›]¬∏\;€÷¬’

١ـ معرفة إعجاز القرآن الكريم من جهة ما خصه اهللا به من جودة السبك وحسن الوصف، وبراعة
الرتاكيب ولطف اإلجياز وما اشتمل عليه من سهولة الرتكيب وجزالة كلامته وعذوبة ألفاظه وسالمتها

إىل غري ذلك من حماسنه التي أقعدت العرب عن مناهضته وحارت عقوهلم أمام فصاحته وبالغته. 
٢ـ معرفة ما يستحسن من كالم البرش وما يستهجن منه. 

٣ـ توظيف قواعد علم املعاين، وأصوله املختلفة يف التعبري عن األغراض املتنوعة بأساليب تتطابق
مع مقتىض احلال. 

* * *



٣٦

ãÑÅ’\;í}÷Ÿ

¡÷€;\∏¬[‹UÈ هو أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم ملقتىض احلال.  

\¢[Uÿ هو الظروف والدواعي التي يورد الكالم فيها.

استجابة لدواعي  خصوصيات جاءت يف الكالم  من  الرتكيب  يوجد يف  ما  هو   Uÿ]¢\;ÌïiŒŸ

احلال. 
¡÷€;\∏¬[‹UÈ يدرب دارسه عىل الوقوف عىل مطابقة الكالم ملقتىض احلال، كام يدربه عىل إنشاء 

أساليب يراعي فيها مقتىض احلال.
موضوع علم املعاين هو اللفظ العريب من حيث إفادته املعاين الثواين التي هي األغراض املقصودة 
للمتكلم من جعل الكالم مشتمالً عىل تلك اللطائف واخلصوصيات التي هبا يُطابق مقتىض احلال. 
وصل علم املعاين إىل صورته شبه النهائية عىل يد اإلمام الفذ الشيخ عبد القاهر اجلرجاين (ت 
٤٧١هـ )، يف كتابه دالئل اإلعجاز، واكتملت هذه القواعد إال قليال جدا عىل يد اإلمام السكاكي 
اللمسات  فوضع  القزويني (ت٧٣٩هــ)  اخلطيب  جاء  ثم  العلوم،  مفتاح  كتابه  يف   ( (ت٦٢٦هـ 

النهائية واألخرية هلذا العلم يف كتابيه التلخيص واإليضاح. 
استمد علامء البالغة قواعدها من القرآن الكريم واحلديث النبوي الرشيف وكالم العرب شعرا 

ونثرا. 
U]‚fiŸ;Î3m—;Å\Ê…;È›]¬∏\;€÷¬’

الوصف  وحسن  السبك  جودة  من  به  اهللا  خصه  ما  جهة  من  الكريم  القرآن  إعجاز  معرفة  ١ـ 
وبراعة الرتاكيب. 

٢ـ معرفة ما يستحسن من كالم البرش وما يستهجن منه . 
مع  تتطابق  بأساليب  املختلفة  األغراض  عن  التعبري  يف  املختلفة  وأصوله  قواعده،  توظيف  ٣ـ 

مقتىض احلال. 



٣٧

k\Ô\Ölb

ˆU‡^;øt القزويني حرص علم املعاين يف ثامنية أبواب عىل أساس منطقي. 

الكلمة أو  الواحد  اللفظ  به  املقصود  ليس  املعاين  علم  موضوع  هو  الذي  العريب  اللفظ   U‡^ ;øtˆ

الواحدة، بل يشمل أجزاء اجلملة، واجلملة الواحدة، واجلمل.
مع البالغة  فيه  تتعامل  اخلربي  اإلسناد  وهو  املعاين،  علم  أبواب  من  األول  الباب   U‡^ ;∞b ;„ei›\

مضمون اجلملة أو اجلمل، والباب الثاين والثالث والرابع وهو أحوال  املسند إليه واملسند ومتعلقات
الفعل يكون البحث فيها يف جزء اجلملة. 

أما الباب اخلامس وهو القرص فيكون يف مجلة كاملة أو عدة مجل وقع فيها القرص.
والباب السادس وهو اإلنشاء يتعامل مع اجلملة كاملة أو مجلتني حسب تأليف العبارة.

والباب السابع وهو الفصل والوصل يكون بني مجلتني فأكثر ال حمالة، والباب الثامن وهو اإلجياز
واإلطناب يدخل معظمه يف احلديث عن مجلة أو عدة مجل. 

\‹U‡^;∞b;„ei;دراسة علم املعاين للجمل واجلملة الواحدة وأجزاء اجلملة ينفي الفرية املستحدثة أن

بالغتنا العربية هتتم باجلملة وأجزائها فحسب.  
U€Ë·]Ÿ علم املعاين أصله علم معاين النحو فحذف املضاف إليه اختصارا.

* * *



٣٨

k]eÁÑÅh

 UÈh_Á;]⁄Ë…;ÏuËuë’\;Ïd]p¸\;jü;] ČŞ|;√î;UÿÂ¯\;fÁÑÅi’\

UÊ·;È›]¬∏\;€÷¡;√î\Â;HL

جـ ـ عبد القاهر اجلرجاين تَيْبَة    ب ـ ابن قُ  أ ـ أبو هالل العسكري  
UÈ›]¬∏\;€÷¡;ÎÅ]…;HM

جـ ـ االشتقاق ب ـ إعراب أواخر الكلامت    أ ـ معرفة إعجاز القرآن  
٣- علم: .......... هو أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم ملقتىض احلال.

جـ ـ البيان ب  ـ البديع     أ ـ املعاين    
ÿÂ¯\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

(عبد القاهر اجلرجاين)    UÊ·;È›]¬∏\;€÷¡;√î\Â;HL

(معرفة إعجاز القرآن)    UÈ›]¬∏\;€÷¡;ÎÅ]…;HM

٣-  علم: (املعاين) هو أصول وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم مقتىض احلال.
U_Ş£\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;CXD;ÎÑ]åbÂ;ÏuËuë’\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;C√;D;ÎÑ]åb;√î;UÈ›]m’\;fÁÑÅi’\

) استوت قواعد البالغة يف صورهتا النهائية عىل يد القزويني.. ١   ) 
)  إدراك الكالم املستحسن من عدمه من وظائف علم املعاين.. ٢   ) 
)  علم البيان هو العلم الثالث من علوم البالغة.. ٣   ) 
)  علم املعاين يدرس اللفظة املفردة فحسب.. ٤   ) 
)  علم املعاين أصله علم معاين النحو حذف املضاف إليه.. ٥   ) 
)  علم املعاين والبيان والبديع هي فنون علم البالغة فقط. . ٦   ) 
)  ال يوجد تشابه بني تعريف علم البالغة وعلم املعاين. . ٧   ) 



٣٩

)  ليس للذوق السليم أمهية يف إدراك الكلامت الفصيحة من غريها.. ٨   ) 
)  علم املعاين هو معرفة أحوال اللفظ العريب التي يطابق مقتىض احلال.. ٩   )

È›]m’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

.(√).٥  .(X) .٤  .(X) .٣  .(√) .٢  .(√)  .١
.(√) .٩  .(X) .٨   .(X).٧   .(√)  .٦

* * *



٤٠



٤١

ÏË›]m’\;ÎÅtÊ’\
( أحوال اإلسناد اخلربي)

أهداف الوحدة الثانية
: ا عىل أنْ بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادرً

١ ..يكتب مقاالً عن اإلسناد اخلرب
يعد بحثًا يتناول فيه احلقيقة العقلية واملجاز العقىل.. ٢
ا عن عالقات املجاز العقىل.. ٣ يكتب موضوعً
يطبق مادرسه عىل أمثلة ونصوص مقدمة له.. ٤



٤٢

ÿÂ¯\;ãÑÅ’\

;CÍ1£\;Ä]fià¸\;ÿ\Êt^;D

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

يعرف اإلسناد اخلربي.١. 
يعرف اخلرب .٢. 
يعدد أغراض اخلرب مع التمثيل.٣. 
يستخرج أغراض اخلرب من مجل مقدمة له.٤. 
يأتى بأمثلة ألرضب اخلرب.٥. 
يذكر األغراض التى خيرج اخلرب فيها عن مقتىض ظاهر احلال مع التمثيل.٦. 

اخلرب، صدق  ومدار  اإلنشاء،  وبني  بينه  والفرق  اخلرب،  مفهوم  الدرس  هذا  يتناول   UãÑÅ’\ ;ÀêÂ

وكذبه، وماهية اإلسناد، وأركانه، وصور اإلسناد اخلربي، وأغراض اخلرب األصلية والفرعية، وأرضب
اخلرب املختلفة، وجميء اخلرب عىل خالف مقتىض الظاهر. 

ãÑÅ’\;{Öå

UÅË‚≤

واالسمية وفاعل،  فعل  من  مكونة  والفعلية  فعلية،  أو  اسمية  تكون  أن  إما  العربية  اللغة  يف  اجلملة 
: «ذهبَ حممد إىل املعهد»، و«رشح األستاذ الدرس»، و «عاد حممد مكونة من مبتدأ وخرب، فإذا قلتَ
: «العلم نافع، و «األزهر ملنزله»، و «تناول حممد الطعام»  فهي مجل فعلية ؛ ألهنا مبتدأة بفعل، وإذا قلتَ

ذو جمد تليد»، و«طالب األزهر حافظ للقرآن»  فهي مجل اسمية؛ ألهنا مبتدأة باسم . 



٤٣

ومضمون اجلملة: هو معناها املراد منها، والذي ال يفهم إال بضم الفاعل للفعل يف اجلملة الفعلية،
أو بضم اخلرب للمبتدأ يف اجلملة االسمية، وبدون هذا الضم ال يمكن أن نفهم املعنى مطلقا، فإذا قلتَ
، ومل تأت بالفاعل بعد كل فعل تَّ كَ يف اجلمل الفعلية السابقة: «ذهب، ورشح، وعاد، وتناول»  ثم سَ
مل يفهم السامع شيئا، وكذلك احلال يف اجلمل االسمية السابقة، فإذا قلت: «العلم، واألزهر، وطالب
، ومل تضم اخلرب للمبتدأ مل يفهم السامع شيئا مطلقا، وهذا الضم وما ينشئه من معنى األزهر»  وسكتَّ

هو ما يسميه البالغيون اإلسناد.
Ä]fià¸\;ÀÁÖ¬h

وعىل ذلك فاملراد باإلسناد عند البالغيني هو: ضم كلمة إىل أخر عىل نحو يفيد هذا الضم معنى
حيسن السكوت عليه.

UØfil\;Ø¡Ê›;∞b;Ä]fià¸\;€âŒfiÁ

من تقدم  عام  النظر  برصف  اسمني  اإلسناد  طرفا  فيه  كان  ما  كل  به  ويقصد  اسمي،  إسناد  أوال: 
حروف.

ثانيا: إسناد فعيل: ويقصد به كل مجلة ابتدأت بفعل برصف النظر عام تقدم الفعل من حروف، وال
املتقدم، الفعل  زمن  عن  النظر  وبغض  للمجهول،  مبنيا  أو  للمعلوم،  مبنيا  الفعل  يكون  أن  بني  فرق 

ماضياكان أو حاال أو استقباال.
1£\;Ìfi¬Ÿ

UÅË‚≤

استقرأ البالغيون الكالم العريب فوجدوه ال خيرج مطلقا عن قسمني: اخلرب واإلنشاء. 
وحيتمل الصدق،  حيتمل  ألنه  خربي؛  كالم  فهو  لسيبويه»،  الكتاب  «قرأت  تقول:  حينام  فمثال 

الكذب.
ولكن إذا قلت مثال: «اخرج»  أو «ادخل»، فالفعل مل يقع أصالً حتى يدخل دائرة احتامل الصدق،

والكذب، فأنت تطلب إنشاء فعل. 
ا وإنشاء . من هنا: قسم البالغيون الكالم قسمني: خربً



٤٤

U1£\Â هو قول حيتمل الصدق والكذب لذاته. 

؟ فهو بطبيعته حيتمل األمرين، بغض النظر أو: هو ما يصح أن تقول للمتكلم به صدقتَ أو كذبتَ
عن قائل هذا األسلوب، وهلذا قيد البالغيون هذا التعريف بقوهلم «لذاته»  حتى خترج أخبار اهللا ـ عز

وجل ـ وأخبار رسوله ملسو هيلع هللا ىلص فكلها أخبار ال حتتمل إال الصدق. 
ال فهي  حتتنا»   و«األرض  فوقنا»،  مثل: «السامء  البدهية  األخبار  التعريف  هذا  من  كذلك  وخيرج 

حتتمل إال الصدق . 
وخيرج كذلك من هذا التعريف أخبار الدجالني واملشعوذين ومدعي النبوة مثل : مسيلمة الكذاب

فأخبارهم ال حتتمل إال الكذب. 
، أو كذبت. UÔ]ç›¸\Â هو قول ال حيتمل الصدق وال الكذب. فهو مل يقع حتى يقال لقائله: صدقتَ

وكل أسلوب من هذين األسلوبني له أغراض ومعان هيدف املتكلم إليها عند استعامل أي منهام كام
سيأتيكَ .

 „dÉ—Â;1£\;–Åê;Ìfi¬Ÿ

املراد باخلرب الصادق: مطابقة حكمه للواقع. 
واملراد باخلرب الكاذب: عدم مطابقة حكمه هلذا الواقع. 

من حممد  مَ  دِ و«قَ االختبار»   يف  حممد  «نجح  و  ممطرة»،  «السامء  و  ساطعة»،  «الشمس   : قلتَ فلو 
ا ا للواقع فهو صادق، أما إذا كان مضمون  هذا اخلرب خمالفً السفر»، وكان مضمون ذلك اخلرب مطابقً

للواقع فهو كاذب. 
وعىل ذلك فصدق اخلرب هو مطابقة النسبة الكالمية للنسبة اخلارجية، فالعربة يف الصدق أو الكذب

هو النظر إىل الواقع، وليس إىل نية املتكلم كام ير بعضهم. 
1£\;ô\Ö≈^

UÅË‚≤

معلوم لكل عاقل أنك إذا تفوهتَ بجملة خربية ال بد أن يكون هلا غرض من وراء تلفظك هبا، وإال
مِني(١) الذين ال يؤبه بأقواهلم، وهنا نظر البالغيون يف األغراض املرادة من كل كالم سَ ْ رصتَ من املُربَ

ي وال يعقل ما ينطق به. ذِ هْ (١) المبرسمين: جمع مفرده: المبرسم وهو الذ يَ



٤٥

خربي فوجدوا أن هذه األغراض تنقسم قسمني: أغراض أصلية للخرب، وأغراض فرعية تستفاد من
سياق الكالم.

ÏË÷ê¯\;1£\;ô\Ö≈^;U⁄̂ Â^

;U‡]Ë÷ê^;‡]îÖ≈;1}÷’

الغرض الثاين: «الزم فائدة اخلرب».  الغرض األول: «فائدة اخلرب». 
U1£\;ÎÅ]…;ªd]îÂ هو إفادة املتكلم املخاطبَ احلكم الذي تضمنته اجلملة، وذلك إذا كان املخاطب

جاهالً بمضموهنا. 
»  فقد أفادنا النبي  هبذا احلديث فائدة كنا نجهلها قبل أن يذكر هذا اخلرب. ةُ لَ امَ عَ ينُ الْـمُ مثل: «الدِّ

أي: أن املتكلم أفاد املخاطب حكامً مل يكن عىل علم به من قبل.
أو بعبارة أخر كل معلومة يستفيدها املخاطب من املتكلم، ومل يكن عىل علم هبا من قبل، فهذا

يسمى فائدة اخلرب.
U1£\;ÎÅ]…;‹Üˆ;ªd]îÂ أن يكون املخاطب عىل علم بمضمون اخلرب، ولكنه ال يعلم أن املتكلمَ

لِم املخاطب أنه يعلم هذا املوضوع، كأن يكون املخاطبُ عْ يعلمه، وغرض املتكلم بكالمه عندئذ أن يُ
في خرب نجاحه فتقول له: «أنتَ نجحت يف االمتحان»، فتعلمه بذلك أنك تعلم، فيكون مراد املتكلم خيُ

عندئذ (الزم الفائدة) أي: إعالم املخاطب أنه يعلم اخلرب.
ÏË¡Ö’\;1£\;ô\Ö≈^

الغرضني هذين  غري  بالغية   أخر أغراضا  ليفيد  السابقني؛  األصلني  خالف  عىل  اخلرب  يأيت  قد 
الكالم، سياق  عىل  استخراجها  يف  دُ  تَمَ عْ ويُ حرصها،  يمكن  ال  املستفادة  األغراض  وهذه  األصليني، 
والظروف التي أُلقي فيها، ومن ثم سنورد ألبنائنا الطالب نامذج من األغراض البالغية الفرعية للخرب،

ويف كل هذه األخبار ال يعقل أن يكون املراد هبا إفادة السامع فائدة اخلرب، وال الزم فائدة اخلرب. 
فمن أغراض اخلرب الفرعية:

١ـ االسرتحام واالستعطاف مثل: (إين فقري إىل عفو ريب)، ومثله قول الشاعر: 
*** ا ــاكَ ـ ــاين أَتَ كَ اجلـ ــدُ بْـ ــي عَ ـ ِ ــاكَإِهلَ عَ ــدْ دَ قَ نُــوبِ وَ قــرا بالذُّ مُ



٤٦

٢ـ إظهار الضعف واخلضوع، مثل قوله تعاىل: 
نث / 0 1   2 3  4 5 6 7مث [مريم:٤].

٣ـ إظهار الفرح بمقبل، والشامتة بمدبر، مثل قوله تعاىل: 
نث r     q p o  nm l k j iمث  [اإلرساء:٨١].

٤ـ حتريك اهلمة إىل ما يلزم حتصيله. مثل: «العامل خري من اجلاهل»  تقال تشجيعا عىل طلب العلم،
ونفض غبار اجلهل.

٥ـ الوعظ والتذكري، مثل قوله تعاىل: نث ] \مث  [التكاثر:١] حيث خرج اخلرب عن معناه
األصيل إىل الوعظ والتذكري والتوبيخ. 

٦ـ التحقري والتهكم واالستهزاء، مثل قوله تعاىل: نث: ; > =مث [الواقعة:٥٦]. أي: أن هذا
العذاب هو أول ضيافتهم يوم القيامة، ففيه سخرية هبم؛ وازدراء هلم ؛ ألن النزل هو ما يقدم للضيف

من وسائل اإلكرام.  
ومثله قوله تعاىل: نث zy x wv u ts r q  p o n m   l k } |مث
» أي: ال ويل لكم وال نارص إال نار جهنم، وهو هتكم مْ كُ الَ وْ يَ مَ مُ النَّارُ هِ اكُ أْوَ [احلديد:١٥] ففي قوله: «مَ

هبم، وسخرية منهم، وازدراء هلم.  
٧ـ العتاب، مثل قوله تعاىل: نث E  D Cمث   [املمتحنة:١]  ففي اخلرب عتاب لبعض املؤمنني

من قريش الذين يرسون باملودة لكفار مكة.
٨ ـ التوبيخ، مثل قولك لعاق والديه: «مها والداك»  فهو يعرف ذلك، ولكنك توبخه؛ ألنه مل يقم

بحقهام عىل الوجه األكمل.  
٩ـ الوعيد والتهديد: مثل قوله تعاىل: نث N  M L  K  J  I       H  G  مث  [الشعراء:٦]
حيث خرج اخلرب عن ظاهره إىل التهديد والوعيد، بمعونة القرائن، وال يعقل أن يكون املراد به فائدة

اخلرب أو الزم الفائدة.  
_  ^  ]   \  [   Z نث  تعاىل:  قوله  مثل  والتفظيع،  التهويل  ١٠ـ 
^  ]   \ نث  قوله:  يف  اخلربية  اجلملة  يف  بالدمدمة  فالتعبري  [الشمس:١٤]  `مث 

_مث    [الشمس:١٤] يدل عىل هول العذاب، وفظاعته وشدته.



٤٧

١١ـ إظهار التحرس واحلزن، مثل قوله تعاىل: نث ¨ © ª » ¬مث  [آل عمران:٣٦]، فامرأة
عدم عىل  حزهنا  وتبدي  تتحرس  ولكنها   ، مريم  السيدة  وهي   ، أنثى  وضعت  أهنا  تعلم  عمران 
إنجاهبا للذكر الذي كانت وهبته ـ قبل والدهتا ـ خلدمة بيت املقدس، فلام أنجبت ، وجاء الوليد عىل

غري املراد أبدت حرسهتا وحزهنا.
1£\;gÖî^

UÅË‚≤

أي متكلم بكالم عريب يف هذا الكون الفسيح إذا أراد أن خياطب أحدا بخرب معني فإن هذا املخاطب
ال خيرج حالُه وصفتُه عن ثالث حاالت، إما أن يكون خايل الذهن من اخلرب الذي يلقيه عليه املتكلم،
وإما أن يكون شاكا ومرتددا يف اخلرب الذي خيربه به املتكلم، وإما أن يكون مكذبا ومنكرا للخرب الذي
يتحدث به املتكلم، وال توجد صفة رابعة للمخاطب يف هذا الشأن، ولذلك حرص البالغيون أرضب

اخلرب يف ثالثة أرضب عىل النحو اآليت: 
UÏl˜m’\;1£\;gÖî^

عليه يلقيه  الذي  الكالم  مضمون  من  الذهن  خايل  املخاطب  يكون  أن  وهو   UÈ\Åidˆ\;gÖï’\;z١
املتكلم، وهذا يقتيض من املتكلم أن يورد كالمه للمخاطب خاليًا من أي أداة من أدوات التوكيد. مثل:
(قام زيد، خرج عمرو، سافر حممد، حممد مهذب، سعيد شجاع، حممود كريم)، وهلم جرا، فاملخاطب
هبذا املتكلم  فابتدأه  بمعانيها  جاهل  هو  بل  ملضموهنا  ا  منكرً وال  شاكا  يكن  مل  اخلربية  اجلمل  هذه  يف 
املضمون، فاقتىض ذلك ـ والبالغة هي مطابقة الكالم ملقتىض احلال ـ أن يأيت الكالم خاليًا من التوكيد.

وسمي هذا الرضب ابتدائيا؛ ألن املتكلم ابتدأ املخاطب بحكم مل يكن عىل علم مسبق به. 
عليه يلقيه  الذي  الكالم  مضمون  يف  ا  شاكً أو  ا  مرتددً املخاطب  يكون  أن  وهو   U8÷Ş’\;gÖï’\;z;g

املتكلم، وهذا يقتيض من املتكلم أن يؤكد له الكالم بمؤكد واحد؛ لينزع عنه هذا الشك والرتدد، مثل:
ا شجاع)، وهلم جرا.  ا مهذب، إن سعيدً (قد قام زيد، قد خرج عمرو،  إن حممدً

وسمي طلبيَا؛ ألن املخاطب ملا كان شاكا أو مرتددا كأنه طلب بلسان احلال من املتكلم أن ينزع عنه
هذا الشك والرتدد، فاقتىض هذا احلال تأكيد الكالم امللقى إليه تقوية للحكم؛ ليتمكن املعنى من نفسه،

ويطرح الشك وراء ظهره. 



