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  اإلهداء
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  إلى أساتذتي ومعلمي األفاضل �

  تيإلى أصدقائي وأحب �

  إلى كل قلب خصني بالدعاء �

  من سطروا بدمائهم فداء لألقصى شهدائنا األبرار إلى �

  إلى جرحنا وأسرانا البواسل �
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  شكر وتقدير

  
أمور هذا البحث، والفضل والثناء هللا الذي يسر لي إتمام  �كر والحمد هللا أتوجه بالش

     ً  أوال  .

وجه بجزيل الشكر والعرفان إلى من هو منارة إن الشكر حق علينا ودين على األدباء، فأت    
 العلم والعلماء ومن كان وما زال منبع بعلمه لكل األجيال في الوطن وخارجه، الذي علمني

الذي تابع  أبو جزر. موسى حسين ب الفاضل/الدكتور األ معنى التحدي واإلصرار والعزيمة،
  .                                                 ًهذه الرسالة وأشرف عليها لحظة بلحظة، فجزاه اهللا خيرا 

  ذين الفاضلين عضوي لجنة المناقشة، كل من:كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى األستا   

                                                          ً       ً أستاذ الدكتور الفاضل/ محمود محمد العامودي حفظه اهللا (مناقشا  خارجيا )

         ً       ً (مناقشا  داخليا ) حفظه اهللا الدكتور الفاضل/ محمد مصطفى القطاوي

على جهوده الحثيثة في خدمة العلم  الشكر والعرفان لرئيس الجامعة أتقدم بجزيلو
م الدراسات العليا، ممثلة لشكر لقسقدمه ألجل قسم اللغة العربية، وا وخاصة ما ،والجامعة

  سلمان محمد الدكتور: بنائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحث العلمي األستاذ

      ً                                    أيضا  لجميع أساتذتي في قسم اللغة العربية. والشكر موصول

  إلى أمي الغالية، وإلى أخوتي وأخواتي وزوجتي وإلى اصدقائي األعزاء.شكر ووال

  

  الباحث/ رامي الحلو
   



  ث

  ملخص الرسالة
  

تحاول هذه الدراسة أن تكشف عن جوانب ظاهرة نحوية أال وهي أسلوب الطلب في      
  الجزأين الثاني عشر والثالث عشر في القرآن الكريم.

  تاج أهم سمات وخصائص هذا األسلوب.كما أنها تسعى إلى استن    

الطلب الممثلة في أسلوب الطلب بصيغة أساليب بيان تنوع كما تتوجه هذه الدراسة إلى     
أسلوب الطلب بصيغة النداء، وأسلوب الطلب بصيغة االستفهام وما يشبهه، وأسلوب األمر، و

طور التي طرأت الطلب بصيغة التمني والعرض والتحضيض، وكذلك إلى معرفة وحوه الت
وأبعادها الداللية المتعددة وإعادة صياغتها وإنتاجها من خالل رصد لهذه  على هذه األساليب

  الظواهر النحوية ووجودها في القرآن الكريم من خالل الجزأين الثاني عشر والثالث عشر.

في  وتناولت الجزأين الثاني عشر والثالث عشر لكثرة األساليب ورودها وخاصة ما ورد   
سورة هود، ومن جانب آخر فقد لمس الباحث لهذه الظواهر النحوية وأهم الدالالت المتعددة 

  لهذه األساليب.

نفسها                       ً                                                   وقد اخترت دراسة موضوعا  لم تتناوله الدراسات السابقة، حيث لم تكرس أي دراسة    
  لمعالجة ودراسة أسلوب الطلب وورودها في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر.

واقتضت طبيعة الدراسة أن يقوم الباحث بتقسيم الدراسة إلى ثالثة فصول وهي على هذا    
النحو، الفصل األول تناول دراسة أسلوب الطلب باألمر والتعرف على فروعه، ودراسة داللة 
أسلوب األمر بالجزأين الثاني عشر والثالث عشر، أما الفصل الثاني فدرس أسلوب الطلب 

ومعرفة علي دالاله وأدواته، والتعرف على داللة النداء بأداة نداء محذوفة، بالنداء والتعرف 
داللة اقران أسلوب النداء بغيرة من األساليب مباشرة، وداللة اقتران أسلوب النداء بأداة نداء 
محذوفة بغيره من األساليب الطلب، أما الفصل الثالث فقد تناول أسلوب الطلب باالستفهام وما 

  سلوب طلب بالتمني والعرض والتحضيض.يشبهه من أ

ها د                       ً                                                 وليست هذه الدارسة ختاما ، لكنها محاولة للكشف عن بعض الظواهر الطلبية وأبعا   
المعنوية، فإن أخفقت في مسعاي فهذا قصور مني، وإن اقتربت من تحقيق ما أحبو إليه فهو 

  توفيق من اهللا. 

        



  ج

Abstract  

  
This study attempts to reveal aspects of the grammatical 

phenomenon of the style of request in the twelfth and thirteenth parts of 
the Holy Qur'an and seeks to infer the most important features and 
characteristics of this style. The study also addresses the diversity of 
request styles represented in the imperative style, the vocational style, 
the interrogative style and the like, and the request style in the form of 
wishing, offering, and urging.  

The study also aims to know about the development that these 
styles saw and their various semantic dimensions and how they were 
reformulated and produced by tracing these grammatical phenomena and 
their presence in the Holy Qur’an, especially in the twelfth and thirteenth 
parts. The study examined the twelfth and thirteenth parts for they have 
many styles, especially the ones mentioned in Surat Hood, and also 
because the researcher looked into these grammatical phenomena and the 
most important connotations of these styles. The researcher also chose to 
study a subject that was not addressed in the previous studies, as no 
study devoted itself to examining the request style and its presence in 
parts XII and XIII of the Holy Qur’an.  

The nature of the study required that the researcher divides the 
study into three chapters; the first chapter dealt with the study of the 
style of request using the imperative form and identifying its branches, 
and the study of the significance of imperative style in the twelfth and 
thirteenth parts. The second chapter addressed the request style using the 
vocative and identified its meanings and particles, and looking into the 
significance of the vocative style using a deleted vocative particle as well 
as studying the significance of the association of the vocative style with 
a deleted vocative particle with other request styles. The third chapter 
dealt with the style of request using the interrogative and similar styles 
such as the request style using wishing, offering and urging.  

To conclude, this study is an attempt to reveal some of the 
phenomena of request and its moral dimensions. If I failed in my 
endeavor, this is due to my shortcomings, and if I come close to 
achieving what I aspire for, it is due to Allah’s will. 
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  المقدمة
  

وخير الرسول   - عليهم السالم - الحمد هللا رب العالمين معلم األنبياء والمرسلين        
  وآله وصحبه اجمعين، أما بعد. �سالم على سيد الخلق سيدنا محمد والصالة وال �محمد

من  - عزو جل  - اهللا  ا، حفظهفيهمكنون  وسرهااللغة العربية هي لغة القرآن الكريم،       
صلى اهللا - رسول اهللا  العرب الذين منهم ، وهي لغةبالقرآن الكريمير والتحريف واللحن يالتغ

وتكفل ، القرآن الكريمبهذه األمة وأنعم عليها أكرمنا وجعلنا من  والحمد هللا الذي  - عليه وسلم
ون   �: ، فقال تعاليا إلي يوم الدينبحفظه �اهللا 
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وحفظت  �على سيدنا محمد  �، حيث نزل به جبريل �والقرآن الكريم معجزة رسول اهللا 
ة العربية بحفظ القرآن الكريم، بهذا حفظت العربية من الضياع على خالف اللغات اللغ

                                                                  ً               األخرى التي ضاعت ولم يبق منها إال آثار، وبهذا يعد القرآن الكريم بحرا  للعلم واإلعجاز 
ل النحو والصرف والبالغة وغيرها، فبذ علوم في مختلف علوم العربية، وعلى رأسها العلمي

ومعرفة  أعمارهم، وكل ما يملكون في سبيل الحفاظ عليهاأفنوا وقتهم ودهم والعلماء كافة جهو
  .أسرارها

كريم، وكثرة وبالرغم من هيمنة الدراسات والبحوث التي وجدت على القرآن ال
                 ً                                                نها ال تزال بحرا  للعلم الوفير في شتى مجاالت العربية في كل فروعها.الدراسات عليه، إال أ

أساليب الطلب فقط  التي وردت في الجزأين الثاني  حيث إن الدراسة تبحث في
قسام، وهي : اليب الطلب التي ورددت قسمت عدة أوالثالث عشر من القرآن الكريم، فإن أس

االستفهام واألمر والنداء والتمني والعرض والتحضيض، ودراستها دراسة نحوية داللية، 
رآن الكريم هو أكبر حجة لهذه الدراسة وبيان التفسير الداللي لهذه األساليب وتفسيرها، والق

  ألنه يعد المصدر األول للغة العربية، وهو أرقى مستويات اللغة العربية.

 هد المتواضع، الذي بعنوان ( التركيب اللغويوأسأل اهللا العظيم أن أوفق في هذا الج
وية ألسلوب الطلب في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر في القرآن الكريم ) دراسة نح

  داللية.

  
                                                           

  ]2) [يوسف: 1(
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والثالث عشر في  داللة المعني الداللي الذي ورد في الجزأين الثاني عشر التعرف على .3
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 آرائهم في توجيه المعنى. 

 أهداف الموضوع:

اإلحصاء العددي لألساليب التي وردت في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر في القرآن  .1
 الكريم.

                                             ً                           دراسة األساليب التي وردت مترابطة مع بعضها بعضا  ، مثل ذكر أسلوبين في شاهد  .2
 واحد.

                                     ً       ً عرف على أساليب الطلب التي وردت قياسا  وسماعا .الت .3

بيان أنواع أساليب الطلب التي وردت في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر في القرآن  .4
 الكريم.

 الوقوف على قدرة اللغة العربية في التعبير بأساليب طلبية متنوعة. .5

 بيان وجود مسائل خالف بين العلماء في أساليب الطلب إن وجدت. .6



3 

 ود الموضوع:حد

اقتصرت الدراسة على تتبع أساليب الطلب التي وردت في الجزأين الثاني والثالث 
                            ً                                            عشر من القرآن الكريم، معتمدا  على قراءة حفص عن عاصم، واقتصارها على النحو 

  والداللة.

