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 الباب األّول

 املقّدمة

 متهيد املشكلة .أ 

ف مصدر لشريعة اإلسالـ ك ال ديكن ظتسلم أف يفهم الشريعة إال بالرجوع آالقر

. ف مرجعا مهٌما يف االمور الدينٌية ك الدنيويٌةآك ػتتوياتو الكاملة جتعل القر. إليو

 :ف كما يليآالقر (13: 1418)عٌرؼ الزىيلي 

ف آالقر

ىوكالمالٌلهاظتعجز،اظتنزٌلعلىالٌنبيمحمدصٌلىالٌلهعليهوسلم،باللفظالعريب،اظتكتوبفياظتصاح

 .ؼ،اظتتعٌبدبتالكتو،اظتنقولبالتواتر،اظتبدكءبسورةالفاحتة،اظتختومبسورةالناس

فيو إعجاز من ناحية . ف أعظم معجزة للنيٌب ػتٌمد صلى هللا عليو ك سٌلمآالقر

. ف كتاب فيو اضتٌل عن كٌل مسائل الناسآمن ناحية مضمونو القر. مضمونو ك لغتو

ف لو آإٌف القر (1: 2007)أٌما من ناحية اللغة، فقاؿ زين الدين ك نور بياف 

 .فصاحة ك بالغة عالية

ك جبانب . ف عريبٌ آف باللغة العربٌية ألٌف النيٌب الذم ينزؿ عليو القرآنٌزؿ هللا القر

 .ىذا السبب، كانت الٌلغة العربٌية عتا بالغة عالية
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ال ديكن ظتسلم أف يدرس االسالـ ك يفهمو من مصدره إال بالقدرة على اللغة 

 .فلذلك، نفهم أٌف اللغة العربية حاجة أكلويٌة صتميع اظتسلمٌن. العربٌية

ك يشهد التاريخ أٌف . قٌرر هللا أٌف اإلسالـ ال ديكن أف ينفصل من اللغة العربٌية

إذا كانت اللغة العربٌية غًن منفصل . قٌوة اإلسالـ ك قٌوة اللغة العربٌية تتوٌحداف دائما

ك بالعكس، إذا . عناإلسالـ، فيكوف اٌمة اإلسالـ اٌمة متقٌدمة ك عتم أعلى اضتضارة

 .كاف اٌمة اإلسالـ يرتكوف اللغة العربٌية يف تقرير حكم اإلسالـ فسيتأٌخركف

 :البياف السابق باقتباس قوؿ ابن خلدكف كما يلي( iii: 2010)أٌكد مطٌهر 

إذ مأخذ األحكاـ الشرعية كٌلها من الكتاب ك السٌنة ك ىي بلغة العرب ك نقلتها 

 العلـو ةمن الصحابة ك التابعٌن عرب، ك شرح مشكلتها من لغاهتم فال بٌد من معرؼ

 .اظتتعٌلقة هبذا اللساف ظتن أراد علم الشريعة

نقل يونس . ك علـو اللغة العربٌية ككًنة، منها علم البالغة ك ىو مبحح مهمٌ 

 بعد معرفة –إٌف أحٌق العلـو بالتعٌلم ك أكالىا بالتحفيظ قوؿ الشٌن  (1: 2005)

. ف بفهم مفاىم البالغةآفنستطيع أف نكشف أسرار إعجاز القر. علم البالغة- باهلل

 .موضوع علم البالغة ثالث، ك منها علم اظتعاينك 
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ٌف علم اظتعاين علم يعرؼ بو إ (12: 2007)فقاؿ زين الٌدين ك نور بياف 

 . كيفٌية تعبًن الفكرة أك الذكؽ بكالـ يطابق مبقتضى اضتاؿ

ف فهما آبناء على القوؿ السابق، نلٌخص أٌف الرجل يستطيع اف يفهم القر

كامال بواسطة فهم علم اظتعاىن ، ال يقصر على الفهم النصي فحسب بل على فهم 

 .سياؽ الكالـ كذالك

ىذاف الكالماف يبحكاف . من مباحح علم اظتعاىن كالـ خربم ك كالـ إنشائي

بواسطة فهم الكالمٌن مع أنواعهما ك . عن احتماؿ الصدؽ ك الكذب من الكالـ

ف اف يعٌٌن معاىن الكالـ ك يفهمها كاالستفهاـ ك آأغراضهما، يستطيع قارئ القر

 .األمر ك النهي ك غًن ذلك

تلك األخطاء . بنسبة الواقع، توجد األخطاء يف فهم الكالـ يف حياة يومٌية

. يسٌببها فهم اظتعىن الذم يقصر  على فهم نٌصٌي ك ال يالحظ فهم سياؽ الكالـ

ذلك ". ىل لديك نقود"بكالـ  (106: 2011)ضرب الفارسى مكال منها 

ك لكٌنو يف . الكالـ لو معىن نٌصٌي االستفهاـ، فيسأؿ اظتتكلم ىل ظتخاطب نقود

اطتطأ ىذا يكوف عائقا ". أقرضين بعض النقود"بعض األحواؿ لو معىن سياؽ الكالـ 

 .لإلتصاالت
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اككر اظتسلمٌن يرٌكزكف . ف فلها أشٌد أثر سليبٌ آإذا كانت األخطاء يف فهم القر

ف من ناحية الفهم النٌصٌي ك جيٌنبوف فهم سياؽ الكالـ حٌّت يكوف آفهمهم للقر

إذا فهمناه فهما . (اضتٍىٍمدي ً ًٌ رىبًٌ اٍلعىالىًمٌٍنى )مكال، يف قولو تعاىل . فهمهم جزئٌيا

نٌصٌيا، نفهم أٌف ىذا القوؿ لو صيغة الكالـ اطتربم باصتملة االشتٌية ك لو معىن الدكاـ 

كلكن إذا فهمناه فهما عميقا، نفهم اظتقاصد االخرل من كالـ هللا . ك االستمرار

ذلك القوؿ بأٌف تلوين  (2002:13)أٌكد سالمة . ذلك ؿتو األمر ضتمد هللا

 .صيغتو اطترب ك معناه األمر أم قولوا اضتمد هلل (اضتٍىٍمدي ً ًٌ )اطتطاب يف قولو 

ك البحح ػتتاج إليو . حاؿ اظتسلمٌن احملزنة تزعج الباحكة ك حتٌكها على البحح

لو كانت اظتشكلة ال تبحح لتكوف شيئأ مستمرٌا ك مؤثٌرا على خطإ . حاجة شديدة

ك بالعكس، لو كانت اظتشكلة تبحح ليكوف البحح يعطي . فآفهم اظتسلمٌن للقر

 .ف ك تعليم علم البالغةآاظتسلمٌن سهاما إجيابٌيا ك ال سٌيما لفهم القر

ك حبانب ذلك، ىذا البحح مناسب للعلم الذم تعٌمقو الباحكة يعىن اللغة 

 .ترجو الباحكة أٌف ىذا البحح يكوف حاٌل للمشكلة اظتذكورة. العربٌية يف غتاؿ الرتبية

 

 تعيني املشكلة و صياغتها .ب 



 

Khoirunnisa Mutiarani, 2013 
PENGGUNAAN KALAM KHABARI DAN KALAM INSYA’I DALAM SURAT LUQMAN SERTA 
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

 تعيٌن اظتشكلة .1

تعيٌن اظتشكلة إحدل عملٌيات مهٌمة ىف البحح ألٌف الباحكة هبا جتمع 

 . ك حتٌلل اظتشكالت اظتوجودة ىف اظتيداف

بناء على دتهيد اظتشكلة السابق، فاظتشكلة ىي خطأ فهم اظتسلمٌن 

ف، خاٌصة لدل اظتتعٌلمٌن لعلم البالغة، الذم يقصر على الفهم النٌصي ك آللقر

 .جيٌنبوف فهم سياؽ الكالـ

 صياغة اظتشكلة .2

 :بناء على اظتشكلة السابقة، فصياغة اظتشكلة يف ىذا البحح كما يلي

كيف يكوف حتليل الكالـ اطتربٌم من ناحية تقسيمو ك أضربو ك أغراضو ك  (أ 

 تفسًنه ىف سورة لقماف؟

كيف يكوف حتليل الكالـ اإلنشائٌي من ناحية طريقتو ك صيغتو ك أغراضو  (ب 

 ك تفسًنه ىف سورة لقماف؟ 

كيف يكوف تضمٌن حتليل الكالـ اطتربم ك الكالـ اإلنشائي يف سورة  (ج 

 لقماف على تعليم البالغة؟
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 أهداف البحث .ج 

 :أٌما أىداؼ البحح اظترجٌوة من ىذا البحح فهي كما يلي

معرفة حتليل الكالـ اطتربٌم من ناحية تقسيمو ك أضربو ك أغراضو ك تفسًنه ىف  .1

 سورة لقماف ،

معرفة حتليل الكالـ اإلنشائٌي من ناحية طريقتو ك صيغتو ك أغراضو ك تفسًنه ىف  .2

 سورة لقماف،

معرفة تضمٌن الكالـ اطتربم ك الكالـ اإلنشائي يف سورة لقماف على تعليم  .3

 .البالغة

 

