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 ١

  أحمد العمران الثانویة مدرسة 

              العربیة       البالغة                                 اللغة العربیة قسم 

   محمد مجاھد علي سلیمان/ إعداد األستاذ         المعانيعلم                                       ٢٠١عرب 

  : أنواع الكالم

  .}ھو اللفظ المفید فائدة تاّمة یحسن السكوت علیھا{: الكالم

  .إنشائي وكالم خبريكالم : وھو نوعان 

  :ي الخبرالكالم

  :الخبر یساق لتحقیق أحد غرضین

وھ و عل ى   . وھذا ھو الغرض األصلي م ن إلق اء الخب ر   . وھو قصد اإلخبار واإلعالم:  الغرض األّولي -١
  :ضربین

  :  الخبرفائدة -أ

وھ ذا ی شمل جمی ع األخب ار     . وھو یحصل من الخبر الملقى إلفادة المخاط ب الحك م ال ذي ت ضمنتھ الجمل ة              
الت   ي ی   راد منھ   ا تعری   ف المخاط   ب بم   ضمونھا، كاألخب   ار المت   صلة بالحق   ائق العلمی   ة، أو التاریخی   ة،    

  .ونحوھما

  : الزم الفائدة -ب

كقول ك لم ن حف ظ    . ًاالم بالحكم، أن المتكلم عالم بھ أی ض  وھو یحصل من الخبر الملقى إلفادة المخاطب الع       
  .} القرآنحفظت{: القرآن

  : األغراض البالغیة للخبر -٢

.  الت ي تفھ م م ن س یاق الك الم، وق رائن األح وال       - غی ر اإلخب ار واإلع الم    -وھو قصد معنى م ن المع اني      

  :وھي كثیرة أھمھا

  :  التحّسر-أ

  .}َربِّ ِإنِّي َوَضْعُتھا أنثى{: كقولھ تعالى على لسان أم مریم

  :  الفخر-ب

  :نحو قول الشاعر

  وإن نحن أومأنا إلى الناس َوقَُّفوا     ترى الناس ما ِسرنا یسیرون خلفنا

  : االسترحام والخشوع -ج

  :نحو قول الشاعر

  ُمقّرًا بالذنوب وقد دعاكا        إلھي عبدك العاصي قد أتاكا

  : المدح -د

  :رواحة یمدح النبي صلى اهللا علیھ وسلم   بن الّلھ كقول عبد

  بالُبرِد كالبدر جّلى نوُرُه الظُّلما     تحمُلھ الناقُة األدماُء معتجرًا

  : التحضیض واالستنھاض -ھـ

  :نحو قول الشاعر

  والجھُل یھدُم بیَت العزِّ والكرِم       العلُم یرفُع بیتًا ال ِعَماد لُھ

  :  التوبیخ-و

    إذا فاخرَتھم ذكروا الجدودا       شّر العالمین ذوو خموٍلف     :نحو قول الشاعر

إّن لكّل كلمة في البالغة حسابًا، فینبغي على المتكلم أن یراعي حال السامع في خطابھ : الخبرأضرب
ثالثة  إلى -  بحسب أسالیب إلقائھ -معھ، فیصوغ كالمھ على قدر حاجتھ، ومن ھذا المنطلق تنوع الخبر 
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 ٢

ألقى :مثل. الذھن من مضمونھوھو الخبر الذي من حّقھ أن یلقى لمخاطب، خالي : االبتدائيالخبر  -١
  .المدیر كلمة في حفل التخرج

وذل  ك ألن خل  و ال  ذھن م  ن ش  يء، ی  ستوجب   . و حك  م ھ  ذا ال  ضرب أن یك  ون خالی  ًا م  ن مؤك  دات الحك  م   
  .استقراره فیھ، عند عروضھ علیھ، من دون حاجة إلى مؤكد

  :قال الشاعر

  فصادف قلبًا خالیًا فتمّكنا الھوى        اني ھواھا قبل أن أعرفأت

وھو الخبر الذي من حّقھ أن یلقى لمخاطب متردد، وشاّك في مدلولھ، طالب للوص ول       : الخبر الطلبي  -٢
  .}اِظریَنِإنَّھا َبَقَرٌة َصْفراُء َفاِقٌع َلوُنھا َتُسرُّ الّن{: ومنھ قولھ تعالى. إلى معرفتھ، والوقوف على حقیقتھ

و حكم ھذا ال ضرب، أن ھ یستح سن توكی ده بمؤك د، لی تمكن الحك م م ن نف س المخاط ب، ویقط ع ب ھ ت رّدده                 
  .وشّكھ

