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 يـانـعـمـم الـلـالوحدة األولى : ع

 أواًل : مفهوم علم المعاني

قديم والّتأخري، ق مقتضى احلال . ومنه : اخَلَبر واإلنشاء ،والّتيت بها ُيطابلفظ العربي العَرف به أحواُل الهو علٌم ت

 ل  .، والفصل والوص ْكر، واإلجياز واإلطنابواحَلْذف والّذ

 ؟ فائدة هذا العلمما  سؤال :

،   يت يرتقي بها شأن الكالم ويفضل بعضه بعضًا ،مبوافقته ملراد املتكّلم وحال املخاَطبالوقوُف على األسرار ال

 . اغة و أصوهلا وأعرافهلقواعد الل ومراعاته

ملة بتقديم أو تأخري أو اجل ، وأّي تغيري يطرأ على ّل ترتيب للجملة داللة خاصة وفيه معًنى ليس يف اآلَخرفلك

كر ّيؤدي إىل تغيري يف املعنى حسب مراد املتكّلم مبا يوافق مقتضى حال املخاَطب، مثل : ثقافته ، حذف أو ذ

 : . ولتتبيَّن هذا األمر اقرأ اآليتني الكرميتني ومكانته االجتماعية ، وبيئته اليت يعيش فيها

اجلنُّ على أن يأتوا مبثِل هذا القرآِن ال يأتوَن مبثلِه ولو كان بعضهم اإلنُس  و ) قْل لئن اجتمعت : قال تعاىل 

 .لبعٍض ظهريًا ( 

إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات واألرض فانفذوا ال تنفذون إاّل  واإلنِس وقال تعاىل : ) يا معشر اجلنِّ

 .بسلطان ( 

لكنها تأّخرت عنها يف الثانية، وذلك  يف اآلية األوىل " لعلك تلحظ أّن كلمة "اإلنس" تقّدمت على كلمة "اجِلّن

؛ ما يؤدي إىل االختالف يف املعنى ، إذ تقّدمت كلمة  راجع إىل مراعاة الّسياق ومقتضى حال املخاَطب

  "اإلنس" يف اآلية األوىل ألّن سياق اآلية يتناول موضوع البالغة وصوغ الكالم والبشر معنّيون بذلك أكثر من اجلّن

؛ فتقدَّمت كلمة  نُّ أَقدُر على ذلكفيتناول موضوع  النَّفاذ من أقطار السماوات واألرض واجل ا سياق اآلية الثانيةأم

 "اجِلّن"، مع ما نعرف من أّن كلتا اآليتني مراعية لقواعد اللغة وأصوهلا .
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 نستنتج أّن :
 ق مقتضى احلال .بال اللفظ العربّي اليت بها ُيطاعلم املعاني : علم ُتعرف به أحو •

ِمن أبواب علم املعاني : اخَلَبر واإلنشاء، والّتقديم والّتأخري، واحَلذف والذِّكر، واإلجياز واإلطناب ، والَفصل  •

 . والَوصل

، مبوافقته  َتكمن فائدة علم املعاني يف الوقوف على األسرار اليت يرتقي بها شأن الكالم ويفضل بعضه بعضًا •

 ، ومراعاته لقواعد الّلغة و أصوهلا وأعرافها . وحال املخاَطبملراد املتكلِّم 

 األســـئـــلـــة :

 وّضح فائدة علم املعاني .ـ 1

 قد يقول أحُدنا متذمًِّرا : " احلياُة كّلها تعٌب " .  ـ 2

 لكّن امَلَعرّي الذي ُعِرف بتشاؤمه يقول :  

 ِمن راِغٍب يف ازدياِدَجُب إّلا    َتَعٌب كّلها احلياُة  فما َأ عـْــــ 

 ما داللة تقديم اخلرب " تعٌب " على نْفس الشاعر؟ ـ 

ليَس الَغرض بَنْظم الَكِلِم  أْن َتواَلْت ألفاُظها يف النُّطق ، بل أْن تناسَقْت داللُتها وَتالقْت  يقول اجلرجانّي : "ـ 3

  معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل "، وّضح املقصود بهذا القول .
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 رثــانــيــًا : الـَخـَبـ

 :فهوم الَخبرم - 1

كان غرَي مطابق  اخَلَبُر كلُّ كالٍم أو قوٍل َيحتِمل الّصدق أو َعَدم الصِّدق، فإْن كان مطابًقا للواقع كان صادًقا ،وإن

 صادق . للواقع كان غرَي

ني" مجلًة خربية الحتمال مطابقة مضمونها ردنية يف رابطة الُكّتاب األلذا ُتعّد مجلة : "َحضَر والدي ُأمسِيًة شعرّي

 ." الَواقَع أو خمالفته 

  :  الجملة الفعلية والجملة اإلسمية - 2

أّن اجلملة ُتقسم  هو اجلملة وليس الّلفظ امُلفَرد ، وتعَلم - كما عرفت -بحث فيه علم املعاني األساس الذي َي

 قسمني :  فعلّية ، وامسّية .