 فوائد البحث .د 

ىذا البحح مناسب ك الئق إلجراءه ألٌف ىذا البحح ىف  غتاؿ اللغة العربٌية 

 .حٌّت تكوف الباحكة ترجو أٌف ىذا البحح مفيد ك نافع

 :ك أٌما فوائد البحح اليت ترجو إليها الباحكة فهي كما يلي

 للجامعة (أ 
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ترجو الباحكة من ىذا البحح أف يككٌر اظتراجع للعلـو بشكل رسالة علمٌية 

ك جبانب ذلك، يستطيع ىذا البحح أف يكوف مرجعا للبحح . للجامعة

 .التايل يف غتاؿ تربية اللغة العربٌية

 للمدرسة (ب 

ترجو الباحكة من ىذا البحح أف يعطي اظتدرسة سهاما لتككًن اظتواد يف 

ترقية فهم سياؽ الكالـ للتالميذ بواسطة فهم مفاىم علم البالغة، خاٌصة 

 .علم اظتعاىن اظتتعٌلق بالكالـ اطتربم ك الكالـ اإلنشائي

 للتالميذ (ج 

ف فهما آترجو الباحكة من ىذا البحح أف يشٌجع التالميذ على فهم القر

 .كامال، سواء أكاف فهما نٌصٌيا أك فهم سياؽ كالـ

 للمعٌلم (د 

ترجو الباحكة من ىذا البحح أف يكوف مرجعا لتبليغ مادة علم البالغة 

ف النٌصٌي فحسب بل  آحٌّت أٌف غآية الدراسة ال تقتصر على فهم القر

ك ىذا البحح يشٌجع اظتعٌلم على أف يقـو . على فهم سياؽ الكالـ أيضا

 .بالتجديد يف تطوير مادة الدراسة
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 للباحح (ق 

ىذا البحح يكوف علما للباحح عن الكالـ اطتربم ك الكالـ اإلنشائي 

 .يف سورة لقماف

 

 مسلمات البحث . و

 :إٌف مسٌلمات البحح يف ىذه الرسالة ىي كما يلي

 ىناؾ تنوٌع اظتعاىن للكالـ اطتربم ك الكالـ اإلنشائي يف سورة لقماف .1

ىناؾ تضمٌن التحليل الكالـ اطتربم ك الكالـ اإلنشائي يف سورة لقماف على  .2

 .تعليم علم البالغة

 

 نظام الكتابة . ي

 :ك نظاـ الكتابة يف ىذه الرسالة ىو كما يلي

 صفحة التصحيح

 شكر ك تقدير

 غتٌرد
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 ػتتويات الرسالة

 قائمة اصتدكؿ

 قائمة اظتالحق

 اظتقٌدمة، : الباب األٌكؿ

 دتهيد اظتشكلة .أ 

 تعيٌن اظتشكلة ك صياغتها .ب 

 أىداؼ البحح .ج 

 فوائد البحح .د 

 نظاـ الكتابة .ق 

 

 النظريٌات: الباب الكاين

 علم البالغة .أ 

 تعريف علم البالغة .1

 تعريف العلم (أ 

 تعريف البالغة (ب 
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 أساس علم البالغة .2

 اعتدؼ من دراسة علم البالغة .3

 موضوع علم البالغ .4

 مكانة الكالـ اطتربم ك الكالـ اإلنشائي يف علم البالغة .5

 الكالـ اطتربم .ب 

 تعريف الكالـ اطتربم .1

 تقسيم اطترب اىل رتلة فعلٌية ك رتلة اشتٌية .2

 أغراض الكالـ اطتربم .3

 أضرب الكالـ اطتربم .4

 

 

 الكالـ اإلنشائي .ج 

 تعريف الكالـ اإلنشائي  .1

 أقساـ الكالـ اإلنشائي .2

 سورة لقماف .د 

 البحوث اظتتعلقة .ق 
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 منهجٌية البحح:الباب الكالح

 طريقة البحح .أ 

 غتتمع البحح ك عينو .ب 

 طريقة رتع البيانات .ج 

 طريقة حتليل البيانات .د 

 حواصل البحح ك تفسًنىا:الباب الرابع

حتليل الكالـ اطتربم من ناحية تقسيمو ك أضربو ك أغراضو ك  .أ 

 تفسًنه ىف سورة لقماف

حتليل الكالـ اإلنشائي من ناحية طريقتو ك صيغتو ك أغراضو ك  .ب 

 تفسًنه ىف سورة لقماف

تضمٌن حتليل الكالـ اطتربم ك الكالـ اإلنشائي يف سورة لقماف  .ج 

 .يف تعليم البالغة

 النتائج ك االقرتاحات: الباب اطتامس

 النتائج . أ

 االقرتاحات . ب
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 الباب الثاين

  النظريات 

 علم البالغة .أ 

 تعريف علم البالغة .1

 تعريف العلم (أ 
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أٌف العلم يطلق ك يراد منو أحد  (26-25: 2009)بٌٌن الزىيلي 

 :معاىن ثالثة، فهي

 اظتسائل ك ىي القضايا اليت يبحح عنها يف العلم (1

. إدراؾ ىذه اظتسائل أم معرفة حكمها على سبب اصتـز ك االطمئناف (2

أٌما يف أحكاـ الفقو فال يشرتط العلم، ك . ك ىذا ال بٌد منو يف العقائد

 .إٌإا يكفي عليو الظنٌ 

 .اظتلكة اليت حتصل لدراس ىذه اظتسائل ك ؽتارستها (3

ك يقصد العلم يف ىذا البحح ىو اظتعىن األٌكؿ ألٌف اظتسائل ىي 

يقصد منو مسائل : فمكال علم النحو. موضوع الدراسة ك مقصودىا عرفا

ك علم الفقو ىو غتموعة . مكل اظتبتدأ مرفوع ك اضتاؿ منصوب, ىذا العلم

األحكاـ الشرعية العلمية ك كذلك علم البالغة، مسائل ىذا العلم كبحح 

 .اطترب ك اإلنشاء ك الذكر ك اضتذؼ ك غًنه من مباحح علم البالغة

 تعريف البالغة (ب 
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الوصوؿ ك  (32-31: 1960)يف اللغة عند اعتامشي  (البالغة)

إذا - إذا كصل إليو، ك بلغ الركب اظتدينة- االنتهاء، يقاؿ بلغ فالف مراده

 .انتهى إليها ز مبلغ الشيء منتهاه

فيعرٌفاف تعريفا اصطالحٌيا  (10: دكف السنة) أٌما اصتارمي ك أمٌن 

 :من البالغة كما يلي

ىي تٍأديةي اظتعىن اصتليل كاضحان بعبارة صحيحةو فصيحة، :البالغةي 

، مع مالءىمة كلًٌ كالـ للموطن الذم ييقاؿي فيو،  عتا يف النفس أىثره خالبه

اطىبوف  .كاألشخاًص الذين خيي

نلخص من التعريف السابق أف علم البالغة ىو علم يعرؼ بو 

كيفية تعبًن الكالـ الصحيح الفصيح الذم لو معىن كاضح ك يطابق 

 مقتضى اضتاؿ

 أساس علم البالغة .2

 :يقـو علم البالغة على أساسٌن مها 

 الذكؽ الفطرٌم الذم ىو اظترجع األكؿ يف اضتكم على الفنوف األدبية  (أ 
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 البصًنة النٌفاذة ، كالعقل القادر على اظتفاضلة كاظتوازنة كالتعليًل ،كصحة  (ب 

اظتقدمات ، لتبىن عليها أحكاـ يطمئن العقل إىل جدارهتا ، كيسٌلم 

 (2: 2006: الشحود).بصٌحتها

 . يكوف ىذاف األساساف مهمٌن ألف يف علم البالغة فنا أدبيا

 اعتدؼ من دراسة البالغة .3

تأدية اظتعىن اصتميل  ىي الغآية منى البالغةأٌف  (2: 2006)بٌٌن الشحود 

،مع مالئمة كٌل كالـ  ،عتا يف النفس أثره ساحر ه كاضحان بعبارةو صحيحة فصيحة و

 .للموطن الذم يقاؿ فيو ، كاألشخاص الذين خياطىبوف 

 :اعتدؼ من دراسة البالغة كما ذكره الشحود فيما يليك أٌما 

ىدؼه ديينٌّ ؛ يتمكل يف تذكؽ بالغًة القرآف الكرًن كالوقوؼ على أسرارًىا،  (أ 

 ؛كتذكًؽ بالغة الرسوؿ صلى هللا عليو كسلم كاقتفاًء أثره فيها

ىدؼه نقدمٌّ أك بالغيٌّ ؛ يتمكلي يف التمييز بٌن اصتيد كالردمء من كالـ  (ب 

 ؛العرب شعران كنكران 

ىدؼه أديبٌّ ؛ يتمكل يف التدريب على صناعًة األدب،كتأليف اصتيد من  (ج 

 .الشعر كالنكر
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 موضوع علم البالغة .4

