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 اإلستهالل

 

اإلخالص فقد رؤية اإلخالص، فإن من شاهد يف إخالصه اإلخالص 
 فقد احتاج إخالصه إىل إخالص

Ikhlas adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Barangsiapa masih 

menyaksikan keikhlasan dalam ikhlashnya, maka keikhlasannya 

masih membutuhkan keikhlasan lain. 

 (13)السوسي: أمحد فريد، تزكية النفوس، ص 
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 اإلهداء

 أهدي هذا البحث إىل:

أيب الكرمي احملبوب طري إنداريونو وأمي الكرمية احملبوبة سيت ألفية يرجريضا مها، عسى هللا 
 ا وحفههما هللا وأبقا مها يف سالمة الدين والدنيا واخآخر. أن يرمحهما كما ربياين صغري 

 وكل عائليت وزمالئي األحباء يف شقة "الكوثر" وأصدقايت يف قسم اللغة العربية وأدهبا 

 اليت تدعونين ألكون انجحة  "Telolet Girls"ومجع أصدقايت األحباء 
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 كلمة الشكر والتقدير
 
 هللا إال إله ال نأ أشهد والدين، الدنيا أمور على نينستع وبه العاملني، رب   هللحلمدا

 ألنبياءا أشرف على والس الم والص ال. ورسوله، عبده حممدا نأ وأشهد له الشريك وحده
رسلني،

ُ
 يوم إىل انإبحس تبعهم ومن أمجعني وأصحابه آله وعلى حممد وموالان سي دان وامل

  الدين
 سرجاان درجة لىع واحلصول النهائي ختباراال شروط الستيفاءتقصد كتابة هذا البحث 

 اإلسالمية يمإبراه مالك موالان جامعة وأدهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية العلوم لكلية
   مباالنج احلكومية

فالباحثة تقدم كلمة الشكر لكل شخص أن يعطي دعمة ومساعد. للباحثة يف أتليف 
 وصناعة هذا البحث  خصوصاً إىل:

 كوميةاحل اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعةكمدير   عبد احلارس،كتور الد األستاذ   1
  مباالنج

  كلية العلوم اإلنسانية  .عميد ،املاجستري ،. شافيةالدكتور   2
  وأدهبا العربية اللغة قسمالدكتور حليمي، املاجستري، رئيس    3
 ، املشرفة يف كتابة هذا البحث  معرفة املنجية، املاجستري  4

 سى أن يكون هذا البحث انفعا للباحثة ولكل من تفاعل به وأخرياً، ع

 

 

الباحثة



 ط
 

 لص امل
 

كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب تزكية النفوس ألمحد ، 13310004خنساء قانتات الزهر.، 
 ، البحث اجلامعى، قسم اللغة اعربية وأدبـها، كلية العلومفريد )دراسة حتليلية بالغية(

 مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج  اإلنسانية، جامعة موالان 
  املشرفة: معرفة املنجية، املاجستري 

 الكلمة الرئيسية: كالم اإلنشاء الطليب، كتاب تزكية النفوس، البالغة 
ن علم البالغة تتضمن من ثالثة علوم، منها علم املعاين الذي هتتم ابنسجام إ

م اإلنشائي وهو ما الحيمل الصدق والكذب الكالم، وكالم قسمان ومها كالم اخلربي وكال
  وكالم م اإلنشاء غري الطليبلذاته، وينقسم إىل نوعني يعين كالم اإلنشاء الطليب وكال

وله  ؛الذي يستدعي مطلواب غري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت الطلبنشاء الطليب هو اإل
مى  ويف  هلذا البحث العلمعان حمتلفا يف مقام الكالم؛ وتركز على كالم اإلنشاء الطليب 

طريق الطهار. بكتاب تزكية النفوس ألمحد فريد فيه األحاديث تطلب األخالق اإلسالمية 
صلى -  ذلك أن احلديث هو كالم رسول هللا تفلح يف الدنيا واخآخر.والطيب نفسه حىت 

 ر، كذلك تتواجد صيغة كالم اإلنشاء الطليب يف احلديث كما صيغة األم-هللا عليه وسلم
ا موالنهي واالستفهام والتمين والنداء  من أجل أن الباحثة انلت أسئلة البحث وهو أوال: 

ا معاين كالم مواثنيا:  أنواع كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد؟
 اإلنشاء الطليب يف كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد؟

ي يقوم هو املنهج الذصفي، و إن هذا البحث تستخدم البحث الكيفي مبنهج الو 
على وصف خصائص ظاهر. معية ومجع معلومات عنها وهذا يتطلب عدم التحيز، ودراسة 

خدمة يف مجع طريقة املست أما يف احلالة، واملسح الشامل ملا يتعلق هبذه املشكلة أو الهاهر. 
يرتبط أبمرين،  ناه يف هذا البحث البياانت الرئيسي مصادر ن  إالبياانت فهي طريقة الواثئق

أوال ابلبياانت واملصدر الذي يتعلق هبا كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد، واثنيا ابلنهرايت 
 واملصدر الذي يتعلق هبا كتاب جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع ألمحد اهلشيمي 



 ي
 

 تستنبيد إىل التحليل الباحثة، وجدت كالم اإلنشاء الطليب على احلديث يف كتاب
صيغة  6صيغة التمين و 4صيغة االستفهام و 6صيغة األمر و  13تزكية النفوس، منه: 

النداء والتوجد صيغة النهي فيه  أما من انحية املعىن وجدت معىن األصلى ومعىن غري 
معىن األصلى  4معىن غري األصلى يف صيغة األمر،  4معىن األصلى و 5األصلى، منها: 

معىن  6معىن األصلى يف صيغة التمين، و  4االستفهام،  معىن غري األصلى يف صيغة 6و
 األصلى يف صيغة النداء 
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ABSTRACT 

 

Khansa Qonitat Azzahra, 13310004, Al Insya’i Thalabi Speech In Ahmad Farid’s 

book Tazkiyatun Nufs (Studies Anaysis of Balaghah). Thesis. Department of Arabic 

Language and Letter. Faculty of Humanities. Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang. 

Supervisor: Ma’rifatul Munjiah, MI. 

Keyword: al Insya’i Thalabi Speech, The Tazkiyatun Nufs book, Balaghah. 

 

The Balaghah science includes three sciences, one of them is the Ma’any 

science that takes care of speech harmony. And divided into two kinds of speech 

that is al Khabar speech and al Insya’i speech; is word doesn’t carry the truth and 

lies for himself, it is divided into two that is al Insya’i Thalabi speech and al Insya’i 

Ghoiru Thalabi speech. Al Insya’i Thalabi speech it is a kalam which requires 

claims which do not materialize when kalam is pronounced, and he has various 

meaning in the context of kalam; this is the focus in this research. In the book 

Tazkiyatun Nufs by Ahmad Farid there are many hadith which demands a muslim 

to an islamic character with the improve and purify the soul as the road won the 

world and the hereafter. Beacuse the hadith is a saying of the Prophet Muhammad 

–shalallahu alai wa sala-, then in the hadith can be found of forms of al Insya’i 

Thalabi speech as word command (amr), ban (nahyu), question (istifham),  

(tamanni), and shout (nida’). In order for the researcher to get the search questions 

which is 1) what types of al Insya’i Thalabi speech in the book Tazkiyatun Nufs by 

Ahmad Farid? 2)  what is the the meaning of al Insya’i Thalabi speech in the book 

Tazkiyatun Nufs by Ahmad Farid? 

This research uses qualitative research, whit a descriptive method; it is a 

method that describes the characteristic of a phenomenon and collects information 

about it and this requires impartiality, case study and comprehensive survey of the 

problem or phenomenon. In the method used to collect data it is the method of 

documentation. And researchers have two major data source that is the resources 

related to the data of the book Tazkiyatun Nufs by Ahmad Farid and, the resources 

related to the theory of the book jawahirul Balaghah by Ahmad Hasyimy. 

 Based on the analysis that has been done, the researchers found the al Insya’i 

Thalabi speech in the book Tazkiyatun Nufs: 13 Amr speech, 12 Istifham speech, 

4 Tamanni speech, 6 Nida’ speech, and not found Nahyu speech. Whereas in terms 

of significance found two kinds of meaning, namely the original meaning and not 

the original meaning, such as: 5 the oroginal meaning and 4 not the original 

meaning of Amr, 4 the original meaning and 6 not the original meaning of Istifham, 

4 the original meaning of Tamanni, and 6 the original meaning of Nida’. 
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ABSTRAK 

 

Khansa Qonitat Azzahra, 13310004, Kalam Insyai Thalabi Dalam Kitab Tazyatun 

Nufs Karangan Ahmad Farid (Dirasah Tahliliyah Balaghiyah). Skripsi. Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab. Fakultas Humaniora. Universitas Islam Negeri Maulana 

Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing: Ma’rifatul Munjiah, MI. 

Kata kunci: Kalam Insyai Thalabi, Kitab Tazkiyatun Nufs, Balaghah. 

 

Balaghah mencakup beberapa ilmu, di antaranya Ilmu Maani yang mana ia 

memperhatikan keselarasan kalam. Dan Kalam dalam ilmu maani ada dua macam, 

yakni kalam khabari dan kalam insyai, kalam insyai adalah suatu kalimat yang tidak 

bisa disebut benar atau dusta, dan kalam insyai dibagi menjadi dua macam yakni 

kalam insyai tholabi dan kalam insyai gairu thalabi. Kalam insyai thalabi adalah 

suatu kalam yang menghendaki adanya tuntutan yang tidak terwujud ketika kalam 

itu diucapkan, dan kalam insyai thalabi memiliki bermacam-macam makna sesuai 

konteks dalam kalam tersebut, dan ini merupakan fokus dalam penelitian ini. Di 

dalam kitab Tazkiyatun Nufs karangan Ahmad Farid terdapat banyak hadits yang 

menuntut seorang muslim untuk berakhlaq yang islami dengan memperbaiki diri 

dan menyucikan jiwa sebagai jalan memenangkan dunia dan akhirat. Karena hadits 

merupakan sebuah ucapan dari Rasulullah -shalallahu alaihi wa salam-, maka di 

dalam hadits dapat ditemukan adanya bentuk-bentuk dari kalam insyai tholabi 

seperti kata perintah (amr), larangan (nahyu), kata tanya (istifham), pengandaian 

(tamanni), dan seruan (nida’). Oleh karenya peneliti memeiliki dua rumusan 

masalah dalm penelitian ini yaitu 1) apa macam-macam kalam insyai yang terdpat 

dalam kitab tazkiyatun nufs karangan Ahmad farid?, dan 2) apa makna-makna yang 

terdapat dalam kitab tazkiyatun nufs karangan Ahmad farid?. 

Dalam skripsi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode 

deskriptif, yaitu metode yang menjelaskan karakteristik suatu fenomena dengan 

mengumpulkan informasi tentang fenomena tersebut, dan ini membutuhkan ketidak 

berpihakan, studi kasus dan survei menyeluruh terhadap masalah atau fenomena 

yang ada. Adapun metode dalam pengumpulan datanya peneliti mneggunakan 

metode dokumentasi. Dan peneliti memiliki dua sumber data utama yaitu sumber 

yang berhubungan dengan data yaitu kitab Tazkiyatun Nufs karangan Ahmad Farid, 

dan sumber yang berhubungan dengan teori yaitu kitab Jawahirul Balaghah 

karangan Ahmad al Hasyimy. 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti, menemukan kalam 

insyai thalabi dalam kitab Tazkiyatun Nufs, atara lain: 13 kalam Amr, 12 kalam 

Istifham, 4 kalam Tamanni, 6 kalam Nida’, dan tidak ditemukan adanya kalam 

Nahyu. Sedangkan dari segi makna ditemukan dua macam makna yaitu makna asli 

dan makna bukan asli, diantaranya: 5 makna asli dan 4 makna bukan asli pada 

bentuk amr, 4 makna asli dan 6 makna bukan asli pada bentuk istifham, 4 makna 

asli pada bentuk tamanni, dan 6 makna asli pada bentuk nida.  
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 األول فصلال

 املقدمة

 
 خلفية البحث -أ

إن كالم اإلنشاء الطليب يدخل يف دراسة البالغة، والبالغة يف اللغة الوصول 
ا إذا وصل إليه، وبلغ الركب املدينة، إذا انتهى إليه -واإلنتهاء، يقال بلغ فالن مراده

وأما البالغة اصطالحا هي أن يكون الكالم فصيحا قواي فنيا  1شيء منتهاه ومبلغ ال
 2يرتك يف النفس أثرا خالاب، ويالئم املوطن الذي قيل فه، واألشخاص الذين خياطبون 

وعلوم البالغة ثالثة هي علم املعاين وعلم البيان وعلم البديع، وتعريف علم املعاين هي 
رض طابقة الكالم ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغأصول وقواعد يعرف هبا كيفية م

وعلم البيان هي أصول وقواعد يعرف هبا إيراد املعىن الواحد بطرق  3الذي سيق له 
خيتلف بعضها عن بعض يف وضوح الداللة على نفس ذلك املعىن ويف خفائها، مع 

 4سكه عرعاية مقتضيات احلال، حبيث اليؤتى ابجملاز يف مقام يقتضى احلقيقة وال
وتعريف علم البديع هو علم يعرف به الوجوه واملزااي اليت تزيد الكالم حسنا وطالو.، 

من تلك األقسام  5وتكسوه هباء ورونقا بعد مطابقته ملقتضى احلال ووضوح داللته 
 الثالثة فكالم اإلنشاء الطليب يدخل يف حمال علم املعاين 

                                                           
  28م(، ص 2009)القاهر.: القدس،  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعأمحد اهلشيمي،  1
  5م(، ص 1995)جد.: مطبعة الثفسر،  تيسر البالغةأمحد قالش،  2
  43، ص جواهر البالغةأمحد اهلشيمى،  3
  184نفس املرجع، ص  4
  282نفس املرجع، ص  5
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  كالم قسمان ومها خرب و إنشاءفعلم املعاين هتتم حبسن انسجام الكالم، وال
الكالم اخلربى هو ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكالم 

أما الكالم  6مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري مطابق له كان قائله كاذاب 
  7اإلنشائي هو ما ال يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب 

كالم اإلنشائي إىل نوعني ومها اإلنشاء غري الطليب واإلنشاء الطليب، وينقسم ال
وأنواع  8فاإلنشاء غري الطليب هو ما اليستدعي مطلواب غري حاصل وقت الطلب،

اإلنشاء غري الطليب كثري. ولكنها ليست من مباحث علم املعاين ولذا نقتصر فيه على 
 كثره يف األصل أخبار نقلت إىلما ذكرانه وال نطيل البحث يف هذا القسم الذي أ

معىن اإلنشاء، وإمنا املبحوث عنه يف علم املعاين هو اإلنشاء الطليب، وهو الذي 
يستدعي مطلواب غري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت الطلب، ويكون خبمسة أشياء هو 