 منهج البحث:

دراسة أساليب الطلب وتحليلها وفق المنهج الوصفي التطبيقي، حيث يتم عرض المادة 
   ً                                                                              فقا  لما تقتضيه خطة البحث وتفريعاتها، ثم يتم الوصف والتحليل والتعليق مع تدعيم ذلك و

  بأقوال العلماء وآرائهم.

 الدراسات السابقة:

  تناولت الدراسات السابقة لدى الباحثين وعلماء العربية أساليب الطلب على مر الزمان:

  النحو والداللة: وهذه بعض الدراسات السابقة التي تناولت أسلوب الطلب في

أساليب الطلب عند  النحويين والبالغيين: قيس اسماعيل األلوسي، جامعة بغداد ،بيت  .1
 م.1988الحكمة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،

 ُ                                                                  ق سمت هذه الدراسة إلى خمسة فصول، الفصل األول تحدث عن النحو والمعاني، 
الثاني تحدث الكاتب عن أسلوب األمر وتضمن أقوال علماء العربية القدماء، والفصل 

ودالالته، والفصل الثالث تضمن أسلوب النداء، والفصل الرابع تضمن أسلوب االستفهام، 
والفصل الخامس تضمن عدة أساليب وهي النهي والعرض والتحضيض والتمني 

  والترجي.

العال فرج، أساليب الطلب في القرآن الكريم (دراسة تركيبية داللية ): خالد السيد عبد  .2
  .هـ1416- م 1995ماجستير، جامعة الزقازيق، مصر ،

 ُ                                                               ق سمت هذه الدراسة إلى سبعة فصول، الفصل األول تناول فيه عن التحضيض 
والعرض، والفصل الثاني تحدث فيه عن أسلوب التمني والترجي، والفصل الثالث ذكر 

تحدث عن أسلوب أسلوب الدعاء، والفصل الرابع تناول االستفهام، والفصل الخامس 
األمر، والفصل السادس تحدث عن أسلوب النداء، الفصل السابع تحدث عن أسلوب 

  النهي، واجتزأ على بعض اآليات من القرآن الكريم.
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الجملة الطلبية في عيون البصائر للبشير االبراهيمي (دراسة نحوية داللية): يمينة قرفي،  .3
 .م2005ماجستير، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر،

قسمت هذه الدراسة إلي ثالثة فصول، الفصل األول وفيه جملة األمر والنهي، الفصل 
  الثاني جملة االستفهام، والفصل الثالث جمل النداء والتمني والترجي.

الجملة الطلبية في القرآن الكريم (دراسة نحوية نظرية وتطبيقية ): محمد بن عبد اهللا بن  .4
-ه1430ة أم القرى، المملكة العربية السعودية، صويلح المالكي، دكتوراه، جامع

  م.                                                  2010

قسمت هذه الدراسة إلى بابين: الباب األول: اهتم بدراسة الجملة الطلبية بين التنظير 
فصل النحوي واالستعمال القرآني، وقسم هذا الباب إلي  فصلين وهما الطلب وجوابه، وال

التركيبي للجملة الطلبية  في القرآن الكريم، وقسم الباب الثاني،  الثاني اهتم بقضايا البناء
ثالثة فصول : الفصل األول العالقات النحوية للمكون النحوي، والفصل الثاني عوارض 
التركيب، والفصل الثالث أثر الطلب على الظاهرة النحوية، واقتصر على بعض اآليات 

  لكريم.من القرآن ا

أسلوب الطلب في القرآن الكريم (دراسة نحوية داللية): عبد الرحمن مضوي عبد الرحيم  .5
 -هـ1434إلسالمية، السودان،الهادي، ماجستير، جامعة القرآن الكريم والعلوم ا

  .م2013

تتألف هذه الدراسة من ثالثة فصول، الفصل األول تحدث عن أساليب الطلب في النحو، 
رس فيه عن استعماالت أساليب الطلب في القرآن الكريم، والفصل                 والفصل الثاني  د 

الثالث تحدث فيه عن أسلوب الطلب عند االصوليين، واعتمدت الدراسة على بعض 
  اآليات من القرآن الكريم.

  وهنا الجديد في دراستي والدراسات األخرى التي  درست أساليب الطلب في القرآن الكريم:

 الذي تفتقره كل الدراسات السابقة. الحصر العددي لألساليب .1

الدراسة تفصيلية في الجزأين، وليست مثل الدراسات األخرى االعتماد على مقتطفات  .2
 من القرآن الكريم.
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 خطة البحث:

تنتظم الدراسة في مقدمة، وتمهيد، وأربعة فصول، وخاتمة، ثم قائمة المصادر والمراجع   
 وذلك على النحو اآلتي:

  المقدمة : -

تضمن: أسباب اختيار الموضوع، أهمية الموضوع، أهداف الموضوع، حدود البحث، منهج وت
  البحث، وأهم الدراسات السابقة التي تناولت الموضوع.

  التمهيد: ويتناول :

نبذة عن الجزأين الثاني عشر والثالث عشر في القرآن الكريم والسور التي وجدت فيهما  −
 وآياتها وأسباب النزول.

 لوب الطلب مفهومه وأدواته في اللغة العربية عامة وفي القرآن خاصة. لمحة عن أس −

 

  :األول الفصل
  أسلوب الطلب باألمر وما ورد في الجزأين 

  .فعل األمر الصريح  واسمه: األول المبحث

  .فعل المضارع المقرون بالم ألمر: الثاني المبحث

  .مصادر محل فعل األمر: الثالث المبحث

  .ماط جملة األمر في الجزأينأن :الرابع المبحث

  

  : الثاني الفصل
  أسلوب الطلب بالنداء وما ورد في الجزأين   

  النداء وحروفه وتابع المنادى.: األول المبحث

  المنادى بحذف حرف النداء.: الثاني المبحث

 المبحث الثالث: اجتماع النداء بغيره من األساليب الطلبية.
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  :الثالث الفصل
  تفهام وما يشبههأسلوب الطلب باالس

  .أسلوب الطلب باالستفهام األول: المبحث 

  .أدوات االستفهام

 أسلوب االستفهام حروفه وأسماؤه.

 ما ورد من االستفهام  في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر.

  أسلوب الطلب بالنهي : :الثاني المبحث

 .أسلوب النهي وأداته

  ثالث عشر.ما ورد من النهي في الجزأين الثاني عشر وال

  أسلوب الطلب بالتمني والعرض والتحضيض : الثالث: المبحث

 .أسلوب التمني وأدواته

 .ما ورد من التمني  في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر

 أسلوب عرض والتحضيض وأدواته. 

  ما وردد من العرض والتحضيض في الجزأين الثاني والثالث عشر.

  الخاتمة.

  

  

  

  

  

  

  

  



7 

  تمهيد
  

أشرف  ىيه ونستهديه، والصالة والسالم علرب العالمين نستغفره ونتوب إلد هللا لحما    
وعلى آله وأصحابه، ومن سار على  عليه أفضل الصالة والتسليمنا محمد المرسلين سيد

  ...أما بعد،                                     َّ                         نهجه، وتمس ك بسنته، واقتدى بهديه، وات بعهم بإحسان إلى يوم الدين

ين الثاني عشر والثالث ور التي وردت في الجزأالكريم والستعريف القرآن  أوال:
  عشر.

                                                      الم عجزة الخالدة التي جاء بها رسول اهللا محمد صلى اهللا عليه : هو القرآن الكريم
وقد جاء القرآن  �     ٍ      بأمر  من اهللا � جبريل      ً                            تدليال  على صدق نبو ته بعد أن نزل به وسلم

 تكفلدينه ويصدق وعده، و              وص لي تم  اهللا به                                       ً        الكريم آخر الكتب السماوي ة الم نزلة كامال  غير منق
 من  خن �، وفي قوله تعالى: )1(، المبدوء بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناساهللا بحفظه

تحريف  القرآن الكريم من الزيادة والنقص وال �، وحمى اهللا )2( �ٰه مه جه هن
  )4(.�نن من زن رن مم ام يل �، ففي قوله تعالى: )3(والتبديل

سورة هود  ين الثاني عشر والثالث عشر أربع سور وهي :أفي الجز ورد وقد
  .عليهم السالم وسورة يوسف وسورة الرعد وسورة إبراهيم

في  هود نسبة إلى جهود نبي اهللا هود تي  س م  آية، )123(سورة هود التي تتكون من 
      تهم الدعوة إلى اهللا، فقد أرسله اهللا إلى قوم عاد، الذين اغتروا بأجسامهم وقوتهم وجبرو

يث إنه دعا حووردت قصة سيدنا نوح  ر عاتية،بريح  صر هلكهم اهللاأقالوا من أشد منا، فو

                                                           

المصري، مؤسسة الرسالة، هـ)، تحقيق: عدنان درويش، محمد 1094) الكليات، أيوب الكفوي، (تـ1(
وانظر: تفسير القرآن للعثيمين، محمد بن صالح بن محمد  722بيروت، د.ت، 

وانظر: الآللئ الحسان في علوم القرآن، موسى  1/3هـ)، دار ابن الجوزي، 1421العثيمين،(تـ
 وانظر: دراسات في علوم القرآن، 11م، 2002- هـ 1423، القاهرة،1شاهين الشين، دار الشرق، ط

  .10م، 1999-هـ 1419، القاهرة، 2هـ) ،دار المنار، ط1426محمد بكر إسماعيل، (تـ
  .23) سورة اإلنسان، آية 2(
    .3) تفسير القرآن للعثيمين 3(
  .9الحجر، آية  ) سورة4(
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بأن يصنع سفينة ويأخذ من اتبعه بوه وتحدوه وجادلوه، فأمره اهللا لكنهم كذ قومه إلى عبادة اهللا 
أن اء مها والسءين، فأمر اهللا األرض بأن تخرج ماحيوان أو طير زوجين اثنكل شيء من من 