اىل أٌف علم البالغة   (12-11: 2007)ذىب زين الدين ك نور بياف 

 :ينقسم إىل ثالثة أقساـ

علم اظتعاىن ىو علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى  (أ 

 اضتاؿ؛

علم البياف  ىو علم يعرؼ بو ايراد اظتعىن الواحد بطرؽ ؼتتلفة يف كضوح  (ب 

 الداللة عليو؛

بعد رعآية تطبيقو على , علم البديع ىو علم يعرؼ بو كجوه حتسٌن الكالـ (ج 

 .مقتضى اضتاؿ ك كضوح الداللة

 

 

 الكالم ااخليّ  .ب 

 تعريف الكالـ اطتربمٌ  .1

كالـه حيتملي ىو( الكالـ اطتربمٌ )بأٌف  (53: 1960)عٌرؼ اعتامشي 

تعريفا أخر بأٌف اطترب  (7: 2006)ك عٌرؼ الشحود . الصدؽى كالكذبى لذاتوً 
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ك مكٌلو لفيف من األساتذة . ىو ما يتحٌققي مدلولوي يف اطتارًج بدكف النطًق بو

 .(سافر غالـ)بالقوؿ  (2: دكف سنة)

دؽ ىو ما كاف من (127: 1993)بٌٌن اظتيداين  أٌف اظتقصود باطٍترب الصًٌ

ألف ىذا الكالـ مطابق  (العلم نافع)الكالـ مطابقان للواقع يف حقيقة األىٍمر، ؿتو 

أٌما اطترب الكذب، ىو ما كاف من الكالـ غىيػٍرى مطابق للواقع يف حقيقة . للواقع 

 .ألف الكالـ ليست مطابقة كموافقة للواقع (اصتهل نافع)األىٍمًر، ؿتو 

 أغراض الكالـ اطتربمٌ  .2

 : فهما, األصلفياطتربأنيلقىألحدغرضٌنأٌف  (7: 2006)ذكر الشحود

» إفادة اظتخاطب اضتكمى الذم تضمنتو اصتملة، كيسمَّمى ىذا النوع ي  (أ 

الدًٌيني النَّمًصيحىةي » صلى هللا عليو كسلم -ؿتو قوؿ الٌنىٌب « فائدةي اطتربً 

يكوف غرض اطترب  فائدة اطترب إذا اظتخاطب جاىال مبا خيرب . «

 .اظتتكلم

إفادة اظتخاطب أٌف اظتتكلم عامل أيضا بأف يعلم اطترب، كما تقوؿ لتلميذ  (ب 

أنتى ؾتحتى : كعلمتو من طريق آخر- أخفى عليك ؾتاحو يف االمتحاف 
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، ألنو يلزـي يف كٌل خرب « الـز الفائدة» يف االمتحاًف، كيسٌمى ىذا النوع 

 .أف يكوف اظتخربى بو عنده علم أك ظن بو

قد يلقى اطترب ألغراض أخرل تفهم من  (5: دكف السنة)قاؿ اضتزمي 

 :السياؽ، منها ما يأيت

 (رب إين ظتا أنزلت إيل من خًن فقًن  ): االسرتحاـ (أ 

 (رب إين كىن العظم مين كاشتعل الرأس شيبا  ): إظهار الضعف (ب 

 (رب إين قومي كذبوف  ): إظهار التحسر (ج 

 إذا بلغ الفطاـ لنا صيب ختر لو اصتبابرة ساجدينا: كقوؿ الشاعر: الفخر (د 

 :كقوؿ الشاعر: اضتح على السعي كاصتد (ق 

 كليس أخو اضتاجات من بات نائما

 كلكن أخوىا من يبيت على كجل

اطترب قد خيرج عن الغرضٌن السابقٌن إىل أٌف  (7: 2006)ك زاد الشحود 

: أمهها، أغراض أخرل تستفاد بالقرائن، كمن سياؽ الكالـ

 .إين فقًن إىل عفو ريبًٌ : االسرتحاـ كاالستعطاؼ، ؿتو (أ 
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يكوف غرض ىذا اطترب اسرتحاما ك استعطافا ألف اظتتكلم يعرتؼ بأنو فقًن 

 .فيحتاج إىل عفو ربو

 :حتريك اعتمة إىل ما يلـز حتصيلو، ؿتو قوؿ الشاعر (ب 

كليسى سواءه عامله كجهيوؿي ... سىلي إٍف جهلًت النَّماسى عنَّما كعنكمي 

كليسى سواءه عامله )اظتتكلم يشجع اظتخاطب على أف يكوف عاظتا بشعر 

 (كجهيوؿي 

إظهار الضعف كاطتشوع، ؿتو قولو تعاىل على لساف النيب زكريا عليو  (ج 

 (.4:مرًن)رىبًٌ ًإيٌنً كىىىنى اٍلعىٍظمي ًمينًٌ : السالـ 

 .دعا زكريا إىل ربو هبذا القوؿ ليخرب عن ضعفو ك كربه

لتٌحسر على شيء ػتبوب ؿتو قولو تعاىل على لساف أٌـً مرًنى عليها اإظهار  (د 

ا أينٍػكىى : السالـ   (.36:آؿ عمراف)رىبًٌ ًإيٌنً كىضىٍعتػيهى

. دعت امرأة عمراف أف يهبها هللا كلدا ليكوف خدديا يف بيت اظتقدس

: فلماكضعتبنتا،قالتمتحسرةحزينة

إنيوضعتهاأنكى،كذلكأهنماكانيؤخذطتدمةالبيتإالالذكورألناألنكىتحيضوتلد،فال

 تصلحلهذا
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كىقيٍل جىاءى اضتٍىقُّ : إظهار الفرح مبقبل ، كالشماتة مبدبر، ؿتو قولو تعاىل  (ق 

 (.81:اإلسراء)كىزىىىقى اٍلبىاًطلي ًإفَّم اٍلبىاًطلى كىافى زىىيوقنا 

يوقلللمشركٌن: كىقيلٍ : ىددهللا كفارقريشوأكعدمهبقولو : جاءىاضتٍىقُّوىزىىىقىاٍلباًطألي

 جاءاضتقمنالٌلهوىواإلسالموىلكالباطلوىوالشرؾ

  .(الشمسي طالعةه ): للعاثر: التوبيخ كقولك (ك 

 .ديكن ىذا القوؿ أف يلقى ظتن يتأخر يف استيقاظ من النـو توبيخا لو

 الى يىٍستىًوم ):ؿتو قولو تعاىل - الٌتذكًن مبا بٌن اظتراتًب من الٌتفاكت  (ز 

-20:اضتشر()أىٍصحىابي النَّماًر كىأىٍصحىابي اصتٍىنَّمًة أىٍصحىابي اصتٍىنَّمًة ىيمي اٍلفىائًزيكفى 

 .ال يستوم كسالفه كنشييه : ، كؿتو قولنا (21

 .أىبٍػغىضي اضتٍىالىًؿ ًإىلى ا ًَّم الطَّمالىؽي : ؿتو قولًو صلى هللا عليو كسلَّمم - التحذيري  (ح 

ـى يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً : الفخري ؿتو قوًؿ النيب صلى هللا عليو كسلم  (ط   .أىنىا سىيًٌدي كىلىًد آدى

: اظتدح كقوؿ النابغة يف اظتديحً  (م 

يليوؾي كىواًكبه 
ًإذا طىلىعىٍت ملٍى يػىٍبدي ًمٍنهنَّم كىوٍكىبي ... فًإنَّمكى مشىٍسه كاظت

 .كاظترجعي يف معرفة ذلك إىل الذكًؽ كالعقاًللسليمً - كقد جييءي ألغراضو أخرل 
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 أضرب الكالـ اطتربمٌ  .3

جيب أف يكوف اظتتكٌلم مع اظتخاطب  (7: 2007)قاؿ الشحود 

كالطبيب مع اظتريض حيح كاف الطبيب يشٌخص حالة اظتريض ك يعطيو ما 

فقٌسم . فلذلك ختتلف صور اطترب باختالؼ أحواؿ اظتخاطب. يناسب بو

 :الشحود حاالت اظتخاطب اىل ثالثة أقساـ فهي

- كال منكر لو .أف يكوف اظتخاطب خايل الذىن من اطترب، غًن مرتدد فيو (أ 

كيف ىذه اضتاًؿ ال يؤكدي لو الكالـ، لعدـ اضتاجًة إىل التوكيد ؿتو قولو تعاىل 

نٍػيىا :   .(46:الكهف)اٍلمىاؿي كىاٍلبػىنيوفى زًينىةي اضتٍىيىاًة الدُّ

، كيستعمل ىذا الضرب حٌن  (ابتدائيان )كيسٌمى ىذا الضرب من اطترب 

يكوف اظتخاطب خايل الذىن من مدلوؿ اطترب ، فيتمكن فيو ظتصادفتو إياه 

 . ياخاؿ

أف يكوف اظتخاطبي مرتددا يف اطترب، طالبا الوصوؿ ظتعرفتو، كالوقوؼ على  (ب 

إفَّم : حقيقتو، فيستحسن تأكيد الكالـ اظتلقى إليو تقوية للحكم، ، ؿتو 

 .األمًنى منتصره 
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كيؤتى باطترب من ىذا الضرب حٌن  (طلبيان )كيسٌمى ىذا الضربي من اطترب 