 هواعلم أن اإلنشاء غري الطليب التبحث عن 9األمر والنهي واإلستفهام والتمين والنداء 
علماء البالغة،ألن أكثر صيغه يف األوصل أخبار نقلت إىل اإلنشاء، فلما امتاز به  
 كالم اإلنشاء الطليب من لطائف بالغية، إختارته الباحثة موضوعا أساسيا هلذا البحث  

وبعد أن الحهت الباحثة الدراسات السابقة، وجدت الباحثة أن كالم اإلنشاء 
حكام يف بلو  املرام وقد يكون من االايت يف الطليب حيلل من خالل أحاديث األ

ة، وهي  الف الدراسات السابقخت ليتاالقرآن  فلذلك إختارت الباحثة موضوع البحث 
كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب تزكية النفوس الذي كان فيه أحاديث التصوف ال 

ريد، فاألحكام  ولقد وجدت الباحثة عديد األحاديث يف كتاب تزكية النفوس ألمحد 

                                                           
  139م(، ص 1999)دون املطبع: دار املعارف، البالغة الواضحةعلي اجلارم ومصطفى أمني،  6
  139نفس املرجع، ص  7
  53أمحد اهلشيمي، جواهر البالغة، ص  8
   54نفس املرجع، ص  9
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حلديث أيب هرير. رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " أقرب حنو 
؛ وهذه ألمر؛ فيه أدا. امن الدعاء" فأكثرواما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ 

األحاديث تتحدث عن التصوف وتشتمل على اإلخالص، وفضل العلم والعلماء، 
الزهد يف الدنيا و أحوال النفس والصرب والقلوب و مسوم القلب و حيا. القلب و 

والشكر، والتوكل وحمبة هللا عز وجل، والرضا يقضاء هللا عز وجل، واخلوف والرجاء، 
والتوبة  ويف ذلك الكتاب كان املؤلف أعطى عديد األحاديث واالايت القرآنية شرحا 

اب تواقيا، فكانت الباحثة ستبحث عن كالم اإلنشاء الطليب عن األحاديث يف ك
ألمحد فريد، ألن يف تلك األحاديث وجدت الباحثة الكالم بني هللا ورسوله، أو بني 

  الرسول وأصحابه أو التابعني وغريها 

 
 أسئلة البحث -ب

 أما أسئلة البحث اليت سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي:

 ما أنواع كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد؟ -1
  كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد؟ما معاين -2

 
 أهداف البحث -ج

 أما األهداف اليت حتاول الباحثة أن حتققها فهي ما يلي:

 ملعرفة أنواع كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد  -1
 ملعرفة معاين كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد  -2
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 ائد البحثفو  -د

 وأتيت فوائد هذا البحث كما يلي:

 للباحثة: تزديد املعرفة وكفاء. التحليل البالغي يف كالم اإلنشاء الطليب  -1
للقارئني: لزايد. معرفة عن علم البالغة من انحية علم املعاين و خاصة  -2

 يف كالم اإلنشاء الطليب 
الغة بوللجامعة: كونه مرجعا من املراجع األدبية اليت تبحث عن ال -3

 وخاصة عن كالم اإلنشاء الطليب 

 
 الدراسات السابقة -ه

ال افرتض الباحثة أن هذا البحث هو األول بدراسة كالم اإلنشائي الطليب، فقد 
حبث هذا الدراسة سابقا  ابلنسبة علي ذلك فالبد الباحثة أن تدرس الكتب أو املراجع 

 نشائي الطليب:علق حبثها ابلكالم اإلسابقا، وكانت الباحثة قد رأت الرسالة اجلامعية اليت تت

م( حبث اجلامعي حتت املوضوع "كالم اإلنشاء 2014حنيف الغوز أ ح  ) -1
الطليب يف كتاب بلو  املرام ومعانيه )دراسة بالغية(" جبامعة موالان مالك 

  1إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج  وأسئلة البحث هلذا البهث هي: 
  ما 2الم اإلنشائي الطليب يف كتاب بلو  املرام؟ ما األحاديث اليت فيها ك

  ما معاين كالم 3أنواع كالم اإلنشائي الطليب يف كتاب بلو  املرام؟ 
اإلنشائي الطليب يف كتاب بلو  املرام؟  وأما نتائج هلذا البحث يدل على 

حديثا الذي فيه كالم اإلنشائي الطليب يف كتاب بلو  11أن الباحث وجد 
ن أربعة أنواع كالم اإلنشائي الطليب يف ابب الصيام من كتاب املرام، وكا

مجل؛  4مجل؛ والنهي تتكون من  10بلو  املرام وهو األمر تتكون من 
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مجل، وكان أربعة  3مجل؛ والنداء تتكون من  4واإستفهام تتكون من 
 معاىن كالم انشائي الطليب يف ابب الصيام من كتاب بلو  املرام 

م( حبث اجلامعي حتت املوضوع "الكالم اإلنشائي 2015أشفة املربه ) -2
الطليب يف شعر لبيد بن ربيعة )حبث بالغي(" جبامعة سونن أمبيل اإلسالمية 

  ما هي أنواع 1احلكومية سورااباي  وأسئلة البحث هلذا البهث هي: 
  كم بيتا أنواع الكالم 2الكالم اإلنشائي الطليب يف شعر لبيد بن ربيعة؟ 

  ما هي أنواع الكالم اإلنشائي 3طليب يف شعر لبيد بن ربيعة؟ اإلنشائي ال
الطليب املوجود. يف شعر لبيد بن ربيعة وكيف معناها؟  وأما نتائج هلذا 

كالم اإلنشائي الطليب يف شعر   20البحث تدل على أن الباحثة وجدت 
مجل،  10لبيد بن ربيعة أبشكال املختلفة، منها: األمر تتكون من 

مجل؛ ووجدت أيضا  4مجل، والنداء تتكون من  6تتكون من  واإلستفهام
 مبعىن غري األصلي  18كالم اإلنشائي الطليب مبعىن األصلي و   2

م( حبث اجلامعي حتت املوضوع " الكالم اإلنشائي 2015فطر. املخالد. ) -3
الطليب يف سور. الكهف )دراسة حتليلية بالغية(" جبامعة سونن أمبيل 

  ما هي 1سورااباي  وأسئلة البحث هلذا البهث هي:  اإلسالمية احلكومية
  ما هي معاين الكالم 2أنواع الكالم اإلنشائي الطليب يف سور. الكهف؟ 

اإلنشائي الطليب يف سور. الكهف؟  وأما نتائج هذا البحث تدل على أن 
كالم اإلنشائي الطليب يف سور. الكهف أبشكال   46الباحثة وجدت 

مجل،  11مجل، والنهي تتكون من 22تتكون من  املختلفة منها: األمر
مجل، والتمين تتكون  3مجل، والنداء تتكون من  9واإلستفهام تتكون من 

 معىن غري األصلي  36معىن األصلي و  10مجلة؛ وهناك  1من 

واجلانب التشابه بني هذا البحث والبحوث السابقة هو يف موضوع البحث عن 
حوث البالغية  وأما اجلانب الفرقي بني هذا البحث وبني الب الكالم اإلنشائي الطليب بدراسة
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السابقة هو يف األغراض البحث، الدراسة السابقة األول استخدم كتاب بلو  املرام والثاين 
استخدمت شعر لبيد بن ربيعة، والثالث استخدمت سور. الكهف  أما يف هذا البحث 

 تستخدم الباحثة كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد 

 

 البحث حتديد -و

إن هذا الكتاب يتألف على عديد من التفكري أو الرأي و الشرح و األحاديث و 
اخآايت القرآنية، فال متكن على الباحثة أن تبحثها مجيعا  فحدد الباحثة وحتصر املشكلة، 
فلذلك أخذت الباحثة األحاديث من بعض األبواب يف كتاب تزكية النفوس الذي فيه  

  سادسيب وهي من الباب األول إىل الباب الكالم اإلنشاء الطل

 

 منهج البحث -ز
 نوع البحث  -1

ونوع هذا البحث هو البحث الكيفي، يعتمد البحث الكيفي على دراسة وقراء. 
البياانت واألحداث أبسلوب غري كمي،حيث ال يتم حتويل البياانت إىل أرقام كما يف حالة 

واقف واقع مالحهة وحتليل األحداث وامل البحث الكمي، وإمنا يتم احلصول على النتائج من
وأما املنهج املستخدم يف هذا البحث  10والصور والواثئق واالتصاالت اللفهية وغري اللفهية 

مجع ة و نهو املنهج الوصفي، وهو املنهج الذي يقوم على وصف خصائص ظاهر. معي

                                                           
يف البحث دراسة استطالعية لوقع أدبيات اإلدار. العربية" عادل حممد راين، "استخدام املدخلني الكيفي والكمي  10

   3م(، ص 2003)القاهر.: مجهورية مصر العربية، 
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لق هبذه ملا يتعمعلومات عنها وهذا يتطلب عدم التحيز، ودراسة احلالة، واملسح الشامل 
  11املشكلة أو الهاهر. 

 مصادر البياانت -2

 ن مصادر البياانت هبذا البحث ينقسم إىل القسمني ومها البياانت الرئيسي والثانوي إ

: فاملصدر الرئيسى هنا يرتبط أبمرين، أوال ابلبياانت الرئيسي املصدر (أ)
لنهرايت ابواملصدر الذي يتعلق هبا كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد، واثنيا 

واملصدر الذي يتعلق هبا كتاب جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع 
  اهلشيميألمحد 

املصدر الثانوي هو من الكتب أو املقاالت أو البحوث العلمية اليت تتعلق  (ب)
 هبذا البحث 

 طريقة مجع البياانت وحتليلها -3

نيشا وزمليه أن غيقول  أما طريقة املستخدمة يف مجع البياانت فهي طريقة الواثئق،
 12الوثيقة ماد. توفر معلومات أو أرشادات؛ وهي الوعاء املادي للمعرفة وللذاكر. اإلنسانية 

 وخطوات مجع البياانت وحتليلها كما يلى:

 تقرأ الباحثة الكتاب تزكية النفوس ألمحد فريد، (أ)
 تستخرج البحثة األحاديث اليت تتضمن على كالم اإلنشاء الطليب، (ب)
باحثة األحاديث بناء على قسمة كالم اإلنشاء الطليب، وهي األمر تفرق ال (ج)

 والنهي واالستفهام والتمين والنداء،
 حتلل الباحثة املعىن بناء على عالمة كالم اإلنشاء الطليب يف األحاديث، (د)

                                                           
  58م( ص 2007) مكة املكرمة: دار التوحيد للنشر،  منهج البحث العلمي وكتابة الرسائل العلميةمقف بن عبدهللا،  11
فاء للنشر )عمان: دار ص البحث العلمي النهرية والتطبيقمناهج وأساليب رحبي مصطفى عليان وعثمان حممد غنيم،  12

  119م(، ص  2000والتوزيع، 
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   وأتيت الباحثة التخليص لنتائج مجع البياانت  (ه)
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 الثاين الفصل

 النظري اإلطار

 

 تعريف البالغة -أ

ة هي أتدية املعىن اجلليل واضحا بعبار. صحيحة فصيحة هلا يف النفس البالغ
أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه واألشخاص الذين خياطبون 

ن مراده واإلنتهاء، يقال بلغ فالالبالغة يف اللغة الوصول والبالغة مأخوذ. من قوهلم  
وتقع  13ومبلغ الشيء منتهاه   ى إليهاانته إذا -ا وصل إليه، وبلع الركب املدينة إذ -

 اإلصطالح وصفا للكالم واملتكلم فقط، دون الكلمة لعدم السماع 

وجاء يف معجم املصطلحات العربية هي مطابقة الكالم الفصيح ملقتضى احلال، 
، فالبد فيها من التفكري يف املعاين الصادقة القيمة القوية املبتكر. منسقة حسنة الرتتيب

وخي الدقة يف انتقاء الكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم ومواقعه مع ت
وقال عبد هللا ابن املقفع البالغة  14وموضوعاته وحال من يكتب هلم أو يلقى إليهم 

ملعان جترى يف وجوه كثري.، فمنها مايكون يف االشار.، ومنها مايكون يف احلدث، ومنها 
ن يف االحتجاج، ومنها ما يكون شعرا ومنها ما ما يكون يف االستماع، ومنها ما يكو 

يكون ابتداء، ومنها ما يكون جوااب، ومنها ما يكون سجعا، ومنها مايكون خطبا، 
ومنها ما يكون رسائل؛ فعامة هذه األبواب الوحى فيها واالشار. إىل املعىن أبلغ، 

سن القلب يف أح والبالغة عند الرماين هو إيصال املعىن إىل 15واإلجياز، وهو البالغة 
                                                           

  28، ص  جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعأمحد اهلامشي،  13

  8م(، 2003)لبنان: املؤسسة احلديثة للكتاب، علوم البالغة: البديع والبيان واملعاين حممد أمحد قاسم وحميب الدين ديب،  14

  28 ،جواهر البالغةأمحد اهلشيمي،  15
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اسه صور. من اللفظ؛ فالبالغة تعين توصيل املعىن ومتكينه يف قلوب املتلقني من طريق إلب
 16الصور. اجلميلة من اللفظ الذي يفنت األلباب 

فليست البالغة قبل كل شيء إال فنا من الفنون يعتمد على صفاء االستعداد 
مرانة يد  صنوف األساليب، وللالفطرى ودقة إدراك اجلمل، وتبني الفروق اخلفية بني

الجتحد يف تكوين الذوق الفىن، وتنشيط املواهب الفاتر.، والبد للطالب إىل جانب 
ذلك من قراء. طرائف األدب، والتملؤ من منريه الفياض، ونقد اخآاثر األدبية واملوازنة 

بقبح ما و بينها، وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إىل احلكم حبسن ما يراه حسنا 
 17يعده قبيحا 

البالغة يف الكالم مطابقته ملا يقتضيه حال اخلطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها 
ومركبها  وحال اخلطاب يسمى ابملقام وهو األمر احلامل للمتكلم على أن يورد عبارته 
على صور. خمصوصة  واملقتضى يسمى املناسب وهو الصور. املخصوصة اليت تورد 

حال يدعو إليراد العبار. على صور. اإلطناب، وذكاء  –املدح  –ثال عليها العبار.  م
 حال»حال يدعو إليرادها على صور. اإلجياز، فكل من املدح والذكاء  –املخاطب 

، وإراد الكالم على صور. اإلطناب أو «مقتضى»، وكل من اإلطناب واإلجياز  «ومقام
ال يف . يف إجياد معان جليلة و وليس البالغة إذا منحصر « مطابقة للمقتضى»اإلجياز 

اختيار ألفاظ واضحة، بل هي تتناول مع هذين األمرين أمرا اثلثا )هو إجياد أساليب 
 مناسبة للتأليف بني تلك املعاين واأللفاظ مما يكسبها قو. ومجاال( 

بالغة املتكلم هي ملكة يف النفس يقتدر صحبها هبا على أتليف كالم بليغ 
مع فصاحته يف أي معىن قصده  وتلك غاية لن يصل إليها إال مطابق ملقتضى احلال 

                                                           
  11، علوم البالغةدين ديب، حممد أمحد قاسم و حميب ال 16

  8م(، 1999)دون املطبع: دار املعارف،  : البيان، املعاىن، البديعالبالغة الواضحةعلى اجلارم ومصطفى أمني،  17
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من أحاط أبساليب العرب خربا وعرف سنن ختاطبهم يف منافراهتم، ومفاخراهتم، 
ام ولكل مق»ومدحيهم، وهجائهم، وشكرهم واعتذارهم، ليلبس لكل حالة لبوسها 

 « مقال

 

 أقسام علم البالغة -ب

وعلم  ام هي: علم املعاين وعلم البيانقسم البالغيون علوم البالغبة ثالثة أقس
 البديع 

احلال حبيث  الكالم ملقتضى كيفية مطابقةفعلم املعاين أصول وقواعد يعرف هبا  
وينحصر يف مثانية أبواب: أحوال اإلسناد اخلربى،  18يكون وفق الغرض الذي سيق له 

شاء، واإلنوأحوال املسند إليه، وأحوال املسند، وأحوال متعلقات الفصل، والقصر، 
 19والفصل والوصل، واإلجياز واإلطناب واملساوا. 