وحكم  ھ أن  ھ یج  ب . وھ  و الخب  ر ال  ذي یلق  ى لمخاط  ب منك  ر لمدلول  ھ، معتق  د بخالف  ھ : خب  ر اإلنك  اريال -٣
ْض ِرْب َلُھ ْم َم َثًال    َو ا{: ول ھ تع الى  ویظھ ر ذل ك بالتأّم ل ف ي ق     . توكیده، بحسب درجة اإلنكار، ق ّوة وض عفاً       

 ِإَل  ْیُكْم ِإّن  ا َأْرَس  ْلنا ِإَل  ْیِھُم اْثَن  ْیِن َفَك  ذَُّبوُھما َفَعزَّْزن  ا ِبثاِل  ٍث َفق  اُلوا    ِإذ* ْذ جاَءھ  ا اْلُمْرَس  ُلوَن َأْص  حاَب اْلَقْرَی  ِة ِإ
 ِّناإ َیْعَلُم ناَرب قاُلوا*  َتْكِذُبوَن  إّال َأْنُتْمِإْنرَّْحمُن َمْن َشيٍء  َبَشٌر ِمْثُلنا وما َأْنَزَل ال    إّال َأْنُتْم    ما قاُلوا* ُمْرَسُلوَن  

 بینما ف ي  -إّن والالم  - مؤكدینبفإنھ لمبالغة المخاطبین في اإلنكار في المّرة الثانیة أكد . } َلُمْرَسُلونَ َلْیَكْمإ
  .)إن ( المّرة اُالولى اكتفى بمؤّكد واحد

  :یدأدوات التأك

  :أدوات التأكید ھي

 أم ا  – ق د  – رّب –)  إنم ا -إال(  أدات ا الح صر  - نون ا التوكی د  – القسم – الم التوكید    –  أنّ - إّن: كثیرة منھا   
  )للتنبیھ( أال – النفي واالستثناء – حروف الجر الزائدة – لقد – ضمیر الفصل -)للتفصیل ٠

  -: مثلةأ

  .}حیم غفور ر الّلھ إّن {:  إن المكسورة، كقولھ تعالى-١

  .}وإنك لعلى خلق عظیم{:  الم االبتداء، كقولھ تعالى-٢

إّن * والع صر  {:، نح و قول ھ تع الى ف ي ق سمھ بال دھر والزم ان         )ال واو، والب اء، والت اء     ( القسم بأحرف ھ     -٣
باهللا العظیم لن أش رَب الخم ر ف ي    : ، ونحو} إن كدت لتردین تالّلھ{: ، وقولھ عّز وجلّ   }اإلنسان لفي خسر  

  .حیاتي

  .}َقْد أفلح من تزّكى{:  قد، نحو قولھ تعالى-٤

  .} القصص الحقلھوإن ھذا {:  ضمیر الفصل، كقولھ تعالى-٥

  .} ھم الغالبون الّلھ أال إن حزب {:  أَال التنبیھیة، كقولھ تعالى-٦

ْم ول ِئْن َل   {:، وقد اجتمعتا في قولھ تعالى على ل سان زوج ة عزی ز م صر    )الخفیفة والثقیلة( نونا التوكید    -٧
  .}یفعْل ما آمُرُه لیُْسَجننَّ َوْلیكونًا من الّصاغرین

  ).إْن، أْن، ما، ال، ِمن، الباء( الحروف الزائدة، -٨

  ).إنما المؤمنون إخوة: ( كقولھ تعالى ) إنما ( -٩

  ).فأما الیتیم فال تقھر وأما السائل فال تنھر: ( كقولھ تعالى) أّما  ( -١٠

  ). رسول قد خلت من قبلھ الرسلإال محمد ماو: ( تعالى  النفي واالستثناء كقولھ -١١

  .رب أخ لك لم تلده أمك) : رّب (-١٢

  .لقد تفوق محمد ) لقد( -١٣

  ).ألیس اهللا بأحكم الحاكمین : ( في قولھ تعالى :  حرف الجر الزائد -١٤
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  :الكالم اإلنشائي

  .ھو اإلیجاد واالختراع: اإلنشاء لغة

 الم الذي ال یحتمل صدقًا وال كذبًا، كاألمر والنھي واالستفھام والتمني والنداءأما اصطالحًا فھو ذلك الك