، نحو  جّدد والُحدوث في زمن معّيند في األغلب التتفيجملة الفعلية ال
 قولنا : 

 لبُة اآلن يف مسابقٍة أدبّية .ُيشارُك الط

 : ة التي تحتها خط في قول المتنّبيكالجمل جّدد واالستمرارتفيد التوقد 

 َوتأتي على َقْدِر الِكرام امَلكارُم َعلى َقْدِر أْهِل الَعْزم تأتي الَعزاِئُم           

  :لجملة االسمّية ا

ُز دراسات املرأة يف اجلامعة األردنّية متخّصص يف شؤون ارتباط بزمن معّين ، حنو : "مرك من غري بوتتفيد الث

 ". ، واإلقليمي املرأة وقضاياها على املستويني : احمللّي
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 نستنتج أّن :

 اخلرب : ما َيحتِمل مضموُنه الصدَق أو َعَدم الصدق . •

 جّدد واالستمرار .ّية : تفيد التجّدد واحلدوث يف زمن معّين ، وقد تفيد التاجلملة الفعل •

 بوت .اجلملة االمسّية : تفيد الث •

 األســـئــلــــة :

 ميِّز اجلملة اليت أفادت التجّدد من اجلملة اليت أفادت الثبوت يف كلٍّ مّما يأتي :

 . ظ على البيئة مسؤولّيُة كلِّ فرداحِلفاـ 1

 . املرأُة األردنّية على مدى األعوام القليلة املاضية حضوًرا متمّيًزا يف امَلحافل الدولّية حّققتـ 2

 . مكانُة املرء حُبْسن أخالقهـ 3

 صرار.إليتحّقُق الّنجاح بالعزمية واـ 4

 .والعشريَن من أياَر من كلِّ عام ون بعيد االستقالل يف اخلامس حيتفُل األردنيـ 5

 أضُرُب الخبر : - 3

 ) حفظ ( : دات الخبرمؤّك

 . إنَّ ، وأنَّ ( 1

 : تّتصل باالسم وما بعدها يعرب مبتدأ الم االبتداء( 2

 : تّتصل خبرب إّن . الالم امُلزحَلقة( 3

 . قيلة ، واخلفيفة: الثنونا الّتوكيد ( 4

 : ) الواو ، الباء ، التاء ، والذي ( القسم( 5

 . قد اليت تفيد الّتحقيق( 6

 ( . أَما َأال ، و) مثل:  ، الّتنبيهوأحرف ( 7

 . " إذا ما أتقنَت عملَك َأحبْبَته "( ) ما ( الزائدة : 8

 ( ) الباء ( ، حرف زائد يف خرب " ليس " .9

 ( .ٍم للعبيدوأّن اهلل ليس بظال) 
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 أضرب الخبر ثالثة ، هي :

 على خالي الّذهن . اخلرب خالًيا من أدوات الّتوكيد ، وُيلقى أْن يأتي : االبتدائيـ أ  

 مثال : قول مغرتب عاد بعد غياب عدة سنوات : زاد عدد اجلامعات األردنية يف املّدة األخرية على حنٍو واضح .

 . الشاكِّ واحدة ، وُيلقى على املرتدِّد أواخلرب مؤكًَّدا بأداة توكيد  أْن يأتي الطلبّي : ـب  

 ر أنه مريض :  إّنَك صحيُح اجلسِم .مثال : قول طبيٍب ألحد امُلراِجعني الذي يشع

 ، وُيلقى على امُلنكر. ي توكيد أو أكثرأْن يأتي اخلرب مؤكًَّدا بأدات اإلنكارّي : ـج  

 مثال : أال إنَّ فنَّ الّرسِم الّتشكيليِّ وسيلُة إبداٍع وابتكاٍر .

 األســــئــــلـــــة :

 ــ حدِّد ضرب اخلرب يف كّل مّما يأتي : 1

 26سورة آل عمران ، اآلية                       {إّن هذا هلو الَقَصُص احلقُّ    }تعاىل : قال أ ـ 

 ذي َنْفسي ِبَيِدِه ، إنَّها َلَتْعِدُل ُثُلَث القرآن". م يف فْضل سورة اإلخالص : " والهلل عليه وسلَّقال صّلى اب ـ 

 ِس إنَّ الشِّعَر ِوجداُن                  َد ْو                     أال يا طائَر الِفْر          قال عبد الّرمحن شكري :ج ـ 

 األردنُّ وطُن حريٍة وإبداع.دـ 

 قال حيدر حممود :هـ ـ 

 على هواَك اجَتَمْعنــا أيُّها الَوَطُن                 فأنَت خـاِفُقنــا والّروُح والَبَدُن  

 قالت ميسون بنت َبْحَدل :و ـ 

 فـُق األرواُح فيـه                         َأَحـبُّ إليَّ من َقصِر ُمني  خْت َلَبــيـٌت 
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 : اجعل اخلرب االبتدائّي يف اجلملة اآلتية مّرة طلبيًّا ومّرة إنكاريًّا ، ُمجريًا ما َيلَزم من تغيريـ 2

 .   االمتحاُن سهٌل 

 ّول املخطوط حتته طلبيًّا وجميء الثاني إنكاريًّا :سبب جميء اخلرب األ أ اآليات الكرمية اآلتية ، وبنياقرـ 3