لة هو علم يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الدال فعلم البيان
عليه، وداللة اللفظ إما على متام ما وضع له، أو على جزئه، أو على خارج عنه، 

قة، والثانية ىل ابملطابوتسمى األوىل وضعية، وكل من األخريتني عقلية وختتص األو 
ابلتصم ن، والثالثة اباللتزام وشرطه اللزوم الذهين ، ولو العتقاد املخاطب بعرف أو غريه، 
واإليراد املذكور اليتأت ى ابلوضعية، ألن  السامع إذا كان عاملا بوضع األلفاظ مل يكن 

ختتلف  نبعضها أوضح، وإال مل يكن كل واحد داال عليه ويتأتى ابلعقلية، جلوار أ
مراتب اللزوم يف الوضوح، مث  اللفظ املراد به الزم ما وضع له إن قامت قرينة على عدم 
                                                           

  34 ،جواهر البالغةأمحد اهلشيمي،  18

-37(، ص  1904دار الفكر العرىب، دون املطبع: ) التلخيص يف علوم البالغةبد الرمحن، إمام جالل الدين حممد بن ع 19
38  
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إرادته فمجاز، وإال  فكناية، وقدم عليها ألن معناه كجزء معناها، مث منه ما يبىن على 
 20التشبيه، فتعني التعرض له، فاحنصر يف الثالثة 

ن قوهلم وهو مأخوذ م -ثال سابقفعلم البديع لغة املخرتع املوجد على غري م
بدع الشىء وأبدعه اخرتعه العلى مثال  واصطالحا هو علم يعرف به الوجوه، واملزااي 
اليت تزيد الكالم حسنا وطالو.، وتكسوه هباء ورونقا، بعد مطابقته ملقتضى احلال 

 21ووضح داللته 

 

 علم املعاين -ج
 تعريفه -1

و علم هاملعاين والبيان والبديع، و ثالثة: علم املعاين هو أحد علوم البالغة ال
يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت يطابق هبا مقتضى احلال، فتختلف صور الكالم 
الختالف األحوال، مثال ذلك قوله تعاىل: ﴿َوَأاَن اَل نَْدرِى َأَشٌر اُرِيَد مبَن يف األَرِض أَْم 

ُم َرَشًدا﴾ ]اجلن: صور. من صور الكالم ختالف « أَم» [، فإن ما قبل10أَرَاَد هِبِم َرهبه
صور. ما بعدها؛ ألن األوىل فيها فعل اإلراد. مبين للمجهول، والثانية فيها فعل اإلراد. 
مبين للمعلوم، واحلال الداعي لذلك نسبة اخلري إليه سبحانه وتعاىل يف الثانية، ومنع 

  22نسبة الشر إليه يف األوىل 

 ما يلحق اللفظ من أحوال حىت يكون وعرف أيضا أبنه العلم الذي يعرف به
مطابقا ملقتضى احلال  وعرف السكاكى علم املعاين أبنه تتبع خواص تراكيب الكالم 
                                                           

  238-235 نفس املرجع، 20

  283 - 282، جواهر البالغةأمحد اهلشيمي،  21

  29م(، 2004)الكويت: مكتبة أهل األثر،  دوروس البالغةحفين انصف وسلطان حممد،  22
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يف اإلفاد. وما يتصل بـها من االستحسان وغريه ليحرتز ابلوقوف عليها عن اخلطأ يف 
ى لوركز التعريف على تركيب الكالم وع 23تطبيق الكالم علم ما يقتضى احلال ذكره 

 24وضعه يف املقام املناسب 

 موضوعه -2

اللفظ العريب، من حيث  إفادته املعاين الثواين اليت هي األغراض املقصود. 
للمتكلم، من جعل الكالم مشتمال على تلك اللطائف واخلصوصيات، اليت يطابق هبا 

 25مقتضى احلال  

إحوال  ،وينحصر يف مثانية أبواب: أحوال اإلسناد اخلربى، أحوال املسند إليه
املسند، أحوال متعلقات الفعل والقصر، واإلنشاء، الفصل والوصل، اإلجياز واإلطناب 

 واملساوا. 

 فائدته -3

إعجاز القرآن الكرمي من جهة ما خصه هللا به من جود. السبك وحسن 
الوصف وبراعة الرتكيب ولطف اإلجياز وما اشتمل عليه من سهولة الرتكيب، وجزالة  

اظه وسالمتها إىل غري ذلك من حماسنه اليت أقععدت العرب عن كلماته، وعذوبة ألف
 مناهضته، وحارت عقوهلم أمام فصاحته وبالغته  

البد للبليغ من التفكري أوال يف املعاين اليت جتيش يف صدره، لتكون صادقة ذات قيمة وقو. 
 رتبيها  تيههر فيها أثر االبتكار، وسالمة النهر، ودقة الذوق يف تنسيق املعاين، وحسن 

                                                           
 م(،1999ة االداب، )القاهر.: الناشر مكتب تاح يف علوم البالغة اجلزء األوليضاح لتلخيص املفبغية اإلعبد املتعال الصعيدى،  23

36  

  259، علوم البالغة: البديع والبيان واملعاينحممد أمحد قاسم وحميب الدين ديب،  24

  35 ،جواهر البالغةامحد اهلشيمي،  25
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فإذا مت له ذلك عمد إىل األلفاظ الواضحة املؤثر. املالئمة، فألف بينها أتليفا يكسبها مجاال 
 وقو. 

فالبالغة ليست يف اللفظ وحده وال املعىن وحده، ولكنها أثر الزم لسالمة أتليف هذين، 
 26وحسن انسجام الكالم 

 

 تقسيم الكالم إىل خرب وإنشاء -د
 كالم اخلرب -1

وعرفه معجم املصطلحات العربية  27حيتمل الصدق والكذب لذاته  اخلرب هو ما
د أو العتقاد املخرب عن –هو الذي حيتمل الصدق إن كان مطابقا للواقع »بقوله: 
األصل يف  28« أو العتقاد املخرب –والكذب إن كان غري مطابق للواقع  –البعض 

يسمى تضمنته اجلملة، و اخلرب أن يلقى ألحد غرضني: )أ( إفاد. احملاطب احلكم الذي 
ذلك احلكم فائد. اخلرب، )ب( إفاد. املخاطب أن املتكلم عامل ابحلكم، ويسمى ذلك 

 الزم الفائد.  

 كالم اإلنشاء -2

اإلنشاء لغة اإلجياد، واصطالحا ما الحيتمل الصدق والكذب لذاته، حنو اغفر 
طلحات أن صوارحم، فالينسب إىل قائله صدق أو كذب  أو تعريفه جاء يف معجم امل

                                                           
  13أمحد قالش، تيسري البالغة،  26

  40نفس املراجع،  27

  269، علوم البالغةحممد أمحد قاسم وحميب الدين ديب،  28
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اإلنشاء هو ما اليصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب  وينقسم اإلنشاء إىل 
 نوعني، إنشاء غري الطليب و إنشاء الطليب 

فاإلنشاء غري الطليب هو ما اليستدعي مطلواب غري حاصل وقت الطلب كصيغ 
يكون ربية  و املدح والذم والعقود والقسم والتعجب والرجاء وكذا رب  ولعل  وكم اخل

 بصيغ:

أما املدح والذم فيكوانن بنعم وبئس وما جرى جمرامها حنو حبذا وال حبذا،  (أ)
 واألفعال احملولة إىل فعل حنو طاب على  نفسا، وخبث بكر أصال 

 -وأما العقود فتكون ابملاضى كثريا، حنو بعت واشرتيت ووهبت واعتقت (ب)
 عاىل وغريه قليال حنو أان ابئع  وعبدي حر لوجه هللا ت

 وأما القسم فيكون ابلواو والباء والتاء وبغريها حنو: لعمرك ما فعلت كذا  (ج)
و هللا دره وأفعل به  وبغريمها حن –وأما التعجب فيكون بصيغتني، ما أفعله  (د)

.: اخآية َكْيَف َتْكُفُروَن اِبَّللِه وَُكنُتْم أَْمَواًًت َفَأْحَياُكْم" )سور. البقر  " –عاملا 
28 ) 

 ء فيكون بعسى وحرى واخلولق حنو: عسى هللا أن أييت ابلفتح وأما الرجا (ه)

وأنواع اإلنشاء غري الطليب كثري. ولكنها ليست من مباحث علم املعاين، وذلك 
لقلة األغراض البالغية اليت تتعلق به من انحية، وألن أكثر أنواعها يف األصل أخبار 

 نقلت إىل معىن اإلنشاء من انحية أخرى  

الذي هو موضع اهتمام البالغيني، والختصاصه بكثري من أما اإلنشاء 
الدالالت البالغية فهو اإلنشاء الطليب  وهذه الكالم اإلنشائي الطليب اليت ستبحث 

 عنها الباحثة يف هذه الرسالة اجلامعية وسيأيت البيان لكل منها تفصيال  
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 كالم اإلنشاء الطليب -ه

كلم غري حاصل يف اعتقاد املتفاإلنشاء الطليب وهو الذي يستدعي مطلواب 
 29ويكون خبمسة أشياء: األمر والنهي واإلستفهام والتمين والنداء  –وقت الطلب 

 وأما شرحها كمايلي:

 األمر -1

ولغة هو طلب حصول  30األمر اصطالحا ما قرن ابلالم اجلازم وضمن معناه،
ه لنفس ويقصد بالستعالء أن ينهر األمر 31الفعل من املخاطب على وجه االستعالء 

على أنه أعلى منزلة ممن خياطبه أو يوجه األمر إليه، سواء أكان أعلى منزلة منه يف 
أما يف قواعد اللغة العربية أن األمر هو ما دل على طلب وقوع الفعل   32أم ال  الواقع

  33من الفاعل املخاطب بغري الم األمر، مثل جيْء واجتهْد وتعلْم 

 :34وله أربع صيغ

ه تعاىل: "اي حيي ُخِذ الِكَتاَب ِبُقوهٍ."  )سور. مرمي: اخآية فعل األمر، كقول (أ)
 (  ويكون فعل األمر مبنيا على:12

 :35أوال: يبىن فعل األمر على السكون
إذا كان صحيح اخآخر ومل يتصل آخره بشيء، حنو: ادرس، احفظ،  -

 اجتهد  
                                                           

  54أمحد اهلشيمي، جواهر البالغة،  29

  90م(، 1989)دون املطبع :مكتبة اخآداب، املصباح يف املعاين والبيان والبديعبدر الدين بن مالك،  30

  55، جواهر البالغةامحد اهلشيمي،  31

  75م(، 2009ار النهضة العربية، )لبنان: د علم املعاينعبد العزيز عتيق،  32
  27م(، 1994)بريوت: املكتبة العصرية، جامع الدروس العربية اجلزء األول مصطفى الغالييين،  33
  55، جواهر البالغةامحد اهلشيمي،  34
  200م(، 2013)عمان: دار املسري. للنشر والتوزيع،  النحو الوظيفيعاطف فضل حممد،  35
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  )ن(، حنو: ادرْسَن، احفْهَن، اجتهْدَن  إذا اتصلت به نون النسو. -
نيا: يبىن فعل األمر على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الثقيلة أو اث

 36اخلفيفة)ن ،ْن(، حنو: ادُرَسن ، ادُرَسْن 
حرف العلة إذا كان معتل اخآخر، حنو: اسَع، ادُع، حذف اثلثا: يبىن على 

 37اقِض 
 :38رابعا: يبىن على حذف النون إذا اتصلت به

 ألف االثنني، حنو: ادرسا -
 اعة، حنو: ادرسواواو اجلم -
 ايء املخاطبة، حنو: ادرسي -

واملضارع اجملزوم بالم األمر وهي تدخل على املضارع وتفيد الطلب، كقوله  (ب)
؛ جند أن 39(7تعاىل: "لِيـُْنِفْق ذو َسَعٍة من َسَعِتِه" )سور. الطالق: اخآية 

األدا. اجلازمة هي ]الالم[ ومعناها الطلب أي طلب الفعل، ويصري الفعل 
ِفْق": أنفق  وعالمة جزم فعل املضارع هو أوال: جيزم الفعل املضارع "لِيـُنْ 

ابلسكون إذا كان صحيح اخآخر، واثنيا: جيزم حبذف حرف العلة إذا كان 
 40معتل اخآخر، واثلثا: جيزم حبذف النون إذا كان من األفعال اخلمسة 

و َصْه واسم فعل األمر، ما مسى به األمر وهو األكثر استعماال يف اللغة، حن (ج)
)اسكت( ومه )كف  عما أنت فيه( وآمنَي )استجب( وهي ا )أسرع( وحي  
)أقبل( ورويد )أمهل( وبله )اترك( وعليك )الزم( وإليك عىن )تنح ( 
ومكانك )اثبت( وأمامك )تقد م( ووراءك )أتخر( ودونك وهاك )خذ( 
                                                           

  200نفس املرجع،  36
  201س املرجع، نف 37
  201نفس املرجع،  38
  142)بريوت: دار الثقافة اإلسالمية، دون سنة(، ملخص قواعد اللغة العربية اجلزء االول قواعد النحو فؤاد نعمة،  39

  203، النحو الوظيفيعاطف فضل حممد،  40
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وأن يصا  اسم فعل أمر على  41وهلم  )أسرع( وإيه )امض يف حديثك( 
من كل فعل ثالثى متصرف ًتم، حنو حذار )مبعىن احذر( و « َفعال»وزن 

 42دفاع )مبعىن ادفع( ومساع )مبعىن امسع( 
واملصدر النائب عن فعل األمر: ما يذكر بدال من التلفظ بفعله، حنو َسْعيًا  (د)