. يكوف اظتخاطب شاٌكا يف مدلوؿ اطترب، طالبا التكٌبت من صدقوً 

أف يكوف اظتخاطب منكرا للخرب الذم يراد إلقاؤه إليو، معتقدا خالفو،  (ج 

فيجب تأكيد الكالـ لو مبؤكد أك مؤكدين أك أككر، على حسب حالو من 

أك كهللًا إنو - أك إنوي لقادـه - إفَّم أخاؾ قادـه : اإلنكار، قوة كضعفا ، ؿتو

،ككقولو (120:البقرة)ًإفَّم ىيدىل ا ًَّم ىيوى اعٍتيدىل : ككقولو تعاىل .لقادـه،

كىًإنَّموي لىذيك ًعٍلمو ًلمىا عىلَّمٍمنىاهي : تعاىل عن النيب يعقوب عليو السالـ 

 (68:يوسف)

، كيؤتى باطترب من ىذا الضرب (إنكاريا)كيسٌمى ىذا الضرب من اطترب 

حٌن يكوف اظتخاطىب منكرا، كاعلٍم أنو كما يكوف التأكيد يف اإلثبات، 

يستشًني : ما اظتقتصد مبفتقر، كؿتو: يكوف يف النفي أيضا، ؿتو
كهللًا ما اظت

. بنادـو 

 مؤٌكدات اطترب .4

: 1960)قاؿ اعتامشي . حيتاج اطترب الطليب ك اإلنكارم إىل مؤكدات اطترب

أشهرىا ًإٌف،كأىفَّم،ك الـ االبتداء، كأحرفالٌتنبيو، , إٌف لتىوكيداطتربأدكاتككًنة  (60
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، ك التكرار،كقد، (كتػىفىعَّملى ك اٍستػىٍفعىلى )كالقسم،كنونالٌتوكيد، كاضتركفالزٌائدة 

 .كأماالشرطٌية، ك إٌإا، ك اشتٌية اصتملة، ك ضمًن الفصل، ك تقدًن الفاعل اظتعنوم

 تقسيم اطترب اىل رتلة فعلٌية ك رتلة اشتٌية .5

 :فهما, اىل أٌف اطترب ينقسم اىل قسمٌن (8: 2006)ذىب الشحود 

 اصتملةالفعلية (أ 

اصتملة الفعلٌية ىي ما تركبت من فعل كفاعل، أك من فعل كنائب فاعل 

: كىي موضوعة إلفادة الٌتجدد كاضتدكث يف زمن معٌٌن مع االختصار، ؿتو

يف ااخرًة حسابى األغنياءً   .يعييي البخيلي عيشةى الفقراًء، كحياسب ي

إٌف اصتملة الفعلٌية قد تفيد االستمرار  (72: 1960)ك قاؿ اعتامشي 

ال حبسب الوضع , التجٌددم شيئا فشيئا حبسب اظتقاـ ك مبعونة القرائن

 .بشرط أف يكوف الفعل مضارعا

 

 

 اصتملةياالشتيةي  (ب 
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اصتملة االشتية ىي ما تركبت من مبتدإ كخرب، كىي تفيد بأصل 

بدكف نظر إىل جتٌدد كال استمرار - كضعها ثبوت شيء لشيء ليس إاٌل 

 .فال يستفاد منها سول ثبوت اضتركة لألرض- األرضي متحركةه : ؿتو- 

أٌف اصتملة االشتٌية قد خترج عن  (72: 1960)ك بٌٌن اعتامشي 

األصل السابق ك تفيد الدكاـ ك االستمرار حبسب القرائن إذا مل يكن يف 

 .خربىا فعل مضارع

 الكالم اانشائئّ  .ج 

 تعريف الكالـ اإلنشائيٌ  .1

تعريفا اصطالحٌيا  (75: 1960)ك عٌرؼ اعتامشي . اإلنشاء لغة اإلجياد

بأنٌو كالـ ال حيتمل صدقا ك ال كذبا لذاتو، ؿتو اغفر ك  (الكالـ اإلنشائي)من 

 .ارحم، فال ينسب إىل قائلو صدؽ أك كذب

من التعريف السابق، يبدك لنا بوضوح أف ال يصٌح لنا أف نقوؿ بأٌف القوؿ 

 .صدؽ أك كذب-  اغفر–

ماال حيصل فيعرٌفو تعريفا آخر لإلنشاء أنٌو  (8: 2006)أٌما الشحود 

افعىٍل، كطلب الكٌف : فطلب الفعل يف. مضمونو كال يتحقق إال إذا تلفظت بو
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االستفهاـ، كطلب : الٌتميٌن، كطلب الفهم يف: يف الى تػىٍفعىٍل، كطلب احملبوب يف

 . اإلقباؿ يف الٌنداء،كٌل ذلك ما حصل إال بنفس الٌصيغ اظتتلفظ هبا

ك باإلضافة من التعريفٌن السابقٌن، فالكالـ اإلنشائي عند اظتيداين 

ىو الكالـ الذم يتوقف حتقُّقي مدلولو على النطق بو، كاألمر  (170: 1993)

كالنهي كالدعاء كاالستفهاـ، كإنشاء العقود، كإنشاء اظتدح كالذـٌ، كأمر التكوين، 

 . كالقسم، كؿتو ذلك

 أقساـ الكالـ اإلنشائيٌ  .2

 إنشاء طليبٌ  (أ 

 تعريف اإلنشاء الطليبٌ  (1

( 22: دكف سنة)الطليب عند لفيف من األساتيذة 

 . الذييستدعيمطلوباغًنحاصلوقت الطلبىو

ك إٌإا اظتبحوث عنو يف علم اظتعاىن ىو اإلنشاء الطليب ظتا 

(. 76: 1960: اعتامشي)دتتاز فيو من لطائف بالغٌية 

  .كأنواعهخمسةاألمر،كالنهي،كاالستفهاـ،كالتميٌن،كالنداء
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ك باإلضافة إىل البياف السابق، فقاؿ اعتامشي إٌف اإلنشاء غًن 

الطليب ال تبحح عنو علماء البالغة، ألٌف أككر صيغو ىف األصل 

 .أخبار نقلت إىل اإلنشاء

 أنواع اإلنشاء الطليبٌ  (2

اإلنشاء الطليب إىل ستسة  (9: 2006)قٌسم الشحود 

 :أقساـ فهي كما يلي

 األمر (أ )

طلب حصوؿ الفعل من اظتخاطب على سبيل األمر ىو 

 :ك صيغو أربعة فهي إمَّما. االستعالءً 

ةى ًلديليوًؾ الشَّمٍمًس : بفعل األمر ؿتو قولو تعاىل (1) أىًقًم الصَّمالى

 (78: اإلسراء)ًإىلى غىسىًق اللَّمٍيًل 

كىٍليىتَّمًق ا َّمى : أك باظتضارع اجملزـك بالـ األمر ؿتو قولو تعاىل (2)

 ، (282:البقرة)رىبَّموي 

ا الَّمًذينى آمىنيواٍ : أك باسم فعل األمرؿتو قولو تعاىل (3) يىا أىيػُّهى

يٍػتيٍم   عىلىٍيكيٍم أىنفيسىكيٍم الى يىضيرُّكيم مَّمن ضىلَّم ًإذىا اٍىتىدى
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صيغة األمر يف ىذه ااية ىي . (105:اظتائدة)

 (عليكم)

ذىابان ): كؿتو قولنا: أك باظتصدر النائب عن فعل األمر (4)

 .(إىل بيًت هللاً 

قد خترج صيغة األمر (10-9: 2006)ك زاد الشحود 

عن معناىا األصلٌي ػ اظتتقدـً ػ فًناد منها أحد اظتعاين ااتية 

بالقرينة، لكٌن الظاىر أهنا مستعملة يف معناىا اضتقيقٌي، كإإا 

 :ختتلف الدكاعي

رىبًٌ أىٍكزًٍعيًن أىٍف أىٍشكيرى نًٍعمىتىكى : الٌدعاء، ؿتو قولو تعاىل (1)

 (.19:النمل)الَّميًت أىنٍػعىٍمتى عىلىيَّم كىعىلىى كىاًلدىمَّم 

 .اذىٍب إىل الدار تقولو ظتٍن يساكيكى : االلتماس، ؿتو (2)

ايػىٍنتيٍم : اإلرشاد، ؿتو قولو تعاىل (3) ا الَّمًذينى آىمىنيوا ًإذىا تىدى يىا أىيػُّهى

ٍينو ًإىلى أىجىلو ميسىمًّى فىاٍكتيبيوهي   ( 282:البقرة)ًبدى

اٍعمىليوا مىا ًشٍئتيٍم ًإنَّموي مبىا تػىٍعمىليوفى : التهديد، ؿتو قولو تعاىل (4)

 (.41، 40:فصلت)بىًصًنه 
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فىٍأتيوا ًبسيورىةو ًمٍن ًمٍكًلًو : التعجيز، ؿتو قولو تعاىل (5)

 ( .23:البقرة)

ى لىكيمي : اإلباحة، ؿتو قولو تعاىل (6) كىكيليوا كىاٍشرىبيوا حىّتَّم يػىتىبػىٌنَّم

اطٍتىٍييي اأٍلىبٍػيىضي ًمنى اطٍتىٍيًي اأٍلىٍسوىًد ًمنى اٍلفىٍجًر 

 (.187:البقرة)