صادق أو ك اذب، نع م ی صح ذل ك بالن سبة إل ى الخب ر        : ال یصح أن یقال لك) الّلھم ارحمني: (فإنك إذا قلت 
  .نك طالب للمغفرةأالضمني المستفاد من الكالم، وھو 

  : نشاءأقسام اإل

  ).غیر طلبي(و) طلبي:(إلى قسمین رئیسین، ھماینقسم اإلنشاء 

  :اإلنشاء غیر الطلبي

  :ھو الكالم الذي ال یستدعي أمرًا مطلوبًا غیر حاصل وقت الطلب، وھو على أقسام

 نع م : (، نح و  ف ي ال ذم  )الحب ذا (و) ب ئس (و) س اء ( و في المدح )حبذا(و) نعم(، ویكونان بـ    المدح والذم  -١

ح أو ال ذم بع د   دفعالن جامدان ویق ع المخ صوص بالم    ) نعم وبئس ( و )وبئست المرأة ھند  (و) الرجل زید 
  .ح أو الذم وفاعلھدفعل الم

  . )لعمرك(و) واهللا: (نحو  أو الباء أو التاء ولعمر مضافا إلى ضمیر سواء كان بالواو، الَقَسم- ٢

أك رم برس ول اهللا   ( ، )م ا أح سن الع دلَ   : (نح و ) أفع ل ب ھ  (و) م ا أفعل ھ  (ًا ب صیغة   ی، وی أتي قیاس     التعّجب -٣
  ")لى اهللا علیھ وآلھ وسلمص"

  )یا لروعة الشعر ( :  والنداء التعجبي مثل -

  ..)یالھ من ( ، ) سبحان اهللا ( ، ) هللا دره : ( وھناك صیغ غیر قیاسیة للتعجب مثل  -

  

  :اإلنشاء الطلبي

 غیر حاص ل وق ت الطل ب عن د النط ق ب ھ ح سب اعتق اد الم تكلم ،           ھو الكالم الذي یستدعي حصول شيء     

  .ظك بھفمل غیر حاصل من المخاَطب حین تلجاِھْد في سبیل اهللا، فھذا القول یستدعي القیام بع: نحو

  .األمر، النھي، االستفھام، التمّني ، والنداء:  ھيواإلنشاء الطلبي عّدة أنواع

  :األمر: أوًال

  : معناه األصلي

  .اطب، على وجھ االستعالء واإللزاملب حصول الفعل من المخوھو ط

  :لھ أربع صیغ ھيو 

  .}َأِقِم الصَّالَة{: ، نحوفعل األمر -١

  .}َفْلَیْعُبُدوا َربَّ ھَذا اْلَبْیِت{: ، نحوالفعل المضارع المّتصل بالم األمر -٢

 َأْنُف َسُكْم ال َی ُضرُُّكْم َم ْن َض لَّ إذا     َعَل ْیُكمْ {:، نح و ) ص ھ – ح ذار  – إلی ك    –علیكم  ( :مثل  اسم فعل األمر   -٣
  .}اْھَتَدْیُتْم

  .}َوِباْلواِلَدْیِن ِإْحسانًا{: ، نحوالمصدر النائب عن فعل األمر -٤

  

  : أغراضھ البالغیة

ق الكالم، وقرائن كثیرًا ما تخرج صیغ األمر عن معناھا األصلي، لتدّل على معان أخرى، تستفاد من سیا
  :وإلیك بعض ھذه المعاني. األحوال

وھو طلب العون والنجدة واالستغاثة ممن ھ و أعل ى ش أنًا وأرف ع ق درًا، عل ى س بیل الت ضّرع         :  الدعاء -١
َربِّ أوزعن ي َأْن َأْش ُكَر ِنْعَمَت ك الت ي َأْنَعْم َت      {: لسالمانحو قولھ تعالى على لسان سلیمان علیھ     . والخشوع

                                                                                                                     .}َعَلَي
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  : التعجیز -٢

  .}َفْأُتوا ِبُسوَرٍة ِمْن ِمْثِلِھ{: نحو. وھو مطالبة المخاطب بعمل ال یقدر علیھ، إظھارًا لعجزه

  :  التھدید-٣

ویكون حینما یرید المتكلم إظھار عدم رضاه عن أمر ما، فیوج ھ تح ذیرًا للمخاط ب لك ي یقل ع عن ھ، نح و               
  .} ِشْئُتْم ِإنَُّھ ِبما َتْعَمُلوَن َبصیٌراْعَمُلوا ما {: قولھ تعالى مھددًا الملحدین