 يف سبيل اخلري 

وقد خترج صيغ األمر عن معناها األصلي ولكن األمر قد خيرج عن معناه 
وهو طلب الفعل من األعلى لألدين على وجه الوجوب واإللزم، للداللة على احلقيقي، 

ومن  43معان أخرى حيتملها لفظ األمر وتستفاد من سياق الكالم وقرائن األحوال 
 هذه املعاين:

كالدعاء: وهو الطلب على سبيل االستغاثة والعون والتضرع والعفو والرمحة  (1)
ر ، وهو يكون بكل صيغة لألم«ةاملسأل»وما أشبه ذلك ويسميه ابن فارس 

حنو قوله تعاىل: "َربِ   44خياطب هبا األدىن من هو أعلى منه منزلة وشأان،
 ( 19َأوزِْعيِن أن َأْشُكَر نِْعَمَتَك" )سور. النمل: اخآية 

االلتماس: وهو طلب الفعل الصادر عن األنداد والنهراء املتساوين قدرا  (2)
 م أَيهها األخ" ومنزلة، كقولك يساويك "أعِطىن الَقلَ 

اإلرشاد: وهو طلب الذي ال تكليف وال إلزام فيه، وإمنا هو طلب حيمل  (3)
ُتْم   45بني طياته معىن النصيحة واملوعهة واإلرشاد، كقول تعاىل "ِإَذا َتَدايـَنـْ

                                                           
م(، 2016القاهر.: دار الفكر العرىب، )  النحو األساسىحممد محاسة عبد اللطيف وأمحد خمتار عمر ومصطفى النحاس زهران،  41

405  

  129، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  42

 .77، علم املعاينعبد العزيز عتيق،  43

  77نفس املرجع،  44
  81-80نفس املرجع،  45
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َنُكْم َكاِتٌب ابلَعْدِل" ) سور. البقر.: ِبَدْيِن ِإىَل أَجٍل ُمَسمهى فَاْكتـُُبوهُ َوْلَيْكُتب بـَيـْ
 ( 282اخآية 

التهديد: ويكون ابستعمال صيغة األمر من جانب املتكلم يف مقام عدم  (4)
الرضا منه بقيام املخاطب بفعل ما أمر به ختويفا وحتذيرا له  ويسميه ابن 

ُتْم، إن ُه مبَا تـَْعَمُلوَن بَ «الوعيد»فارس  ِصرْيٌ" ، حنو قوله تعاىل: "اعَمُلوا َما ِشئـْ
 ( 40)سور. فصلت: اخآية 

التعجيز: وهو مطالبة املخاطب بعمل ال يقوى عليه، إظهارا لعجزه وضعفه  (5)
وعدم قدرته، وذلك من قبيل التحدي، حنو قوله تعاىل: "َفْأُتوا ِبُسورٍَ. ِمْن 

 ( 23ِمْثِلِه" )سور. البقر.: اخآية 
اإلابحة: وتكون اإلابحة حيث يتوهم املخطب أن الفعل حمهور عليه،  (6)

 ابلفعل، وال حرج عليه يف الرتك، وذلك حنو قوله تعاىلفيكون األمر إذان له 
َ َلُكُم اخلَْيُط األَبـَْيضُ   مَن يف شأن الصائمني: "وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىته يـَتَـَبنيه

 ( 187اخلَْيِظ اأَلْسَوِد مَن الَفْجِر" )سور. البقر.: اخآية 
خآخر، حنو االتسوية: وتكون يف مقام يتوهم فيه أن أحد الشيئني أرجح من  (7)

قوله تعاىل:"أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم" فقد يهن أو يتوهم أن 
اإلنفاق طوعا من جانب املأمورين هنا أرجح يف القبول من اإلنفاق كرها، 
ولذلك سوي بينهما يف عدم القبول  وحنو قوله تعاىل أيضا: "فاصربُوا أَْو 

يس املراد يف اخآايتني األمر ابإلنفاق (، فل16اَل َتصربُوا" )سور. الطور: اخآية 
 46أو الصرب، وإمنا املراد هو التسوية بني األمرين 

التمين: وهو طلب األمر احملبوب الذي يرجى وقوعه إما لكونه مستحيال،  (8)
 وإما لكونه ممكنا غري مطموع يف نيله، حنو قول امرىء القيس:

 منك أبمثل بصبح وما اإلصباح  أال أيها الليل الطويل أال اجنلى

                                                           

  81نفس املرجع،  46
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اإلهانة: وهي تتحقق ابستعمال صيغة األمر يف مقام عدم االعتداد بشأن  (9)
املأمور وبدون قصد من األمر إىل فعل ما أمر به  واملأمور به يف اإلهانة 
يكون خسيسا أوال، وغري مقدور عليه اثنيا كقول تعاىل: "ُكونُوا ِحَجارًَ. 

وله تعاىل: "ذق إنك أنت العزيز (، وق50أو َحِديًدا" )سور. اإلسراء: اخآية 
 47الكرمي" 

ن املأمور ، وذلك حيث يكو «التسخري»التكوين: ويسميها بعض البالغيني  (10)
مسخرا منقادا ملا أمر به، حنو قوله تعاىل: "كونوا قرد. خاسئني"، أي 
صاغرين مطرودين، فما أمروا به، وهو أن يكونوا قرد.، مل يكن يف مقدورهم 

دوا قدر. هللا قد تسلطت عليهم فحولتهم من أانسي أن يفعلوه ولكنهم وج
إىل قرد. دون أن يكون هلم يد فيما حل  هبم  وذلك هو معىن التكوين 

 48والتسخري 
)سور. اإلسراء:  "الَ ثَ مْ ألَ اْ  كَ وا لَ بُ رَ ضَ  فَ يْ كَ   رْ التعجب: كقوله تعاىل: "أنهُ  (11)

  (48اخآية 
 ( 99عام: اخآية ِإَذآ أمَْثََر" )سور. األن االعتبار، كقوله تعاىل: "انهُُروا ِإىَل مَثَرِه (12)
 أدخل  -اإلذن، كقولك ملن طرق الباب (13)
التخيري، وهو يتحقق إذا كان األمر مقصودا به ختيري املخاطب بني شيئني  (14)

أو أكثر مع عدم السماح له ابجلمع بني هذين األمرين أو بني هذه األمور،  
 خرت هديةمبناسبة جناحه: اكقوىل البىن: تزوج عائشة أو أختها، وكقوىل له 

 :49أو رححلة أو مبلغا من املال، ومن التخيري قول بشار
 مقارف ذنب مر. وجمانبه فعش واحدا أو صل أخك فإنه 

 التأديب، حنو كل مما يليك  (15)
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 ( 114االمتنان، حنو قوله تعاىل: "َفُكُلواْ ممها َرَزَقُكُم هللاُ" )سور. النحل: اخآية  (16)
 ( 46: "اْدُخُلوَها ِبَسَلٍم َءاِمِننْيَ" )سور. احلجر: االية اإلكرام، كقوله تعاىل (17)
ْسَتِقْيَم" )سور. الفاحتة: اخآية  (18)

ُ
 ( 6الدوام، كقوله تعاىل: "اْهِداَن الصِ َرَط امل

 

 النهي -2

النهي اصطالحا وهو ما قرن بال اجلازمة، ولغة وهو طلب حصول االنتفاء يف 
 رأي أمحد اهلشيمي النهي هو طلب الكف  أما يف 50اخلارج بذلك على وجه االستعالء 

وتعريف األخرى أنه طلب الكف عن الشيء على  51عن الفعل على وجه االستعالء 
وجه االستعالء مع اإللزام، ويكون ملن هو أقل شأان من املتكلم، وهو حقيقة يف التحرمي، 

بني األمر، والفرق بينه و  52فمىت وردت صيغة النهي افادت احلهر والتحرمي على الفور 
أن األمر طلب الفعل، أما النهي فطلب ترك، وميكن القول أبن األمر إجياب والنهي 

  53سلب 

وقد صيغة واحد. وهي املضارع املقرون بال الناهية، وهي تدخل على املضارع 
كقوله تعاىل "وال تُفِسُدوا يف اأَلرض بـَْعد  54وتفيد النهي وجتزم الفعل الذى يليها،

 (  56سور. األعراف: اخآية ِإصاَلِحَها" )

عرفنا أن النهي احلقيقي يف أصل الوضع هو طلب الكف عن الفعل على وجه 
االستعالء واإللزام  ولكن الذي يتامل صيغة النهي يف اساليب شىت جيد أهنا قد خترج 
                                                           

  91 املصباح يف املعاين والبيان والبديع،بدر الدين بن مالك،  50

  59 ،جواهر البالغةأمحد اهلشيمي،  51

  289، علوم البالغةحممد أمحد قاسم وحميب الدين ديب،  52

  157 ، البالغة االصطالحية،دكتور عبده عبد العزيز قلقيلة 53

  161، ملخص قواعد اللغة العربيةفؤاد نعمة،  54
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عن معناها احلقيقي للداللة على معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن األحوال، كما  
 55ابلنسبة إىل األمر كان الشأن 

ومن املعاين األخرى اليت حتملها صيغة النهي وتستفاد من السياق وقرائن 
 األحوال:

الدعاء: وذلك عندما يكون صادرا من األدىن إىل األعلى منزلة وشأان، حنو  (1)
َنآ أَْو َأْخطَـْأاَن" )سور. البقر.: اخآية  قوله تعاىل: "َربـهَنا اَل تـَُؤاِخْذنَـآ إن َنِسيـْ

286 )56 
االلتماس: وذلك عندما يكون النهي صادرا من شخص إىل آخر يساويه  (2)

قدرا ومنزلة، وكقوله تعاىل على لسان هارون خياطب أخاه موسى "اَي اْبَن 
 57أُمه ال أَتُْخْذ بلحييت وال ِبرَأِسي" 

االرشاد: وذلك إذا كان النهي صادرا من أعلى إىل أدىن لكن ليس على  (3)
كقوله تعاىل: "اَلَتْسأَُلوا َعْن   58ان هنيا من ذى خرب. سبيل اإللزام أو ك

 ( 101َأْشَيآَء ِإن تـُْبَد َلُكْم َتُسؤُْكْم" )سور. املائد.: اخآية 
التمين: وذلك إذا كان النهي موجها إىل غري العاقل، حنو  قول الشاعر  (4)

 )جمزوء الرجز(:
 اي صبح قف التطلع  اي ليل طل اي نوم زل 
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كون النهي عنه أمرا اليشرف اإلنسان واليليق أن يصدر التوبيخ: عندما ي (5)
كقول هللا تعاىل: "اليسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خريا    59عنه،

 منهم"، وكقول أىب األسود:
 عار عليك إذا فعلت عهيم التنه عن خلق وأتتى مثله 

التحقري: عندما يكون الغرض من النهي اإلزراء ابملخاطب والتقليل من  (6)
 دراته، وفيما يلي أمثلة لذلك:شأنه وق

 صعب وعش مسرتحيا انعم البال التطلب اجملد إن اجملد سلمه 
التيئيس: ويكون يف حال املخاطب الذي يهم بفعل أمر اليقوى عليه أو  (7)

ال نفع له فيه من وجهة نهر املتكلم؛ كأن تقول لشخص حياول نهم الشعر 
: شعر، حنو قوله تعاىلوليس لديه ملكة الشعر وأدواته:ال حتاول نهم ال

 60"التـَْعَتِذُروا قد كفرمت بعد إميانكم" 
التهديد: وذلك عندما يقصد املتكلم أن خيوف من هو دونه قدرا ومنزلة  (8)

عاقبة القيام بفعل اليرضى عنه املتكلم،كأن تقول ملن هو دزنك: "التقلع 
 عن عنادك"، أو "التكف عن أذى غريك" 

 الصال. الكراهة: حنو التلتفت وأنت يف  (9)
 وبيان العاقبة: حنو قوله تعاىل "وال حتسنب الذين قتلوا يف سبيل هللا أمواًت (10)

 بل أحياء" 
 

 اإلستفهام -3

من أنواع اإلنشاء الطليب االستفهام وهو طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من 
إلعالم ا»أي « طلب اإلفهام»أو « طلب الفهم»قبل أبدا. خاصة  واالستفهام أصله 
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 ا يف القواعد اللغة العربية االستفهام لغة هو الفهم: معرفتك الشيء ابلقلب؛أم« ابلشيء
ويف اصطالح هو طلب املتكلم من خماطبه أن حيصل يف ذهنه ما مل يكن حاصال من 

وأداوات االستفهام كثري. منها: اهلمز.، وهل وما ومن ومىت وأاين وكيف وأين  61قبل 
  ثالثة أقسام:وينقسم حبسب الطلب إىل 62وأىن وكم وأى  

 «اهلمز.»ما يطلب به التصور ًتر. والتصديق ًتر. أخرى وهو  (أ)
 «هل»وما يطلب به التصديق فقط وهو  (ب)
 «بقية ألفاظ االستفهام»وما يطلب به التصور فقط وهو  (ج)

 وأداوات االستفهام هي:

 اهلمز.: يطلب ابهلمز. أحد أمرين: تصور أو تصديق  (أ)
ر حصل سافر أم سعيد، تعتقد أم السففالتصور هو معرفة املفرد حنو أعلى م -

من أحدمها ولكن تطلب تعيينه  ولذا جياب ابلتعيني، فيقال سعيد مثال  
 وحكم اهلمز. اليت لطلب التصور، أن يليها الوسؤول عنه هبا، سواء أكان:

  حنو: أأنت فعلت هذا أم يوسف؟ –مسندا إليه 
  حنو: أراغب أنت عن األمر أم راغب فيه؟ –أو مسندا 
 حنو: إايي تقصد أم سعيدا؟ –مفعوال  أو 
  حنو: أراكبا حضرت أم ماشيا؟ –أو حاال 
  حنو: أيوم اخلميس قدمت أم يوم اجلمعة؟ –أو ظرفا 

وتسمى متصلة كما « أم»يذكر غالبا مع مهز. التصور معادل مع لفهة 
 مثل 
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والتصديق هو إدراك وقوع نسبه ًتمة بني شيئني أو عدم وقوعها  ويكثر  -
ل الفعلية كقولك أحضر األمري؟، ويف هذه احلالة جياب ابلتعيني؛ يف اجلم

ويقل  يف اجلمل االمسية حنو أعلى مسافر؟؛ ويف هذه احلالة جياب بنعم أو 
نع بال  واملسئول عنه يف التصديق نسبة يرتدد الذهن يف ثبوهتا، ونفيها وميت

 درتأن يذكر مع مهز. التصديق معادل كما مثل فإن جاءت أم بعدها ق
 منطعة وتكون مبعىن بل، كقوله: 

 أمويت انء أم هو اخآن واقع  ولست أابيل بعد فقدي مالكا
، «أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها»: يطلب هبا التصديق فقط هل (ب)

حنو: هل جاء األمري؟ واجلواب نعم أو ال  ولذا ميتنع معاها ذكر املعادل، 
 فال يقال: هل جاء صديقك أم عدوك؟ 

