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 االستهالل
 
 

 أحبيين ألسبوع، ألايم، لساعات
 فلست أان الذي يهتم ابألبد

 )نزار قباين(
 

Cintailah aku, sepekan, sehari, sejam... 

Aku bukanlah seorang yang peduli akan masa... 

(Nizar Qabbani) 

 
 
 
 
 
 

 ال شيئ من األفراح يبقى، وال شيئ من األحزان يرحل
 )حممد السامل(

 

Tak ada kebahagiaan yang menetap, dan kesedihan itu tak jua lenyap. 

(Mohammad Al-Salem) 
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 اإلهداء
 

 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل 
 ريب عّز وجّل ورسوله املصطفى، صلى عليه هللا مدى األزمان. .1
، ويصربان كثريا مها لرتبييتجهدهاري" وأّمنا احملبوبة "أمرية" الذان قد بذال أبينا احملبوب "أمحد ط .2

 على عنادي. ال جيازي شكري حقيقة على ما أهديتما يل. 
أخيت الصغرية "إقليما وردة". كوين ابنة صاحلة وانفعة ومفّرحة لوالديك، وال تكوين مثل أخيك   .3

 هذا.
 و املدينة "سورااباي". مجيع عائليت يف القرية "مرجوساري"  .4
غ د "النور الثاين املرتضى" بولوالونج ومعهد "مفتاح اهلدى" غادينمجيع املشايخ واألساتذ مبعه .5

 .ينومعهد "سبيل الرشاد" غاسيك الذين يعلمونين ويربون
 مجيع احملاضرين يف قسم اللغة العربية وأدهبا.  .6
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 كلمة الشكر والتقدير
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
والسالم على سيدان حممد الرؤوف الرحيم، وأعجز جبوامع احلمد هلل السميع العليم، والصالة  

 الكلم، أما بعد :
رواية "حبيبيت  يف االكالم ومعانيه ة"صيغلقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع  

وجبهد واجتهاد وال  ،مبعونة هللا سبحانه وتعاىل بكماء" حملمد السامل )دراسة حتليلية يف علم املعاين("
 اعدة اآلخرين يف هذا البحث. لذلك، يقدم الباحث فائق االحرتام ومنتهى الشكر إىل :ينسى مس

 أ.د. عبد احلارس، بصفة مدير جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنج. .1
 .د. شافية، بصفة عميدة كلية العلوم اإلنسانية .2
 .د. حليمي، بصفة رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا .3
سواتمان املاجستري، بصفة مشرف هذا البحث اجلامعي، على صربه، وجهده، ومجيع د.  .4

  إرشاداته الغالية.
الذين كانوا يقبلونين رغم ”ISBAM“ و  ”Oricimaru“األصدقاء يف مجعية املوسقي البنجري  .5

 أنين عديد من النقصان والزالت، ومنكم أعرف معىن الصرب والقناعة واألخوة واجلهاد.
خصوصا إىل من رافقتاين كثريا يف املقهى ألداء هذا البحث،  (moodboster)مسات مجيع احمل .6

 ومن اليت اهتمتين كثريا وتصر إبرسال رسالتها لتحمسين.
  من يساعدونين يف إهناء هذا البحث اجلامعيع مجي .7
 2114مجيع األصدقاء النجباء بقسم اللغة العربية وأدهبا يف عام الدراسي  .8

ن يرضى والنافعة. عسى هللا أجزاهم هللا أحسن اجلزاء، وأطال هللا بقاءهم يف الصحة والعافية 
مبا عملنا ويهدينا إىل صراطه املستقيم. وجعلنا هللا وإايهم من أهل العلم والعمل اخلري وجعل هذا 

 الباحث انفعا للبحث خاصة ولقارئني عامة.
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 حثاتقرير الب
 : أفيدكم علما أبنين الطالب

 : حممد فهم ريزا الطاهر    االسم 
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خر. وإذا ادعى أحد يف املستقبل أنه من أتليف اآله من إبداع غريي أو حضره وكتبه بنفسي وما زاد
أو  تكون املسؤولية على املشرفأتليفه وتبني أنه فعال من حبثي فأان أحتمل املسؤولية على ذلك ولن 

قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية  ةمسؤولي
 ماالنج.

 
 حتريرا مباالنج،

 باحثال
 
 

 حممد فهم ريزا الطاهر
 30134341رقم القيد : 
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( لكلية S-1املطلوب الستيفاء شروط االختبار النهائي واحلصول على درجة سرجاان )
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 لكلية العلوم اإلنسانية جبامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 
 7431يوليو  40 االنج،حتريرا مب
 (              )   املاجستري د. احلاج ولداان ورغاديناات،  -3
 (              )     د. ليلي فطرايين، املاجستري  -7
 (              )    د. احلاج سواتمان، املاجستري  -1
 

 املعرف
 كلية العلوم اإلنسانيةال ةعميد

 
 

 املاجستري ،يةشاف. د
 302240343003417447رقم التوظيف : 
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 اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا.
 

 7431 يوليو 40 تقريرا مباالنج،
 عميدة كلية العلوم اإلنسانية
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 هبا.اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأد
 
 

 7431يوليو  40 تقريرا مباالنج،
 اللغة العربية وأدهبا رئيس قسم

 
 
 

 ، املاجستريمييحلد. 
 301340327440433442رقم التوظيف: 
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 امللخص
م  يف رواية "حبيبيت بكماء" حمل امعانيهالكالم و  ةصيغ. 8431. 30134341حممد فهم ريزا الطاهر. 

لعلوم . البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا، كلية االسامل )دراسة حتليلية يف علم املعاين(
 اإلنسانية، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 ف : د. احلاج سواتمان، املاجسترياملشر 
 

 الكلمة األسسية : علم املعاين، حممد السامل
كان القلم والكالم وسيلتني عند اإلنسان لتعبري عواطفهم. من أحد الوسائل لفهم اللغة يف العربية 

تحليل لهو علم املعاين الذي يبحث عن الكالم اخلربي والكالم اإلنشائي. يستخدم الباحث علم املعاين 
 الرواية "حبيبيت بكماء" حملمد السامل، وهو الروائي السعودي املشهور.

الكالم اخلربي والكالم اإلنشائي ما أشكال (. 3، ومها : يف هذا البحثطرح الباحث أسئليت البحث 
 يتضمنما معاين الكالم اخلربي واإلنشائي الذي (. 8حملمد السامل ؟، و   الذي ورد يف رواية "حبيبيت بكماء"

  "حبيبيت بكماء" حملمد السامل ؟. يف رواية
أما الطريقة . (library research)يستخدم الباحث البحث الوصفي الكيفي بنوع الدراسة املكتبية 

 analysis)جلمع البياانت هي طريقة الكتابة والقراءة. والطريقة لتحليل البياانت هي حتليل املضمون 

content). 
الم اخلربي كالبحث : تتضمن الرواية "حبيبيت بكماء" حملمد السامل على نوعي ال أما النتائج يف هذا

 تفصيل. تتكون الكالم( كالما من الشخصية الرئيسية مع ال882يت وسبعة وعشرين )والكالم اإلنشائي مبائ
( كالم. يتكون 334ة وتسعة )( كالما، والكالم اإلنشائي من مائ332ة وسبعة عشر )اخلربي من مائ

( كالما. وتفصيلها : 332ة عشر )ة وسبعاألضرب و اخلروج عن مقتضاه من مائ لكالم اخلربي من حيثا
( خربا طلبيا، وخربين إنكاريني. مجيع الكالم اخلربي 38( خرب ابتدائي، و إثنتا عشر )341ة و ثالث )مائ

معناه  عن راض وخروجهيف هذه الرواية ال خترج عن مقتضاه الظاهر. يتكون الكالم اخلربي من حيث األغ
( كالم، فائدة 6( كالم. وتفصيلها : الزم الفائدة ستة )332ة وسبعة عشر )اليت تفهم من السياق من مائ

( كالم، إظهار الفرح 2ة )واإلرشاد كالمان، الدعاء وطلب سبع ( كالما، الوعظ20اخلرب أربعة وسبعون )
( كالم، األمر كالمان، 0م، إظهار الضعف أربعة )( كال1( كالم، إظهار التحزن والتفجع ثالث )1ثالثة )

( كالم، 1( كالم، الشتمة كالم واحد، الوعيد ثالثة )1النهي كالم واحد، االسرتحام واالستعطاف ثالثة )
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( كالم، الفخر كالم واحد، التعريض كالم واحد، التوبيخ كالم 1إظهار التحسر كالمان، املدح ثالثة )
( كالم لغري الطليب. كلها على صيغة واحد وهي "التعجب" 1ثالثة ) ي تتكون منواحد. أما الكالم اإلنشائ

(  18( كالم. وتفصيلها : األمر إثنتان وثالثون )342) ما أفعل". أما الطليب تتكون من مائة وسبعبوزن "
( كالما، والنداء كالم واحد. 81( كالما، االستفهام مثانية ومخسون  )36كالما، النهي ستة عشر )

( كالما، الدعاء كالم واحد، التكوين كالم 88ألغراض أو املعىن لصيغة األمر : االلتماس إثنتان وعشرون )ا
 ( كالم، اإلابحة كالم واحد، والتهديد كالم واحد. األغراض أو املعىن لصيغة النهي :6واحد، إرشاد ستة )

( كالم، الدعاء كالم واحد، اإلرشاد كالمان، والتعريض كالم واحد. األغراض أو 38إثنا عشرة ) االلتماس
(  82( كالما، طلب التصور سبعة وعشرون )86املعىن لصيغة االستفهام : طلب التصديق ستة وعشرون )

ملعىن لصيغة ( كالم، التعجب كالم واحد، والتعريض كالم واحد. األغراض أو ا1كالما، التقرير ثالثة )
 النداء : األصلي )طلب اإلقبال للمخاطب( كالم واحد.
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ABSTRAK 

 

M. Fahmi Reza At-Tohir. 14310108. 2018. Makna dan Bentuk Kata dalam Novel “Habibati 

Bukamaa’” karya Mohammed Al-Salem (Studi Analisis Ilmu Al-Ma’ani). Skripsi, Jurusan 

Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora,  Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang.  

 

Pembimbing : Dr. H. Sutaman, M.A. 

 

 

Kata Kunci : Ilmu Al-Ma’ani, Mohammed Al-Salem 

 

Lisan dan tulisan merupakan sarana bagi manusia untuk berekspresi, dan keduanya 

berkaitan dengan bahasa. Salah satu perantara bahasa mudah dipahami dalam ranah Bahasa Arab 

adalah adanya ilmu Al-Ma’any yang membahas kalam khobar dan kalam insya’. Dalam penelitian 

ini, peneliti menggunakan ilmu maani sebagai alat untuk menganalisa novel “Habibati Bukama” 

karya Mohammad Al-Salem, salah satu novelis berkebangsaan Saudi yang terkenal. 

 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1). Apa saja bentuk kalam khobari dan 

kalam insya’i pada novel “Habibati Bukama’” karya Mohammad Al-Salem, dan 2). Apa saja 

makna yang terkandung dalam kalam khobari dan kalam insya’i pada novel “Habibati Bukama’” 

karya Mohammad Al-Salem.”   

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. 

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan teknik baca catat. Sedangkan teknik analisis data 

menggunakan teknik analisis konten. 

 Hasil penelitian ini menunjukkan ada 227 bentuk kalam khobar dan kalam insya’ dari 

tokoh utama, dengan rincian 117 kalam khobari dan 110 kalam insya’i. Dalam pembagian khobar 

diperoleh data 117 kalimat dengan perincian 103 khobar ibtida’i, 12 khobar tholabi, dan 2 khobar 

inkari Dalam pembagian arti kalam khobar dan keluarnya dari arti aslinya sesuai konteks juga 

diperoleh data 117 kalimat dengan perincian : memberi informasi pada lawan bicara pada saat ia 

dalam keadaan sudah mengetahui 6 kalimat, memberi informasi pada lawan bicara pada saat ia 

dalam keadaan belum mengetahui 74 kalimat, nasihat dan petunjuk 2 kalimat, permintaan dan 

harapan 7 kalimat, menunjukkan kegembiraan 3 kalimat, menunjukkan kesedihan 3 kalimat, 

menunjukkan kelemahan 4 kalimat, perintah 2 kalimat, larangan 1 kalimat, meminta belas kasihan 

3 kalimat, mencaci 1 kalimat, ancaman 3 kalimat, menunjukkan kekecewaan 2 kalimat, pujian 3 

kalimat, membanggakan 1 kalimat, menyindir 1 kalimat, menghina 1 kalimat. Dalam kalam 

insya’ terdapat 3 kalam insya’ ghairu tholabi, dan kesemuanya berbentuk ta’ajub dengan wazan 

“maa af’ala”. Sedangkan dalam kalam insya’ tholabi terdapat 107 kalimat dengan perincian : 

kalimat perintah 32 kalimat, larangan 16 kalimat, pertanyaan 58 kalimat, dan panggilan 1 kalimat. 

Kemudian makna dalam kalimat perintah meliputi : permintaan tolong 22 kalimat, doa 1 kalimat, 

perintah agar menjadi 1 kalimat, petunjuk 6 kalimat, pembolehan 1 kalimat, dan ancaman 1 

kalimat. Adapun makna dalam kalimat larangan meliputi : permintaan tolong 12 kalimat, doa 1 

kalimat, petunjuk 2 kalimat, dan sindiran 1 kalimat. Adapun makna pertanyaan meliputi : 

meminta penegasan 26 kalimat, meminta penjelasan 27 kalimat, penegasan 3 kalimat, heran 1 

kalimat, dan sindiran 1 kalimat. Adapun arti dari panggilan yaitu hanya satu, yakni meminta lawan 

bicara untuk menghampiri 1 kalimat.   
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Oral and written is a means for humans to express, and both are related to language. One 

language intermediary is easily understood in the Arabic realm is the existence of Al-Ma'any 

science that discusses kalam khobar and kalam insya '. In this study, researchers used the science 

of al maani as a tool to analyze novel "Habibati Bukama" by Mohammad Al-Salem, one of the 

famous Saudi novelist. 

The formulation of the problem in this research are: 1). What are the forms of kalam 

khobari and kalam insya'i on the novel "Habibati Bukama" by Mohammad Al-Salem, and 2). 

What are the meanings contained in kalam khobari and kalam insya'i on the novel "Habibati 

Bukama" by Mohammad Al-Salem.  

This research is a qualitative research with type of library research. The data collection 

techniques using the techniques of reading and engineering notes. While the technique of data 

analysis using content analysis techniques. 

The results of this study show there are 227 forms kalam khobar and kalam insya 'from 

the main character, with details 117 kalam khobari and 110 kalam insya'i. In the division of khobar 

we get 117 sentences with details of 103 khobar ibtida'i 12 khobar tholabi, and 2 khobar inkari. 

In the distribution of the meaning of kalam khobar and the exit from the original meaning in 

context also obtained data 117 sentences with the details: give information to the other person 

when he is in the state already know 6 sentences, give information to the other person when he is 

not yet know 74 sentences, advice and clues 2 sentences, requests and expectations 7 sentences, 

showing joy 3 sentences, showing sadness 3 sentences, showing weakness 4 sentences, 2 sentence 

command, 1 sentence prohibition, asking for mercy 3 sentences, berating 1 sentence, threat 3 

sentences, showing disappointment 2 sentences, praise 3 sentences, boast 1 sentence, satire 1 

sentence, insult 1 sentence. In kalam insya' there are 3 kalam insya' ghairu tholabi, and all shaped 

ta'ajub with wazan "maa af'ala". While in kalam insya 'tholabi there are 107 sentences with details: 

32 sentence command, 16 sentence prohibition, 58 sentence question, and 1 sentence call. Then 

the meaning in the sentence of the command includes: a request for help 22 sentences, 1 sentence 

prayer, order to be 1 sentence, 6 clause sentence, 1 sentence acquisition, and 1 sentence threat. 

The meaning in the sentence prohibition includes: 12 sentence request sentence, 1 sentence 

prayer, 2 sentence clues, and 1 sentence allusions. The meanings of the questions include: asking 

for confirmation of 26 sentences, asking for explanations 27 sentences, 3 sentence affirmations, 

1 sentence wonder, and 1 sentence allusions. The meaning of the call is only one, ie ask the person 

to talk to approach 1 sentence. 
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 الباب األول
 مقدمة

 خلفية البحث .أ
. ولإلنسان عديد من )جين، دون سنة( اللغة هي أصوات يعربها كل قوم عن أغراضهم

الوسائل ليعرب عواطفهم. فكان الكالم والقلم من أكثرهم استخداما. هذا يوافق ما قاله علي 
 Sa'id ،tanpa) الكتابة به تدل على عبارة اللسانالنبتييت أبن القلم أحد اللسانني لإلنسان ألن 

tahun).  إذا كان اإلنسان عاجزا ليعرب عواطفهم بكالمه، فيستطيع ذلك بقلمه. وقد وجد من
  القلم أشكال متنوعة، منها املقاالت والقصص والرواية وما سوى ذلك.

لقد ارتبط الكالم والقلم ارتباطا قواي ابللغة ألهنما من الوسائل لتعبري العواطف. فاللغة  
الغة ت العلوم لكي تصبح اللغة بينا وواضحا، منها علم البال تفهم مبهمة أو خفية كانت. كثر 

وكونه منتشرا يف أحناء العامل. فالبالغة لغة : الوصول واالنتهاء، واصطالحا : كون الكالم 
فصيحا قواي فنيا يرتك يف النفس أثرا خالاب، ويالئم املوطن الذي قيل فيه، واألشخاص الذين 

 (1991)قالش،  خياطبون.
ابعتماد على ما قد سبق، أن علم املعاين فرع من فروع علم البالغة الثالثة. وهو أصول 
وقواعد يعرف هبا كيفية مطابقة الكالم ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق 

 وهذه العلم يهتم بكيفية آداء الكالم ومراعاته ملقتضى احلال، حىت )اهلامشي، بدون سنة( له.
 قسم الكالم إىل اخلربي واإلنشائي.

الكالم اخلربي هو ما يصح أن يدعي لقائله صادقا أو كاذاب. فإن كان الكالم مطابق 
فى )علي اجلارم ومصطللواقع كان قائله صادقا. وإن كان غري مطابق له كان قائله كاذاب. 

 مدلوله يف اخلارج بدون النطق به . وإن شئت فقل "اخلرب هو ما يتحقق(1911أمني، 
. وأما الكالم اإلنشائي ما ال يصح أن يقال لقائله إنه صادق أو كاذب. (1999)اهلامشي، 

  .(1911أمني، )علي اجلارم ومصطفى 
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كما ذكر يف السابق، أبن الوسائل لتعبري العواطف ليس الكالم فحسب، فالقلم له دور 
مهم ويوجد أبشكاله املتنوعة كمثل اجملالت والقصص والرواية وما سوى ذلك اليت ألفها عربيا  

القلم  لكان أو عجميا. وللمؤلف مسامهة عظيمة يف أتليفه ألنه يعرب عن فكرته وعواطفه بشك
 يف الرواية أو القصص بلغته املعينة ليبلغ آراءه إىل ذهن القارئ ويتواصل مع القارئ عرب قلمه.

روائي حممد السامل هو كاتب و بقلمه هو حممد بدر السامل.  ونيبدعالذين   نيأحد املؤلف
سعودي ظهر مؤخرًا وزاد شهرته على مواقع التواصل االجتماعية خاصة على موقع توتري 

وعت كتاابته بني النصوص القصرية والطويلة أشهر رواايته أحبك وكفى وحبييت بكماء تن
 . وشغفها حبا ومرحبا اي سكر وكلك الليلة يف صدري

رواية "حبيبيت بكماء" هي من إبداع قلمه. تقص هذه الرواية عن احلب الشباب يقال له 
"هتان" مع حبيبته يقال هلا "حنني"، وكانت حنني أبكم. ردت أم هتان على ذلك احلب ردا 
شديدا لكون حنني أبكم. ال تريد أم هتان أن ترى حفيدها يف خسارة لكون أمها، بل ستطلب 

م قد لقي بعد مرور األاييف يوم احلساب أبنه قد عصاها وليس من أهلها.  ابنها، يعين هتان،
هتان مع دايال، أحد الطبيبة يف إحدى املستشفيات وتتحاب بعضه بعضا، رغم أن دايال هي 

 متزوجة، ولكن ال حيب زوجها.
من األمثلة اليت توجد فيها كالم اخلربي والكالم اإلنشائي هي ما تلي : "أعتذر على 
أتخري ابلرد، كنت انئمة، ولكن ملاذا تفرح اي هتان ؟ أخربين عن أسباب حزنك !"، "ال تقلق 
نفسي معي اي حنني، أكملي نومك، وأحالما سعيدا أمتناها لك". تلك املكاملة تقص عن 

ن هتان. وال يريد هتان أن يقص أسباب حزنه وطلبها الستكمال سؤال حنني لسبب حز 
 نومها. 

لقد وجد الباحث عديد من الكالم أو احلوار بني حتان وحنني، وحتان مع غريه. بسبب 
ذلك أراد الباحث أن تبحث عن كالم هتان نفسه وكالمه مع حنني يف رواية حبيبيت بكماء 

  خرباي كان أو إنشائيا.
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الباحث يف هذه الرواية هو أهنا اندرة يف البحث. وحتتسب هذه الرواية  أما سبب اختيار
م. وأما سبب اختيار الباحث يف اإلطار  2113من الرواية املعاصرة ألهنا طبعت يف سنة 

ال ميلك املعىن الثابت، بل ميلك معىن آخر ابعتبار حال املتكلم. مثال، النظري هو، أن الكالم 
يقول له "استمر نومك !". مل يقصد هذه األمر الستمرار النوم، بل  انم عمرو طوال يوم، وزيد

 يقصد للتوبيخ لكي يستيقظ عمرو.
 

 أسئلة البحث .ب
  الكالم اخلربي والكالم اإلنشائي الذي ورد يف رواية "حبيبيت بكماء"أشكال ما  .1

 حملمد السامل ؟
معاين الكالم اخلربي واإلنشائي الذي يتضمن يف رواية "حبيبيت بكماء" حملمد  ما .2

 السامل ؟
 

 أهداف البحث .ج
صية هتان ائي من شخاليت تتضمن على املعىن اخلربي واإلنش مملعرفة أشكال الكال .1

 نفسه ومع حنني يف رواية حبيبيت بكماء حملمد السامل.
خصية هتان من ش اخلربي واإلنشائي كالميالكلمات اليت تتضمن على  معىن ملعرفة  .2

 نفسه ومع حنني يف رواية حبيبيت بكماء حملمد السامل.
 

  فوائد البحث .د
 انقسم الباحث يف هذه الفوائد قسمني، يعين :

 الفائدة النظرية .1
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رجاء يف هذا البحث أن يكون زايدة الفهم عن دراسة علم املعاين خاصة يف الكالم 
 اية حبيبيت بكماء.يوجد يف رو اخلربي واإلنشائي الذي 

  طبيقيةتالفائدة ال .2
منا هو يتغري ، إيفيد هذا البحث كي يعرف القراء أبن الكالم ال ميلك املعىن الثابت

 ملقتضى حاله. وما سوى ذلك، كي أيخذ القراء عربة من رواية حبيبيت بكماء.
 