٤٨

UÍÑ]“›¸\;gÖï’\;z;s وهو أن يكون املخاطب منكرا ملضمون الكالم الذي يلقيه عليه املتكلم، مكذبا
ا خالفه، وهذا يقتيض من املتكلم أن يؤكد له الكالم بأكثر من مؤكد عىل حسب درجة اإلنكار قوة له، معتقدً
ا ملهذب، ا؛ لينزع عنه هذا اإلنكار، مثل: (لقد قام زيد، لقد خرج عمرو، لقد سافر حممد، إن حممدً وضعفً

ا لشجاع) وهلم جرا.   إن سعيدً
ومن ذلك قوله تعاىل: نث * +   ,مث  [الصافات:٤]، حيث أكدت هذه اجلملة اخلربية بإن والالم

واسمية اجلملة؛ ألن املخاطب منكر. 
وأصدق مثال عىل هذا ما ورد يف قوله تعاىل: نث ! " # $ % & ' ) (
= < ; : 9 8 7 6 5 4   3 2 1 0 / . - , + *

<  ? @ K   J   I H G F E D C B A مث  [يس١٣- ١٦]
ا اخلرب بمؤكدين: إن واسمية اجلملة، وملا زادوا حيث قال يف املرة األوىل: ? J        I   4< مؤكدً
يف اإلنكار؛ والتكذيب يف قوهلم: نث D C B A @ ?  >  = < ; : 9 8 7مث زاد
جاء حيث  مث   K   J   I H G F نث تعاىل:  قوله  يف  التالية  اآلية  يف  املؤكدات  يف  احلواريون 
فزيد بالالم،  والتوكيد  اجلملة،  واسمية  ا»   «إِنَّ و   ،« مُ لَ عْ يَ نَا  بُّ «رَ القسم  مؤكدات،  بأربعة  مؤكدا  اخلرب 

التوكيد يف اخلرب تناسبا مع حال املخاطب.  
ا مكذبـًا فسمي هذا الرضب بام عليه حال املخاطب. وسمي اخلرب إنكاريـًا؛ ألن املخاطب كان منكرً

ÿ]¢\;Ö·]Ω;ÌïiŒŸ;Ã˜|;Ì÷¡;CÍ1£\;Ä]fià¸\D;‹˜“’\;ÔÈ§

 UÅË‚≤

إذا جاء كالم املتكلمني مع املخاطبني عىل هذه األرضب السابقة أي: خلو الكالم من التوكيد خلايل
الذهن، وتوكيده بمؤكد للشاك املرتدد، وبأكثر من مؤكد للمنكر للمكذب فإن البالغيني يطلقون عىل

هذا األمر «جميء الكالم عىل مقتىض الظاهر»، كام سبق بيانه.
املخاطب، حال  ظاهر  مقتىض  عن  العدول  املتنوعة  واملقامات  املختلفة  األحوال  تقتيض  قد  ولكن 
الكالم سياق  ويستدعي  املقام،  يقتيض  عندئذ  حاله،  ظاهر  مقتىض  خالف  عىل  الكالمَ  املتكلمُ  دُ  ويُورِ
أن ال يعتد املتكلم هبذا الظاهر بل خياطبه عىل خالف ظاهر حاله؛ العتبارات وأرسار بالغية يلحظها

املتكلم منها:  
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١ـ تنزيل العامل بفائدة اخلرب والزم فائدته منزلة اجلاهل هبام؛ لعدم جريه عىل موجب علمه, فيلقى إليه
اخلرب كام يلقى إىل اجلاهل, كقولك: ملن يعلم وجوب الصالة وهو ال يصيل: «الصالة واجبة»  توبيخا له

عىل عدم عمله بمقتىض علمه.  
ومثله: قول الفرزدق هلشام بن عبد امللك ملا جتاهل معرفة عيل بن احلسني ريض اهللا عنهام حني رأ

الناس قد التفوا حوله يف الكعبة فسأل من هذا؟ وهو يعرفه: 
*** ـــمِ هِ لِّ ـــادِ اهللاِ كُ بَ ِ عِ ـــريْ ـــنُ خَ ا ابْ ـــذَ لَمُهَ ــرُ الْعَ ــيُّ الطَّاهِ ــيُّ النَّقِ ا التَّقِ ــذَ هَ

فنزله الفرزذق منزلة اجلاهل بفائدة اخلرب وهو يعلمه متام العلم.
٢ـ تنزيل غري السائل منزلة السائل: إذا تقدم يف الكالم ما يشري له بحكم اخلرب فيسترشف له استرشاف
املرتدد الطالب كقوله تعاىل: نثã    â áà ß Þ Ý  Ü Û      Ú Ù Øمث
وا» يشري باستحقاق قوم نوح العذاب، فجاء لَمُ ينَ ظَ اطِبْنِي يفِ الَّذِ َ ال ختُ [هود:٣٧]، فإن قوله تعاىل: «وَ
له يلوح  ما  تقدم  ألنه  السائل؛  منزلة  لنوح   تنزيال  ãمث      âنث قوله:  يف  بإن  مؤكدا  اخلرب 
Õ       Ô Ó Ò Ñ Ð Ï هُ أن ينجي ابنه يف قوله:  نث بَّ باخلرب، ومع ذلك رأفة منه ورمحة سأل رَ

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Öمث [هود:٤٥].
٣ـ تنزيل غري املنكر منزلة املنكر: وذلك إذا ظهر عليه يشء من أمارات اإلنكار كقول «حجل بن

هِ «شقيق» : مِّ نضلة الباهيل»  يف ابْنِ عَ
*** َــهُ حمْ رُ ــا  ضً ارِ عَ يقٌ  ــقِ شَ ــاءَ  مــاحٌجَ ــمْ رِ ــكَ فِيهِ مِّ ـي عَ نـِ إِنَّ بَ

إعجاب عىل  دليل  به  مستعرضا  يديه  يف  رحمه  وضع  قد  بشجاعته  مدال  هكذا  جميء «شقيق»   فإن 
شديد منه بنفسه، واعتقاد أنه ال يقوم إليه أحد من بني عمه كأهنم كلهم عزل ليس مع أحد منهم رماح،

. « احٌ مَ مْ رِ كَ فِيهِ مِّ دا: «إنَّ بَني عَ هِ مؤكّ مِّ ه له، فقالَ له ابْن عَ جّ ربَ املُْوَ فاقتىضَ حالُهُ تأكيد اخلَْ
غري وهم  املخاطبون  نزل  حيث  [املؤمنون:١٥]  مث   ±   °  ¯   ® نث¬  تعاىل:  قوله  ومثله 
منكرين للموت منزلة املنكرين؛ لظهور أمارات اإلنكار عليهم، وغفلتهم عن املوت, وعدم استعدادهم
له بالعمل الصالح، وهذا مما يعد من عالمات اإلنكار؛ ولذلك نزلوا منزلة املنكرين فأكد هلم اخلرب بإن

والالم واسمية اجلملة جريا عىل غري ظاهر حال املخاطب.  
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٤ـ تنزيل املنكر منزلة غري املنكر: وذلك يتأتى إذا كان عند املنكر شواهد ودالئل لو تأملها الرتدع
وزال إنكاره, كام يقال ملنكر اإلسالم: «اإلسالم حق»، فيورد له الكالم خاليا  من التوكيد بالرغم من
أنه منكر، وكان حقه أن يؤكد له بأكثر من مؤكد، ولكنه ملا استابنت حقائق اإلسالم أمامه ومل يؤمن به

عاملناه يف كالمنا له معاملة غري املنكر. 
وعليه قوله تعاىل: نث Ñ  Ð Ïمث  [البقرة:١٦٣]، فاملخاطبون منكرون لأللوهية والوحدانية،
ولكن جاء اخلرب عىل خالف ظاهر حاهلم فلم يؤكد هلم بأي مؤكد؛ تنبيها هلم عىل أن األلوهية والوحدانية
ال ينكرها عاقل؛ لوجود الشواهد الدالة عىل ذلك بوضوح شديد، فبني أيدهيم من الدالئل الساطعة،

والرباهني القاطعة ما لو تأملوها الهتدوا للوحدانية. 
* * *
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  اإلسناد اخلربي: هو ضم كلمة إىل أخر عىل نحو ينشأ من هذا الضم معنى مفيدا.
اخلرب: هو قول حيتمل الصدق والكذب لذاته.

أغراض اخلرب 
األصل يف اخلرب أن يلقى ألحد غرضني:

إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة، ويسمى ذلك احلكم فائدة اخلرب.
إفادة املخاطب أن املتكلم عامل باحلكم، ويسمى ذلك الزم الفائدة.

وهناك أغراض فرعية يلقى اخلرب ألجلها منها:
(٤) التوبيخ (٣) إظهار الضعف  (٢) إظهار التحرس  (١)  االسرتحام 

(٦) إظهار الفرح بمقبل والشامتة بمدبر. (٥) حتريك اهلمة إىل ما يلزم حتصيله.  
أرضب اخلرب ثالثة:

(١) ابتدائي: وذلك إذا كان املخاطب خايل الذهن من احلكم فال حيتاج إىل توكيد.
(٢) طلبي: وذلك إذا كان املخاطب مرتددا يف احلكم يريد اليقني به، فيحتاج إىل توكيد.

(٣) إنكاري: وذلك إذا كان املخاطب منكرا للحكم فيحتاج إىل مؤكدات تزيل إنكاره.
التنبيه،  وأحرف  التوكيد،  ونونا  االبتداء،  والم  ،والقسم،  ،أنّ (إنّ منها  كثرية  املؤكدات  وهذه 

واحلروف الزائدة، وقد، وأما الرشطية، واسمية اجلملة برشط أن تأيت معها أداة توكيد) .
خيرج اخلرب عن مقتىض ظاهر احلال ألغراض بالغية منها:

تنزيل العامل بفائدة اخلرب والزم فائدته منزلة اجلاهل هبام.  . ١
تنزيل غري السائل منزلة السائل إذا تقدم يف الكالم ما يشري له بحكم اخلرب. . ٢
تنزيل غري املنكر منزلة املنكر، وذلك إذا ظهر عليه يشء من أمارات اإلنكار.. ٣
تأملها . ٤ لو  ودالئل  شواهد  املنكر  عند  كان  إذا  يتأتى  وذلك  املنكر،  غري  منزلة  املنكر  تنزيل 

الرتدع وزال إنكاره.
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ˆU‡^;øt;اإلسناد اخلربي حيتمل الصدق والكذب لذاته بخالف اإلسناد اإلنشائي فهو ال حيتمل

صدقا وال كذبا .
ˆU‡^;øt صدق اخلرب وكذبه يعود للواقع اخلارجي، فلو طابق كالم املتكلم الواقع اخلارجي يكون

خربه صادقا، ولو خالفه يكون خربه كاذبا .
ˆU‡^;øt للخرب أغراضا فرعية كثرية اليمكن حرصها . 

\‹U‡^;∞b;„ei كالم املتكلمني مع املخاطبني إذا جاء عىل أرضب اخلرب الثالثة أي: خلو الكالم من

التوكيد خلايل الذهن، وتوكيده بمؤكد للشاك املرتدد، وبأكثر من مؤكد للمنكر للمكذب فإن البالغيني
يطلقون عىل هذا األمر «جميء الكالم عىل مقتىض الظاهر» . 

حال ظاهر  مقتىض  عن  العدول  تقتيض  قد  املتنوعة  واملقامات  املختلفة  األحوال   U‡^ ;∞b ;„ei›\

يلحظها بالغية  العتبارات وأرسار  ظاهر حاله،  املتكلمُ الكالمَ عىل خالف مقتىض  دُ  املخاطب، ويُورِ
املتكلم . 

U€Ë·]Ÿ تنزيل العامل بفائدة اخلرب والزم فائدته يعد من جميء الكالم عىل خالف مقتىض ظاهر احلال.

U€Ë·]Ÿ توكيد اخلرب للمنكر بأكثر من مؤكد يعد من جميء الكالم عىل مقتىض ظاهر احلال. 

* * *
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١ـ نث : ; >    = < ?     مث [يوسف:٨٨].
(االسرتحام واالستعطاف ـ استنهاض اهلمم ـ إظهار الضعف)

٢ـ  نث ] \  [ ^ _ ` مث  [التكاثر:١ـ ٢].
(العقاب ـ الوعيد ـ الوعظ والتذكري)

٣ـ     قال الشاعر:
*** ا أَتَــاكَ اجلــاين  كَ  بْــدُ عَ ــي  ِ ــاكَإِهلَ عَ ــدْ دَ قَ نُــوبِ وَ ــرا بالذُّ قِ مُ

( إظهار التحرس ـ إظهار الضعف ـ االستغضاب)
٤ـ      نث E  D C مث [املمتحنة:١].

(العقاب ـ التوبيخ ـ الوعيد)
٥ـ نوع اخلرب يف قول الشاعر:

*** ائِمُ زَ ـأْيتِ الْعَ مِ تَ ـزْ ـلِ الْعَ رِ أَهْ دْ ـىلَ قَ مُعَ اَرِ ــكَ امِ املْ ــرَ رِ الْكِ ــدْ ــىلَ قَ ــأْيتِ عَ تَ وَ
*** ــا هَ ارُ غَ ــريِ صِ غِ ِ الصَّ ــنيْ ُ يفِ عَ ــربُ تَكْ ــمُوَ ظَائِ ــم العْ ظِيِ ِ الْعَ ــنيْ ــرُ يفِ عَ غُ تصْ وَ

(ابتدائي ـ طلبي ـ إنكاري)
٦ـ نوع اخلرب يف قول الشاعر:

*** ةٌ ارَ ــرَ مَ ينــي  ِ تَعْرتَ لْــوٌ  لَحُ إِينِّ  دِوَ ــوَّ أُعَ لَــمْ  ــا  لِمَ اكٌ  َّ لَــرتَ إينّ  وَ
(ابتدائي ـ طلبي ـ إنكاري)

٧ـ نوع اخلرب يف قول الشاعر: 
*** ـي نَيَّتـِ مِ  َّ ـنيَ لَتَأْتـِ ــتُ  لِمْ عَ ــدْ  لَقَ اوَ هَ امُ ــهَ ــا التَطِيــشُ سِ نَايَ إِنَّ الْمَ

(ابتدائي ـ طلبي ـ إنكاري)
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١ـ االسرتحام واالستعطاف.   
٢ـ الوعظ والتذكري.
٣ـ إظهار الضعف.

٤ـ العتاب.
مَّ خال من املؤكدات.  نْ ثَ ٥ـ نوع اخلرب ابتدائي خوطب به خايل الذهن، مِ

مَّ حو أكثر من مؤكد.  نْ ثَ ٦ـ نوع اخلرب إنكاري خوطب به املنكر، مِ
٧ـ نوع اخلرب طلبي ولذلك أكد بمؤكد واحد يف قوله: «إن املنايا».

;È›]m’\;fÁÑÅi’\

UÈh_Á;]⁄Ë…;_Ş£\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;CxD;ÎÑ]åbÂ;GÏuËuë’\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;C√D;ÎÑ]åb;√î

١.  (      ) األسلوب اخلربي قول الحيتمل الصدق والكذب. 
٢.  (      ) األسلوب اإلنشائي هو النوع املقابل لألسلوب اخلربي.

٣.  (      ) اخلرب يفيد فائدة اخلرب أو الزم الفائدة فقط.
٤.  (      ) نوع اخلرب يف قولنا (ربنا اهللا) طلبي. 

٥.  (      ) نوع اخلرب يف قولنا ( إن ربنا هو اهللا) ابتدائي.
) مها أدوات التوكيد فقط.  ٦.  (      ) (إنّ وأنّ

٧.  (      ) تنزيل غري السائل منزلة السائل يأيت عىل ظاهر احلال 
٨.  (      ) أرضب اخلرب كثرية ال تنحرص. 

٩.  (      )  أغراض اخلرب األصلية أكثر من الفرعية . 
(      ) يؤكد اخلرب بمؤكد واحد خلايل الذهن   .١٠
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.(x) .٥   .(x) .٤  .(x) .٣  .(√) .٢   .(x)  .١
 .(x) .١٠  .(x) .٩   .(x) .٨   .(x) .٧   .(x)  .٦

n’]m’\;fÁÑÅi’\
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بأ
ـ الغرض من اخلرب يف قوله تعاىل:(قال 

نوح رب إهنم عصوين)
ـ قوله تعاىل: (إنك ملن املرسلني)

ـ أرضب اخلرب
ـ من أغراض اخلرب الفرعية
ـ أغراض اخلرب األصلية

ـ أسلوب خربي إنكاري.
ـ استغضاب اهللا.

ـ إفادة الفائدة ـ أو الزم الفائدة.
واحلرسة    ـ  االسرتحام  منها:  كثرية  ـ 

والضعف، الفخر وغري ذلك.
ـ ابتدائي، وطلبي، وإنكاري

√d\Ö’\;fÁÑÅi’\

UÏË’]i’\;k]u÷Şë∏\;k]ÁÖ¬h;Ö—Ç\

اخلرب االبتدائي ـ اخلرب الطلبي ـ اخلرب اإلنكاري ـ اإلسناد اخلربي.

√d\Ö’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

اخلرب االبتدائي : هو ما كان املخاطب به خايل الذهن من احلكم فال حيتاج إىل توكيد.
اخلرب الطلبي : هو ما كان املخاطب به مرتددا يف احلكم ويريد اليقني به، فيحتاج إىل توكيد واحد.

اخلرب اإلنكاري : هو ما كان املخاطب به منكرا للحكم فيحتاج إىل مؤكدات تزيل إنكاره حسب
قوة إنكاره وضعفه. 

اإلسناد اخلربي: هو ضم كلمة إىل أخر بحيث ينشأ من هذا الضم معنى حيسن السكوت عليه. 



٥٦

;äŸ]£\;fÁÑÅi’\

Uk]⁄÷“’\;flŸ;ØàÊŒ’\;Ød;]π;fà]fiÁ;]±;ÏËh˙\;k]≈\Ö’\;˘Ÿ\

(طلبيا ـ فائدة اخلرب ـ ابتدائيا ـ الزم الفائدة ـ إنكاريا ـ السياق) 
ـ إذا كان املخاطب خايل الذهن من احلكم كان اخلرب ........... وإذا كان مرتددا كان اخلرب ...........

وإذا كان منكرا كان اخلرب............. 
حيددها  أخر أغراضا  يفيد  أن  وإما   ........... يفيد  أن  وإما   ........... يفيد  أن  إما  اخلرب  ـ 

  ...........
äŸ]£\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

ـ إذا كان املخاطب خايل الذهن من احلكم كان اخلرب ابتدائيا، وإذا كان مرتددا كان اخلرب طلبيا، وإذا
كان منكرا كان اخلرب إنكاريا.

حيددها  أخر أغراضا  يفيد  أن  وإما  الفائدة،  الزم  يفيد  أن  وإما  اخلرب،  فائدة  يفيد  أن  إما  اخلرب  ـ 
السياق.  

* * *



٥٧

È›]m’\;ãÑÅ’\

CÈ÷Œ¬’\;Ü]-\D

أهداف الدرس 
: ا عىل أنْ  بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

يرشح تعريف كل من احلقيقة العقلية  واملجاز العقىل مع التمثيل .١. 
يقارن بني عالقات املجاز العقىل.٢. 
يذكر أمثلة لعالقات املجاز العقىل.٣. 
يستخرج من أمثلة مقدمة له العالقات التالية: السببية، الزمانية، املكانية.٤. 
يقارن بني عالقة الفاعلية واملفعولية.٥. 
يذكر األغراض البالغية للمجاز العقيل.٦. 

UãÑÅ’\;ÀêÂ يتناول هذا الدرس تعريف احلقيقة العقلية، وتعريف املجاز العقيل وعالقاته املختلفة،

وأرساره البالغية. 
ãÑÅ’\;{Öå

UÅË‚≤

»، تلحظ أن »، «رسين الزمانُ تأملْ ـ عزيزي الطالب ـ هذين التعبريين، ووازن بينهام «رسين حممدٌ
فاعل «رس»  يف التعبري األول هو «حممد»، وإسناد الفعل «رس»  إىل «حممد»  إسناد حقيقي؛ ألنه يتأتى منه
ا حقيقيا. مَّ فاإلسناد يف هذا التعبري يسمى إسنادً زٌ يف اإلسناد، من ثَ وُّ َ أن يفعل هذا الفعل، فلم يقع إذن جتَ
بخالف فاعل «رس»  يف التعبري الثاين (الزمان)، فهو ال يتأتى منه أن يقوم بالفعل، فوقع بذلك جتوز
يف اإلسناد، من ثم فاإلسناد يف هذا التعبري الثاين يسمى إسنادا جمازيا. أو بعبارة أخر يسمى باملجاز

العقيل.
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تَ فيها الفعل أو ما يقوم مقامه إىل الفاعل نَدْ بِنَاءً عىل ما قدمنا لك فإن أي مجلة يف اللغة العربية أَسْ وَ
ا عقليا، وهو ما سنحدثك عنه تفصيال فيام هو آت.  إما تكون حقيقة عقلية، وإما أن تكون جمازً

ÏË÷Œ¬’\;ÏŒËŒ¢\;UˆÂ^

املفعول، اسم  الفاعل،  ـ  (اسم  الفعل   معنى  يف  ما  أو  ـ  الفعل  إسناد  هي:  العقلية  احلقيقة  تعريف 
املصدر، الصفة املشبهة، أفعل التفضيل) إىل ما هو له عند املتكلم يف الظاهر.

»، و «سافرَ عمرو»، و» ذاكر حممود»، و «خالق الكون هو رب العاملني» فحينام تقول: «جلسَ حممدٌ
فاإلسناد يف هذه األمثلة عىل حقيقته؛ ألنك أسندت الفعل أو ما شاهبه إىل ما هو  له يف الظاهر، ال يشك

يف ذلك أحد.
هُ ردَّ ومن هنا سمي هذا اإلسناد حقيقة عقلية؛ ألن اإلسناد هنا ال دخل للغة فيه من قريب أو بعيد بل مَ
للعقل، فهو املنشئ هلذه العبارات، وما جاء عىل منواهلا، فالعقل وحده دون أدنى تدخل من اللغة هو
ا عقليا، واألمثلة اآلتية تزيد لك األمر جالء. الفيصل يف احلكم عىل الكالم إن كان حقيقة عقلية، أو جمازً

È÷Œ¬’\;Ü]-\;U]Ë›]l

نْ يصدر منه حقيقة فهذا حقيقة عقلية، أما إذا أسند متهيد: إذا أسند املتكلم الفعل أو ما يف معناه إىل مَ
املتكلم الفعل أو ما يف معناه لغري ما هو له فال يكون هذا إسنادا حقيقيا بل هو جماز عقيل؛ ألن الفعل مل

يصدر من صاحبه احلقيقي.  
وعىل ذلك فاملجاز العقىل عرفه البالغيون بقوهلم: هو إسناد الفعل ـ أو ما يف معناه ـ إىل مالبس له

غري ما هو له بتأول. 
س ـ هل يكون هذا التجوز بغري نظام؟ 

هي العالقة  وهذه  إليه،  أسند  وما  الفعل،  بني  عالقة  هناك  تكون  أن  البد  ولكن  ال،  بالطبع  ـ  ج 
املذكورة يف التعريف بلفظة مالبس، ومن هنا كان للمجاز العقيل عدة عالقات.

È÷Œ¬’\;Ü]-\;k]Õ˜¡;U]m’]l

U◊mŸ;ÏËeeâ’\;z١ «بنى األمري املدينة»، و «األمري بانٍ املدينة»، حيث أسند الفعل «بنى» وما يف معناه،
وهو اسم الفاعل «بان»  لألمري إسنادا جمازيا عقليا؛ ألن الفعل «بنى» و«بان»  أُسند لفاعل ليس له يف

احلقيقة املركوزة(١) يف العقل. 
(١) المركوزة: الثابتة المستقرة.
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والعالقة التي سوغت هذا اإلسناد هنا هي السببية؛ ألن أصل اجلملة «بنى البَنَّاءُ املدينة»  فاألمري مل
يبن املدينة بنفسه، ولكنه كان السبب يف البناء، فلو مل يأمر ملا تم البناء، فهذه العالقة سوغت العدول من
اإلسناد احلقيقي إىل هذا اإلسناد املجازي، والقرينة هنا قرينة عقلية؛ ألنه من املستحيل عرفا وعادة أن

يرتك األمري متابعة أحوال إمارته، ويبني املدينة بنفسه.
والرسُّ البالغي يف العدول من احلقيقة إىل املجاز هنا هو إبراز أمهية أمر هذا األمري، إذ لواله ملا تم

البناء البتة. 
ويقف لألساليب،  املتذوقون  يدركه  بالغي   ٌّ رسَ وَ وقرينة،  عالقة،  إذن  عقيل  جماز  فلكل  ذلك  وعىل 

عليه أهل البرص بصناعة الكالم، وقس عىل ذلك كل األمثلة التي تأتيك.  
0  /  .  -   ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! نث  تعاىل:  قوله  ومثله 
وملا مالئكتنا،  ستكتب  واملعنى:   ،[١٨١ عمران:  [آل  7مث   6  5    4  3  2  1
كان اهللا عز وجل ال يكتب، وإنام يأمر مالئكته بالكتابة كام جاء ىف قوله تعاىل نث T     Sمث [االنفطار:

ا؛ لعالقة السببية.   ١١]، أسند الفعل إليه سبحانه وتعاىل جمازً
ے ¡¢ £ ¤ ¥  ~ } |  { zنث تعاىل:  قوله  مثل   UÏË÷¡]’\ ;z٢
¦مث  [اإلرساء:٤٥]، حيث أسند ما يف معنى الفعل وهو اسم املفعول (مستورا) إىل ضمري يعود إىل
(حجابا)، والقرينة هنا عقلية؛ ألن احلجاب يكون ساترا وال يكون مستورا، والعالقة هي الفاعلية؛ ألن

احلجاب يفعل السرت وهو الساتر أي: الفاعل ال املفعول به يف احلقيقة.  
والرسُّ البالغي لذلك؛ هو املبالغة يف السرت والتغطية واإلبعاد. 

معنى يف  ما  أسند  حيث  [القارعة:٧]  Iمث    H  G  Fنث تعاىل:  قوله  مثل   UÏË’Ê¬∏\ ;z٣
الفعل وهو اسم الفاعل «راضية»، إىل ضمري مسترت تقديره (هي) يعود  إىل (عيشة)، والعالقة بينهام
عيشة يقال:  أن  فاألصل  مفعول،  واالسم  اإلسناد،  يكون  أن  واألصل  جمازا،  الرضا  فاعلة  العيشة  أن 

مرضية، ويف ذلك إجياز ومبالغة.  
والقرينة هنا قرينة عقلية؛ ألن العيشة أمر معنوي ال ترىض وال تغضب وال تر وال تفكر.
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قائم»، و «هناره األصيل مثل: «حممد ليله  إىل صاحبه  إىل زمانه ال  إسناد الفعل  UÏË›]Ÿá’\;z٤ وهي 
لليل، يعود  لضمري  األول  املثال  يف  «قائم»  الفاعل  اسم  وهو  الفعل  معنى  يف  ما  أسند  حيث  صائم»، 
وأسند ما يف معنى الفعل وهو اسم الفاعل «صائم»  يف املثال الثاين للنهار، والليل ال يقوم، والنهار ال
ا، ويصبح يف النهار صائام متعبدا، والرس يف ذلك هو املبالغة يصوم بل حممد يظل يف الليل مصليا متهجدً

يف شدة حرص حممد عىل قيام الليل، وصيام النهار حتى شاركه الليل يف القيام، والنهار يف الصيام. 
ومثله قول أيب البقاء الرندي يف(رثاء األندلس)

 *** ــانُ ــمَّ نُقْصَ ــا تَ ا مَ ءٍ إِذَ ْ لِّ يشَ ــكُ ـانُ لِ يْـشِ إِنْسَ ـرُّ بِطِيـبِ الْعَ غَ فَـال يُ
*** لٌ وَ ا دُ َ هتَ دْ ـاهَ ـامَ شَ ـورُ كَ ـيَ األُمُ ــاُنهِ مَ هُ أَزْ تْ ــاءَ ــنٌ سَ مَ هُ زَ َّ ــنْ رسَ مَ

) هو كلمة (زمن) والزمان اليتأتى منه أن يفعل َّ حينام نتأمل ما فوق اخلط نجد أن فاعل الفعل (رسَ
الرسور، فإسناد الرسور إليه جماز، والعالقة الزمانية؛ ألن الرسور حيدث يف الزمان فهو وعاء للحدث،
إىل الفاعل إسناد الفعل «ساء»   إجياز ومبالغة، ومثله  إىل املجاز  احلقيقة  فاعل له، ويف العدول عن  ال 

أزمان. 
I H G  F E D وهذه العالقة ورد هلا أمثلة كثرية يف القرآن الكريم، من ذلك قوله تعاىل: نث
Jمث [اإلنسان:١٠].
إسناد من  فهذا  متجهام  عابسا  يكون  ال  واليوم  اليوم،  إىل  العبوس  فيه  أسند  ا»  بُوسً عَ ا  مً وْ فقوله: «يَ

اليشء إىل زمانه لعالقة الزمانية.  
UÏË›]“∏\;z٥;وهي إسناد الفعل إىل مكانه، من ذلك قول املتنبي:

*** َبَّبٌ يلَ حمُ مِ ئٍ يُويلِ الْـــجَ ــرِ لُّ امْ كُ ــبُوَ يِّ ــزَّ طَ ــتُ الْعِ نْبِ انٍ يُ ــكَ لُّ مَ كُ وَ
هو وإنام  فعل،  منه  يتأتى  ال  واملكان  عىل (مكان)،  يعود  مسترت  ضمري  إىل  ينبت  الفعل  أسند  حيث 

مكان للحدث، فلهذه العالقة جاز إسناد الفعل إىل مكانه جمازا عقليا، ويف هذا املجاز إجياز ومبالغة. 
ومثله: «سار الطريق»، و«طريق سائر»، و«جر النهر»، و«هنر جار»، و«سالت األباطح»، حيث

أسند الفعل أو ما يف معناه يف هذه األمثلة إىل املكان.
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كل جماز عقيل ال بد له من قرينة وهي املعرب عنها يف التعريف السابق بقول البالغيني «بتأول»، وهذه
القرينة قسامن: 

يل من قصيدة من بحر الرجز: م العِجْ U;ÏËæ’;z١ كام يف قول أيب النَّجْ
*** ــي عِ ــارِ تَدَّ يَ ِ ــتْ أُمُّ اخلْ بَحَ ــدْ أَصْ ـعِقَ نـَ أَصْ  ْ ملَ ــهُ  لَّ كُ بًــا  نْ ذَ  َّ ــيلَ عَ
*** عِ لَ أْسِ األَصْ رَ أْيسِ كَ أَتْ رَ نْ أَنْ رَ عمِ ـزُ نـْ ــا عــن قُ عً نْزُ يَّــز عنــه قُ مَ
*** عِي ِ ــايلِ أَبْطِئِــي أَوْ أَرسْ بُ الليَ ــذْ رنًــا فانزعــيجَ ــيبيهَ وقُ رنًــا أشِ قُ

.C١D *** ــي! لُعِ : اطْ سِ ــمْ ــلُ اهللا للشَّ ــاهُ قِي نَ ــىأَفْ عِ جِ ــقٌ فارْ اراك أُفْ ا وَ ــى إِذَ تَّ حَ

والشاهد فيه: هو أن إسناد متييز الشعر إىل جذب الليايل جماز عقيل لعالقة الزمانية، والقرينة لفظية
يف قوله: «أفناه قيل اهللا للشمس»  حيث دلت هذه القرينة اللفظية عىل أن الشاعر موحد باهللا، ويعلم
علم اليقني أن اهللا ـ عز وجل ـ هو املعيد واملبدء واملنشىء واملفني، وأن جذب الليايل هي زمن لذلك،

وليست هي الفاعل عىل سبيل احلقيقة.
UÏËæ’;3≈;z٢ كاستحالة صدور املسند من املسند إليه املذكور، أو قيامه به عقال كقولك: «حمبتك
جاءت يب إليك»؛ الستحالة قيام املحبة باملجئ عقال، فال يستطيع أحد من املحققني، وغري املحققني
املحبة إسناد  يعد  ونفسه  خيل  إذا  العقل  ألن  باملجيء؛  معنوي  أمر  وهي  املحبة  قيام  جيوز  بأنه  االدعاء 
كقولك: «هزمَ عادة  به  قيامه  أو  املذكور،  إليه  املسند  من  املسند  صدور  استحالة  أو  حماال.  املجيء  إىل 
» ؛ الستحالة قيام اهنزام اجلند باألمري وحده عادة وإن كان ممكنا عقال، ومثله «كسا اخلليفةُ األمريُ اجلندَ

الكعبة»، «وبنى الوزير القرص» .