فىاٍصربيكا أىٍك الى تىٍصربيكا  : التسوية، ؿتو قولو تعاىل (7)

 (16:الطور)

ـو آىًمًنٌنى : اإلكراـ، ؿتو قولو تعاىل  (8) اٍدخيليوىىا ًبسىالى

 ، (46:اضتجر)

الن : االمتناف، ؿتو قولو تعاىل  (9) فىكيليوا ؽتَّما رىزىقىكيمي ا َّمي حىالى

 (114:النحل)طىيًٌبنا 

قيٍل كيونيوا ًحجىارىةن أىٍك : اإلىانة كالتحقًني ، ؿتو قولو تعاىل  (10)

ا   (50:اإلسراء)حىًديدن

رىاطى اٍلميٍستىًقيمى : الدكاـ، ؿتو قولو تعاىل  (11) اٍىًدنىا الصًٌ

 (.6:الفاحتة)
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 :التميٌن، كقوؿ امرئ القيس (12)

ا اللَّمٍيلي الطَّموًيلي أال اؾٍتىًلي ًبصيٍبًح كىمىا اإلصباحي  أال أىيػُّهى

 ًمٍنكى بًأىٍمكىلً 

اٍنظيريكا ًإىلى ذتىىرًًه ًإذىا أىذٍتىرى كىيػىٍنًعًو : االعتبار، ؿتو قولو تعاىل  (13)

 ،  (99:األنعاـ)

 . ظتن طرؽى الباب (ادخلٍ ): اإلذف، ؿتو قولك (14)

فىاٍنًكحيوا مىا طىابى لىكيٍم ًمنى : التخيًن، ؿتو قولو تعاىل  (15)

ثى كىريبىاعى فىًإٍف ًخٍفتيٍم أىالَّم تػىٍعًدليوا  النًٌسىاًء مىكٍػىنى كىثيالى

ةن   ، (3: النساء)فػىوىاًحدى

التأديب، ؿتو قوؿ الرسوؿ صلى هللا عليو كسلم لعمر  (16)

، كىكيٍل » :بن أيب سلمة  يىا غيالىـي سىمًٌ ا َّمى ، كىكيٍل بًيىًميًنكى

 .(أخرجو الشيخاف)«ؽتَّما يىًليكى 

اٍنظيٍر كىٍيفى ضىرىبيوا لىكى : التعٌجب، ؿتو قولو تعاىل (17)

 ( .48: اإلسراء)اأٍلىٍمكىاؿى فىضىلُّوا فىالى يىٍستىًطيعيوفى سىًبيالن 

 النهي (ب )
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ىو طلب أف النهي  (10: 2006)قاؿ الشحود 

اظتتكٌلم من اظتخاطب الكٌف عن الفعل، على سبيل االستعالء 

 .أم من األعلى إىل األدىن

 :ك استمر الشحود بيانو أف أدكات النهي ىي 

بصيغة اظتضارع اظتدخوؿ عليها بال الناىية، كقولو  (1)

نىكيٍم بًاٍلبىاًطًل :تعاىل : البقرة)كىالى تىٍأكيليوا أىٍموىالىكيٍم بػىيػٍ

188. ) 

ـه أف تفعلى ): أك باصتملة الدالة على ذلك، كقولكى  (2) حرا

- ؿتو قوؿ عىًلىَّم ٍبنى أىًِب طىاًلبو .أك بلفظ هنىى (كذا

- صلى هللا عليو كسلم-ًإفَّم نىىبَّم ا ًَّم -: رضى هللاي عنو 

بنا فىجىعىلىوي ىًف مًشىالًًو  ًيًنًو كىأىخىذى ذىىى أىخىذى حىرًيرنا فىجىعىلىوي ىًف ديى

ـه عىلىى ذيكيوًر أيمَّمًّت » ُثيَّم قىاؿى  ٍيًن حىرىا أخرجو )« ًإفَّم ىىذى

 . (أبو داكد
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» : كقد يرد بلفظ اللعن ؿتو قولو صلى هللا عليو كسلم 

« لىعىنى ا َّمي اٍليػىهيودى كىالنَّمصىارىل ، اختَّمىذيكا قػيبيورى أىٍنًبيىاًئًهٍم مىسىاًجدى 

  (أخرجو البخارم)" حييىذًٌري مىا صىنػىعيوا

كقد يستفاد من النهي  (10: 2006) ك زاد الشحود 

 :معاف أخر غتازا بالقرينة، على ما يلي

رىبػَّمنىا الى تػيؤىاًخٍذنىا ًإٍف نىًسينىا أىٍك : الدعاء ،كقولو تعاىل (1)

 (286:البقرة)أىٍخطىٍأنىا  

 .(ال تفعٍل خالؼى رضامى ): االلتماس، كقولك ألخيكى  (2)

الى تىٍسأىليواٍ عىٍن أىٍشيىاءى ًإف تػيٍبدى : اإلرشاد ،كقولو تعاىل (3)

 (.101: اظتائدة)لىكيٍم تىسيؤٍكيٍم 

َّم ا َّمى غىاًفالن عىمَّما يػىٍعمىلي : الدكاـ، كقولو تعاىل (4) كىالى حتىٍسىَبى

 (.42: إبراىيم)الظَّماًلميوفى 

َّم الَّمًذينى قيًتليواٍ يف : بياف العاقبة، كقولو تعاىل (5) كىالى حتىٍسىَبى

ًبيًل ا ًٌ أىٍموىاتنا بىٍل أىٍحيىاء ًعندى رىهبًًٌٍم يػيٍرزىقيوفى  : آؿ عمراف(سى

169. ) 
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الى تػىٍعتىًذريكا قىٍد كىفىٍرُتيٍ : التيئيس، كقولو تعاىل عن اظتنافقٌن (6)

 (66:التوبة)بػىٍعدى ًإديىاًنكيٍم 

 :التميٌن، كقوؿ الشاعرً  (7)

يا مشسي ال : طلعنا نديٌل الضحى ذاتى يوـو كهنتفي 

 تغريب

ال تذىٍب إىل غتالًس ): التهديد، كقولك لولدؾ مهددان  (8)

 .(البطالٌنى 

يف يوـً الصوـً )الكراىة، ؿتو  (9)  .(ال تٍشتمَّم الرحياف ى

 :التوبيخ، كقوؿ أيب األسود الدؤيل (10)

عىاره عىلىٍيكى ًإذىا فػىعىٍلتى ... ال تػىٍنوى عىٍن خيليقو كتىٍأيتى ًمكٍػلىوي 

 عىًظيمي 

ًإٍذ يػىقيوؿي ًلصىاًحًبًو الى حتىٍزىٍف : اإليناس، كقولو تعاىل (11)

 (40: التوبة )000ًإفَّم ا ٌى مىعىنىا 

 :التحقًن، كقوؿ اضتطيئة يهجو الزبرقاف بن بدر (12)
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ىكاًرـى ال تػىٍرحىٍل لًبػيٍغيىًتها كاقػٍعيٍد فإنَّمك أنتى الطَّماًعمي 
دىًع اظت

 الكاسي

لىمَّما - ؿتو قولو صلى هللا عليو كسلم - االعتبار  (13)

الى تىٍدخيليوا مىسىاًكنى الَّمًذينى ظىلىميوا ًإالَّم أىٍف » :مىرَّم بًاضتًٍٍجًر 

ُثيَّم تػىقىنَّمعى . « تىكيونيوا بىاًكٌنى ، أىٍف ييًصيبىكيٍم مىا أىصىابػىهيٍم 

 .(أخرجو البخارم)« ًبرًدىائًًو ، كىٍىوى عىلىى الرَّمٍحًل 

 االستفهاـ (ج )

 ىو طلب الفهم، أف االستفهاـ (11: 2006)قاؿ الشحود 

فيما يكوف اظتستفهم عنو غتهوال لدل اظتتكٌلم، كقد يكوف لغًن 

 :ذلك كما سيأيت، كيقع االستفهاـ هبذًه األدكاتً 

قىاؿى أىرىاًغبه أىٍنتى عىٍن آىعًتىيًت يىا : اعتمزة ،كقولو تعاىل (1)

 (46: مرًن)ًإبٍػرىاًىيمي 

 (91:اظتائدة)فػىهىٍل أىنٍػتيٍم ميٍنتػىهيوفى :  ىل، كقولو تعاىل (2)

 (84:النمل)أىـٍ مىاذىا كيٍنتيٍم تػىٍعمىليوفى :  ما، كقولو تعاىل (3)

ا بًآىعًتىًتنىا : من، كقولو تعاىل (4)  (59: األنبياء)مىٍن فػىعىلى ىىذى
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: الذاريات)يىٍسأىليوفى أىيَّمافى يػىٍوـي الدًٌيًن : أيٌاف، كقولو تعاىل (5)

12) 

أىٍينى شيرىكىاؤيكيمي الَّمًذينى كيٍنتيٍم تػىٍزعيميوفى : أين، كقولو تعاىل (6)

 (22: األنعاـ)

كىٍيفى تىٍكفيريكفى بًا ًَّم كىكيٍنتيٍم أىٍموىاتنا : كيف، كقولو تعاىل (7)