       ً                     ، وأيضا  وردت قصة سيدنا صالح سيدنا نوح ومن معه اهللا وأنجى اهللا همنزل المطر فأهلكت
عبادة اهللا الواحد األحد، لكنهم أمرهم بإلي قوم ثمود لينهاهم عن عبادة األصنام و أرسله اهللا

م بالصيحة فجعله هلكهم اهللاأبعك، فونت رفضوا وقالوا: كيف نترك ما يعبد آبائنا وأجدادنا
ط قصة سيدنا لو ذكر اهللاووامرأته عاقر،  سحاق بيعقوبإعندما بشر سيدنا  وذكر ،جاثمين

، والفحشاء                                                                        عندما جاءه ر سل من رب العالمين، وجاءه قومه مسرعين، وكانوا يعملون السيئات
لهم سيدنا أرسل اهللا ف أما مدينوحجارة من سجيل فأهلك قوم لوط ،  فأمطر اهللا على قوم لوط

المكيال والميزان، وكان يحذرهم بأن يصيبهم ما أصاب قوم نوح  دما كانوا ينقصواعن شعيب
  )1(.شعيب ومن آمن معه ة ونجى اهللاهلكهم اهللا بالصيحأوهود وصالح ولوط، لكنهم كفروا به، ف

 جع مظ  حط مض خض حض جض مص �مكية إال قوله تعالى:  سورة هودو
وقوله )4(،صحابهونزلت في ابن سالم وأ )� (3هئمئ خئ حئ� وقوله: �(2) مع
الثالثة مدنية  اآليات نزلت بشأن الثمار وهذه  )5(�مت خت حت جت� تعالي:

  )6(.قاله مقاتل، على أن األولى تشبه المكي

                                                           

هـ)، تحقيق: عبد 311وإعرابه، إبراهيم بن السري بن السهل، أبو إسحاق الزجاج،(تـمعاني القرآن ) 1(
تفسير  وانظر: 80- 37/ 3م، 1988 - هـ 1408، بيروت -، عالم الكتب 1ده شلبي، طالجليل عب

هـ)، تحقيق: سامي بن محمد 774إسماعيل بن كثير الدمشقي (تـ القرآن العظيم، عماد الدين أبى الفداء
م، 1997- هـ 1418المملكة العربية السعودية  - ، دار طيبة لنشر والتوزيع، الرياض 1السالمة، ط

المصحف الجامع لعلوم القرآن الكريم، ياسر محمد مرسي بيومي، دار التقوى  وانظر: 364- 4/302
     .232- 222مصر، د.ت، - للنشر والتوزيع، شبر الخيمة، القاهرة 

  .12) سورة هود، آية 2(
  .17) سورة هود، آية 3(
ـ)، تحقيق: عادل ه745) تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف، الشهير بـ أبي حيان األندلسي ،(تـ4(

 -هـ 1413لبنان،  - ، دار الكتب العلمية ، بيروت1أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، ط
  .5/201م، 1993

  .114) سورة هود، آية5(
) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية األندلسي، 6(

لبنان،  –، دار الكتب العلمية ، بيروت 1د الشافي محمد، طهـ)، تحقيق: عبد السالم عب546(تـ
  .5/201وأنظر: إلى تفسير البحر المحيط  3/148م، 2001 - هـ 1422
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مكية هذه سورة  :جابر بن زيد، وقتادة، ودقال ابن عباس والحسن، وعكرمة، ومجاه"
 تلمقا ذكرو  )1(�حط مض خض حض جض مص � تعالى: كلها، وعن ابن عباس إال قوله

ابن و ،بن النحاس في تاريخهأخرج ذلك ا )3(،")2(� جض مص �: تعالى مكية إال قوله أنها
   ًئا ولم يستثنيا منها شي –مرضي اهللا تعالى عنه –عبد اهللا بن الزبير  وابن مردويه عن عباس

 مص � قوله تعالى:وهي  ، وإلى ذلك ذهب الجمهور، واستثنى منها ثالث آياتوأنها مكية
 )6(� جب هئ مئ خئ�و ،)5(� نن من زن رن  مم ام �و ،)4(� جض

قال: جالل السيوطي ، ودليلهما صح من عدة طرق عن قتادة،  الثةالث اآليات وروى استثناء
  )7(.أنها نزلت بالمدينة في حق أبى اليسر

مختصرة  –� – نوح سيدنا قصة تأنه ذكر –� –ه اتصالها بسورة يونسووج
  )8(.بسط في غيرها من السور   ً                                     جدا ، فشرحت هذه السورة وبسطت فيها ما لم ت

(قال أبو عن ابن عباس قال: عكرمة  عن )البعث والنشور( كتاب البيهقي في وذكر
قال: شيبتني هود والواقعة والمرسالت وعم    َبت                                بكر رضى اهللا عنه: يا رسول اهللا قد ش 

  )9(.يتساءلون وإذا الشمس كورت)
ا ذكرت قصة سيدنا سمية ألنهفكان سبب الت آية، )111(عدد آياتها فسورة يوسف أما 

لقوه في حاولوا أن يقتلوه، وأ كان يغار أخوة يوسف منه، وعندما كاملة، عندما � يوسف
بلغ أشده  وبعد أن تخلصوا منه، وعندما وجده السيارة في البئر وباعوه بثمن قليل،يلالبئر 
مصر، ، والمحن التي تعرض لها من زوجة عزيز وعلمه تأويل الحديث 	اهللا  هأكرم

امرأة عزيز مصر، وفي السجن نبأ صاحبيه بتفسير  ل ب                         والسجن الذى تعرض له من ق 
وبعد ذلك  التي عجز المعبرون عن تفسيرها، ما فسر رؤيا عزيز مصرد     ً   وأيضا  عن ،اأحالمهم

                                                           

  .12) سورة هود، آية 1(
  12) سورة هود، آية 2(
  .5/201) تفسير البحر المحيط 3(
  .12) سورة هود، آية 4(
  .17) سورة هود، آية 5(
   .114سورة هود، آية 6) (
) روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين السيد محمود األلوسي البغدادي، 7(

  .11/202لبنان،  - هـ)، دار احياء التراث العربي، بيروت 1270(تـ
  11/202) روح المعاني 8(
  ) المصدر السابق.9(
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، وعندما جاء أخوة له فيها وأصبح أمين مخازن األرض ومكن اهللا أصبح من كبار الدولة 
لهم من                   ٍمنهم أن يأتوا بأخ  ا المكيال فعرفهم ولكنهم لم يعرفوه، وطلبيوسف عليه لكي يأخذو

هم عنده، ووضع فتية يل لال كلكي يزيد لهم المكيال، واشترط عليهم إن لم يأتوا به  أبيهم،
رحلهم دون علمهم، وعادوا إلى أبيهم ليخبروه بما حصل معهم وأن يأخذوا  فييوسف الكيل 

، وبعد أن يأخذوه �وسمح لهم سيدنا يعقوب  ،وه من أي سوءعهم وتعهدوا أن يحفظأخيهم م
جعلوا ومتاعهم  � وسفجهز فتية سيدنا ي ،هموومعهم أخ � سيدنا يوسف ىأن عادوا إل

رجل من رجال سيدنا وسف المتاع ولكن نادى عليهم يالسقاية في متاع أخيهم، وأخذ أخوة 
ذكروا ونهم لم يأتوا ليسرقوا، إا صواع الملك، فأنكروا ذلك وقالو سرقةهم بواتهم ،يوسف

نه مثل أخيه سارق إيهم، وقالوا: وجدوه في متاع أخثم  في متاعه، الصواع عقوبة من وجد
منهم   ًا لكي يأخذ أحد رجونهصبحوا يأ، وعند تنفيذ العقوبة في نفسه �ها سيدنا يوسف فكتم
 أخبروه أن يسألو ، فرفض أن يأخذ غيره، فعادوا إلى أبيهم يخبروه بأن ابنه سرقهغير

، وطلب  ً          ا  على البالءصابر � كان سيدنا يعقوبو إن كان يشك في أمرهم والقافلة، القرية
 وفرجه، فعادوا إلي عزيز يوسف وأخيه وال ييأسوا من رحمة اهللا منهم أن يذهبوا يبحثوا عن

 فوه بعد ذلك وطلبوا منه أن يسامحهم ويعفوكرهم بما فعلوه بيوسف وأخيه، فعرمصر، فذ
، اذهبوا بقميصي هذا وألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، وبعد أن ملوم عليك، وقال ال عنهم

فلما دخلوا  ر لهم،جاء البشير وألقاه على وجه أبيه ارتد بصره وطلبوا من أبيهم أن يستغف
فخروا سجدا، وهذا تأويل الرؤيا التي  قال: ادخلوا مصر آمنين، على يوسف وضم والديه

                         )1(.ساجدين له  ًا رؤيا الشمس والقمر واألحد عشر كوكب غير،شاهدها وهو ص

، )3(وقال: ابن عباس وقتادة إال ثالث آيات من أولها، )2(كلها مكية يوسف سورةو
وكان  � عن قصة يوسف �رسول اهللا يروى أن اليهود سألوا ومن أسباب النزول أنه 

  .)4(سبب النزول

  
                                                           

 عماد الدين أبى الفداء العظيم، وانظر: تفسير القرآن 130-3/88وإعرابه للزجاج،معاني القرآن ) 1(
، دار طيبة لنشر 1هـ)، تحقيق: سامي بن محمد السالمة، ط774إسماعيل بن كثير الدمشقي (تـ

وانظر: المصحف  426-365/ 4م،1997-هـ 1418المملكة العربية السعودية  - والتوزيع، الرياض 
 .247-235 الجامع لعلوم القرآن الكريم

  .3/218) المحرر الوجيز 2(
  .11/170وانظر: روح المعاني  5/278تفسير البحر المحيط  )3(
  11/170وانظر: روح المعاني  3/218) المحرر الوجيز 4(
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عن السبب  �ا رسول اهللا أن يسألومكة  ن اليهود سألوا كفارإ ولتق وروايات أخرى
عما كان يفعله قومه  �قيل سبب النزول تسلية رسول اهللا الذي أحل ببني اسرائيل بمصر، و