واضرب هلم مثاًل أصحاب القرية إذ جاءها املرسلون * إذ أرسلنا إليهم اثنني فكّذبوهما فعّززنا  }قال تعاىل :  

قالوا ذبون * بشٌر مثُلنا وما أنزل الرمحن من شيء إن أنتم إّلا تك * قالوا ما أنتم إال يكم مرسلونفقالوا إّنا إلبثالٍث 

 . } ربُّنا يعلُم إّنا إليكم ملرسلون

 عرب عن مضمون اخلرب اآلتي بضْرٍب مناسب له من َأضرب اخلرب :ـ 4

 َس من حصوِله على ُفرصة عمٍل .ابَعث األَمَل يف نفس شابٍّ َيئ 

 جب عّما يليه :للكاتب أمحد أمني من مقالة له بعنوان " االبتهاُج باحلياة " ، ثم أ اقرأ الّنّص اآلتيـ 5

ذَّب َيعِرُف كي  َيستمِتُع باحلياة، وكي  َيكوَن لإلنسان َذْوٌق سليٌم مه " إنَّ أهمَّ سبب يف االبتهاج باحلياة أن 

 فالّذوُق الّسليم قادٌر على استجالب القلوِب َيحرتُم شعوَر الّناس وال ُينغُِّص عليهم ، بل وُيدخُل الّسروَر على أنفسهم .

أسرًة ساد فيها الّذوُق الّسليم ، نرى كلَّ فرٍد فيها يتجّنُب  ّورِه وَنْفس َمن َحوَلُه َ.صسُّرور على َنْفس صاحِب، وإدخال ال

لمَة اللطيفة ، بل إّن ذوَقه َيرفُعه إىل حدِّ أّنه َيتخّيُر الك َجْرَح إحساِس غريه بأّي لفٍظ أو أّي عمل َيأباُه الّذوُق

إّن الذوَق الّسليَم يف البيت َلَيْأبى النزاَع ،  ويأبى ِحّدة  السرور على أفراد أسرته . ذي ُيدِخلوالعمَل الّظري  ال

، واالستمتاَع جبمال الزُّهور وَجمال الّنظافة ومجاِل كّل شيء يف  الغضب ،  ويتطّلُب الّنظاَم وُحْسَن الّترتيب

 ًرا يف الّسعادة من ُرِقّي العقِل". : إّن ُرِقيَّ الّذوق أكثُر أث البيت ، فلسنا ُمباِلغني إذا قلنا

 : االبتدائّي ، والّطليّب ، واإلنكارّي . استخرج من الّنص مثااًل على كلٍّ من اخلربأ ـ 

 الّتجدُّد أم الثبوت ؟ و ّضح إجابتك . ُتفيد مجلة : " الّذوُق الّسليم قادٌر على استجالب القلوِب " أب ـ 

عدًدا من اجلمل اخلربّية الفعلّية واالمسّية اليت تدّل على أهمّية الّذوق  يستعمل أمحد أمني يف هذا الّنّصج ـ 

يف  ، اكتب من إنشائَك ُجمًلا على غرارها تبني أهميَة قيمة االعتذار عن اخلطأ ، وأثَرها الّسليم لدى اإلنسان

 . تقوية الروابط االجتماعّية
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 ـاءثـالـثــًا : اإلنــشـ
 . مفهوم اإلنشاء - 1

 . ويكون بأساليَب متعّددٍة أشهرها :  هحتِمل مضموُنه الّصدَق أو َعَدمهو الكالم الذي ال َي ءاإلنشا

 ، والّتمين ، والّتعجب ، والقَسم . ، والّنداء ، واالستفهام ، والّنهي األمر

 أمـــثــلــــة :

 هل قرأَت رواية " الَعَتبات " مُلفلح العدوان ؟ االستفهام

 .ماع كما تتعلَُّم ُحْسَن احلديث َن االستتعلَّْم ُحْس األمر

 َوَر الّتكافل يف وطين !صما أمجَل  التعّجب

 واهلِل ، ألحافـظنَّ على نظافِة بيئيت . القسم

 

 ــ قسما اإلنشاء : 2

 يقسم اإلنشاء قسمني :

                                        طلبيًَّا ـ 1 

 غري طليّب  ـ2
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 . الطليب : هو الذي يستدعي مطلوًبا غري حاِصل وقت الّطلبأ ــ اإلنشاء 

 ، واالستفهام ، والّنداء ، والّتمين . ، والّنهي ولإلنشاء الطليب عدة أساليب ، منها : األمر

 التِزموا ُخطَة الّلعب اليت وضعُتها لكم . األمر

 ال تسأل عّما يغضب اهلل . النهي

 كم مثن هذا الكتاب ؟ االستفهام

 يا غافر الذنب ، ارمحنا . لّنداءا

 . ليت الشباب يعود يومًا التمّني

 

 ب ــ اإلنشاء غري الّطليّب : وهو ما ال يستدعي مطلوًبا.

 ، والّتعجب . ومن أساليبه : القسم

 واهلل إّن احلّق عادُل . القسم

 ب ُربوعها :مِن ذلك ما يف َقول الصِّمَّة الُقشريّي ذاكًرا َجمال دياره وِطيو التعّجب

 وما َأحسَن امُلصطاَف وامُلرَتبَّعا !          يَب  الرَُّبى ! بَنْفسي تلَك اَلَأرَض ما َأط 

 إذ يتعّجب الّشاعر من طيب الديار وُحْسن ُربوعها ، وهذا ليس فيه طلب . 