  :  التحقیر-٤

نح  و قول  ھ تع  الى ف  ي . وتك  ون حینم  ا یوج  ھ الم  تكلم إل  ى المخاط  ب كالم  ًا یتعم  د فی  ھ است  صغاره وتحقی  ره 
  .}قال لھم موسى ألقوا ما أنتم ملقون{:  شأن السحرةاستصغار

  : التمّني -٥

  :ء القیس ومنھ قول امرى. وھو طلب محبوب

  بصبٍح وما اإلصباُح منك بأمثِل       أال أّیھا اللیُل الطویُل أال انجلي

ف ي تل ك اللیل ة م ن     لكن لشّدة ما انتابھ . نجالء من اللیل، لعدم كون ذلك في وسعھ ذ لیس الغرض طلب اال    إ
نجالء ، ف صار األم ر ب اال   }المحّب بال آخ ر و لیل {نجالئھا ا بطولھا، حتى كأنھ ال طمع عنده ب      َوْجد، شعر 

  .تمّنیًا

  -:النھي: ثانیًا

  : معناه األصلي

ولھ صیغة لغویة واحدة، ھي المضارع المسبوق . ھو طلب الكّف عن الفعل على وجھ االستعالء واإللزام
  .}َو َال َتَجسَُّسوا وَالَیْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا{:، نحوالناھیة) ال(بـ

  : أغراضھ البالغیة

كثیرًا ما تخرج صیغة النھي عن معناھا األصلي، لتدل على معاٍن أخرى تستفاد من سیاق الكالم، وقرائن 
  :األحوال، أھّمھا

  :  الدعاء-١

  .}اَربَّنا ال ُتؤاِخْذنا ِإْن َنِسینا َأْو َأْخَطْأن{: نحو

  : لتیئیس ا-٢

  .}الَتْعَتِذُروا َقْد َكَفْرُتْم َبْعَد ِإْیماِنُكْم{: نحو

  : التوبیخ -٣

  :كقول الشاعر

  لن تبلغ المجَد حّتى تلعَق الّصبرا       التحسِب المجَد تمرًا أنت آكلھ

  :  االلتماس– ٤

  ).ال تفعل خالف رضاي: (كقولك ألخیك

  :  والنصحاإلرشاد -٥

  ).ا َعْن أَشیاَء إن ُتْبَد َلُكم َتَسْؤُكْمال َتْسَأُلو: (كقولھ تعالى

  : التحقیر – ٦

  :خشیديكقول المتنبي في ھجاء كافور اإل

  إّن العبید ألنجاٌس مناكیُد      ال تشتِر العبد إّال والعصا معھ

                           ).یا شمس ال تغربي: (كقولك: التمّني – ٧

  :  التھدید–٨

  ).ال تذھب إلى مجالس البطالین: (كقولك لولدك مھددًا
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                           :االستفھام: ثالثًا

االس  تفھام ھ  و طل  ب العل  م ب  شيء ل  م یك  ن معلوم  ًا ل  دى الم  ستفھم م  ن قب  ل، وذل  ك باس  تخدام إح  دى أدوات  
 ، ، أّی ان، كی ف، أی ن، أّن ى، أي، ك م     الھمزة، ھل، من، ما، متى    : وھذه األدوات الموضوعة ھي   . االستفھام

  )الھمزة وھل ( وجمیع أدوات االستفھام أسماء عدا 

   :أغراض االستفھام البالغیة

العل م ب ھ ألغ راض أخ رى،     ألص لي، فی ستفھم بھ ا ع ن ال شيء م ع       م ع ن معناھ ا ا  قد تخرج ألفاظ االس تفھا   
  :وأھمھا