(١) الصلع: انحسار شعر مقدم الرأس لنقصان مادة الشعر في تلك البقعة. ميز: فصل. القنزعة: الخصلة من الشعر تترك على
رأس الصبي، أو هي ما ارتفع من الشعر وطال، أو الشعر حوالي الرأس جمعها قنازع. جذب الليالي: مضيها واختالفها.
ذنوبا لم أرتكب شيئا أصبحت تدعي علي  يعني أم الخيار زوجته  األبيات: أن هذه الحبيبة  واراك: المواراة الستر. ومعنى 
منها لرؤيتها رأسي كرأس األصلع لكبري وشيخوختي ميز مر األيام ومضى الليالي الشعر الذي بقى حوالي الرأس وجوانبه

بعضه من بعض. 
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Z رَّ مِن األمثلة، ومثله قوله تعاىل: نث ج ـ نعم وقع املجاز العقيل يف القرآن وهو فيه كثري، كام مَ
] \ [  ^ _ ` h   g      f e d c b aمث  [األعراف:٢٧]،
حيث أُسند النزع الذي هو فعل اهللا ـ تعاىل ـ إىل إبليس؛ ألنه سبب األكل من الشجرة وما ترتب عىل

ذلك.
* * *

ãÑÅ’\;í}÷Ÿ

احلقيقة العقلية هي:
إسناد الفعل ـ أو ما يف معنى الفعل ـ (اسم الفاعل، اسم املفعول، املصدر، الصفة املشبهة، أفعل 

التفضيل) إىل ما هو له عند املتكلم يف الظاهر.
املجاز العقيل:

هو إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل مالبس له غري ما هو له بتأول.
من عالقات املجاز العقيل:

ـ السببية: هي إسناد الفعل للسبب اآلمر به .  
ـ الفاعلية: إسناد الفعل أو ما يف معناه إىل الفاعل. 

ـ املفعولية: إسناد الفعل أو ما يف معناه ملفعوله.
ـ الزمانية: إسناد الفعل أو ما يف معناه لزمانه.
ـ املكانية: إسناد الفعل أو ما يف معناه ملكانه. 

األغراض البالغية للمجاز العقيل:
أ ـ اإلجياز              ب ـ املبالغة
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ˆU‡^;øt املجاز العقيل كام يكون يف األساليب اخلربية يكون أيضا يف األساليب اإلنشائية 

ˆU‡^;øt كل جماز عقيل ال بد له من عالقة وقرينة ورس بالغي . 

\‹U‡^;∞b;„ei املجاز العقيل ورد يف القرآن الكريم يف آيات كثرية.

ا عقليا.  \‹U‡^;∞b;„ei املجاز العقيل مرده يف إدراكه ومعرفته للعقل ال للغة، ومن هنا سمي جمازً

U€Ë·]Ÿ الزمانية هي إسناد الفعل لزمانه، واملكانية هي إسناد الفعل ملكانه.

U€Ë·]Ÿ السببية هي إسناد الفعل للسبب اآلمر به. 

* * *
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\’UÿÂ¯\;fÁÑÅi;اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيام يأيت:

١ـ نوع العالقة يف قوله تعاىل: نث 8 9 :  ;  مث [الطارق: ٦]
(املكانية ـ الفاعلية ـ املفعولية)

٢ـ نوع العالقة يف قوله تعاىل: نث º  ¹  ¸ ¶ μ «  ¼ ½ مث     [املزمل: ١٧] 
(املكانية ـ الفاعلية ـ الزمانية) 

٣ـ نوع العالقة فيام حتته خط فيام يأيت:
*** ال اهِ نْتَ جَ اَ كُ امُ مَ َيَّ ي لَكَ األْ تُبْدِ دسَ ــنْ لَــمْ تزوِّ ــارِ مَ بَ َخْ أْتِيــكَ بِاألْ يَ وَ

(املكانية ـ الفاعلية ـ الزمانية)
٤ـ نوع العالقة يف  قوله تعاىل: نث n  m  l  kمث  [الصافات: ١٤٢]

(السببية ـ الفاعلية ـ املفعولية) 
ÿÂ¯\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

٢ـ نوع العالقة الزمانية.   ١ـ نوع العالقة املفعولية.   
٤ـ نوع العالقة املفعولية .   ٣ـ نوع العالقة الزمانية.    

;È›]m’\;fÁÑÅi’\

ضع إشارة (√) أمام العبارة الصحيحة، وإشارة (x) أمام العبارة اخلطأ فيام يأيت:
(       ) املجاز العقيل يسند فيه الفعل أو ما يف معناه لغري ما هو له.. ١
(       )  عالقة املجاز يف قوله تعاىل: نثo  n   m  lمث [هود: ٧٧] الزمانية.. ٢
(       ) املجاز العقيل قد يفيد اإلجياز واملبالغة.. ٣
(       ) املجاز العقيل يكون يف األلفاظ، ال يف اإلسناد.  . ٤
(       ) املجاز العقيل يعرف عن طريق اللغة. . ٥



٦٥

(       ) املجاز العقيل ليس له قرينة يعرف هبا.  . ٦
(       ) املجاز العقيل يعد من جميء الكالم عىل مقتىض ظاهر احلال. . ٧
(       ) املجاز العقيل ال فرق بينه وبني املجاز اللغوي. . ٨

;È›]m’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

.(x) .٤  .(√) .٣  .(√) .٢  .(√)  .١
 .(x) .٨  .(x) .٧    .(x) .٦   .(x) .٥

n’]m’\;fÁÑÅi’\

صل من املجموعة ( أ ) ما يناسبه من املجموعة (ب)
بأ

ـ املجاز العقيل له غرضان بالغيان 
ـ املجاز العقيل يأيت يف 
ـ املجاز العقيل ورد يف 
ـ السببية من عالقات 

ـ الزمانية هي إسناد الفعل   

ـ املجاز العقيل.
ـ القرآن والشعر. 

ـ اإلسناد اخلربي واإلنشائي.
ـ لزمانه.

ـ اإلجياز واملبالغة.

√d\Ö’\;fÁÑÅi’\

اذكر تعريفات املصطلحات التالية: املجاز العقيل ـ احلقيقة العقلية ـ السببية ـ املفعولية 
äŸ]£\;fÁÑÅi’\

امأل الفراغات اآلتية بام يناسب مما بني القوسني من الكلامت:
(املفعولية ـ اخلربي  ـ الشعرـ اإلنشائي ـ الفاعلية ـ الزمانية ـ املكانية ) 

ـ يقع املجاز العقيل يف اإلسناد .......... ويقع أيضا يف اإلسناد .......... ويرد يف القرآن الكريم
ويرد أيضا يف .......... 

ـ املجاز العقيل له عالقات منها ............ و ............. و ............ و ............  



٦٦

äŸ]£\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

ـ يقع املجاز العقيل يف اإلسناد اخلربي ويقع أيضا يف اإلسناد اإلنشائي ويرد يف القرآن الكريم، ويرد
أيضا يف الشعر. 

ـ املجاز العقيل له عالقات منها املفعولية ـ والفاعلية ـ والزمانية ـ واملكانية).
* * *
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Ïm’]m’\;ÎÅtÊ’\
 أحوال اإلسناد اإلنشائي

أهداف الوحدة الثالثة:
: ا عىل أنْ بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادرً

يكتب مقاالً عن اإلسناد اإلنشائي.. ١
عدُّ بحثًا يتناول فيه الفرق بني املعاين املجازية لألمر والنهي. . ٢ يُ
ا عن املعاين املجازية لالستفهام. ٣ يُكتُب موضوعً
يطبق ما درسه عىل أمثلة ونصوص مقدمة له.. ٤
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ÿÂ¯\;ãÑÅ’\

C8÷Ş’\;3≈Â;8÷Ş’\;Ô]ç›¸\D

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ   بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

يعرف اإلنشاء: لغة واصطالحا .. ١
يفرق بني أقسام اإلنشاء.. ٢
يأتى بأمثلة ألساليب اإلنشاء الطلبي.. ٣
يستخرج من نصوص ومجل مقدمة له أساليب اإلنشاء غري الطلبي.. ٤
يأتى بأمثلة صيغ األمر.. ٥
يذكر املعاين املجازية لألمر مع التمثيل.. ٦

كل وتعريف  أقسامه  وبيان  واصطالحا،  لغة  اإلنشاء  تعريف  الدرس  هذا  يتناول   UãÑÅ’\ ;ÀêÂ
قسم، ومفهوم األمر، وصيغه، ومعانيه املجازية.

ãÑÅ’\;{Öå

س: ما معنى اإلنشاء؟ 
ج: اإلنشاء معناه اإلجياد، وهذا يعنى أن األساليب اإلنشائية هي طلب إلجياد أشياء ليست موجودة،

ا، وأنا أطلب من املخاطب إنشاءه، أي: إجياده. فحينام أقول: اخرج، اخلروج ليس متحققً
س: أسلوب اإلنشاء له قسيم آخر من األساليب فام هو، وما معناه؟ 

ج: اإلنشاء قسيم (١) اخلرب، واخلرب معناه أن اليشء موجود ومتحقق، فحينام أقول: «نجح عيل»، فهو
إخبار عن فعل موجود، وهذا الفعل قد حيتمل الصدق، وقد حيتمل الكذب، بالنظر إىل األسلوب ذاته،

ل األسلوب من اخلرب إىل اإلنشاء أقول: هل نجح عيل؟. فإذا أردت أن أحوّ
(١) قسيم: مقابل .



٦٩

س: ما الفرق بني األسلوبني؟ 
ج: الفرق واضح فاألسلوب اإلنشائي اليمكن أن حيتمل صدقا وال كذبا؛ ألن الفعل غري متحقق

أصال، أما اخلرب ـ كام سبق رشحه ألبنائنا الطالب ـ فيحتمل الصدق والكذب بحسب األسلوب.
UÔ]ç›¸\;ÀÁÖ¬h;]fi’;ØeiÁ;ÌïŸ;]π

\¸‹UÔ]ç;لغة: اإلجياد.

U]t˜Şê\Â هو قول ال حيتمل الصدق والكذب لذاته، أي: ال ينسب لقائله صدق أو كذب. 

UÔ]ç›¸\;‹]âÕ^

ينقسم اإلنشاء باعتبار املعنى قسمني: إنشاء طلبي، وإنشاء غري طلبي. 
\¸‹U8÷Ş’\;Ô]ç هو ما يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب، فحينام أقول: هل جاء الطالب؟

هل خرج حممد من املعهد ؟ فأنا أطلب جوابا، وهذا املطلوب غري متحقق وقت الطلب.
الرجل أقول: «نعم  فحينام  الطلب،  وقت  حاصل  غري  مطلوبا  يستدعي  ال  ما   U8÷Ş’\;3≈;Ô]ç›¸\

حممد»، أنا ال أطلب هبذا األسلوب، ولكني أمدح.
فمدار الفرق بني النوعني أن األول يستدعى مطلوبـًا والثانى ال يستدعى مطلوبـًا.

U„d;Ïê]£\;„eË’]à^;Ø⁄âŒ’\;flÁÉ·;flŸ;;€âÕ;◊“’Â

 8÷Ş’\;Ô]ç›¸\;fË’]à^;UˆÂ^

اإلنشاء الطلبي له مخسة أساليب هي: (األمرـ  النهيـ  االستفهامـ  التمنيـ  النداء)، وهذه األساليب
بعد مفصلة  وستأتيك  الدالالت،  ولطائف  املعاين،  دقائق  من  فيها  ملا  كبريا؛  اهتامما  البالغيون  أوالها 

قليل.
;8÷Ş’\;3≈;Ô]ç›¸\;fË’]à^;U]Ë›]l

اإلنشاء غري الطلبي له عدة أساليب هي:
صيغ املدح والذم، مثل: (نعم وبئس)، وما يقوم مقامهام. . ١
صيغ العقود، مثل: ( بعت، واشرتيت) وغري ذلك.. ٢
صيغ القسم، مثل: ( واهللا ـ باهللا ـ تاهللا) وغري ذلك.  . ٣
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صيغ التعجب، مثل: ( ما أفعل ـ وأفعل به).  . ٤
صيغ الرجاء، مثل: (عسى ـ لعل ).. ٥
"، وغري ذلك من الصيغ التي ال يراد هبا طلب يشء. . ٦ بَّ صيغة "رُ

الطلبي اإلنشاء  عىل  جهودهم  قرصوا  وإنام  املعاين،  علم  يف  البالغيني  من  عناية  ينل  مل  القسم  وهذا 
بأنواعه اخلمسة السابقة التي سنكشف ألبنائنا الطالب عن كل ما يتعلق هبا اآلن تباعا. 

UÏË≈˜e’\;„î\Ö≈^Â;ÖŸ¯\;gÊ÷à^;UˆÂ^

 . املعنى احلقيقي لألمر: طلبُ حصولِ الفعل من املخاطَبِ عىل سبيلِ االستعالءِ
األستاذ وهو  األعىل  من  صادر  ألنه  حقيقيا؛  أمرا  هذا  يكون  «قم»،  لتلميذه  األستاذ  يقول  فحينام 

لألدنى، وهو التلميذ. 
ا ا بمعناه احلقيقي، وإنام يكون خارجً ولكن حينام يقول العبد لربه: «رب اغفر يل»، ال يكون هذا أمرً

عن هذا املعنى احلقيقي إىل معنى من املعاين املجازية التي ستعرفها بعد قليل.  
;ÖŸ¯\;«Ëê

لألمر يف اللغة العربية أربع صيغ هي:
>   = نث  تعاىل:  وقوله  [طه:١٤]،  1مث   0  / نث  تعاىل:  قوله  مثل  األمر  فعل  ١ـ 

? @ C B A مث  [اإلرساء: ٧٨].

_  ^  ]  \  [  ZY  X نث  تعاىل:  قوله  مثل  الساكنة،  األمر  بالم  املقرتن  املضارع  ٢ـ 
`aمث  [النور:٢٢]. وقوله تعاىل: نث ? @ A مث  [البقرة:٢٨٢].

٣ـ اسمُ فعلِ األمر، ِمثل قوله تعاىل: نث ; > = < ?@  F E D C B Aمث
[املائدة: ١٠٥] «فعليكم»  هنا اسم فعل أمر معناه: الزموا.

[حممد:٤]، Wمث   V  U  T   S  R نث  تعاىل:  قوله  مثل   ، األمرِ فعلِ  عن  النائبُ  املصدرُ  ٤ـ 
¬  «  ª  ©  ¨ نث§   تعاىل:  قوله  ونحوه  ارضب،  األمر  فعل  بمعنى  ب»   ْ «رضَ فاملصدر 

® ¯ ° ±  ² مث [البقرة:٨٣]، فاملصدر إحسانا هنا بمعنى األمر: أي: أحسنوا. 
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UÖŸ˘’;ÏÁÜ]-\;È›]¬∏\

ال يرد األمر يف لغة العرب عىل حقيقته دائام من (اإلجياب واإللزام)، وإنام خيرج كثريا إىل معان جمازية
تستنبط هذه املعاين من سياق الكالم، وقرائن األحوال، ومن هذه املعاين املجازية:
UÔ]¡Å’\;z١ وعالمته أن تستعمل صيغة األمر يف مقام الترضع، مثل قوله تعاىل:

معناه: أوزعني:  األمر  ففعل   ،[١٩ مث  [النمل:  ے ¡   ~ } | {    z y  x w نث  
ا حقيقيا؛ ألنه طلب من العبد األدنى إىل الرب األعىل عىل سبيل أعنِّى، وال يمكن أن يكون ذلك أمرً

الترضع والتذلل، فخرج األمر عن حقيقته إىل الدعاء. 
¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶ نث  تعاىل:  قوله  يف  خط  حتتها  التي  األمر  صيغ  أيضا  ومثله 
×  Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð   Ï Î Í  Ì Ë ÊÉ È Ç Æ   Å   Ä Ã  Â  Á À

ß Þ Ý Ü Û Ú  ÙØ مث    [البقرة: ٢٨٦].
ألهنا والدعاء؛  الترضع  إىل  واإللزام  اإلجياب  من  حقيقتها  عن  خرجت  كلها  السابقة  األمر  فصيغ 

صادرة من األدنى وهو اإلنسان إىل األعىل، وهو الرمحن خالق اإلنسان سبحانه وتعاىل. 
Uã]⁄i’ˆ\;z٢ وعالمته: أن يكون األمر فيه موجها من املساوي ملن يساويه كقول الطالب لزميله:

  . « ينِ كتابَكَ رْ يقه: «أعِ دِ يقِ لصَ دِ «أعطني القلم»، وكقول الصَّ
UÅÁÅ‚i’\;z٣ وعالمته أن تأيت صيغة األمر يف مقام عدم الرضا باملأمور به، كام تسمع من مدير مصلحة
ا لك، أو من األب البنه: «دم عىل عصيانك فالعصا أمامك»، فليس يقول ألحد مرؤوسيه: افعل ما بَدَ

املراد من األمر يف املوضعني االمتثال أي: فعل املأمور به، ولكن املراد هو التهديد والوعيد. 
NM L K J I H G F E D C BA @ ? > = < ; :ومثله قوله تعاىل: نث
لُوا»  هنا إباحة لعمل املعايص، بل هو مَ V U T S RQ P Oمث [فصلت:٤٠]، فليس األمر «اعْ

هتديد للعصاة، ووعيد هلم حتى يقلعوا عن اإلحلاد، ويكفوا عن العناد، وكأن اهللا سبحانه وتعاىل لشدة
غضبه عليهم يأمرهم بام يوجب عقاهبم؛ لينكل هبم أشد تنكيل. 

rمث  q   p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f نث  تعاىل:  قوله  ومثله 
[إبراهيم:٣٠]، فليس املراد باألمر يف قوله: «متتعوا»  االمتثال،  بل املراد: الزجر والوعيد والتهديد حتى

يقلع هؤالء عام هم فيه من رشك وعناد ومكابرة. 
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مُ املخاطب عدم جواز اإلتيان باليشء، هَّ تَوَ UÏt]d¸\;z٤ وعالمته: أن تستعمل صيغة األمر، حيث يَ
[١٨٧ [البقرة:  مث    ON  M     L  K  J  I  H   G  F  E  D  C نث  تعاىل:  كقوله 
بُوا لوجوب األكل والرشب بل مها لإلباحة، أي: إباحة األكل َ ارشْ لُوا وَ فليس معنى األمر يف قوله: كُ

والرشب يف ليايل الصيام حتى الفجر. 
قوله: يف  فاألمر   ،[١٦٨ [البقرة:  مث    À  ¿  ¾  ½  ¼   »  º  ¹ نث  تعاىل:  قوله  ومنه 

«كلوا»  لإلباحة . 
شيئني بني  اجلمع  جواز  املخاطب  مُ  هَّ تَوَ يَ حيث  األمر،  صيغة  تستعمل  أن  وعالمته:   U3Ë}i’\ ;z٥

ا أو أختها.   فتخريه يف أحدمها، كقولنا: تزوجْ هندً
مث  h    g   f  e  d  cb  a  `  _  ^  ]  \  [    Z نث  تعاىل:  قوله  ومثله 

وا»  للتخيري، وليس لإلجياب واإللزام. انْكِحُ [النساء:٣]، فاألمر يف قوله: «فَ
ا، أما التخيري: والفرق بني اإلباحة والتخيري: أن اإلباحة إذن يف الفعل وإذن يف الرتك، فهي إذنان معً
فهو إذن يف أحدمها من غري تعيني؛ ولذا فالتخيري ال جيوز فيه اجلمع بني الشيئني، واإلباحة جيوز فيها

ذلك.
االكرتاث وقلة  باملخاطب،  االعتداد  عدم  مقام  يف  األمر  صيغة  تستعمل  أن  وعالمته:   UÏ›]·¸\;z٦
به، كقوله تعاىل: نث Z Y  ] \   [مث  [الدخان: ٤٩]، فاألمر يف قوله «ذق»  لإلهانة

والتحقري والتهكم هبؤالء الذين انحرفوا عن املنهج القويم. 
اآلية يف  بالتبشري  فاألمر   ،[١٣٨ [النساء:  ¤مث    £  ¢  ¡ ے   ~ نث  تعاىل:  قوله  ومثله 

حيمل معنى اإلهانة والتحقري هلؤالء املنافقني. 
بِي:  لَّ يَيْنَة الْـمـُـهَ ومثله أيضا قول ابنِ عُ

*** ي ائِرِ ضَ كَ  يدُ عِ وَ امَ  فَ يدَ  عِ الْوَ عِ  دَ ؟فَ ــريُ ــابِ يَضِ بَ ــةِ الذُّ نِحَ نِــنيُ أَجْ أَطَ
» يُشعر بمد التحقري واإلهانة هلذا الذي يتوعده وهيدده، فاألمر برتك الوعيد يف قول الشاعر «دعْ

وليس يف إمكانه أن حيقق هذا الوعيد؛ فوعيده طنني كطنني أجنحة الذباب ال يضري.
UáËq¬i’\;z٧ وعالمته أن تُستعمل صيغة األمر يف مقام إظهار عجز كل من يدعي املقدرة عىل فعل
º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³أمر معني، وليس يف وسعه وال طاقته أن يفعله، كام يف قوله تعاىل:  نث
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أْتُوا»  هنا اإللزام واإلتيان بسورة من «  ¼ ½  ¾ ¿مث  [البقرة:٢٣]، فليس املراد باألمر «فَ
مثله، وإنام املراد إظهار عجز كفار قريش عن اإلتيان بذلك وحتدهيم أن يفعلوا؛ وألهنم إن حاولوا ذلك

ا عجزهم، وظهر ضعفهم.  مْ ذلك، بَدَ كِنْهُ مْ اإلتيان بعد سامع صيغة األمر، ومل يُ
ومن خروج األمر عن حقيقته إىل التعجيز أيضا ما ورد يف قول املهلهل بن ربيعة الشاعر اجلاهيل يف

رثاء أخيه كليب، وكانت قبيلة بكر قد قتلته يف اجلاهلية: 
*** ــا يْبًـ لَ وا يلِ كُ ــرُ ــرٍ أَنْشـ ـ ــا لَبَكْ ـ ؟يَ ارُ ـــرَ ـــنَ الْفِ ـــنَ أَيْ ـــرٍ أَيْ ـــا لَبَكْ يَ

فاألمر يف قوله: «انرشوا»  مراد به التعجيز؛ ألن املقصود به: إعادة احلياة لكليب، وذلك مستحيل
وفوق مقدورهم، وخارج عن طاقتهم وطوقهم.

أخروية، وال  دنيوية  عقوبة  به  املأمور  فعل  عدم  عىل  يرتتب  ال  أن  وعالمته:   UÄ]åÑ¸\Â ;wëfi’\ ;z ;٨
[البقرة:٢٨٢]، مث    +*   )  (  '  &  %  $  #  "  ! نث  تعاىل:  كقوله 
فالفعل «اكتبوه»  خرج عن حقيقته من الوجوب واإللزام إىل الندب والنصح واإلرشاد، والقرينة أن
من ال يكتب الدين ال يأثم وال يرتتب عليه عقوبة دنيوية أو أخروية، ولو كان األمر للوجوب لكانت

فيه عقوبة كعقوبة من يرتك الصالة والزكاة. 
نث7 تعاىل:  به، مثل قوله  األمر  متحققا وحاصال قبل  به  ÂÅ’\;z٩\̌›، وعالمته: أن يكون املأمور 
وهو يدعو  الداعي  ألن  واالستمرار؛  الدوام  منه  املراد  فاألمر «اهدنا»   [الفاحتة:٦]،  مث    9 8

مهتد بالفعل، فهو يطلب الدوام واالستمرار.
األمر املراد:  فليس  [النساء:١٣٦]  Pمث    O  N  M  L   K نث  تعاىل:  قوله  ومثله 

باهلداية واإليامن؛ ألهنام حاصالن إنام الغرض الدوام واالستمرار عليهام. 
ومثله قوله تعاىل: نث ! " # $ % & ' )( *+ , - .مث
كانت  التقو ألن  التقو؛  عىل  واالستمرار  الدوام  منه  املراد  «اتق»  قوله:  يف  فاألمر  [األحزاب:١]، 
حاصلة ومتحققة لد النبي  قبل األمر هبا، وقد كثرت األوامر املوجهة للنبي  عىل هذا املعنى.
UÏ̌ÁÊâi’\;z١٠ وعالمتها: أن تستعمل صيغة األمر يف مقام يتوهم فيه املخاطب رجحان أحد األمرين
عىل اآلخر. فيؤتى باألمر ليبعد هذا التوهم وليفيد التسوية بينهام كام يف قوله تعاىل: نث ے  ¡ ¢
من الصادرة  النفقة  بني  للتسوية  «أنفقوا»   قوله:  يف  فاألمر   ،[٥٣ [التوبة:  مث    ¨§  ¦  ¥  ¤  £
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، فحتى ال يقع يف  وهم املخاطب أن اإلنفاق ، أو النفقة الصادرة منهم عن كراهيةٍ املنافقني عن طواعيةٍ
ا يكون مقبوال من املنافقني، دفع ذلك بالتسوية بني عدم قبول اإلنفاق من املنافقني طوعا وكرها. طوعً
مث  4    3  2  1  0  /.  -  ,      +  *   )  ( نث  تعاىل:  قوله  ذلك  ومثل 
به، االنتفاع  عدم  يف  ه  وعدمُ صربكم  يستوي  أي:  للتسوية  وا»   ُ ربِ قوله: «فَاصْ يف  فاألمر   ،[١٦ [الطور: 
ا ملا قد يتومهه املخاطب من أن الصرب نافع للكفار من والوقاية من عذاب جهنم؛ فاألمر هنا أتى دفعً

عذاب النار.
أن يمكن  ال  الذي  املحبوب  اليشء  طلب  مقام  يف  األمر  صيغة  تستعمل  أن  وعالمته:  ;G đ:⁄i’\;z١١

يتحقق للطالب، وال طمع له يف احلصول عليه.
مثل قوله تعاىل: نث 3  4 5 6 7 8 9مث  [املؤمنون:١٠٧].