ًيتيكيٍم ُثيَّم حييًٍييكيٍم ُثيَّم إًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى  : البقرة)فىأىٍحيىاكيٍم ُثيَّم ديي

28) 

، كقولو تعاىل  (8) اًكيىةه : أىنَّم الَّمًذم مىرَّم عىلىى قػىٍريىةو كىًىيى خى أىٍك كى

ًذًه اٌ ي بػىٍعدى مىٍوهًتىا فىأىمىاتىوي  َى عىلىى عيريكًشهىا قىاؿى أىىنَّمى حييًٍيي قى

 (259: البقرة ).. اٌ ي ًمئىةى عىاـو ُثيَّم بػىعىكىوي 

ٍم لىًبٍكتيٍم يف اأٍلىٍرًض عىدىدى ًسًنٌنى : كم، كقولو تعاىل (9) كى

 (112:اظتؤمنوف)

كىًإذىا تػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍم آيىاتػينىا ): أٌم، كقولو تعاىل (10)

يػٍره  بػىيًٌنىاتو قىاؿى الَّمًذينى كىفىريكا لًلَّمًذينى آمىنيوا أىمُّ اٍلفىرًيقىٌٍنً خى

 (73: مرًن )(مَّمقىامنا كىأىٍحسىني نىًديًّا
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كقد خترج ألفاظ االستفهاـ عن ( 8: دكف السنة)ك قاؿ اضتزمي 

 :معانيها األصلية ظتعاف أخرل تستفاد من سياؽ الكالـ كػ

  .(ىل جزاء اإلحساف إال اإلحساف :  النفي، كقولو تعاىل (1)
  .(أغًن هللا تدعوف  ): اإلنكار، كقولو تعاىل (2)
  .(أمل نشرح لك صرؾ  ): التقرير، كقولو تعاىل (3)
 :التوبيخ، كقوؿ الشاعر (4)
 إالـ اطتلف بينكم إالما كىذه الضجة الكربل عالما (5)
  (من ذا الذم يشفع عنده إال بإذنو  ): التعظيم، كقولو تعاىل (6)
 ".أىذا الذم مدحتو ككًنا: "التحقًن، ؿتو (7)
  .(مّت نصر هللا ): االستبطاء، كقولو تعاىل (8)
ماؿ ىذا الرسوؿ يأكل الطعاـ  ): التعجب، كقولو تعاىل (9)

  .(كديشي يف األسواؽ
سواء عليهم أأنذرهتم أـ مل تنذرىم ال  ): التسوية، كقولو تعاىل (10)

  .(يؤمنوف
  .(فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا  ): التمين، كقولو تعاىل (11)
ىل أدلكم على جتارة تنجيكم من  ): التشويق، كقولو تعاىل (12)

  .(عذاب أليم 

 التمىٌن  (د )
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التمىٌن بأنٌو  (26: دكف سنة)عٌرؼ لفيف من األساتذة 

طلب شيء ػتبوب ال يرجى حصولو لكونو مستحيال أك 

 .شبيها بو

مناسبا ظتا قاؿ لفيف من األساتذة، زاد اعتامشي 

ىذا التعريف بقولو إٌف التمىٌن ىو طلب  (103: 1960)

 الشيء احملبوب الذم ال يرجى ك ال يتوٌقع حصولو

 :إٌما لكونو مستحيال كقولو (1)

 أال ليت الشباب يعود يوما   فأخربه مبا فعل اظتشيب

: ك إٌما لكونو ؽتكنا غًن مطموع يف نيلو كقولو تعاىل (2)

 (يىا لىٍيتى لىنىا ًمٍكلى مىا أيٍكيتى قىاريٍكف)

ك . ك للتمىٌن أربع أدكات، كاحدة أصلٌية ك ىي ليت

 :ثالث غًن أصلٌية نائبة عنها ك يتمى هبا لغرض بالغي ك ىي

 (فػىهىٍل لىنىا ًمٍن شيفىعىاءو فػىيىٍشفىعيٍوا لىنىا)ىل، كقولو تعاؿ  (1)

فػىلىٍو أىفَّم لىنىا كىرَّمةن فػىنىكيٍوف ًمنى )ك لو، كقولو تعاىل  (2)

 (اٍلميٍؤًمًنٌٍنى 
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 :ك لعٌل كقولو (3)

أسرب القطا ىل يعًن جناحو؟      لعٌلى إىل من قد 

 ىويت أطًن

ك ألجل استعماؿ ىذه األدكات يف التمىٌن ينصب اظتضارع 

 الواقع يف جواهبا

 النداء  (ق )

ىو طلب أف النداء  (13: 2006)عرؼ الشحود 

 .(أنادم): توٌجو اظتخاطب إىل اظتتكٌلم حبرؼ يفيد معىنى 

، "أىيا"ك" آم"، ك"آ"، ك"يىا"، ك"أم"اعٍتمزة، ك: كحركؼ النداء

 ".كا"، ك"ىيىا"ك

 .(...أسيدي القوـً إيٌن لست مٌتكالن ): كقولو: اعتمزة (1)

اًفرًينى : قاؿ تعاىل: يا (2) ا النَّميبُّ اتَّمًق ا َّمى كىالى تيًطًع اٍلكى يىا أىيػُّهى

 (1:األحزاب)كىاٍلمينىاًفًقٌنى 

 :قاؿ الشاعر: أمٌ  (3)

 أىيُّها الساًئلي عنػٍهيم كعىينًٌ  لىٍستي من قػىٍيسو كال قػىٍيسي ًمينًٌ 
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أٍم : كؿتو . (...أٍم ربًٌ قوًٌ اظتسلمٌنى ): كقولو: أم (4)

 زيدي أقبلٍ 

أيىا : كؿتو قولنا . (...أيا مىٍن لستي أنساهي ): كقولو: أيا (5)

 زىٍيدي أٍقًبلٍ 

 (:4)كقوؿ الشاعر: ىيا (6)

يان  يىا : كيقوؿ من طىمىع... فأصاخى يرجيو أف يكوف حى ىى

 رىبَّما

 :كقوًؿ الشاعرً : كا (7)

؟  ككا أسفان كم ... فوا عجبان كم يدعي الفضل ناقصه

النقصى فاضلي؟  يظهر ي

إىل أٌف أدكاتو يف كيفية  (105: 1960)ذىب اعتامشي 

 :االستعماؿ نوعاف

 اعتمزة ك أم لنداء القريب (1)
 ك باقي األدكات لنداء البعيد
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اء (  14: 1996)ك بٌن الشحود  كقد خترجي ألفاظي الندى

ياؽ مبعونًة  عن معناىا األصليًٌ إىل معافو أخرل، تيفهىمي من السًٌ

 :القرائًن، كمن أىمًٌ ذلكى 

 .يا مظلوـي : ؿتو قولكى ظتن أقبل يتظَّملمي - اإلغراءي  (1)

 .ياهلًل للميٍؤمنٌنى : ؿتو- االستغاثةي  (2)

 :ؿتو قوؿ الشاعر- الندبةي  (3)

فواعجبان كم يدَّمعي الفضلى ناقصه كىكىا أسفان كم يظهري النقصى  (4)

 فاضلي 

 :كقوؿ الشاعر- الٌتعجبي  (5)

ةو مبعمًر  (6)   خىال لًك اصتوُّ فبيضي كاٍصفيرم...يا لًك من قػيربَّم

 :كقوؿ الشاعر- الزجري  (7)

ٍيتى كال اتقىٍيتى …يا قلبي كحٍيكى ما شتعتى لنىاًصحو  لىمَّما اٍردتى

 مالمنا

اًفري يىا لىٍيتىيًن : كقولو تعاىل - التحسُّر كالتَّموجُّع - (8) كىيػىقيوؿي اٍلكى

يىا حىٍسرىتىى علىى مىا :..كقولو تعاىل  (40:النبأ)كيٍنتي تػيرىابنا 
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: الزمر )فػىرَّمطتي يف جىنًب ا ًَّم كىًإف كينتي لىًمنى السَّماًخرًينى 

56) 

 :التَّمذكري كقوؿ ذم الٌرًمة (9)

أىمىٍنزًلىيتىٍ مىيٌو سالـه عليكما ىًل األىٍزميني الالَّمئي مىضىٌٍنى رىكاًجعي 

 !؟

 (:7)ؿتو قوؿ الشاعر- التحًنُّ كالتضجُّر - (10)

 أيا مىنازؿى سلمىى أينى سلماًؾ؟ مٍن أجًل ىذا بكيناىا بكيناؾً 

 كؿتوىا: كيككر ىذا يف نداء األطالؿ كاظتطايا

ىو ذكري اسمو ظاىرو بعد ضمًنو ألجًل بيانًو، - االختصاصي - (11)

يده : ؿتو قولو تعاىل اتيوي عىلىٍيكيٍم أىٍىلى اٍلبػىٍيًت ًإنَّموي زتًى رىزٍتىةي ا ًَّم كىبػىرىكى

يده   :، كىو يأيت  (73:ىود)غتًى

 إنشاء غًن طليبٌ  (ب 

إىل أٌف اإلنشاء غًن الطليٌب ىو ما ال  (75: 1960)ذىب اعتامشي 

ـٌ،  يستدعى مطلوبا غًن حاصل كقت الطلب ك يكوف بصيغ اظتدح، ك الٌذ



 