 قسمان: بسيطة ومركبة  و هل
هل البسيطة: وهي اليت يسأل هبا عن وجود شيء أو مثل: هل اإلنسان  -

 الكامل موجود؟ وهل احلركة موجود.؟ 
وهل املركبة: وهي اليت يسأل هبا عن وجود شيء لشيء، مثل: هل النبات  -

 حساس؟ وهل احلركة دائمة؟ 
اهتم؛ ائهم أو صفمن: ويسأل هبا عن العاقل أو العقالء، فيجاب بذكر أمس (ج)

 63أو اسم استفهام لتعيني أفراد القالء، ويكون ذلك بتسميته أو بوصفه،
تقول: من هذا؟، فيقول: حممد عبده، وتقول: من هؤالء؟ فياجاب: فيصل 

  64وعالء وكارم وحممد وانصر 
ما: يسأل هبا عن غري العقالء، وهي إما أن يطلب هبا شرح االسم أى  (د)

صطالحى، مثل: ما الرب ؟ واجلواب هو القمح، بيان معناه اللغوى أو اال
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وما العسجد؟ واجلواب هو الذهب  وإما أن يطلب هبا حقيقة املسمى أى 
واخلالصة أن  65شرح ماهيته، مثل: ما اإلنسان؟ واجلواب حيوان انطق 

 )ما( يسأل هبا عن:
 املفهوم اإلمجاىل لالسم، مثل: ما الضيغم؟ واجلواب هو األسد  -
مثل: ما احلركة؟ واجلواب هي حصول اجلسم حصوال أوال حقيقة االسم،  -

 يف اخلري الثاىن 
 اجلنس، مثل: ما خطبكم؟ واجلواب موت أو هزمية أو أسر  -
 الوصف، مثل: ما فيصل وما رسا؟ واجلواب ابىن األكرب وزوجته  -

كم: ويسأل هبا عن العدد، كقوله تعاىل: وكذلك بعثناهم ليتساطوا بينهم  (ه)
 لبثتم؟، قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم  وقوله تعاىل: كم قال قائل منهم كم

 لبثتم يف األرض عدد سنني؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين 
مثل: كيف جئت؟ واجلواب ماشيا أو راكبا،  : ويسأل هبا عن احلال،كيف (و)

وكيف سكنك؟ واجلواب واسع أو ضيق، وكيف حممد؟ واجلواب خبري أو 
 66يف عمله  جمتهد وانجح

أين: ويسأل هبا عن املكان، مثل: أين والدك؟ واجلواب يف املنزل أو يف  (ز)
 67املسجد، وأين نلتقى؟ واجلواب يف املكتبة أو يف احلديقة أو يف امللعب 

وأتتى مر. مبعىن   68أىن: اسم استفهام الذي يستفهم به عن احلال، (ح)
ـَها"؟ )سور. البقر.: بـَْعَد َمْوتِ  ]كيف[، كقول هللا تعاىل: "َأىنه حُيْىِي َهِذِه هللاُ 

(، أي كيف حيىي هذه هللا بعد موهتا، وما مثل به السكاكى 259اخآية 
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والقزويىن وغريمها من سائر البالغيني قدماء وحمدثني لذلك وهو قول هللا 
  69تعاىل: "نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم" 

ليه تعاىل على لسان زكراي عكما أتتى )أىن( مبعىن ) من أين(، كقول هللا  -
( أي من أين 37السالم: "اَي َمْرمَيُ َأىنِ  َلَك َهَذا"؟ )سور. آل عمران: اخآية 

لك هذا الرزق؟ وهلذا قالت: "ُهَو ِمْن ِعْنِد هللِا" )سور. آل عمران: اخآية 
37 ) 

وأتتى )أىن( مبعىن )مىت(، تقول: أىن تههر نتيجة املتحان؟ وأىن نسافر؟  -
 تههر نتيجة املتحان؟ ومىت نسافر؟أى مىت 

مىت: ويسأل هبا عن الزمان ماضيا أو مستقبال، مثل: مىت جئت؟ ومىت  (ط)
 تسافر؟ 

أاين: ويسأل هبا عن الزمان املستقبل فقط، وتستعمل يف مواضع التفخيم  (ي)
َن يـَْوُم الِقَياَمِة" )سور. القيامة:  والتهويل خاصة، كقول هللا تعاىل:" َيْسَأُل َأايه

( ونقول حنن: أاين يوم التخرج؟ وأاين تتوقف احلرب بني الفصائل 6ية اخآ
 70اللبنانية؟

أي: ويسأل هبا عما مييز أحد املشرتكني يف أمر يعمهما أو عما يعيز أحد  (ك)
املشرتكني يف أمر يعمهمو، مثل: أي الطالبني أذكى؟ وأي الطالب أذكى؟  

  :وميكن السؤال هبا
 ضر لزايرتى؟عن الزمان، مثل: يف أي وقت حت -
 وعن املكان، مثل: يف أي مكان نلتقى؟ -
 وعن احلال، مثل: على أي حال جاء ضيفكم؟ -
 وعن العاقل، مثل: أي الزمالء زارك؟ -
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 وعن غري العاقل، مثل: أي كتاب تنصح بقراءته؟ -
 وعن لبعدد، مثل: أي مبلغ تستطيع أن تدفع؟ -

تضاف  افأي شائعة، وهي حبسب ما تضاف إليه أى أن معناها يتحدد مب
 إليه 

وعرفنا أن االستفهام يف األصل هو طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل 
أبدا. خاصة  ولكن أدوات االستفهام قد خترج عن معنيها الصلية إىل معان أخرى على 
سبيل اجملاز تفهم من سياق الكالم وقرائن األحوال  ومن هذه املعاين األخرى الزائد. 

 الستفهام وتستفاد من سياق الكالم:اليت حتتملها ألفاظ ا

داللتها عليه من ابب اإلطالق والتقييد على سبيل اجملاز املرسل؛  :األمر (1)
ألن االستفهام طلب اإلقرار ابجلواب مع سبق جهل املستفهم، فاستعمل 
يف مطلق الطلب، مث استعمل يف الطلب على سبيل االستعالء وهو 

تَـُهوَن" )سور. املائد.: اخآية  71األمر  (؛ 91كقوله تعاىل: "فـََهْل أَنـُْتْم مهنـْ
جاءت اخآية يف حترمي اخلمر وامليسر واألنصاب، فإن هللا تعاىل قال: "رِْجٌس 

تَـُهوَن" أي: فب عد هذا ِمْن َعَمِل الَشْيطَاِن فَاْجَتِنُبوُه" إىل قوله "فـََهْل أَنـُْتْم مهنـْ
ينا"، ن أو لستم مبنتهني؟ قال الصحابة: "انتهينا انتهالتقرير هل أنتم منتهو 

 72املؤل ف رمحه هللا يرى أن االستفهام هنا مبعىن األمر، أي: فانتهوا 
وقد خيرج االستفهام عن معناه احلقيقي على معىن النهي، أي إىل  :النهي (2)

 طلب الكف عن الفعل على وجه االستعالء كقوله تعاىل: "َأخَتَْشْونَـُهْم فَاهللُ 

                                                           
م(، 1999تبة االداب، )القاهر.: الناشر مك بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة اجلزء الثاىنعبد املتعال الصعيدى،  71

39  

 .53، دوروس البالغةحممد، حفين انصف وسلطان  72
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(، أي الختشوهم فاهلل أحق أن 13َأَحُق َأن خَتَْشْوُه" )سور. التوبة: اخآية 
 73ختشوه 

ِهْم وأتيت اهلمز. للتسوية املصرح هبا حنو كقوله تعاىل: "َسَوآٌء َعَليْ  :التسوية (3)
(، فهم يعلمون 6َءأَنَذْرتَـُهْم أَْم ملَْ تـُْنِذْرُهْم اَليـُْؤِمُنوَن" )سور. البقر.: اخآية 

قا أهنم أنذروا ومع ذلك أصروا على كفرهم وعنادهم، وهلذا جييء مسب
االستفهام هنا للداللة على أن إنذار الرسول وعدمه ابلنسبة هلم سواء  
ومن أجل ذلك خرج االستفهام عن معناه احلقيقي ليؤدي معىن جمازاي 

 74هو التسوية  بالغيا
لم بشيء  ب العوذلك عندما جتيء لفهة االستفهام للنفي ال لطل :النفي (4)

كقوله تعاىل: "َهْل َجَزآُء اإِلْحَساِن ِإاله اإِلْحَساُن" )سور.   75كان جمهوال 
" 60الرمحن: اخآية   (، والدليل على أن االستفهام للنفي هنا أهنا أتت "إال 

داللتها عليه من إطالق اسم الالزم وإراد. امللزوم؛ ألن إنكار  :اإلنكار (5)
 ن إليه، وهذا يستلزم اجلهل به واجلهل بهالشيء يستلزم عدم توجه الذه

كقوله تعاىل: "أََغـرْيَ هللِا َتْدُعْوَن" )سور. اخآنعام:   76يستلزم االستفهام عنه 
 ( وإنكار هذا مبعىن التوبيخ  "أَلَْيَس هللاُ ِبَكاٍف َعْبَدُه" )سور. الزمر:40اخآية 
، لكن كاٍف عبده(، ألن هذا االستفهام للتقرير؛ يعىن: إن  هللَا  36اخآية 

وجه كالم املؤل ف أن إنكار النفي إقرار، إذا أنكرت النفي فهو إقرار، يعنس 
املؤل ف كأنه يقول: اهلمز. هنا دخلت على النفي فهي إلنكار النفي، 
وإنكار النفي إقرار، هذا وجه كالم املؤل ف، لكن غريه من املعربني يقولون: 

                                                           
  107 ،علم املعاينعبد العزيز عتيق،  73

  105 نفس املراجع، 74

  96  نفس املراجع، 75

  40، بغية اإليضاح عبد املتعال الصعيدى، ن 76
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. اإلنشراح: مَلْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك" )سور االستفهام هنا للتقرير، مثل قوله: "أَ 
 77( 1اخآية 

وفيه الطلب السائل العلم بشيء مل يكن معلوما له من قبل، وإمنا  :التشويق (6)
كقوله تعاىل: " َهْل   78يريد أن يوجه املخاطب ويشوقه إىل أمر من األمور،

 ( 10: اخآية )سور. الصفأَُدلهُكْم َعَلى جِتََرٍ. تـُْنِجْيُكم مِ ْن َعَذاٍب أَلِْيٍم" 
َنَك يَـُموَسى" )سور. طه: اخآية   :االستئناس (7) كقوله تعاىل: "َوَما تِْلَك بَِيِميـْ

( فالعصا املوجود. يف يد موسى يعرفها السائل ويراها ويعلم حقيقة 17
 أمرها 

داللتها عليه من ابب اإلطالق والتقييد أيضا؛ وذلك ابستعمال  :التقرير (8)
  79طلب اإلقرار، مث طلب اإلقرار من غري سبق جهل االستفهام يف مطلق 

 ( 1كقوله تعاىل: "أملَْ َنْشرَْح َلَك َصْدَرَك" )سور. اإلنشر.: اخآية 
داللتها عليه من إطالق اسم املسبب وإراد. السبب؛ ألن  :التهويل (9)

االستفهام عن الشيء ينشأ عن اجلهل به، واجلهل به ينشأ عن كونه هائال 
قوله تعاىل: "احلَاَقُة، َما احلَاَقُة، َوَما أَْدرَاَك َما احلَاَقُة" ك  80اليدرك كنهه 

 ( 3-1)سور. احلاقة: اخآية 
داللتها عليه كداللتها على االستبطاء السابق للقرب بني  :االستبعاد (10)

معنييهما، والفرق بينهما أن االستبطاء يتوقع ما يتعلق به خبالف 
نْيٌ" ُم الذ ِْكَرى َوَقْد َجآَءُهْم َرُسْوٌل ُمبِ كقوله تعاىل: "َأىنه هلَُ   81االستبعاد 

 (  وحنو: أىن يكون يل مال قارون 13)سور. الدخان: اخآية 

                                                           
 .53-52، دوروس البالغةحفين انصف وسلطان حممد،  77

  106، علم املعاينعبد العزيز عتيق،  78

  39، ة اإليضاح بغيعبد املتعال الصعيدى، ن 79

  43نفس املراجع،  80

 .44نفس املراجع،  81
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وذلك ابخلروج ابالستفهام عن معناه األصلى واستخدامه يف  :التعهيم (11)
الداللة على ما يتجلى به املسؤول عنه من صفات محيد. كالشجاعة والكرم 

كقوله تعاىل: "َمْن َذا الهِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه  82به ذلك والسياد. وامللك وما أش
 ( 255ِإاله إبِِْذنِِه" )سور. البقر.: اخآية 

داللتها عليه من إطالق اسم امللزوم وإراد. الالزم؛ ألن االستفهام  :التحقري (12)
ري عن الشيء يستلزم اجلهل به، واجلهل به يستلزم حتقريه، والفرق بني التحق

حنو:  83لتهكم قد يكون مبن هو عهيم يف نفيه خبالف التحقري التهكم أن ا
 أهذا الذي مدحته كثريا 

داللتها عليه من إطالق اسم امللزوم وإراد. الالزم على سبيل  :التعجب (13)
اجملاز املرسل؛ ألن سؤال العاقل يف االية عن حال نفسه مثال يستلزم جهله 

: "َماِل َهَذا الرهُسوِل كقوله تعاىل 84به، وجهله به يستلزم التعجب منه 
 ( 7أَيُْكُل الطََعاَم َويَـْمِشى يف اأَلْسَواِق" )سور. الفرقان: اخآية 

داللتها عليه من إطالق اسم امللزوم وإراد. الالزم؛ ألن االستفهام  :التهكم (14)
 85عن الشيء يستلزم اجلهل به، وبفائدته، واجلهل بذلك يستلزم التهكم به 

ُمُرَك َأن َأَصَلَواُتَك أتَْ ن تفعل كذا  وقوله تعاىل: "حنو: أعقلك يسو  لك أ
ية نهرْتَُك َمايـَْعُبُد َءاََبُؤََن َأْو َأن نـهْفَعَل يف أَْمَوالَِنا َماَنَشاُؤا" )سور. هود: اخآ

87 ) 
داللتها عليه من إطالق اسم امللزوم وإراد. الالزم أيضا؛ ألن  :الوعيد (15)

م اطب إىل جزاء إساء. األدب، وهذا يستلز الالستفهام يف املثال ينبه املخ

                                                           
  99 ، علم املعاينعبد العزيز عتيق،  82

  43، بغية اإليضاحعبد املتعال الصعيدى،   83

  38نفس املراجع،  84

  43نفس املراجع،  85
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كقولك ملن يسئ األدب: أمل أؤدب فالان؟ ، كقوله  86وعيده التصافه بـها 
 ( 6تعاىل: "أملَْ تـََر َكْيَف فـََعَل رَبهَك ِبَعاٍد" )سور. الفجر: اخآية 