ففعل األمر «أخرجنا»  ليس عىل حقيقته بل مستعمل عىل سبيل التمني؛ ألن طلب اخلروج من النار
للكفار يوم القيامة يشء حمبوب هلم فهم يتمنونه، والت حني مناص؛ ألنه حمال وال يمكن أن يتحقق

هلم، فاألمر إذن للتمني. 
ومن ذلك قول امرئ القيس: 

*** ــلِ  ــلُ الطَّويــلُ أَال انْجَ ــا الليْ َ ثَلِأَال أَهيُّ نْــكَ بِأَمْ بَــاحُ مِ ِصْ ــا اإلْ مَ بْــحٍ وَ بِصُ

منه يتأتى  ال  عاقل  غري  زمان  وهو  الليل  خياطب  الشاعر  ألن  للتمني؛    « «انجلِ قوله:  يف  فاألمر 
االستجابة، ولكنه يتمنى أن ينجيل ظالم الليل حتى يستقبل الصباح، وينعم بضيائه؛ ألن اهلموم تتكاثر

عليه أكثر ما تتكاثر ليال حتى ابتعد النوم عن جفنيه.
* * *
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ãÑÅ’\;í}÷Ÿ

اإلنشاء: لغة: اإلجياد، واصطالحا: هو قول الحيتمل الصدق والكذب لذاته، أو هو: ما الحيصل 
مضمونه، واليتحقق إال إذا تلفظت به.

أقسام اإلنشاء:
ينقسم اإلنشاء إىل نوعني: إنشاء طلبي، وإنشاء غري طلبي .

اإلنشاء الطلبي: ما يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب.
اإلنشاء غري الطلبي: ما ال يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب

أساليب اإلنشاء الطلبي: ( األمر ـ النهي ـ االستفهام ـ النداء ـ التمني) 
أساليب اإلنشاء غري الطلبي: صيغ: املدح والذم (نعم وبئس وما يقوم مقامهام) القسمـ  التعجب 

بّ ـ ألفاظ العقود مثل: (بعت، واشرتيت، وغري ذلك).   ـ الرجاء ـ رُ
املعنى احلقيقي لألمر: طلب الفعل عىل وجه االستعالء.

صيغ األمر: يف اللغة العربية عدة صيغ لألمر هي:
٢ـ املضارع املقرتن بالالم الساكنة ١ـ فعل األمر  

٤ـ املصدر النائب عن الفعل. ٣ـ اسم فعل األمر.  
ـ من املعاين املجازية لألمر:

٤ـ اإلباحة ٣ـ التهديد   ٢ـ االلتامس   ١ـ الدعاء  
٨ـ النصح واإلرشاد ٧ـ التعجيز   ٦ـ اإلهانة   ٥ـ التخيري  

١١ـ التمني.  ١٠ـ التسوية   ٩ـ الدوام  
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k\Ô\Ölb

ˆU‡^;øt اإلنشاء الطلبي نال عناية البالغيني واهتاممهم أكثر من اإلنشاء غري الطلبي.

ˆU‡^;øt صيغ األمر تدل عىل الوجوب واإللزام ما مل ترصفها عن هذا املعنى قرينة لفظية أو عقلية.

ˆU‡^;øt املعاين املجازية التي خيرج إليها األمر كثرية، وما ذكرناه هو عىل سبيل املثال ال احلرص. 

\‹U‡^;∞b;„ei األمر إذا كان من األدنى وهو اإلنسان إىل األعىل وهو الرمحن سبحانه وتعاىل كان عىل

سبيل الترضع والدعاء.
هَ من الند للند كان عىل سبيل االلتامس.  جِّ \‹U‡^;∞b;„ei األمر إذا وُ

U€Ë·]Ÿ األمر احلقيقي هو طلب الفعل عىل جهة االستعالء واإللزام. 

U€Ë·]Ÿ إذا كان األمر حاصال عند طلبه خرج عن حقيقته إىل الدوام. 

* * *



٧٧

k]eÁÑÅi’\

UÿÂ¯\;fÁÑÅi’\

UÏËh˙\;fË—\2’\;∫;ÖŸ¯\;«Ëê;flŸ;Ä\ÖÁ;]Ÿ;Ød;

قال تعاىل: نث ! " #       $   %& '   )  ( *  مث    [امللك: ١٣].  .١
قال تعاىل: نث! " # $ % & ' ) ( *+مث . [البقرة: ٢٨٢]   .٢

قال تعاىل: نث V U T    S  RQ P O مث  [فصلت: ٤٠].  .٣
قال تعاىل: نث § ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ²             ³ مث . [يونس : ٣٨]  .٤

. *** لْ زُ مُ  نَــوْ ــا  يَ  ، طَــلْ الَيْــلَ  التَطْلُــعيَ قِــفْ  بْــحُ  صُ ــا  يَ   .٥
 . *** ــاملاً ا لَــكَ سَ ــا بَــدَ ــشْ مَ ــورعِ الْقُصُ ةِ  قَ ــاهِ شَ ـلِّ  ظـِ يفِ    .٦
. *** ــمْ يهْ لَ ىلَ عَ ــا املْــوَ ــقْ أَهيُّ فَّ رَ ــابُتَ تَ ــاينِ عِ ــقَ بِاجلْ فْ ــإِنَّ الرِّ فَ   .٧

ÿÂ¯\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

 املراد من صيغ األمر يف الرتاكيب السابقة : 
٣ـ التهديد والوعيد. ٢ـ النصح واإلرشاد.   ١ـ التسوية.   

٦ـ الدعاء. ٥ـ  التمني.    ٤ـ التحدي والتعجيز. 
٧ـ االستعطاف.

È›]m’\;fÁÑÅi’\

;IÌdÖ¬’\;Ö¬ç’\;Â^;ÎÖ‚Ş∏\;ÏÁÊefi’\;Ïfiâ’\Â;€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;flŸ;Èh_Á;]∏;◊mŸ

أمر خرج عن حقيقته إىل الدوام ـ التعجيز ـ اإلهانة ـ الدعاء ـ التمني ـ التهكم ـ التخيري. 
I◊Ëm⁄i’\;√Ÿ;ÏËh˙\;k]u÷Şë∏\;ÃđÖ¡;Un’]m’\;fÁÑÅi’\

اإلنشاء ـ اإلنشاء الطلبي ـ اإلنشاء غري الطلبي ـ األمر ـ اإلباحة ـ  التهديد. 



٧٨

n’]m’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

اإلنشاء: لغة: اإلجياد. 
واصطالحا: هو قول ال حيتمل الصدق والكذب لذاته، أي ال ينسب لقائله صدق أو كذب. فحينام

أقول: اخرج فإن اخلروج ليس متحققا ساعة طلبه حتى نحكم بصدقه أو كذبه.
ا غري حاصل وقت الطلب، فحينام أقول: هل جاء الطالب؟ اإلنشاء الطلبي: هو ما يستدعي مطلوبً

ا. فأنا أطلب جوابً
ا غري حاصل وقت الطلب، فحينام أقول: «نعم الرجل اإلنشاء غري الطلبي: ما ال يستدعي مطلوبً

حممد»، فأنا ال أطلب هبذا األسلوب، ولكني أمدح.
 . األمر : هو طلبُ حصولِ الفعل من املخاطَبِ عىل سبيلِ االستعالءِ

األستاذ وهو   ، األعىل  من  صادر  ألنه  حقيقيا؛  أمرا  هذا  يكون  لتلميذه «قم»،  األستاذ  يقول  فحينام 
لألدنى، وهو التلميذ. 

مُ املخاطب عدم جواز اإلتيان باليشء، كقوله تعاىل: هَّ تَوَ اإلباحة: أن تستعمل صيغة األمر، حيث يَ
نث ON  M L  K  J  I H   G  F  E D  Cمث  [البقرة: ١٨٧] فليس معنى األمر
بُوا» لوجوب األكل والرشب بل مها لإلباحة، أي : إباحة األكل والرشب يف ليايل َ ارشْ لُوا وَ يف قوله: «كُ

الصيام حتى الفجر. 
التهديد: هو أن تأيت صيغة األمر يف مقام عدم الرضا باملأمور به، كام تسمع من مدير مصلحة يقول
ا لك، أو من األب البنه: «دم عىل عصيانك فالعصا أمامك» ، فليس املراد ألحد مرؤوسيه: افعل ما بَدَ

من األمر يف املوضعني االمتثال أي: فعل املأمور به، ولكن املراد هو التهديد والوعيد. 
* * *
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È›]m’\;ãÑÅ’\

ÏË≈˜e’\;„î\Ö≈^Â;È‚fi’\

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ  بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

ف النهي مع التمثيل.١.  رِّّ عَ يُ
يذكر صيغ النهي مع التمثيل .٢. 
يستخرج صيغ النهي من أمثلة ونصوص مقدمة له.٣. 

UãÑÅ’\;ÀêÂ يتناول هذا الدرس تعريف النهي، وبيان صيغه، ومعانيه املجازية.

ãÑÅ’\;{Öå

معنى النهي عند البالغيني: هو طلب الكف عن الفعل عىل وجه االستعالء.
وهو يف أصل معناه يفيد التحريم ما مل ترصفه قرينة لفظية، أو سياقية عن هذا املعنى.

È‚fi’\;«Ëê

للنهي احلقيقي صيغة واحدة، هي الفعل املضارع املقرتن بال الناهية: كقوله تعاىل:  نث£¤
مث  32   1  0  /  .   - نث  تعاىل:  وقـوله  [األعراف:٥٦]،  ¨مث     §  ¦  ¥

[احلجرات:١٢].
وعىل منوال ما درسناه يف األمر قد خترج هذه الصيغة عن معناها األصيل من التحريم إىل معانٍ أخر
يف الطالب  ألبنائنا  أوضحنا  كام  ـ  املجازية  املعاين  وهذه  األحوال،  وقرائن  الكالم،  سياق  من  تستفاد 
درس األمرـ كثرية جدا، وما نذكره هنا إنام هو نامذج من هذه املعاين البالغية، وال يمكن حرص هذه

املعاين، ألن السياقات ال تتناهى، فكذلك املعاين املستنبطة منها التتناهى. 
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Ì‚fi÷’;ÏÁÜ]-\;È›]¬∏\

الترضع، سبيل  عىل  األعىل  إىل  األدنى  من  صادرة  النهي  صيغة  تكون  أن  وعالمته:   GÔ̌]¡Å’\ ;z١
Ä  Ã   Â   Á  À  ¿  ¾½  ¼  »    º  ¹  ¸  ¶ نث  وتعاىل:  سبحانه  قوله  يف  كام 
اآلية هذه  يف  فالنواهي  [البقرة:٢٨٦]،  ÓÒÑ Ð   Ï Î Í  Ì Ë ÊÉ È Ç Æ   Åمث  
خرجت عن معناها احلقيقي ؛ ألهنا صدرت من األدنى وهو اإلنسان إىل األعىل وهو الرمحن عز وجل،

واستعملت يف مقام الرضاعة واخلضوع والتذلل، فاملقصود منها: الدعاء واالبتهال. 
Á نث تعاىل:  وقوله  عمران:٨].  نث ½ ¾ ¿ Ã  Â Á Àمث  [آل  تعاىل:  قوله  أيضا  ذلك  ومن 
ËÊ É ÈÇ Æ Å  Ä Ã Âمث [آل عمران:١٩٤] فالنهي يف اآليتني مراد به الدعاء ؛ ألنه
صدر من املؤمن لربه عىل سبيل الترضع الذي يُصور رغبته الصادقة، وحرصه الشديد عىل أن حيقق اهللا

عز وجل دعاءه، ويستجيب نداءه. 
بدون لنده  الند  ومن  ملساويه  املساوي  من  صادرة  النهي  صيغة  تكون  أن  وعالمته:  ;Gã̌]⁄i’ˆ\ ;z٢
عن تتوانَ  «ال  ومساويك:  ألخيك  وقولك  هذا،  تفعل  ال  لنظريك:  كقولك  خضوع،  وال  استعالء 

حتصيل العلوم»، «وال تتكاسلْ عن املذاكرة» .
lk  j i h g  f e ومنه: قوله تعاىل عىل لسان هارون خياطب أخاه موسى  نث
» املراد ذْ أْخُ w  v u t s r q p o n mمث  [طه:٩٤]، فالنهي يف قوله: «الَ تَ
موسى إىل  هارون  من  هَ  جِّ وُ حيث  وخضوع،  تذلل  وال  وإلزام،  استعالء  فيه  ليس  ألنه  االلتامس؛  به: 

، فهو يلتمس منه هبذا النهي عدم إنزال العقوبة به.  ومها متساويان يف الرتبةِ واملنزلةِ
وال دنيوية  عقوبة  عنه  املنهي  عن  االنتهاء  عدم  عىل  يرتتب  ال  أنه  وعالمته:  ;UÄ]åÑ¸\Â ;wëfi’\ ;z٣
[املائدة:١٠١]. ©مث    ¨  §   ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡ ے  نث~  تعاىل:  كقوله  أخروية، 
أَلُوا»  ليس املراد به طلب الكف عىل وجه التحريم واإللزام، وإنام فالنهي عن السؤال يف قوله: «الَ تَسْ

أريد به النصح واإلرشاد.
ومنه قول أيب العالء املعري: 

 *** ــا ايَ نَ الدَّ ــلِ  أَهْ إِىلَ  ـسْ  لـِ ْ جتَ ال  يوَ ــدِ عْ اءِ تُ هَ ــفَ ــقَ السُّ الئِ ــإِنَّ خَ فَ
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فالنهي يف قوله: «وال جتلس»  خرج عن حقيقته من طلب الكف عىل وجه اإللزام إىل النصح والتوجيه
واإلرشاد، فهو ينصح خماطبه باالبتعاد عن السفهاء،  ويرشده إىل االجتناب عن أهل الدنايا واخلطايا.
É Èوعالمته: أن يكون املنهي عنه متحققا وحاصال قبل النهي، كقوله تعاىل: نث ،‹̌\ÂÅ’\;z٤
Õ Ô Ó     Ò Ñ   Ð ÏÎ  Í Ì Ë Êمث  [إبراهيم:٤٢]، فالنهي يف قوله:
»  الغرض منه: الدوام واالستمرار؛ ألن املنهي عنه كان حاصال ومتحققا قبل النهي فالنبي بَنَّ سَ ْ ال حتَ «وَ
توجيه قبل  به  متلبس  غري  عنه  فاملنهي  مطلقا  ذلك  يظن  ومل  أصال،  بال  عىل  األمر  هذا  له  خيطر  مل   

النهي إليه. 
قوله مثل  حيدث،  مل  أم  حدث  شيئا  الواقع  من  يغري  ال  عنه  املنهي  يكون  أن  وعالمته:   ،ä̌ËÒËi’\;z٥
تعاىل عن املنافقني: نث hg f  e    d    c bمث  [التوبة: ٦٦] أي: ال فائدة يف االعتذار، فأنتم يف

يأس مما تأملونه وترجونه.
GÅ̌ÁÅ‚i’\;z٦;وعالمته: أن تأيت صيغة النهي يف مقام عدم الرضا باملنهي عنه كقولك البنك مهددا له:
خرج الذي  للخادم  وكقولك  املهملني»،  متاشِ  الفاسقني»، «وال  ختالط  الفاسدين»، «وال  جتالسِ  «ال 
خادمه السيد  ينهي  أن  يعقل  ال  ألنه  له؛  ووعيدا  ا  هتديدً هذا  كان  وانام  أمري»  متتثل  طاعتك: «ال  عن 
عن امتثال أمره بل األمر عىل العكس، فكأنه يقول له: سرت ما يسوءك مني، ويرضك لعدم طاعتك

وامتثالك. 
G3̌Œui’\;z٧ مثل قوله تعاىل: نث ; > =  <    ?مث  [املؤمنون: ١٠٨] فكل من األمر والنهي يف
لبت عليهم شقوهتم يف الدنيا، اآلية الكريمة حيمالن معنى االزدراء واإلهانة والتحقري هلؤالء الذين غَ
ا ضالني، ثم جاءوا يوم القيامة يتمنون اخلروج من جهنم كام حكته اآلية السابقة يف قوله تعاىل: وكانوا قومً
موجها والتحقري  واإلهانة  االزدراء  فجاء  [املؤمنون:١٠٧]،  نث 3  4 5 6 7 8 9مث  

 . « ونِ لِّمُ الَ تُكَ ا وَ ئُوا فِيهَ سَ هلم رصاحة يف تلك اآلية يف قوله: «اخْ
UÖ¡]ç’\;ÿÊÕ;”’Ç;flŸÂ

 *** هُ لَّمُ دَ سُ جْ دَ إِنَّ الْـمَ مَ الْبَالِال تَطْلُبِ املَْجْ اعِ حيًا نَ ِ رتَ سْ عِشْ مُ ، وَ عْبٌ صَ
فالنهي يف هذا البيت الغرض منه التحقري واالزدراء كام هو واضح لك من سياق الكالم.  
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G~̌ËdÊi’\;z٨ كقول أيب األسود الدؤيل:  
*** ــهُ ثْلَ َ مِ ــأْيتِ تَ ــقٍ وَ لُ ــنْ خُ ــهَ عَ نْ ــمُال تَ ظِي ــتَ عَ لْ عَ ا فَ ــكَ إِذَ يْ لَ ــارٌ عَ عَ

I;ÏŒËŒ¢\;◊Ëeà;Ì÷¡;äË’Â;G~ËdÊi÷’;;>„̨łfih̨;ˆ?;U„’ÊÕ;∫;È‚fi’]…

أن يمكن  ال  الذي  املحبوب  اليشء  طلب  مقام  يف  النهي  صيغة  تستعمل  أن  وعالمته:   U đ:⁄i’\ ;z٩
يتحقق للمتكلم، وال مطمع له يف احلصول عليه.

كقول الشاعر:
*** ل زُ مُ  نَــوْ ــا  يَ  ، طُــلْ الَيْــلُ  التَطْلُـــعِيَ قِـــفْ  بْـــحُ  اصُ يَ

فالشاعر يتمنى أن يطول الليل ويمتد، وأال يطلع النهار؛ حتى يستمر اجتامعه بحبيبته، والتحدث
النهي ألن  حقيقته؛  عىل  النهي  يكون  أن  يعقل  وال  الرقباء،  أعني  عن  بعيدا  البهيم  الليل  هدأة  يف  إليها 
خرج هنا  من  الشاعر،  منه  طلبه  الذي  املحبوب  لألمر  االستجابة  منه  يتأتى  ال  زمان  وهو  لليل  موجه 

النهي عن حقيقته، وجاء عىل سبيل التمني. 
[التوبة:٤٠]. ¬®مث    «  ª  ©  ¨   §  ¦    ¥ نث  تعاىل:  كقوله   Gã̌]fiÁ¸\ ;z١٠
فمخاطبة النبي ملسو هيلع هللا ىلص أليب بكر هبذا اخلطاب ومها يف غار حراء الغرض منه بث اإليناس يف قلبه، وزرع

االطمئنان يف نفسه. 
* * *
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ãÑÅ’\;í}÷Ÿ

النهي: طلب الكف عن الفعل عىل وجه االستعالء.
وله صيغة واحدة، وهي املضارع مع ال الناهية. 

من صيغ النهي املجازية:
التهديد،  ٦ـ  التيئيس،  ٥ـ  الدوام،  ٤ـ  اإلرشاد،  ـ   ٣ االلتامس،  ـ   ٢ الدعاء،  ـ   ١

٧ـ التحقري، ٨ـ التوبيخ، ٩ـ التمني، ١٠ـ اإليناس .
يوضع اخلرب موضع اإلنشاء ألغراض كثرية منها: 

١ـ التفاؤل ٢ـ االحرتاز عن صورة األمر؛ تأدبا واحرتاما .
٣ـ التنبيه عىل تيرسُّ املطلوب لقوة األسباب ٤ـ املبالغة يف الطلب للتنبيه عىل رسعة االمتثال  ٥ـ 

إظهار الرغبة. 
 يوضع اإلنشاء موضع اخلرب ألغراض منها:

١ـ إظهار العناية باليشء، واالهتامم بشأنه ٢ـ التحايش عن مساواة الالحق بالسابق. 

k\Ô\Ölb

ˆU‡^;øt النهي يدل يف أصل وضعه عىل التحريم ما مل ترصفه قرينة عىل ذلك. 

ˆU‡^;øt املعاين املجازية للنهي مثل املعاين املجازية لألمر كثرية ال تنحرص.

\‹U‡^;∞b;„ei الدعاء من صيغ األمر والنهي املجازية ويستعمالن من األدنى وهو اإلنسان إىل األعىل

وهو رب اإلنسان عىل سبيل الترضع والتذلل. 
\‹U‡^;∞b;„ei االلتامس والتمني واإلرشاد من معاين األمر والنهي املجازية. 

U€Ë·]Ÿ النهي هو طلب الكف عن الفعل عىل جهة االستعالء .

U€Ë·]Ÿ األمر هو طلب حصول الفعل عىل جهة االستعالء .

* * *
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k]eÁÑÅi’\

UÿÂ¯\;fÁÑÅi’\

UÏËh˙\;fË—\2’\;∫;È‚fi’\;«Ëê;flŸ;Ä\ÖÁ;]Ÿ;Ød;

١ـ قال تعاىل: نث £ ¤ ¥  ¦ § ¨مث  [األعراف: ٥٦].
Í Ì Ë Ê É   È Ç Æ Å Ä Ã Â  Á À   ¿  ¾   ½ ¼ » º ٢ـ وقال تعاىل: نث

ÝÜ Û Ú  Ù Ø ×Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ÐÏ    Î مث  [احلجرات: ١١].
٣ ـ وقال تعاىل عن املنافقني: نثhg f           e d c bمث  [التوبة: ٦٦].

٤ـ قال الشاعر: 
*** ل زُ مُ  نَــوْ ــا  يَ  ، طُــلْ الَيْــلُ  التَطْلُـــعِيَ قِـــفْ  بْـــحُ  اصُ يَ

٥ ـ وقال أبو العالء املعري:
*** بٍ ذِ كَ وال  قٍ  دْ صِ عىل  نَّ  لِفَ حتَ فُال  لـِ احلَ  ، املأثـمَ إالّ   ، كَ فيـدُ يُ فـام 

٦ ـ وقال البحرتي خياطب املعتمد عىل اهللا:
 *** ، هُ ورُ رسُ رُّ  يكُ يشٍ  عَ من  لُ  ختَ ــادِالَ  عَ مُ يْــكَ  لَ عَ وزٍ  ُ نــريْ وَ ا،  أبَــدً

٧ ـ وقال الشاعر:
*** ــلِ اهِ ــةِ جَ نَّ ي بِمِ يــدِ ــالَ جِ ثْقِ ــاوال تُ ق طَوَّ م مُ ــامَ ــل احلْ ثْ ــا مِ وحُ هبَ أرُ

٨ ـ وقال آخر:
*** هُ ــلَّمَ مَ الْبَالِال تطلُــبِ املجــدَ إِنَّ املجدَ سُ اعِ رتحيا نَ سْ عِشْ مُ عْبٌ وَ صَ

ا: ٩ ـ وقالت اخلنساء ترثي أخاها صخرً
 *** ا ــدَ مُ ْ جتَ والَ  ــودا  جُ ـيَّ  ـدأعيْنـَ النـَّ ــرِ  لِصخْ تبكِيــانِ  أال 

وان: ١٠ ـ وقال خالدُ بنُ صفْ
*** ِ ــريْ غَ يفِ  ــاتِ  اجَ احلْ بُــوا  تَطْلُ لِها ال  نْ غري أَهْ ـا، وال تطلبوا مِ ينهَ حِ
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UÏËh˙\;Ï÷mŸ¯\;∫;„i∆ËêÂ;GÔ]ç›¸\;ƒÊ›;Ød;UÈ›]m’\;fÁÑÅi’\

قال املتنبي:
*** ــهُ عُ مْ وٍّ دَ ــدُ ــنْ عَ ــكَ مِ نَّ عَ ْدَ مُال خيَ حَ تَرْ وٍّ  دُ عَ من  بابَكَ  شَ مْ  حَ ارْ وَ

. تُها السامءُ ْطِري أَيَّ ال متُ
نادكَ (تقوله ملنْ هو دونك).  لِعْ عن عِ قْ ال تُ

. ك فيام تعِبَ فيه الكرامُ هدْ نفسَ ْ ال جتُ
قال أبو الطيب يف مدح سيف الدولة:

*** ـهِ  تـِ ؤيَ ــدَ رُ عْ ريــامً بَ بَــنّ كَ واال تَطْلُ تِمُ خُ ا  دً يَ مْ  بأسخاهُ الكِرامَ  إنّ 
وقال الشاعر:

*** ا أنْــتَ آكِله ْــرً ــد متَ ــبِ املْجْ سَ ْ الصرباال حتَ لْعقَ  تَ حتى  د  املَجْ تبْلُغ  لَنْ 
وقال الطغْرائي:

  *** بْــل أن واألســبابُ ال تطْمحــنَّ إىل املراتِــبِ قَ األدواتُ  امــلَ  تتَكَ
x w   v u t s r   q p o  n m l k وقال اهللا تعاىل: نث

z y } مث   [البقرة: ١٨٨].
Un’]m’\;fÁÑÅi’\

IÌdÖ¬’\;Ö¬ç’\;Â^;ÎÖ‚Ş∏\;ÏÁÊefi’\;Ïfiâ’\Â;€ÁÖ“’\;‡`ÖŒ’\;flŸ;Èh_Á;]∏;◊mŸ

هني خرج عن حقيقته إىل: الدعاء ـ التمني ـ  التيئيس ـ االلتامس ـ التهديد ـ التحقري. 
n’]m’\;ÿ\ıâ’\;Ïd]pb

١ـ الدعاء، مثل قال تعاىل: نث½  ¾  ¿  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã   Â  Á  Àمث
[آل عمران:٨] .