 

 

 ـئـــلــــة :ــاألســ

 : اءش كلٍّ مّما يأتي إىل خرب أو إنــ صّن  ما حتته خط يف 1 

ولكْن وطِّنوا نا ، وإْن َظَلموا َظلْم إْن أحسَن الّناُس َأْحَسّناَتقولوَن :  ال َتكونوا إمََّعًة عليه وسلَّم :" قال صّلى اهللأ ـ  

 أنُفسكم " . 
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 قال إيلّيا أبو ماضي حني َزاَر وطنه لبنان بعد غربٍة طويلة :ب ـ  

 ؟ َأَتْذُكُر َمْن َأناْق َحدِّ                    أنا ُهناوطَن الّنجوِم  

 خرٌي لَك من أْن َتشقَّها بسيِفَك . ُشقَّ طريَقَك بابتسامتَكج ـ 

 : قال حيدر حممودد ـ 

 واْنَحنى َلُهُم الّصْخُرَنَعْم ، حنُن أبناُء الذيَن اْنَحَنْت َلُهْم              ِرماُل الَفيايف  

 قال حبيب الزيودّي يف ُحّب األردّن :هـ ـ 

 َوُحبًّا يف َلياليهــا  َوُكْن َأماًناُكْن َنْخًلا ُيظلُِّلهــا                 أيُّها الشِّْعُر يا 

 قال عبد الرحيم حممود يف قصيدة َمْوت البطل : و ـ 

 يف ما فيَك ِمْن               ُخُلٍق زاٍك وِمن َعْزٍم َسديِد  ال ُيحيُط الشِّْعُر 

غري الطليّب يف ما حتته خّط يف كّل مّما يأتي ، حمدًِّدا ميز اإلنشاء الطليّب من ـ 2

 أسلوب اإلنشاء :

ذلك من عزم األمور*  إّن واصرب على ما أصابك وانَه عن املنكر وأمر باملعروف يابيّن أقم الصالةأ ــ قال تعاىل : ) 

 فخوٍر (                                                      إّن اهلل ال حيبُّ كلَّ خمتاٍل وال متِش يف األرِض مرحًا وال تَصّعر خّدك للّناس

 قال املتنّبي َيصُ  احُلّمى :ب ـ 

 فكيَ  وصْلِت َأنِت ِمَن الّزحاِم ؟              أِبْنَت الدَّْهِر ِعندي ُكلُّ ِبنٍت 

 قال الّشاعر :ج ـ 

 بُلَغ امَلْجَد حّتى َتلَعَق الصَّربالن َت          ال َتْحسِب امَلْجَد َتْمًرا َأنَت آِكُلُه 

 ! الشِّْعَر ما أبَدَع إنشاَدَكد ـ 
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 قال أمحد شوقي ُمخاطًبا مدينة َزْحلة اللبنانّية :هـ ـ 

 حالَم مــِْن ِذْكـراِك ما ُيْشِبـُه األ              َطِرْبُت وعاَدني      يا جارَة الوادي 

 قال مصطفى وهيب الّتل :و ـ 

 ؟                                 هلِل َأْشكو َقلَبِك الُقلَّبا ى وال َمْرَحباَأهَكذا حّت 

 هات من إنشائك مثااًل على كل من :ـ 3

 اإلنشاء الطليّب ) االستفهام (أـ 

 اإلنشاء غري الطليّب  ) التعّجب (ب ـ 

 اإلنشاء غري الطليّب  )القَسم (ج ـ 

 اإلنشاء الطليّب  )األمر ( .د ـ 

 

 نشاء الّطلبّياإل

 األمــــــــر :

 األمُر هو طلب حصول الفعل على وجه اإللزام واالستعالء . 

 قالت ُأمٌّ البِنها : رتْب أغراضَك ، وضْعها يف مكانها . مثال :

 ُفروَق الفرديَة بني الّطلبة   .ـ قال املدير للمعلِّمني : راُعَوا ال        
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 لألمر عّدة صيغ ، هي :

 صّلى اهلل عليه وسلم :  حنو قول الرسول ،مثال :   ألمرفعل اـ 1

 عباَد اهلل إخوانا " . وكونوا" ال َتباَغضوا وال َتحاَسدوا ،  
 َأعلى َيحَتذيه الّناُس يف األخالق احلميدة .  مثااًلِلَنُكْن  مثال : املضارع املقرون بـ " الم األمر"ـ 2

 ) عليكم باّتخاذ التدابري الالزمة ( . . ( حديقَة املنزل  هّيا ننظِّْ مثال : )  اسم فعل األمرـ 3

املصدر الّنائب عن فعل األمر أو ـ 4

 الّطلب
 حنو قوله تعاىل :مثال : 

 } إحسانًا إياه وبالوالدين  التعبدوا إ وقضى رّبك أال} 
 

 ىل معاٍن أخرى هي ( .املعاني  البالغيّة الّتي خيرج إليها األمر : ) خيرج األمر عن معناه احلقيقّي إ