أن يحدثهم بأمر يعقوب وولده يوسف وشأن يوسف  � ل اهللاإن اليهود سألوا رسو، وقيل )1(به
 � رسول اهللا نزل القرآن على قال نهأبن أبي وقاص وما روي عن سعد  ،)2(وما أنتهي إليه

  )3(.                     ً                            فتاله على أصحابه زمانا  فقالوا: لو قصصت علينا فنزلت
ونية سميت بهذا االسم نسبة إلي الظواهر الك آية، )43(عدد آياتها فسورة الرعد أما 

، السورة جمع بين عذاب ورحمةبين النقيضين في  بالذكر 	 التي تتجلى بها قدرة اهللا
 فكان ماءوبه نار ، وأنزل من السحاب  درته في السحاب أنه يتكون من ماءأسرار قأظهر  و

عذاب عندما يرسل عليهم ال السحاب من أشكال يكونو ،والخير والرحمة سبب الحياة
  )4(.الهالكو والمطر الشديد الصواعق
ن الحسن وعكرمة وابو، )5(أنها مكية جبيرسعيد بن ذكر مكية،  الرعد سورةو

 دنيةقال: قتادة هي م "،)7(نها مكيةأذكروا عن ابن عباس، وعلى بن طلحة ومجاهد ، )6(جبير
   �(8)... نب مب زب رب يئ ىئ � :تعالى قوله إال

 مم ام �عن قتادة: أن السورة مكية إال قوله تعالى:  وذكر الزهراوي والمهدوي
  )10(.")9( � زن رن

                                                           

  .11/170وانظر: إلى روح  المعاني  278/ص5وانظر: تفسير البحر المحيط  3/218) المحرر الوجيز 1(
  11/170) روح المعاني 2(
  المصدر السابق.  )3(
  .254 - 249 وانظر: المصحف الجامع لعلوم القرآن الكريم 474-428/ 4 العظيمتفسير القرآن ) 4(

  .3/290) المحرر الوجيز 5(
 .5/353) تفسير البحر المحيط 6(

 .11/84) روح المعاني 7(

  .31سورة الرعد، آية  )8(
 . 31سورة الرعد، آية )9(

  .3/290) المحرر الوجيز 10(
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  زن رن مم ام �وقال القاضي والنقاش: هي مكية غير آيتين، قوله: "
 ىن من خن�: ، وقوله �(1) ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من

  .)3("�(2) ين

في قول الكلبي  ومدنية ،)5( "4)( �حمجم يل ىل مل خل �وعن عطاء إال قوله: "

 مب زب رب يئ ىئ �ومقاتل وابن عباس وقتادة، واستثنيا آيتين قاال: نزلتا في مكة وهما 
  يق ىق يف ىف يثىث نث مث زث رثيت ىت  نت مت زت رت يب ىب نب
 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يلىل مل يك ىك مك لك اك
وعن ابن عباس إال ، �(6) خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ  يي ىي ني مي زي ري
  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام � :قوله
بو عون عن أبي بشر قال: سألت ابن جبير وذكر أ، )�(7 خب حب جب هئ مئ خئحئ جئ

(ومن عنده أم الكتاب)هل هو عبد اهللا بن سالم؟ فقال: كيف هي سورة  : عن قوله تعالى
، وابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس، ومن ؟ وأخرج مجاهد عن ابن الزبيرمكية
  )8(.يق ابن جريج، وعثمان عن عطاء عنهطر

  زن رن مم ام �قوله تعالى:  إالة أبو الشيخ عن قتادة أنها مدني ذكرو"
 حب جب هئ مئ خئحئ جئ  يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من
  )10(")�(9خب

                                                           

 .31) سورة الرعد، آية1(

  .43رعد، آية سورة ال )2(
  .3/290) المحرر الوجيز 3(
  .43) سورة الرعد، آية 4(
  .5/353تفسير البحر المحيط  )5(
  .31) سورة الرعد، آية 6(

  .31سورة الرعد، آية )7(
  .11/170روح المعاني ) 8(
  .31) سورة الرعد، آية 9(
  .11/170) روح المعاني 10(
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سميت بهذا االسم نسبة إلي أبي األنباء سيدنا  ة،آي )52(عدد آياتها فبراهيم إسورة أما 
ن السورة ، وتبيترك عبادة األصنامعندما دعا قومه لعبادة اهللا الواحد األحد و � إبراهيم

وتبين كيف  �إبراهيم سيدنا يلقاها الكافرون جزاء بما كفروا وكذبوا  الكريمة صور العذاب
السورة الكريمة أيضا جزاء الذين آمنوا باهللا، الموا الشطيان عندما اتبعوه إلي الشرك، وتظهر 

  تهالبيت العتيق ودعو �سيدنا إبراهيم ، وبناء نعم اهللا التي ال تعد وال تحصى وتبين
         )1(لتوحيد واإليمان.ا مليئة بالدعوة ، والسورة الحساب بالمغفرة لولديه وللمؤمنين يوم

 زث رث يت ىت نت �وله تعالى:ق وهي )2(مكي والنقاش ذكرمكية  إبراهيم سورةو
 يت ىت نت مت�  ، ويذكر ابن عباس وقتادة أنها مكية إال قوله تعالى:�(3) ىث نث مث
  ىك مكلك اك يق ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث
 ري ٰى ين ىن  نن منزن رن مم ام يل ىل مل يك
  )5(.باس، وابن الزبير أنها نزلت في مكةابن مردويه عن ابن ع وأخرج ، )4 �(زي

الطلب  سلوبي، في هذه الدراسة، حيث إن أوالقرآن الكريم خير دليل ومرشد ل
  ين الثاني عشر والثالث عشر.أرة، واقتصرت في الدراسة على الجزوردت بوف

  وأدواته الطلب أسلوب مفهوم      ً ثانيا :
، واألسلوب تد فهو أسلوب(لغة): السطر من النخيل وكل طريق مملوب تعريف األس

الطريق ، ويجمع أساليب، واألسلوب والمذهب، يقال: أنتم في أسلوب سوء ،والوجه ،الطريق
 أساليب من القول أي أفانين منه، إنخذ فالن في تأخذ فيه، واألسلوب بالضم الفن، ويقال: أ

  )7(موخ في األنف.، واألسلوب: الطريق، وعنق األسد، والش)6(                             ًأنفه لفى أسلوب إذا كان متكبرا 

                                                           

  .261-255 مصحف الجامع لعلوم القرآن الكريمالوانظر:  523-476/ 4تفسير القرآن العظيم ) 1(
  .3/321) المحرر الوجيز2(
  .28) سورة إبراهيم، آية 3(
 .30-29- 28) سورة إبراهيم، آية 4(

  .5/392تفسير البحر المحيط   )5(
 .1/473لسان العرب  )6(

رسالة ،مؤسسة ال8هـ)، ط 817) القاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزبادي، (تـ7(
 .98م، 2005-هـ1426لبنان،  –للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 
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األسلوب الضرب من النظم               ً                                   األسلوب (اصطالحا ) : هو الطريقة، يقال أسلوب الحياة، 
، أو       ًوحوارا                    ًمن الكالم يكون قصصا وهو فن  ،تعبير عن نفس سلوبويقال األ )1(والطريقة فيه

ابة أن يبدأ الشاعر بمعنى له وغرضه أو طريقته في كتك ،)2(      ً          ً          ًتشبيها ، أو مجازا ، أو كناية 
أن األسلوب هو  دثون عن أسلوب الكاتب، أو األديبما كنا نسمع حين يتح  ًا ، وكثيرالنصوص

، أو الرجل، أو هي الطريقة التي يعبر بها اإلنسان عن نفسه، أو طريقة الكتابة، أو اإلنشاء
ر، يضاح والتأثيالتي يراد بها اإل اظ وتأليفها للتعبير عن نفسه أو المعانيختيار األلفطريقة ا

وتختلف من واألسلوب يعتبر الصورة الذهنية تمأل بها النفس وتطبع الذوق من الدراسة 
   )3(شخص آلخر.

  )4(.         ًطلبه طلبا  ،       ًبه طلبا لوطلب الشيء يط ،):هو محاولة وجدان الشيء وأخذهالطلب (لغة
ل ب الطلبب يقترن أالو، )5(غير حاصل وقت الطلب  ًا ): هو ما يستلزم مطلوب             ًالطلب (اصطالحا 

،أو يكون    ِ            ِ  َ        ِ  اض ر ب ) و(ال ت ض ر ب) و (هل اض ر ب )قولك: ( مثل وجود معناه عن وجود اللفظتأخر ي
  )6(.بوهو ال يحتمل الصدق أو الكذ،             َ ْ َ    مثل قولك:(أ ن ت  ح ر ) فهو إنشاء المعنى باللفظ       ًمقرونا 

قسمه إلي خبر  هم منمن في تقسيم الكالم، حيث إن البالغيونو حويوناختلف النوقد 
قال قطرب: أقسام الكالم أربعة خبر واستخبار  وإنشاء وطلب،من قسمه إلى خبر  منهمإنشاء، وو

  )7( ، وضعف دخول االستخبار تحت الطلب.وطلب ونداء وأدرج األمر والنهي تحت الطلب

                                                           

هـ علي 471) دالئل االعجاز، أبي بكر، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني النحوي،(تـ1(
 - جدة -دار المدني  -القاهرة -، مطبعة المدني3خالف)، تحقيق: محمود محمد شاكر أبو فهد،ط

  .469م، 1993- هـ1413
، مكتبة النهضة المصرية، 8) األسلوب، دراسة بالغية تحليلية ألصول األساليب األدبية، أحمد الشايب، ط 2(

  .42م، 1991-هـ1411مصر، - القاهرة 
  .42وانظر: األسلوب  469) دالئل اإلعجاز 3(
أبي أسس البالغة وانظر  109وانظر: القاموس المحيط مادة (طلب) 55 - 1سان العرب: مادة(طلب)ل )4(

                                  هـ)، تحقيق: محمد باسل عيون الس ود، 538القاسم جار اهللا محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، (تـ 
 . 608م، 1998 -هـ1419لبنان،  –، دار الكتب العلمية، بيروت 1ط