  .؟ أي انتھوا)فھل أنتم منتھون: (، كقولھ تعالىاألمر - ١

  .أي ال تخشوھم) . أتخشونھم فاهللا أحق أن تخشوه: (، كقولھ تعالى النھي- ٢

  .؟ )ھمسواء علیھم أأنذرتھم أم لم تنذر: (، كقولھ تعالىالتسویة - ٣

  .؟ )حسانال اإلإحسان ھل جزاء اإل: (، كقولھ تعالىالنفي - ٤

  .؟ )أغیر اهللا تدعون:(، كقولھ تعالى اإلنكار- ٥

  .؟ )ھل أدلكم على تجارة تنجیكم من عذاب ألیم:(، كقولھ تعالىالتشویق - ٦

  .؟ )وما تلك بیمینك یا موسى: (، كقولھ تعالىیناس اإل- ٧

  .؟ )ألم نشرح لك صدرك:(الى، كقولھ تعالتقریر - ٨

  .؟ )وما أدراك ما الحاقة: (، كقولھ تعالى التھویل- ٩

  .؟)أّنى لھم الذكرى وقد جاءھم رسول مبین: (، كقولھ تعالىستبعاداال - ١٠

  .؟ )من ذا الذي یشفع عنده إال بإذنھ: ( كقولھ تعالىالتعظیم - ١١

  .؟ )مأھذا الذي یذكر آلھتك: (، كقولھ تعالى التحقیر- ١٢

  .؟ )ما لھذا الرسول یأكل الطعام: (، كقولھ تعالىالتعّجب -١٣

  .؟ )أصالتك تأمرك أن نترك ما كان یعبد آباؤنا: (، كقولھ تعالىالتھّكم -١٤

  .؟ )ادألم تر كیف فعل رّبك بع:(ھ تعالى، كقول الوعید- ١٥

  .؟ )متى نصر اهللا:(، كقولھ تعالىاالستبطاء -١٦

  .؟ )ي ھو خیرذّّأتستبدلون اّلذي ھو أدنى بال:(لى، كقولھ تعاطأالتنبیھ على الخ - ١٧

  .؟ )فأین تذھبون: (، كقولھ تعالىالتنبیھ على ضالل الطریق - ١٨

  ؟  )ویا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار: (، كقولھ تعالىالتحّسر - ١٩

  ؟ القیامةومیأھذا الخلق یحشر: نا، كقولالتكثیر -٢٠

  

  -: التمّني: ًارابع

لی ت ال شباب   : (وھو طلب المحبوب الذي ال یرجى ح صولھ، الس تحالتھ عق ًال أو ش رعًا أو ع ادة، كقول ك            
  ).یا لیت لنا مثل ما أوتي قارون: (وقولھ تعالى) لیت السواك كان واجبًا(و) یعود یومًا

  .ولیت ھي األداة الحقیقیة في التمني 

  : مثلوللتمّني أدوات أخرى تستعمل فیھ مجازًا،

  .؟ ) من شفعاء فیشفعوا لنا لنافھل: (قال تعالى): ھل(

  ). أن لنا كرًَّة فنكون من المؤمنینفلو: (قال تعالى): لو(و 

  ). اهللا ُیحدث بعد ذلك أمرًالعّل: (قال سبحانھ) لعّل(و 
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 ٦

  :كقول الشاعرو

  إلى من قد ھویت أطیرلعّلي       من یعیر جناحھھلأسرب القطا 

، وق ال  للتن ّدم )  لیتن ي اّتخ ذُت م ع الرس ول س بیالً     ی ا : (، قال تعالى )لعل(مكان  ) لیت(وقد ینعكس فیؤتى بـ     
  :الشاعر

  من البعد ما بیني وبین المصائب       ما بیني وبین أحّبتيفیا لیت          

  

  النداء: خامسًا

النداء ھو نوع آخر من أنواع اإلنشاء الطلبي، وھو طلب توّجھ المخاَطب إلى المتكّلم بحرف من ح روف       
  ).أنادي (  الفعلحلرف محالنداء الذي ینوب كّل 

  :وحروف النداء

  ...). عجبًا كم یّدعي الفضَل ناقصفوا: (كقولھ:  وا – ھیا - أیا–  أّي–  یا-الھمزة

  .لنداء القریب، والباقي لنداء البعید) أّي(و) الھمزة(أن : نھم اختلفوا في ھذه الحروف، والمرجّحإثم 

  

  :البالغیة للنداء غراضاأل

  ..).یا لقومي ویا ألمثال قومي: (، كقولھاالستغاثة -١

  ...).یا من ُرمیت أال تنھض إلى الثأر: (، كقولھاإلغراء -٢

  :، كقول الشاعر في رثاء ابنھ الندبة-٣

  على نظرٍة ِمن ِتْلُكُم النظراِت   َلَھفي والقبُر بیني وَبْیَنُھ َفوا     

  ...).أفؤادي متى المتاب؟: (، كقولھالزجر -٤

  ...).فلسف؟تتیا أّیھا المجنون كیف : (، كقولھالتعّجب -٥

  ...)حباب أین األحّبة؟أیا منزل األ: (، كقولھالتضّجر وإظھار الحزن -٦

  .أشباه الرجال وال رجالای   ،لتحقیرا -٧

  ).یاحسرة على العباد : (  ، كقولھ تعالى  التحسر-٨

   .یا آكل الربا إن عقابك عظیم :  ، مثل  التحذیر-٩
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