  دراسات السابقةال .ه
والكالم اإلنشائي يف رواية النظارة السوداء الكالم اخلربي ، 2111حرفة مرضات هللا،  .1

ونتائج البحث الىت حصلتها الباحثة هي: وجدت الباحثة  .إلحسان عبد القدوس
( كالما من الشخصية الرئيسية 86نوعا كالم اخلرب وكالم اإلنشاء بثمانية وستني )

  31كالما، وتتكون كالم اإلنشاء من   31مع التفصيل، تتكون كالم اخلرب من 
خربا  13ما. وإن كالم اخلرب املتضمنة  ى قصة "النظارة السوداء"، تتكون من كال

خربا إنكاراي، وهذا يدل على أن املتكلمة من  4خربا طلبيا و  14ابتدائيا، و 
الشخصية الرئيسية  ى قصة النظارة السوداء معظمهم  ى حالة اجلاهل أو خايل الذهن 

كالم، االسرتحام   1أآل وهو التوبيخ واملرتدد. وأما أغراض اخلرب لكل منها 
كالم، التذكري مبا بني املراتب كالم واحد،   9كالم، فائدة اخلرب   3واالستعطاف 

كالم،   1كالم، التعريض   4كالم، التحذير   3إظهار التحسر على شيء حمبوب 
املدح كالم واحد، وإظهار الفرح مبقبل والشماتة مبدبر كالم واحد. وإن كالم اإلنشاء 

والصيغ  .كالما كلها إنشاءٌ طلبٌ   31تضمنة  ى قصة "النظارة السوداء"، تتكون من امل
كالم  8كالما والنهي   11املستخدمة فيه تتكون من ثالث صيغ وهو األمر 

كالما. واألغراض أو املعىن لكل منها أآل وهو لصيغة األمر لغرض   22واالستفهام 
كالم، واإلابحة كالم واحد.   3ى كالم، واألصل  3كالم، وااللتماس   3االرشاد 
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ولصيغة النهي لغرض الكراهة كالمان، واألصلى كالم واحدـ والتهديد كالم واحد، 
كالم،   1وااللتماس كالمان. ولصيغة االستفهام لغرض التحقري كالمان، واألصلى 

كالم، واألمر كالمان، واإلنكار على الفاعل فعله كالم واحد، واالستبعاد    3والتحسر 
مبحث هذا .كالم، والتقرير كالمان، والتشويق كالم واحد  3م واحد والتهكم كال

البحث ومبحث الباحث يتساوى يف النظرية، وهو الكالم اخلربي والكالم اإلنشائي 
و مبحث هذا البحث ومبحث الباحث خيتلف يف املوضوع. موضوع يف علم املعاين. 

ان عبد القدوس، وموضوع هذا البحث يستخدم رواية "النظارة السوداء" إلحس
 الباجث يستخدم رواية "حبيبيت بكماء" حملمد السامل.

ا النتائج ، أمالكالم اخلربي يف قصة موسى وفرعون يف سورة الشعراء،  2118صفية،  .2
 11طلبيا و 1إبتدائيا، و 39كالما خرباي بالثة أنواع هي   81يف هذا البحث فهي 

تنزيل خايل  1عن مقتضى الظاهر، هي: إنكاراي. وهناك كثري من الكالم املخرج 
تنزيل املنكر منزلة اخلايل،  1تنزيل غري املنكر منزلة املنكر، و 6الذهن منزلة املرتدد، و

تنزيل مرتدد منزلة  1تنزيل املنكر منزلة املرتدد، و 2تنزيل مرتدد منزلة املنكر، و 2و
فائدة  41كثرية، وهي: اخلايل. أما أغراض يف إلقاء هذا اخلرب يف قصة موسى وفرعون  

فخرا،  1هتديدا، و 3إظهار الضعف، و 2اسرتحاما، و 3الزم الفائدة، و 4اخلرب، و
خيتلف الباحث هبذا البحث من حيث النظرية واملوضوع. يستخدم هذا  .حتذيرا 1و

البحث نظرية الكالم اخلربي فقط، والباحث يستخدم نظرية "الكالم اخلربي والكالم 
هذا البحث هو إحدى سورة من القرآن، وهي سورة الشعراء. موضوع اإلنشائي. 

 وموضوع الباجث يستخدم رواية "حبيبيت بكماء" حملمد السامل.
حتليل كالم اإلنشاء يف كتاب أيها الولد لإلمام أيب حامد حممد ، 2118زكي مبارك،  .3

، وإّن النتيجة بعد أن حيصل عليها الباحث يف هذا البحث، وجد بن حممد الغزايل
كالم اإلنشاء الطاليب يف الكتاب أيها الولد أبشكال املختلفة منها:   138الباحث 
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األمر والنهي واإلستفهام والنداء والتمين. واألشكال كالم اإلنشاء الطاليب اليت تتكون 
  12أي األمر واملعىن األصل  كلمات  41كلمات, كان املعىن اإلرشاد  138من 

كلمات اي النداء.   24كلمات أي بني اإلستفهام والنهي والتمين ومعىن التنبيه 
 "وأسلوب الكلمة اليت تتضمن بكالم اإلنشاء كثرة النداء بدليل قوله "ايأيها الولد

املتكرر فهذا من أسلوب النداء الذي يفبد للتنبيه. وعبارة أيها الولد الخاص للولده 
حلقيقي بل يعم إيل من يدرس ويطالع هلذا الكتاب وأنه ميثل لألستاذ حنو تلميذه ا

خيتلف  .حىت يكون بينهما سلة قوية. ألن األستاذ البد أن يرتبط بينه وبني تلميذه
الباحث هبذا البحث من حيث النظرية واملوضوع. يستخدم هذا البحث نظرية 

رية "الكالم اخلربي والكالم "الكالم اإلنشائي" فقط، والباحث يستخدم نظ
اإلنشائي. موضوع هذا البحث هو الكتاب "أيها الولد" لإلمام الغزايل. وموضوع 

 الباجث يستخدم رواية "حبيبيت بكماء" حملمد السامل.
 

 حتديد البحث .و
عبارات إما من صفحات. وفيه عديد من الكالم أو ال 131هذه الرواية تتكون من 

الشخصية الثناوية. ال ميكن الباحث أن يبحث العبارات والكالم  من الشخصية الرئيسية و 
احث لبولذا، حدد الى األغراض السابقة. لكي ال تصبح البحث غري مشتمل ع، كلهم
حبيبيت  الذي توجد يف رواية ودايال مع حننيم والعبارات من شخصية هتان نفسه، مث الكال

 بكماء.
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 مناهج البحث .ز
 نوع البحث .1

حث م الباحث يف نوع هذا البتخداسنوع هذا البحث هو البحث الوصفي الكيفي. 
دراسة املكتبية تتعلق بدراسة ، Sugiono. عند  (Library Research)دراسة املكتبية هو 

النظرية واملرجع اآلخر املرتبطة بقيمة وثقافة ونظام املتطور يف حالة االجتماع املبحوث، 
ن ن البحث ال خيلو عتبية مهمة جدا يف عملية البحث، ألوما سوى ذلك، دراسة املك

 (Sugiyono, 2012) األدب العلمي. 

 

 مصادر البياانت .2
 مصدرين : يتكون هذا البحث من

  املصادر الرئيسية .أ
هو الكتب اليت تتعلق مبوضوع البحث مباشرة. إذا كان غرض البحث مرتبطة 
بشخصية أو فكرة الدين أو الثقافة املعني، فال بد من  غرض البحث أن يكون 

 .(Kaelan, 2012)أو فكرة الدين أو الثقافة املعني مرتبطة بتلك الشخصية، 
سي يف هذ البحث رواية حبيبيت بكماء حملمد رئياستخدم الباحث املصدر ال

 السامل.
 ةنوياالث املصادر .ب

هو يتعلق مبوضوع الرمسي أو الكتب مساعدة يف وصف موضوع البحث 
(Kaelan, 2012) . 

تعلق الذي يالكتب أو البحوث الثانوي يف هذ البحث  استخدم الباحث مصدر
ى جواهر البالغة ألمحد اهلامشي، البالغة الواضحة لعلي اجلرمي ومصطفيف حبثه، مثل : 

 أمني، تيسري البالغة للشيخ أمحد قالش، وما سوى ذلك.
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  طريقة مجع البياانت .3
هي املبدأ  Wilsonعند  استخدم الباحث طريقة القراءة وطريقة الكتابة. طريقة القراءة

األسسي لبحث املعلومات اليت تتعلق ببياانت البحث. تعطي القراءة اتساع الرؤية، خاصة 
 .(Kaelan, 2012)مبوضوع األسسي يف البحث. 

ة مراقبة نظاميا كان ومرتبا لسهولأما طريقة الكتابة فهي عملية التسجيل والكتابة 
، (quotasi) اسيعين : الكتابة ابالقتب مل الكتابة أبربعة مناهج،طريق البحث. يستطيع ع

 ، الكتابة ابلرتميز (sinoptik) الكتابة ابإلمجال،  (parafrase) الكتابة بشرح النص
(pengkodean)،  والكتابة ابلدقة. (Kaelan, 2012) (precis)   

، ادهي : قراءة رواية حبيبيت بكماء وفهمها فهما جياخلطوات اليت سيعملها الباحث 
استخراج الباحث كالمي اخلربي واإلنشائي الذي يوجد يف عبارة أو كالم من الشخصية 

 كالمي اخلربي واإلنشائي.الرئيسية، حتليل ووصف معاين  
 

 طريقة حتليل البياانت  .4
باحث حماولة الأي  (Content Analysis)استخدم البحث طريقة حتليل املضمون 

 (Moleong, 2006) .لتحليل البياانت والواثئق ملعرفة مضموهنا
اخلطوات اليت سيعملها الباحث هي : تعيني الكلمات اليت تتضمن كالمي اخلربي 

 واإلنشائي ومعانيهما، مث تصنيف وحتليل نتائج املذكورة.
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 الباب الثاين
 اإلطار النظري

 مفهوم البالغة .أ
البالغة لغة : الوصول واالنتهاء. جاء يف اللسان : "بلغ الشيئ يبلغ بلوغا وبالغا = وصل 
وانتهى. أما البالغة اصطالحا كما يف معجم املصطلحات العربية : مطابقة الكالم الفصيح 
ة ملقتضى احلال، فال بد فيها من التفكري يف املعاين الصادقة القيمة القوية املبتكرة منسقة حسن

رتتيب، مع توخي الدقة يف انتقاء الكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم ومواقعه ال
)حممد أمحد قاسم وحميي الدين ديب، وموضوعاته وحال من يكتب هلم أو يلقى إليهم. 

3002) 
البالغة يف الكالم مطابقته ملقتضى احلال مع فصاحته؛ وهو خمتلف فإن مقامات الكالم 
متفاوتة، فمقام كل من التنكري، واإلطالق، والتقدمي، والذكر يباين مقام خالفه؛ ومقام 
الفصل يباين مقام الوصل، ومقام اإلجياز يباين مقام خالفه؛ وكذا خطاب الذكي مع خطاب 

 )الربقوقي، دون سنة(الغيب. 
قال خلف األمحر : البالغة حملة دالة. وقال اخلليل ابن أمحد : البالغة كلمة تكشف عن 
البقية. وقال مفضل الضيب : سئلت األعريب : ما البالغة عندكم ؟ فقال : اإلجياز من غري 

 . (3009)عتيق، عجز، واإلطناب من غري خطل. 
البالغة هي وضع الكالم يف موضعه من طول وإعجاز، وأتدية املعىن أداء واضحا، بعبارة 
صحيحة فاصحة، هلا يف النفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للمقام الذي يقال فيه، 

 (3002شعيب، )وللمخاطبني به وفق عقوهلم واعتبارا لطبقاهتم يف البيان وقوة املنطق. 
 

 أقسام علم البالغة .ب
 علم البالغة مقسم على ثالثة علوم، وهي : علم املعاين، وعلم البيان، وعلم البديع.
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أما علم املعاين فهو : العلم الذي يعرف به أحوال ألفاظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى 
 (3002)شعيب، احلال. 

والعلم البيان فهو : العلم الذي يعرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة مع وضوح 
 (3002)شعيب، الداللة عليه. 

والعلم البديع فهو : العلم الذي يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعايته ملقتضى احلال 
 (3002شعيب، )ووضوح الداللة. 

 
 املعاينعلم  .ج
 تعريفه  .1

علم املعاين هو الذي يعرف به ما يلحق اللفظ من أحوال حىت يطابق ملقتضى حاله. 
وعّرف أيضا أبنه أصول وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العريب اليت يكون هبا مطابقا ملقتضى 
احلال. حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. ورّكز التعريف أبنه تركيب الكالم، وعلى وضعه 

 (3002)حممد أمحد قاسم وحميي الدين ديب، اسب. يف املقام املن
 موضوعه وواضعه  .2

أما موضوع علم املعاين فهو اللفظ العريب، من حيث إفادته املعاين الثواين؛ أي: األغراض 
 (3002)الكاف، اليت يساق هلا الكالم من جعل الكالم مشتمال على تلك اخلصوصيات. 

 (0999)اهلامشي، ه.  120جلرجاين، املتوىف سنة اوواضعه هو الشيخ عبد القاهر 
 فائدته  .3

إعجاز القرآن الكرمي من جهة ما خصه هللا تعاىل به من جودة السبك وحسن الوصف  -
وبراعة الرتكيب ولطف اإلجياز وما اشتمل عليه من سهولة الرتكيب، وجزالة كلماته، 
وعذوبت ألفاظه وسالمتها إىل غري ذلك من حماسنه اليت أقعدت العرب عن مناهضته، 

 (0999)اهلامشي،  وحارت عقوهلم أمام فصاحته وبالغته.
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الوقوف على أسرار الالغة والفصاحة يف منثور كالم العرب ومنظومه كي حتتذي  -
 (0999)اهلامشي، حذوه، وتنسح على منواله، وتفرق بني جيد الكالم ورديئه. 

 
 ركنا اجلملة .د

،ش، )قاللكل مجلة خربية أو إنشائية ركنني : مسندا ومسندا إليه، ومها عمدة الكالم. 
 اطمةند إليه : فالن. مثل قولك : فمثل قولك : تزوج فالن، فاملسند : تزوج، واملس (0991

 .ند : مجيلة، واملسند إليه : فاطمةمجيلة، فاملس
ين  املبتدإ، فعل التام، اسم الفعل، أخبار النواسخ، واملفعول الثافاملسند يتكون من : خرب

اهلامشي، )لظن وأخواهتا، املفعول الثالث ألرى وأخواهتا، واملصدر النائب عن الفعل األمر. 
0999) 

، املفعول نفاملسند إليه يتكون من : الفاعل، وأمساء النواسخ، املبتدإ، املفعول األول لظ
 (0999)اهلامشي،  الثاين ألرى، انئب الفاعل.

 
 م الكالم يف علم املعاينتقسي .ه

 الكالم يف علم املعاين ينقسم إىل قسمني، ومها الكالم اخلربي والكالم اإلنشائي.
 الكالم اخلربي .1

 تعريفه .1.1
الكالم اخلربي هو ما يصح أن يدعي لقائله صادقا أو كاذاب. فإن كان الكالم مطابق 

مصطفى )علي اجلارم و للواقع كان قائله صادقا. وإن كان غري مطابق له كان قائله كاذاب. 
 به قمدلوله يف اخلارج بدون النط . وإن شئت فقل "اخلرب هو ما يتحقق(0911أمني، 

  (0999)اهلامشي، 
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خيتلف الناس يف احنصار اخلرب إىل الصدق والكذب. فذهب اجلمهور أنه منحصر 
فيهما وخيتلفون فقال األكثر منهم : صدقه هو مطابقة حكمه للواقع، وكذبه هو عدم 
مطابقة حكمه له. هذا هو املشهور وعليه التعويل. ورد عليهم اجلاحظ أبن اخلرب ينحصر 

صادق، كاذب، وغريمها. فالصادق : مطابقه مع  يف قسمني ، وزعم أنه ثالثة أقسام :
االعتقاد، والكاذب : غري املطابق مع االعتقاد، وغريمها : املطابق مع عدم االعتقاد، 

 (3002)حممد، وغري املطابق مع عدم االعتقاد.  
 املقاصد واألغراض اليت ألجلها يلقى اخلرب .1.2

 يريد املتكلم من خربه أحد شيئني 
 إفهام املخاطب أمرا جيهله، حنو قولك : فرحان يتزوج أسبوَع املقبل. .0
فرحان : كان جبانيب من إعالم املخاطب أن املتكلم عرف اخلرب، حنو قولك ل .3

 سعادته أسبوع املقبل. سيسعد غاية
  نهم:وقد يلقى اخلرب على خالف األصل ألغراض أخرى تفهم من السياق، وم

 االسرتحام واالستعطاف، حنو : )ريب إين ملا أنزلت من خري فقري( .0
 إظهار الضعف، حنو : ربيب إين وهن العظم مين .3
 إظهار التحسر، حنو : ريب إين وضعتها أنثى .2
 إظهار التحزن والتفجع، مثل قول الشاعر : .1

 أخي :: فإذا رميت يصيبين سهمى -أميم–قومي هم قتلوا 
 والشماتة مبدبر، حنو : جاء احلق وزهق الباطلإظهار الفرح مبقبل،  .1
 الفخر، حنو : ما يستطيع بعمله إال أان .2
  ، حنو قولك ملن جنح يف امتحانه : جنحت يف االمتحانإظهار الفرح .1
 ةراد أن يتم الرضاعأوالدهن حولني كاملني ملن أوالوالدات يرضعن  : األمر، حنو .2



02 
 

فيهن فال رفث وال فسوق وال النهي، حنو : احلج أشهر معلومات فمن فرض  .9
 جدال يف احلج

 و قوهلم للقي  : أنت ولد الزانالشتمة، حن .00
 بكنالتعجب، حنو قولك : أعجبتين من جبا .00
 ، حنو : وددتك عندانالتمين .03
 الوعد، حنو قوله تعاىل : سنريهم آايتنا يف اآلفاق .02
 وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبونالوعيد، حنو قوله تعاىل :  .01
 التعظيم، حنو قوهلم : سبحان هللا وحبمده .01
 التحذير، حنو قولك ملن سيطلق زوجتها : أبغض احلالل عند هللا الطالق .02
 ، حنو : ما عليه حقاإلنكار .01
 ، حنو قول جرير يهجو الفرزدق : اهلجاء .02

 زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا :: أبشر بطول سالمة اي مربع
 أيب ذؤيب اهلذيل : ، حنو قولالراثء .09

 ؤدي بين وأعقبوين غصة :: بعد الرقاد وعربة ال تقلعأ
 ، حنو قوله تعاىل : الطالق مراتن.شرط وجزاء .30
 ، حنو قول املذنب : أستغفر هللا، أي اللهم اغفر.دعاء وطلب .30
 التذكري مبا بني املراتب من التفاوت، حنو : ال يستوي كسالن ونشي  .33
 التوبيخ، حنو قولك للنوام : لقد مر الصبح  .32
 املدح، حنو : ابتسامتك منقوشة بني الثرى والثري .31
 حتريك اهلمة إىل ما يلزم حتصيله، حنو : ستكون عامل إذا تلزم التعلم ابجلد .31
التعريض، حنو قوله تعاىل : بل فعله كبريهم هذا، يعرض به أنه ال يصلح إهلا،  .32

 وتقول : أان ال أكذب
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 نالوعظ واإلرشاد، حنو قوله تعاىل : كل من عليها فا .31
 أضرب اخلرب .1.3

إن اخلرب سواء أكان الغرض منه الزم لفائدة أو فائدة اخلرب ال أييت على ضرب واحد 
من القول، وإمنا ينبغي على صاحبه أن أيخذ يف اعتباره حالة املخاطب عند إلقاء اخلرب، 

شعيب، )وذلك أبن ينقله إليه يف صورة من الكالم تالئم هذه احلالة بغري زايدة أو نقصان. 
3002) 

 واملخاطب ابلنسبة حلكم اخلرب ثالث حاالت، وهي : 
أن يكون املخاطب خايل الذهن من احلكم والرتدد فيه، فيلقى إليه الكالم عاداي  .0

وخاليا من التوكيد. ويسمى هذا الضرب : ابتدائيا. حنو قولك إىل موجه املدرسة 
ملا غبت ؟. فأجبت : "أان مريض". يقال هذا لغيابك يف يوم األمس فسألك : 

 بدون أتكيد ألن املخاطب خايل الذهن.
أن يكون املخاطب مرتددا يف ثبوت احلكم وعدمه أبال يرتجح عنده هذا على  .3

ذلك، وحينئذ حيسن توكيد احلم له لتقويته وإزالة ذلك الرتدد ومتكينه من نفسه. 
مريض" يقال له اثنيا لرتدده  ويسمى هذا الضرب : طلبيا. حنو قولك : "إين

 ويطلب التأكيد.
أن يكون املخاطب منكرا للحكم، ويف هذا احلا جيب أن يؤكد له اخلرب مبؤكد أو  .2

أكثر بقدر إنكاره قوة وضعفا. ويسمى هذا الضرب : إنكاراي. حنو قولك : "وهللا 
 إين يف شديد املريض" يقال له بكل ألفاظ التوكيد ألنه منكر.

 مؤكدات اخلرب .1.1
 يكون التوكيد أبدواة كثرية، وهي : 

 إّن وأّن، كقوله تعاىل : إن هللا مسيع بصري، وأنه هو رب الشعرى. .0
 القسم، حنو :أقسمت ابهلل أبو حفص عمر.  .3
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 الم االبتداء، كقوله تعاىل :ولعبد مؤمن خري من مشرك. .2
 قد، حنو : قد قامت الصالة .1
 أرف التنبيه، مثل "أال"، كقول الشاعر :  .1

 م مبا فعل املشيبليت الشباب يعود يوما :: فأخربهأال 
 نوان التوكيد )الثقيلة واخلفيفة(، كقوله تعاىل : وليحسنب وليكونن من الصاحلني. .2
 أحرف الزائدة، حنو قوله تعاىل : أليس هللا بكاف عبده. .1
 التكرير، كقوله تعاىل : كال سوف تعلمون. مث كال سوف تعلمون. .2
 تعاىل : فأما اليتيم فال تقهر.أما الشرطية، كقوله  .9
 القصر، وهو أكدها،  كقوله تعاىل : إايك نعبد وإايك نستعني. .00

 الظاهرمقتضى خروج اخلرب عن  .1.1
وقد تقتضي األحوال العدول عن مقتضى الظاهر ويورد الكالم على خالفه العتبارات 

 يلحظها املتكلم، منها : 
م جريه منزلة اجلاهل لعد–هبما معا  تنزيل العامل بفائدة اخلرب أو الزم الفائدة أو .0

على موجب علمه. حنو قولك "الصالة واجبة" إىل من يعلم وجوب الصالة وهو 
 ال يصلي، توبيخا له على عدم عمله مبقتضى علمه.