هـ)، 911) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين السيوطي، (تـ5(
وانظر: األساليب اإلنشائية  في النحو  53/ 1ميد هنداوي، المكتبة التوفيقية، مصر، تحقيق: عبد الح

  .12م، 2001-هـ 1421مصر، -، مكتبة الخانجي، القاهرة 5العربي، عبد السالم هارون، ط
لبنان،  - ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت 1) علم المعاني، عبد العزيز عتيق، ط6(

  .70م،2003- هـ1430

  .1/53) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 7(
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وزاد خمسة خبر وأمر وتصريح وطلب ونداء، أن أنواع الكالم  بعض النحاة: وذكر
شرط، القسم، والتعجب، وال، والمسألة ومنهم من زاد ،يتمنالو األخفش: االستخبار والنهي

  ام، ـستفهم من اضاف االـومنه كـشومنهم من اضاف ال تشفع،ومنهم من زاد ال وضع،الو

  )1(.                                           ًواختلفت التقسيمات حتى وصلت إلى ستة عشر قسما 

ب: األمر والنهي ويشمل الطل عناية خاصة، وجهوا ألسلوب الطلبفالنحويون أما 
ذكر منهم من و                  ًوهي األكثر استعماال  دعاء والعرض والتحضيض والتمني واالستفهاموال

  ولكن اقتصرت الدراسة على األساليب اآلتية: ،)2(النفي
ويكون اآلمر  طلب الفعل من المخاطب على وجه االستعالء واإللزام، : هومراألأسلوب  .1

 ، وقسم إلى أربعة أقسام وهي:)3(من المأمور أعلى درجة
 .)4(� يم ىم مم خم حم جم� مثل قوله تعالى:األمر الصريح  فعل -

 .)5(�زث رث  يت ىت � :�قوله المضارع المقرون بالم األمر مثل فعل  -

 ).6( �جهين ىن من خنحن جن يم �اسم فعل األمر مثل قوله تعالى:  -

 .)�(7حص  مس   � :المصدر النائب عن فعل األمر مثل قوله تعالى -
ستعالء، ويكون أقل على وجه اإللزام واالالفعل  أو ترك : هو طلب الكف نهيالأسلوب  .2

  حك جك �في قوله تعالى:وورد  ،)8(شأن من التكلم، ويفيد الحظر والتحريم عندما يرد
 .)9(� حل جل مك لك خك

                                                           

 .1/53، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )1(

 .159شرح شذور الذهب  )2(

،علوم البالغة، محمد 110م، 1980، وكالة المطبوعات، الكويت،1) أساليب بالغية، أحمد مطلوب، طـ3(
 283م، 1980يثة للكتاب ، طرابلس، لبنان، ، المؤسسة الحد1أحمد مطلوب، محيي الدين ذيب، طـ

  .75وانظر: علم المعاني
 .13) سورة هود، آية 4(

  .32، آيةسورة يوسف) 5(
  .23سورة يوسف، آية ) 6(
  .83) سورة البقرة، آية 7(
 .289وانظر: علوم البالغة  116) أساليب بالغية 8(

  .70) سورة هود، آية9(
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                                   ً                        : هو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما  من قبل، ويمكن االستفهام ستفهاماالأسلوب  .3
 ، )                         )1ى، كم، أيان، أين، أنى، أي بأدوات االستفهام وهي : الهمزة، وهل، من، ما، كيف، مت

 .)2(� ىممم خم حم جم يل ىل مل خل �قال عز وجل في كتابه العزيز:

: هو طلب تنبيه وإقبال المنادى بأحد حروف النداء، ويحل الحرف محل نداءالأسلوب  .4
، مثل قوله )                   )3    أيا، يا، هيا، آ، آي ، وا الفعل، وأحرف النداء ثمانية وهي: الهمزة، أي،

  .)4(� ىممم خم حم جم يل ىل مل خل �:تعالى

                      ً          ًصول عليه لكونه مستحيال ، أو ممكنا هو طلب أمر محبوب ال يرجى الح :يتمنالأسلوب  .5
 ،)5(غير مطموع في الحصول عليه، من أدواته (عسى) و (لعل) و (لو) و (هل)

 .)6(� لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ �قوله تعالى: مثل 

غير  دثحونه ممكن أن يليه كيرجى الحصول عال : هو توقع أمر محبوب الترجي أسلوب .6
 .)�(8 حجمث هت مت خت حت جت � :�قوله  ، مثل)7(مطموع في الحصول عليه

 : تحضيضالو عرضال أسلوب .7
ن في األداتا  َ            (أ ما)، وتختص                        َ     برفق ولين، ومن أدواته (أ ال) و العرض: هو طلب الشيء -

 �(10) نيمي زي ري ٰى�مثل قوله تعالى:  ،)9(خول على الجملة الفعليةدال

، )11(   ّ (هال )                   َ ّ    ، وأدواته (لوال) و(أ ل ا) وأو بزجر أو شدة   ّحث              ِو طلب الشيء ب التحضيض: وه -
 .)12(� حك  جك مق � قوله عز وجل: ورد في 

                                                           

  .88/93علم المعاني  )1(
  .72، آية ) سورة هود2(
 .115، علم المعاني 306، علوم البالغة 128أساليب بالغية ) 3(

  .72) سورة هود، آية 4(
   .78وانظر: علم المعاني ص  303علوم البالغة  )5(
  .80 ) سورة هود، آية6(
   .112وانظر: علم المعاني  127أساليب البالغية  )7(
  .83) سورة يوسف، آية 8(
  .108علم المعاني )9(
 .2ورة هود، آية س) 10(

  .2سورة هود، آية ) 11(
   .94) سورة يوسف، آية 12(



 
 

  

 

  

  

  

  الفصل األول
وما ورد يف   األمربأسلوب الطلب 

  الثاني عشر والثالث عشر نـيأاجلز
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  :المبحث األول
  أسلوب الطلب باألمر

   
         ًواصطالحا                      ًتعريف أسلوب األمر لغة 

  األمر لغة:  

هو المعروف، وهو نقيض النهي، واألمر مفرد لكلمة األمور، ويقال أمر فالن 
ي   �، الحال والشأن، في قوله تعالى:)1(مستقيم، وأموره مستقيمة

 
ي  ل
 
ي  ل
 
ي  ل
 
 ۡ ل
َ
  ۡ 
َ
  ۡ 
َ
  ۡ 
َ
ك       َ  َ  َ  َ س  س  س  س   

 
ك  ل
 
ك  ل
 
ك  ل
 
 َ ل
َ
  َ 
َ
  َ 
َ
  َ 
َ
 ٱٱٱٱ    ِ  َ ِ  َ ِ  َ ِ  َ م ن  م ن  م ن  م ن       

  
 ل
  
 ل
  
 ل
  
 ل
َ ۡ
  
َ ۡ
  
َ ۡ
  
َ ۡ
       ِ  ِ  ِ  ِ ر  ر  ر  ر   ۡ  ۡ  ۡ  ۡ م  م  م  م   

 
  ش

 
  ش

 
  ش

 
ۡ ش

َ
  ۡ

َ
  ۡ

َ
  ۡ

َ
، )2(�  ٌ  ٌ  ٌ  ٌ ء  ء  ء  ء   

  .)3(والحادثة أمور والطلب أو المأمور به

             ً األمر اصطالحا :

، واألمر مستقبل )5(يجاد الفعل إطلب  ،)4(وجه االلزام واالستعالءهو طلب على 
  .)6(ألنه مطلوب به حصول ما لم يحصل أو دوام ما حصل ،    ًأبدا 

                                                                        وعرفه عبد السالم هارون: هو طلب الفعل من األعلى إلى األسفل، حقيقة أو اد عاء، 
  . )7(                                               ً           َأي سواء أكان الطالب أعلي في واقع األمر أي حقيقيا  أم ادعائيا 

               ً                                                           فرد سيبويه بابا  لألمر والنهي وأحاط بكافة أمور النهي واألمر، وذكر الصيغ التي أو
                                   بالفعل مثل : زيد اضربه، وخالد اضرب   وردت باألمر، وذكر أن األمر والنهي ال يأتي إال

، )و    ً           زيدا  ليضربه عمر(            ً  ، ومثله أيضا : )    ً      ِ        ًعمرا  فاشتر  له ثوبا  (،)قتلها    ً  زيدا  ف(           ً       أباه، وأيضا  مثل : 
  .)8()    ً               بشرا  ليقتل أباه بكر(

                                                           

  .344مادة(أمر)وانظر: القاموس المحيط  27-26 مادة(أمر) ) لسان العرب1(
 .128سورة آل عمران، آية  )2(

 .1/26) المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية القاهرة ، دار الدعوة ، 3(

 .1/142هـ)، 626بن محمد بن علي السكاكي، أبو يعقوب، (تـ ) مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر4(

  .1/232) تفسير البحر المحيط 5(
  .1/35) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 6(
  .14) األساليب اإلنشائية 7(
هـ)، تحقيق: عبد 180) الكتاب، عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، الشهير بـ سيبويه، (تـ8(

  .1/138م، 1988-هـ1408مصر،  - مكتبة الخانجي، القاهرة السالم هارون،
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كل  أفرع األمر أن النحويين والبالغيين درسوا نجدفأما إذا رجعنا إلى كتب المتأخرين     
، وصيغ )1(أمر المخاطب (افعل) ضمن موضوع (المعرب والمبني) ، فصيغةفرع على حده

مصدر ضمن ، وصيغ األمر بال)2(أمر غير المخاطب (ليفعل) ضمن موضوع ( عوامل الجزم)
       ً                                                ، وأيضا  ألفاظ أخرى أطلق عليها النحاة أسماء األفعال مثل: )3(موضوع (إعمال المصدر)

  .)   )4 (ص ه )

                                                           ً         ولعل هؤالء تأثروا بألفية ابن مالك في تناولهم أفرع األمر كال  على حده.