 . سبَق أّن األمر احلقيقّي هو طلب حصول الفعل على وجه اإللزام واالستعالء

 . لكّن األمر قد خيرج إىل معاٍن بالغّية ال إلزام فيها وال استعالء ، وُيستدّل عليها من الّسياق 

 : وأشهر هذه المعاني 

 الّدعاء ) من األدنى رتبة إلى األعلى رتبة ( ـ 1

 و كّل أمٍر من األدنى إىل األعلى ، ويكون على سبيل االستغاثة ، أو طلب الّرمحة ، أو املغفرة، وما أشَبَه ذلك .وه

 قلوَبنا على طاعتَك ".  صرِّْفلى اهلل عليه وسلم : " الّلهمَّ ، ُمّصرَِّف الُقلوِب ، ص ومن ذلك قول الرسول ،

 ـ اهلل  ـصّلى اهلل عليه وسلم ـ ، وإمنا املقصود دعاُء الرسول  قيًّافمن الواضح هنا أّن األمر " صرِّْف " ليس حقي

ًا خرج األمر عن معناه ًعا إىل طاعته سبحانه وتعاىل .إذبأن يثبَت َقْلَبه وقلوب العباد ، ويوفَِّقها مجي ـسبحانه وتعاىل 

 احلقيقّي إىل معًنى بالغّي هو الّدعاء .
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 .ب يستحيل حدوثه ( التّمنّي ) طلب حدوث أمر محبو – 2

 وهو كّل أمٍر ُيوجَّه إىل غري العاقل .

 قال امرؤ القيس يف معلَّقته :

 صباُح منَك بَأْمثِلإلِبُصْبٍح وما ا                 اْنَجِلأال أيُّها الّليُل الّطويُل َأال 

 " إذ خياطب الشاعُر هنا الليَل لينقضَي ويذُهَب مستخدًما صيغة فعل األمر " اجَنِل 

  . النصح واإلرشاد ) الكالم موّجهًا لعاّمة الّناس ( - 3

 كّل أمٍر متضمٍِّن معنى الّنصيحة واملوعظة من غري إلزام . هو

 جانّي : قال الّشاعر اأُلر

 سواَك إذا نابْتَك نائبٌة                 يوًما وإْن كنَت مْن أهل امَلشوراِت شاوْر  

، والنصيحة ال تكون على وجه  ناصًحا إياه أن ُيشاور اآلخرين إذا أملَّت به مصيبة إذ خياطب الّشاعر هنا الّسامَع

 ، وإّنما على سبيل اإلرشاد . اإللزام

 التّعجيز ) طلب شيء يستحيل وقوعه ( – 4

 هو كّل أمٍر ال َيقوى املخاَطب على ِفعله ، وُيقصد به إظهاُر َعْجِزِه وعدم قدرته .

بسورٍة من مثلِه وادعوا شهداءكم من دون اهلل إن كنتم  فأتواريٍب مّما نّزلنا على عْبدنا  إن كنتم يف}قال تعاىل : 

 .{صادقني  

فليس املقصود من األمر " فْأُتوا " هنا معناه احلقيقّي ؛ ألّن اهلل يعلم أّن كّفار قريش غرُي قادرين على اإلتيان بسورة 

ظهاُر عجزهم عن ذلك وإثبات أّن القرآن الكريم هو كالم اهلل تعاىل ًا إ، فاملقصود إذ من ِمْثل سور القرآن الكريم

 وليس من قول البشر .
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 االلتماس  ) األمر من المتكّلم إلى المساوي له رتبة ( ـ5

 هو كّل أمٍر يكون فيه املخاَطب والقائل متساوَيْيِن َقْدًرا ومنزلًة .

 لوج أمام مسكنيهما :قد يقول أحدهم ُمخاطًبا جاَره يف احلّي وقد رأى الثُّ

 يف إزالِة هذه الثُّلوج من امَلَمّر . ساِعْدني

 اجلار مساٍو جلاره يف املرتبة . فاألمر " ساِعْدني" طلٌب برفق ولني وليس فيه استعالء ، وهو صادر من ندٍّ لندٍّ ؛ ألّن

 ـة :ـلـاألســئـ

 مّما يأتي : ذي خرج إىل معًنى بالغي يف كّلميز األمر احلقيقّي من األمر ال

                                                                                   . { يا أّيها الذين آمنوا صّلوا عليه وسّلموا تسليمًا* إّن اهلل ومالئكته يصّلون على النيّب }قال تعاىل : أ ـ 

 قال أبو العالء امَلعّرّي : ب ـ 

 َصُعبا         أنَت ُمضِمُرُه                     فاْطَرْح أذاَك وَيسِّْر ُكلَّ ما اأَلمُر أْيسُر ِمّما 

 ا ديار احملبوبة : ًبقال عنرتة الَعْبسّي خماطج ـ 

 يا داَر َعبلَة باجِلواِء َتكلَّمي                 وِعمي صباًحا داَر َعبلَة واْسَلمي 

 تقريًرا عن إجنازات الّشهر احلالّي يف الّشركة .قال مدير ألحد موظَّفيه : اكتْب لي د ـ 