داللتها عليها من إطالق اسم املسبب وإراد. السبب على  :االستبطاء (16)
سل؛ ألن االستفهام عن عدد الدعاء مثال مسبب عن تكرير سبيل اجملاز املر 

كقوله تعاىل: "َمىَت   87الدعو.، وتكريرها مسبب عن االستبطاء يف إجابتها 
 ( وحنو: كم دعتك 214َنْصُر هللِا" )سور. البقر.: اخآية 

ُهَو  اِبلهِذي كقوله تعاىل: "أََتْستَـْبِديـُْلوَن الهِذي ُهَو أَْدىنَ   التنبيه على اخلطأ، (17)
 ( 61َخرْيٌ" )سور. البقر.: اخآية 

ى الُعْمَي" كقوله تعاىل: "أََفأَنَت ُتْسِمُع الصهمه َأْو تَـْهدِ   التنبيه على الباطل، (18)
 ( 40)سور. الزخرف: اخآية 

داللتها عليه من إطالق اسم امللزوم وإراد.  :التنبيه على ضالل الطريق (19)
املخاطب  ية مثال يستلزم تنبيهالالزم أيضا؛ ألن االستفهام عن طريق يف اال

 إليه، وتنبيهه إليه يستلزم تنبيهه على ضالله يف غفلته عن ذلك الطريق
وسلوكه طريقا واضح الضاللة، وقيل: إنه جيوز أن يكون اللفظ مستعمال 
يف االستفهام ليتوصل به إىل ذلك على طريق الكناية؛ وقيل: إنه جيوز أن 

خيفى أن احلمل على ذلك جيوز يف كل جيعل من مستتبعات الكالم، وال 
 ( 26"َفأَْيَن َتْذَهُبوَن" )سور. التكوير: اخآية  88هذه املعاين كما سبق 

 التكثري، كقول أىب العالء املعري: (20)
 ـب فأين القبور من عهد عاد صاح هذه قبوران متأل الرحــــ
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 التمين -4

بن يعقوب وعرفه ا 89التمين هو طلب الشيء احملبوب الذي ال يرجى حصوله 
املغريب بقوله هو طلب حصول الشيء بشرط احملبة ونفي الطماعية يف ذلك الشيء، 
فخرج ما اليشرتط فيه احملبة، كاألمر والنهي والنداء والرجاء بناء على أنه طلب، وأما 

 90نفي الطماعية فلتحقيق إخراج نوع الرجاء الذي فيه اإلراد. غري مما فية الطماعية 
 يرجى حصوله أحد أمرين مها:والسبب يف أنه ال

 إما لكونه مستحيال، كقوله: (أ)
 فأخربه مبا فعل املشيب أال ليت الشباب يعود يوما

َى وإما لكونه ممكنا غري مطموع يف نيله كقوله تعاىل: "اَيلَْيَت لََنا ِمْثَل َمآ أُوتِ  (ب)
 ( 79قَاُرْوُن" )سور. القصص: اخآية 

 : 91ه بـــــ حصوله كان طلبه ترجيا ويعرب فيوأنواعه إذا كان املر احملبوب مما يرجي 

ة عسى، حنو قوله تعاىل " فـََعَسى هللُا َأن أَيْيتَ اِبْلَفْتِح" )سور. املائد.: اخآي (أ)
52 ) 

: اخآية َلَعله هللاَ حُيِْدُث بـَْعَد َذِلَك أَْمرًا" )سور. الطالق أو لعل كقوله تعاىل " (ب)
1 ) 

 ى التمين هو )ليت(، وقد يتمىنواللفظ الذي يدل أبصل وضعها للغوي عل
  92بثالثة ألفاظ أخرى لغرض بالغي، وهذه هي: هل، لعل، لو 

                                                           
  71، غةجواهر البالأمحد اهلشيمي،  89

  112، علم املعاينعبد العزيز عتيق،  90

  303، علوم البالغةحممد أمحد قاسم وحميب الدين ديب،  91
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فاغرض البالغي املنشود من وراء التمين بلفهي )هل ولعل( هو إبراز التمين 
 املستحيل وإظهارء يف صور. املمكن القريب احلصول، لكمال العناية به والشوق إليه 

سور. األعراف: "فـََهْل لهَنا ِمْن ُشَفَعآءَ فـََيْشَفُعوا لََنآ" )فمن أمثلة )هل( قوله تعاىل: 
(، ومن أمثلة )لعل( قوله تعاىل: "وقال فرعون اي هامان ابن يل صرحا لعلى 53اخآية 

 أبلغ األسباب، أسباب السموات فأطلع على إله موسى" 

والغرض البالغي من استعمال )لو( يف التمين، هو اإلشعار بعز. التمين 
وقدرته،ألن املتكلم يههره يف صور. املمنوع، إذ أن )لو( تدل أبصل وضعها على امتناع 
ْؤِمِننْيَ" )سور. 

ُ
اجلواب المتناع الشرط، كقوله تعاىل: "فـََلْو َأنه لََنا َكرهً. فـََنُكوَن ِمَن امل

(  وألجل استعمال هذه األدوات يف التمين ينصب املضارع الواقع 102الشعراء: اخآية 
 يف جواهبا 

 

 النداء -5

النداء هو طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه حبرف انئب مناب أدعو املنقول 
وأحرف النداء أو أدواته مثان: اهلمز.، و)أي( و)اي( و)أاي(  93من اخلرب إىل اإلنشاء،

 و)هيا( و)آ( و)آي( و)وا(  وهذه األدوات االستعمال نوعان:

 اهلمز.، وأي لنداء القريب  (أ)
 دوات لنداء البعيد وابقى األ (ب)

                                                           
  74، جواهر البالغةأمحد اهلشيمي،  93
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وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى ابهلمز. وأي، وقد ينزل القريب منزلة البعيد 
 فينادى ىبغري اهلمز. أي  

إشار. إىل علو  مرتبته  فيجعل بعد املنزلة كأنه بعد يف املكان، كقولك "أاي  (أ)
 موالي" وأنت معه للداللة على أن املنادى عهيم القدر فيع الشأن 

 أو إشار. إىل احنطاط منزلته ودرجته، كقولك "أاي هذا" ملن هو معك  (ب)
أو إشار. إىل أن السامع لغفلته وشرود ذهنه كأنه غري حاضر، كقولك  (ج)

 للساهي "أاي فالن" 

وقد خترج ألفاظ النداء عن معناها األصلى ملعان أخرى جمازية تفهم من السياق 
 مبعونة القرآن، ومن أهم ذلك:

 قولك ملن أقبل يتهلم: ايمهلوم أقبل اإلغراء، حنو (1)
 اإلستغاثة، حنو ايهلل للمؤمنني (2)
 الندبة، حنو: (3)

 ووا أسفا كم يههر النقص فاضل فوا عجبا كم يدعى الفضل انقص
  :التعجب، كقوله (4)

 خاللك اجلو فبيضى واصفرى  ايلك من قرب. مبعمر
 الزجر، كقوله: (5)

 تصح والشيب فوق رأسى أملا  أفؤادى مىت املتاب أملا
َتىِن ُكْنُت تـُرَااًب" )سور. النبأ: اخآية  (6) (، 40التحسر والتوجع، كقوله تعاىل "اَيلَيـْ

 حنو: 
 وقد كان منه الرب والبحر مرتعا  أاي قرب معن كيف واريت جوده

 التذكر، كقوله: (7)
 هل األزمن الالتى مضني رواجع أاي منزىل سامى سالم عليكم
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 التحري والتضجر، حنو قوله: (8)
 من أجل هذا بكيناها بكيناك ى أين ساماكأاي منازل سام

االختصاص، وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمري لبيانه  حنو قوله تعاىل "َرمْحَُت  (9)
ْيٌد" )سور. هود: اخآية ْيٌد جمِه  ( 73 هللِا َوبـَرََكاتُُه َعَلْيُكْم أَْهَل البَـْيِت ِإنهُه محَِ

و األصلي، ولكنه أ فالكالم يفيد أبصل وضعه معىن نطلق عليه املعىن احلقيقي
قد خيرج أحياان عن املعىن الذي وضع له أصال ليئدي إلينا معىن جديدا يفهم من 

وكذلك الشأن ابلنسبة ألساليب األمر والنهي  94السياق وترشد إليه احلال اليت قيل فيها 
واالستفهام والتمين والنداء، فقد خيرج  كل منها عن معناه الصلي لغرض بالغىي بديع، 

املتكلم من اخلروج عما يقتضيه ظاهر الكالم، كاخلروج ابألمر عن أصل وضعه  أراده
 95مثال إلفاد. التعجيز، وابلنهي إلفاد. الدعاء وابالستفهام إلفاد. التعجب 

  

                                                           
  40، علم املعاينعبد العزيز عتيق،  94

  41نفس املراجع،  95
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 الفصل الثالث

 عرض البياانت وحتليلها

 

 حملة الكتاب تزكية النفوس ألمحد فريد -أ

يث النيب تاب فيه اخآايت واألحادكتاب تزكية النفوس أل يفه أمحد فريد؛ وهو ك
صلى هللا عليه وسلم وعبارات من علماء السلف اليت يبحث فيه األخالق االسالمية 

 تفلح يف الدنيا واخآخر. بطريق الطهار. والطيب نفسه حىت 

ويقس م املواد  إىل ثالثة عشر اباب، فيبدأ الكتاب مبعرفة ما يقبل به العمل من 
، مث فضل العلم والعلماء، مث بيان أحوال القلوب وأقسامها شروط اإلخالص واملتابعة

وعالمات مرضها وسقمها وأسباب صحتها وأسباب سقمها، فإن الناس ال حيتاجون 
إىل الوصية أبجسادهم حلفظ حياهتا ودفع هالكها، فكلهم أيكل ما يفيده ويرتك ما 

ن يف األغذية ، ويزهدو حيق ق مضرته، ولكنهم يتناولون السموم الضار. املهلكة لقلوهبم
 النافية هلا؛ حىت صارت األجساد هلا قبورا، إال  من رحم ربك، وقليل ما هم 

مث ذكررت اباب يف حماسبة النفس، واباب يف الزهد وأضرار حب الدنيا، ولألسف 
قسم هذا املوضوع يف مجع الطبعات السابقة، مع أنه موضوع واحد، فالتأم مشله بفضل 

 الطبعة هللا عزجل يف هذه 

مث ذكرت عد. عبادات من أحب العبادات إىل هللا عز وجل ال تصلح القلوب 
إال هبا: كالصرب والشكر، والرجاء واخلوف، واحملبة، والتوكل، والرضا، وختمت هذه 

صل اجلولة الطيبة يف الرقائق وما تزكو به النفس ابلتوبة اليت هي وظيفة العمر والسبب املو 
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رِيَن" إىل حمبة هللا عز وجل: َتَطهِ 
ُ
سور. البقر.: اخآية ) "ِإنه هللَا حيُِبه التـهوهاِبنْيَ وحيُِبه امل

222 ) 

م مبدينة منيا 1952والشيخ الدكتور أمحد فريد ولدت يف شهر يوليو سنة 
القمح، مبصر  كان أبوه موظفا دائر. اإلصالح الزراعي فنشأ أمحد فريد يف أسر. بسيطة، 

ب ان  أمت هبا دراسته حىت الثانوية العامة، مث التحق بكلية طوتوفيت والدته ابلسرط
املنصور. وأمضى هبا السنة التمهيدية مث انتقل إىل اإلسكندرية وحصل على بكلوريوس 

 طب جامعة اإلسكندرية 

 

 أنواع الكالم اإلنشائي الطليب يف كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد -ب

نشاء هي ما الحيتمل الصدق من البحث النهري السابق وجدت أن كالم اإل
م اإلنشاء وينقس والكذب لذاته، حنو اغفر وارحم، فالينسب إىل قائله صدق أو كذب 

إىل نوعني، إنشاء غري الطليب و إنشاء الطليب  وألن أكثر أنواع كالم اإلنشاء غري 
الطليب يف األصل أخبار نقالت إىل معىن اإلنشاء من انحية أخرى ولذلك ليست من 

هو و  علم املعاين  وإمنا املبحث عنه يف علم املعاين هو كالم اإلنشاء الطليب مباحث
الذي يستدعي مطلواب غري حاصل يف اعتقاد املتكلم وقت الطلب، وتنقسم إىل األمر 
والنهي واالستفهام والتمين والنداء  وهذه الكالم اإلنشائي الطليب اليت ستبحث عنها 

 ة الباحثة يف هذه الرسالة اجلامعي

انطلق من تلك النهرية، حتل ل الباحثة أنواع كالم اإلنشاء الطليب يف النصوص 
 االتية:

 من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد اليت وردت فيها األمر األحاديث -1
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األمر هو طلب حصول الفعل من املخاطب  كما مسبـ ق ا يف فصل الثاين أن
م فعل ضارع اجملزوم بالم األمر واسعلى وجه االستعالء  وله أربع صيغ: فعل األمر وامل

األمر واملصدر النائب عن فعل األمر  ووجدت األمر يف األحاديث من كتاب تزكية 
 النفوس ألمحد فريد وهي مايلي:

معاذ قوله صلى هللا عليه وسلم: "    أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت: بلى  (1
 وإان اي نيب هللاهذا، قلت:  كف  عليكايرسول هللا، فأخذ بلسانه مث قال:  

؟ فقال: ثكلتك أمك اي معاذ، وهل يكب الناس يف به ملؤاخذون مبا نتكلم
 إال حصائد ألسنتهم؟"  -أو قال على مناخرهم -النار على وجوههم

 خريا أو يقلفل كان يؤمن ابهلل واليوم اخآخرمن  وعن أيب هرير. رضي هللا عنه: " (2
 " ليصمت

هر سول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نوعن جرير رضي هللا عنه قال: سألت ر  (3
  بصرك" اصرفالفجأ. فقال: "

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: إن كنا لنعبد لرسول هللا صلى هللا عليه  (4
التواب  ، إنك أنتوتب علي، اغفر يلوسلم يف اجمللس الواحد مر. يقول: "رب  

  الغفور"
لم قال: " هللا عليه وسحلديث أيب هرير. رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى  (5

  من الدعاء" فأكثرواأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ 
 اللهم إن شئت، اغفر يل اللهمأحدكم ال يقولن قال صلى هللا عليه وسلم: " (6

 املسألة فإنه ال مستكره له"  ليعزمإن شئت،  ارمحين
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ه وسلم: ياحلديث أوس بن أوس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عل (7
"من أفضل أايمكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه 

، قالوا:  فأكثروا الصعقة،  ايعلي  من الصال. فيه فإن صالتكم معروضة علي 
تعرض صالتنا عليك وقد أرمت يعنس بليت؟ فقال: إن هللا  كيفهللا و  رسول

 ياء"  على األرض أن أتكل أجساد األنب حر معز  وجل  
عن أيب مسعود األنصاري قال: أًتان رسول هللا وحنن يف جملس سعد ابن عباد.،  (8