تنزيل خال الذهن إىل منزلة السائل املرتدد إذا تقدم يف الكالم ما يشري إىل حكم  .3
 نوحا يف الذين ظلموا إهنم مغرقون. ملا أمر هللا اخلرب حنو قوله تعاىل : وال ختاطبين

بصنعه الفلك، وهناه اثنيا عن خماطبته ابلشفاعة فيهم، صار مع كونه غري سائل 
يف مقام السائل املرتدد. هل حكم هللا عليهم ابإلغراق ؟ فأجيب بقوله : إهنم 

 مغرقون.
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لك إىل اإلنكار. حنو قو ئ من عالمات تنزيل اخلايل منزلة املنكر، إذا ظهر عليه شي .2
طالب اجلدد وأنت من املشرف املعهد : "إن اخلروج من املعهد بغري إذن فعليه 

 شديد العقاب وسأقومّن بعقابه !."
تنزيل املرتدد منزلة اخلايل، حنو قولك للمرتدد يف قدوم مسافر مع شهرته "قدم  .1

 األمري".
"إن الفرج  بعد حلصول الفرجتنزيل املرتدد منزلة املنكر، حنو قولك للسائل املست .1

 لقريب".
تنزيل املنكر منزلة اخلايل، إذا كان لديه دالئل وشواهد لو أتملها الرتدع وزال  .2

 إنكاره، حنو قوله تعاىل "وإهلكم إله واحد".
تنزيل املنكر منزلة املرتدد، كقولك ملن ينكر شرف األدب إنكارا ضعيفا "إن اجلاه  .1

 ال، وأما اجلاه ابألدب فإنه غري زائل عنك".ابملال إمنا يصحبك ما صحبك امل
 

 الكالم اإلنشائي .2
 تعريفه .2.1

اإلنشاء لغة : اإلجياد. واصطالحا : ابتداء كالم ليس له واقع يصدقه وال يكذبه. 
. وإن شئت فقل يف تعريف اإلنشاء : ما ال حيصل مضمونه وال يتحقق (0991)قال،ش، 

إال إذا تلفظت به. فطلب الفعل يف "افعل" وطلب الكف يف "ال تفعل" وطلب احملبوب 
يف التمين وطلب الفهم يف االستفهام وطلب اإلقبال يف النداء كل ذلك ما حصل إال 

 . (0999)اهلامشي، بنفس الصيغ املتلفظ هبا. 
 أقسامه .2.2

 . إىل قسمني : الطليب وغري الطليب ينقسم كالم اإلنشاء
 اإلنشاء غري الطليب  .أ
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هو ما ال يستدعي مطلواب غري حاصل كصيغ املدح والذم، والعقود، والقسم، 
والتعجب، والرجاء، وكذا رب ولعل، وكم اخلربية. وهذا القسم ال يدخل يف علم املعاين. 

 . (0999)اهلامشي، 
املدح والذم فيكوانن بنعم وبئس وما جرى جمرامها كمثل حبذا، واألفعال احملولة  .0

 إىل فَ ُعَل، حنو قولك : نعم الرجل أنت، بئس املصري.
العقود فتكون ابملاضي أكثر. حنو قولك : بعت، اشرتيت، قبلت. وبغريه  .3

 لعبده : أنت حر لوجه هللا.قليال، حنو قول السيد 
وأما القسم فيكون ابلواو والباء والتاء وبغريها. حنو قولك : لعمرك ما فعلت   .2

 كذا، أقسمت ابهلل أبين أحبك.
فأما التعجب فتكون بصيغتني، يعين : ما أفعل، وأفعل به، وبغريمها كمثل :  .1

 هلل دره.
يت هللا أن أي وأما الرجاء فيكون بعسى، حرى، واخلولق. حنو قولك : عسى .1

  ابلفتح.
 اإلنشاء الطليب .ب

لم اصل يف اعتقاد املتكأما اإلنشاء الطليب وهو الذي يستدعي مطلواب غري ح
ان متوقع فكان الطلب متنيا. وإن كفاملراد ابملطلوب أنه إذا كان غري  وقت الطلب.

متوقعا فإما حصول صورة أمر يف الذهن فهو "االستفهام". وإما حصوله يف اخلارج 
فإن كان ذلك األمر يف انتفاء أمر فعل فهو "النهي". وإن كان ثبوته فإما أبحد هروف 

 وهبذا تعلم أبن الطلب منحصر يف هذهالنداء فهو "النداء"، وإما بغريها فهو األمر. 
 .(0999)اهلامشي، األمور اخلمسة الختصاصها بكثري من اللطائف البالغية. 

واملقصود من غري حاصل أي أنه ال يليق طلب احلاصل. فلو استعمل صيغ اللب 
ا يناسب ولد من تلك الصيغ مجراءها على معانيها احلقيقة، ويتملطلوب حاصل امتنع إ
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املقام كطلب دوام اإلميان والتقوى يف قوله تعاىل : "واتقوا هللا" و "آمنوا ابهلل ورسوله" 
 .(0999)اهلامشي، وهلما جرى. 

 ويكون خبمسة أشياء يعين : األمر، والنهي، واالستفهام، والتمين، والنداء.
 وسيكون مبحثهم ما يلي. 

 األمر .1
 وله أربع صيغ :ستعالء. هو طلب حصول فعل املخاطب على وجه اال

 فعل األمر، حنو : مسر على خري فاترك عن البغى. .0
 األمر، حنو قوله تعاىل : لينفق ذو سعة من سعته.املضارع املقرون بالم  .3
 اسم فعل األمر، حنو : آمني أي استجب. .2
 املصدر النائب عن فعل األمر، حنو : سعًيا يف اخلري. .1

قد خترج صيغ األمر عن معناها األصلي غلى معان أخرى، تستفاد من سياق 
 الكالم وقرائن األحوال، يعين : 

 اخلضوع، حنو قولك : ريب زدين علما.الدعاء، وهو الطلب على وجه  .0
، وهو طلب الشخص من مثله، حنو قولك لصاحبك : خذ يل ساااللتم .3

 الكتاب.
 اإلرشاد حنو قوله تعاىل : وأشهدوا إذا تبايعتم. .2
 ، حنو قولك لسارق : استمر !التهديد .1
  .، كقوله تعاىل : زادعوا شهداءكم من دون هللاالتعجيز .1
 .وا واشربوااإلابحة، كقوله تعاىل : كل .2
 التسوية، مثل قول شاعر : .1

 أسيئي بنا أو أحسين فال ملومة :: لدينا وال مقلية إن تقلت
 ، كقوله تعاىل : ادخلوها بسالم آمنني.اإلكرام .2
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 ، كقوله تعاىل : فكلوا مما رزقكم هللا.االمتنان .9
 ، كقوله تعاىل : كونوا قردة خاسئني.اإلهانة .00
 وإايك نستعني.، كقوله تعال : إايك نعبد الدوام .00
 كقول العروس املسرور بليله : اي ليل طل.  ،التمين .03
التخيري، كقوله صلى هللا عليه وسلم : من كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر  .02

 فليقل خريا أو ليصمت.
  ، كقوله تعاىل : انظر كيف ضربوا لك األمثال.التعجب .01
 اإلذن، حنو قولك ملن طرق الباب : ادخل.  .01
 تعاىل : انظر إىل مثره إذا أمثر. ، حنو قولهاالعتبار .02
 ، حنو قوله تعاىل : كن فيكون.التكوين .01
  التأديب، كقوله صلى هللا عليه وسلم : كل مما يليك. .02

الفرق بني التخيري واإلابحة هو : أن التخيري ال جيوز اجلمع بني الشيئني، واإلابحة 
)حممد أمحد قاسم وحميي الدين ديب، عكسه، وتكون إذان ابلفعل أو ابلرتك. 

3002). 
 النهي .2

ارع ضستعالء. وله صيغة واحدة، وهي املهو طلب الكف عن الفعل على وجه اال
 قوله تعاىل : وال تفسدوا يف األرض بعد إصالحها. املقرون مع ال الناهية، حنو

 .(3002)الكاف، 
وقد خترج صيغته عن معناها األصلي إال معان أخرى تفهم من املقام والسياق، 

 وهي : 
 الدعاء، حنو قوله تعاىل : ربنا ال تؤاخذان إن نسينا أو أخطأان. .0
 االلتماس، حنو قولك لصاحبك : ال تسبقين. .3
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 التوبيخ، حنو : ال تستحي وال تتأدب. .2
 التيئيس، حنو : ال تندم فال ندامة اليوم.  .1
 التهديد، حنو : ال تطع أمري. .1
 اإلرشاد، كقوله تعاىل : ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. .2
 التمين، حنو قول العروس املسرور بليله : اي صباح ال تطلع. .1
 التحقري، حنو : ال تطلب اجملد، وال هتتموا إال ابألكل. .2
 التسلية والصرب، حنو : ال تقنطو من رمحة هللا. .9
 ال تلتفت وأنت يف الصالة الكراهة، حنو : .00
 الدوام، حنو قوله تعاىل : وال حتسنب هللا غافال عما يعمل الظاملون .00
أمواات  قوله تعاىل : وال حتسنب الذين قتلو يف سبيل هللا بيان العاقبة، حنو .03

 بل أحياء عند رهبم يرزقون.
 االستفهام .3

. وينقسم (0991)قال،ش، هو طلب العلم بشيئ جمهول، وحيتاج إىل جواب. 
 االستفهام إىل طلب التصور والتصديق. والبيان ما يلي.

جاء صديقك له أخ عامل امسه صاحل إىل بيتك، فتم بينكما التعارف مث غاب 
عنك. فأخربك صديقك أبن صاحل قد خترج يف إحدى اجلامعة، فأردت أن تتصوره، 

رجل عامل قد زار بيتك معي يف يوم  فسألت صديقك "من صاحل ؟" فأجاب "هو 
 فسؤالك عن صورة صاحل هو "التصور". كذا".

مر اليوم من األايم، أخربت أبن صاحلا قد تزوج يف بيته إبحدى املدينة، فأردت 
أن تتثبت من صدق ذلك، فسألت "هل تزوج صاحل ؟"، فلو قيل نعم أو ال كان 

    طلبك ملعرفة نسبة التزوج إليه "تصديقا".
 من أدوات االستفهام : 
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اهلمزة، وهي مشرتكة بني الطلبني : التصور والتصديق. حنز : أصاحل تزوج أز  .0
 أخوه ؟، أتزوج صاحل ؟

 هل، وهي خاصة للتصديق ال للتصور. حنو : هل تزوج صاحل ؟. .3
 ما : تستعمل لغري العقالء، ويطلب هبا أحد شيئني :  .2

 ى ؟ فتقول : هو النوم.شرح االسم بلفظ مرادف أظهر، مثل : ما الكر  .أ
بني حقيقة املسمى، حنو : ما اإلحسان ؟ فيجاب : أن تعبد هللا كأنك  .ب

 تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك.
 من : يطلب به تعيني أحد العقالء، مثل : من حفظ الدرس ؟  .1
مىت : تستعمل لتعيني الزمان املاضي أو املستقبل، حنو : مىت دخلنا املدرسة  .1

 ؟، ومىت نرجع ؟
مثل قوله  وأتيت للتهويل،أاين : تستعمل لتعيني الزمان املستقبل خاصة :   .2

 تعاىل : أاين يوم الدين.
 كيف : تستعمل لتعيني احلال، مثل : كيف أمسيت ؟ .1
 أين : تستعمل لتعيني املكان، مثل : أين كنت. .2
 كم : تستعمل لتعيني العدد، حنو : كم روبية عندك ؟ .9
مثل : أىن يكون يل غالم، ومبعىن "من  أىن : قد يكون مبعىن "كيف"، .00

 أين"، مثل : أىن لك هذا، ومبعىن "مىت", مثل : أىن أييت املسافر ؟.
أي : يسأل هبا عن الزمان، مثل : أي األايم أحب إليك ؟، واملكان،  .00

مثل : أي البالد أحب إليك، واحلال، مثل : على أي حال أصبحت ؟ 
اقل، مثل : أيكم زادته هذه إمياان ؟، والعدد، مثل : أي ثالثة أتخذ ؟، والع

 وغري العاقل، مثل : فبأي حديث بعده يؤمنون.
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، (0999)اهلامشي، تنقسم أدوات االستفهام حبسب الطلب إىل ثالثة أقسام 
 وهم : 

 ما يطلب به التصور اترة، والتصديق اترة أخرى، وهو : "اهلمزة" .0
 التصديق فق ، وهو : "هل"ما يطلب به  .3
 وما يطلب به التصديق فق ، وهو : بقية ألفاظ االستفهام .2

قد خترج االستفهام عن معناه األصلي إىل معان جمازية تفهم من سياق الكالم، 
 ومنهم : 
   فهل أنتم منتهون، أي : انتهو.األمر، حنو قوله تعاىل :   .0
 أن ختشوه.النهي، حنو قوله تعاىل : أختشوهنم فاهلل أحق  .3
التسوية، حنو قوله تعاىل : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرهتم أم مل تنذرهم  .2

 ال يؤمنون.
 ن إال اإلحسان حنو قوله تعاىل : هل جزاء اإلحسا النفي، .1
 اإلنكار، حنو قوله تعاىل : أغري هللا تدعون.  .1
  ، حنو قوله تعاىل : أمل نشرح لك صدركالتقرير .2
 تعاىل : وما تلك بيمينك اي موسىاالستأانس، حنو قوله  .1
 يم.تنجيكم من عذاب أل، حنو قوله تعاىل : هل أدلكم على جتارة التشويق .2
 التهويل، حنو قوله تعاىل : احلاقة. ما احلاقة. وما أدراك ما احلاقة. .9
 ، حنو قوله تعاىل : أىن هلم الذكرى وقد جاءهم رسول مبني.االستبعاد .00
  ذا الذي يشفع عنده إال إبذنه.، حنو قوله تعاىل : من التعظيم .00
 التحقري، حنو قولك : أهذا الذي مدحته كثريا ؟ .03
 التعجب، حنو قولك : كيف نفلح يف املباراة وكنا ليس يف احلد األقصى .02
 التهكم، حنز قولك لزاٍن : أأتمرك عقلك بكذا ؟ .01
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 الوعيد، حنو قوله تعاىل : أمل تر كيف فعل ربك أبصحاب الفيل .01
 قولك إىل من تناديه فال يقبلك : كم دعوتك ؟االستبطاء، حنو  .02
 ، حنو قول املشرف : أصحيح هذه النظرية ؟ التنبيه على اخلطأ .01
 ي العمي.أفأنت تسمع الصم وهتدالباطل، حنو قوله تعاىل : التنبيه على  .02
 ل الطريق، حنو قوله تعاىل : فأين تذهبونالتنبيه على ضال .09
 لقدمية ؟ا تدرون من الفائز يف املبارةأال  : يف املبارة ر، حنو قوهلماختفاال .30
أخرقتها  قال:  اخلضر خرق السفينة حني يرى االسرتشاد، حنو قول موسى .30

 لتغرق أهلها ؟
 النداء .1

هو طلب املتكلم إقبال املخاطب حبرف انئب مناب "أدعو". وله قسمان : نداء 
  .(0991)قال،ش،   القريب ونداء البعيد.

 لنداء القريب أدااتن، ومها :
 اهلمزة، مثل : أ من هو قانت آانء الليل، يف قراءة انفع. .0
 أي، مثل : أي ولدي ال تكسل. .3

 أما نداء البعيد فله ست أدوات : 
 ، مثل : اي غائبا عن عيوين.اي .0
 ، مثل : أاي سيدي، قليب، حببك ابئح.أاي .3
 ، مثل : هيا سعيد، مىت تعود.هيا .2
 ، مثل : أي علي هلم إلينا. أي .1
  .، مثل : آ ولدي تعالآ .1
 .، مثل : وا أمري املؤمننيوا .2
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وقد ينزل البعيد منزلة القريب لشدة حضوره يف الذهن، كقولك إذا بعد حبيبك 
 عنك : لقد طالت الليل وما أنت جبانيب اي حبييب. 

 جيعل القريب كالبعيد ملا يلي :وقد 
 رب لطفك.إما لرفعة رتبته، مثل : اي  .0
 وهو جبانبك.–أو الحنطاط رتبته، مثل : اي كسول اجتهد  .3
 وهو جبانبك.–إما لغفلته بنوم أو شرود، مثل : اي صاحيب قم  .2

قد خيرج النداء عن معناه األصلي إىل معان أخرى تفهم من السياق والقرائن، 
 ومن ذلك : 

 اإلغراء، كقولك ملظلوم : اي مظلوم، طالب حبقك. .0
 : اي هللا للمؤمنني. االستغاثة، حنو .3
 الندبة، كقول شاعر : .2

 فوا عجبا كم يدعي الفضل انقص :: ووا أسفا كم يظهر النقص فاضل
 الزجر، كقول املذنب : اي مذنبا مىت تتوب ؟ .1
 التحسر والتوجع، كقول شاعر :  .1

 أاي قرب معن كيف واريت جوده :: وقد كان منه الرب والبحر مرتعا
 التذكر، كقول شاعر : .2

 سالم عليكما :: هل األزمن الاليت مضني رواجعأاي منزيل سلمى 
 التحري والتضجر، كقول شاعر : .1

 أاي منازل سلمى أين سلماك :: من أجل هذا بكيناه بكيناك
االختصاص، وهو ذكر اسم ظاهر بعد ضمري لبيانه، حنو : حنن العلماء ورثة   .2

 األنبياء. ويكون االختصاص : 
 أان أكرم الضيف أيها الرجل.إما للتفاخر، حنو :  .أ
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 إما للتواضع، حنو : أان الفقري املسكني أيها الرجل. .ب
 والرتجي التمين .1

، ، إما يكون الشيئ مستحيالهو طلب شيئ حمبوب غري مرجو حصولهالتمين 
. ومن أمثلة (0911)علي اجلارم ومصطفى أمني، وإما يكون ممكنا ال يستطيع نيله. 

 ذلك قول الشاعر اهلرم : 
 أال ليت الشباب يعود يوما :: فأخربهم مبا فعل املشيب

 ومثل قول املسكني : اي ليت لنا مثل دينار قارون.
واللفظ املوضوع للتمين هو ليت، وقد تستعمل أحياان هل، لو، لعّل، لغرض 

 .بالغي
أما إذا كان أمر احملبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا، وقد يعرب به بلعّل 

)علي اجلارم ومصطفى أمني، وعسى. وقد تستعمل فيه "ليت" لغرض بالغي. 
 . ومن أمثلة ذلك : عسى هللا أن يبعثك ربك مقاما حممودا.(0911
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 الباب الثالث
 وحتليلها البياانتعرض 

 "وحملة من روايته "حبيبيت بكماء ترمجة املؤلف .أ
اابته مواقع التواصل االجتماعى تويرت، وكت اشتهر يفقد  .كاتب سعوديهو  حممد السامل 

ب  مال الناجحة منها: صاحوالطويلة، وقدم العديد من األع النوو  الصوةر  متنوعة بني
  .ريصد ماء ومرحبا اي سكر وكلك الليلة يفو حبيبيت بك ىحبك وكفأو  كتايب 

ا احلب بسبب  ت أمه هلذرفض، لفتا  بكماءالشباب رواية حبيبىت بكماء تروي قوة حب 
ة. ال مريضة وانقوكأن أمه قائلة "ال يليق لشاب صحيح كامل حيب فتا  كوهنا بكماء.  

ترفض األم هبذا احلب فحسب، بل ستطلب ابنها يف اآلخر  أبن ابنه ليس من أهلها 
ا لتلك فيوةر ينسى حبهكان رفض أمها حيمل هذا الشباب يف حب آخر ببطء.  وعواها.

 الفتا  بكماء ومييل إىل فتا  غةرها الذي يليق به. 
 

ربي اليت تتضمن على كالمي اخلجمموعة الكلمة املتعلقة ابلشخصيات الرئيسية  .ب
 امواإلنشائي يف رواية "حبيبيت بكماء" ومعانيه

يف هذا الفول، سيحلل الباحث بطريصتني، أما األوىل : تبيني الباحث عن نوع الكالم 
خرباي كان أم إنشائيا. إذا كان الكالم خرباي، فيحلل الباحث حول أغراضه وخروجه عن 

جه عن مصتضى الظاهر. وإذا كان اخلرب إنشائيا، سيحلل معناه حسب السياق، أضربه، وخرو 
الباحث نوعه )طلبيا أم غةر طليب(، صيغه، وخروجه عن معناه اليت تفهم من السياق. الثانية 

 : مجع الباحث على كل منهما تفويليا بشكل اجلدول.
 (7)ص.  أمي، أريد التحدث معك بشأن موضوع خيصين 

يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض كالم اخلربي الوجد الباحث نوع 
يريد التحدث مع أمه مبوضوع خا . والضرب من  فائد  اخلرب، ألن هتان  من إلصائه هو
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هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن 
 مصتضاه الظاهر. 

 اي ذاك البشت األسود الطويل وتلك الغرتة أمي لطاملا أردت أن تريين عريسا مرتد
 (8)ص.  البيضاء...

كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض الوجد الباحث نوع 
من إلصائه هو الزم الفائد  ألن أمه تريد أن يكون هتان عريسا، وأجابت أمها أبن يوم زوجه 

ن م املىن حني ولدت زوجته طفلة. والضرب مهو يوم سعدها وفرحها حني تراه عريسا، ويو 
 هذه اخلرب هو ابتدائي لعدم التوكيد التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

 (8)ص. إذا حنن متفقان على موضوع زواجي ؟  
وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب بنوع االستفهام لوجود أدا  مصدر  اليت تستعمل 

 اهلمز . ومعناه هو األصلي، يعين طلب التوديق، وأمه تتفق لبحثلطلب التوديق، يعين 
موضوع زواجه وتصول أهنا فرحة بتلك الرغبة. هذه اإلجابة إشار  على أن أمها اتفصت 

 ابلتحدث على موضع زواجه.
 ...(8)ص.  إذا لنتحدث اآلن عن الزوجة، اي أمي أان  

صائه رض من إلدق والكذب. والغكالم هذه الكلمة ألنه حيتمل الوالوجد الباحث نوع 
يدعو إىل أمه ليبحث عن الزوجة. والضرب من هذه اخلرب هو  هو فائد  اخلرب ألن هتان

 ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.
 .(8ولكن اي أمي ما أريده )ص 

الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. كالم اخلربي يف هذه الوجد الباحث نوع 
الضرب أمه أبنه ال يرضى ابختيار أمها. و  من إلصائه هو فائد  اخلرب ألن هتان خيرب والغرض

من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال 
 خيرج عن مصتضاه الظاهر.
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 اخلصال  ريد الزواج أملك وإايها العديد منال، مل أكن أقصد ذلك اي أمي، فأان أ
ها قبل جسدها، فاجلسد يرتهل يوما ما، ولكن خلقها من املشرتكة وأحب فيها أخالق

 (9العمر )ص. سيبقى طوال
كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. الوجد الباحث نوع 

، ألن ه أبنه تريد الزواج بذات خلقمأل من إلصائه هو فائد  اخلرب، ألن هتان تصولوالغرض 
 األخالق سيبصى طوال العمر، واجلسد سيرتهل يوما ما. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي
 لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

  .(9)ص.أمي أرجوك، افهميين 
وع األمر لوجود فعل األمر وهو "افهميين". وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب بن

هذه األمر يدل على معىن االلتماس، ألن أم هتان يتشدد بتزويج هتان مع امرأ  تريدها، وال 
 ختيار أمها ألنه ال يليق إبرادته ويريد أمه بفهمه.يريد هتان اب

 (01 )ص. أمي أحب فتاة أخرى وأريد الزواج هبا 
كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. الوجد الباحث نوع 

ريد الزواج نه حيب فتا  أخر  وال يأبمه أل من إلصائه هو فائد  اخلرب، ألن هتان يصولوالغرض 
لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ  إال هبا. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي
 هر.التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظا

  نعم كما قلت لك اي أمي العزيزة أحب فتاة أخرى وحيب هلا كبري جدا، وقد التقيت
 (01)ص.  هبا قبل سنتني من مدينة اخلرب إىل الرايض.

كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. الوجد الباحث نوع 
ر وقد كرب نه حيب فتا  أخإخبارا ألمه على أيصول هتان والغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب، 

هذه اخلرب هو  والضرب من قبل سنتني من مدينة اخلرب إىل الرايض.حبه هلا، وقد التصى هبا 
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طليب، لوجود أدا  التوكيد وهو قد الداخل يف فعل املاضي. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه 
 الظاهر.