٢ـ التمني ، مثل قوله اخلنساء يف رثاء أخيها صخر : 
*** ا ــدَ مُ ْ جتَ والَ  ا  ــودَ جُ ـيَّ  ـدأعيْنـَ النـَّ ــرِ  لِصخْ تبكِيــانِ  أال 
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٣ـ التيئيس، مثل قوله تعاىل: نث Ï    Î  Í  Ì   Ë  ÊÉ  È  Ç   Æ  Å   Ä مث  [التحريم:٧].
D   C   B   A    @   ?   >   =   <   ;   : نث     تعاىل:  قوله  مثل  االلتامس،  ٤ـ 

J   I  H  G  F  E مث   [األعراف: ١٥٠].     
٥ـ التهديد، مثل قوله تعاىل: نث »  ¬  ®  ¯  °   ± مث  [البقرة :٢٢]. 

٦ـ التحقري، مثل قول احلطيئة هيجو الزبرقان بن بدر: 
*** ـا يَتِهَ لِبُغْ ـلْ  حَ تَرْ ال  مَ  املَـكارِ عِ  ايسِدَ مُ الكَ دْ فإنَّكَ أَنْتَ الطَّاعِ عُ واقْ

U√d\Ö’\;fÁÑÅi’\

ـ اذكر ثالثة أمثلة تفيدُ صيغةُ النهي يف كل منها املعنى األصيل للنهي.
ـ هات ثالثة أمثلة تكون صيغة النهي فيها لإلرشاد، اإليناس، التهديد.

* * *
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n’]m’\;ãÑÅ’\

ÏË≈˜e’\;„î\Ö≈^Â;G‹]‚iàˆ\;

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ  بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

يعرف االستفهام مع التمثيل.. ١
يذكر أدوات االستفهام مع التمثيل .. ٢
يستخرج أدوات االستفهام من أمثلة ونصوص مقدمة له.. ٣
حيدد األغراض البالغية لالستفهام مع التمثيل.. ٤

UãÑÅ’\;ÀêÂ يتناول هذا الدرس مفهوم االستفهام، وأدواته، وأغراضه البالغية. 

ãÑÅ’\;{Öå

أدوات  إحد من  بأداة  وذلك  قبل،  من  معلوما  يكن  مل  بيشء  العلم  طلب  هو   U‹]‚iàˆ\ ;Ìfi¬Ÿ

االستفهام .
فالرشط يف االستفهام احلقيقي أن يكون سؤاال من جاهل باجلواب يريد أن يعلم، أو سؤاال من عامل
فَ أن املسئول يعلم اجلواب، فإذا فقد االستفهام هذين الركنني خرج من احلقيقة رِ عْ باجلواب يريد أن يَ

إىل املجاز. 
U‹]‚iàˆ\;k\ÂÄ^

أدوات االستفهام عددها يف كالم العرب إحد عرشة أداة، وهذه األدوات نوعان: 
\’UÿÂ¯\;ƒÊfi أدوات حرفية ومها: «اهلمزة»، و«هل» .

، وما، ومتى، وأيان، وكيف، وأين، وأنى، نْ \’UÈ›]m’\;ƒÊfi أدوات اسمية وعددها تسعة، وهي: «مَ

وكم، وأي». 
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;U‹]âÕ^;Ïl˜l;]‚d;‹]‚iàˆ\;fâú;k\ÂÄ¯\;‰É·;€âŒfihÂ

١ـ ما يطلب هبا التصور تارة، والتصديق تارة أخر، وهي اهلمزة.  
٢ـ ما يطلب هبا التصديق ـ وهو إدراك النسبة ـ فقط، وهو هل.

٣ـ ما يطلب هبا التصور ـ وهو إدراك املفرد ـ فقط، وهو بقية ألفاظ االستفهام.  
;U‹]‚iàˆ\;k\ÂÄ^;È›]¬Ÿ

لكلِّ أداة من أدوات االستفهام معنى مستقل هبا يميزها عن غريها. 
IœÁÅëi’\Â;ÑÊëi÷’;Îá⁄6\;z١

س z;ما معنى التصور؟
أحد أو  املسند،  أو  إليه،  املسند  باملفرد:  واملراد  لتعيينه،  املفرد؛  إدراك  عن  السؤال  هو  التصور  ـ  ج 
املتعلقات، ويكونُ اجلوابُ بتحديد املسؤول عنه، فمثال يف قولنا: «أراكبا جاء حممد أم ماشيا»، جميء
م، ولكنه ال يعلم الكيفية التي قدم عليها فهو ال يتصورها، فمن حممد أمر مفروغ منه، ويعلمه املستفهِ
هنا يسأل عنها، ويف هذه احلالة جيب عىل املسئول أن جييبه بواحد منهام، فيقول: «جاء راكبا، أو جاء
ماشيا»، وهذا هو معنى كالم البالغيني أن التصور هو إدراك املفرد أي: إدراك واحد منهام بعد علمه

بأصل احلكم، أو مضمون النسبة الكالمية. 
س z;ما معنى التصديق ؟

أن قبل  الكالم  بمضمون  أصال  دراية  له  ليس  السائل  أن  بمعنى  النسبة،  إدراك  هو  التصديق  ـ  ج 
يسأله، واإلجابة عنه تكون يف اإلثبات بـ «نعم»، ويف النفي بــ «ال» . 

فمثال إذا مل تكن عىل علم مسبق بأن شيخ املعهد يف مكتبه، وتريد السؤال عن ذلك، فتقول: «أحرض
معنى هو  وهذا  غائبا،  كان  إن  أو «ال»  حارضا،  كان  إن  املسئول «نعم»  جييب  وعندئذ  املعهد»،  شيخ 

التصديق . 
واملراد بإدراك النسبة: إدراك املعنى الذي ينشأ من جراء ضم الفعل للفاعل يف اجلملة الفعلية، واملبتدأ

للخرب يف اجلملة االسمية موجبةً كانت أو سالبة.
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ا إليه مثل: أحممد وبناء عىل ذلك فاهلمزة إذا كانت للتصور فهو يسأل هبا عن املفرد سواء كان مسندً
حرض أم أمحد. 

ا، مثل: أفهمت الدرس أم مل تفهمه .  أو مسندً
ا . ا قابلتَ يف الطريق أم سعيدً أو مفعوالً به، مثل: أحممدً

، مثل: أراكبا قدمت للمعهد أم ماشيًا . أو حاالً
ا، مثل: أيف املنزل أبوك أم يف املسجد؟ أو جارا وجمرورً

ويالحظ أن املخاطب بأسلوب االستفهام مع اهلمزة التي للتصور يف األمثلة السابقة يدرك مضمون
د له الذي قام هبذا العمل َدَّ الكالم، ولكنه ال يعلم ممن حدث منه الفعل عىل وجه الدقة فهو يطلب أن حيُ

 . َ عَنيَّ ويُ
كام يالحظ أن املسئول عنه هو الذي يأيت بعدها مبارشة، وأن الذي يقابله يأيت بعد «أم»  املتصلة. 

أما إذا كانت اهلمزة للتصديق، فهو يسأل هبا عن مضمون الكالم، واإلجابة تكون بنعم أو ال مثل:
رُ معادلٍ للمستفهم عنه بعد أم. تَنَع ذِكْ مْ «أذاكرت دروسك»  فتقول نعم أو ال، وهي يف هذه احلالة يُ

وملا كانت اهلمزة تصلح للتصور والتصديق عىل نحو ما أوضحنا، ومثلنا لك جعلها العلامء أصل
أدواتِ االستفهام كلّها.

Ifâu…;œÁÅëi÷’;◊·;z٢
أي: يسأل هبا عن مضمون اجلملة، مثل: «هل حتب األزهر» ؟، «هل تطيع أباك»  ؟، هل صليت

الظهر؟، واإلجابة هنا تكون بنعم أو ال.
z ;]ïÁ^;z ;]6Â;G„fi¡;ÿÊÒâ∏\;ØË¬id;]‚¬Ÿ;g\Ê°\;‡Ê“ÁÂ;Gfâu…;ÑÊëi’\;ÅËh;k\ÂÄ¯\;ÏËŒd;z٣

;;UÈh˙\;∫;◊m⁄ih;ÓÖ|^;‡]¬Ÿ

قَالء، مثل: «من أنت» ؟، «من ا تَعْيني الْعُ طْلَبُ هبَ <; للسؤال عن العاقل، أي: يُ łflŸ̨?;‹]‚iàˆ\;Î\Ä^;z

هذا»؟ فتجيب: «هذا حممد»  بتعيني املفرد.
Ÿ?;‹]‚iàˆ\;Î\Ä^;z[<;; للسؤال عن غري العاقل، مثل: «ما هذا»، ومعناها: أي يشء هذا؟ فتجيب

حمددا ومعينا: «هذا قلم»، أو كتاب الخ، فهو يسأل هبا عن أي يشء غري عاقل.
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من قدمت  «متى  املايض:  مثال  املستقبل،  أو  املايض  الزمان  عن  للسؤال   ;>ÌiŸ?;‹]‚iàˆ\ ;Î\Ä^ ;z

السفر»؟. ومثال املستقبل: «متى ستسافر»؟ .
Á^?;‹]‚iàˆ\;Î\Ä^;z[‡< للسؤال عن الزمان املستقبل فقط، وغالبا ما تستخدم يف السؤال عن األمور

y x w نث تعاىل:  قوله  مثل  الكريم  القرآن  استخدمها  وهكذا  اجلليل،  الشأن  ذات  املهولة  العظيمة 
z  مث  [القيامة:٦]، وقوله تعاىل: نث Ï Î Í Ì Ëمث    [النازعات:٤٢]. 

ÀË—?;‹]‚iàˆ\;Î\Ä^;z<  للسؤال عن احلال، مثل: «كيف حالك» ؟، ومثل: «كيف جئتم» ؟ ومثل

قول الشاعر:
*** ة اجَ حَ ينَةِ  دِ بِالـْمَ و  كُ أَشْ اهللاِ  ؟إِىلَ  يَانِ تَقِ لْ يَ يْفَ  كَ   رَ أُخْ امِ  بِالشَّ وَ

iàˆ\;Î\Ä^;z‚[›;?—€<  للسؤال عن العدد مثل: «كم الساعة»؟، كم عدد الطالب يف هذا الفصل»

؟، «كم عدد املتفوقني يف الصف األول الثانوي»؟، ومثله: «كم عدد الكتب التي معك»  فتجيب مخسة
ے¡  ~  }  |  {  zy  x    w  v نث  تعاىل:  قوله  ومثله  املفرد،  بتعيني 

¢ £  ¤ ¥ ¦ §¨مث       [الكهف:١٩].
«أين مثل:  وحتديده،  املكان  تعيني  هبا  يطلب  أي:  املكان،  عن  للسؤال   ;>flÁ^? ;‹]‚iàˆ\ ;Î\Ä^ ;z

تسكن»، «أين يقع معهدك»؟ 
Ì›^?;‹]‚iàˆ\;Î\Ä^;z<;وتأيت عىل ثالثة معان: 

أ ـ بمعنى متى، مثل: أَنَّى حيرضُ الغائبون؟ أي: متى حيرضون.
ب ـ بمعنى كيف، مثل: أَنَّى تسودُ العشريةُ وأَبناؤها متخاذلون؟ ومثله قوله تعاىل يف دعاء زكريا
بَّه: نث Y X W V U  T SR Q P O N M L K J   I H مث  رَ
[آل عمران:٤٠]. بمعنى كيف يكون يل غالم، ومثله قوله تعاىل: نثº¹  ̧¶ μ  ́³  ² مث

ئْتم؟  مْ كيف شِ ثَكُ رْ [البقرة: ٢٢٣]، واملعنى: فأتُوا حَ
Í  Ìنث تعاىل:  قوله  ومثله  »؟،  فقراءَ كانوا  وقد  املال  هذا  هلم  مثل: «أَنَّى  أين،  من  بمعنى  ـ  ج 
àß Þ Ý Ü Û  ÚÙ Ø × Ö Õ ÔÓ Ò Ñ Ð Ï  Î مث  [آل عمران: ٣٧] . أي:

من أين لك هذا. 
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نيْ يف أَمر يعمهام؟ وتقع عىل العاقل، وغري Í^?;‹]‚iàˆ\;Î\Ä^;z<;للسؤال عن تعيني أحد املتشاركَ

العاقل، وعىل الزمان، واملكان، واحلال، وعىل حسب ما تضاف إليه. 
مث  -,  +  *  )(  '  &%  $  #  "  ! نث  تعاىل:  قوله  ومثل  سنا؟،  أكرب  األخوين  أي  مثل: 

[األنعام: ١٩].
‹]‚ià˜’;ÏË≈˜e’\;ô\Ö≈¯\

معلومٌ ـ مما سبق ـ أن أدوات االستفهام هلا دالالت حقيقية تدل عليها، وقد خترج هذه األدوات عن
نْ سياق الكالم، ومقتضيات هامِ واإلِعالم إىل معانٍ أخر تُفهم مِ فْ معانيها احلقيقية من إرادة طلب اإلِ

املقام، من هذه املعاين: 
»؟ «أالَ يلِّ تُها: «أَتُصَ الةِ وقد حانَ وقْ ه بالصَّ رَ UÖ̌Ÿ¯\;z١ مثل: قولك لضيفك وهو يف بيتك تريد أن تأمُ
»، فاالستفهام يف املثالني خرج عن حقيقته إىل األمر بمعنى: صل، ولكن املتكلم أورد األمر عىل يلِّ تُصَ
صيغة االستفهام تلطفا مع ضيفه، واستجالبا ملودته، واستيحاشا من أمره له أمرا رصحيا، وهو يف بيته.
p  o  n  ml  k  j  i    h  g  f  e :نث  لرسوله  خطابا  تعاىل:  قوله  ومنه 
£مث  ¢  ¡ ~ے   }  |  {  z  yx  w  v  u  ts  r  q

لِموا. ؟» : استفهام يراد منه األمر أي: أسْ تُمْ لَمْ [آل عمران:٢٠]. فقوله: «أَأَسْ
ومنه قوله تعاىل: نث 1 2   3 4 5 6 7 8 9:  ;> = <  ? @
وا عن تَهُ ون»؟ استفهام املراد به األمر أي: انْ نْتَهُ تُمْ مُ نْ لْ أَ هَ E  D C BA مث ؟ [املائدة:٩١]، فقوله: «فَ

ذلك. 
[التوبة:١٣]، Ãمث    Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼» نث  تعاىل:  قوله  مثل   UÈ̌ ł‚Ćfi’\ ;z٢

» بمعنى النهي، أي: ال ختشوهم؛ ألنَّ اهللا نارصكم عليهم. ُمْ هنَ وْ شَ ْ فاالستفهام يف قوله: «أَختَ
مث   [الرمحن:٦٠]، فاالستفهام يف قوله: UÈ̌fi’\;z٣;مثل قوله تعاىل: نث ° ±  ² ³́ 
»  بمعنى النفي، أي: ما جزاء اإلحسان إال اإلحسان، وفرق واضح بني الداللة عىل انِ سَ ِحْ اءُ اإلْ زَ لْ جَ «هَ
النفي بصيغة االستفهام والداللة عليه بطريق النفي؛ ألن النفي عن طريق االستفهام فيه حتريكٌ للفكر،

. وتنبيهٌ للعقل، وحثٌّ عىل النظر والتأمل، وتلك حقيقة عقلية، ال يُعارضُ فيها أحدٌ
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 .č8ÁÉ“h;Ñ]“›b :والثاين ، čÈ}ËdÊh;Ñ]“›b :وهو عىل نوعني: األول UÑ̌]“›¸\;z٤
I  H  G  F  E  D  C  B  A  @ نث  تعاىل:  قوله  مثل   È}ËdÊi’\ ;Ñ]“›¸\ ;ÿÂ¯\

اك وأنعم عليك من Jمث  [الكهف:٣٧] املعنى: ما كان ينبغي أن يقع هذا الكفر وقد خلقك اهللا وسوّ
نعمه الظاهرة والباطنة التي ال حتىص وال تعد، فهو ينكر عليه هذا الكفر، ويوبخه عليه.

Wمث   V  U  T  S   R  Q  P  O  N نث  تعــاىل:  قـوله   - أيضـًا   - ومثله 
[يوسف:٨٩]، فهو ينكر عليهم، ويوبخهم عىل فعلتهم مع أخيهم حني ألقوه يف البئر.

\’U8ÁÉ“i’\;Ñ]“›¸\;;È›]m; مثل قوله تعاىل:  نث5 6 7 8 9 : ;> =

< ? @مث    [اإلرساء:٤٠].
فال شك أن االستفهام هنا خرج عن حقيقته إىل اإلنكار والتكذيب؛ الستحالة أن يكون االستفهام
هنا من اهللا  عىل وجه احلقيقة، فاالستفهام يف اآلية يفيد تكذيبهم، وإبطال ما قالوه، واملعنى: مل يكن

من اهللا تعاىل اصطفاء وال اختاذ. 
Uœ̌ÁÊçi’\;z٥ مثل قوله تعاىل: نث y x w v u t  s r q  p oمث  [الصف:١٠] .

Î  Í  Ì نث  تعاىل:  وقوله   ،[١٥ عمران:  [آل  مث   ³²  ±  °  ¯  ® نث  تعاىل:  وقوله 
4   3  2    1  0  /  . نث  تعاىل:  وقوله   ،[١٦ [النازعات:١٥،  &مث    %  $  #  "   !  Ð  Ï
5 6  7 8مث [النازعات:١٩،١٨]، فواضح من سياق هذه اآليات الكريمة أن االستفهام فيها
خرج عن معناه احلقيقي وهو طلب الفهم واإلعالم إىل تشويق املخاطب وترغيبه يف معرفة جواب هذ
ا حسنًا؛ ألنه جاء والنفس مهيَّئة له، متلهفة السؤال، وعندئذ يأيت اجلواب فيقع يف نفس املخاطب موقعً

إىل معرفته، مرتقبة لسامعه فيزداد املعنى رسوخا يف نفسه، ومتكنا يف قلبه. 
UÖ̌ÁÖŒi’\;z٦ مثل قوله تعاىل: نث I H G  F E D مث  [األنبياء:٦٢]. فاالستفهام
» للتقرير يدل عىل ذلك قول إبراهيم  قبل كرسها: نث Í Ìمث لْتَ عَ يف قوله: «أَأَنْتَ فَ
وقوهلم: نث 3 4 5 6 7 98مث [األنبياء:٦٠] ففي هاتني اآليتني داللة عىل علمهم بأنه
هو الذي كرس األصنام؛ فال يصح محل استفهامهم عىل حقيقته، والسياق اخلارجي يؤكد ذلك أيضا،
فقوم إبراهيم كانوا كفارا يعبدون األصنام، وال يعقل أن يكرسوا آهلتهم التي يعبدوهنا بأنفسهم، وال
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واستهزاء هتكام  عليها  إبراهيم   أحاهلم  كام  بنفسها  ذلك  فعلت  األصنام  تكون  أن  كذلك   يعقل 
نَّ من فعل هذا.  بعقوهلم، وحتديا هلم أن يقولوا: نعم هُ

كام أن إبراهيم  وحده هو الذي كان يتعرض هلا بالقول، فهذه القرائن كلها حتام تشري إليه، ومن
ثم فهم ال يستفهمون منه عىل سبيل احلقيقة بل هم يريدون أن يقر بذنبه، ويعرتف به اعرتافا واضحا

كي ينفذوا فيه ما سولته هلم نفوسهم.
خرج حيث   ،[١١٦ [املائدة:  Z]مث    Y  X  W  V  U  T  S  R نث  تعاىل:  قوله  ومثله 
االستفهام عن حقيقته إىل تقرير عيسى  بام يعرفه من هذا احلكم، وهو أنه مل يصدر منه هذا القول

مطلقا.
U◊̌ÁÊ‚i’\;z٧ كام يف قوله تعاىل:  نث ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ مث  [احلاقة:١ـ٣]. وقوله تعاىل:
D  C  BAنث تعاىل:  وقوله  [القارعة:١ـ٣]،  4مث    3  2  1  0  /  .  - نث, 
J I H G F Eمث  [اهلمزة:٤ ، ٥]،  فاالستفهام يف  هذه اآليات الكريمة خرج حتام عن
حقيقته إىل التفظيع والتهويل، فهو يكشف بوضوح تام عن أهوال يوم القيامة، ويصور فظاعة العذاب،

ويربز شدته.
٨;UÄ̌]¬eiàˆ\;z مثل قوله تعاىل: نث , - . / 0 1 2 3 4 765  8  9 مث
تْنَا»  خرج عن حقيقته إىل االستبعاد، فالكفار يستبعدون البعث ا مِ [ق:٢، ٣]، فاالستفهام يف قوله: «أَئِذَ
ا ذلك رجع بعيد! ولكنهم سيبعثون بعد النشور، وينكرون وقوعه، وتقدير الكالم: أنُبعث إذا كنا ترابً

ويعذبون ويدخلون النار. 
ومثله قوله تعاىل:  نث z y x  } | { ~ ے  ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ مث [الدخان:١٣،

١٤]، فاالستفهام يف هذه اآلية خرج عن حقيقته وهو طلب الفهم إىل االستبعاد. 
UÔ̌]Şeiàˆ\;z٩ كقوله تعاىل: نث ½ ¾  ¿Å Ä  Ã Â  Á  Àمث  [البقرة:٢١٤] والفرق بني االستبطاءِ
م يتطلع هنا واالستبعاد فيام مىض أن االستبعاد متعلقه غري متوقع، أما االستبطاء فمتعلقه متوقع، واملستفهِ
إىل وقوعه وجميئه أي: أن نرص املؤمنني عىل أعدائهم متوقع ومرتقب، ولكنه استبطأ عليهم، وهم يف حالة

ترقب لوقوعه.
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*  )   (   '       &  %  $   #  "  ! نث  تعاىل:   قوله  مثل   U3̌Œui’\ ;z١٠
ے  ~ نث  أيضا:   تعاىل  وقوله  [األنبياء:٣٦]،  1مث   0    /   .  -  ,   +
الذي» قوله: «أهذا  يف  فاالستفهام  [الفرقان:٤١]،  ¡ ¢     £    ¤ ¥ ¦ § ¨ ©مث 

للتحقري واالزدراء كام يفهم من سياق اآليتني.
[التكوير:٢٥، نث © ª » ¬ ®  ¯  ° ±مث     تعاىل:   قوله  مثل   Uÿ˜î;Ì÷¡;„̌Ëefii’\ ;z١١
»  عن مكان ذهاهبم عىل وجه احلقيقة، بل بُونَ هَ نَ تَذْ أَيْ ٢٦]، فليس الغرض من االستفهام يف قوله: «فَ

املراد: تنبيههم عىل أهنم ضالون، وأن ال مفر هلم من عذاب اهللا، فهو الحق هبم حيثام كانوا. 
وغري ذلك من األغراض التي هيدي إىل استنباطها السياق، ويعني عىل فهمها املقام، ولو تأملنا كل

الشواهد املاضية لوجدنا أهنا فقدت ركني االستفهام احلقيقي، وخرجت إىل املعاين املجازية.
* * *

ãÑÅ’\;í}÷Ÿ

أدوات   إحد من  بأداة  وذلك  قبل،  من  معلوما  يكن  مل  بيشء  العلم  طلب  هو  االستفهام: 
االستفهام. 

أدوات االستفهام:
(اهلمزة ـ هل ـ ما ـ من ـ متى ـ أيان ـ أين ـ كيف ـ أنى ـ كم ـ أي). 

من األغراض البالغية لالستفهام
٤ـ اإلنكار ٣ ـ النفي   ٢ـ النهي   ١ـ األمر  

٨ـ االستبعاد ٧ـ التهويل   ٦ـ التقرير   ٥ـ التشويق 
١١ـ التنبيه عىل ضالل. ١٠ـ االستبطاء   ٩ـ التحقري  

* * *
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k\Ô\Ölb

ˆU‡^;øt;اهلمزة هي أصل أدوات االستفهام، وهي تفيد التصور والتصديق. 

ˆU‡^;øt هل تفيد التصديق فحسب. 

‡U اهلمزة وهل حرفان، وبقية األدوات أسامء وكلها تفيد التصور أي يطلب هبا تعيني املسئول ;̂øtˆ

عنه وحتديده، ولكل أداة فضال عن ذلك معنى يميزها من غريها. 
\‹U‡^;∞b;„ei الرشط يف االستفهام احلقيقي أن يكون سؤاال من جاهل باجلواب يريد أن يعلم، أو

سؤاال من عامل باجلواب يريد أن يعرف أن املسئول يعلم اجلواب، فإذا فقد االستفهام هذين الركنني
خرج من احلقيقة إىل املجاز.  

مل أمر  عىل  تكذيبي  وإنكار  وقع،  أمر  عىل  توبيخي  إنكار  قسمني  عىل  يكون  اإلنكار   U‡^;∞b;„ei›\

حيدث أصال . 
U€Ë·]Ÿ االستفهام من أنواع اإلنشاء الطلبي وأدواته حرفية واسمية، وله معان جمازية كثرية. 