 نصلي عليك اي رسول هللا، فكيففقال له بشري بن سعد: أمران هللا أن نصلي 
؟ قال: فكست رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت متنينا أنه مل يسأله، عليك

ل : اللهم صل على حممد وآولواقمث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "
حممد، كما صليت على آل إبراهيم، وابرك على حممد، وعلى آل حممد، كما 

  ابركت على آل إبراهيم يف العلمني، إنك محيد جميد، والسالم كما قد علمتم"
وعن أيب هرير. رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " يعقد  (9

حدكم إذا هو انم ثالث عقد، يضرب مكان كل عقد.: الشيطان على قافية أ
أ ، فإذا ستيقظ وذكر هللا تعاىل احنلت عقد.، فإن توضفارقدليل طويل  عليك

احنلت عقد.، فإن صلى احنلت عقد.؛ فأصبح نشيطا طيب النفس، وإال 
  أصبح خبيث النفس كسالن"

ليصمت  – فليقل -كف  عليك حلهت األحاديث السابقة فتقول إن الكلمات:  
 – قولوا – وافأكثر  – ليعزم – ارمحين -  اغفر يل - فأكثروا – تب علي - اغفر يل - اصرف–

؛ كلها تدل على األمر ألن تستعمل صيغة األمر من أنواع كالم اإلنشاء الطليب  فارقد
 فاألحاديث فيها األمر من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد وهي ثالثة عشر أحاديث 
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 تاب تزكية النفوس ألمحد فريد اليت وردت فيها النهيمن ك ألحاديثا -2

كما مسبـ ق ا يف فصل الثاين أن النهي هي طلب الكف عن الشيء على وجه 
االستعالء مع اإللزم، ويكون ملن هو أقل شأان من املتكلم، وهو حقيقة يف التحرمي، 

هي و  فمىت وردت صيغة النهي أفادت احلهر والتحرمي على الفور  وصيغتها واحد.
 املضارع املقرون بال الناهية 

حلهت األحاديث يف كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد الجتد األحاديث فيها 
 النهي من ستة اباب اليت حددت الباحثة سابقا 

 

 األحاديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد اليت وردت فيها االستفهام -3

كن معلوما العلم بشيء مل يكما مسبـ ق ا يف فصل الثاين أن االستفهام هو طلب 
من قبل أبدا. خاصة وأدواهتا كثري. منها: اهلمز. وهل وما ومن ومىت وأاين وكيف وأين 
وأىن وكم وأي   ووجدت االستفهام يف األحاديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد 

 وهي ما يلي:

ه يوعن أيب أمامة رضي هللا عنه قال: جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عل (1
؟ فقال رسول هللا ما لهرجال غزا يلتمس األجر والذكر  أرأيتوسلم فقال: 

صلى هللا عليه وسلم: "الشيء له"، فأعادها ثالث مرات ويقول رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: "الشيء له"، مث قال: "إن هللا عز وجل اليقبل العمل 

 إال ما كان له خالصا وابتغي به وجهه" 
يمان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: عن حذيفة بن ال (2

رهبا قلب أش فأي  "تعرض الفنت على القلوب كعرض احلصري، عودا عودا، 
عود قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حىت ت أينكتت فيه نكتة سوداء، و 
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وال وفا معر  ال يعرفالقلوب على قلبني: قلب أسود، مرابدا كالكوز جمخيا، 
فتنة ما دامت  ال تضرهمنكرا إال  ما أشرب من هواه، وقلب أبيض  كرين

 السماوات واألرض" 
لى مبالك ذلك كله؟ قلت: ب أخربكأال معاذ قوله صلى هللا عليه وسلم: "     (3

وإان  اي نيب هللا، فأخذ بلسانه مث قال: كف  عليك هذا، قلت: ايرسول هللا
 يكب الناس يف هل، و اي معاذ ؟ فقال: ثكلتك أمكمبا نتكلم بهملؤاخذون 

 إال حصائد ألسنتهم؟"  -أو قال على مناخرهم -النار على وجوههم
حلديث أوس بن أوس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  (4

"من أفضل أايمكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه 
 ايه، فإن صالتكم معروضة على، قالوا: الصعقة، فأكثروا على من الصال. في

تعرض صالتنا عليك وقد أرمَت يعين بليت؟ فقال: إن هللا  كيف، و رسول هللا
 عز  وجل  حر م على األرض أن أتكل أجساد األنبياء" 

فعن أيب مسعود األنصاري قال: أًتان رسول هللا وحنن يف جملس سعد ابن  (5
 فكيف، اي رسول هللاأن نصلي عليك  عباد.، فقال له بشري بن سعد: أمران هللا

نصلي عليك؟ قال: فكست رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت متنينا أنه مل 
يسأله، مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "قولوا: اللهم صل على حممد 
وآل حممد، كما صليت على آل إبراهيم، وابرك على حممد، وعلى آل حممد،  

اهيم يف العلمني، إنك محيد جميد، والسالم كما قد كما ابركت على آل إبر 
 علمتم" 

عن جابر رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم: "مر  ابلسوق والناس   (6
حيب أن هذا  أيكمكنفتيه، فمر جبدي أسك  ميت فتناوله فأخذ أبذنه، فقل: 

نه لكم، أ ونأحتبنصنع به؟ قال:  ماله بدرهم، فقالوا: ما حنب  أنه لنا بسيئ و 



43 
 

،   لوقالوا: وهللا  فقال:  وهو ميت؟ فكيفكان حيا كان عيبا فيه؛ ألنه أسك 
 وهللا للدنيا أهون على هللا من هذا عليكم" 

 أال - أي - فأي   - ما له - أرأيتحلهت األحاديث السابقة فتقول إن الكلمات: 

هام ألن ف؛ كلها تدل على االستفكيف -أحتبون  - أيكم - فكيف - كيف- هل - مبا -
تستعمل صيغة االستهام من أنواع كالم اإلنشاء الطليب  فاألحاديث فيها االستفهام 

 ث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد وهي ثالثون أحادي

 

 من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد اليت وردت فيها التمين ألحاديثا -4

لذي ال يرجى ا التمين هو طلب الشيء احملبوب كما مسبـ ق ا يف فصل الثاين أن
حصوله  واللفظ الذي يدل أبصل وضعها للغوي على التمين هو )ليت(، وقد يتمىن 
بثالثة ألفاظ أخرى لغرض بالغي، وهذه هي: هل، لعل، لو  ووجدت التمين يف 

 األحاديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد وهي ما يلي:

اال وعلما فهو عبد رزقه هللا مقوله صلى هللا عليه وسلم: "إمنا الدنيا ألربعة نفر:  (1
 يتقى يف ماله ربه، ويصل فيه رمحه، ويعلم هلل فيه حقا؛ فهذا أبحسن املنازل عند

ت بعل أن يل ماال لعمل لوهللا، ورجل آايه هللا علما ومل يؤته ماال: فهو يقول: 
فالن، فهو بنيته ومها يف األجر سواء، ورجل آايت هللا ماال ومل يؤته علما: فهو 

ا بط يف ماله ال يتقي فيه ربه وال يصل فيه رمحه واليعلم هلل فيه حقا، فهذخي
أن يل ماال  ولأبسوأ املنازل عند هللا، ورجل مل يؤته هللا ماال وال علما فهو يقول: 

 لعملت بعلم فالن، فهو بنيته ومها يف الوزر سولء" 
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وق والناس  سعن جابر رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم: "مر  ابل (2
ب أن هذا حي أيكمكنفتيه، فمر جبدي أسك  ميت فتناوله فأخذ أبذنه، فقل: 

أنه لكم،  ونأحتبنصنع به؟ قال:  ماله بدرهم، فقالوا: ما حنب  أنه لنا بسيئ و 
،   لوقالوا: وهللا  قال: وهو ميت؟ ف فكيفكان حيا كان عيبا فيه؛ ألنه أسك 

 يكم" وهللا للدنيا أهون على هللا من هذا عل
نا تعدل كانت الدي  لوعن سهل بن سعد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " (3

 عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء" 

حلهت األحاديث السابقة فوجدت "لو" أربعة حرفا، وكلها تدل على التمين 
لتمين من  األن تستعمل حرف التمين من أنواع كالم اإلنشاء الطليب  فاألحاديث فيها 

 كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد وهي أربعة أحاديث 

 

 من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد اليت وردت فيها النداء ألحاديثا -5

 النداء هو طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه كما مسبـ ق ا يف فصل الثاين أن
مثان:  أدواته حبرف انئب مناب أدعو املنقول من اخلرب إىل اإلنشاء، وأحرف النداء أو

ووجدت النداء يف حديث  اهلمز.، و)أي( و)اي( و)أاي( و)هيا( و)آ( و)آي( و)وا( 
 من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد وهي ما يلي:

معاذ قوله صلى هللا عليه وسلم: "    أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت: بلى  (1
وإان  يب هللااي نهذا، قلت:  كف  عليك، فأخذ بلسانه مث قال:  ايرسول هللا
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 ، وهل يكب الناس يفاي معاذ؟ فقال: ثكلتك أمك به نتكلم مباملؤاخذون 
 إال حصائد ألسنتهم؟"  -أو قال على مناخرهم -النار على وجوههم

وبني هللا عز  وجل  يف احلديث القدسي ثالثة أسباب من أعهم أسباب املغفر.،  (2
هللا  عليه وسلم: قالعن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا 

إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك وال  اي ابن آدمتعاىل: " 
يب شيأ  ال تشركبلغت ذنوبك عنان السماء مث لقيتين  لو اي ابن آدمأابيل، 

  ألتيتك بقراهبا مغفر."
حلديث أوس بن أوس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  (3

ضل أايمكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه "من أف
 ايالصعقة، فأكثروا على من الصال. فيه، فإن صالتكم معروضة على، قالوا: 

تعرض صالتنا عليك وقد أرمَت يعين بليت؟ فقال: إن هللا  كيف، و رسول هللا
  عز  وجل  حر م على األرض أن أتكل أجساد األنبياء"

اي  - اي نيب هللا - ايرسول هللاحاديث السابقة فتقول إن الكلمات: حلهت األ
وكلها تدل على النداء ألن تستعمل أدا.  ؛اي رسول هللا - اي ابن آدم - اي ابن آدم - معاذ

النداء من أنواع كالم اإلنشاء الطليب  فاألحاديث فيها النداء من كتاب تزكية النفوس 
 ألمحد فريد وهي ست ة أحاديث 
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معاين كالم اإلنشاء الطليب يف األحاديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد  -ج
 فريد

كما ذكر يف الفصل الثاىن أن الكالم اإلنشائي الطليب له معىن احلقيقى وغري 
 احلقيقى، وهذا املعاين يف األحاديث يف كتاب تزكية النفوس:

 ديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد احاألمر يف األ -1

وحل لت األمر يف األحاديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد وهي ووجدت 
 مايلي:

معاذ قوله صلى هللا عليه وسلم: "    أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت: بلى  (1
إان هذا، قلت: اي نيب هللا و كف  عليك ايرسول هللا، فأخذ بلسانه مث قال:  

 ل يكب الناس يف؟ فقال: ثكلتك أمك اي معاذ، وهبه ملؤاخذون مبا نتكلم
 إال حصائد ألسنتهم؟"  -أو قال على مناخرهم -النار على وجوههم

يقع ر بصيغة األم الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
، وكان هذه اجلملة استعملت بصيغة فعل األمر على وزن  على مجلة "كف  عليك هذا"

نص يبني ألن يف هذا ال على معىن التهديد َيُكفه  واألمر يف هذه اجلملة تدل -َكفه 
حصائد األلسنة؛ جزاء الكالم احملرم وعقوابته فإن اإلنسان يزرع بقوله وعمله املراد عن 

 احلسنات والسيئات 

خريا أو  ليقلف وعن أيب هرير. رضي هللا عنه: "من كان يؤمن ابهلل واليوم اخآخر (2
 " ليصمت
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يقع ر بصيغة األم م اإلنشاء الطليبالحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كال
 "فـَْليَـُقْل" و "لَِيْصُمْت"، واستعملوا بصيغة املضارع اجملزوم بالم األمر  و على كلمتني

واألمر يف  َيْصُمُت  -، أما "لَِيْصُمْت" على وزن َصَمتَ يـَُقْولُ  -على وزن قَالَ  "فـَْليَـُقْل"
لب كل  صلى هللا عليه وسلم طاألصلى، ألن فيه رسول هللاهذا النص تدل على معىن 

 املسلم ليحفظ األسنتهم 

وعن جرير رضي هللا عنه قال: سألت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم عن نهر  (3
 بصرك"  اصرفالفجأ. فقال: "

 يقعر بصيغة األم الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
واألمر ِرُف  َيضْ  -مر على وزن َصَرفَ كلمة "اْصِرْف"، واستعملت بصيغة فعل األ  على

 ألن فيها النصيحة و اإلرشاد ليخفظ البصر  يف هذا النص تدل على معىن اإلرشاد،

وعن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: إن كنا لنعبد لرسول هللا صلى هللا عليه  (4
 ، إنك أنتعلي وتب، يل اغفروسلم يف اجمللس الواحد مر. يقول: "رب  

 ر" التواب الغفو 

 يقعر بصيغة األم الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
و  ،يـَْغِفرُ  -استعملتا بصيغة فعل األمر على وزن َغَفرَ  ،"ُتْب" وعلى كلمتني "اْغِفْر" 

فو إىل الدعاء، ألن فيه طلب الع واألمر يف هذا النص تدل على معىنيـَتـُْوُب   -ًَتبَ 
 رب ه 

. رضي هللا عنه عن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: " حلديث أيب هرير  (5
 من الدعاء"  فأكثرواأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد؛ 
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يقع ر بصيغة األم الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
ْكِثُر  يُ  -، والكلمة استعملت بصيغة فعل األمر على وزن َأْكثـَرَ على كلمة "َفَأْكِثُرْوا"

  جدتهس الدعاء يفطلب يزيد ، ألنه األصلىواألمر يف هذا لناص  تدل على معىن 

 اللهم إن شئت،اغفر يل  قال صلى هللا عليه وسلم: "ال يقولن أحدكم اللهم (6
 املسألة فإنه ال مستكره له"  ليعزمإن شئت،  ارمحين

يقع ألمر ا بصيغة الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
األمر على وزن  بصيغة فعل تو "لِيـُْعزِم" ، واستمل"اْغِفْر يل" و "اْرمَحْيِن"  على كلمات

  يـُْعزِمُ  -مَ وبصبغة املضارع اجملزوم بالم األمر على وزن َعزَ يـَْرَحُم  -، و َرِحمَ يـَْغِفرُ  -َغَفرَ 
 اإلرشادو "اْرمَحْيِن"، و "اْغِفْر يل" الناص  تدل على معىن الدعاء لكلمة واألمر يف هذا 
 ه العفو والرمحة من رب ه و فيه النصيحة ليصلح يف الدعاء طلبألن  لكلمة "لِيـُْعزِم"،

احلديث أوس بن أوس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  (7
"من أفضل أايمكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه 