الذي أهتم ثانية هو علم المعاني  ةواهتم البالغيون بدراسة أساليب الطلب من وجه
، وإن البحث في داللة األمر على وجه االستعالء، والوجوب والزمن وب الطلببداللة أسل

    .   )5(د إلى منهج أصول الفقهوالمقدار، والبحث في داللة األمر يعو

ينبئ عن استدعاء الفعل من  هو صيغة تستدعي الفعل، أو قول"العلوي  عرفه يحيىو
عن استدعاء  ئبأو قول ينالفعل  يجهة الغير على جهة االستعالء، فقولنا : صيغة تستدع

 ،   (افعل) فقول صيغة تستدعي أو قول ينبئ الفعل من جهة الغير على وجه االستعالء،
  ،و(لتفعل) كما يقول المتكلمون واألصوليون. لتدخل جميع األقوال الدالة على استدعاء الفعل

ِ                  ونحو قول: (ن ز ال ) و(ص ه )، فإنهما د   َ             6("ء) من غير صيغة (افعل)ا على األمر (االستدعا َّل(.  

األمر أن يكون فعل الطلب على سبيل اإليجاب، ويأتي بالمعني البالغي في واألصل 
                                                               ّ                     (المجازي) مثلما ورد في علم البالغة، مثل : الدعاء، االلتماس، التمن ي، التعجيز، التهديد، 

  . )7(التحقير، اإلباحة، والتسوية، االمتنان

  

  

                                                           

  .1/38) شرح ابن عقيل علي ألفية ابن مالك 1(
  .4/26 المصدر السابق،) 2(
  .93/ 3 المصدر نفسه،) 3(
  3/302المصدر نفسه،  )4(
  .59-57م، 1964-هـ1384، مكتبة النهضة، بغداد، 1) البالغة عند السكاكي، أحمد مطلوب ،ط5(
از المتضمن ألسرار البالغة  وعلوم حقائق االعجاز، يحيى بن حمزة العلوي، مطبعة المقتطف، الطر )6(

  .282-3/281م، 1914القاهرة ، مصر، 
 .16-15األساليب اإلنشائية في النحو العربي  )7(
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  صيغ أسلوب األمر:
  قسام وهي:أيغ أسلوب األمر إلى عدة تعددت ص

ْ   الفعل األمر الصريح، وهو على وزن (اف ع ل ). -   ْ                                   

ْ   الفعل المضارع المقرون بالم األمر وهو على وزن( ل ت ف ع ل ). -   ْ َ ِ                                              

 األمر بأسماء األفعال. - 

 األمر بصيغة المصدر. - 

  .)1(األمر بصيغة الخبر - 

  الفعل األمر الصريح - 1

داللته  الدالة على األمر وهي:عالمات الْ     ل )، و                           ْ فعل األمر الصريح على وزن (اف ع  ورد
، فإنك عندما تأمر امرأة )2(أو نون التوكيد على الطلب، وقبول دخول ياء المخاطبة عليه

  �أي دخلت عليها ياء المخاطبة للداللة على الطلب، وفي قوله تعالى:  )،قومي( :تقول
ِ ف � 
ُ َ 

ي   َ  َ � و ق ر ي ْ  ِ 	 �  ٱ َ و   الطلب بأسوب األمر" فلو لم تدل الكلمة على الطلب  وهذا للداللة ،)3( � َ ن اَ  ْ ق 
تقعدين)، أو دلت على الطلب ولم تقبل ياء المخاطبة )، ((تقومين :وقبلت ياء المخاطبة، مثل
ِ    ْ            نحو (ن ز ال  ي ا ه ن د ) بمعنى    َ      )ا ن ز ل ي  ِِ ْ  (س ي، فل  بفعل األمر  ْت)4(.  

عل هي الماضي واختلف النحاة في أصل فعل األمر، فذكر الكوفيون أن أصول الف
ْ  أن األمر مقتطع من الفعل المضارع وأن األصل (اف ع ل  ووالمضارع   ْ                                           –  ل ت ف ع ل ) كأمر للغائب                 ْ َ ِ 

المخاطب على ألسنتهم استثقلوا مجيء الالم فحذفوها مع حرف المضارع  وعندما كان األمر
ون من ، وذكر البصريون أنه أصل بعينه وأن الفعل يتك)5(وهذا للتخفيف مع كثرة االستعمال

                                                           

  .113أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  )1(
  .16) شرح شذور الذهب 2(
  26سورة مريم، آية )3(
وانظر: شرح قطر الندى ووبل الصدى، عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا  16شرح شذور الذهب  )4(

هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، 761بن يوسف، أبو محمد جمال الدين، ابن هشام، (تـ 
  .1/34وانظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  31- 30هـ، 1383، القاهرة، 11ط

الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، عبد الرحمن بن عبيد اهللا األنصاري،  اف في مسائل) االنص5(
 528/ 2،، المكتبة العصرية1هـ)، ط 577أبو البركات، كمال الدين األنباري،(تـ
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بين البصريين والكوفيين  على هذا االختالف، وترتب )1(فعل ماض وفعل مضارع وفعل أمر
  من حيث االعراب والبناء. 
ْ (اف ع ل  ، وأصل صيغةمعرب مجزوم األصل في فعل األمر أنه ذكر الكوفيون أن  ْ    (

ْ          ل ت ف ع ل )، وقولهم( عند الكوفيين  ْ َ ِ  لغائب (ل ي ف ع ل )ا في األمر  ْ  ْ  ِ        طب أكثر استعماال  على ، واألمر المخا     ً               
ألسنتهم من أمر الغائب، فحذفوا (الالم) وحرف المضارع طلبا للتخفيف لكثرة االستعمال، 
ولداللة الخطاب على المعنى المراد، وورد في اللغة العربية كثير من ألفاظ العرب حذفت 

               أصلها (أي  شي ء)                               ً        ْ             ً           للتخفيف مثل قول: (ع م  صباحا ) وأصلها ( أن ع م  ص ب احا )، ولفظ (أي ش) ف
                                   ِ َ ْ                                      ً وغيرها كثير من األلفاظ، وهذه صيغة (ل ت ف ع ل) حذفوا الالم وحرف المضارع؛ وذلك طلبا  

، )2(                                                            ً           للتخفيف مع كثرة االستعمال، وهذا ال يكون مبطال لعمل الالم وال مزيال  ألصل صيغتها
ْ        ع ل ) معرب                                                                       ْوما يحذف لتخفيف فإن حكمه حكم الملفوظ، وبهذا اعتبر الكوفيون أن صيغة (أف   

، وقد أكد الكوفيون كالمهم مما وجد في كالم العرب من أشعار )3(مجزوم بحرف مقدر
مما يبرر موقفهم وأقوالهم، ويذكر الكوفيون شواهد عدة على  �وأحاديث عن رسول اهللا 

  : ، مثل قول الشاعر)4(حذف (الالم) وبقاء عمل الجزم في الفعل المضارع

ِ  َ    ْ ِ    علَى مثِْل َأصـحاْبِ ا  ْ    َ    ـيشفاخْم ـةضوعلب       ْ            

ُ                       َ       لَك الويُل حر الوجه أو يبـك مـن بكَـى             َ ) 5( 
  

    
وهنا مجيء (يبك) والمراد بها (ليبك)، حيث إنه حذفت الالم وأبقى عملها الجزم عل 
الفعل المضارع، وأجازوا أن يعمل حرف الجزم مع حذف الالم، وجواز أن تعمل مع أصل 

ْ         الفعل (أف ع ل ) وذلك ل  ْ         6(كثرة االستعمال(.  

                                                           

هـ)، تحقيق: غازي مختار طليمات، 911) االشباه والنظائر في النحو، جالل الدين السيوطي، (تـ1(
وانظر: همع الهوامع في 24- 23 -2/22م، 1985-هـ1406مع اللغة العربية، دمشق،مطبوعات مج

 .1/45شرح جمع الجوامع 

وانظر: همع الهوامع في شرح  528/ 2) االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين2(
  .1/45جمع الجوامع 

د بن علي، أبو البقاء، موفق الدين األسدي محم ، يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السراياشرح المفصل) 3(
لبنان،  -هـ) دار الكتب العلمية، بيروت643الموصلي، الشهير بـ أبن يعيش وبابن الصانع، (تـ

  . 294/ 4م، 2001 - هـ 1422
  .114أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  )4(
، 3السالم هارون، مكتبة الخانجي، ط هـ)، تحقيق :عبد 180البيت في الكتاب ، سيبويه، (تـ ) ورد هذا5(

  . 292/ 4وانظر: شرح المفصل البن يعيش  9/ 3م، 1988
  .533/ 2) االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين 6(
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               ِ َ ْ        ، وجاءت صيغة (ل ت ف ع ل) على )1(: (لتأخذوا مصافكم) �واستشهدوا بقول رسول اهللا 
  .)2(أصل األمر المخاطب

  . )3(ووصف البصريون أن هذه الشواهد نادرة، وأكدوا على أنها شاذة

ذكر المبرد: أنه إذا كان فعل األمر مجزوما فإن جازمه دخول الجازم عليه وهو 
م) مثل قول: (لتقم، لتذهب)، فدخل عليها الجازم، وإذا كان المأمور مخاطب فهو مبني (الال

        ْ        ْ   ْ                                                            مثل: (اذ هب )، (ان طلق )، وكان رده على من زعم من النحاة أنه مجزوم فهو خطأ فاحش، ألن 
اإلعراب ال يدخل إال علي األسماء واألفعال المضارعة، إنما يدخل عامل على هذه األلفاظ 

 ِ                                                             ر ب ) ال يوجد بها حروف المضارعة ولو كان فيها لم يجز جزمه إال بحرف            مثل لفظ (اض 
  . ) ِ   ِ                                               )4 جازم يدخل عليها فيجزمه مثل دخول (الالم) لتصبح (ل ي ض ر ب )

أكد البصريون على أن فعل األمر إذا كان غير مقرون (بالم) فإنه مبني مثل و
عامل يدخل على الفعل لكي (اضرب)، (اشرب)، (اركب)، ودليلهم أنه مبني أنه يحتاج إلى 

                                                                          ي ع ر ب ،  فال يجوز أن يكون مرفوعا وال منصوبا وال مجرورا من غير عامل، فدخول الالم 
، واألصل هو )5(على فعل األمر جعلته مجزوما مثل ( ليذهب، ليركب) فإن الجازم هو الالم

  البناء.