* * *
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k]eÁÑÅi’\

UÿÂ¯\;fÁÑÅi’\

UÏËh˙\;fË—\2’\;Ì…;‹]‚ià˜’;ÓÜ]-\;Ìfi¬∏\;Ød;

١ـ قال تعاىل:  نث Z Y X W V      U T S R] مث  [املائدة:١١٦] 
*** ا املْطَايَ كِبَ  رَ نْ  مَ  َ ريْ خَ تُمْ  احأَلَسْ يــنَ بُطُــونَ رَ الَمِ  الْعَ أَنْــدَ وَ ٢ـ  
*** ــه َام ــا متَ م وْ ــانُ يَ ــغ الْبُنْيَ بْلُ ــى يَ تَ مُمَ ــدِ ْ كَ هيَ ُ ــريْ غَ ــهِ وَ بْنِيِ ــتَ تَ نْ ا كُ إِذَ ٣ـ  

 *** ــوا اعُ ــىً أَضَ تَ أَيُّ فَ ، وَ ــوينِ اعُ ــرأَضَ ثَغْ ادِ  ــدَ سَ وَ هيَــة  رِ كَ مِ  لِيَــوْ ٤ـ  
 *** ها الؤُ وانْجِ ةٌ  رَ مْ غَ إِال  رُ  هْ الدَّ لْ  ا؟هَ هَ اجُ رَ فِ وانْ ةٌ  يقَ ضِ إِال  وَ ا  يكً شِ وَ ٥ـ   

٦ـ وقال أبو الطيب يف املديح:
*** الـذي بَعـدَ  األعـداءُ  ـسُ  تَمِ لْ يَانِأتَ ـوحَ بَ ضُ ليـلٍ أوْ وُ أتْ قِيَـامَ دَ رَ

٧ـ وقال البحرتي:
 *** مُ اهُ كَ وأزْ ودا،  جُ مْ  هُ مَّ أعَ تَ  األَسْ ـــامَ سَ ـــمْ حُ اهُ ـــودا، وأمضَ عُ

٨ـ وقال أمحد شوقي:
 *** ــمُ إِالمــا؟ يْنَكُ لْفُ بَ ـخُ ــاإالمَ الــْ المَ ــربَ عَ جــةُ الكُ ه الضَّ ــذِ وهَ

٩ـ وقال أبو الطيب يف الرثاء:
***  َ الرسُّ افلِ وَ حَ اجلَ افلِ وَ حَ ن للمَ ــعُمَ طْلُ ا ال يَ ً ــريِّ كَ نَ ــدِ قْ تْ بفَ ــدَ قَ فَ

ا: ١٠ـ وقال هيجو كافورً
 *** مُ  رَ الكَ مثلَكَ  يأيت  قِ  الطُّرْ ةِ  أيَّ لَمُمن  اجلَ ــورُ وَ ــمُ يــا كافُ أيــنَ املَحاجِ



٩٧

UÈ÷Á;]⁄¡;fp^;;UÈ›]m’\;fÁÑÅi’\

UÏeà]fi∏\;‹]‚iàˆ\;k\ÂÄ^;flŸ;Î\Ä_d;Èh_Á;]⁄¡; ł◊à;

٢ـ عدد املعاهد األزهرية يف حمافظتك. ١ـ أول اخللفاء الراشدين.  
٥ـ حال مرص أيام املامليك.  يلة.  ٤ـ موطن الفِ ٣ـ أطول شارع يف املدينة.  
٨ ـ معنى الضيغَم. ٧ـ الزمن الذي ينضج فيه العنب.   ٦ـ حقيقة الصدق.  

Ì›]m’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

١ـ من أول اخللفاء الراشدين.              ٢ـ كم عدد املعاهد األزهرية يف حمافظتك.
يلة. ٣ـ ما أطول شارع يف املدينة.                 ٤ـ أين موطن الفِ

٥ـ كيف حال مرص أيام املامليك.          ٦ـ ما حقيقة الصدق.

٧ـ متى الزمن الذي ينضج فيه العنب.        ٨ ـ ما معنى الضيغَم.
n’]m’\;fÁÑÅi’\

UÈh_Á;]⁄Ë…;_Ş£\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;CxD;ÎÑ]åbÂ;GÏuËuë’\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;C√;D;ÎÑ]åb;√î

(         )  تفيد هل يف قوله تعاىل: نث  Z  ]      \  [  ^مث [غافر:١١] التقرير.. ١
(         ) كم حرف استفهام.. ٢
(         ) من معاين االستفهام املجازية النفي.. ٣
(          ) االستفهام لإلنكار يف قوله تعاىل: نث v    u t  s r مث . [الصف:١٠]. ٤
(          ) االستفهام للتقرير يف قوله تعاىل: نث x w v  u مث. [الرشح: ١]. ٥
(         ) اهلمزة تفيد التصديق فحسب.. ٦
(         ) هال ليست من أدوات االستفهام.. ٧
(         ) أال: من أدوات االستفهام.. ٨
(        ) تأيت أنى يف الكالم ملعنى واحد فحسب. . ٩



٩٨

n’]m’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

.(√).٥  .(x) .٤  .(√) .٣  .(x) .٢  .(x ) .١
 .(x).٩    .(x) .٨  .(√) .٧  .(x)  .٦

;UÈh_Á;]⁄¡;fp^;U√d\Ö’\;fÁÑÅi’\

ما معنى التقرير؟ مع التمثيل؟. ١ ما معنى االستفهام؟ وما أدواته؟  
ما الفرق بني اإلنكار التكذيبي والتوبيخي مع التمثيل؟. ٢

* * *



٩٩

√d\Ö’\;ãÑÅ’\
ÏË≈˜e’\;„î\Ö≈^Â;:⁄i’\

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ  بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

يعرف التمني، مع التمثيل.. ١
يذكر األغراض البالغية ألدوات التمنى.. ٢
يفرق بني التمني والرتجى.. ٣
يأتى بأمثلة ألدوات التمني(لعل، ولو، هل).. ٤

UãÑÅ’\;ÀêÂ يتناول هذا الدرس مفهوم التمني عند البالغيني، وأدواته األصلية والفرعية، وأرساره

البالغية. 
ãÑÅ’\;{Öå

لكونه إما  حدوثه،  يتوقع  وال  حصوله،  يرجى  ال  الذي  املحبوب  اليشء  طلب  هو   UÌfi⁄i’\ ;Ìfi¬Ÿ

ا لكونه ممكنا غري مطموعٍ يف نيله.  مستحيال، وإمَّ
;UÖ¡]ç’\;ÿÊÕ;◊Ëuiâ∏\;:⁄i’\;ÿ]mŸ

*** ــا مً وْ ــودُ يَ عُ ــبَابَ يَ ــتَ الشَّ يبُأَال لَيْ شِ ــلَ الْـــمَ عَ ـامَ فَ هُ بـِ َ ــربِ أُخْ فَ
H G F ED C  B A @ ومثال التمني املمكن غري املطموعِ يف نيله قوله تعاىل:  نث

T S   R   Q P O N M  L K J Iمث  [القصص:٧٩].
U:⁄i’\;k\ÂÄ^

وهي: عنها،  تنوب  أصلية  غريُ  أدوات  وثالث   ،« وهي «ليتَ أصلية،  واحدةٌ  أدوات:  أربع  للتمني 
«هل، لو، لعل» . 

نَّى هبا لغرض بالغي.  تَمَ وكل أداة من هذه األدوات الثالث يُ



١٠٠

 UC◊·D;zd;:⁄i’\;flŸ;È≈˜e’\;ôÖ∆’\;UˆÂ^

نَّى يف صورة املمكن القريب احلصول، لكامل العناية به، والتشوق إليه.  هو إبراز املُتَمَ
E   D   C B A @  ? > = < ; : 9 8 7 6 5  4 مثل قوله تعاىل:  نث

S R Q P O N M L  KJ    I H   G F مث  [األعراف:٥٣]. 
ال أنّه  اليقني  علم  يعلمون  م  ألهنّ التمني؛  يف  مستعمل  شفعاء»   من  لنا  قوله: «فهل  يف  فاالستفهام 
ردُّون إىل احلياة الدنيا، فهذه قرائن تدل عىل أن أداة م ال يُ يشفع هلم أحدٌ يومئذٍ إالَّ بإذن اهللا، ويعلمون أهنّ

االستفهام هنا مراد هبا التمني .
ª © ¨    § ¦ وقوله تعاىل:   نث ،[٤٤:الشور] مثè ç æ å ä ومثله قوله تعاىل:  نث
صاروا العذاب  هول  من  فيه  هم  ما  لفرط  وكأهنم  [غافر:٤٧]،  مث     ±  °  ¯  ®  ¬  «

يسألون غري املمكن الذي ال حمالة يف حتققه. 
ومنه قول أيب الشيص اخلزاعي:

 *** دُّ؟ رَ ــائلٍ  لِسَ بالطُّلُــولِ  ــلْ  ؟هَ ــدُ هْ عَ لُّــمٍ  بِتَكَ ــا  هلََ ــلْ  هَ أَمْ 
UC◊¬’;D;zzd;:⁄i’\;flŸ;È≈˜e’\;ôÖ∆’\;U]Ë›]l

قول مثل  إليه،  والتشوق  به،  العناية  لكامل  احلصول،  القريب  املمكن  صورة  يف  املتمنى  إبراز  هو 
العباس بن األحنف: 

 *** نَ يبِ رْ رَ طَا إِذْ مَ بِ الْقَ ْ ىلَ رسِ يْتُ عَ ــرُبَكَ ي دِ اءِ جَ ــكَ َ بِالْبُ ــيلِ ثْ ، ومِ ــتُ ل قُ فَ
.(١) *** هُ نَاحَ عِريُ جَ نْ يُ لْ مَ طَا هَ بَ الْقَ ْ يــتُ أَطِــريُأَرسِ وِ ــدْ هَ ــنْ قَ ــيلِّ إِىلَ مَ         لَعَ

رَ مطلوبه بأنه أمر ممكن فأداة الرتجي «لعل»  يف البيت الثاين، استعملها الشاعر فيام هو متعذر، ليُظْهِ
مرجوٌّ حدوثه؛ ألن الرتجي هو طلب حصول يشء حمبوب مرجو حدوثه.

UÊ÷d;:⁄i’\;∫;È≈˜e’\;ôÖ∆’\;U]m’]l

بأصل تدل  «لو»   إن  إذ  املمنوع،  صورة  يف  يربزه  املتكلم  ألن  وندرته؛  نَّى،  املُتَمَ بعزة  اإلشعار  هو 
وضعها عىل امتناع اجلواب المتناع الرشط. 

ويقطع جماعات،  ويطير  األرض،  في  عشه  ويتخذ  الصحراء،  في  الحياة  يؤثر  اليمام  من  نوع  «قطاة»  واحدته  القطا:   (١)
مسافات شاسعات. 



١٠١

«  ª  ©  ¨  §   ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y نث  تعاىل:   قوله  مثل 
¬ ® ¯ مث  [الشعراء:٩٩ـ١٠٢]، واألداة املستعملة يف هذا التَّمنِّي هي حرف الرشط «لو» حيث
لكنَّهم نُوا،  مِ ليُؤْ الدنيا  احلياة  إىل  يرجعوا  أن  اجلحيم،  يف  بون  ذَّ عَ يُ وهم  املجرمون،  أضلّهم  الذين  متنى 

يعلمون أنَّ هذا املطلب ميؤوسٌ من حتقيقه . 
أهنم أو  طلبهم،  باستجابة  ضعيفٍ  لٍ  أمَ بعض  املستضعفني  هؤالءِ    لد أن  هنا  إيثارها  يف  والرس 

أرادوا إظهار مطلوهبم يف صورة املمكن عزيز املنال. 
 * * *

ãÑÅ’\;í}÷Ÿ

التمني: هو طلب اليشء املحبوب الذي اليرجى حصوله، إما لكونه مستحيال، وإما لكونه ممكنا 
غري مطموع يف حصوله.

أدوات التمني أربعة: أداة أصلية هي (ليت)، وثالث أدوات غري أصلية، هي: (هل ـ لعل ـ لو). 
لكامل  احلصول،  القريب  املمكن  صورة  يف  املتمنى  إبراز  هو  ولعل):  يف (هل،  البالغي  الغرض 

العناية به، والتشوق إليه. 
والغرض «يف لو»: اإلشعار بعزة املتمنى، وندرته؛ ألن املتكلم يربزه يف صورة املمنوع، إذ إن لو 

تدل بأصل وضعها عىل امتناع اجلواب المتناع الرشط. 

* * *



١٠٢

k\Ô\Ölb

الذي املحبوب  يف  يكون  والرتجي  حصوله،  يرجى  ال  الذي  املحبوب  يف  يكون  التمني   U‡^ ;øtˆ

يرجى حصوله. 
ˆU‡^;øt أداة الرتجي احلقيقية هي لعل، وقد تستعمل يف التمني. 

\‹U‡^;∞b;„ei التمني بليت يكون عىل حقيقته، أما التمني هبل فهو عىل غري حقيقته.

\‹U‡^;∞b;„ei لو تستعمل يف التمني لإلشعار بعزة املتمنى، وندرته.

U€Ë·]Ÿ التمني يكون يف األمر املحبوب املستحيل، أو النادر احلدوث. 

U€Ë·]Ÿ الرتجي يكون يف األمر املحبوب املرجو حدوثه. 

* * *



١٠٣

k]eÁÑÅh

;U;ÿÂ¯\;fÁÑÅi’\

١ـ اذكر أمثلة ألدوات التمني (لعل، لو، هل).
٢ـ اذكر األغراض البالغية ألدوات التمني.

٣ـ قارن  بني التمني والرتجي.
ÿÂ¯\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

١ـ أمثلة أدوات التمني :
مثال «لعل» قول الشاعر : 

 *** هُ نَاحَ عِريُ جَ نْ يُ لْ مَ طَا هَ بَ الْقَ ْ يــتُ أَطِــريُأرسِ وِ ــدْ هَ ــنْ قَ ــيلِّ إِىلَ مَ لَعَ
ومثال لو قوله تعاىل: نث!  " #  $ % & ' ) ( *   + ,   - . /

0 1 2 3 4  5 6مث   [الزمر:٥٧، ٥٨]. 
\  [  Z    Y  X  W  V  U  T  S  Rنث تعاىل:  قوله  هل  ومثال 

[ ^مث [غافر:١١] .  
٢ـ األغراض البالغية ألدوات التمنى. 

أداة التمني ليت تفيد : طلب املحبوب املستحيل أو النادر احلدوث . 
نَّى يف صورة املمكن القريب احلصول، لكامل العناية به، والتشوق إليه. أداة التمني هل تفيد: إبراز املُتَمَ
لكامل احلصول،  القريب  املرجو  صورة  يف  الوقوع  املستحيل  املتمنى  إبراز  تفيد:  لعل  التمني  أداة 

العناية به، والتشوق إليه.
نَّى، وندرته؛ ألن املتكلم يربزه يف صورة املمنوع، إذ إن «لو» أداة التمني لو تفيد: اإلشعار بعزة املُتَمَ

تدل بأصل وضعها عىل امتناع اجلواب المتناع الرشط.
٣ـ التمني هو : طلب األمر املحبوب املستحيل أو النادر الوقوع. 

الرتجي : طلب األمر املحبوب الذي ال يستحيل حتققه بل يرجى وقوعه. 



١٠٤

U;È›]m’\;fÁÑÅi’\

UÈh_Á;]⁄Ë…;_Ş£\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;CxD;ÎÑ]åbÂ;GÏuËuë’\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;C√;D;ÎÑ]åb;√î

١ـ (        ) هل من أدوات التمني األصلية.
٢ـ (        ) لو من أدوات التمني غري األصلية.
٣ـ (        ) ال يوجد فرق بني الرتجي والتمني.

٤ـ (        ) يستخدم الرتجي يف معنى التمني جمازا والعكس.
٥ـ (        ) ليت تفيد طلب اليشء املستحيل أو النادر.

٦ـ (        ) لعل من أدوات الرتجي احلقيقية.
٧ـ (        ) التمني من اإلنشاء غري الطلبي.

٨ـ (        ) وردت أدات التمني ليت يف القرآن كثريا.  
٩ـ (        ) مل ترد أداة التمني لو يف القرآن الكريم. 

È›]m’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

٥ـ (√). ٤ـ (√).   .(x) ٣ـ ٢ـ (√).   .(x)  ١ـ
.(x) ٩ـ ٨ـ (√).   .(x) ٧ـ ٦ـ (√). 

* * *



١٠٥

;Ï¬d\Ö’\;ÎÅtÊ’\
(أحوال املسند إليه، وأحوال املسند)

أهداف الوحدة الرابعة
: ا عىل أنْ بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادرً

يكتب مقاال عن أحوال املسند إليه.. ١
يعد بحثا يتناول فيه أحوال املسند.. ٢



١٠٦

ÿÂ¯\;ãÑÅ’\
CÏË≈˜e’\;„î\Ö≈^Â;G„Ë’b;Åfiâ∏\;ÿ\Êt^;D

أهداف الدرس
: ا عىل أنْ  بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً

يعرف املسند واملسند إليه، مع التمثيل.١. 
يذكر األغراض البالغية حلذف املسند إليه.٢. 
يذكر األغراض البالغية لذكر املسند إليه.٣. 
يرشح األغراض البالغية لتعريف املسند إليه باإلضافة، وباإلشارة، واملوصولية، وغريها.٤. 
يستخرج من أمثلة مقدمة له األغراض البالغية لتنكري املسند إليه.٥. 
يأتى بأمثلة لألرسار البالغية لتقديم املسند إليه.٦. 

UãÑÅ’\;ÀêÂ

الذكر حيث  من  إليه،  املسند  ذكر  وأحوال  واملسند،  إليه  املسند  ماهية  الدرس،  هذا  يف  (سنتناول 
واحلذف، والتعريف والتنكري، والتقديم والتأخري، واألغراض البالغية هلذه األحوال املختلفة). 

ãÑÅ’\;{Öå

س: ما املراد بأحوال املسند إليه؟
من العرب  كالم  يف  إليه  املسند  عليها  يتأتى  التي  والكيفيات  األوضاع  هي:  إليه  املسند  أحوال  ج: 
هلذه نعرض  أن  وقبل  ذلك،  وغري  مؤخرا  أو  مقدما  أو  منكرا،  أو  معرفا  أو  حمذوفا،  أو  مذكورا  كونه 

األحوال وأغراضها البالغية املختلفة جيدر بنا أن نكشف لك عن ماهية كل من املسند إليه واملسند. 
س ـ ما معنى املسند إليه؟ وما معنى املسند؟ 

ج ـ لإلجابة عن هذا تفصيال جيب أن نوضح ألبنائنا الطالب أن اجلملة يف النحو العريب عىل نوعني:



١٠٧

. النوع األول: مجلة اسمية، ركناها: املبتدأ واخلرب، مثل: املعهدُ نظيفٌ
النوع الثاين: مجلة فعلية، ركناها الفعل والفاعل، مثل: حرض حممد، هذه املسميات النحوية يطلق
ى يف النحو (مبتدأ وفاعال) يسمى يف البالغة مسندا مَّ عليها البالغيون مصطلحات خمتلفة، فالذي يُسَ

إليه، والذي يسمى يف النحو (خربا، وفعال) يسمى يف البالغة (مسندا).
U„›]Ëd;Èh˙\;∫;◊m⁄iÁ;ÏËdÖ¬’\;Ï÷⁄°\;∫;„Ë’b;Åfiâ∏]…;”’Ç;Ì÷¡Â

أ ـ املبتدأ الذي له خرب: نحو: «حممدٌ جمتهد»، «احلياةُ كفاح» .
ب ـ أسامء األفعال الناقصة الناسخة، وهي كان وأخواهتا، مثل: «كانَ الرجلُ منطلقا»، «ظل عيلٌّ

متوضئا»؛ ألن اسم كان وأخواهتا أصله مبتدأ، فلو حذفتَ الناسخ لتحول االسم إىل مبتدأ. 
ا بدر»، وأسامء ج ـ أسامء احلروف الناسخة، وهي إن وأخواهتا مثل: «إن الرجلَ منطلق»، «كأنَّ هندً

احلروف النواسخ أصلها مبتدأ، فلو حذفتَ الناسخ لتحول االسم إىل مبتدأ. 
ا» . ا مسافرً د ـ املفعول األول لظن وأخواهتا؛ ألن أصله مبتدأ مثل: «ظننت حممدً

ا».  ا العلمَ نورً هـ  ـ املفعول الثاين ألعلم وأر؛ ألن أصله مبتدأ كذلك مثل: «أعلمت حممدً
و ـ فاعل الفعل التام، مثل: «طلعت الشمس»، «يأبى العريب الضيم».

.( يْفُ مُ الضَّ رَ كْ زـ   نائب الفاعل، مثل قوله تعاىل: نث 5  6  7مث [النساء:٢٨] ، وقولنا: ( يُ

„Ë’b;Åfiâ∏\;Ö—É’;ÏË≈˜e’\;Ñ\Öà¯\;zL

UÅË‚≤

كل لفظ يدل عىل معنى يف الكالم جيب ذكره؛ لتأدية املعنى املراد هبذا اللفظ؛ لذا يذكر املسند إليه
دُ مَ عْ وجوبا إذا مل توجد قرينة تدل عليه عند حذفه وإال كان الكالم مبهام ال يستبني املراد منه، ولكنْ قد يَ
املتكلم إىل ذكر املسند إليه، مع وجود قرينة تدل عليه ألرسار بالغية، تستخرج بمعونة سياق الكالم

من هذه األرسار:
مث  K  J  I  HG  F  E  D  C نث  تعاىل:  قوله  مثل   U{]ïÁ¸\Â ;ÖÁÖŒi’\ ;ÎÄ]ÁÜ ;z١
[البقرة:٥]، فلو تأملنا املسند إليه الذي فوق اخلط سنجد أنه من املمكن أن يستغنى عنه هنا؛ ألنه سبق
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» لكنه ذُكر مرة ثانية؛ لزيادة التقرير واإليضاح للسامع؛ دً ىلَ هُ لَئِكَ عَ ذكره يف أول اآلية يف قوله: «أُوْ
تنبيها عىل أن املتقني ـ املتحدث عنهم يف أول سورة البقرة ـ حقيقون بالفالح.

U‘1i’\;z٢ مثل قولنا: (اهللا ريب، اهللا حسبي) فقد ذُكر لفظ اجلاللة املسند إليه يف املرة الثانية، وكان
الثانية؛ يف  ذكر  لكنه  وحسبي»،  ريب  «اهللا  هكذا  اجلملة  وتذكر  األوىل،  املرة  يف  بذكره  االكتفاء  يمكن 

تربكـًا بذكر اسمه سبحانه وتعاىل.
يمكن وكان  اجلليل؟،  العامل  حرض  هل  قال:  ملن  جوابا  اجلليل»،  العامل  مثل: «حرض   U€Ëæ¬i’\ ;z٣
ثانية مرة  إليه  املسند  ذكر  التعظيم أعاد  املتكلم  غرض  كان  حرض، ولكن ملا  بنعم  اجلواب  االكتفاء يف 

تعظيام له فقال: نعم حرض العامل اجلليل.
: «عيل يقاوم األسد»  جوابا ملن قال: «هل عيل يقاوم Ufq¬i’\;z٤ وذلك يف مقامات الغرابة؟ كقولكَ
األسد»؟ فقد كان يمكن االكتفاء بذكر املسند إليه يف السؤال وال يعيده املتكلم يف اجلواب، ويقول:
«نعم»، ويسكت، ولكن ملا كان الغرض التعجب من جرأته وصولته أعاد ذكر املسند إليه مرة ثانية يف

جواب السائل فقال: «نعم عيل يقاوم األسد» .
املمكن من  وكان  السارق؟  حرض  هل  قال:  من  جواب  يف  حرض»،  «السارق  نحو:   UÏ›]·¸\ ;z٥
ذكر أعيد  وحتقريه  السارق  إهانةُ  هو  الغرض  كان  ملا  لكن  حرض»،  بقولنا: «نعم  اجلواب  يف  االكتفاء 

املسند إليه فقيل: «نعم حرض السارق»  . 
إليه املسند  لذكر   أخر أغراض  وهناك  احلرص،  ال  املثال  سبيل  عىل  هي  أغراض  من  ذكرناه  وما 

تستنبط من السياقات املختلفة. 

U„Ë’b;Åfiâ∏\;ÃÉ¢;ÏË≈˜e’\;Ñ\Öà¯\;z;M

UÅË‚≤

قد حيذف املسند إليه من الكالم؛ رشيطة أن توجد قرينة تدل عىل احلذف ألغراض بالغية منها: 
U‹˜“’\;Ï’]öb;fl¡;‹]Œ∏\;œËî;z١;بسبب تضجر أو وجع كقول الكميت:

*** لْتُ عليل ؟ قُ يْفَ أَنْـتَ : كَ ـالَ يلِ طَويــلُقَ نٌ  ــزْ حُ وَ ـمٌ  ائـِ دَ رٌ  ــهَ سَ
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فام حتته خط خرب، وقد حذف املبتدأ، واألصل «أنا عليل»، وإنام حذف املسند إليه تعبريا عن ضيق
املقام بسبب ما أمل بالشاعر من مرض، وهذا شائع يف كالم الناس فهم يقولون: «غريق، حريق» وال

يذكرون املسند إليه ؛ ألن مرادهم رسعة االستغاثة.
»، وأنت تريد شخصا معينا يعرفه خماطبك، وال Ufö]}∏\;3≈;fl¡;ÖŸ¯\;Ô]|b;z٢ كقولك: «أقبلَ

تريد أن يعرفه غريُ املخاطب ألسباب ختص املتكلم واملخاطب.
UÏp]¢\;Åfi¡;Ñ]“›¸\;Ö نحو قولك: «لئيم خسيس»، فحذف املسند إليه وتقديره: «فالن ćâËh;z٣

لئيم خسيس» حتى يتأتى للمتكلم اإلنكار يف وقت املؤاخذة أو العقوبة.
;\∏U„Ë’b;Åfiâ مثل قوله تعاىل: نث º «  ¼ ½    ¾مث [التغابن:١٨] فاملسند ćØ¬h;z٤

إليه حمذوف، وهو لفظ اجلاللة (اهللا) ألنه متعني عقال ورشعا.  
UÏêÖ…;k\Ê…;flŸ;ÑÉ¢\;z٥ كقولك لصاحبك وأنتام يف رحلة صيد: «غزال»، حيث حذف املسند

إليه، وتقديره «هذا غزال»  خوفا من انفالت الغزال وهروبه من أيدي الصياد بسبب رسعته .    
UÃ]fiÒiàˆ\Â;√ŞŒ’\;z٦ بمعنى أن يبتدأ املتكلم يف احلديث عن يشء معني،بذكر بعض شؤونه، ثم
يرتك هذا الشأن املعني، وينتقل إىل شأن آخر مدح، أوذم متعلق به أيضا، ويف هذه احلالة غالبا ما حيذف

املبتدأ يف حال االستئناف،ويذكر اخلرب بدون مبتدأ، مثل قول الشاعر: 
*** نيَّتي  ــتْ مَ ا إنْ تراخَ ــرً مْ رُ عَ ــكُ أَشْ ــتِسَ لَّ ــيَ جَ ــنْ وإنْ هِ ْنَ ــادِيَ مل متُ أَيَ

 *** ه يقِ دِ نْ صَ وبِ الْغِنَى عَ ْجُ ُ حمَ ريْ تًى غَ لَّتِفَ لُ زَ ا النَّعْ  إِذَ وَ ــكْ رُ الشَّ ظْهِ وال مُ
UÖÁÅŒi’\Â هو فتى، حيث حتدث الشاعر عن «عمرو» يف البيت األول بأمر معني، ثم قطع احلديث

عن ذلك يف البيت األول، واستأنف احلديث عنه يف البيت الثاين يف موضوع جديد يمدحه به، فذكر
 .اخلرب «فتى»، وحذف املبتدأ كام تر

ومثله قولُ مجيل بثينة: 
*** ـرةً بـِ دْ اءُ مُ ــزَ جْ بِلــةً عَ قْ يْفــاءُ مُ اهَ  فِيهَ ــرَ يْــبٍ يُ يــاَّ العِظَــامِ بِــال عَ رَ

UÖÁÅŒi’\Â هي هيفاء فحذف املسند إليه املبتدأ للقطع واالستئناف مدحا هلا.