 (01)ص.  إحدى بنايت عمي 
الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب.  كالم اخلربي يف هذهالوجد الباحث نوع 

ب ر إجابة على سؤال أمه "من تكون ؟". والض يصول هتان والغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب،
اخلرب ال  . وهذامن هذا اخلرب هو ابتدائي، لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد

 خيرج عن مصتضاه الظاهر.
 (01)ص.  ال ليس هي اي أمي 

كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. الث نوع وجد الباح
بنت  إجابة ألن أمه سألت وظنت أبنه حيبيصوله هتان والغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب، 

عمه خالد يصال هلا "مىن". والضرب من هذا اخلرب هو ابتدائي، لكون املخاطب خايل الذهن 
 ن مصتضاه الظاهر.وعدم التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج ع

 (01)ص. وأيضا ليست هي من أحب، ما ابلك اي أمي نسيت إحداهن ؟ 
ي من هذه الكلمة. أما الكالم اخلرب  الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي

ألن  تانه ، جييبفهو "وأيضا ليست هي من أحب". والغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب
ن هذا اخلرب رب مأمه سألت وظنت أبنه حيب بنت عمه عبد العزيز يصال هلا "ليلى". والض

 التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاهوعدم   الذهن خايل كون املخاطبهو ابتدائي، ل
 الظاهر.

ة ". وكان بويغما ابلك اي أمي نسيت إحداهن ؟ أما الكالم اإلنشائي الطليب فهو "
لوجود أدا  من أدواته، وهي "ما". والغرض من إلصائه هو التعريض، يصول هتان  االستفهام

 ألمه كأهنا تنسى من إحداهن.
 (01)ص.  ال أعلم ولكن هناك امراة تقف عند الباب، تعايل وحتدثي معها 
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ي من هذه الكلمة. أما الكالم اخلرب  الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
د  والغرض من إلصائه هو فائ". ال أعلم ولكن هناك امرا  تصف عند البابيكون يف كلمة "

ضرب من والنه ال يعر  امرأ  اليت تصف عند الباب. هتان أب وأجاب ألن أمه سألت اخلرب
رب ال وهذا اخل لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد.  هذا اخلرب هو ابتدائي،

  خيرج عن مصتضاه الظاهر.
يغة األمر . ومها بوتعايل وحتدثي معها" كالم اإلنشائي الطليب يكون يف كلمة "أما ال

لوجود فعل األمر ومها "تعايل وحتدثي". والغرض من إلصائه هو االلتماس. التمست هتان 
 أمها لتتجه إىل تلك املرأ  وتتحدث معها.

 (01)ص.  مجانة، من لدينا 
اإلنشائي الطليب بويغة االستفهام لوجود أدا  من أدواته يعين  وجد الباحث نوع الكالم

 طلب التوور ألن هتان ال يعر  من بينه وبني مجانة.وهو "من". ومعناه األصلي، 
 (01)ص.  حنني ؟ ومن تكون هي ؟ 

اإلنشائي الطليب بويغة االستفهام لوجود أدا  من أدواته يعين  وجد الباحث نوع الكالم
طلب التوور، ألن هتان ما يزال ال يعر  كون حنني. وأجابت  صلي، وهو"من". ومعناه األ

 مجانة أبن حنني ابنة عمه البكماء.
 (07)ص.  جديت، أعطينا القليل من هذه الدعوات الطيبة 

وجد الباحث نوع كالم اإلنشائي الطليب بويغة األمر لوجود فعل األمر وهو "أعطي". 
هتان ير  جدهتا تدعو حلنني ابخلةر. فأراد هتان لتدعو والغرض من إلصائه هو الدعاء، ألن 

 له مثل حلنني.
  سالمة قلبك اي أمي الكبرية من كل شر، لكن من هذه املسكينة اليت تدعني هلا ابخلري

 (07)ص.  اي جدة ؟
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 من هذه الكلمة. أما الكالم اخلربي الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
، والغرض من إلصائه قد خرج عن الغرضني أمي الكبةر  من كل شر" سالمة قلبك اي" فهو

كي يسلم قلب جدته من كل شر. يدعو هتان جلدهتا  ، والطلب األصليني، وهو الدعاء
اخلرب  التوكيد. وهذا كون املخاطب خايل الذهن وعدمرب من هذا اخلرب هو ابتدائي، لوالض

 ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.
 لكن من هذه املسكينة اليت تدعني هلا ابخلةر اي جد اإلنشائي الطليب فهو "أما الكالم 

. وكان بويغة االستفهام، لوجود أدا  من أدواته وهي "من". ومعناه األصلي، يعين طلب ؟"
 التوور. وأجابت جدته أبن املسكينة هي حنني. 

 (07)ص.  إذا ملاذا ينفطر قلبك عليها ؟ 
الطليب بويغة االستفهام لوجود أدا  من أدواته يعين "ما".  وجد الباحث الكلم اإلنشائي

ومعناه األصلي يعين طلب التوور، ألن جدهتا ترا حنينا مل تتزوج بسبب أهنا بكماء. وكل 
 بنات أبنائها قد تزوجت سو  حنني.

 (08)ص.  ال تبالغي اي جدة، ال أظن أهنا أمجل منك 
".  تبالغياللنهي لوجود ال الناهية، وهو "وجد الباحث الكلم اإلنشائي الطليب بويغة ا

ول كي ال تبالغ جدته يف الكالم. وجدته تص  يصوله هتان والغرض من إلصائه هو االلتماس.
أبن حنني أمجل بنات أبنائي مل تتزوج والوغةرات منهن تزجن وأجننب. ولكن حنني ما زالت 

اخلرب هو  رب من هذاوالضتنتظر نويبها الذي أتخر بسبب قدر هللا الذي جعلها بكماء. 
 هر.التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظا كون املخاطب خايل الذهن وعدمابتدائي، ل

. "، ألنه حيتمل الودق والكذبال أظن أهنا أمجل منكأما الكالم اخلربي يكون يف كلمة "
 ل من جدته.أمج والغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب. إخبارا جلدته على أنه ال يظن أن حنينا

 (09)ص.  أال تنسى أمساءهن ؟ 
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وجد الباحث الكلم اإلنشائي الطليب بويغة االستفهام لوجود أدا  من أدواته وهي اهلمز . 
واهلمز  مشرتكة بني طلب التوديق والتوور. ومعىن هذه الكلمة طلب التوديق، ألن صادق 

 هو "احلب". وأجابت خالدهتان يصال له "خالد"، يسجل أرقام النساء حتت اسم واحد و 
 أبنه ال ينساهن. سؤال هتان

  حسنا اي صديقي، تقول أنك حتب الفتيات بشىت هيئاهتن وعيوهبن، ولكن قل يل اي
 (09)ص.  خالد ماذا لو أعجبت بفتاة بكماء ؟

ي من هذه الكلمة. أما الكالم اخلرب  الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
ق و الكذب. ، ألنه حيتمل الودحتب الفتيات بشىت هيئاهتن وعيوهبن"تصول أنك " فهو

لفتيات ب اأبنه حي هلتان من قبل ا قد قالوالغرض من إلصائه هو الزم الفائد ، ألن خالد
. والضرب من هذه اخلرب هو طليب لوجود التوكيد وهو : "أن"، بشىت هيئاهتن وعيوهبن

 . وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.واملخاطب يف حالة املرتدد ويطلب التأكيد
والكالم اإلنشائي من هذه الكلمة يكون بويغتني، األوىل : صيغة األمر لوجود فعل 

". و قد خرج من معناه األصلي إىل معان أخر  تفهم من قل يل اي خالداألمر وهو "
 السياق، يعين االلتماس، ألن هتان يريد إجابة خالد من سؤاله.

صيغة االستفهام لوجود أدا  من أدواته يعين "ما"، ومعناه األصلي، يعين طلب الثانية : 
 التوور. وأجاب خالد أبنه ال يظن أنه قد أعجب بفتا  مثلها.

 (01)ص. نعم بكماء مجيلة وفيها تتمىن تقبيله 
وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 

من هذا  ربوالضيصول هتان خلالد إجابة لسؤاله "بكماء ؟".  فائد  اخلرب،من إلصائه هو 
التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن  كون املخاطب خايل الذهن وعدماخلرب هو ابتدائي، ل
 مصتضاه الظاهر.

 (01)ص.  لنفرتض ذلك اي صديقي 
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رض غوالوجد الباحث الكالم اخلربي من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. 
يعر  هتان استجابة خالد حينما تلتصيه بكماء. وأجاب خالد  من إلصائه هو األمر، لكي

ن املخاطب كو رب من هذا اخلرب هو ابتدائي، لوالضأبنه رجل واقعي وال حيب الفرضيات. 
  التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر. خايل الذهن وعدم

  ي، الفتيات اللوايت ال يستطعن التحدث اي صديقوالواقع يقول أن هناك الكثري من
 (01)ص.  ماذا لو التقيت إحداهن ؟

ي ذه الكلمة. أما الكالم اخلرب من ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
، "والواقع يصول أن هناك الكثةر من الفتيات اللوايت ال يستطعن التحدث اي صديصيو "فه

. والغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب، ألن هتان خيرب خالدا أبن ألنه حيتمل الودق والكذب
يف الواقع عديد من الفتيات اللوايت ال يستطعن التحدث. والضرب من هذه اخلرب هو طليب، 

 خيرج وهذا اخلرب ال ."إّن"، لكون املخاطب مرتددا ويطلب التوكيدلوجود أدا  التوكيد وهو 
 عن مصتضاه الظاهر.
ان ". وكماذا لو التصيت إحداهن ؟اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة هو "أما الكالم 

بويغة االستفهام، لوجود أدا  االستفهام وهي "ما". ومعناه األصلي يعين طلب التوور، 
 ألن هتان يريد أن يعر  خالد حينما تلتصيه بكماء.

 تكون  دال تريد أن تظلم نفسك معها ؟ وملا تظلم نفسك حني حتب فتاة بكماء ؟ ق
اي صديقي العزيز أطهر وأنقى من تلك األجساد الناعمة اليت تتغىن هبا يف كل ليلة 
ويف كل جلسة، وتكون الشهوة هي الدافع الوحيد لك دون أن يربطك معها أي 

 (01)ص. حبل من حبال العشق أو حىت ميثاق غليظ. أليس كالمي صحيحا ؟
كلمة. أما الكالم اإلنشائي يكون يف  وجد الباحث كالمي اخلربي واإلنشائي من هذه ال

"، أليس كالمي صحيحا ؟" و "وملا تظلم نفسك حني حتب فتا  بكماء ؟كلمتني، ومها "
وكلهما بويغة االستفهام لوجود أدااتن من أدواته ومها "اهلمز " و "ما". والغرض بينهما 
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ألصلي، يعين و اه تظلم نفسك حني حتب فتا  بكماء ؟"كلمة "وملا خيتلف، أما  الغرض يف  
هو و  كلمة " أليس كالمي صحيحا ؟"طلب العلم بشيئ / طلب التوور. أما الغرض يف  

"التصرير". ألن هتان قد بني إىل خالد أبن البكماء أطهر وأنصى من األجساد الناعمة اليت 
 تتغىن هبا يف كل ليلة ويف كل جلسة. وسأل خالدا لتصرير ما قد بينه إليه.

قد تكون اي صديصي العزيز أطهر وأنصى من تلك يكون يف كلمة " اخلربيأما الكالم 
األجساد الناعمة اليت تتغىن هبا يف كل ليلة ويف كل جلسة، وتكون الشهو  هي الدافع الوحيد 

ن " والغرض ملك دون أن يربطك معها أي حبل من حبال العشق أو حىت ميثاق غليظ.
طهر وأنصى أخالدا ألن فتا  البكماء أحياان يف كوهنن إلصائه هو الوعظ واإلرشاد. أوعظ هتان 

الدا أبن ويذكر هتان خ من األجساد الناعمة اليت تتغىن هبا يف كل ليلة ويف كل جلسة.
الشهو  هي الدافع الوحيد له دون أن يربط معها أي حبل من حبال العشق أو حىت ميثاق 

 خيرج ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال والضرب من هذا اخلرب هو ابتدائي، ألنه خال من غليظ.
 عن مصتضاه الظاهر.

 (00)ص.  مع أصدقائي، هل تريدين شيئا ؟ 
وجد الباحث كالمي اخلربي واإلنشائي من هذه الكلمة. أما الكالم اإلنشائي يكون يف  
كلمة "هل تريدين شيئا". وهي بويغة االستفهام، لوجود أدا  من أدواته وهو هل. ومعناه 

 و طلب التوديق. األصلي وه
أما الكالم اخلربي يكون يف كلمة "مع أصدقائي" ألنه حيتمل الودق والكذب. والغرض 

 ألمه على أنه مع أصدقائه. والضرب من هذا اإخبار  ، يصول هتانمن إلصائه هو فائد  اخلرب
 اخلرب هو ابتدائي، ألنه خال من ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

 (02)ص.  من ؟ حنني ؟ 
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وجد الباحث الكلم اإلنشائي الطليب بويغة االستفهام لوجود أدا  من أدواته وهي "من". 
ا بنت عمه يريد أحدا إليواهلأخربت أم هتان أبن والغرض من إلصائه هو طلب التوور. 

  .يسأل هتان ألنه ال يعر  بنت عمهإلىى بيتها. 
 .(02)ص.  بضعة دقيق سأكون لديكم 

الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض  وجد
من إلصائه هو فائد  اخلرب إخبارا على أنه سيكون لديهم يف بضعة دقائق. والضرب من هذا 
 اخلرب هو ابتدائي، ألنه خال من ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

 (08)ص.  نعم من معي ؟ 
جد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة االستفهام لوجود أدا  و 

 والغرض من إلصائه هو طلب التوور، ألنه ال تعر  من يتوله. "من"من أدواته وهي 
 (08)ص.  خري إن شاء هللا 

وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 
إلصائه هو فائد  اخلرب إخبارا على أنه يف حالة اخلةر. والضرب من هذا اخلرب هو ابتدائي، من 

 لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.
 (08)ص.  ملاذا ؟ من هو املصاب ؟ 

ه ومها "من" ن من أدواتوجد الباحث الكلم اإلنشائي الطليب بويغة االستفهام لوجود أداات
و"ما". كلهما مبعىن واحد، يعين طلب التوور عن سبب حضوره إىل املستشفى ومن 

 املواب. 
 .(09)ص.  انتظر... انتظر... ال ترتكين حائرا هكذا، قل يل من لديكم 

وجد الباحث كالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة بويغيت األمر والنهي. أما يف صيغة 
األمر تكون يف كلمتا "انتظر" و"قل" لكوهنما فعلي األمر. أما يف صيغة النهي تكون يف  



02 
 

كلمة "ال ترتك" لوجود ال الناهية. ومعىن كل صيغة منهما متساواين وهو االلتماس، ألن 
 كتور سعود ألن يصول من هو املواب وال يرتكه حائر. هتان التمس من الد 

  اي هللا ايرحيم الطف بنا، اي كرمي اي عزيز الطف حبالنا وال تران مكروها يف أحد من
 (09)ص.  أحبابنا.

وجد الباحث كالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة بويغيت األمر والنهي. أما يف صيغة 
فعل األمر. أما يف صيغة النهي تكون يف كلمة "ال تر"  األمر تكون يف كلمة "الطف" لكونه 

لوجود ال الناهية. ومعىن كل صيغة منهما متساواين وهو الدعاء. يدعو هللا هتان لكي يلطف 
 به وال تريه مكروها يف أحد من حيبه.

 (21)ص.  أحدهم أتصل يب وأمرين ابحلضور حاال 
 حيتمل الودق و الكذب. والغرض وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه

من إلصائه هو فائد  اخلرب، يصوله هتان إخبارا ملوظف املستشفى أبن أحدهم اتوله للحضور. 
والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا 

 اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.
  .(20نعم نعم. أان هنا. )ص 

الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض وجد 
من إلصائه هو فائد  اخلرب، يصوله هتان إجابة لنداء الطبيب ليصبله. والضرب من هذه اخلرب 
هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن 

 مصتضاه الظاهر.
  (20)ص.  أكثر جوك مل أعد أحتملقل، قل، أر  

 من هذه الكلمة. أما الكالم اخلربي الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
ائه هو والكذب. والغرض من إلص "أرجوك مل أعد أحتمل عليه كثةرا" ألنه حيتمل الودق فهو
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ابستعجال  وه، ألن هتان ال يورب ابألمر الذي سيخربه الدكتور سعود ويرجفائد  اخلرب
 إخباره.

ألمر. فعل ا بويغة األمر لوجودأما الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة هو "قل"
والغرض من إلصائه قد خرج من املعىن اليت تفهم من السياق وهو االلتماس، لكون هتان يريد 

 أن يعر  اخلرب الذي سيصوله الدكتور سعود.
 (21)ص.  أيب، آه اي خالد، أيب مات... رحل 

وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 
الضرب ملوت أبيه و يصوه إىل خالد. و  هو إظهار التحزن والتفجع، ألن هتان حازنمن إلصائه 

من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال 
 مصتضاه الظاهر.خيرج عن 

 (01)ص.  حصلت على الوظيفة اي أمي، غدا يكون أول أايم عملي إبذن هللا 
وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 

إخبارا ألمه على حووله الوظية وسيكون غدا أول  ، يصوله هتانمن إلصائه هو فائد  اخلرب
أايم عمله. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ 

 التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر. 
 اي أم هتان من أجل اجلنة اليت وضع هللا حتت قدميك، أفعل املستحيل إن أردت 

 (01)ص. 
حث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض وجد البا

من إلصائه هو فائد  اخلرب ألنه يصول ألمه سيفعل املستحيل إن أرادته بذلك. والضرب من 
هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج 

 عن مصتضاه الظاهر.
 (00 وعافاها. هل تعرفني ي ا ينتهي رقمها اي أمي الكبرية )ص. سلمها هللا 
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 ربيأما الكالم اخل ذه الكلمة.من ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
" ألنه حيتمل الودق والكذب. والضرب من إلصائه هو سلمها هللا وعافاها.يكون يف كلمة "

"الدعاء والطلب". كانت جدته خترب هتان أبن ابنت عمه وهي حنني تريد أن ترسل سالمها 
وخترب جدهتا أيضا أبن حنني أتخذ منها رقم اهلاتف هلتان. والضرب من هذه اخلرب هلتان. 

وكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ الت
 مصتضاه الظاهر.

". وهو ؟ هل تعرفني مبا ينتهي رقمها اي أمي الكبةر أما الكالم اإلنشائي يكون يف كلمة "
 بويغة االستفهام لوجود أدا  من أدواته وهي "هل". ومعناه األصلي لطلب التوديق.

 دائما  فقك هللاسماع هذا اخلرب، و مبارك لك حصولك على هذه الوظيفة، سعدت ب
 (02ص. )

وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 
مبارك لك حوولك على هذه الوظيفة، سعدت خمتلف. أما الغرض من كلمة " من إلصائه

هو إظهار الفرح، لكون حنني مسرور  بسماع اخلرب حوول هتان على  "بسماع هذا اخلرب
ليوفق  ، تدعو هللا حننيوالطلب " هو الدعاءوفصك هللا دائماالغرض من كلمة " أماوظيفته.

لفاظ أ  الذهن وعدمخايل رب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطبوالض هتان دائما. 
 التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر. 

 هذه الوظيفة  قبلت سعيد بسعادتك يل اي حنني رغم أنين مل أشعر أبدا ابلسعادة حني
 (01)ص.  اليت أتت على شكل صدقة

الغرض و  وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب.
ا يف غرضها "إظهار الفرح" ألن سعادهت سعيد بسعادتك يل اي حنني". الكلمة "فيه خمتلف
فاظ ألالذهن وعدم  خايل ضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطبسعادته. وال

 التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.  
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"رغم أنين مل أشعر أبدا ابلسعاد  حني قبلت هذه الوظيفة اليت أتت على شكل والكلمة  
غرضها "إظهار التحسر" ألنه مل يشعر ابلسعاد  ألنه قبل الوظيفة على شكل صدقة.  صدقة"

رج جود بعض ألفاظ التوكيد، يعين "أن". وهذا اخلرب ال خيوالضرب من هذه اخلرب هو طليب لو 
 عن مصتضاه الظاهر.

  أعتذر على أتخري ابلرد، كنت انئمة، ولكن ملاذا ال تفرح اي هتان ؟ أخربين على
  (04)ص.  سبب حزنك

ي ذه الكلمة. أما الكالم اخلرب من ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
من  ضألنه حيتمل الودق والكذب. والغر  أتخري ابلرد، كنت انئمة""أعتذر على  وفه

اخلرب  أتخرها يف الرد بسبب النوم. والضرب من هذهإلصائه هو فائد  اخلرب أبن حنينا خترب 
ن وهذا اخلرب ال خيرج علكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. هو ابتدائي 

 مصتضاه الظاهر. 
ويغة ب "ولكن ملاذا ال تفرح اي هتان ؟"يكون يف كلمتني، األول هو أما الكالم اإلنشائي 

حنينا  ور، ألناالستفهام لوجود أدا  من أدواته وهو "ما". ومعناه األصلي يعين طلب التو
 .تسأل السبب الذي ال جيعلها حازان

بويغة األمر لوجود فعل األمر وهو "أخرب".  أخربين على سبب حزنك"الثاين هو "
 من إلصائه يعين االلتماس. ألهنا تريد هتان إخبار سبب حزنه.والغرض 

 .ص ال تقلقي نفسك معي اي حنني، أكملي نومك، وأحالما سعيد أمتناها لك( .
04) 

ي ذه الكلمة. أما الكالم اخلرب من ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
لغرض من إلصائه هو والكذب. وا" ألنه حيتمل الودق وأحالما سعيد أمتناها لكو "فه

ه اخلرب أبحالم سعيد. والضرب من هذ يرجو هتان حنينا ابلنوم ويتمىن هلا "."الدعاء والطلب
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 . وهذا اخلرب ال خيرج عنلكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيدهو ابتدائي 
 مصتضاه الظاهر.

 "لصي نفسك معي اي حننيال تصأما الكالم اإلنشائي يكون يف كلمتني، األوىل هو "
األمر  بويغة األمر لوجود فعل أكملي نومك"بويغة النهي لوجود أدا  الناهية. الثانية هو "

وهو "أكملي". ومعنامها متساواين يعين االلتماس. التمس هتان من حنني ألن ال تصلق 
 نفسها معه وأيمرها ابستمرار نومها. 