 قال معّلم ألحد طلبته : ِلُتَنظِّْم وقتَك ، وْلتستِفد من كّل ثانية فيه .هـ ـ 

 قال صاحب املشروع للمهندس املنفِّذ : الَتِزِم املخطَّط يف تنفيذ املشروع .و ـ 

 .  ا كاماًلاَس : هاِت لي إنساًنقال أحدهم خماطًبا آَخر َيعيب النز ـ 

     فّي الدِّين احِللي :صقال ح ـ 

 ا مّما َجنى  بفَعساُه ُيصِبُح تاِئ           صْبًرا على َوعِد الزَّماِن ِوإْن َلوى      
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 ى البالغّي الذي خرج إليه األمر يف كلٍّ مما يأتي : بني املعنـ 2

ييَت مؤمنًا وللمؤمنني ولوالدّي ومَلن دَخل ب ربِّ اغفر لي}: عليه الّسالم قال تعاىل على لسان نـوح ،أ ـ 

 .واملؤمنات

 قال علي حممود طه يف ذكرى َوْعد بلفور املشؤوم : ب ـ 

 َفيا َشْمُس ُكفِّي َعن َمداِرِك واْخمدي             و يا ُشْهُب ُغوري يف َدياجرِي آجاِل                                             

 ُتوِصِه     َفأرسْل َحكيًما وال                إذا كْنَت يف حاجٍة ُمرساًل       بن الَعْبد : قال َطَرفة ج ـ 

 قال حامت الّطائّي :دـ 

 ُمخلَّدا  َأرى ما َتَرْيَن أو َبخياًل                      َلعلَّين  ماَت َهْزاًلَاريين َجواًدا   

 :  قال مصطفى وهيب الّتلهـ ـ 

 هـذا عـِـراقـيٌّ وذاَك َشآمــي                 َمقاَل القاِئلنَي َجهالًة َفَدُعـوا  

 َأْرحاَمُكم ِبَرواِجـِح األْحالِم            وَتـداَركـوا ِبَأبـي وُأّمـي َأنتُم  

 و ّضح ما يأتي :ـ 3

 شاد :صح واإلرإىل الّن أبي الَفْتح الُبْسيّتألمر " َأحِسْن " يف قول الّشاعر خروج اأ ـ 

 َفطاَلما اسَتعَبَد اإلنساَن إحساُن         أْحسْن إىل الّناِس َتسَتعِبْد قلوَبُهُم  

 لطُّْغرائّي إىل معنى الّتعجيز:خروج األمر " اّتِخْذ " يف قول اب ـ 

 امَلعالي وُيْغري امَلْرَء بالَكسِل  عن        ين َهـمَّ  صاحبِه ثُحبُّ السَّالمة َي 

 األَرِض أو ُسلًَّما فـي اجَلـوِّ فاعَتِزِل         إَليِه فاّتِخْذ  َنَفًقا يف  فإْن َجَنْحَت 
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 : ل الباروديياني " إىل معنى االلتماس يف قوخروج األمر "َخلِّج ـ 

 أو َأعيدا إليَّ َعْهَد الّشباِب          يا َخليَليَّ َخلِّياني وما بي  

 َعّمان : املنعم الّرفاعّي خماطًبا مدينة اسَتْبشري" إىل الّتمّني يف قول عبد خروج األمر " َتَخطَّري ، صفِّقي ،د ـ 

  ُيضفي على الصُّْبِح ِمنِك الِفتَنَة الَعَجبـا            ، َفصبـاِك الَغضُّ ُمْنسـِرٌح  َتَخطَّـري 

 بــاــَلــومــا َغفَكـْم ِمـَن احُلـبِّ مـا َلـّبى          وصفِّقـي َمـَرًحا واستْبشري َفَرًحا  

 ربِّ َيسِّْر وال ُتَعسِّْر .    وج األمر " َيسِّْر " يف القول اآلتي إىل الّدعاء :خرهـ ـ 

 االسـتـفـهـــام 

 أدوات االستفهام : هل ، َمن ، ما ، متى ، كيف ، أين ، أّنى ، كم ، أّي .

 االستفهام : هو طلُب الِعلم بشيٍء مل يكن معلوًما من َقْبُل . 

 أين تقُع دائرة املكتبة الوطنّية ؟       وسألَت أحَدهم :  وقع دائرة املكتبة الوطنّية مثاًلفإذا كنَت ال تعرف م

 فإّنك تطلُب الِعلم مبا هو جمهول لديك ، وُيسّمى هذا االستفهام استفهاًما حقيقيًّا .

 اليت خيرج إليها االستفهام كثريٌة ، منها : املعاني البالغية 

 ـي ) خروج االستفهام عن معناه الحقيقي إلى النفي ( لـنـفا ـ 1

 َمَحّلها . نفي ةلّنفي ، أْي ميكن إحالل أداويكون حني َتجيء أداة االستفهام ل

             . {هل جزاُء اإلحساِن إاّل اإلحسان    }ذلـك قوله تعاىل:  ومن 

ـة  جزاٌء لإلحسان إال اإلحسان ، فجاءت ة نفَي أن يكون مّثين اآلية الكرميهام هنا ليس حقيقيًّا ، وإمنا تعفاالستف 

 ستفهام بذلك إىل معنى الّنفي  ."هل" هنا مبعنى " ما " ، فخرج اال
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 : ــريـــرالــتــق -2

 هو َحْمُل املخاَطب على اإلقرار مبضمون االستفهام لَغرٍض من األغراض . 