ومثله قول الشاعر األقيرش األسدي يف ابن عم له مورس، سأله فمنعه.
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*** هُ هَ جْ لْطِــمُ وَ مِّ يَ ــنِ الْعَ يِــعٌ إِىلِ ابْ يــعِرسَ ِ  بِرسَ ــي النَّــدَ اعِ ــسَ إِىلَ دَ لَيْ وَ
*** ينِهِ يــعٌ لِدِ ضِ يَا مُ نْ ــىلَ الدُّ يــصٌ عَ رِ يــعِحَ ضِ بِمُ ـهِ  يْتـِ بَ يفِ  ملَِــا  لَيْــسَ  وَ

UÖÁÅŒi’\Â هو حريص، فحذف املسند إليه املبتدأ للقطع واالستئناف ذما له.

„Ë’b;Åfiâ∏\;ÀÁÖ¬i’;ÏË≈˜e’\;Ñ\Öà¯\;z;٣
حق املسند إليه أن يكون معرفة؛ ألنه املحكوم عليه؛ واملحكوم عليه ينبغي أن يكون معلوما؛ ليكون
أو باإلشارة،  أو  بالعلمية،  أو  باإلضامر،  ف  يعرَّ فقد  كثرية،  إليه  املسند  تعريف  وألوان  مفيدا،  احلكم 
باملوصولية، أو بأل، أو باإلضافة، ولكل نوع من أنواع التعريف أرساره، ودقائقه، ولكننا سنكتفي هنا

بنامذج كاشفة عن غريها مما مل نذكره، ونبدأ باألغراض البالغية لتعريف املسند إليه بالعلمية:
U]‚fiŸ;ÏË≈˜d;ô\Ö≈¯;ÏË⁄÷¬’]d;„Ë’b;Åfiâ∏\;ÃÖ¬Á;z;^

U{Å∏\;z١ وذلك يكون يف األعالم أو األلقاب التي تُشعر باملدح، مثل: حرض صالح الدين، فاالسم
األيويب الدين  صالح  حب  من  للمسلمني  اجلمعي  العقل  يف  ملا  باملدح؛  يشعر  الدين»   العلم «صالح 

الذي اسرتد القدس من أيدي الصليبني.
ا، وحرض اللص. َّ أَ بَّط رشَ UÏ›]·¸\Â;‹É’\;z٢;ويتأتى ذلك يف األلقاب التي تشعر بالقدح مثل: ذهب تَ
، فال شك أن ، وحرض رسورٌ اءَ فرحٌ UÿÙ]i’\;z٣ ويتأتى ذلك يف الكلامت التي تدل عىل ذلك مثل: جَ

الفرحَ والرسورَ مما يبعثُ التفاؤلَ يف النَّفْس اإلنسانية.
. وال شك ، وجاء حقدٌ U‹Ù]çi’\;z٤ ويتأتى ذلك يف الكلامت التي تدل عىل ذلك مثل: حرض حربٌ

أن احلرب واحلقد مما يبعث التشاؤم يف النفس اإلنسانية.
UÇÉ÷i’\;z٥;كقول الشاعر، وينسب ملجنون ليىل:

*** لْـنَ لَنَا ، قُ ـاعِ بَيَـاتِ الْقَ اهللاِ يـا ظَ ِ بـِ ـنَ الْبَرشَ ـنَّ أَمْ لَيْـىلَ مِ نْكُ لَيْـاليَ مِ
حيث عرف الشاعر حمبوبته باسمها العلم «ليىل»  ومل يذكر صفتها ؛ تلذذا بذكر اسمها عىل لسانه،

وتدهلا يف حبها. 



١١١

U]‚fiŸ;ÏË≈˜d;ô\Ö≈¯;ÎÑ]å¸]d;„Ë’b;Åfiâ∏\;ÃÖ¬Á;z;g

مث  5  4  3  2  1  0  / نث  تعاىل:  كقوله  ;UgÖŒ’]d ;„Ë’b ;Åfiâ∏\ ;ÏpÑÄ ;€Ëæ¬h ;z١
أن عىل  والتأكيد  إليه  للمسند  تعظيم  فيه  القريب «هذا»   االشارة  باسم  إليه  املسند  فذكرُ  [اإلرساء:٩]، 

القرآن الكريم لد املسلم قريب من النفس والعقل واحلس والوجدان يف كل زمان ومكان.
UÅ¬e’]d;„Ë’b;Åfiâ∏\;ÏpÑÄ;€Ëæ¬h;z٢ كقوله تعاىل: نث # $ %  &' )( *  + مث [البقرة:٢]،
اآلية يف  احلكيم  الذكر  إىل  أشار  حيث  [القصص:٢]  نث r  q p oمث   تعاىل:  قوله  ومثله 
يف البعيد «تلك»   اإلشارة  باسم  الكتاب  آيات  إليه  املسند  وذكر  للبعيد «ذلك»،  اإلشارة  باسم  األوىل 

اآلية الثانية؛ إشعارا ببعد مرتبته يف الكامل، وارتفاع منزلته وقدره بني غريه من الكتب . 
باسم للرسل  أشار  حيث   [٢٥٣ [البقرة:  نث " # $ % & ')مث   تعاىل:  قوله  ومثله 

اإلشارة للبعيد «تلك»  ؛ تبيانا لبعد مرتبتهم يف الكامل. 
%  $    #  "  ! نث  تعاىل:  قوله  ذلك  من  ;UgÖŒ’]d ;„Ë’b ;Åfiâ∏\ ;ÏpÑÄ ;3Œü ;z٣
1مث  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &

ا له وازدراء به. [األنبياء:٣٦]، حيث عرف املسند إليه باسم اإلشارة للقريب (هذا) حتقريً
UÅ¬e’]d;„Ë’b;Åfiâ∏\;ÏpÑÄ;3Œü;z٤ كقوله تعاىل: نث ; >  = <مث  [املاعون:٢]،

ا له وهتكمـًا وازدراء به. حيث عرف املسند إليه باسم اإلشارة للبعيد «ذلك» حتقريً
UáËË≤;◊⁄—^;‰áËË≤Â;„d;ÏÁ]fi¬’\;ÿ]⁄—;z٥ كقول الفرزدق هلشام بن عبد امللك ملا جتاهل معرفة
عيل بن احلسني ريض اهللا عنهام حني رأ الناس قد التفوا حوله يف الكعبة فسأل من هذا ؟ وهو يعرفه

فقال الفرزدق مادحا له:  
*** هُ أَتَ طْ وَ اءُ  الْبَطْحَ فُ  رِ تَعْ ي  الَّذِ ا  ذَ مُهَ رَ الْـــحَ لُّ وَ ِ احلْ ، وَ هُ فُ رِ عْ ــتُ يَ الْبَيْ وَ

 *** ــمُ  هِ لِّ ــادِ اهللاِ كُ بَ ِ عِ ــريْ ــنُ خَ ا ابْ ــذَ لَمُهَ ــرُ الْعَ يُّ الطَّاهِ ــيُّ النَّقِ ا التَّقِ ــذَ  هَ
*** هُ لَ اهِ جَ نْتَ  كُ إنْ   ، ةٍ اطِمَ فَ ابْنُ  ا  ذَ ــواهَ تِمُ ــدْ خُ بِيَــاءُ اهللاِ قَ هِ أنْ ــدِّ بِجَ
*** ه ائرِ بضَ هذا؟  ن  مَ  : لُكَ وْ قَ لَيْسَ  مُوَ الْعَجَ تَ وَ رْ فُ من أنكَ بُ تَعرِ رْ العُ
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Ufö]}∏\;ÎÂ]e∆d;óÁÖ¬i’\;z٦;حتى كأنه ال يفهم غري املحسوس، كقول الفرزدق:
*** ــمْ ثْلِهِ ــي بِمِ ئْنِ ــي فَجِ ائِ ــكَ آبَ عُأُولَئِ امِ جَ ــرُ الْـــمَ ي رِ ــا جَ ــا يَ تْنَ َعَ ا مجَ إِذَ

GÅ¬e’\Â;GªàÊi’\Â;GgÖŒ’\;∫;„Ë’b;Åfiâ∏\;ÿ]t;‡]Ëd;z٧;واألمثلة عىل الرتتيب:
(هذه بضاعتنا)، و(ذاك والدي)، و(ذلك يوم الوعيد).

U]‚fiŸ;ÏË≈˜d;ô\Ö≈¯;ÏË’ÊêÊ∏]d;„Ë’b;Åfiâ∏\;Ã̌ ĆÖ¬̨Á̌;z;zp

UÖ|_i∏\;1£\;∞b;œÁÊçi’\;z١ وذلك يتأتى إذا كان مضمون صلة املوصول حكام غريبا، مثل قول أيب
: العالء املعري يف وصف ناقة صالح 

 *** فِيــهِ ــةُ  يَّ ِ الْربَ تْ  ــارَ حَ ي  ــادِوالَّــذِ َ ــنْ مجَ ثٌ مِ دَ ــتَحْ سْ انٌ مُ ــوَ يَ حَ
حيث عرف املبتدأ املسند إليه باسم املوصول «الذي» دون غريه من ألوان التعريف؛ ألن ما بعده وهو
إىل النفس  يشوق  أمر  وهذا  بالغرابة،  ويشعر  العجب،  إلى  يدعو  فيه»  الربية  املوصول «حارت  صلة 

معرفةاخلرب املتأخر. 
Ufö]}∏\;_Ş|;Ì÷¡;„Ëefii’\;z٢

¼ » º ¹ ¸¶ μ  ´ ³ ² ± ° ¯كقوله تعاىل: نث
خطأ عىل  تنبيهـًا  باملوصولية  إن  اسم  وهو  إليه  املسند  عرف  حيث   ،[١٩٤ [األعراف:  ½ ¾مث 

املخاطب ىف دعوهتم وعبادهتم لألصنام من دون اهللا.
U„d;‹Ê“,\;‡_å;€Ëæ¬h;z٣ وهو املسند، من ذلك قول الفرزدق:

*** لَنَا نَى  بَ ءَ  امَ السَّ كَ  مَ سَ ي  الَّذِ لُإِنَّ  أَطْــوَ وَ ــزُّ  أَعَ ــهُ  ائِمُ عَ دَ يْتًــا  بَ
حيث عرف املسند إليه باملوصولية تعظيامً لشأن اخلرب املحكوم به ىف قوله: (بنى لنا بيتا) ... إلخ.

M  L نث  تعاىل:  وقوله  [طه:٧٨]،  مث    ;  :   9  8  7 نث  تعاىل:  كقوله  ;U◊ÁÊ‚i’\ ;z٤
P O Nمث [النجم:١٠]، ومثله قوله تعاىل: نث n m   l k   jمث[النجم:١٦]، وقوله تعاىل:

نث T S R مث [النجم: ٥٤].
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فمجيء املسند إليه معرفا باملوصولية يف هذه اآليات أفاد التفخيم والتهويل لكل ما ال يمكن وصفه،
واإلحاطة به يف األمور التي تتحدث عنها هذه اآليات الكريمة. 

K J I H G  F من ذلك قوله تعاىل: نث U1£\;Ô]fid;„pÂ;∞b;ÎÑ]å¸\;z٥
M Lمث  [احلج:٥٠]، فتعريف املسند إليه باملوصولية أشار إىل أن اخلرب سيكون من جزاء العمل.

 „Ë’b;Åfiâ∏\;3“fii’;ÏË≈˜e’\;Ñ\Öà¯\;z;٤
يؤتى باملسند إليه نكرة ألغراض بالغية منها:

مث  ,  +  *  )  ('   &  %    $  #  "  ! نث  تعاىل:  قوله  ذلك  من   U3m“i’\ ;z١
[فاطر:٤] فتنكري نائب الفاعل املسند إليه «رسل»  أفاد كثرة الرسل الذين كذهبم أقوامهم.  

U◊Ë÷Œi’\;z٢;من ذلك قوله تعاىل: نث XW V U T   S R Q   P O N مث [آل عمران:١٥٤]،
أي لو كان لنا من األمر ولو يشء قليل ضئيل ما قتلنا ها هنا فتنكري املسند إليه «يشء»  اسم كان هنا أفاد

التقليل.
U3Œui’\Â;€Ëæ¬i’\;z٣ وقد مجعهام قول مروان بن أيب حفصة:

*** ــينُهُ شِ ــرٍ يَ لِّ أَمْ ــنْ كُ ــبٌ عَ اجِ بُلَــهُ حَ اجِ فِ حَ رْ الِبِ الْعُ نْ طَ لَيْسَ لَهُ عَ وَ
حيث وردت كلمة (حاجب) مرتني، األوىل للتعظيم، والثانية للتحقري، فمعنى األوىل له حاجب
ينُه وينزل من قدره، والثانية يف آخر البيت للتحقري، أي: ليس له حاجبٌ بُه عن كلّ أمر يَشِ عظيم حيْجُ
جب عنه طالب املعروف الذين تعودوا عىل جوده وكرمه ا حيَ ما ولو كان حاجبا صغريا ضئيال حقريً

وعطاياه.
2  1  0  /  .-,  +  *  ) تعاىل:نث  قوله  مثل   U◊ÁÊ‚i’\ ;z٤

3مث  [البقرة:٤٩]،  فتنكري املسند إليه املبتدأ املؤخر «بالء»؛ للتهويل.
فتنكري [البقرة:١١٤]،  bمث   a  `  _  ^   ]  \[  Z نث  تعاىل:  قوله  ومثله 

املسند إليه املبتدأ املؤخر «خزي»  للتهويل أي: خزي هائل فظيع ال يكاد يوصف هلوله. 
فتنكري [البقرة:١٠١]  مث    º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ نث  تعاىل:  قوله  ذلك  من   U€Ë}i’\ ٥ـ;
املسند إليه الفاعل «رسول»  للتفخيم، ووصف الرسول بأنه آت من عند اهللا؛ إلفادة مزيد من التعظيم

والتفخيم. 
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ـ ومن ذلك قول اجليداء بنت زاهر الزبيدية يف رثاء زوجها الذي قتله عنرتة ابن شداد يف اجلاهلية: 
*** ي دِّ خَ عُ  مْ الدَّ حَ  رَّ قَ دْ  قَ مِي  وْ لَقَ ا  ييَ دِ جْ وَ ظَمِ  عِ نْ  مِ ادُ  قَ الرُّ اينِ  فَ جَ وَ
*** ــا املَْنَايَ اهُ  ــقَ سَ سٌ  ــارِ فَ يلِ  انَ  يكَ ــدِّ التَّعَ رهِ وَ ــوْ ــسٍ بِجَ بْ ــدُ عَ بْ عَ

فتنكري املسند إليه «فارس» للتفخيم.
Ï Î Í Ì Ë  Ê É È Ç  Æ Å  Ä Ã Â من ذلك قوله تعاىل: نث ‹Ê⁄¬’\;z٦
Ô Ó Ò Ñ Ð مث [البقرة:٤٨] فتنكري املسند إليه «نفس»  إلفادة العموم، وهناك قاعدة ـ جيب
عىل أبنائنا الطالب حفظها ـ تقول: «النكرة يف سياق النفي تفيد العموم»، وهنا ورد املسند إليه نكرة

وسبقه الفعل املضارع املنفي «ال جتزي»  فانطبقت القاعدة عىل هذا املثال متاما، وقس عىل هذا غريه. 

„Ë’b;Åfiâ∏\;€ÁÅŒi’;ÏË≈˜e’\;Ñ\Öà¯\;z;٥
األصل يف (املسند إليه) التقديم؛ ألن مدلوله يرد أوال يف ذهن املخاطب؛ ولتقديمه أغراض كثرية

منها: 
UÎÖâ∏\;◊Ëq¬h;z١ وهذا يتأتى إذا كان اسم املسند إليه املتقدم يتضمن ما يدخل البهجة والسعادة عىل
ك أعلن اليوم»، «اجلائزة األوىل من نصيبك»، و«العفوُ عنك صدر به األمر»، املخاطب مثل: «نجاحُ

و«براءة املتهم حكم هبا القايض»، و«اإلفراج عن قريبك تم اليوم».
UÎÔ]â∏\;◊Ëq¬h;z٢ وهذا يتأتى إذا كان اسم املسند إليه املتقدم يتضمن ما يدخل احلزن والضيق والكآبة عىل
املخاطب مثل: «القصاص حكم به القايض»، ومثله قولك ملن ختاطبه: «السجن موطنك والقرب عاقبتك».
أو «السجن ملدة عامني جزاءفعلتك»، ومثله: «السفاح يف دار صديقك»، و«الراسب أنت»، و«الفشل

أصيب به العدو»  و«اخلسائر يف جيشه فادحة»  .
رسول النبيّ  د  «حممّ وكقولنا:  به»،  اهتديت  اهللا  «اسم  مثل:   U„Ë’b ;Åfiâ∏\ ;€ÁÅŒid ;‘1i’\ ;z٣
»، ومثل ذلك: «اهللا سندي، اهللا خالقي»، «الكعبة قبلتي»، «القرآن جلييس»، فتقديم املسند إليه ىف حقّ

هذه األمثلة الغرض منه التربك.
«ليىل مثل  غريه:  عىل  اللفظ  يف  فيُقدم  للنفس  أقرب  ذكره  يكون  وحينئذ   U„Ë’b ;Åfiâ∏]d ;ÇÉ÷i’\ ;z٤

وصلت»، ومثل: «حبيبي شمس للمعايل». 
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U نحو: (ما أنا قلت ⁄̃ ¬…;Åfiâ∏\;‡]—Â;GÈfid;]ÕÊeâŸ;„Ë’b;Åfiâ∏\;‡]—;\Çb;GíËë}i’\;ÎÄ]…b;z٥
هذا) واملراد: إين مل أقله، لكنَّ غريي قاله، فالنفي هنا واقع عىل املتكلم ثابت لغريه.  

ومثله قول املتنبي معتذرا لسيف الدولة: 
  *** ــهِ ــمِي بِ سْ تُ جِ مْ ــقَ ــا أَسْ ــا أَنَ امَ نَـارَ لْـبِ  الْقَ يفِ  ـتُ  مْ َ اأَرضْ أَنَ ال  وَ

أنا ما  القلب  يف  الثابت  والرضم  املوجود  السقم  هذا  اجلرجاين  القاهر  عبد  اإلمام  يقول  كام  واملعنى 
غريي؛ أحد  وال  قلت  أنا  ما  يقال  ال  وهلذا  نفيهام،  إىل  ال  هلام  فاعال  كونه  نفي  إىل  فالقصد  هلام،  جالبا 

ملناقضة منطوق الثاين مفهوم األول بل يقال: ما قلت أنا وال أحد غريي. 
Ç Æمثل: «حممد هيب اجلزيل»، ومنه قوله تعاىل: نث;U‰ÅË—_hÂ;‰ÖÁÖŒhÂ;€“¢\;ÏÁÊŒh;٦ـ
Õ Ô Ó Ò ÑÐ Ï    Î Í    Ì  Ë Ê É   Èمث  [يس:٤٠]، حيث تقدم املسند إليه
«الشمس» عىل الفعل «ينبغي»، وأصل الكالم: «ال ينبغي للشمس أن تدرك القمر»، والغرض من ذلك
هو تقوية احلكم املنفي فإنه أبلغ من أن يقول: ال ينبغي للشمس أن تدرك القمر، ومثله قولك: «أنت
ال تكذب»  بتقديم املسند إليه فهو أبلغ من قولك: ال تكذب فإنه أشد لنفي الكذب من العبارة الثانية.

* * *
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ãÑÅ’\;í}÷Ÿ

املسند إليه: هو ما يقابل يف املصطلحات النحوية: املبتدأ والفاعل ... إلخ، وهو املحكوم عليه يف 
اجلملة.

أ ـ من األغراض البالغية لذكر املسند إليه:
٣ـ التعظيم ٢ـ التلذذ  (١ـ زيادة التقرير واإليضاح 

٥ـ اإلهانة). ٤ـ التعجب   
ب ـ من األغراض البالغية حلذف املسند إليه:

(١ـ ضيق املقام عن إطالة الكالم بسبب تضجر أو وجع.
٣ـ تيرسّ اإلنكار عند احلاجة ٢ـ إخفاء األمر عن غري املخاطب.  
٥ـ احلذر من فوات فرصة). ٤ـ تعنيّ املسند إليه    

ج ـ من األغراض البالغية لتعريف املسند إليه:
١ـ يعرف املسند إليه بالعلمية ألغراض منها: (املدحـ  الذم واإلهانة ـ  التفاؤلـ  التشاؤمـ  التلذذ).

٢ـ يعرف املسند إليه باإلشارة ألغراض بالغية منها:
تعظيم درجة املسند إليه بالقرب والبعد ـ حتقري درجة املسند إليه بالقرب والبعد  ـ كامل العناية به، 
ومتييزه أكمل متييزـ التعريض بغباوة املخاطب ـ بيان حال املسند إليه يف القرب، والتوسط، والبعد. 
ـ  املخاطب  خطأ  عىل  التنبيه  ـ  التشويق  منها:  بالغية  ألغراض  باملوصولية  إليه  املسند  يعرف  ٣ـ 

تعظيم شأن املحكوم به  ـ التهويل ـ اإلشارة إىل وجه بناء اخلرب. 
د ـ من األغراض البالغية لتنكري املسند إليه:

٣ـ التعظيم والتحقري ٢ـ التقليل   (١ـ التكثري   
٦ـ العموم).  ٥ـ التفخيم    ٤ـ التهويل   

هـ ـ األرسار البالغية لتقديم املسند إليه:
٣ـ التلذذ ٢ـ تعجيل املساءة  (١ـ تعجيل املرسة  

٦ ـ التقرير والتوكيد). ٥ـ التخصيص    ٤ـ التربك   
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k\Ô\Ölb

ˆU‡^;øt مصطلحات النحاة ختتلف عن مصطلحات البالغيني فام يطلق عليه النحاة مبتدأ وفاعال

واسم كان واسم إن إلخ ... يسميه البالغيون «مسندا إليه»   . 
ا» .  ا وفعالً وخرب كان وخرب إِنَّ إلخ... يسميه البالغيون «مسندً ˆU‡^;øt ما يسميه النحاة خربً

\‹U‡^;∞b;„ei أحوال املسند إليه هي الكيفيات واألوضاع التي يأيت عليها يف الكالم من ذكره وحذفه

وتعريفه وتنكريه، وتقديمه، وإذا أحسن املتكلم وضع هذه الكيفيات التعبريية يف مكاهنا املناسب جاء
كالمه مطابقا ملقتىض احلال. 

\‹U‡^;∞b;„ei األغراض البالغية ألحوال املسند إليه كثرية غري حمصورة، واملذكور هنا عىل سبيل

املثال فحسب. 
U€Ë·]Ÿ املسند إليه وهو املحكوم عليه، واملسند هو املحكوم به.

* * *
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k]eÁÑÅi’\

UÈh_Á;]⁄Ë…;ØàÊŒ’\;Ød;]π;ÏuËuë’\;Ïd]p¸\;2|\;UÿÂ¯\;fÁÑÅi’\

       *** يَــامِ تَنِــع الْقِ مْ ــمِ مُ سْ ِ لِيــلُ اجلْ اَمِعَ دَ الْمُ  ِ ريْ غَ نْ  مِ رِ  كْ السُّ يدُ  دِ شَ ١ـ قال الشاعر: 
الغرض من حذف املسند إليه                           ( ضيق املقام ـ املدح ـ الذم)

*** ينِهِ يعٌ لِدِ ضِ يَا مُ نْ ىلَ الدُّ يصٌ عَ رِ ــعِحَ ي ضِ ــهِ بِمُ يْتِ ــا يفِ بَ ــسَ مل لَيْ وَ ٢ـ قال الشاعر: 
الغرض من حذف املسند إليه                      (الذم ـ  البيان بعد اإلهبام ـ العلم به)

٣ـ أنت الذي أعانني، وأنت الذي رسين: الغرض من ذكر (أنت) ثانيا: 
(زيادة التقرير واإليضاح ـ تعجيل املرسة ـ تعجيل املساءة)

ÿÂ¯\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

       *** يَــامِ تَنِــع الْقِ مْ ــمِ مُ سْ ِ لِيــلُ اجلْ اَمِعَ دَ الْمُ  ِ ريْ غَ نْ  مِ رِ  كْ السُّ يدُ  دِ شَ ١ـ قال الشاعر: 
الغرض من حذف املسند إليه           ( ضيق املقام ـ املدح ـ الذم)

*** ينِهِ يعٌ لِدِ ضِ يَا مُ نْ ىلَ الدُّ يصٌ عَ رِ ــعِحَ ي ضِ ــهِ بِمُ يْتِ ــا يفِ بَ ــسَ مل لَيْ وَ ٢ـ قال الشاعر: 
الغرض من حذف املسند إليه          (الذم ـ  البيان بعد اإلهبام ـ العلم به)

٣ـ أنت الذي أعانني، وأنت الذي رسين: الغرض من ذكر (أنت) ثانيا: 
(زيادة التقرير واإليضاح ـ تعجيل املرسة ـ تعجيل املساءة)

UÈ›]m’\;fÁÑÅi’\

UÈh_Á;]⁄Ë…;_Ş£\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;CxD;ÎÑ]åbÂ;GÏuËuë’\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;C√;D;ÎÑ]åb;√î

 (      ) اليمكن حذف املسند إليه.. ١
 (      ) يعرف املسند إليه باملوصولية فقط.. ٢
 (      ) يعرف املسند إليه بطرق التعريف املختلفة ألغراض بالغية.. ٣
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 (      ) األغراض البالغية لذكر املسند إليه حمددة.. ٤
 (      ) األغراض البالغية حلذف املسند إليه متعددة.. ٥
 (      ) ضيق املقام يعني ضيق املكان.. ٦
 (      ) تقديم املسند إليه ليس له أغراض بالغية؛ ألنه هو األصل. . ٧
 (      ) اليمكن تنكري املسند إليه ألنه املحكوم عليه.. ٨
 (      ) حذف املسند إليه يكون لإلجياز فقط.. ٩

(      ) التهويل من األغراض البالغية لتعريف املسند إليه باملوصولية.. ١٠
È›]m’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

. (√) .٥  .(x) .٤  .(√) .٣  .(x) .٢  .(x)  .١
.(√).١٠   .(x).٩  .(x) .٨  .(x) .٧  .(x)  .٦

Un’]m’\;fÁÑÅi’\

CgD;Ï¡Ê⁄-\;flŸ;„eà]fiÁ;]Ÿ;C;^;D;Ï¡Ê⁄-\;flŸ;◊ê

بأ
ـ من طرق تعريف املسند إليه  

ـ يذكر املسند إليه 
ـ حيذف املسند إليه 

ـ أحوال املسند إليه تتنوع 
ـ  ال يمكن حرص أغراض حذف املسند إليه.