  أمل تكن تريد فرصة العمل هذه وبشدة ؟ال ! لن أانم حىت تقول يل ملا أنت حزين ! 
 (04)ص.  ماذا تغري اآلن ؟ 

ي ذه الكلمة. أما الكالم اخلرب من ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
لغرض من واألنه حيتمل الودق والكذب.  "ال ! لن أانم حىت تصول يل ملا أنت حزينو "فه

هذه  هتان عن سبب حزنه. والضرب من هاتنام قبل أن يصو إلصائه هو الوعيد ألن حنني لن
اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن 

 مصتضاه الظاهر. 
 أمل تكن تريد فرصة العمل هذه وبشد  ؟"أما كالم اإلنشائي يكون يف كلمتني، ومها "

 وجود أداتن من أدواته ومها "اهلمز "بويغيت االستفهام ل. وتكوانن ماذا تغةر اآلن ؟"و"
الغرض و  يعين طلب التوور، و"ما". ومعنامها خمتلفان. أما الغرض االستفهام أبدا  "ما"
رصة العمل إىل هتان أبنه يريد ف االستفهام أبدا  "اهلمز " يعين طلب التوديق. يسأل حنني

 ل شيئ.  ولكن بعدما انهلا هتان صار حزينا ويتغةر ك
  مل يتغري شيء اي حنني. غري أين مل أحصل على هذه الفرصة لكفاءيت وامتيازي. بل

ص. ) حصلت عليها كمعونة من قريب لن حيب حىت رؤية وجهي أمامه يف كل صباح.
04) 
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وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 
اءته حيول على فرصة العمل ملعونة قرابته، ليس لكف ألن هتان ن إلصائه هو إظهار التحسر،م

 . وكونوامتيازه. والضرب من هذه اخلرب هو طليب لوجود أدا  من املؤكدات وهي "أن"
 . وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.  املخاطب مرتددا ويطلب التوكيد

  .أنت حتزن نفسك بنفسك اي هتان ! ال تنظر ألمور احلياة هبذه الطريقة السوداء
أجنب من هذه الفرصة فرصة أخرى تعيد هبا بناء عالقتك خبالك فتكسبه يف صفك 

 )قوهلا... وتبين من خالله مستقبلك. 
ي شائأما الكالم اإلن ذه الكلمة.من ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي

ب من هذه أجنو" ال تنظر ألمور احليا  هبذه الطريصة السوداء."الطليب يكون يف كلميت "
الفرصة فرصة أخر  تعيد هبا بناء عالقتك خبالك فتكسبه يف صفك وتبين من خالله 

والغرض من إلصائهما متساواين وهو اإلرشاد ليكون هتان ال حيزن نفسه بنفسه . "مستصبلك
  فرصة ليبين عالقته خباله.وأيخذ هذه ال ا انلهمل

أما الكالم اخلربي يكون يف كلمة "أنت حتزن نفسك بنفسك اي هتان"،  ألنه حيتمل 
الودق و الكذب. والغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب إخبار هلتان أنه حيزن نفسه لصوله على 

كون والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي ل أن عمله أتى بشكل صدقة، ال لكفاءته وامتيازه.
 املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

 (07)ص.  مل أعلم أنك مستشارة اجتماعية من قبل ههههه 
وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 

امتها بسبب يف حك مستشار  اجتماعيةض، ألن هتان يدعي حنينا مثل من إلصائه هو التعري
أهنا قد أرشدته لالمسرار والثبوت على فرصة عمله. والضرب من هذه اخلرب هو طليب لوجود 

 أدا  من املؤكدات وهي "أن". وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.  
  (07)ص.  ومل أعلم أنك صغري العقل هكذا هههه 



36 
 

باحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض وجد ال
من إلصائه هو التوبيخ، ألهنا تصول له صغةر العصل. والضرب من هذه اخلرب هو طليب لوجود 

 أدا  من املؤكدات وهي "أن". وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.  
 على  ن يسلب قويت ويرميين ي وجهلست بصغري العقل اي حكيمة ولكن احلزن هو م

 (07)ص.  شاطئ اليأس
وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 

اطئ بسبب احلزن الذي يسلب قوته ويرميه إىل شيصوله هتان من إلصائه هو إظهار الضعف. 
وكيد. خايل الذهن وعدم ألفاظ التاليأس. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب 

 وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.
  هيا اي هتان ال تقل هكذا. أعرف أنك رجل، والرجال ال تيأسوا بسهولة، اطرد على

 (07)ص.  هذا الشيطان الذي يلعب بعقلك وكن كما أنت كما عرفت عنك.
ي الكلمة. أما الكالم اخلرب ذه من ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي

 ، ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض"أعر  أنك رجل، والرجال ال تيأسوا بسهولة"و فه
من إلصائه هو الوعظ واإلرشاد. أوعظت حنني هتان و ذّكرته أبن الرجل ال تيأس بسهولة. 

رج ال خي والضرب من هذه اخلرب هو طليب لوجود أدا  من املؤكدات وهي "أن". وهذا اخلرب
 عن مصتضاه الظاهر.  

هي بويغة الن ال تصل هكذا"أما الكالم اإلنشائي يكون يف ثالث كلمات ، األوىل : "
ي يلعب اطرد على هذا الشيطان الذ" لوجود ال الناهية. الثانية والثالثة يكوانن يف كلميت :

بويغة األمر لوجود فعل األمر وهو "كن" و  "كن كما أنت كما عرفت عنك"" و بعصلك
نني هو االلتماس. التمست ح ال تصل هكذا""اطرد". ومعناهم خمتلفون. أما املعىن يف كلمة "

يلعب  اطرد على هذا الشيطان الذي"من هتان ألال يصول ما جيعله ايئسا. أما املعىن يف كلمة 
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 كلمة أما املعىن ي يلعب بعصله." هو اإلرشاد ليطرد هتان على هذا الشيطان الذبعصلك
 "كن" هو التكوين كي يكون هتان نفسه كما تعرفه.

  .(10أحبك )ص 
وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 

رب هو إخبارا حلنني أبنه حيبها. والضرب من هذه اخل . يصوله هتانمن إلصائه هو فائد  اخلرب
لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه ابتدائي 
 الظاهر

 (10)ص.   هتان ! أظن رسالتك وصلت يل ابخلطإ 
وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 

. سالتهر  إخبارا هلتان وزعمته أنه خيطئ يف إصدار . تصوله حننيفائد  اخلرب من إلصائه هو
لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي 
 اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

 (10)ص.  ال اي حنني، رساليت وصلت للشخص املقصود 
ض الودق و الكذب. والغر  وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل

من إلصائه هو فائد  اخلرب، إخبارا على أنه مل خيطئ يف إرساهلا. والضرب من هذه اخلرب هو 
 ابتدائي ألنه خال من ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

  اين هبذه ل كيكيف ؟ وملاذا ؟ وملا أان ؟ أنت ترعب قليب هبذا احلب املفاجئ وتزلز
 (12لكلمات الثملة حبا )ص. ا

ي ذه الكلمة. أما الكالم اخلرب من ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
ألنه  ،أنت ترعب قليب هبذا احلب املفاجئ وتزلزل كياين هبذه الكلمات الثملة حبا"و "فه

على أن  ار إخباوالغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب، تصوله حنني حيتمل الودق والكذب. 
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قلبها يرعب هبذا احلب ويزلز كياهنا هبذه الكلمات الثملة حبا. والضرب من هذه اخلرب هو 
 اهر.. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيدابتدائي ل

". ملا أان ؟"؟ و "ملاذا"و "كيف ؟أما كالم اإلنشائي يكون يف ثالث كلمات، وهم "
معناهم و بويغة االستفهام لوجود أداتن من أدوات االستفهام ومها "كيف" و"ما". ويكونون 

ق ألن حيبه ال يلياليت  فتا  بكماء األصلي هو طلب التوور، ملا وكيف حيبها هتان وهي
  .أحد
  اي حنني، كيف أحببت حقا... أممممم ال أعلم حقا. ولكن عينيك أمجل كمني وقعت

أعلم أيضا، ولكين تعبت من اإلحبار وأريد الوقف على فيه. ملاذا ؟ أممممم... ال 
 (12)ص.   مرسى شاطئك

وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 
من إلصائه خيتلف. الغرض يف كلمة "ولكن عينيك أمجل كمني وقعت فيه" هو املدح ألنه 

أريد و الغرض يف كلمة "ولكين تعبت من اإلحبار و ميدح أبن عينيها أمجل كمني وقعت فيه. 
الوقف على مرسى شاطئك" والغرض من إلصائه هو إظهار الضعف ألنه تعب وأراد الوقف 
على مرسى شاطئها. أما الغرض يف كلمة "كيف أحببت حصا... أممممم ال أعلم حصا" و 

ا حيبها. أنه ال يعر  كيف وملاذ"ملاذا ؟ أممممم... ال أعلم أيضا" هو فائد  اخلرب إخبارا حلنني 
خلرب ألفاظ التوكيد. وهذا ا وعدم خايل كون املخاطبضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لوال

 ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.
  تعبت من اإلحبار ؟ وتريد الوقوف على مرسى شاطئي ؟ ال شك أنك كنت سباحا

 (10)ص.  ماهرا ! ومرساي حمطة راحة لك من العوم
شائي . أما الكالم اإلنذه الكلمةمن ه الطليب احث نوع كالمي اخلربي واإلنشائيوجد الب

ومها  ،تعبت من اإلحبار ؟ وتريد الوقو  على مرسى شاطئي ؟"الطليب يكون يف كلميت "
بنوعي االستفهام لوجود أدا  مصدر  اليت تستعمل لطلب التوديق، إما تكون ابهلمز  أو 
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يعين طلب التوديق. قالتهما حنني سؤاال لسبب تعبه من بـ"هل". ومعناه هو األصلي، 
 اإلحبار وإراد  الوقو  على مرسى شاطئها.

"ال شك أنك كنت سباحا ماهرا ! ومرساي حمطة راحة أما الكالم اخلربي يكون يف كلمة 
 صوله حنني. تألنه حيتمل الودق والكذب. والغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب لك من العوم"

خلرب ضرب من هذه اوال. ومرساها حمطة راحة له من العومتان على أنه سباحا ماهرا هل اإخبار 
اه وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتض ألفاظ التوكيد. وعدم خايل كون املخاطبهو ابتدائي ل

 الظاهر.
  ما أذكاك وما أغباك، لو أنين وجدت حورا يف البحر ملا قصدت مرساك، ولو أين

 (10)ص.  ا متنيت االستلقاء على شواطئك.وجدت الراحة بني املوج مل
وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي غةر الطليب من هذه الكلمة. أما الكالم 
اإلنشائي غةر الطليب يكون يف كلميت "ما أذكاك" و "ما أغباك". وصيغته التعجب ويتبع 

 وزن "ما أفعل".
حورا يف البحر ملا قودت مرساك، لو أنين وجدت أما الكالم اخلربي يكون يف كلمة "

مل الودق " ألنه حيتولو أين وجدت الراحة بني املوج ملا متنيت االستلصاء على شواطئك.
والكذب. والغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب ألنه ال يريد وال يصود الراحة إال يف مرساها. 

ملخاطب يف حالة أما الضرب من هذه الكلمة هو إنكاري لوجود مؤكدين ومها "أن" ألن ا
 املنكر.

  هتان أان  ال أفهم ما تقوله ! ال أفهم كلمة "أحبك" تلك الليت جاءت على غفلة من
 (10)ص.  قليب. ال أفهمك ! ال أفهم كيف تريد أن حتب بكماء !

ربي . أما الكالم اخلذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
ال أفهم ما تصوله ! ال أفهم كلمة "أحبك" تلك الليت جاءت على   هتان أانيكون يف كلمة "



32 
 

" ألنه حيتمل الودق والكذب. والغرض من إلصائه هو فائد  غفلة من قليب. ال أفهمك !
 إنكار. تكرار.اخلرب ألهنا ال تفهم عما سبب حبه. 

وهي  .ال أفهم كيف تريد أن حتب بكماء"أما الكالم اإلنشائي الطليب يكون يف كلمة "
بويغة االستفهام لوجود أدا  من أدواته وهي كيف. والغرض من إلصائه هو التعجب، ألنه 

 ال تفكر ملذا هتان حيب بكماء مثلها.
  ،أنت لست ببكماء، أنت "بك ماء" أنقى من أهنار الكالم، وأرفع من شعر الغرام

 (10)ص. . وأان راضي عن قليب حني أحبك دون أن يلتفت لعيب خلقك
باحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض وجد ال

أنت لست ببكماء، أنت "بك ماء" أنصى من أهنار " من إلصائه خمتلف. أما الغرض يف كلمة
هو املدح ألنه يشبهها ابملاء األطهر واألنصى. أما الغرض يف   "الكالم، وأرفع من شعر الغرام

رب إخبارا " هو فائد  اخلحني أحبك دون أن يلتفت لعيب خلصك وأان راضي عن قليبكلمة "
دائي لكون والضرب من هذين اخلرب مها ابت. على أنه راض حني حيبه بدون التفات إىل عيبها

 املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج هذان اخلرب عن مصتضاه الظاهر.
 تاة دية أخرى ؟ حسنا لست بفتريدين أن أصدقك ؟ أن أفرح هبذا احلب كأي فتاة عا

 (10)ص. عادية, أان حنني اليت ال تعرف أبدا كيف تنطق "أحبك" 
شائي . أما الكالم اإلنذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي

 .تريدين أن أصدقك ؟ أن أفرح هبذا احلب كأي فتا  عادية أخر  ؟"الطليب يكون يف كلمة "
االستفهام لوجود أدا  مصدر  اليت تستعمل لطلب التوديق من أدواته إما تكون وصيغتها 

ابهلمز  أو بــــ"هل". والغرض من إلصائه هو طلب التوديق، ألهنا تسأل هتان، هل يريد 
 التوديق والفرح ابحلب مثل فتا  أخر .

تنطق  فحسنا لست بفتا  عادية, أان حنني اليت ال تعر  أبدا كيالكالم اخلربي هو "
". والغرض من إلصائه هو إظهار الضعف ألهنا ال تستطيع كيف أن تنطق أحبك. "أحبك"
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والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج 
 هذه اخلرب عن مصتضاه الظاهر.

 داخلي يفال أريدك أن تصدقيين فقط, أان أريدك أن تؤمين هبذا احلب الذي يكرب  أان 
يوما بعد يوم، أريدك أن تشعري به وأن تعطيك فرصة لينتقل من قمة قليب إىل مدينة 

 (11)ص. قلبك ويتحول من حالة احلب من طرف واحد إىل حالة التبادل. 
وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. واألغراض 

أن تؤمنه وتودقه وتشعر احلب الذي يكرب يوم بعد يوم، من إلصائه هو األمر، ألنه أيمرها 
مثلما يشعر. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، 

 وال خيرج هذه اخلرب عن مصتضاه الظاهر.
 (40)ص.  ما أغباه، أيطارد فتاة ختفي كل شرب من جسدها حتت عباءهتا 

اإلنشائي الطليب وغةر الطليب من هذه الكلمة. أما الكالم اإلنشائي وجد الباحث الكالم 
 ". وهي بويغة التعجب بوزن "ما أفعل"ما أغباهغةر الطليب يكون يف كلمة "

 أيطارد فتا  ختفي كل شرب من جسدها حتتأما الكالم اإلنشاء الطليب يكون يف كلمة "
هو  ته وهي اهلمز . والغرض من إلصائه". وهي بويغة االستفهام لوجود أدا  من أدواعباءهتا

 فتا  ختفي كل شرب من جسدها حتتيسأل هتان خالدا هل هو سيطارد  طلب التوديق.
 . عباءهتا

 (40)ص.  إذا ملّ عاكسها ؟ 
وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب من هذه الكلمة. ويكون بويغة االستفهام لوجود 

ب ون بـ"هل" أو ابهلمز . ومعناه األصلي، وهو طلأدا  اليت تستخدم لطلب التوديق، إما تك
  .يسأل هتان خالدا، هل ملا عاكس الفتا  اليت ختفي جسدها حتت عباءهتا التوديق.

  ،يف مثل هذا اليوم ولد الرجل الذي أحبه كثريا، ولد احلب الذي مل يولد إال ليحبين
 (40)ص. يف مثل هذا اليوم، أحبك أان وحتب سنيين. كل عام وأنت حبييب. 
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وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. واألغراض 
من إلصائه إظهار الفرح ألهنا مسرور مليالده. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون 

 املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن مصتضاه الظاهر.
 بيوم مولدي ؟ ال أذكر أبنين أخربتك مسبقا ي يعاده ايه اي حبيبيت، كيف علمت. 

 (40)ص. 
شائي . أما الكالم اإلنذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي

" والغرض من إلصائه هو التعجب. كيف علمت بيوم مولدي ؟الطليب يكون يف كلمة "
 عجب هتان حلنني، ألهنا تعر  يوم مولده ومل خيرب هتان من قبل. 

أما الكالم اخلربي يكون يف كلمة : ال أذكر، والغرض من إلصائها فائد  اخلرب. والضرب 
هو طليب لوجود التوكيد وهو إن وحالة املخاطب هو مرتدد. وال خيرج هذه اخلرب عن مصتضاه 

 هر.الظا
  (42الكبرية، فال تظن أنين غافلة عنك )ص. أعرف تفاصيلك، الصغرية منها قبل 

شائي . أما الكالم اإلنذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
الطليب يكون يف كلمة: فال تظن، وهي بويغة اإلنشاء لوجود ال الناهية. والغرض هو 

 سية وال يذكر تفاصيله.التعريض، ألن هتان يظنها ان
. "أعر  تفاصيلك، الوغةر  منها قبل الكبةر أما الكالم اخلربي يكون يف كلمة : "

والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل  والغرض من إلصائه فائد  اخلرب.
 الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن مصتضاه الظاهر. 

 ...(42)ص.  داهية أنت. حسنا... أين هدييت ؟ ههههه 
ربي أما الكالم اخل .ذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي

يكون يف كلمة : داهية أنت، ألنه حيتمل الودق والكذب. والغرض من إلصائه هو املدح، 
 ملدح حنني ألنه يعر  تفاصله. 
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ا  يف كلمة : "أين هدييت" بويغة االستفهام لوجود أد يكون الكالم اإلنشائي الطليبأما 
 من أدواته وهي أين. والغرض من إلصائه هو األصلي يعين طلب التوور.

  ...هاه ! أمممم... ال تستعجل عليها كثريا، أحتاج ألن أعد لك هدية تليق ي قامك
 (42)ص.  .اي أمريي

. أما الكالم ذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
اإلنشائي الطليب يكون يف كلمة : ال تستعجل، وهو بويغة النهي لوجود ال الناهية. والغرض 

 من إلصائه هو االلتماس. التمست حنني من هتان ألال يستعجل لسؤال هديته. 
نه " ألأحتاج ألن أعد لك هدية تليق مبصامكأما الكالم اخلربي يكون يف كلمة : "

وقت إلعداد حتتاج ال ض من إلصائه هو فائد  اخلرب، ألن حننيودق والكذب. والغر حيتمل ال
هدية هلتان اليت تليق مبصامه. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن 

 وعدم التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن مصتضاه الظاهر.   
 (42)ص.  هل حيق يل اآلن أن أتكرب ؟ 

رض من الغ: هل ، بويغة االستفهام لوجود أدا  وهي هل. و  شائي الطليبالكالم اإلن
 إلصائه هو طلب التوديق، هل حيق هلتان أن يتكرب أو ال.

  (42)ص. تكرب مثل ما تريد، ولكن ال تنس أنك أمريي أان. ولدى ما سواي فقري 
. أما الكالم ذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي

اإلنشائي الطليب يكون يف صيغتني، األوىل : صيغة األمر، وتكون يف كلمة "تكرب" لوجود 
فعل األمر. والغرض من إلصائه هو اإلابحة، لكون حنني تبيح التكرب هلتان. الثانية : صيغة 

 ال" لوجود ال الناهية. والغرض من إلصائه هو االلتماس كي "ال تنسالنهي ويكون يف كلمة 
 ينسى هتان أبنه أميؤها.
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أما الكالم اخلربي يكون يف كلمة :"أنك أمةري أان، لد  ما سواي فصةر". والغرض من 
إلصائه الفخر لكوهنا فاخرا هبتان ألنه أمةرها وما سواها فصةر. والضرب من هذه اخلرب هو 

 .ظاهرطليب لوجود أدا  من املؤكدات وهي "أّن"، وال خيرج هذه اخلرب عن مصتضاه ال
  (42)ص. هتان ... هل تريد هديتك ؟ 

بويغة االستفهام لوجود أدا  وهي هل. والغرض  الكالم اإلنشائي الطليبوجد الباحث 
نها أم كان حنني تسأل هلتان هل يريد اهلدية م  من إلصائه هو األصلي، يعين طلب التوديق.

 ال. 
 ! (40)ص.  أكيد 

 صوله هتان ي اخلربي من هذه الكلمة. والغرض من إلصائه فائد  اخلرب الكالموجد الباحث 
إخبار على أنه يريد هديته. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن 

 وعدم التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن مصتضاه الظاهر.
 تعرفها ارجية .إذا ال تنم هذه الظهرية ... سأترك لك اهلدية يف غرفة الغسيل اخل ..

 (40)ص. صحيح ؟ 
ائي . الكالم اإلنشذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي

ن إلصائه هو لناهية. والغرض ميكون بويغتني، األوىل : ال تنم وهي بويغة النهي لوجود ال ا
يح ؟ والثانية : تعرفها صح التمست حنني من هتان أبن ال ينام ذلك الليل. .: االلتماس

.وهي بويغة االستفهام لوجود أدات مصدر  لطلب التوديق، إما تكون ابهلمز  أو ب"هل". 
 والغرض من إلصائه طلب التوديق. 

 سأترك لك اهلدية يف غرفة الغسيل اخلارجية"أما الكالم اخلربي يكون يف كلمة : "
غسيل اخلارجية. أبنه سترتك اهلدية له يف غرفة الوالغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب، إخبار هلتان 

والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج 
 هذه اخلرب عن مصتضاه الظاهر.
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 (40)ص.  نعم أعرفها، ولكن كيف ستضعني هناك ؟ 
أما الكالم . ذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي

اإلنشائي يكون يف كلمة "نعم أعرفها"، والغرض من إلصائه هو الزم الفائد . والضرب من 
هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن 

 مصتضاه الظاهر.
ة ". وهو بويغولكن كيف ستضعني هناك ؟أما الكالم اإلنشائي يكون يف كلمة "

 االستفهام لوجود أدا  من أدواته وهي  كيف. والغرض من إلصائه هو طلب التوور.
  ال تسأل اآلن كيف... ولكن ضع هاتفك جبانبك وانتظر رساليت... ابملناسبة ال

 (40)ص.  تذهب إال وأنت متأنق واحذر من أن يراك أحدا.
ىل : صيغة بويغتني، األو وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة، ويكون 

أنت ال تذهب إال و "و  "ال تسأل اآلن كيفلوجود ال الناهية. وتكون يف كلميت " النهي
 و "انبكضع هاتفك جب". والثاين صيغة األمر لوجود أفعال األمر. وتكون يف كلمة : "متأنق
اد. اإلرشأحدا". والغرض من إلصائهما متساواين وهو  احذر من أن يراك" و "انتظر رساليت"

لنهي بغرض " تستثىن من اال تسأل اآلن كيفألهنا تعّلم كيفية أخذ اهلدية هلتان. و كلمة "
اإلرشاد، ألن الغرض من إلصاء هذه الكلمة هي االلتماس، اللتماسها من هتان ألال يسأل  

 كثةرا.  
  حبييب، اذهب ألخذ هديتك اآلن، ولكن أرجوك كن حذرا من أن يراك أحدا وأنت

 (44)ص. يف طريقك. 
وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. صيغته األمر، ويكون يف كلميت 

. والغرض منهما خمتلفان، كن حذرا من أن يراك أحدا"" و "اذهب ألخذ هديتك اآلن:"
" هو االلتماس، التمست حنني من هتان اذهب ألخذ هديتك اآلن" أما الغرض يف كلمة
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 ..." هو اإلرشاد، ألن حنيناكن حذرا من أن يراك أحداليأخذ هديته، والغرض يف كلمة "
 .اهلدية منهاترشد هتان كيفية أخذ 

 (72)ص. مل تريد أن تتعلمها ؟  حبيبيب 
وجود وهو بويغة االستفهام لوجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. 

تسأل حنني هتان عن  أدا  من أدواته وهي "ما". والغرض من إلصائه هو طلب التوور.
 إرادته إبرادته التعلم اللغة اإلشار .

 (72)ص.  لكي أفهم غضبك وخجلك وكلمة أحبك اليت تصنعينها بيديك 
صوله ي ئد  اخلرب.والغرض من إلصائه فا وجد الباحث الكالم اخلربي من هذه الكلمة.

و ابتدائي والضرب من هذه اخلرب ه هتان حلنني إجابة لسؤاهلا عن إرادته لتعلم اللغة اإلشار .
 لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن مصتضاه الظاهر.