Khoirunnisa Mutiarani, 2013 
PENGGUNAAN KALAM KHABARI DAN KALAM INSYA’I DALAM SURAT LUQMAN SERTA 
IMPLIKASINYA TERHADAP PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 
 

ك صيغ العقود، ك القسم، ك التعٌجب ك الرجاء، ك يكوف بريبَّم ٌك لٌعىلَّم، ك 

 .كم اطتربيٌة

 التعجب ؿتو ما أقبح اطتيانة (1

 ك القسم ؿتو لعمرؾ ليس فوؽ األرض (2

 ك أفعاؿ الرجاء ؿتو حرل زيد أف يرجع (3

 ك أفعاؿ اظتدح ك الذـ ؿتو نعم الكرًن حات؛ ك بئس البخيل ماجر (4

 ك صيغ العقود ؿتو بعتك ىذا؛ ك كىبتك ذاؾ (5

 ك رٌب ؿتو رٌب كلمة سلبت نعمة (6

 كم اطتربيٌة على بعض األقواؿ ؿتو كم كتب قرأت (7

 سورة لقمان .د 

 تعريف السورة.1

أٌما . فآسورة لقماف سورة حادية ك ثالثوف من جٌهة ترتيب مصحف القر

نزلت (:474: 4: 1382)خصائصها االخرل فهي كما بٌينها عبد القادر 

 فإهنن نزلن باظتدينة كىي أربع 29 ، 28 ، 27مبكة بعد الصافات عدا اايات 

. كثالثوف آية ، كستسمائة كذتاف كأربعوف كلمة كألفاف كمئة كعشرة أحرؼ
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شتيت ىذه السورة بإضافتها إىل لقماف ألف فيها ذكر لقماف كحكمتو كرتالن من 

كليس عتا اسم غًن ىذا االسم ، كهبذا االسم عرفت . حكمتو اليت أدب هبا ابنو 

صلى  )كمل أقف على تصريح بو فيما ييركل عن رسوؿ هللا . بٌن القراء كاظتفسرين 

 (137: 21: 1997: عاشور).بسند مقبوؿ  (هللا عليو كسلم 

 مشتمالت السورة.2

شتمالت ىذه السورة على ـ (126: 1418:21)فٌصل الزىيلي

: اظتوضوعات التالية

بياف معجزة النيب اطتالدة كىي القرآف دستور اعتدآية الربانية، كموقف الناس  (أ 

منو، ففريق اظتؤمنٌن يصٌدقوف بكل ما جاء فيو، فيظفركف باصتناف، كفريق 

 يعرضوف عما فيو من اايات، كيضلوف فالكافرين الساخرين اعتازئٌن الذم

 .عن سبيل اٌ  جهال كسفها، فيتلقوف العذاب األليم

 .ىذا اظتوضوع مشتمل يف ااية الكانية حّت السابعة

ىذا . أدلة الوحدانية كالقدرة الباىرة ٌ  رٌب العاظتٌن من خلق العامل كالكوف (ب 

 .اظتوضوع مشتمل يف ااية العاشرة ك حادية عشرة
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بياف قصة لقماف اضتكيم ككصاياه اطتالدة البنو، تعليما للناس كإرشادا عتم،  (ج 

كعلى رأسها نبذ الشرؾ، كبر الوالدين، كرقابة اٌ  على كل صغًنة ككبًنة، 

كإقامة الصالة، كاألمر باظتعركؼ، كالنهي عن اظتنكر، كالتواضع كاجتناب 

 .الكرب، كمشي اعتويىن، كإخفاض الصوت

 .ىذا اظتوضوع مشتمل يف ااية الكانية عشرة حّت التاسعة عشرة

توبيخ اظتشركٌن على إصرارىم على الشرؾ مع مشاىدهتم أدلة التوحيد،  (د 

كالنعي عليهم يف تقليدىم ااباء، كجحودىم نعم اٌ  الككًنة اليت ال حصر 

عتا، كإعالمهم أف طريق النجاة ىو إسالـ النفس ٌ  كاإلحساف بالعمل 

الصاحل، كبياف تناقضهم حٌن يقٌركف بأف اٌ  ىو خالق كل شيء ُث يعبدكف 

معو غًنه، مع أف اٌ  ىو مالك السموات كاألرض كاظتنعم جبالئل النعم، 

كعلمو ػتيي بكل شيء، كأف خلق رتيع البشر كبعكهم كخلق نفس كاحدة 

كبعكها، فهو اظتدبر كاظتصرؼ الذم ال يعجزه شيء، كأهنم يتضرعوف إليو 

 .كقت الشدة كيشركوف بو كقت الرخاء

 .ىذا اظتوضوع مشتمل يف ااية العشرين حّت اطتامسة ك عشرين
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ُث أضافت السورة أدلة أخرل على القدرة اإلعتية من إيالج الليل يف النهار  (ق 

 .القمر، كتسيًن السفن يف البحار كغًن ذلك ككبالعكس، كتسخًن الشمس 

 .ىذا اظتوضوع مشتمل يف ااية التاسعة ك عشرين حّت اضتادية ك عشرين

 ما حوتو السورة الكردية من ففٌصل (102: 21: دكف السنة)أٌما اظتراغى 

 : التاليةاظتوضوعات

 .القرآف ىدآية كرزتة للمؤمنٌن (أ 

 .قصص من ضل عن سبيل اٌ  بغًن علم ، كاختذ آيات اٌ  ىزكا (ب 

كصف العامل العلوم ، كالعامل السفلى ، كما فيهما من العجائب الدالة على  (ج 

 .كحدانية ا ٌ 

 .قصص لقماف كإيتاؤه اضتكمة ، كشكره لربو على ذلك ، ُث نصائحو البنو (د 

 .األمر بطاعة الوالدين إال فيما ال يرضى اطتالق (ق 

النعي على اظتشركٌن ىف ركوهنم إىل التقليد إذا دعوا إىل النظر ىف الكوف  (ك 

 .كعبادة اطتالق لو

 .ال ؾتاة لإلنساف إال باإلخبات ٌ  كعمل الصاضتات (ز 

 .تسلية الرسوؿ على عدـ إدياف اظتشركٌن (ح 
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تعجيب رسولو من اظتشركٌن بأهنم يقركف بأف اٌ  ىو اطتالق لكل شىء ُث  (ط 

 .ىم يعبدكف معو غًنه ؽتن ىو ؼتلوؽ مكلهم

 .نعم اٌ  كؼتلوقاتو ال حصر عتا (م 

 .األمر بالنظر إىل الكوف كعجائبو لنسرتشد بذلك إىل كحدانية الصانع عتا (ؾ 

 حتميق اظتشركٌن بأهنم ىف الشدائد يدعوف اٌ  كحده ، كىف الرخاء يشركوف  (ؿ 

 .معو سواه

 .األمر باطتوؼ من عقاب اٌ  يـو ال جيزل كالد عن كلده (ـ 

 .مفاتيح الغيب اطتمسة اليت استأثر اٌ  بعلمها (ف 

 إحاطة علمو تعاىل جبميع الكائنات ظاىرىا كباطنها (س 

 

 البحوث السابقة . ه

بعد ما حبكت الباحكة الرسالة السابقة، خاصة يف قسم تربية اللغة العربية، ال 

جتد البحح أك الرسالة بالعنواف اظتتساكم ظتا تبحح الباحكة ك لكٌن الباحكة جتد 

 :البحح أك الرسالة اظتتعلقة ك اظتناسبة عتذا البحح، ك ىي كما يلي

 الرسالة ألزتد نغراحى .1
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كضع الباحح اظتوضوع يف حبكو حتت العنواف حتليل الرتاكيب األمرية ك اظتنهية 
ك ىو حتت إشراؼ الدكتور ياياف نور بياف . يف القرآف ك تضمينها لتعليم البالغة
ىذه الرسالة كتبها الباحح يف السنة يف قسم . اظتاجستًن ك اضتاج ماصر اظتاجستًن

 تربية اللغة العربية يف كلية تربية اللغات ك الفنوف

يالحظ الباحح يف حبكو آيات ككًنة تعترب األمر ك النهي ك يذكر بأف فعل 
ك . األمر ك النهي يشرتؾ يف ناحية علم اظتعاين عن مادة الكالـ اإلنشائي الطليب

لكنو جيد أف ألفاظ فعل األمر ك النهي يف القرآف تارة ال تستعمل ظتعانيها األصلية 
ك ىذا السبب حيح . بل معانيها األخرم ك ىذا يعرؼ من ترتيب الكلمات

 . الباحح على إجراء ىذا البحح

الطريقة اظتستعملة يف ىذا البحح ىي البيانات الكيفية ك ىي الطريقة 
ك موضوع البحح يف ىذا البحح ىو آيات القرآف يف سورة . التحليلية الوصفية

 . النور ك سورة الفرقاف اليت تضمن فعل األمر ك النهي

بعد إجراء البحح، كحد الباحح من حبكو أف سورة النور ك سورة الفرقاف 
أما معاين األمر . تتضمناف على فعل األمر ك فعل النهي بأنواع الرتاكيب ك اظتعاين