ألغراض منها التقرير واإليضاح
عند وجود القرينة

ألهنا تتنوع بتنوع السياقات
العلمية،واملوصولية،واإلشارة .......

من حذف إىل ذكر إىل تعريف إىل تنكري إىل تقديم .
U√d\Ö’\;fÁÑÅi’\

أجب عن املطلوب أمام كل مما ييل:
ـ املسند إليه: عرف به.

ـ حذف املسند إليه: اذكر ثالثة من أغراضه، مع التمثيل.
ـ تعريف املسند إليه باإلشارة: اذكر ثالثة من أغراضه، مع التمثيل.
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UäŸ]£\;fÁÑÅi’\

حدد املسند إليه، وبني حالته، والغرض البالغي له فيام يأيت:
*** يَــامِ ــعُ الْقِ ْتَنـِ ــمِ ممُ سْ ِ لِيــلُ اجلْ امِعَ ـدَ ِ المُ ـريْ ـنْ غَ رِ مِ ـكْ يدُ السُّ ـدِ شَ  -١
*** ا لَنـَ لْـنَ  ِقُ ـاع  الْقَ بيَـاتِ  اظَ يَ اهللا  ِ بـِ الْبَرشَ نَ  مِ لَيْىلَ  أَمْ  نَّ  نْكُ مِ لَيْاليَ   -٢
*** ـمْ ثْلِهِ بِمِ ي  ئْنـِ فَجِ ي  ائـِ آبَ كَ  ــعُأُولَئـِ امِ ــرُ املَْجَ ي رِ ــا جَ ــا يَ تْنَ َعَ ا مجَ إِذَ  -٣
* * *
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È›]m’\;ãÑÅ’\

ÏË≈˜e’\;„î\Ö≈^Â;GÅfiâ∏\;ÿ\Êt^

ãÑÅ’\;Ã\Å·^

: ا عىل أنْ  بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادرً
يذكر األغراض البالغية لذكر املسند .١. 
يذكر األغراض البالغية حلذف املسند .٢. 
يرشح األغراض البالغية لتعريف املسند .٣. 
يستخرج من أمثلة مقدمة له األغراض البالغية لتنكري املسند إليه .٤. 
يأتى بأمثلة لألغراض البالغية لكون املسند فعال أو اسام.٥. 
يرشح األغراض البالغية لتقديم املسند .٦. 
يأتى بأمثلة لألرسار البالغية لتقديم املسند إليه.٧. 

وتعريفه، حذفه  وأغراض  املسند،  لذكر  البالغية  األغراض  الدرس  هذا  يتناول  الدرس:  وصف 
وتنكريه، وتقديمه، واألغراض البالغية لكون املسند فعال أو اسام.

ãÑÅ’\;{Öå

UÅË‚≤

املسند هو اجلزء املتمم للفائدة، وهو املحكوم به، وبدونه ال يتم املعنى يف اجلملة، واملسند يف البالغة
يقابل يف النحو اخلرب يف اجلملة االسمية، والفعل يف اجلملة الفعلية، وغري ذلك كام مر تفصيله.

U„›]Ëd;Èh˙\;∫;◊m⁄iÁ;ÏËdÖ¬’\;Ï÷⁄°\;∫;Åfiâ∏\;;

أ ـ خرب املبتدأ: مثل: «حممد رسول اهللا»، «احلياة كفاح» .
 . « ب ـ أخبار األفعال الناقصة الناسخة، وهي كان وأخواهتا، مثل: «صار اجلو معتدالً

ج ـ أخبار احلروف الناسخة، وهي إن وأخواهتا مثل: «إن الصدق فضيلة» .
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ا» .  ا مسافرً د ـ املفعول الثاين لظن وأخواهتا؛ ألن أصله خرب املبتدأ مثل: «ظننت حممدً
هـ ـ املفعول الثالث ألعلم وأر؛ ألنه أصله خرب كذلك مثل: «أعلمت حممدا العلم نافعا، «أريت

ا احلق ماضيًا» .   حممدً
و ـ الفعل التام، مثل: «ذاكر الطالب»، «يفهم املجتهد» .

زـ اسم الفعل، مثل: (هيهات هيهات ملا توعدون)، واسم الفعل كلمة تدل عىل فعل معني، وحتمل
معناه وزمنه، وهو إما اسم فعل ماضٍ مثل: (هيهات بمعنى شتان، واسم فعل مضارع مثل: آه بمعنى

اكِ بمعنى أدرك). رَ أتوجع، واسم فعل أمر مثل: دَ
س ـ ما األوجه التي يمكن أن يأيت عليها املسند اخلربي يف اجلملة العربية؟

ا، مثال ذلك: اهللا غفور، فاملسند غفور، لفظ مفرد. ج ـ يمكن أن يقع املسند مفردً
ـ يمكن أن يقع مجلة فعلية، مثل: «اهللا يعطى اخلري»، فقولنا: «يعطى اخلري»  مجلة فعلية  يف حمل رفع

خرب «مسند»  .
ـ يمكن أن يقع مجلة اسمية، مثل: «حممد أخوه كريم»، فقولنا: أخوه كريم، مجلة اسمية من مبتدأ

وخرب يف حمل رفع خرب املبتدأ «حممد» .
ـ يمكن أن يقع شبه مجلة، مثل: املؤمن يف اجلنة، فاملسند هنا «يف اجلنة» جار وجمرور.

ويطرأ عىل املسند ما يطرأ عىل املسند إليه من احلذف والذكر والتعريف والتنكري والتقديم والتأخري،
وغري ذلك، ووراء كل حال من هذه األحوال أغراض بالغية.

Åfiâ∏\;Ö—É’;ÏË≈˜e’\;ô\Ö≈¯\;z;^

يذكر املسند لألغراض البالغية التي سبقت يف ذكر املسند إليه، ومنها: 
املال، من  خريٌ  العلم  قولنا:  ذلك  من  حلذفه،  يدعو  ما  الكالم  يف  وليس   U◊ê¯\ ;Ê· ;‰Ö—Ç ;‡^ ;z١

فاملسند «خري»  ليس يف الكالم ما يدعو حلذفه، وإال انبهم املعنى. 
UÊ®;ÏfiÁÖŒ’\;Ï’ˆÄ;Ì÷¡;◊ÁÊ¬i’\;À¬î;z٢ «حايل مستقيم، ورزقي ميسور»، إذ لو حذف ميسور؛

ال يدل عليه املسند املذكور يف اجلملة األوىل، وهو مستقيم. 
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Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  ÇÆ  Å  Ä نث  نحو:   U√Ÿ]â’\ ;„efih ;À¬î ;z٣
Ò Ñ Ð Ï مث  [إبراهيم:٢٤]، إذ لو حذف املسند «ثابت»  يف قوله «أصلها ثابت»  ربام ال

يتنبه له السامع؛ لضعف تنبهه.
Ì÷¡;ÄÖ’\;z٤;\∏{[Ufö نحو: نث z     y x wv u t s r q }  مث   [يس:٧٩]،
بعد قوله تعاىل حكاية: نث o n m l k j ih  g f  e dمث  [يس:٧٨] حيث
أعاد عند اجلواب يف اآلية األوىل ذكر املسند وهو الفعل «حيييها»  بالرغم من ذكره يف السؤال يف اآلية

. « ْيِ الْعِظَامَ نْ حيُ الَ مَ الثانية يف قوله: «قَ
يقرأ نحو: (املسلم  فاألول:  فعال،  أو  فعلية،  مجلة  املسند  يكون  حينام  وذلك   UoÂÅ¢\Â;ÄÅqi’\;z٥
E D C B A @ ? > = < نث املنافقني:  شأن  يف  تعاىل  قوله  مثل  والثاين:  القرآن)، 
فجملة  ،[٩  ،٨ [البقرة:  مث   Q  P    O   N  M  L  K  J  I  H   G  F
«يقرأ القرآن»  مجلة فعلية تدل عىل التجدد واحلدوث؛ ألن املسلم ال يقرأ القرآن يف كل حلظة وحني بل
يقرأه مرة ثم ينقطع لعمله أو لشئون حياته، ثم يعود إليه مرة أخر فقراءته للقرآن متجددة وحادثة
بعد حينًا  املنافقني  من  وتتجدد  حتدث  فاملخادعة  خيادعون»   قوله:  يف  احلال  وكذلك  حني،  بعد  حينـًا 

. حنيٍ
;Åfiâ∏\;ÃÉ¢;ÏË≈˜e’\;ô\Ö≈¯\;z;g

والقرينة بالغي،  غرض  احلذف  وراء  يكون  وأن  قرينة،  احلذف  عىل  تدل  أن  برشط  املسند  حيذف   
نوعان: 

«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ نث  تعاىل:  كقوله  مذكورة:  قرينة   UÿÂ¯\ ;ƒÊfi’\

املسند فحذف  اهللا،   خلقهن  ليقولن  [لقامن:٢٥]،أي:  ¶مث    μ  ´  ³  ²±  °   ¯  ®¬
خلق؛ لذكره رصاحة يف السؤال، ومثله قوله تعاىل: نث Ê É ÈÇ Æ  Å Ä Ã Â مث

[الزخرف:٨٧]. والتقدير: «ليقولن خلقهم اهللا»،  فحذف املسند خلق؛ لذكره رصاحة يف السؤال.
Þ  Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô نث  تعاىل:  كقوله  مقدرة  قرينة   UÈ›]m’\ ;ƒÊfi’\

0  /  .-   ,  +   *  )  (  '    &  %  $  #  "  !   â  á  à  ß
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1 2 3 4 مث [النور: ٦٣ ، ٣٧]  أي: يسبحه رجال، كأنه قيل: من يسبحه؟ فكان
بِّحُ للمجهول. سَ اجلواب:(رجال)، وهذا عىل قراءة بناء الفعل يُ

UÏË≈˜e’\;ô\Ö≈¯\;‰É·;flŸÂ

Une¬’\;fl¡;‰áfii’\;z١;من ذلك قوله تعاىل:
Jمث   IH  G  F  E  D  C  B  A  @  ?   >  =  < نث; 
[التوبة:٣]،  أي: ورسوله برئ منهم أيضا، فلو ذكر «املسند»  املحذوف لكان ذكره عبثا؛ لعدم احلاجة

إليه، وحاشا وكال أن يكون يف كالمه سبحانه وتعاىل عبث.
 : U‰Ö—Ç;fl¡;‹]Œ∏\;œËî;z٢;كقول عمرو بن امرئ القيس اخلزرجيّ

*** ــامَ ــتَ بِ أَنْ ــا، وَ نَ نْدَ ــامَ عِ ــنُ بِ ْتَلِفُنَحْ خمُ أْيُ  الرَّ وَ  ، اضٍ رَ كَ  نْدَ عِ
أي: نحن بام عندنا راضون، وحذف املسند «راضون»  فيه داللة عىل ضيق صدورهم، وخلو قلوهبم

من الرضا.
من وجوبا،  منها  املسند  حيذف  التي  العربية  األساليب  يف  يتأتى  وذلك   UÄÑ\Ê’\;ÿ]⁄¬iàˆ\;ƒ]eh\;z٣
[سبأ:٣١]، مث    Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð نث  تعاىل:  قوله  ذلك 
رس يف  ذلك  بعد  األمر  ويبقى  موجودون،  أنتم  لوال  موجودون،أي:  تقديره:  وجوبا  حمذوف  فاملسند 
اختيار هذا النمط من األساليب دون سواه، والغرض فيام نراه يعود للعناية باملبتدأ، وتوجيه االهتامم

إليه وحده دون سواه.  
Åfiâ∏\;ÀÁÖ¬i’;ÏË≈˜e’\;ô\Ö≈¯\;z;zp

;Uô\Ö≈¯\;‰É·;flŸ

هذا نحو:  ;GÀÁÖ¬i’\;–Öö;ÓÅtcd;„÷mŸ;Ö|`;ÖŸ_d;‰Åfi¡;‹Ê÷¬Ÿ;ÖŸ^;Ì÷¡;] ⁄⁄“t;√Ÿ]â’\;Î̌Ä]…b;z١
اخلطيب، وذاك نقيب األرشاف.

I„Ë’b;Åfiâ∏\;Ì÷¡;Åfiâ∏\;ÖëÕ;ÎÄ]…b;z٢
^;UÏŒËŒt;z نحو: حممد خاتم األنبياء، إذ ال خاتم لألنبياء سواه. 

UÔ]¡Ä\;Â^;z;g مبالغة لكامل معناه يف املسند إليه، نحو:(شوقي شاعر العربية) حيث خرج الكالم يف

صورةٍ تُوهم أنه مل يكن يف العرب شاعر سواه ؛ تنبيها عىل كامله يف هذه الصفة. 
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Åfiâ∏\;3“fii’;ÏË≈˜e’\;ô\Ö≈¯\;z;Ä

ر املسند لعدم وجود ما يوجب تعريفه ألغراض منها: ـ ينكَّ
UÖë¢\;Â^;GÅ‚¬’\;ÎÄ\Ñb;ÅëÕ;z١ نحو: أنت أمري ـ هو وزير.

يف فالتنكري  [البقرة:٢]،  مث   +   *  )(  '&   %  $  # نث  تعاىل:   قوله  نحو  ;U€Ë}i’\ ;ÎÄ]…b ;z٢
املسند هد للتفخيم، ومعلوم أن هد يف اآلية خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو: أي: هو هد للمتقني.
ومثله قوله تعاىل:  نث¨ © ª  مث [يس: ٣٦]، فتنكري املسند وهو اخلرب املقدم «آية»  لغرض

التفخيم. 
»  فالتنكري يف املسند «نعم»  يفيد التكثري.    U3m“i’\;ÎÄ]…b;z٣;مثل «هذه نعمٌ

U‹Ê⁄¬’\;ÎÄ]…b;z٤ نحو قوله تعاىل:  نث ! " # $   % مث  [األحزاب:٣٦]. 
حيث «نكر املسند ـ خرب كان ـ إلفادة العموم .

 Åfiâ∏\;€ÁÅŒi’;ÏË≈˜e’\;ô\Ö≈¯\;z;z·

يقدم املسند عىل املسند إليه ألغراض بالغية منها: 
±° ¯ ® ¬« ª  © ¨ نث تعاىل:   قوله  نحو   ،„Ë’b;Åfiâ∏]d;Åfiâ∏\;íËë†;z١
º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ²مث [الشور:٤٩]، فتقديم املسند «للـه» أفاد التخصيص أي

أن هذا املُلك هو هللا دون سواه.
ومن ذلك قوله تعاىل:  نث ! " # $ % & ' )( * + , -.  / 0 1 2 3  مث
يف إليه «احلمد»   املسند  وعىل  امللك،  إليه  املسند  عىل  له  واملجرور  اجلار  املسند  تقدم  حيث  [التغابن:١] 
]؛ إلفادة التخصيص أي: له ـ سبحانه ـ وحده امللك ال رشيك له دُ مْ لَهُ الْـحَ لْكُ وَ قوله تعاىل: [لَهُ الـْمُ
ه لغريه. فتقديم املسند ها هنا دل عىل اختصاص جَّ وَ يف ملكه، وله سبحانه وتعاىل احلمد ال ينبغي أن يُ

امللك واحلمد باهللا عز وجل ال بغريه.
ومنه قوله تعاىل:  نث > = < ? مث  [الكافرون:٦]، فتقديم املسند اجلار واملجرور اخلرب املقدم

يف اآليتني أفاد التخصيص . 
^ ] \ [     Z Y مثل قوله تعاىل: نث;UÖ|_i∏\;„Ë’b;Åfiâ⁄÷’;√Ÿ]â’\;œÁÊçh;z٢
لْقِ خَ «يفِ  املقدم  اخلرب  واملجرور  اجلار  فاملسند:  عمران:١٩٠]،  [آل  مث    c  b     a  `  _
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للذهن، إثارة  فيه  املسند  وتقديم  مؤخر،  اسم (إن)  وهو   ( اتٍ إليه (آليَ واملسند   ،« ضِ األَرْ وَ اتِ  وَ مَ السَّ
وتشويق ملعرفة املسند إليه املؤخر.

ي يمدح اخلليفة العبايس املعتصم باهللا: ريَ مْ ومثله قول حممد بن وهيب احلِ
*** ــا تِهَ جَ يَــا بِبَهْ نْ قُ الدُّ ِ ــةٌ تُــرشْ رُثَالثَ مَ الْقَ اقَ وَ حَ أَبُو إِسْ ى وَ حَ سُ الضُّ مْ شَ

ا، ولكنه قدم املسند تِهَ جَ يَا بِبَهْ نْ قُ الدُّ ِ ةٌ تُرشْ رُ ثَالثَ مَ الْقَ اقَ وَ حَ أَبُو إِسْ ى وَ حَ سُ الضُّ مْ أصل الكالم: شَ
ى الخ؛ ألن يف التقديم تشويقا واضحا للمسند إليه املؤخر.  حَ سُ الضُّ مْ «ثالثة»  عىل املسند إليه شَ

ومثله قول أيب العالء املعري واعظا: 
*** ــادٍ مَ ــنْ رَ مِ يَاةُ فَ ـارِ الْـــحَ النـَّ كَ ـــانوَ دُخَ ـــا  هلَُ أَوَّ وَ ـــا  هَ رُ اخِ أَوَ

حيث قدم املسند: «كالنار»  عىل املسند إليه احلياة، ويف هذا التقديم تشويق للمخاطب ملعرفة املسند
إليه. 

قول مثل  اطبه،  َ ختُ نْ  مَ عىل  والتفاؤل  الفرحة  إدخال  داللته  من  لفظ  تقدم  إذا  ويتأتى   UÿÙ]i’\ ;z٣
الشاعر:

*** ـــامُ ـــكَ األَيَّ هِ جْ ةِ وَ ـــرَّ تْ بِغُ ـــعِدَ امُسَ ـــوَ َعْ األْ ــكَ  ائـِ بِلِقَ ــتْ  نـَ يَّ زَ تَ وَ
فقد تأخر املسند إليه، وهو ما حتته خط يف الشطرين، وتقدم املسند وهو الفعل يف الشطرين (سعدت

ـ تزينت) ملا يف داللة كل منهام عىل التفاؤل واملرسة. 
ومثله قولك: «طاب يومك»  فالفعل (طاب) مسند، و(يومك) هو املسند إليه، والغرض التفاؤل
بام يرس املخاطب، ومثله: «نجحت العملية اجلراحية»، و«يف عافية أنت»، حيث تقدم املسند الذي يدل

عىل التفاؤل والرسور.  
UÎÔ]â∏]d;◊Ëq¬i’\;z٤ وذلك حينام يتعلق باملسند ما ييسء، ويراد التعجيل باملساءة، من ذلك قول

املتنبي:
***  رِّ أَنْ يَرَ ىلَ الْـحُ يَا عَ نْ دِ الدُّ نْ نَكَ مِ ــدُّوَ ــهِ بُ تِ اقَ دَ ــنْ صَ ــا مِ ــهُ مَ وا لَ ــدُ عَ

حيث قدم املسند وهو ما حتته خط، تعجيال باملساءة. 
~ } |{ z y x w v نث تعاىل:   قوله  ذلك  من   U‹ÅŒ∏]d;ÏÁ]fi¬’\Â;‹]⁄i·ˆ\;z٥
ے ¡¢ £ ¤مث [مريم:٤٦]، حيث قدم املسند «راغب» عىل املسند إليه «أنت»، ومل يقل



١٢٧

أأنت راغب؛ للعناية واالهتامم باملقدم، ويف ذلك رضب من التعجب واإلنكار لرغبة إبراهيم  عن
، وأن آهلته ال ينبغي أن يرغب عنها، وهذا بخالف ما لو قال: «أأنت راغب عن آهلتي» .  آهلتهِ

;Uj¬›;ˆ;1|;‹ÅŒ∏\;‡^;Ì÷¡;ÖŸ¯\;ÿÂ^;flŸ;„Ëefii’\;z٦
كقول أيب بكر النّطّاح يف وصف أيب دُلف العجيل:

 *** ــا هَ ــى لِكِبَارِ نْتَهَ ــمٌ ال مُ َ رِلَــهُ مهِ هْ ـنِ الدَّ لُّ مِ  أَجَ غْرَ تُـهُ الصُّ َّ مهِ وَ
فلو أخر «له» لَظُنَّ أنه نعت للنكرة «مهم»؛ ألن اجلملة أوشبه اجلملة بعد النكرات صفات، فلام تقدم
Â اجلار واملجرور عىل لفظة «مهم» النكرة تعني أن املقدم خرب واملؤخر مبتدأ، ومثله قوله تعاىل:  نث

Î     Í Ì Ë Ê É È ÇÆ Å Ä   Ãمث  [البقرة:٣٦] . 
 * * *
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ãÑÅ’\;í}÷Ÿ

نخلص يف هذا الدرس إىل أن: 
املسند: هو اخلرب، والفعل التام، الذي به تتم الفائدة. 

أ ـ األغراض البالغية لذكر املسند: ١ـ أن ذكره هو األصل، وليس يف الكالم ما يدعو حلذفه.
٣ـ ضعف تنبه السامع.  ٢  ـ ضعف التعويل عىل داللة القرينة.  

٥ـ التجدد واحلدوث. ٤ـ الرد عىل املخاطب.    
ب ـ األغراض البالغية حلذف املسند:

 حيذف املسند برشط أن تدل عىل احلذف قرينة، وأن يكون وراء احلذف غرض بالغي، والقرينة 
نوعان: ( مذكورة ـ مقدرة).
من أغراض حذف املسند:

٣ ـ اتباع االستعامل الوارد. ٢ـ ضيق املقام عن ذكره.    ١ـ التنزه عن العبث  
جـ ـ األغراض البالغية لتعريف املسند وتنكريه:

ف املسند: ١ـ إلفادة السامع حكام عىل أمر معلوم عنده بأمر آخر مثله بإحد طرق التعريف. يعرّ
٢ـ إلفادة قرصه عىل املسند إليه حقيقة.

ر املسند لعدم وجود ما يوجب تعريفه ألغراض منها: ينكّ
٣ـ إفادة التكثري. ٢ـ  إفادة التفخيم.   ١ـ قصد إرادة العهد، أو احلرص 

د ـ األغراض البالغية لتقديم املسند:
يقدم املسند عىل املسند إليه ألغراض بالغية منها: 

٣ـ التفاؤل. ٢ـ التشويق للمتأخر.   ١ـ التخصيص باملسند إليه.  
٥ـ التعجيل باملساءة.  ٤ـ إفادة قرص املسند إليه عىل املسند.  
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k\Ô\Ölb

ˆU‡^;øt ما يطلق عليه النحاة خربا وفعال يسميه البالغيون «مسندا»  . 

مقدرة أو  هبا  نتلفظ  الكالم  يف  مذكورة  لفظية  نوعان  املحذوف  عىل  تدل  التي  القرينة   U‡^ ;øtˆ

نستشفها من سياق الكالم. 
وحذفه ذكره  من  الكالم  يف  عليها  يأيت  التي  واألوضاع  الكيفيات  هي  املسند  أحوال   U‡^;∞b;„ei›\

وتعريفه وتنكريه، وتقديمه، وإذا أحسن املتكلم وضع هذه الكيفيات التعبريية يف مكاهنا املناسب جاء
كالمه مطابقا ملقتىض احلال. 

سبيل عىل  هو  هنا  واملذكور  حمصورة،  غري  كثرية  املسند  ألحوال  البالغية  األغراض   U‡^;∞b;„ei›\

املثال ال احلرص. 
U€Ë·]Ÿ املسند واملسند هو املحكوم به وهو اجلزء املتمم للفائدة.

* * *
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k]eÁÑÅi’\

UÈh_Á;]⁄Ë…;ØàÊŒ’\;Ød;]π;ÏuËuë’\;Ïd]p¸\;2|\;UÿÂ¯\;fÁÑÅi’\

١ـ قال تعاىل: نث % & '  ) ( مث [التوبة:٦٢] .
الغرض من حذف املسند ( التأكيد عىل أن رضا اهللا ورسوله واحد ـ ضيق املقام ـ املدح )

٢ـ اهللا يرعانا: جاء املسند مجلة فعلية لقصد: 
(التجدد واحلدوث ـ االستمرار ـ التأكيد)

ÿÂ¯\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

١ـ قال تعاىل: نث % & '  ) ( مث [التوبة:٦٢] .
الغرض من حذف املسند ( التأكيد عىل أن رضا اهللا ورسوله واحد ـ ضيق املقام ـ املدح )

٢ـ اهللا يرعانا: جاء املسند مجلة فعلية لقصد: 
(التجدد واحلدوث ـ االستمرار ـ التأكيد)

UÈ›]m’\;fÁÑÅi’\

UÈh_Á;]⁄Ë…;_Ş£\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;CxD;ÎÑ]åbÂ;GÏuËuë’\;ÎÑ]e¬’\;‹]Ÿ^;C√;D;ÎÑ]åb;√î

  (      ) من أغراض حذف املسند عدم ضيق املقام عن ذكره. . ١
  (      ) اليمكن حذف املسند.. ٢
  (      ) املسند يأيت نكرة دائام.. ٣
  (      ) من األغراض البالغية لتنكري املسند التكثري.. ٤
  (      ) األغراض البالغية حلذف املسند متعددة.. ٥
  (      ) ضيق املقام من أغراض حذف املسند.. ٦
  (      ) من األغراض البالغية لتقديم املسند التخصيص. . ٧
  (      ) ال يمكن تنكري املسند؛ ألنه املحكوم به.. ٨
  (      ) حذف املسند يكون لإلجياز فقط. . ٩
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Ì›]m’\;fÁÑÅi’\;Ïd]pb

.(√) .٥  .(√) .٤  .(x ) .٣  .(x) .٢  .(x) .١
 .(x) .٩  .(√) .٨   .(√) .٧  .(√ ) .٦

Un’]m’\;fÁÑÅi’\

UÈ÷Á;]π;◊—;‹]Ÿ^;gÊ÷Ş∏\;fl¡;fp^

ـ املسند: عرف به.
ـ حذف املسند: اذكر ثالثة من أغراضه، مع التمثيل.

ـ تعريف املسند: اذكر ثالثة من أغراضه، مع التمثيل.
U√d\Ö’\;fÁÑÅi’\

CgD;Ï¡Ê⁄-\;flŸ;„eà]fiÁ;]Ÿ;C;^;D;Ï¡Ê⁄-\;flŸ;◊ê
بأ

ـ من أغراض تنكري املسند  
ـ يذكر املسند 

ـ حيذف املسند 
ـ أحوال املسند تتنوع 

ـ  ال يمكن حرص أغراض حذف املسند 

ألغراض منها التقرير واإليضاح.
عند وجود القرينة.

ألهنا تتنوع بتنوع السياقات.
التقليل ـ التكثري ـ التعظيم.

من حذف إىل ذكر إىل تعريف إىل تنكري إىل تقديم.
* * *
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