  (70وخجلي سرتامها على وجهي قبل يدّي )ص. ال تقلق، غضيب 
. أما الكالم ذه الكلمةمن ه الطليب اخلربي واإلنشائيوجد الباحث نوع كالمي 

اإلنشائي الطليب يكون يف كلمة "ال تصلق" بوجود ال الناهية. والغرض من إلصائها هو 
االلتماس. التمست حنني من هتان أبال تصلق، سةر  الغضب واخلجل على وجهها قبل 

 يديها.
ألنه  "ا على وجهي قبل يديّ غضيب وخجلي سرتامهأما الكالم اخلربي يكون يف كلمة "

حيتمل الودق والكذب. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن 
 وعدم التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن مصتضاه الظاهر.

 (70)ص.  ماذا عن أحبك ؟ 
وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب : االستفهام لوجود ادا  "ما". والغرض من إلصئاه 

 يسأل هتان حلنني عن كيفية إشار  كلمة "أحبك" هو طلب التوور.
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  أمممم... حسنا، حينما أريد أن أقول أحبك سأشري أبصبعي حنوك مث سأغرسه بوسط
 (70)ص. صدري. 

 تصوله حنني .من هذه اخلرب. والغرض من إلصائه فائد  اخلرب الكالم اخلربيوجد الباحث 
له عن كيفية نطق "أحبك" بلغة اإلشار . والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون  اإخبار 

 املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن مصتضاه الظاهر.
 (70. )ص هللا... ما أمجلك من تعبري... هيا هيا أريد أان أن أراك وأنت تفعلينها 

 والكالم اخلربي من هذه الكلمة. أما الكالم وجد الباحث الكالم اإلنشائي غةر الطليب
عجب بوزن ما الت صيغة" و تكون "ما أمجلك من تعبةراإلنشائي غةر الطليب يكون يف كلمة 

 أفعل.
والغرض  "هيا هيا أريد أان أن أراك وأنت تفعلينهاأما الكالم اخلربي يكون يف كلمة "

. والضرب من  نينا ليستطيع رؤيتها.من إلصائه هو االسرتحام واالستعطا ، ألنه يسرتحم ح
هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن 

 مصتضاه الظاهر.
  .(70اي جمنون... كيف سرتاين ؟ )ص 

وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب : االستفهام لوجود أدا  كيف. والغرض من إلصائه 
 عن كيفية رؤيتها.   تسأل حنني هلتان. هو طلب التوور

  األمر بسيطة جدا. لديك سكيب(Skype) (70)ص.  ؟ 
ائي . الكالم اإلنشذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي

يكون يف كلمة ". وصيغتها االستفهام لوجود أدا  مصدر  لطلب التوديق، إما يكون ابهلمز  
  أو ب"هل".
" ألنه حيتمل الودق والكذب. األمر بسيطة جداالكالم اخلربي يكون يف كلمة "أما 

الضرب من و يصوله هتان على أن الطريق لرؤيتها بسيطة. والغرض من إلصائه هو فائد  اخلرب. 
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هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن 
 مصتضاه الظاهر.

  ! (70)ص. أنت جمنون فعال 
وجد الباحث الكالم اخلربي من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. والغرض 

الضرب من هذه و من إلصائه هو الشتمة، ألهنا تزعم هتان جمنوان لرأيه كي يستتطيع رؤيتها. 
صتضاه ماخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن 

 الظاهر.
 (70)ص.  هيا اي حنيين، أريد رؤيتك 

ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
ائي ، ألنه يسرتحم حنينا ليستطيع رؤيتها. والضرب من هذه اخلرب هو ابتداالسرتحاممن إلصائه 

 اخلرب عن مصتضاه الظاهر.لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج هذه 
 (70ص. ) حدد طلبك اي هتان ! تريد أن تراين أم تريد أن تتعلم اللغة اإلشارة مين ؟ 

وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب من هذه الكلمة ويكون بويغتني، األوىل : صيغة 
". والغرض من إلصائه طلبك اي هتاناألمر لوجود فعل األمر، وتكون يف كلمة "حدد 

 االلتماس. التمست حنني هتان ألال يبالغ يف طلب رؤيته. 
الثانية : صيغة االستفهام لوجود أدا  مصدر  اليت تستعمل لطلب التوديق، إما تكون 

 .تريد أن تراين أم تريد أن تتعلم اللغة اإلشار  مين ؟"ب"هل" أو اهلمز . وتكون يف كلمة "
 لب التوديق.والغرض من إلصائه هو ط

 ! (70)ص.  اإلثنان معا 
ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 

هذه اخلرب  والضرب من فائد  اخلرب. ألنه يريد رؤيتها وتعلم اللغة اإلشار  منها.   من إلصائه
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صتضاه اخلرب عن مهو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم التوكيد، وال خيرج هذه 
 الظاهر.

 (74أعيد تشغيل الكامريا عقااب لك ! )ص.  هتان، أستفعل هذا طوال حمادثتنا ! لن 
من هذه الكلمة. أما الكالم اإلنشائي  واإلنشائي اخلربي يكالموجد الباحث  نوع  

ه ". وهي بويغة االستفهام لوجود أدا  من أدواتأستفعل هذا طوال حمادثتنايكون يف كلمة "
نيه لتوديق. ألن هتان يستمر يف نظرهتا ونظر  عيوهي اهلمز . والغرض من إلصائه هو طلب ا

 .Skypeعرب سكيب  احملادثة ويتمتع مبشاهدهتا من األول حىت آخر وشفتيه
تمل " ألنه حيلن أعيد تشغيل الكامةرا عصااب لكأما الكالم اخلربي يكون يف كلمة "

هو الوعيد، إذا يستمر هتان يف نظرهتا لن تعيد تشغيل   والغرض من إلصائه الودق والكذب.
الكامةرا عصااب له. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم 

 التوكيد، وال خيرج هذه اخلرب عن مصتضاه الظاهر.
  ،ستطيع فعل أي شيئ يفأن أفعل ؟ مجيلة مجيلة أنت، وال أوماذا عساي هههههه 

 (74)ص.  حضرتك.
. أما الكالم ذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي

ود أدا  ". وهي بويغة االستفهام لوجوماذا عساي أن أفعلاإلنشائي الطليب يكون يف كلمة "
 من أدواته وهي ما. والغرض من إلصائه هو طلب توور الفعل الذي سيفعل هتان لرؤهتا.

 مجيلة مجيلة أنت" و "وال استطيع فعل أي شيئ يفيكون يف كلميت " أما الكالم اخلربي
املدح،  هي "مجيلة مجيلة أنتوالغرض من إلصائه خيتلف. أما الغرض يف كلمة "حضرتك.":
ئ يف ستطيع فعل أي شييصول حلنني أبهنا مجيلة. وأما الغرض يف كلمة "وال أ ألن هتان
 يع أن يفعل شيئا أمامها.ال يستط هو إظهار الضعف كأن هتان حضرتك."

  (74)ص. حسنا، استمر على هذا الفعل، ولن تراين مرة أخرى 



32 
 

وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة األمر لوجود فعل 
األمر وهو استمر. والغرض من إلصائه هو التهديد، إذا يستمر هتان يف نظرهتا فلن يراها مر  

 أخر .
 (74)ص.  مهذاب. ال ال، سأكون 

ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
فائد  اخلرب، إخبارا حلنني سيكون مهذاب كي يستطيع نظرته يف املر  األخر .   من إلصائه

والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا 
  خيرج عن مصتضاه الظاهر. اخلرب ال

 (74)ص.  أحبك 
وجد الباحث نوع كالم اخلربي يف هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق و الكذب. والغرض 
من إلصائه هو فائد  اخلرب إخبارا حلنني أبنه حيبها. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون 

 عن مصتضاه الظاهر. املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج
   (74)ص. وأان أحىي حببك 

ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
من إلصائه فائد  اخلرب إخبارا هلتان أبهنا حتىي حببه. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون 

 رج عن مصتضاه الظاهر.املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خي
 (80. )ص. ما بك اي أمي ؟ أرى ماء حمبوسا يف عينيك 

. أما الكالم ذه الكلمةمن ه الطليب وجد الباحث نوع كالمي اخلربي واإلنشائي
دا  من وجود أ. وهي صيغة االسفهام لما بك اي أمي ؟"اإلنشائي الطليب يكون يف كلمة "

 طلب التوور عن سبب بكاء جدهتا. لغرض من إلصائه هوأدواته وهي "ما". وا
دق " ألنه حيتمل الوأر  ماء حمبوسا يف عينيكأما الكالم اخلربي يكون يف كلمة "

الزم الفائد  ألنه ير  جدهتا وهي تبكي. والضرب من هذه  والغرض من إلصائه والكذب.
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رج عن خي اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال
 مصتضاه الظاهر.وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.  

  ترحل روحي إن رحلت اي أمي الكبرية وميوت قليب إن دمعت عيناك هاك قليب وهاك
 (80. )ص. عمري وابقي أنت مشعة مضيئة يف عتق احلزن

. أما الكالم ذه الكلمةمن ه الطليب نوع كالمي اخلربي واإلنشائيوجد الباحث 
اإلنشائي الطليب يكون يف كلميت "هاك" و "ابصي". ومها صيغة األمر لوجود اسم فعل األمر 
وهو "هاك" مبعىن "خذ" ووجود فعل األمر وهو "ابصي". والغرض فيهما متسواين وهو 
 االلتماس. التمس هتان من جدهتا ليأخذ عمره وقلبه كي تبصى مشعة مضيئة يف عتق احلزن. 

ترحل روحي إن رحلت اي أمي الكبةر  وميوت قليب يكون يف كلمة " كالم اخلربيالأما 
إظهار التحزن والتفجع.   والغرض من إلصائه ألنه حيتمل الودق والكذب. "إن دمعت عيناك

ت إذا رأ  جدته قد اقرتبت إليها موعد الرحيل. زن هتان كأن روحه رحلت و قلبه ميو حي
يف داخلها. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون  وجدهتا حينئذ تسمع نداء املوت

 املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.
 (80وت أرحم علي مما تقول هذه الوردة )ص. اي هللا امل 

وجد الباحث الكالم اخلربي من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. والغرض 
رحل صول "تن هتان ي. قالت جدهتا أبن املوت أحب إليها، ألوالطلب الدعاءمن إلصائه 

روحي إن رحلت اي أمي الكبةر  وميوت قليب إن دمعت عيناك هاك قليب وهاك عمري وابصي 
جدهتا آنفا.  بعد قول يرجو هللا هتان لةرمحه ابملوتو  .أنت مشعة مضيئة يف عتق احلزن"
لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي 
 اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

 .(80)ص.  وردة عبريها رائحة عود عريب أصيل كأصالة وفاءها 
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ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
 ة وفاءها.ا رائحة عود عريب أصيل كأصالورد  عبةره املدح لتشبيه هتان جدهتا مثل  من إلصائه

والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا 
 اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

 (80)ص.  هيا اي جديت أخربيين ما بك 
عل فوجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة األمر لوجود 

 التمس هتان من جدته ". والغرض من إلصائه هو االلتماس.األمر وتكون يف كلمة "أخرب
 لتخرب ما هبا.

  أطال هللا بعمرك اي نور حياتنا أعرف أنك ال حتبني املستشفيات، ولكن كوين مستعدة
 (.80)ص.  حني أعود من عملي سنذهب للمشفى ونطمئن أكثر على صحتك

راض واألغ من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
، يدعو هللا لبالط " هو الدعاءأطال هللا بعمرك اي نور حياتنا فيه خمتلف. الغرض يف كلمة "

 تشفيات"أعر  أنك ال حتبني املسهتان عسى أن يعطيها هللا عمرا طويال. والغرض يف كلمة "
هو  "سنذهب للمشفى ونطمئن أكثر على صحتكهو الزم الفائد . أما الغرض يف كلمة "

 فائد  اخلرب إخبار جلدته ابلذهاب إىل املشفى، ويطمئنون كثةرا على صحتها. 
". وهي بويغة األمر لوجود كوين مستعد ... أما الكالم اإلنشائي يكون يف كلمة "

ي كفعل األمر وهو "كوين". والغرض من إلصائه هو االلتماس. التمس هتان من جدهتا  
 تستعد نفسها ابلذهاب إىل املشفى بعد عود هتان من العمل.

 (82)ص.  ال حتاويل فلن ينفعك أي شيئ مع عنادي، كوين مستعدة 
وجد الباحث الكالم األتشائي الطليب من هذه الكلمة. ويكون بويغتني، األوىل : 

لوجود فعل  الثانية : صيغة األمر كون يف كلمة "ال حتاويل".صيغة النهي لوجود ال الناهية. وت
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جدته   التمس هتان منوتكون يف كلمة "كوين". ومعنامها متساواين يعين االلتماس. األمر، 
 كي ال تصول جدته على أهنا خبةر وهي يف احتياج إىل املشفى وأيمرها ألن تستعد للمشفى.  

  .(87أستاذ هتان... )ص 
ذه الكلمة. وهي بويغة النداء، لوجود أدا  وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب من ه

ألن  اندت دايال هتانالنداء املصدر . والغرض من إلصائه هو األصلي، يعين طلب اإلقبال. 
 . ايصبله
 (87)ص.  نعم تفضلي 

وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة األمر لوجود فعل 
ائه هو االلتماس. التمس هتان من دايال لتصول ما األمر وهو "تفضلي". والغرض من إلص

 حتتاج إليه.
  نسيت أن أعطيكم وصفة لبعض األدوية اليت حتتاجها جدتكم. لو مسحت احلقين

 (87)ص. ألكتبها لك 
واإلنشائي الطليب من هذه الكلمة. أما الكالم اخلربي  اخلربي يكالموجد الباحث نوع  
ألنه  "وصفة لبعض األدوية اليت حتتاجها جدتكمنسيت أن أعطيكم يكون يف كلمة : "

فائد  اخلرب إخبارا ألهنا تنسى لتعطي وصفة   والغرض من إلصائه حيتمل الودق والكذب.
لبعض األدوية اليت حتتاجها جدته. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل 

 ه الظاهر.الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضا
أما الكالم اإلنشائي الطليب يكون يف كلمة "احلصين". وهو بويغة األمر لوجود فعل 
األمر. والغرض من إلصائه هو االلتماس، كي يلحق هبا لتكتب وصفة األدوية اليت حتتاجها 

 جدهتا له.
  (88)ص. اي أخ هتان أان قلقة جدا على وضع جدتك 
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ض والغر  كلمة ألنه حيتمل الودق والكذب.من هذه ال الكالم اخلربيوجد الباحث 
 فائد  اخلرب ألهنا يشعر ابلصلق على وضع جدته.  من إلصائه

 (88)ص.  أمل تقويل إهنا خبري وحتتاج للراحة فقط ؟ 
وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة االستفهام لوجود 

ن إلصائه هوالتصرير. يريد هتان إثبات ما قالته دايال مأدا  من أدواته وهي اهلمز . والغرض من 
 قبل على أن جدهتا خبةر وحتتاج للراحة فصط.

  نعم نعم قلت هذا ولكين يف نفس الوقت مل أشأ أن أحتدث بصراحة أمام جدتك
 (88)ص. فتنزعج هي من  حديثي 

ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
فائد  اخلرب. إخبارا هلتان على أهنا مل تشأ للتحدث ابلوراحة أمام جدته فتنزع   من إلصائه

والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي ألنه خال من ألفاظ التوكيد. وهذا  هي من حديثها.
 اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

 (88)ص.  إذا ماذا ؟ أخربين ما هبا 
شائي الطليب يف هذه الكلمة، ويكون بويغتني، األوىل : صيغة وجد الباحث الكالم اإلن

. والغرض من إذا ماذا ؟"االستفهام لوجود أدا  من أدواته وهي "ما"، ويكون يف كلمة "
إلصائه هو طلب التوور عن حال جدته. الثانية : صيغة األمر لوجود فعل األمر وهو 

 هتان من دايال لتخرب ما جبدته."أخربين". والغرض من إلصائه هو االلتماس. التمس 
  هي خبري. ال تقلق لكن قلبها أصبح ضعيفا، وحتتاج اآلن لعناية كبرية... ال تدعوها

ص. )تبذل أي جمهود... جيب أن ال تصعد أي سالمل وأن تبقو دائما بقرهبا خلدمتها. 
88) 

. أما الكالم ذه الكلمةمن ه الطليب نوع كالمي اخلربي واإلنشائيوجد الباحث 
اإلنشائي الطليب يكون يف كلميت  "ال تصلق" و "ال تدعو". ومها بويغة النهي لوجود ال 
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الناهية. والغرض فيهما خيتلف.الغرض يف كلمة "ال تصلق" هو االلتماس. التمست دايال من 
دته ال تدع هتان جهتان أبن ال يشعر قلصا. والغرض يف كلمة "ال تدعو" هو اإلرشاد كي 

 توح جدته. ل أي جمهود كيتبذ
تاج لكن قلبها أصبح ضعيفا، وحتأما الكالم اخلربي يكون يف كلمات "هي خبةر" و "

والغرض  "جيب أن ال توعد أي سالمل وأن تبصو دائما بصرهبا خلدمتها."  " واآلن لعناية كبةر 
ألن دايال  " هو النهيجيب أن ال توعد أي سالمل. أما الغرض يف كلمة "ونخيتلف ملصائهمن إ

 هو "وأن تبصو دائما بصرهبا خلدمتها" أي سالمل. والغرض يف كلمة هنت جدته ألال توعد
ها أصبح لكن قلبأما الغرض يف كلميت "هي خبةر" و "يكون بصرهبا خلدمتها. كي األمر  

رب هو ابتدائي اخل " هو فائد  اخلرب. والضرب من أوالئيضعيفا، وحتتاج اآلن لعناية كبةر 
  ملخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.لكون ا

 (88)ص.  سنفعل ذلك إن شاء هللا 
ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 

فائد  اخلرب، إخبارا لدايال على أنه سيفعل ما قالتها. والضرب من هذه اخلرب هو   من إلصائه
ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه 

 الظاهر.
  (88)ص. هل تستطيع أن تطمئين غدا حبال جدتك ؟ 

جود . وهو بويغة االستفهام لو وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة
أدا  من أدواته وهي هل. والغرض من إلصائه هو طلب التوديق، هل هتان يستطيع أن 

 يطمئنها حبال جدمت أم ال.
 (88)ص.  هل تقصدين أتك تريدين رؤيتها غدا أيضا ؟ 
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وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة االستفهام لوجود 
أدواته وهي هل. والغرض من إلصائه هو طلب التوديق، هل تريد أن تطمئن حبال  أدا  من

 جدته أم يريد رؤيتها.
 تفضل هذا رقمي. فقط اتصل يب غدا واطمئين على حال ال ال، حلظة من فضلك .

 (89)ص.  جدتك
اإلنشائي من هذه الكلمة. وهو بويغة األمر لوجود فعل األمر. الكالم وجد الباحث 

كلمة : "تفضل" و "اتول" و "اطمئن". والغرض من إلصائهم االلتماس، لكي   وتكون يف
 يتول هبا بذلك الرقم ويطمئنها على حال جدته. 

  .(90من معي ؟ )ص 
وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة االستفهام لوجود 

 ا.ر ألهنا ال تعر  من يتولهأدا  من أدواته وهي "من" والغرض من إلصائه هو طلب التوو 
 ...(90)ص.  أهال بك اي دكتورة.. أان هتان الذي زارك قبل يومني مع جدتـــ 

ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
من إلصائه فائد  اخلرب إخبارا لدايال على أنه من قد زارها قبل يومني مع جدته. والضرب من 

 اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. هذه
  (90)ص. أهال هتان، تذكرتك، كيف حالك 

. أما الكالم ذه الكلمةمن ه الطليب نوع كالمي اخلربي واإلنشائيوجد الباحث 
". وهو بويغة االستفهام لوجود أدا  من كيف حالكاإلنشائي الطليب يكون يف كلمة "

 كيف. والغرض من إلصائه هو األصلي يعين طلب التوور / تعيني احلال.أدواته وهي  
اما الكالم اخلربي يكون يف كلمة "تذكرتك" والغرض من إلصائه هو الزم الفائد . 
والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا 

 اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.
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 (90)ص.  حلمد هللخبري وا 
ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 

رب هو ضرب من هذه اخلوال من إلصائه فائد  اخلرب، إخبارا لدايال على أنه يف حالة اخلةر.
 ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم

 هر.الظا
  (90)ص. وكيف هو حال جدتك ؟ أهي خبري ؟ 

وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وصيغته االستفهام لوجود أدتني 
من أدواته ومها كيف واهلمز . الغرض يف أدا  كيف هو تعيني احلال، والغرض يف أدا  اهلمز  

 تسأل دايال هلتان لتأكيد حالة جدهتا. هي طلب التوديق.
 (90)ص.  نعم خبري وهلل احلمد 

ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
الضرب من هذه و يصوله هتان إخبارا لدايال أبن جدهنا يف حالة اخلةر. من إلصائه فائد  اخلرب. 

 اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد.
 (90)ص.  أن أطمئنك عليها كما طلبت مين. فقط أحببت 

ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
فائد  اخلرب إخبارا على أنه حيب أن يطمئنها كما طلبت منه. والضرب من هذه  من إلصائه

 خيرج عن اخلرب الاخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا 
 مصتضاه الظاهر.

  (90)ص. ممتنة لك اي هتان 
ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 

فائد  اخلرب لألهنا تشكر هتان ابطمئناهنا على حال جدته. والضرب من هذه   من إلصائه
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رج عن اظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خياخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألف
 مصتضاه الظاهر.

  (92)ص.هل متانع إن اتصلت بك بعد ساعتني تقريبا ؟ 
وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة االستفهام لوجود 

ه سألت دايال هتان ألدي أدا  من أدواته وهي هل. والغرض من إلصائه هو طلب التوديق.
 تول هبا بعد ساعتني. وقت لي

 (92)ص. ال أمانع اي دكتورة 
ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 

و ابتدائي والضرب من هذه اخلرب ه من إلصائه فائد  اخلرب، ألن هتان يستطيع ابللصاء معها.
 لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

 (92)ص. إذا نتحدث الحقا... مع السالمة 
من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. والغرض  الكالم اخلربيوجد الباحث 

والضرب  .ال هلتان كي تستمر حمادثتهما يف وقت اللصاء تصوله داي من إلصائه هو فائد  اخلرب.
من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال 

 خيرج عن مصتضاه الظاهر.
 يف أمان هللا 

 كذب. والغرضمن هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق وال الكالم اخلربيوجد الباحث 
كي تسلم دايال. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون من إلصائه هو الدعاء والطلب  

 املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.
  .كنت أحب أعمايل جدا، أحب اللحظات اليت أمسع هبا نبضات قلوب املرضى

م  ال زالت قواي، وأوجعهم أحياان أخرى حينما أقول هلم فأطمئنهم أحياان أبن قلوهب
أبن قلوهبم اتعبة من هذه احلياة. كنت أحب هذا العمل حينما مل أكن حباجة ملن 
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يتحسس قليب وخيربين عن حاله. ولكن إىل مىت وأان أمسع رنني قلوب الغري وال أحد 
 هذه احلياة حىت أرهقتينيستطيع مساع هذا الرنني احلزين الذي أشعر به يف قليب. هنا 

ذبل وجهي، أقف أمام مرآيت وال أرى نفسي. شعري بدأ يتساقط كأوراق شجرة تقف 
 (90وحيدة أمام رايح اخلريف، وحيدة أان. أشعر أين أان أصبحت بال أان )ص. 

ودق والكذب. والغرض من هذه الكلمة ألنه حيتمل ال الكالم اخلربيوجد الباحث 
كنت أحب أعمايل جدا، أحب اللحظات اليت الغرض من كلمة "من إلصائه خمتلف. أما 

أمسع هبا نبضات قلوب املرضى. فأطمئنهم أحياان أبن قلوهبم  ال زالت قواي، وأوجعهم أحياان 
أخر  حينما أقول هلم أبن قلوهبم اتعبة من هذه احليا . كنت أحب هذا العمل حينما مل 

تان إخبارا " هو فائد  اخلرب، تصوله دايال خل.أكن حباجة ملن يتحسس قليب وخيربين عن حاله
على أهنا حتب عملها وهو الطبيبة املتخووة يف أمراض الصلب. وتصول إليه أهنا تطمئن 

لوهبم اتعبة صول هلم أبن قاملرضى بصوهلا ما زالت قلبهم قواي. وأوجعهم أحياان أخر  حينما ت
  من هذه احليا .