" إن فعل األمر لى أصله في البناء ولم تغير ع    باق  فعل األمر                ذكر البصريون أن 
  .)6(صيغة مرتجلة قائمة بنفسها باقية في البناء على األصل "

وبهذا يمكن القول: إن الرأي األرجح هو رأي البصريون أن الفعل األمر صيغة 
األمر مجزوم بدخول جازم مرتجلة بحد ذاتها أصلها البناء باقية عليه، وقول إن أصل فعل 

          ً                         ون صائبا  من وجه نظر علماء الكوفة.اهر  كما ذكر الكوفيون يكمقدر أو ظ
                                                           

صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري، دار الجيل، بيروت، دار  )1(
  . 4/79بيروت،  اآلفاق الجيدة،

   .528-2/524االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، )2(
  .292/ 4شرح المفصل  )3(
هـ)، 285) المقتضب، محمد بن يزيد عبد األكبر الثمالي األزدي، أبو العباس، الشهير بـ المبرد، (تـ4(

  .2/131بيروت  -تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب 
  .117أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  )5(
وانظر: همع الهوامع في شرح  2/549االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين،  )6(

 .1/45جمع الجوامع 
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  إسكان الفعل األمر:

يعتبر البناء نقيض اإلعراب، إن البناء علي السكون يكون في فعل األمر المخاطب ما 
ْ       ْ ُ                           لم تلحق بالحروف المضارعة مثل : ( اض ر ب )، (ق ل )، (اك ت ب ) واألصل في األفعال أن تكون  ُ      ِ                                    

  .)1(مبنية ويكون البناء على السكون

البصريون أن األصل في األفعال أن تكون مبنية، وأصل البناء على السكون،  ذكر
وأن ما أعرب من األفعال أو بني منها على الفتحة لمشابهة ما باألسماء، وال مشابهة بوجه ما 

،وذكر ابن عقيل اختالف النحاة بناء )2(بين فعل األمر واألسماء فهي باقية على األصل البناء
                                                ً                        جح بناء الفعل األمر حيث إن البصريين اعتبروه مبنيا ، أما الكوفيين فاعتبروه فعل األمر والرا

  .)3(     ًمعربا 

  تقدير فعل األمر:

إن من أحكام فعل األمر أن يمكن حذفه واالستغناء عنه وذلك لكثرة استعماله في كالم 
لسياق العرب، ويكون الحذف عند علم المخاطب أن الكالم دال على األمر، ويفهم من داللة ا

أنه دال على الطلب، "وذكر سيبويه حذف الفعل من باب األمر التحذير وإذا كنت تحذر تقول: 
                                              ً                                         إياك. كقول: إياك بح إياك اتق، إياك باعد، وأيضا  قولك: (إياك واألسد) والمراد (إياك فاتقين 

 وحذفوا   ً           بدال  من الفعل،  إياك فصاراألسد)، فحذفوا الفعل وذلك لكثرة استعمالهم في الكالم 

، ولكن ال بد من الواو ألنه اسم مضموم إلى آخر احذر األسد،                              كحذفهم: حينئذ  اآلن، فكأنه قال:
ومنه قولك: (رأسك والحائط) والمراد تحذيره  كأنه يقول: (اتق رأسك والحائط) إنما حذفوا 

ل من لفظ                                                ِ                           الفعل لكثرة استعماله في الكالم واالستغناء بما يرو  الحال وصار المفعول األول بد
حين صار عندهم مثل: إياك ولم يكن مثل: إياك لو أفردته، ألنه لم يكثر في كالمهم  الفعل،

فشبهت بإياك حين طال الكالم، ولو قلت: (نفسك)، (الجدار) كان إظهار الفعل  كثرة إياك
جائز كقولك: ( اتق نفسك)، (احذر الجدار)، فلما ثنيت أصبحت بمنزلة إياك بدل الفعل وأيضا 
ما جعل بدال من لفظ الفعل مثل (الحذر الحذر) و(النجاة النجاة) وإنما انتصبت علي (الزم 

                                                           

هـ)، تحقيق: كاظم بحر المرجان، دار 471) المقتصد في شرح اإليضاح، عبد القاهر الجرجاني،(تـ1(
 . 128- 1/125م،1982للنشر، العراق، الرشيد 

  .2/534االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين  )2(
) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ابن عقيل، عبد اهللا بن عبد الرحمن العقيلي الهمداني المصري، 3(

ث، القاهرة، دار مصر ، دار الترا20هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، ط 769(تـ
  .1/65وانظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  1/38م، 1980-هـ 1400للطباعة، 
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يذكر ابن الخشاب: "إن  .)1(الحذر) و(عليك النجاة)، لكن حذفت ألنها أصبحت بمنزلة الفعل" 
ما فيه من مبالغة االختصار لزم الحذف، وعند الحذف يكون مع قوة العلم بالمحذوف، وهذا 

تص باألمر، وألن األمر يستغنى فيه ، في كثير من األمر عن ذكر ألفاظ أفعاله الحكم مخ
                                          ً            ً             ً            ً  بشواهد الحال، كقولك لمن رأيته قد أشرع رمحا  أو سدد سهما  أو شال سواطا  أو شهر سيفا ، 

   ْ   ِ                              (اط عن )، (اض ر ب ) ويكفي ذلك باإلشارة أو  :     ً        ً                             (زيدا )، (عمرا )، يستغنى بشاهد الحال أن تقول
  .)2(يس بلفظ بل يقوم مقامه و(الخبر) ليس كـ (األمر) في ذلك"غيرها مما ل

ويرى البصريون أن األحكام المختصة باألمر يكمن االستغناء عن ذكر اللفظ فعله 
فيترك إظهارها، وهذا لكثرة االستعمال في الكالم كما ذكر سيبويه وابن الخشاب وعند الحذف 

  .)3(ياق الكالم وسياق الطلبيكون المخاطب على علم بالمحذوف من خالل الس

وأجمع جمهور النحاة على وجوب إضمار الفعل عند التحذير بـ (إياك) مثل : (إياك 
  . )4(                                                ً                 واألسد)، أو كان مكررأ مثل (األسد األسد) ، أو معطوفا  مثل(أهلك والليل)

  أمر الواحد بلفظ االثنين:

ة الستعمال الكلمة مفردة لم يختلف الكالم القرآني عن كالم العرب عامة وهذا بالنسب
            ً                                                                    ومثناه  وجمعا ، ولكن بالغة القرآن الكريم تظهر جلية في استعماالته للعالقة بين استعمال 

  المثنى موضع المفرد. 

                                                                  ً           اختلف النحاة بالنداء األمر الواحد بلفظ االثنين، حيث إن للبصريين رأيا  وللكوفيين و
      ً       ً رأيا  مخالفا .

الواحد بلفظ االثنين،  افي كالمهم، أن يأمروذكر الكوفيون أن من سنن العرب و
فيقولون للرجل: ( قفا) ،(اركبا)،على التثنية، وكثير من أقوال الشعراء:  يا صاحبي، يا 

  :ثل قول امرىء القيس، م)5(خليلي

                                                           

  ،1/273) الكتاب 1(
هـ)، 567المرتجل في شرح الجمل. أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن الخشاب، (تـ )2(

   .250م، 1972- هـ1392تحقيق: علي حيدر، دمشق، 

  .132الطلب عند النحويين والبالغيين ) أساليب 3(
  .135 لمصدر السابقا )4(
  .3/78) معاني القرآن للفراء 5(
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 كفَا نَبق   َ   َ  نْزِلبٍ ومبِيح ىكْرذ نم ِ ْ    ٍ  ِ     ْ           ِـلموِل فَحخُوالـد نـيب ياللّو قْطبِس       ِ    َ   ِ  ُ           ّ     ْ  ِ ) 1( 
  

    

، )2(                                                    َ                وذكر الكوفيون أن القلة الرفقة ثالثة، فجرى على ما قد أ لف خطابه لصاحبيه
، وذكر الفراء موضحا رأيه )3(�يي  ىي ني مي زي ري ��:  �ودعموا قولهم بقوله 

على اآلية الكريمة: "إن العرب تأمر الواحد والقوم بما يأمر به االثنان، فيقول للرجل: قوما 
    ، وذكر الفراء قول الشاعر:)4(ها"عنا، وسمعت بعضهم ويحك وارحال

فَقُـــلْتُ ِلص   ِ ُ ْ    ُ َ   اْنَاــبِسـبِــي الْ تَحـاْح     َ ْ  ِ   َ  ْ    ِ   ْ    
  

ـِنَزعِ أصـولَـــه واجتَـز شيحـــــا    )      َ         َ      ِ  َ ِ  ) 5      ب
    

  وأنشد أبو ثروان :
    جِـردَأز فَّـاْنع ـنـاْ ابي ياْنرجتَز فَإن          ِ    َ  ْ َّ       ْ     ْ    َ    َ   

ــا    ــاً ممنَّع ضرــمِ ع ي َأحاْنعــد  )   ً     ِ   َ   ْ   َ    ِ ) 6 َّ          وِإن تَ
  

    

  .)7(أدنى الرفقة ما يكون ثالثة، فجرى كالم الواحد على صاحبيه

 ىي ني مي زي ري �:  �أما البصريون فكان لهم رأي آخر فأنكروا ذلك في قوله     

إن كلمة (ألقيا) كالم اهللا تعالى للملكين السابقين: السائق والشهيد، أما في (قفا) ، و�(8) يي
الواحد لالثنين، وذكر السيوطي: خطاب  إنما يخاطب صاحبيه، وجواز أن يكون خطاب

للواحد وتثنية الفاعل نزلت بمنزلة تثنية الفعل التحادهما مثل: (ألق ألق) للتأكيد والمبالغة، 
 مث هت مت خت�  :�، ومنه قوله )9(وهذا من عادة العرب في خطاب االثنين

                                                           