، قالوا: اي  ثروافأكالصعقة،  علي  من الصال. فيه فإن صالتكم معروضة علي 
رسول هللا وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت يعنس بليت؟ فقال: إن هللا 

 األرض أن أتكل أجساد األنبياء"  على عز  وجل  حر م

 يقعر بصيغة األم الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
"لى كلمة "َفأَ ع  -، والكلمة استعملت بصيغة فعل األمر على وزن َأْكثـَرَ ْكِثُرْوا َعَليه

على رسول  وا.طلب الصل، ألنه فيه اإلرشادُيْكِثُر  واألمر يف هذا لناص  تدل على معىن 
   بال تكليف وال إلزام فيه وسلم يف يوم اجلمعة ههللا صلى هللا علي
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اد.،  وحنن يف جملس سعد ابن عبعن أيب مسعود األنصاري قال: أًتان رسول هللا (8
فقال له بشري بن سعد: أمران هللا أن نصلي عليك اي رسول هللا، فكيف نصلي 
عليك؟ قال: فكست رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت متنينا أنه مل يسأله، 

ل : اللهم صل على حممد وآقولوامث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "
آل إبراهيم، وابرك على حممد، وعلى آل حممد، كما حممد، كما صليت على 

 ابركت على آل إبراهيم يف العلمني، إنك محيد جميد، والسالم كما قد علمتم" 

يقع ر بصيغة األم الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
  واألمر يف هذا يـَُقْولُ  -، واستعملت بصيغة فعل األمر على وزن قَالَ على كلمة "قـُْوُلْوا"

 صلى هللا على رسول هللاطلب يقول الصلوا. ، ألنه فيه األصلىلناص  تدل على معىن 
 عليه وسلم 

وعن أيب هرير. رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: " يعقد  (9
الشيطان على قافية أحدكم إذا هو انم ثالث عقد، يضرب مكان كل عقد.: 

أ ، فإذا ستيقظ وذكر هللا تعاىل احنلت عقد.، فإن توضرقدفاعليك ليل طويل 
احنلت عقد.، فإن صلى احنلت عقد.؛ فأصبح نشيطا طيب النفس، وإال 

 أصبح خبيث النفس كسالن" 

يقع ر بصيغة األم الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
ُد  واألمر يف هذا يـَْرقُ  -وزن َرَقدَ  ، واستعملت بصيغة فعل األمر علىعلى كلمة "فَاْرَقْد"

، ألا  ن الشيطان طلب يرقد الناس لريقد لناص  تدل على معىن األصلي 
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 النهي يف احلديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد  -2

حلهت األحاديث يف كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد الجتد األحاديث فيها 
 ا النهي من ستة اباب اليت حددت الباحثة سابق

 

 االستفهام يف احلديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد  -3

ووجدت وحللت االستفهام يف األحاديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد 
 وهي ما يلي:

وعن أيب أمامة رضي هللا عنه قال: جاء رجل إىل رسول هللا صلى هللا عليه  (1
 قال رسول هللا؟ فما لهرجال غزا يلتمس األجر والذكر  أرأيتوسلم فقال: 

صلى هللا عليه وسلم: "الشيء له"، فأعادها ثالث مرات ويقول رسول هللا 
صلى هللا عليه وسلم: "الشيء له"، مث قال: "إن هللا عز وجل اليقبل العمل 

 إال ما كان له خالصا وابتغي به وجهه" 

ستفهام ة االبصيغ الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
مز. )أ( ، حيث فيها حرفني االستفهام وهي اهلو "َما َلُه؟" ؛قع على مجلتني "أَرَأَْيَت"ي

واالستفهام يف هذا النص  تدل على معىن األصلى، ألن طلب فهم عن اجلزاء    و )ما(
 اجلهاد 

عن حذيفة بن اليمان رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  (2
شرهبا قلب أ فأي  قلوب كعرض احلصري، عودا عودا، "تعرض الفنت على ال

عود قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حىت ت أينكتت فيه نكتة سوداء، و 
القلوب على قلبني: قلب أسود، مرابدا كالكوز جمخيا، ال يعرف معروفا وال 
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ينكر منكرا إال  ما أشرب من هواه، وقلب أبيض ال تضره فتنة ما دامت 
 رض" السماوات واأل

ستفهام ة االبصيغ الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
  األصلى ألن يسأل به احلال حبرف "َأي "  واالستفهام يف هذا النص  تدل على معىن

ى أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت: بل أالمعاذ قوله صلى هللا عليه وسلم: "     (3
 عليك هذا، قلت: اي نيب هللا وإانايرسول هللا، فأخذ بلسانه مث قال: كف  

 يكب الناس يف هل؟ فقال: ثكلتك أمك اي معاذ، و نتكلم به مباملؤاخذون 
 إال حصائد ألسنتهم؟"  -أو قال على مناخرهم -النار على وجوههم

تفهام صيغة االسالحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب ب
ل"  واالستفهام يف هذا النص  تدل على معىن ، و "هأبحرف "أ )مهز.("، و "مبا"

ألن الطلب السائل العلم بشيء مل يكن معلوما له من جلملة "أال أخربك  "  لتشويقا
مبا نتكلم والتهويل جلملة "قبل،وإمنا يريد أن يوجه املخاطب ويشوقه إىل أمر من األمور؛ 

 ة "وهل يكبجلمل ؛ والنفيألن االستفهام ينشأ عن اجلهل لكونه هائل به؟"
 " الستفهام للنفي هنا أهنا أتت "إالالدليل على أن األن س   ؟"، االن

حلديث أوس بن أوس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:  (4
"من أفضل أايمكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه 

ا: اي تكم معروضة على، قالو الصعقة، فأكثروا على من الصال. فيه، فإن صال
تعرض صالتنا عليك وقد أرمَت يعين بليت؟ فقال: إن هللا  كيفرسول هللا، و 

 عز  وجل  حر م على األرض أن أتكل أجساد األنبياء" 
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ستفهام ة االبصيغ الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
ن الهن  معىن التهويل، ألن ينشأ ع حبرف "كيف"  واالستفهام يف هذا النص  تدل على

 لن يعرض صلواهتم 

فعن أيب مسعود األنصاري قال: أًتان رسول هللا وحنن يف جملس سعد ابن  (5
 كيففعباد.، فقال له بشري بن سعد: أمران هللا أن نصلي عليك اي رسول هللا، 

نصلي عليك؟ قال: فكست رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حىت متنينا أنه مل 
أله، مث قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "قولوا: اللهم صل على حممد يس

وآل حممد، كما صليت على آل إبراهيم، وابرك على حممد، وعلى آل حممد،  
كما ابركت على آل إبراهيم يف العلمني، إنك محيد جميد، والسالم كما قد 

 علمتم" 

تفهام بصيغة االس طليبهذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء ال الحهت الباحثة
ستفهام يف هذا النص  تدل على معىن األصلى، ألن طلب الفهم حبرف "كيف"  واال

 عن سبيل الصلوا. على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

عن جابر رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم: "مر  ابلسوق والناس   (6
حيب أن هذا  أيكمفقل:  كنفتيه، فمر جبدي أسك  ميت فتناوله فأخذ أبذنه،

أنه لكم،  ونأحتبنصنع به؟ قال:  ماله بدرهم، فقالوا: ما حنب  أنه لنا بسيئ و 
،   لوقالوا: وهللا  فقال:  وهو ميت؟ فكيفكان حيا كان عيبا فيه؛ ألنه أسك 

 وهللا للدنيا أهون على هللا من هذا عليكم" 

تفهام بصيغة االس يبهذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطل الحهت الباحثة
يف هذا  واالستفهام"أي"، و "أ )مهز.(" يف مجلة "َأحتُِبـهْوَن"، و"ما"، و"كيف"   حرفأب
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األصلى جلملة "أيكم حيب   " و"أحتبون أنه لكم" ألن يسأل  النص  تدل على معىن
عن احلال وعن التصديق؛ والتحقري جلملة "وما نصنع به؟" و"فكيف وهو ميت؟" ألن 

 تفهام عن الشيء حتقريه فيه االس

 

 ديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد احاألالتمين يف  -4

ووجدت وحللت التمين يف األحاديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد 
 وهي ما يلي:

قوله صلى هللا عليه وسلم: "إمنا الدنيا ألربعة نفر: عبد رزقه هللا ماال وعلما  (1
ذا أبحسن ، ويعلم هلل فيه حقا؛ فهفهو يتقى يف ماله ربه، ويصل فيه رمحه

أن يل ماال  لواملنازل عند هللا، ورجل آايه هللا علما ومل يؤته ماال: فهو يقول: 
لعملت بعل فالن، فهو بنيته ومها يف األجر سواء، ورجل آايت هللا ماال ومل 
 يؤته علما: فهو خيبط يف ماله ال يتقي فيه ربه وال يصل فيه رمحه واليعلم هلل

حقا، فهذا أبسوأ املنازل عند هللا، ورجل مل يؤته هللا ماال وال علما فهو فيه 
 " ءالن، فهو بنيته ومها يف الوزر سواأن يل ماال لعملت بعلم ف لويقول: 

 مينتبصيغة ال الحهت الباحثة هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب
 ع "لو"، وتدل معىن األصلى ألن يههره يف صور. املمنو  حبرف

عن جابر رضي هللا عنه أن النيب صلى هللا عليه وسلم: "مر  ابلسوق والناس   (2
كنفتيه، فمر جبدي أسك  ميت فتناوله فأخذ أبذنه، فقل: أيكم حيب أن هذا 

ه لكم، نصنع به؟ قال: أحتبون أن له بدرهم، فقالوا: ما حنب  أنه لنا بسيئ وما
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، فكيف وهو ميت؟ فقكان حيا كان عيبا فيه؛ ألنه أ  لوقالوا: وهللا  ال: سك 
 وهللا للدنيا أهون على هللا من هذا عليكم" 

مين بصيغة الت هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب الحهت الباحثة
 وتدل معىن األصلى ألن يههره غري مطموع يف نيله حبرف "لو" ، 

دل ينا تعكانت الد  لوعن سهل بن سعد عن النيب صلى هللا عليه وسلم قال: " (3
 عند هللا جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء" 

هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب بصيغة التمين  الحهت الباحثة
 وتدل معىن األصلى ألن هللا يههره يف صور. املمنوع ، حبرف "لو"

 

 ديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريداحالنداء يف األ -5

اديث من كتاب تزكية النفوس ألمحد فريد وهي ووجدت وحللت النداء يف األح
 ما يلي:

معاذ قوله صلى هللا عليه وسلم: "    أال أخربك مبالك ذلك كله؟ قلت: بلى  (1
وإان  اي نيب هللاهذا، قلت:  ، فأخذ بلسانه مث قال: كف  عليكايرسول هللا

 ، وهل يكب الناس يفاي معاذ به؟ فقال: ثكلتك أمك نتكلم ملؤاخذون مبا
 إال حصائد ألسنتهم؟"  -أو قال على مناخرهم -ر على وجوههمالنا
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داء بصيغة الن هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب الحهت الباحثة
"اي" هي لنداء البعيد، يف مجلة "اي رسول هللا" و "اي نيب هللا" و"اي معاذ" تدل حبرف 

 على معىن األصلى، ألن طلب املتكلم إقبال املخاطب عليه 

بني هللا عز  وجل  يف احلديث القدسي ثالثة أسباب من أعهم أسباب املغفر.، و  (2
عن أنس رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: قال هللا 

إنك ما دعوتين ورجوتين غفرت لك على ما كان منك  اي ابن آدمتعاىل: " 
رك يب شيأ يتين ال تشلو بلغت ذنوبك عنان السماء مث لق اي ابن آدموال أابيل، 

 ألتيتك بقراهبا مغفر." 

اء بصيغة الند هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب الحهت الباحثة
"اي" هي لنداء البعيد، يف مجلة "اي ابن آدم" تدل على معىن األصلى، ألن طلب حبرف 

 املتكلم إقبال املخاطب عليه 

وسلم:  ل هللا صلى هللا عليهحلديث أوس بن أوس رضي هللا عنه قال: قال رسو  (3
"من أفضل أايمكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه 

 ايالصعقة، فأكثروا على من الصال. فيه، فإن صالتكم معروضة على، قالوا: 
، وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمَت يعين بليت؟ فقال: إن هللا رسول هللا

 أن أتكل أجساد األنبياء" عز  وجل  حر م على األرض 

اي" هي "بصيغة النداء حبرف  هذا النص  ووجدت أن كالم اإلنشاء الطليب الحهت الباحثة
يف مجلة "اي رسول هللا" تدل على معىن األصلى، ألن طلب املتكلم إقبال  لنداء البعيد،

 املخاطب عليه 
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 الفصل الرابع

 اإلختتام

 

 نتائج البحث  -أ

ئلة قا البياانت السابقة، فاستنتجت النتائج من أسبعد أن حبثت والحهت عمي
 البحث السابقة يف هذا البحث، ونتيجة هذا البحث إثنان، مها:

كانت أربعة أنواع كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب تزكية النفوس من ابب األول  -1
صغتان ومها فعل  كالما، وفيها  13تكون من س وهي األمر إىل ابب الساد

األمر كمثل "ليصمت"؛ ضارع اجملزوم بالم امل" و مر كمثل "ارمحيناأل
الذي  كالما كمثل "فكيف وهو ميت؟"؛ والتمين  12واالستفهام تكون من 

كالما    6تكون من ثل "لو أن يل ماال   "؛ والنداء كالما كم  4تكون من 
كمثل "اي نيب هللا"؛ وكلها موجود يف كتاب تزكية النفوس من ابب األول إىل 

 ألمحد فريد ابب الساديس 
تكون قيقي احلعىن املأما من انحية معناها؛ فينقسم كالم األمر إىل قسمني يعىن  -2

الدعاء   1اإلرشاد،  2التهديد،  1تكون من احلقيقي الذي معىن وغري  5من 
معىن  4قسمني يعىن معىن حقيقي تتكون من  وينقسم كالم االستفهام إىل

 1النفي،  1التهويل،  2ق، التشوي 1الوعيد،  1وغري حقيقي تتكون من 
التحقري  وملعىن من كالم التمىن تدل على معىن حقيقي، ألهنا تستعمل أدوات 

 التمىن  أما معىن كالم النداء تدل على معىن حقيقي 
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 قرتاحاتاال -ب

محدا وشكرا لك اي هللا وعلى آل سيدان حممد عبده ورسوله  وقد مت البحث 
ريد اء الطليب يف كتاب تزكية النفوس ألمحد فالتكميلي حتت املوضوع "كالم اإلنش

)دراسة حتليلية بالغية("، اعتمد الباحثة على أن هذا البحث التكملي بعيدا من الكمال 
وال ختلو عن النقصان واألخطاء يف البيان والشرح، فلذلك ترجو الباحثة القراء أن تتمها 

 إذا وجدت بعض ما ال يليق فيه 
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