وأان أمسع رنني قلوب الغةر وال أحد هنا يستطيع ولكن إىل مىت أما الغرض يف كلمة "
مساع هذا الرنني احلزين الذي أشعر به يف قليب. أرهصتين هذه احليا  حىت ذبل وجهي، أقف 
أمام مرآيت وال أر  نفسي. شعري بدأ يتساقط كأوراق شجر  تصف وحيد  أمام رايح اخلريف، 

 التحزن والتفجع. حزنت دايال بسبب" هو إظهار وحيد  أان. أشعر أين أان أصبحت بال أان
شعرها دأت وب فأرهصتها هذه احليا  حىت ذبل وجههاعدم من يسمع رنني قلبها احلزينة، 

، فكأهنا تشعر نفسها ضاعت يتساقط كأوراق شجر  تصف وحيد  أمام رايح اخلريف
.. .كنت أحب أعمايل جدا فعدمت. والضرب من هذين اخلرب خمتلفان. الضرب من كلمة "

 " هو طليب لوجود أدا  من املؤكدات وهيملن يتحسس قليب وخيربين عن حاله.ىت "...ح
 اخلرب عن مصتضاه الظاهر. خيرج هذا"أّن". وكان املخاطب مرتددا ويطلب التأكيد. وال 
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شعر أين أ..." حىت "ولكن إىل مىت وأان أمسع رنني قلوب الغةر أما الضرب من الكلمة "
لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وال خيرج " هو ابتدائي أان أصبحت بال أان

 هذا اخلرب عن مصتضاه الظاهر.
 ...(90)ص.  ال تناديين بلقيب... أال تريد أن تكون صديقي  

وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. ويكون بويغتني، األوىل : صيغة 
يف كلمة "ال تنادي". والغرض من إلصائه هو االلتماس.  النهي لوجود ال الناهية ،وتكون

 اند  هتان بلصبها الدكتور ، لكن التمست دايال من هتان أال يناديها بذلك اللصب.
الثانية : صيغة االستفهام لوجود أدا  من أدواته وهي اهلمز ، ويكون يف كلمة "أال تريد 

د أن سأل دايال هلتان هل ال يريوالغرض من إلصائه طلب التوديق. ت أن تكون صديصي".
 يكون صديصها. 

 .(90)ص.  نعم، لنكن أصدقاء 
من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. والغرض  الكالم اخلربيوجد الباحث 

اخلرب  والضرب من هذهكي يكوانن أصدقاء. تصوله ختان لدايال  من إلصائه هو إفاد  اخلرب، 
الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن هو ابتدائي لكون املخاطب خايل 

 مصتضاه الظاهر.
  (90)ص. إذا انديين ابمسي... انديين دايال فقط 

وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة األمر لوجود فعل 
 لصبها.ب األمر وهو "اندي". والغرض من إلصائه هو االلتماس، كي يناديها هتان ابمسها ال

  حسنا اي دايال... إن احلياة ظاملة أحياان. ال تعطينا ي قدار ما نعطيها.. لست وحدك
 االهتمام... ولكنها احلياة، حياة واحدة، يشعر ابلتيه... ولست وحدك يف دائرة من

 (90ص. ) وإما نتجاهل قسوهتا لنسعد، وإما أن نلهث وراءها كالكالب حىت تفقدان
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ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. خلربيالكالم اوجد الباحث 
ا يصوله هتان لدايال بعد مساع قوتها أبن احليا  ظاملة، يتجاهل قسوهت فائد  اخلرب. من إلصائه

ود والضرب من هذه اخلرب هو طليب لوج تفصده.ليسعد، وإما يلهث وراءها كالكالب حىت 
أدا  من املؤكدات وهي "إن". ويكون املخاطب يف حالة املرتدد ويطلب التأكيد. وهذا اخلرب 

 ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.  
  (91)ص. أتشعر ابلوحدة اي هتان ؟ أتشعر هبا وأنت بني أهلك وصحبك ؟ 

زجزد ة. وهو بويغة االستفهام، لوجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلم
ان أيشعر تسأل دايال هلت ألدا  من أدواته وهي اهلمز . والغرض من إلصائه هو طلب التوديق.

 ابلوحد  وتشعرها إذا كان بني صحبه وأهله. 
 (91 )ص. الوحدة ليست بغياب البشر من حولنا، الوحدة أن تغيب أنفسنا عنا 

ض والغر  الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب.من هذه  الكالم اخلربيوجد الباحث 
يصوله هتان لدايال على أن الوحد  هي غياب النفس عن االنسان، فائد  اخلرب.   من إلصائه

والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل ليس غياب البشر من حوله. 
 الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.

 (91)ص.  ومل تشعر بغيابك عن نفسك ؟ 
وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة االستفهام لوجود 

 والغرض من إلصائه هو طلب التوور. من أدواته وهو "ما". أدا  
  نفسي متردت علي وانشقت عين. وراحت تركض وراء من منعين القدر من احلصول

 (91)ص.  عليها.
ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 

 فسهلتمرد نفسه عليه وانشصاق نهو إظهار التحزن والتفجع، ألن هتان حزين  من إلصائه
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والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. عنه. 
 مصتضاه الظاهر.وهذا اخلرب ال خيرج عن 

  (91)ص. حتب ؟ 
وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة االستفهام لوجود 
أدا  يستخدم بطلب التوديق، إما يكون ابهلمز  أو بـ "هل". والغرض من إلصائه هو طلب 

 تسأل دايال هلتان هل هو حيب شخوا.  التوديق.
 (91)ص.  ري ا 

ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. اخلربي الكالموجد الباحث 
تدائي والضرب من هذه اخلرب هو اب يصوله هتان إجابة عن سؤال دايال. فائد  اخلرب. من إلصائه

 لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.  
  (91)ص. ما مينعك عنها ؟ 

الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة االستفهام لوجود وجد 
والغرض من إلصائه هو طلب التوور. تسأل دايال هلتان عّما مينعه  أدا  من أدواته وهو "ما".

    حبه. عن
 (91)ص.  األمر معقد 

 ضوالغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
فائد  اخلرب. يصوله هتان إجابة عن سؤال دايال، أبن ما مينعه عن حبه هو األمر  من إلصائه
ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد.  الضرب من هذه اخلرب هومعصد. و 

 وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر. 
  فهم صمتك اي هتان ؟ وأال يوجد أمر معقد ولكن يوجد أمر ال يصلح للبوح، أتفهم

ص. )ال ميلك أسرارا ؟  تريد البوح هبذا الشيئ .. ومن مناحشرجة حنجرتك حني 
91) 
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وجد الباحث نوعي الكالم اخلربي واإلنشائي الطليب من هذه الكلمة. أما الكالم 
اإلنشاء الطليب يكون بويغتني، األوىل : صيغة االستفهم، لوجود أداتن من أدواته ومها "من" 

تلف " و "من منا ال ميلك أسرارا". خيتفهم صمتك اي هتان ؟"اهلمز ". وتكون يف كلميت "أو 
وديق. " هو األصلي لطلب التتفهم صمتك اي هتانأ الغرض من إلصائهما، الغرض يف كلمة "

 ؟" هو التصرير، إثباات على أن اإلنسان كله ميلكومن منا ال ميلك أسراراأما الغرض يف كلمة "
لثانية : صيغة األمر لوجود فعل األمر، وتكون يف كلمة "أفهم حشرجة ... إخل". أسرارا. ا

 البيان.  ريديحني  حشرجة حنجرتهوالغرض من إلصائه االلتماس كي يفهم 
 "ال يوجد أمر معصد ولكن يوجد أمر ال يولح للبوحأما الكالم اخلربي يكون يف كلمة "

و ه فائد  اخلرب. والضرب من هذه اخلرب هألنه حيتمل الودق والكذب. والغرض من إلصائ
ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه 

 الظاهر.  
 (91)ص.  وأي سر ختفينه أنت اي دايال ؟ 

وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب يف هذه الكلمة. وهو بويغة االستفهام لوجود 
يسأل هتان لدايال عن أدا  من أدواته وهي "أي". والغرض من إلصائه هو طلب التوور. 

 سر ما ختفيه.
  .ا(91. )صسري أقبح من أن يستمع إليه أي صديق، دعه لقليب ولنفسي فقط 

ي من هذه الكلمة. أما الكالم اخلرب  واإلنشائي الطليب ياخلرب  وجد الباحث نوع كالمي
 ." ألنه حيتمل الودق والكذبأقبح من أن يستمع إليه أي صديق سرييكون يف كلمة "
هو فائد  اخلرب. والضرب من هذه اخلرب ابتدائي لكون املخاطب خايل  والغرض من إلصائه

 الذهن وعدم ألفاظ التوكيد.
أما الكالم اإلنشائي يكون يف كلمة "دعه لصليب ولنفسي فصط". وهو بويغة األمر 

 لوجود فعل األمر "دع". والغرض من إلصائه هو االلتماس. 
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 (91)ص.  حنن أاننيون حىت يف إطالق أوجاعنا 
ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
الضرب و  رب، إلخبار هتان لدايال على أهنما أاننيان يف إطالق أوجاعهما.من إلصائه فائد  اخل

 من هذه اخلرب ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن وعدم ألفاظ التوكيد.
  (94)ص. ري ا 

ض والغر  من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. الكالم اخلربيوجد الباحث 
فائد  اخلرب. والضرب من هذه اخلرب هو ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن  من إلصائه

 وعدم ألفاظ التوكيد. وهذا اخلرب ال خيرج عن مصتضاه الظاهر.  
 (012)ص.  زواج مسيار ؟ 

وجد الباحث الكالم اإلنشائي الطليب من هذه الكلمة. وهو بويغة االستفهام لوجود 
 ديق إما يكون ب هل أو اهلمز . ومعناه طلب التوديق.أدا  مصدر  اليت تستخدم لطلب التو
وج هناك امرأ  نص متزوجة تتز  كيف حيدث هذا ؟ ألنقوته دايال أهنا مرأ  نوف متزوجة.  

زوج الذي يدعي زوجتها مرفهة لشهوته.  نوف زوج، زوج الذي ال يريد منها إال جسدها، 
ا هدية للمرأ  هو االهتمام. بعدمزوج الذي يكافئ زوجتها مباله وهداايه وينسى أن أمجل 
 قالته دايال سأهلا هتان هل هي تصود زواج مسيار ؟.

 وهو  مىت ما جف. منفعة متبادلة. أان أداعب ثغري بل هو أشر من املسيار. زواج ذو
 (012)ص. أيمن يل عيشة طيبة. 

ألنه حيتمل الودق والكذب. والغرض من هذه الكلمة  ربياخلكالم ال وجد الباحث
. والضرب من هذه اخلرب ابتدائي لكون املخاطب خايل الذهن فائد  اخلرب إلصائه هومن 

 .الظاهر وهذه اخلرب ال خيرج عن مصتضاه وعدم التوكيد.
 (012)ص.  وملا تقبلني على نفسك هذه اإلهانة املغلفة بشرائط محراء ؟ 
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والغرض  .وهي ما من أدواته أدا لوجود الطليب االستفهم  نشائياإلكالم ال  وجد الباحث
 من إلصائه هو طلب التوور. 

 (012)ص.  إيل أمر منه اي حبييب 
من هذه الكلمة ألنه حيتمل الودق والكذب. والغرض  ربياخلكالم وجد الباحث ال

 الذهن خايل والضرب من هذه اخلرب ابتدائي لكون املخاطب .فائد  اخلرب من إلصائه هو
 .خيرج عن مصتضى الظاهرال وهذا اخلرب. وعدم ألفاظ التوكيد. 

 
 شائين على الكالم اخلربي والكالم اإلنالكلمات اليت تتضمأشكال  قسيم ت .ج

 يف اجلدول ومعانيهما
 الكالم اخلربي .0

الغرض من  الكلمة الرقم
 إلقاء اخلرب

أضرب 
 اخلرب

أدوات 
 التوكيد

خروجه عن 
مقتضى 
 الظاهر

مي، أريد أ 3
 التحدث معك

موضوع بشأن 
 (2) . . خيوين

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

أمي لطاملا أردت  6
أن تريين عريسا 
مرتداي ذاك البشت 
األسود الطويل 
وتلك الغرت  

 - - ابتدائي الزم الفائد 
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) .  البيضاء...
2) 

إذا لنتحدث اآلن  0
عن الزوجة، اي أمي 

 (2) .  أان...

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

ولكن اي أمي ما  3
 (2) .  أريده

 - - ابتدائي اخلربفائد  

ال، مل أكن أقود  3
ذلك اي أمي، فأان 
أريد الزواج أملك 
وإايها العديد من 
اخلوال املشرتكة 
وأحب فيها 
أخالقها قبل 
جسدها، فاجلسد 
يرتهل يوما ما، 
ولكن خلصها من 
 سيبصى طوال العمر

 . (2)  

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

أمي أحب فتا   2
أخر  وأريد الزواج 

 (33) .  هبا

 - - ابتدائي فائد  اخلرب
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نعم كما قلت لك  2
اي أمي العزيز  
أحب فتا  أخر  
وحيب هلا كبةر 
جدا، وقد التصيت 
 هبا قبل سنتني من
مدينة اخلرب إىل 

) .  الرايض.
33) 

 - قد طليب فائد  اخلرب

 إحد  بنايت عمي 2
 . (33) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

 ال ليس هي اي أمي 2
 . (33) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

وأيضا ليست هي  33
) .  من أحب

33) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

ال أعلم ولكن  33
هناك امرا  تصف 

) .  عند الباب
33) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

سالمة قلبك اي  36
أمي الكبةر  من  

 الدعاء
 وطلب

 - - ابتدائي
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) .  كل شر
32)  

 ال أظن أهنا أمجل 30
 (32) .  منك

 - أنّ  طليب فائد  اخلرب

تصول أنك حتب  33
الفتيات بشىت 
 هيئاهتن وعيوهبن

 . (32) 

 - أنّ  طليب الزم الفائد 

نعم بكماء مجيلة  33
  يلهوفيها تتمىن تصب

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

لنفرتض ذلك اي  32
) .  صديصي
63) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

والواقع يصول أن  32
هناك الكثةر من 
 الفتيات اللوايت ال
 يستطعن التحدث

 . (63) 

 - أنّ  طليب فائد  اخلرب

قد تكون اي  32
صديصي العزيز 
أطهر وأنصى من 
تلك األجساد 

الوعظ 
 واإلرشاد

 - - ابتدائي
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 الناعمة اليت تتغىن
  هبا يف كل ليلة ويف
كل جلسة، 
وتكون الشهو  هي 
الدافع الوحيد لك 
دون أن يربطك 
معها أي حبل من 
حبال العشق أو 
 .حىت ميثاق غليظ

 . (63) 
 مع أصدقائي 32

 . (66) 
 - - ابتدائي فائد  اخلرب

بضعة دقيق  63
 .سأكون لديكم

 . (60) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

 خةر إن شاء هللا 63
 . (62) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

أحدهم أتول يب  66
وأمرين ابحلضور 

 (03) .  حاال

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

نعم نعم. أان هنا.  60
 . (03) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب
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أرجوك، مل أعد  63
) . أحتمل أكثر 

06) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

أيب، آه اي خالد،  63
 أيب مات... رحل

 . (03) 

إظهار 
التحزن 
 والتفجع

 - - ابتدائي

حولت على  62
الوظيفة اي أمي، 

أول أايم غدا يكون 
 عملي إبذن هللا

 . (33) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

اي أم هتان من  62
أجل اجلنة اليت 
وضع هللا حتت 
قدميك، أفعل 
املستحيل إن 

 (33) .  أردت

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

سلمها هللا  62
) . وعافاها. 

36) 

الدعاء 
 طلبالو 

 - - ابتدائي

مبارك لك  62
حوولك على 

 - - ابتدائي إظهار الفرح
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 ه الوظيفة،هذ
سعدت بسماع 

) .  هذا اخلرب
30) 

 وفصك هللا دائما 03
 . (30) 

 الدعاء
 والطلب

 - - ابتدائي

سعيد بسعادتك  03
 ) . يل اي حنني

33)  

 - - ابتدائي إظهار الفرح

رغم أنين مل أشعر  06
أبدا ابلسعاد  حني 
 قبلت هذه الوظيفة
اليت أتت على 

) .  شكل صدقة
33) 

إظهار 
 التحسر

 - أنّ  طليب

أعتذر على أتخري  00
 ابلرد، كنت انئمة

 . (32) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

وأحالما سعيد  03
 )  أمتناها لك.

.32) 

دعاء ال
 طلبالو 

 - - ابتدائي
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ال ! لن أانم حىت  03
تصول يل ملا أنت 

) .  حزين !
32) 

 - - ابتدائي الوعيد

مل يتغةر شيء اي  02
حنني. غةر أين مل 
أحول على هذه 
الفرصة لكفاءيت 
وامتيازي. بل 
حولت عليها  
كمعونة من قريب 
لن حيب حىت رؤية 
وجهي أمامه يف  

) . كل صباح. 
32) 

إظهار 
 التحسر

 - أنّ  طليب

أنت حتزن نفسك  02
 بنفسك اي هتان

 . (32) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

مل أعلم أنك  02
مستشار  جتماعية 
 من قبل ههههه

. (32) 

 - - ابتدائي التعريض
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ومل أعلم أنك صغةر  02
العصل هكذا هههه 

. (32)  

 - - ابتدائي التوبيخ

لست بوغةر  33
العصل اي حكيمة 
ولكن احلزن هو 
من يسلب قويت 
 ويرميين مبوجه على
 شاطئ اليأس

. (32) 

إظهار 
 الضعف

 - - ابتدائي

أعر  أنك رجل،  33
والرجال ال تيأسوا 

 (32) . بسهولة

الوعظ 
 واإلرشاد.

 - أنّ  طليب

 - - ابتدائي فائد  اخلرب (36) . حبكأ 36
أظن رسالتك  30

 وصلت يل ابخلطإ
. (36) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

ال اي حنني، رساليت  33
وصلت للشخص 

 املصوود
(. 36) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب
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أنت ترعب قليب  33
 احلب املفاجئهبذا 

 وتزلزل كياين هبذه
الكلمات الثملة 

 (30) .  حبا

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

ولكن عينيك أمجل   32
 كمني وقعت فيه

 . (30) 

 - - ابتدائي املدح 

ولكين تعبت من  32
اإلحبار وأريد 
الوقف على مرسى 

) .  شاطئك
30) 

إظهار 
 الضعف

 - - ابتدائي

كيف أحببت  32
ال حصا... أممممم 

أعلم حصا" و "ملاذا 
؟ أممممم... ال 

) .  أعلم أيضا
30) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

ال شك أنك كنت  32
سباحا ماهرا ! 
ومرساي حمطة 

 - أنّ  طليب فائد  اخلرب
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 راحة لك من العوم
 . (33) 

لو أنين وجدت  33
حورا يف البحر ملا 
قودت مرساك، 
ولو أين وجدت 
الراحة بني املوج ملا 
متنيت االستلصاء 
 على شواطئك.

 . (33) 

أّن )يكرر  إنكاري فائد  اخلرب
 مرتني(

- 

هتان أان  ال أفهم  33
ما تصوله ! ال أفهم  
كلمة "أحبك" 
تلك الليت جاءت 
على غفلة من 
 قليب. ال أفهمك

 . (33) 

تكرار كلمة  إنكاري فائد  اخلرب
 "ال أفهم"

- 

أنت لست  36
ببكماء، أنت "بك 
ماء" أنصى من 
أهنار الكالم، 

 - - ابتدائي املدح
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وأرفع من شعر 
 (33) .  الغرام

وأان راضي عن قليب  30
حني أحبك دون 
أن يلتفت لعيب 

) .  خلصك.
33) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

حسنا لست بفتا   33
عادية, أان حنني 
اليت ال تعر  أبدا  
كيف تنطق 

 ) . "أحبك"
33) 

إظهار 
 الضعف

 - - ابتدائي

أان ال أريدك أن  33
 تودقيين فصط, أان
أريدك أن تؤمين 
هبذا احلب الذي 
يكرب يف داخلي 
يوما بعد يوم، 
أريدك أن تشعري 
به وأن تعطيك 
فرصة لينتصل من 

 - - ابتدائي األمر
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قمة قليب إىل مدينة 
قلبك ويتحول من 
حالة احلب من 
طر  واحد إىل 
حالة التبادل. 

 . (33) 
يف مثل هذا اليوم  32

ولد الرجل الذي 
أحبه كثةرا، ولد 
احلب الذي مل يولد 
ل إال ليحبين، يف مث

هذا اليوم، أحبك 
أان وحتب سنيين.  
كل عام وأنت 

 (26) .  حبييب

 - - ابتدائي إظهار الفرح

ال أذكر أبنين  32
أخربتك مسبصا 

 (26) .  مبيعاده

 - أنّ  طليب فائد  اخلرب

أعر  تفاصيلك،  32
الوغةر  منها قبل 

 (20) .  الكبةر 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب



23 
 

ههههه... داهية  32
 (20) .  أنت

 - - ابتدائي املدح

أحتاج ألن أعد  23
لك هدية تليق 
مبصامك... اي 

 (20) .  أمةري

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

أنك أمةري أان.  23
ولد  ما سواي 

 (20) .  فصةر

 - أنّ  طليب الفخر

 - - ابتدائي فائد  اخلرب ( 23) .  أكيد ! 26
سأترك لك اهلدية  20

يف غرفة الغسيل 
) .  اخلارجية
23) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

) .  نعم أعرفها 23
23) 

 - - ابتدائي الزم الفائد 

لكي أفهم غضبك  23
وخجلك وكلمة 
أحبك اليت 
 تونعينها بيديك

 . (20) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب
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غضيب وخجلي  22
سرتامها على 
 وجهي قبل يديّ 

 . (20) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

أمممم... حسنا،  22
حينما أريد أن 
أقول أحبك 
سأشةر أبصبعي 
حنوك مث سأغرسه 
 بوسط صدري.

 . (20) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

هيا هيا أريد أان أن  22
أراك وأنت 

) .  تفعلينها
23) 

االسرتحام 
 واالستعطا 

 - - ابتدائي

 األمر بسيطة جدا 22
 . (23 ) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

 أنت جمنون فعال ! 23
 . (23) 

 - - ابتدائي الشتمة

هيا اي حنيين، أريد  23
 (23) .  رؤيتك

االسرتحام 
 واالستعطا 

 - - ابتدائي
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) .  اإلثنان معا ! 26
23) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

لن أعيد تشغيل  20
الكامةرا عصااب لك 

!  . (22) 

 - - ابتدائي الوعيد

 مجيلة مجيلة أنت 23
 . (22) 

 - - ابتدائي املدح

وال استطيع فعل  23
أي شيئ يف 

) .  حضرتك.
22) 

إظهار 
 الضعف

 - - ابتدائي

حسنا، استمر  22
على هذا الفعل، 
ولن تراين مر  

 (22) .  أخر 

 - - ابتدائي الوعيد

ال ال، سأكون  22
 (22) .  مهذاب

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

 - - ابتدائي فائد  اخلرب (22) .  أحبك 22
وأان أحىي حببك  22

 . (22)  
 - - ابتدائي فائد  اخلرب

أر  ماء حمبوسا يف  23
 (23) .  عينيك

 - - ابتدائي الزم الفائد 
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ترحل روحي إن  23
رحلت اي أمي 
 الكبةر  وميوت قليب
إن دمعت عيناك 
هاك قليب وهاك 
عمري وابصي أنت 
مشعة مضيئة يف 

) .  عتق احلزن
23) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

اي هللا املوت أرحم  26
علي مما تصول هذه 

 (26) .  الورد 

الدعاء 
 والطلب

 - - ابتدائي

ورد  عبةرها رائحة  20
عود عريب أصيل  
 كأصالة وفاءها.