 :يف سورة النور فهي كما يلي

  آية13: إجياب الفعل (أ 

  آيات5: الندب (ب 

  آيات3: اإلرشاد (ج 

  آيات3: التوبيخ (د 
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  آية1: اإلباحة (ق 

  آية1: التحديد (ك 

  آية1: التعجيز (ز 

  آية1: التخيًن (ح 

  آية1: الدعاء (ط 

 :أما معاين فعل النهي فهي كما يلي

  آية10: النهي اضتقيقي (أ 

  آية1: اإلرشاد (ب 

  آية1: التوبيخ (ج 

  آية1: التحديد (د 

 الرسالة لرزؽ عبد الرزتن .2

كتب عبد الرزتن  رسالتو حتت العنواف دراسة اظتقارنة بٌن األمر يف علم البالغة ك 

علم أصوؿ الفقو ك تطبيقها يف التعليم اليت أشرفها األستاذ الدكتور اضتاج مامات 

ىذه الرسالة . زين الدين اظتاجستًن ك الدكتور اضتاج ديدينج راشدين اظتاجستًن

 يف قسم تربية اللغة العربية يف كلية تربية اللغات ك 2012كتبها الباحح يف سنة 

 الفنوف
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كاف الباحح كجد مبحكا متشاهبا يف علم البالغة ك علم أصوؿ الفقو ك ىو 

فلذلك، اعتدؼ من ىذا البحح ىو معرفة نواحى االختالؼ ك التشابو من . األمر

 .األمر يف علم البالغة ك أصوؿ الفقو

. طريقة البحح اظتستعملة من ىذا البحح ىي دراسة مقارنة بنهج البحح النوعي

اجملتمع يف ىذا احبح فهو االمر أما عينتو فهي األمر يف علم البالغة ك أصوؿ 

 .رتع الباحح البيانات بطريقة دراسة الكتب. الفقو

كجد الباحح من ىذا البحح أف ىناؾ االختالؼ ك التشابو بٌن االمر يف علم 

. تشاهبو من ناحية التعريف، ك بعض صيغو ك معانيو. البالغة ك أصوؿ الفقو

 . معىن متشاهبا يف علم البالغة ك أصوؿ الفقو11ىناؾ ستس الصيغ اظتتشاهبة ك 

 صيغة 11أما اختالفاتو  من ناحية الصيغ ك بعض اظتعاين ك قواعد األمرفتوجد 

ك توجد صيغة األمر يف . األمر يف علم أصوؿ الفقو ك ال توجد يف علم البالغة

ك توجد أربع صيغ األمر يف علم . علم البالغة ك ال توجد يف علم أصوؿ الفقو

البالغة ك ال توجد يف علم أصوؿ الفقو ك توجد عشرةاظتعاىن اطتاصة يف أصوؿ 

أما قواعد األمر توجد يف علم أصوؿ الفقو . الفقو ك ال توجد يف علم البالغة

 . قاعدة18فحسب بعدد 
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 الباب  الثالث

 منهجّية البحث

 طريقة البحث .أ 

كما ىو اظتعركؼ أٌف البحح العلمي حيتاج إىل طريقة البحح اليت تساعد 

فيجب على الباحكة أف ختتار . الباحكة للحصوؿ على األىداؼ اظترجٌوة من حبكها

 .الطريقة اظتناسبة لنيل البيانات احملتاجة
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ك طريقة البحح اظتستعملة يف  ىذا البحح . ىذا البحح دراسة الكتب

ختتار الباحكة ىذه الطريقة ألهٌنا . ىيدراسة كصفية عن طريق إوذج حتليل احملتوم

الئقة ك مناسبة للحصوؿ على كصف موضوعٌي عن الكالـ اطتربم ك الكالـ 

 .ف، خاٌصة يف سورة لقمافآاإلنشائي يف القر

 مصادر البيانات .ب 

 .مصدر يف ىذا البحح نوعاف مها اظتصادر األكلية ك اظتصادر الكانوية

ختتار الباحكة سورة لقماف كمصادر حبح ألف . اظتصادر األكلية ىي سورة لقماف .1

ك لو كنا ؿتلل الكالـ . فيها ككًنا من اضتكم ك الوصايا تعليما ك إرشادا للناس

اطتربم ك الكالـ اإلنشائي فسنعرؼ كيفية تعبًن اضتكم ك الوصايا اصتيدة ك 

 . تطبيقها يف اضتياة اليومية

اظتصادر الكانوية ىيالكتب اظتتعٌلقة مبباحح الكالـ اطتربم ك الكالـ اإلنشائي يف  .2

علم البالغة الكتب اليت تؤٌكد البيانات األساسٌية حٌّت يكوف ىذا البحح حبكا 

 .فتستعمل الباحكة بعض الكتب ك التفاسًن اظتساعدة الكتشاؼ اظتعاين. علمٌيا

 التعريف االصطالحئ .ج 
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تعٌرؼ الباحكة بعض اظتصطلحات لكي ال تكوف األخطاء يف فهم اظتصطلحات 

 :فهذه اظتصطلحات كما يلي. اظتذكورة يف اظتوضوع

 الكالـ اطتربم ك الكالـ اإلنشائي .1

 الكالـ اطتربم ( أ

كالـه حيتملي الصدؽى ىو  (53: 1960)الكالـ اطتربم عند اعتامشي 

 .كالكذبى لذاتوً 

 الكالـ اإلنشائي ( ب

: زين الدين ك نور بياف) حيتملي الصدؽى كالكذبى الكالـ اإلنشائى ىو ال 

2006 :103) 

 سورة لقماف .2

أٌما . فآسورة لقماف سورة حادية ك ثالثوف من جٌهة ترتيب مصحف القر

 (:474: 4: 1382)خصائصها االخرل فهي كما بٌينها القاىر 

 29 ،27،28 نزلتبمكةبعدالصافاتعدااايات

فإهنننزلنباظتدينةكىيأربعوثالثونآية،كستسمائةكذتانوأربعونكلمةكألفانومئةكعشرةأحرؼ

. 
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 أدوات البحث .د 

البحح النوعي خيتلف . أدكات البحح شيء مهٌم يؤثٌر على جودة البحح

ذىب سوغيونو . يف البحح النوعٌي يكوف الباحح أداة البحح. بالبحح الكٌمي

إىل أٌف باحح البحح النوعي كأداة إنسانٌية يفيد إثبات ركز  (306: 2010)

البحح، ك اختيار اظتخرب كمصدر بيانات، ك رتع البيانات، ك تقدير جودة 

 .البيانات، ك حتليل البيانات، ك تفسًن البيانات، ك استخالص اكتشافو

كما يف البحح الكٌمي، فأدكات البحح يف البحح النوعي ال بٌد عليها أف 

إٌف صدؽ الباحح حيتوم  (305: 2010)كما قاؿ سوغيونو . تقاـ بالصدؽ

على فهم طريقة البحح النوعي، ك قدرة الفكرة على اظتوضوع اظتبحوث، ك إعداد 

 .الباحح للتعمق يف موضوع البحح، إٌما إعداد أكدديٌي ك إٌما إعداد أليتٌ 

إذا كاف ركز اظتشكلة يف ىذا البحح ظاىرا، ديكن أف تنٌمى أداة البحح االخرل 

فلذالك يف اطتطوة التالية، تستخدـ الباحكة طريقة دراسة الكتب . لكماؿ البيانات

فهو رتع البيانات من الكتب اظتتعٌلقة اظتناسبة للتحليل الذم تقـو بو الباحكة حٌّت 

 .جتد البيانات اظتناسبة ك الكاملة ك التمكيلٌية

 طريقة مجع البيانات .ه 
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إىل أٌف طريقة رتع البيانات أىٌم اطتطوات  (308: 2010)ذىب سوغيونو 

دكف معرفة طريقة رتع . يف البحح ألٌف الغرض اظتهٌم يف البحح ىو نيل البيانات

أٌما طريقة رتع . البيانات، فال تناؿ الباحكة البيانات اظتستوفية ظتعيار البيانات اظتقٌررة

 .البيانات اليت تستخدمها الباحكة يف ىذا البحح فهي دراسة الكتب

 طريقة حتليل البيانات .و 

طريقة حتليل البيانات ىي عملٌية حتليل البيانات من البيانات االكىل ؿتو 

 .اليت يسهل تفسًنىاالبيانات 

 :أٌما اطتطوات اليت تقـو هبا الباحكة فهي كما يلي

 رتع البيانات (1

. يف ىذه اطتطوة، جتمع الباحكة اظتراجع اظتناسبة ك اظتساعدة لتحليل اظتشكالت

 .ك تلك اظتراجع من كتب علم البالغة ك التفاسًن

 حتليل البيانات (2

 :يف جتهيز البيانات احملصولة من اظتراجع، فتقـو الباحكة باطتطوات كما يلي

 رتع األمكلة من الكالـ اطتربم ك الكالـ اإلنشائي يف سورة لقماف؛ (أ )

 تقسيم األمكلة اىل أنواعها ك أغراضها؛ (ب )
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 حتليل اظتعاىن من األمكلة مبيٌن على التقسيم الذم تقـو بو الباحكة؛ (ج )

 .ذكر تضمٌن ىذا البحح يف تعليم البالغة (د )

 