 د امَلِلك بن مروان :وذلك حنو قول َجرير يف مدح اخلليفة األموّي عب

    ؟ َوَأْندى العاَلمنَي ُبطوَن راِح           أَلْسُتْم َخرَي َمْن َرِكَب  امَلطايا         

، واجلود ، عليه ، لكّنه أورد البيت بأسلوب االستفهام ؛ مدح اخلليفة بإطالق صفيت : الفضلفقد أراد الشاعر 

تني الّصفتني ، وعليه ، خرج االستفهام من معناه احلقيقّي إىل معًنى لَيْحمل املمدوح على اإلقرار باّتصافه بها

 بالغّي بيََّنه السياُق هو الّتقرير . 

 : ـبّجالـتـعـ ـ 3

 ويكون حني َيقصُد السائُل الّتعجَب من أمٍر ما .

 يقول أمحد شوقي يف احلنني إىل َبَلده ِمصر وهو يف امَلنفى :

 ما لُه موَلٌع مَبْنٍع وَحْبِس ؟              َبخيٌل يا ابَنَة الَيمِّ ، ما َأبوِك 

ملعروف عن البحر اجلوُد َيبَخُل عليه البحُر بالعودة إىل بالده وا ابَنة الَيّم ( متعجًبا : مل فالّشاعر خياِطب الّسفينة  )

 تفهام بذلك إىل معنى الّتعّجب  .؟  فخرج االس والَكَرم

  هذه اإلجنازات يف مّدٍة وجيزة ؟كي  وصَلت املرأُة األردنّيُة إىل

 نا ال تسأل عما َتجَهله ، وإمنا تتعجَّب من قدرة املرأة األردنية ومتيُّزها .فالسّيدة ه
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 : ـاراإلنـك ـ 4

 َكر بعد همزة االستفهام .، ويقع هذا امُلن ويأتي حني يكون األمُر امُلستفَهم عنه ُمْنَكًرا

قال يا قوِم أرأيتم إن كنُت على بينٍة من رّبي وآتاني رمحًة من  }عليه السـالم:  يقـول اهلل تعاىل عن سيدنـا نوح

 82سورة هود ، اآلية                  {عنده َفُعّمَيْت عليُكْم أنلزمكموها وأنتْم هَلا كارهون  

ه سُيلِزُمهم  وُيرِغمهم على يف االستفهام " َأنلِزُمكموها " ُيْنكر على قومه ما يدَّعون من أنم ـ عليه السالـ  فنوح 

 اإلميان برسالته وهم هلا كارهون . 

لطريق ؟" ، فالقائل  يف ا" َأُتَعوُِّق غرَيَك عن السَّري وِمثُل ذلك قول أحدهم ملن أوقَ  سيارته يف طريق الناس :

ب االستفهام الذي خرج وهو إيقاف السيارة يف طريق الناس ، واستخدم للّتعبري عن هذا املقصود أسلو  ُيْنِكر فعاًل

 َكر وقع بعد همزة االستفهام .مر امُلن. وُيْلَحظ هنا أّن األ إىل معنى اإلنكار

 : الــتــشــويـــق  ـ 5

 ويق املخاَطب إىل أمٍر من األمور.شويكون حني َيقِصُد الّسائُل ت

ِمنوا ، وال ُتؤِمنوا حّتى َتحابُّوا ،َأَوال َأُدلُُّكم ّلى اهلل عليه وسّلم : " ال َتدُخلوَن اجَلّنَة حّتى ُتْؤص يقول رسول اهلل ،

 َأْفشوا السَّالَم بيَنكم ".  ؟  على شيٍء إذا َفعلُتموُه َتحاَبْبتم 

املسلم يف اجملتمع  ضول الناس إىل معرفة سبب الّتحابلى اهلل عليه وسّلم ــ  أن ُيثرَي فصــ فقد أراد الرسول 

، فخرج االستفهام بذلك عن معناه احلقيقي إىل معنى  حثهم على التزام هذا األمرّم ، وهو إفشاء السالم ، ومن ث

 بالغي هو التشويق .

يق أراد وِمْثُل ذلك قوُل صديٍق لصديقه : "هل َأُدلَُّك على طريقٍة ُتَطوُِّر بها مهارَتَك يف ُلْعبة الشِّْطَرْنج ؟ "، فالصد

، فخرج االستفهام بذلك  اليت ُيطوِّر بها مهارته يف لعبة الّشطَّْرْنج ه إىل معرفة الطريقةإثارة فضول صديقه وتشويق

 إىل معنى الّتشويق .
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 :ــر الــتــحَّّس -6

 ويكون حني َيقِصُد السائُل إظهاَر التَّحسُّر على أمٍر ما. 