 . (26) 

 - - ابتدائي املدح

أطال هللا بعمرك اي  23
) .  نور حياتنا

26) 

الدعاء 
 والطلب

 - - ابتدائي

أعر  أنك ال  23
 اتحتبني املستشفي

 . (26) 

 - أنّ  طليب الزم الفائد 
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سنذهب للمشفى  22
ونطمئن أكثر على 

) .  صحتك
26) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

نسيت أن أعطيكم  22
وصفة لبعض 
األدوية اليت 

 جدتكم.حتتاجها 
لو مسحت احلصين 

 ) . ألكتبها لك
22) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

اي أخ هتان أان قلصة  22
جدا على وضع 

) .  جدتك
22) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

نعم نعم قلت هذا  22
ولكين يف نفس 
الوقت مل أشأ أن 
أحتدث بوراحة 
أمام جدتك 
فتنزعج هي من  

 - - ابتدائي فائد  اخلرب
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) .  حديثي
22) 

) .  هي خبةر 23
22) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

لكن قلبها أصبح  23
ضعيفا، وحتتاج 
 اآلن لعناية كبةر 

 . (22) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

جيب أن ال توعد  26
) . أي سالمل 

22) 

 - - ابتدائي النهي

وأن تبصو دائما  20
 بصرهبا خلدمتها.

 . (22) 

 - - ابتدائي األمر

سنفعل ذلك إن  23
) .  شاء هللا

22) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

أان هتان الذي  23
زارك قبل يومني مع 

) .  جدتـــ...
26) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب
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) .  تذكرتك 22
26) 

 - - ابتدائي الزم الفائد 

 خبةر واحلمد هلل 22
 . (26) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

د نعم خبةر وهلل احلم 22
 . (26) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

فصط أحببت أن  22
أطمئنك عليها  
 كما طلبت مين.

 . (26) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

 ممتنة لك اي هتان 333
 . (26) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

 ال أمانع اي دكتور  333
. (20) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

 إذا نتحدث الحصا 336
. (20) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

 يف أمان هللا 330
. (20) 

 الدعاء
 والطلب

 - - ابتدائي

كنت أحب  333
أعمايل جدا، 
أحب اللحظات 
اليت أمسع هبا 

  أنّ  طليب فائد  اخلرب
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نبضات قلوب 
املرضى. فأطمئنهم 
أحياان أبن قلوهبم  
ال زالت قواي، 
وأوجعهم أحياان 
أخر  حينما أقول 
هلم أبن قلوهبم 
اتعبة من هذه 
احليا . كنت أحب 

لعمل حينما هذا ا
 ملن مل أكن حباجة

يتحسس قليب 
وخيربين عن حاله. 

 . (23) 
ولكن إىل مىت وأان  333

أمسع رنني قلوب 
الغةر وال أحد هنا 
يستطيع مساع هذا 
الرنني احلزين الذي 
 أشعر به يف قليب.
أرهصتين هذه احليا  
حىت ذبل وجهي، 

إظهار 
التحزن 
 والتفجع.

 - - ابتدائي
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أقف أمام مرآيت 
وال أر  نفسي. 
شعري بدأ يتساقط  
كأوراق شجر  
تصف وحيد  أمام 
رايح اخلريف، 
وحيد  أان. أشعر 
أين أان أصبحت 

 (23) .  بال أان
نعم، لنكن  332

) .  أصدقاء
23) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

حسنا اي دايال...  332
إن احليا  ظاملة 
أحياان. ال تعطينا 
مبصدار ما نعطيها.. 
لست وحدك من 
يشعر ابلتيه... 
ولست وحدك يف 
دائر  االهتمام... 
ولكنها احليا ، 
حيا  واحد ، وإما 

 - إنّ  طليب فائد  اخلرب
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نتجاهل قسوهتا 
لنسعد، وإما أن 
نلهث وراءها  
كالكالب حىت 

 (23) .  تفصدان
الوحد  ليست  332

بغياب البشر من 
حولنا، الوحد  أن 
 تغيب أنفسنا عنا

 . (23 ) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

نفسي متردت علي  332
وانشصت عين. 
وراحت تركض وراء 
من منعين الصدر 
من احلوول 

 (23) .  عليها.

إظهار 
التحزن 
 والتفجع

 - - ابتدائي

 - - ابتدائي فائد  اخلرب (23رمبا ) .  333
) .  األمر معصد 333

23) 
 - - ابتدائي فائد  اخلرب

ال يوجد أمر معصد  336
ولكن يوجد أمر ال 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب
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) .  يولح للبوح
23) 

سري أقبح من أن  330
يستمع إليه أي 

 (23) .  صديق

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

حنن أاننيون حىت  333
يف إطالق أوجاعنا 

 . (23 ) 

 - - ابتدائي اخلربفائد  

 - - ابتدائي فائد  اخلرب (22رمبا ) .  333
بل هو أشر من  332

املسيار. زواج ذو 
منفعة متبادلة. أان 
أداعب ثغري مىت 
ما جف. وهو 
أيمن يل عيشة 

) .  طيبة.
330) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب

إيل أمر منه اي  332
) .  حبييب
330) 

 - - ابتدائي فائد  اخلرب
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 الكالم اإلنشائي .0
 معناه صيغته نوع اإلنشاء الكلمة الرقم
إذا حنن متفصان على  3

) .  ؟ موضوع زواجي
2) 

 طلب التوديق االستفهام طليب

 أمي أرجوك، افهميين 6
 . (2) 

 االلتماس األمر طليب

ما ابلك اي أمي نسيت  0
 ( 33) .  إحداهن ؟

 التعريض االستفهام طليب

 . ) تعايل وحتدثي معها 3
33) 

 االلتماس األمر طليب

) .  مجانة، من لدينا 3
33) 

 طلب التوور االستفهام طليب

 حنني ؟ ومن تكون هي ؟ 2
 . (33 ) 

 طلب التوور االستفهام طليب

جديت، أعطينا الصليل من  2
 هذه الدعوات الطيبة

 . (32) 

 االلتماس األمر طليب

لكن من هذه املسكينة  2
اليت تدعني هلا ابخلةر اي 

 (32) . جد  ؟ 

 طلب التوور االستفهام طليب
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إذا ملاذا ينفطر قلبك عليها  2
 (32) .  ؟

 طلب التوور االستفهام طليب

) .  ال تبالغي اي جد  33
32) 

 االلتماس النهي طليب

. )  أال تنسى أمساءهن ؟ 33
32) 

 التوديقطلب  االستفهام طليب

 ولكن قل يل اي خالد 36
 . (32) 

 االلتماس األمر طليب

ماذا لو أعجبت بفتا   30
 (63) .  بكماء ؟

 طلب التوور االستفهام طليب

 ماذا لو التصيت إحداهن ؟ 33
 . (63) 

 طلب التوور االستفهام طليب

وملا تظلم نفسك حني  33
. )  حتب فتا  بكماء ؟

63) 

 التوورطلب  االستفهام طليب

 ؟ أليس كالمي صحيحا 32
 . (63) 

 التصرير االستفهام طليب

. )  هل تريدين شيئا ؟ 32
66) 

 طلب التوور االستفهام طليب

 طلب التوور االستفهام طليب (66) .  من ؟ حنني ؟ 32
 طلب التوور االستفهام طليب (62) .  نعم من معي ؟ 32
 التوورطلب  االستفهام طليب (62) . ملاذا ؟  63
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) .  من هو املواب ؟ 63
62) 

 طلب التوور االستفهام طليب

 االلتماس األمر طليب (62) .  انتظر 66
 ال ترتكين حائرا هكذا 60

 . (62) 
 االلتماس النهي طليب

) .  قل يل من لديكم 63
62) 

 االلتماس األمر طليب

  اي هللا ايرحيم الطف بنا، اي 63
 كرمي اي عزيز الطف حبالنا

 . (62) 

 الدعاء األمر طليب

وال تران مكروها يف أحد  62
 (62) .  من أحبابنا.

 الدعاء النهي طليب

 االلتماس األمر طليب (06) .  قل، قل 62
ها هل تعرفني مبا ينتهي رقم 62

 (36) .  اي أمي الكبةر 
 طلب التوديق االستفهام طليب

ولكن ملاذا ال تفرح اي هتان  62
 (32) . ؟ 

 طلب التوور االستفهام طليب

؟ أخربين على سبب  03
 (32) .  حزنك

 االلتماس األمر طليب

ال تصلصي نفسك معي اي  03
 (32) .  حنني

 االلتماس النهي طليب

 االلتماس األمر طليب (32) .  أكملي نومك 06
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أمل تكن تريد فرصة العمل  00
 (32) . هذه وبشد  

 طلب التوديق االستفهام طليب

) .  ماذا تغةر اآلن ؟؟  03
32) 

 طلب التوور االستفهام طليب

ال تنظر ألمور احليا  هبذه  03
) .  الطريصة السوداء

32) 

 اإلرشاد النهي طليب

أجنب من هذه الفرصة  02
فرصة أخر  تعيد هبا بناء 
 عالقتك خبالك فتكسبه يف
صفك وتبين من خالله 

 (32) .  مستصبلك

 اإلرشاد األمر طليب

 االلتماس النهي طليب (32) .  تصل هكذاال  02
اطرد على هذا الشيطان  02

. )  الذي يلعب بعصلك
32 ) 

 اإلرشاد األمر طليب

كن كما أنت كما عرفت  02
 (32) .  عنك

 التكوين األمر طليب

 كيف ؟ وملاذا ؟ وملا أان ؟ 33
 . (30) 

 طلب التوور االستفهام طليب
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تعبت من اإلحبار ؟ وتريد  33
الوقو  على مرسى 

 (33) .  شاطئي ؟

 طلب التوديق االستفهام طليب

) .  ما أذكاك وما أغباك 36
33) 

التعجب بوزن  غةر طليب
 "ما أفعل"

- 

ال أفهم كيف تريد أن حتب  30
 (33) .  بكماء

 التعجب االستفهام طليب

تريدين أن أصدقك ؟ أن  33
أفرح هبذا احلب كأي فتا  

 (33) .  عادية أخر  ؟

 طلب التوديق االستفهام طليب

التعجب بوزن  غةر طليب (23) . ما أغباه  33
 "ما أفعل"

- 

 أيطارد فتا  ختفي كل شرب 32
من جسدها حتت عباءهتا 

 ( 23) .  ؟

 طلب التوديق االستفهام طليب

) .  إذا مّل عاكسها ؟ 32
26) 

 طلب التوديق االستفهام طليب

ايه اي حبيبيت، كيف  32
 بيوم مولدي ؟علمت 
 . (26) 

 التعجب االستفهام طليب

 فال تظن أنين غافلة عنك 32
 . (20) 

 التعريض النهي طليب



333 
 

 طلب التوور االستفهام طليب (20) .  أين هدييت ؟ 33
 ال تستعجل عليها كثةرا 33

 . (20) 
 االلتماس النهي طليب

هل حيق يل اآلن أن أتكرب  36
 (20) .  ؟

 طلب التوديق االستفهام طليب

 اإلابحة األمر طليب تكرب مثل ما تريد 30
ولكن ال تنس أنك أمةري  33

 (20) .  أان
 االلتماس النهي طليب

 ) . هل تريد هديتك ؟ 33
20) 

 طلب التوديق االستفهام طليب

  إذا ال تنم هذه الظهةر  32
 . (23) 

 االلتماس النهي طليب

) .  تعرفها صحيح ؟ 32
23) 

 طلب التوديق االستفهام طليب

ولكن كيف ستضعني  32
 (23) .  هناك ؟

 طلب التوور االستفهام طليب

) .  ال تسأل اآلن كيف 32
23) 

 االلتماس النهي طليب

 ولكن ضع هاتفك جبانبك 23
 . (23)  

 اإلرشاد األمر طليب

 اإلرشاد األمر طليب (23) .  وانتظر رساليت 23
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 ال تذهب إال وأنت متأنق 26
 . (23)  

 اإلرشاد النهي طليب

 واحذر من أن يراك أحدا 20
 . (23) 

 اإلرشاد األمر طليب

حبييب، اذهب ألخذ  23
 (22هديتك اآلن ) . 

 االلتماس األمر طليب

ولكن أرجوك كن حذرا  23
من أن يراك أحدا وأنت يف 

 (22) .  طريصك

 اإلرشاد األمر طليب

مها حبيبيب مل تريد أن تتعل 22
 (20) .  ؟

 طلب التوور االستفهام طليب

 االلتماس األمر طليب (23) .  ال تصلق 22
) .  ماذا عن أحبك ؟ 22

23) 
 طلب التوور االستفهام طليب

 هللا... ما أمجلك من تعبةر 22
 . (23) 

التعجب بوزن  غةر طليب
 "ما أفعل"

 

) .  كيف سرتاين ؟ 23
23) 

 طلب التوور االستفهام طليب

 ؟ (Skype)لديك سكيب  23
 . (23) 

 طلب التوديق االستفهام طليب

 ) . حدد طلبك اي هتان 26
23) 

 االلتماس األمر طليب
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تريد أن تراين أم تريد أن  20
 تتعلم اللغة اإلشار  مين ؟

 . (23) 

 طلب التوديق االستفهام طليب

 أستفعل هذا طوال حمادثتنا 23
 . (22) 

 التوديقطلب  االستفهام طليب

 وماذا عساي أن أفعل ؟ 23
 . (22) 

 طلب التوور االستفهام طليب

حسنا، استمر على هذا  22
الفعل، ولن تراين مر  

 (22) .  أخر 

 التهديد األمر طليب

) .  ما بك اي أمي ؟ 22
23 ) 

 طلب التوور االستفهام طليب

هاك قليب وهاك عمري  22
 وابصي أنت مشعة مضيئة يف

 ( 23) .  عتق احلزن

 االلتماس األمر طليب 

هيا اي جديت أخربيين ما  22
 (26) .  بك

 االلتماس األمر طليب 

ولكن كوين مستعد  حني  23
) .  أعود من عملي

26) 

 االلتماس األمر طليب 
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ال حتاويل فلن ينفعك أي  23
) .  شيئ مع عنادي

20) 

 االلتماس النهي طليب

 االلتماس األمر طليب  (20) .  كوين مستعد  26
أستذ هتان ... أستاذ  20

 ( 22هتان ) . 
 طلب إقبال النداء طليب

 االلتماس األمر طليب  (22) .  نعم تفضلي 23
اج أمل تصويل إهنا خبةر وحتت 23

 (22) .  للراحة فصط ؟
 التصرير االستفهام طليب

 طلب التوور االستفهام طليب (22) . إذا ماذا ؟  22
 االلتماس األمر طليب  (22) .  هباأخربين ما  22
ال تصلق لكن قلبها أصبح  22

 (22) .  ضعيفا
 االلتماس النهي طليب 

ال تدعوها تبذل أي جمهود  22
 . (22) 

 االلتماس النهي طليب 

هل تستطيع أن تطمئين  23
) .  غدا حبال جدتك ؟

22) 

 طلب التوديق االستفهام طليب

هل تصودين أتك تريدين  23
) .  رؤيتها غدا أيضا ؟

22) 

 طلب التوديق االستفهام طليب
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تفضل هذا رقمي. فصط  26
اتول يب غدا واطمئين 

) .  على حال جدتك
22) 

 االلتماس األمر طليب 

 طلب التوور االستفهام طليب (26) .  من معي ؟ 20
 طلب التوور االستفهام طليب (26) .  كيف حالك 23
 وكيف هو حال جدتك ؟ 23

 . (26) 
 طلب التوور االستفهام طليب

 طلب التوديق االستفهام طليب (26) .  أهي خبةر ؟ 22
هل متانع إن اتولت بك  22

 . ) بعد ساعتني تصريبا ؟
20) 

 طلب التوديق االستفهام طليب

. )  ال تناديين بلصيب 22
23) 

 االلتماس النهي طليب

 أال تريد أن تكون صديصي 22
 . (23) 

 طلب التوديق االستفهام طليب

إذا انديين ابمسي... انديين  333
 (23) .  دايال فصط

 االلتماس األمر طليب

أتشعر ابلوحد  اي هتان ؟  333
أتشعر هبا وأنت بني أهلك 

 (23) .  وصحبك ؟

 طلب التوديق االستفهام طليب
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ومل تشعر بغيابك عن  336
 (23) .  نفسك ؟

 طلب التوور االستفهام طليب

 طلب التوديق االستفهام طليب (23) .  حتب ؟ 330
 أتفهم صمتك اي هتان ؟ 333

 . (23) 
 طلب التوديق االستفهام طليب

وأفهم حشرجة حنجرتك  333
يئ تريد البوح هبذا الشحني 
 . (23) 

 االلتماس األمر طليب

 ومن منا ال ميلك أسرارا ؟ 332
 . (23) 

 التصرير االستفهام طليب

ختفينه أنت اي  وأي سر 332
 (23) .  دايال ؟

 طلب التوور االستفهام طليب

 دعه لصليب ولنفسي فصط 332
 . (23) 

 االلتماس األمر طليب

) .  زواج مسيار ؟ 332
330 ) 

 طلب التوور االستفهام طليب

وملا تصبلني على نفسك  333
هذه اإلهانة املغلفة 

) .  بشرائط محراء ؟
330) 

 التوورطلب  االستفهام طليب
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 الباب الرابع
 االختتام

حيتوي على هذا الباب نتائج البحث الذي قام به الباحث فيما قبله، واالقرتاحات  
 للباحثني يف املستقبل. ومها كما يلي.

 البحث خالصة .أ
باحث ليلاا الذي قام الباحث به، ّخص  الوحتلبحث استنادا إىل البياانت املوجودة يف ا

نتائج البحث عن صياغ الكالم ومعانيه يف رواية "حبيبيت بكماء" حملمد السامل ابلدراسة 
  التحليلية يف علم املعاين خبالصة واضحة وبينة. وهي ما يلي :

إلنشائي اتتضمن الرواية "حبيبيت بكماء" حملمد السامل على نوعي الكالم اّخربي والكالم 
م تتكون الكال ( كالما من الشخصية الرئيسية مع التفصيل.222عشرين )و  سبعةمبأيت و 

( كالم. 660( كالما، والكالم اإلنشائي من مأة وتسعة )662) اّخربي من مأة وسبعة عشر
 ما يلي.مع الكالم اإلنشائي ومعانياما سيأيت تفصيل للكالم اّخربي 

 أشكال الكالم اخلربي.  .1
 الكالم اخلربي من أضربه وخروجه عن مقتضاه الظاهرأشكال  .1.1

 شرمأة وسبعة ع يتكون الكالم اّخربي من حيث األضرب و اّخروج عن مقتضاه من
( خربا 62، و إثنتا عشر )( خرب ابتدائي601)مأة و ثالث كالما. وتفصيلاا :   (662)

 مقتضاه الظاهر. خترج عنطلبيا، وخربين إنكاريني. مجيع الكالم اّخربي يف هذه الرواية ال 
أشكال الكالم اخلربي من حيث األغراض وخروجه عن معناه اليت تفهم من  .1.1

 السياق
اّخربي من حيث األغراض وخروجه عن معناه اليت تفام من السياق يتكون الكالم 

( كالم، فائدة اّخرب 1كالم. وتفصيلاا : الزم الفائدة ستة )( 662مأة وسبعة عشر )من 
( كالم، 2( كالما، الوعظ واإلرشاد كالمان، الدعاء وطلب ستة )27) أربعة وسبعون
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، إظاار الضعف ( كالم1الم، إظاار التحزن والتفجع ثالث )( ك1إظاار الفرح ثالثة )
(  1، االسرتحام واالستعطاف ثالثة )( كالم، األمر كالمان، الناي كالم واحد7أربعة )
 إظاار التحسر كالمان، املدح ثالثة كالم،  (1، الشتمة كالم واحد، الوعيد ثالثة )كالم
 ( كالم، الفخر كالم واحد، التعريض كالم واحد، التوبيخ كالم واحد.1)

 .أشكال الكالم اإلنشائي .1
 الكالم اإلنشائي غري الطليب  .1.1

( كالم. كلاا على صيغة واحد وهي 1اإلنشائي غري الطليب من ثالثة ) يتكون الكالم
 "التعجب" بوزن "ما أفعل".

 الكالم اإلنشائي الطليب  .1.1
( كالم. وتفصيلاا : األمر 602اإلنشائي الطليب من مأة وست ) يتكون الكالم
 ومخسون  ( كالما، االستفاام مثانية61ة عشر )( كالما، الناي ست12إثنتان وثالثون )

كالما، والنداء كالم واحد. األغراض أو املعىن لصيغة األمر : االلتماس إثنتان ( 85)
( كالم، 1( كالما، الدعاء كالم واحد، التكوين كالم واحد، إرشاد ستة )22وعشرون )

تماس االلاإلابحة كالم واحد، والتاديد كالم واحد. األغراض أو املعىن لصيغة الناي : 
ء كالم واحد، اإلرشاد كالمان، والتعريض كالم واحد. ( كالم، الدعا62إثنا عشرة )

( كالما، طلب 21وعشرون ) تفاام : طلب التصديق ستةاألغراض أو املعىن لصيغة االس
( كالم، التعجب كالم واحد، 1( كالما، التقرير ثالثة )22التصور سبعة وعشرون )

)طلب اإلقبال  والتعريض كالم واحد. األغراض أو املعىن لصيغة النداء : األصلي
 للمخاطب( كالم واحد.

 االقرتاحات .ب
بعد انتااء حتليل هذا البحث، قدم الباحث بعض االقرتاحات ليكمل البحث يف احلاضر، 

 وهي : 
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العلوم البالغة واسعة مبحثا، وهذا البحث قطعة من إحدى مباحثه، وال شيئ خيلو  .6
أن يصحح كل ما خطأ من عن الزلة واألخطاء. رجاء للقراء املتبحرين هبذا العلوم 

  هذه البحث ويتم نقصانه.
مؤلفات الروائي حممد السامل كثرية، وهذه الرواية من إبداع قلمه. يستطيع للباحثني  .2

 األخرين أن يبحث مؤلفاته ابلنظرية البالغية أو النظرية األخرى.
يرجو الباحث عسى أن يكون هذا البحث انفعة، خاصة لطالب اللغة العربية وأدهبا،  .1

 وعامة جلميع الناس يف أحناء الدنيا. 
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  البالغة العربية.أمحد يوسف علي. )دون سنة(. 
(. 8002اخلطيب القزويين جالل الدين حممد بن عبد الرمحن بن عمر بن أمحد بن حممد. )

 لبنان: دار الكتب العلمية. والبدبع(.اإليضاح يف علوم البالغة )املعاين والبيان 
 جدة: مطبعة الثغر. تيسري البالغة.(. 9111الشيخ أمحد قالش. )
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 لبنان: دار القلم. -(. بريوت 9)اجمللد 
 لبنان: دار النهضة العربية. -بريوت  علم املعاين.(. 8001عبد العزيز عتيق. )

 يف.دار املعار  البالغة الواضحة.(. 9111علي اجلارم ومصطفى أمني. )
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نان: لب علوم البالغة )البديع والبيان واملعاين(.(. 8002حممد أمحد قاسم وحميي الدين ديب. )

 املؤسسة احلديثة للكتاب.
 لبنان: الدار العربية للعلوم انشرون. حبيبيت بكماء.(. 8092حممد السامل. )
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