مه وحزنه ملا َلومن ذلك قوُل مشس الّدين الكويف باكًيا بغداد حني سقطت يف يد امَلغول ، وُمظِهًرا حسرَته وَأ

 :آَل إليه حاُلها 

 َأْهلي وال جرياُنها جرياني ؟                     ما ِللَمنازِل أصبَحْت ال َأْهُلها 

 ة :ــلــئـاألسـ                                          

 ا يأتي :َج إىل معًنى بالغيٍّ يف كلٍّ مّممن االستفهام الذي خر ميزِّ االستفهام احلقيقّيـ 1

 ؟ امُلدرَّج الّرومانّي يف عّمان سأَل أحد السُّّياح مواطًنا أردنيًّا : كي  َأصُل إىلأ ـ 

 قال صاحل بن عبد الُقّدوس :ب ـ 

 إذا ُكنَت َتْبنيه وَغرُيَك َيهِدُم ؟                     َمتى َيبُلُغ الُبْنياُن َيوًما َتماَمه 

 له : خُّره عن العمل وحتذيِره املستمركرار تأعد تقال أحد املوظَّفني لزميله بج ـ 

 َأَلْم ُأحذِّْرَك من الّتأّخر عن العمل ؟ 

 بني املعنى البالغّي الذي خرج إليه االستفهام يف كلٍّ مما يأتي : ـ 2

ِد وُملٍك ال فوسوَس إليه الشيطاُن قال يا آدُم هل أُدلَُّك على شجرِة اخلل  }، عليه السالم :  قال تعاىل عن آدمأ ـ 

    . { يبلى

 قال أبو العالء امَلعّرّي :ب ـ 

 و َأيُّ الّناِس ليَس لُه ُعيوُب ؟     ْن َسأْلَت بها َكثرٌيإُعيوبي  
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 قال الّشاعر :ج ـ 

 إىل اهلِل َأْشكو ِبامَلدينِة  حاَجًة                   وبالّشاِم أْخُرى َكيَ  َيْلتِقياِن؟ 

 : قال حممود درويش د ـ 

 أيف ِمْثِل هذا الزَّماِن ُتَصدُِّق ِظلََّك ؟   

 قالت اخلنساء يف رثاء  أخيها صْخر: هـ ـ 

 َأُيْصِبُح يف الّضريِح وفيِه ُيْمسي؟         فيا َلْهفي َعَليِه وَلْهَ  ُأّمي 

 يقول عامر بن ُطَفْيل :و ـ 

 ؟ لُ  جائُرال َأْنقاُد واإل إىل اجَلْوِر      ُ   قاَدني لَأَلْم َتْعَلمي أّني إذا اإل 

 و ّضح ما يأتي :ـ 3

يا أيُّها الذين آمنوا هل أدّلكم على جتارٍة تنجيُكم من  } خروج االستفهام إىل معنى الّتشويق يف قوله تعاىل :أ ـ 

                                                                                                   . {عذاٍب أليٍم 

 خروج االستفهام إىل معنى الّتقرير يف سؤال املذيع لشابٍّ موهوب اخرتَع أداة مفيدة :ب ـ 

 َألسَت َمن اخرتَع هذه األداة ؟ 

هلًة إّني أراَك آّتخُذ أصنامًا زَر أتآوإذ قاَل إبراهيُم ألبيه  }:  خروج االستفهام إىل معنى اإلنكار يف قوله تعاىلج ـ 

 . {يف ضالٍل مبني وقوَمَك 
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 اقرأ الّنص اآلتي جُلْبران خليل ُجْبران ، ثّم أجب عّما يليه :ـ 4

، لذلك  ، ليَس يف ثروِتَك شيٌء َتْقِدُر أْن َتسَتْبِقَيه لَنْفِسَك. إنَّ كلَّ ما َتْمِلكه اليوَم سيتفّرُق يوًما ما " َلَعْمري  الَعطاُء 

 ول حياِتَك . وطاملا مسعُتَك تقوُل : صطاء من فُل العص؛ ليكوَن ف َأْعِط منه اآلَن

 ؟َر يف ُبستانَك ال تقوُل قوَلَك ، يا صاِح ، أّن األشجا املستحّقنَي فقط ". فكي  َتنسى إّنين ُأحبُّ أن ُأعِطَي ، ولِكن" 

 وِمْثُلها الُقْطعاُن يف َمراعيَك ؟ " .

 ( وّضح كاًل مّما يأتي :  1) 

 لَّ ما َتْمِلكه اليوَم سيتفّرُق يوًما ما " خرًبا طلبيًّا .ُتمثل مجلة " إنَّ كأ ـ 

 ُتمثل مجلة " وطاملا مسعُتَك تقوُل " خرًبا ابتدائيًّا .ب ـ 

 ( استخرج من الّنّص أسلوَب إنشاٍء غري طليّب .  2) 

أّن األشجاَر يف ُبستانَك ، يا صاِح ،  ( ما املعنى البالغّي الذي خرَج إليه االستفهام يف العبارة : " فكي  َتنسى 3) 

 ال تقوُل قوَلَك ؟ وِمْثُلها الُقْطعاُن يف َمراعيَك ؟"؟

 .ّي أم غري حقيقّي ؟ وّضح إجابتك ( هل األمر يف العبارة الواردة يف النّص " لذلك َأْعِط منه اآلَن " حقيق 4) 

    

 

 

 

 