 .8ديوان امرؤ القيس  )1(

   .141) أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين 2(
  .24) سورة ق، آية3(
وانظر: شرح  2/78هـ)، د، ت، 207ء، (تـ معاني القرآن للفراء، أبو زكريا بن يحيى بن زياد الفرا )4(

هـ)، تحقيق: 686الرضي على الكافية، محمد بن الحسن االستربادي السمنائي النجفي الرضي، (تـ
  .50-1/49م، 1966-هـ1417حسن بن محمد الحفظي، يحي بشير مصطفى،

 .3/78) معاني القرآن للفراء 5(

 ) المصدر  السابق.6(

  ) المصدر السابق.7(
 .24ة ق، آية ) سور8(

، 1هـ)، ط911ل الدين السيوطي، (تـ) معترك األقران في إعجاز القرآن، عبد الرحمن بن أبي بكر، جال9(
 . 21/ 2م، 1988- هـ 1404دار الكتب العلمية ، بيروت، 
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والتكرير ، وقال بعض الفصحاء: عن الحجاج يا حارسي اضربا عنقه بمعنى التكرير، )1(�
  خب حب �في المعنى يفيد المبالغة والتأكيد وتعني (اضرب اضرب)، مثل قوله تعالى: 

، وقول المازني واالستربادي المراد(أرجعني أرجعني أرجعني) فجعلت (الواو) ) 2(�مب
المراد منها تكرير اللفظ فالجمع في الخطاب يدل على تكرار معنى، وكذلك رأي المازني في 

د منها (ألق ألق) وعند تأكيد اللفظ يتم ذكره بلفظين فأكثر لتأكيد اللفظ، لكنهم (ألقيا) والمرا
  .)3(اختصروا اللفظ  بتثنيته أو جمعه لمشابهته بتأكيد اللفظي

 ني مي زي ري �)4(ووردت كلمة (ألقيا) بالنون الخفيفة وهي قراءة عن الحسن

مجرى الوقف مثل (يا ، ويذكر ابن جني أن المراد في (ألقيا) أنه أجرى الوصل )5(�ىي
، وصيغة األمر الواحد بلفظ االثنين وردت في خطاب العرب )6(حارسي اضربا عنقه)

وكالمهم وفي القرآن الكريم لكن بقيت محل اختالف بين النحاة في حقيقة أمرها إذا كان 
               ً                                                                المخاطب واحدا  أو اثنين، ويرجع األمر إلى التأويل وفهم المعنى المراد استخدامه.  

  م فعل األمر:اس

  يالتعريف االصطالح

إن أسماء األفعال هي ما دلت على الفعل أخذت خواص االسم كما  أسماء األفعال: 
ذكر علماء النحو والبالغة وذكرها سيبويه في باب الفعل باألسماء وقال: "موضعها من الكالم 

 حك جك�تعالى:، مثل قوله )7(في األمر والنهي ومنها ما يتعدى المأمور إلى المأمور به
                ً                                                       ، ومثل: (هلم يدا ) وتعني قربه، ومنه ما ال يتعدى المأمور مثل: (صه)، (مه)، )8( �خك

                                                           

 .26) سورة ق، آية 1(

  .99) سورة المؤمنون، آية 2(
، مؤسسة 2د، تحقيق: حاتم صالح الضامن، ط) مشكل إعراب القرآن، مكي بن أبي طالب القيسي أبو محم3(

 .480- 4/479وانظر: شرح الرضي علي الكافية،  2/505هـ، 1405الرسالة، بيروت، 

) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح منها، أبو الفتح بن عثمان بن جني الموصلي، 4(
  .284/ 2م، 1999 - هـ 1420هـ)، وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشؤون الدينية، 392(تـ

 .24) سورة ق، آية 5(

وانظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح منها  2/21) معترك األقران في إعجاز القرآن6(
2/284.  

  .3/3وانظر: شرح المفصل البن يعيش  1/241) الكتاب 7(
  .111) سورة البقرة، آية 8(
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ويذكر ابن يعيش أن أسماء األفعال وضعت ألنها تدل على صيغ الفعل والغرض منها اإليجاز 
  .)1(واالختصار ونوع من المبالغة، ولوال ذلك لوضعت ضمن األسماء

ما كانت  ى الفعلفأجريت مجر وضعت لألفعال لتدل عليهاوذكرها المبرد أنها أسماء 
كما لم تصرف إن تصرف الفعل، فألزمت  ،وال يجوز فيها التقديم والتأخير ،مواضعها يف

، وال تختلف أبنيتها إذا اختلف الزمان، وال )2(اً، ومنها ما هو متعد وغير متعدواحد موضعاً
وال يخبر عنها فتكون مفعوال به أو مجرورة،  تصرف إذا لم يسند إلها فتكون مبتدأ أو فاعالً

ومع ذلك إنها تقوم مقام الفعل في العمل والمعنى وتتصرف تصرف األسماء أي أنها يمكن أن 
  .  )3(تأتي مبتدأ وفاعالً ومفعوال

، وأجمع )4(وقال ابن عقيل هي األسماء قامت مقام الفعل للداللة على عمله ومعناه
ت بأفعال صريحة بالرغم من أنها تؤدي معنى األفعال وعملها، وال النحاة على ذلك أنها ليس

، وتكون على )         )5                                                   تتصرف تصر ف األفعال وتخالف األفعال في كونها ال تتصل بنون التوكيد
وتستعمل مع  )6(لفظ واحد المفرد والمثني والجمع والمذكر ال تتصل بها الضمائر البارزة

         ً        ً                         عضها جارا  ومجرورا ، وبهذا تقوم مقام الفعل،                                 ً   المخاطب وغير ذلك كون بعضها ظروفا  وب
                                                                           ولكن يمكن تقبل بعض عالمات االسم وخواصه كالتنوين مثل (صه ) والتثنية ويراد منها 

وال                                                                       ُ ّ  تكرير المعنى وتوكيده مثل (دهدرين) والجمع مثل (هيهات) والتأنيث منها (أ ف ي)
  .)7( (رويدك) التعريف نحو (النجاءك)، واإلضافة مثل (دونك) والتصغير نحو

وتقوم هذه األلفاظ  مقام األفعال للداللة على عملها وعلى معناها وتكون بمعنى: 
، وإن أسباب )8(األمر مثل (آمين) بمعنى استجب، وبمعنى: الماضي مثل (شتان) بمعنى أفترق

استخدام أسماء األفعال في كالم العرب يعود على اتساع اللغة وإلى ما في هذه األسماء من 
  . )9(الغة في المعنى واالختصار واإليجاز في كالم العربمب

                                                           

  .3/3شرح المفصل البن يعيش  )1(
  .3/303لمقتضب ) ا2(
  .3/102) همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 3(
  .3/302 ) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك4(
  .26-1/25وانظر: شرح ابن عقيل  2/25) المقتضب 5(
  .2/529) الكتاب 6(
 .3/47وانظر: الخصائص  1/25) المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح منها 7(

  .3/302وانظر: شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  248ي شرح الجمل ) المرتجل ف8(
  .250- 249وانظر: المرتجل  3/49) الخصائص 9(
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  وقسم النحاة اسم الفعل من حيث داللة الزمن إلى أقسام وهي:

 اسم الفعل الماضي مثل (شتان) و(هيهات). - 

                                  اسم الفعل المضارع مثل (وي) و(أف ). - 

اسم الفعل األمر مثل (هلم) و(رويد) و(صه) و(حيهل) و(مه)، ومجيء أكثر أسماء  - 
 .)1(فعال باألمراأل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .3/83) شرح الرضي على الكافية 1(
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   المبحث الثاني
  فعل المضارع المقرون بالم األمر

الم ع سميت عند سيبويه بالم األمر، بالهي الم األمر المقرونة بالفعل المضار
، وقيل : لاللتماس من غير )2( �يئ ىئ نئ مئ زئ�مثل :  )1(الجازمة أو الم الطلب

 مل خل�: التهديد في قوله تعالى: مثل)3(استعالء ويمكن أن تخرج إلي غير الطلب
  .)5(،"وهي الم يطلب بها الفعل ")4(�جم يلىل

لغائب، وذكر المبرد أن األمر للغائب ال يكون إال بدخول وتستعمل الالم في األمر ل
، ويقول أبن الخشاب : الم األمر تدخل على بعض األفعال )6((الم) على الفعل المضارع

عل الغائب، ويقل في الفعل المخاطب، وصيغة األمر المأمور بها، ويكثر دخولها في الف
ْ          بالغائب (ل ي ف ع ل ) تساوت بمنزلة (اف ع ل ) للمخاطب  ْ                   ْ  ْ  ِ          )7( نحو (زيدا   ليضربه عمرو)، وهي عند ،                        ً           

البصريين  مختصة بالفعل الغائب، وعند الكوفيين دخولها عام للغائب والمخاطب، لكن 
يء األمر من غير المخاطب الزم الالم ، ومج)8(الحذف مع الحاضر تخفيف لوجود المواجه

واستغنى عن الفعل المخاطب، فحذفت هي والحروف المضارعة لداللة الخطاب على المعنى 
  . )10(�مل يك �مثل قوله تعالي:  ) 9(المراد، وقد تأتي على األصل

                                                           

  .1/241الكتاب  )1(
 .7) سورة الطالق، آية 2(

أبو محمد، جمال ) مغني اللبيب عن كتب األعاريب، عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن يوسف، 3(
دمشق،   -، دار الفكر6هـ)، تحقيق: مازن المبارك، محمد علي حمد اهللا، ط761الدين، ابن هشام، (تـ

وانظر: الجني الداني في حروف المعاني، أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد  295م، 1985
دين قباوة، محمد نديم هـ)، تحقيق: محمد فخر ال749اهللا بن علي المرادي المصري المالكي، (تـ

  .110م، 1992- هـ1413لبنان،  - ، دار الكتب العلمية بيروت 1فاضل، ط 
  .55) سورة النحل، آية 4(
، دار الكتب العلمية ، 1هـ)، ط816) التعريفات، علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني، (تـ5(

  . 84/ 4وانظر: شرح الرضي  191م، ص1983 -هـ1403لبنان،  -بيروت
  .2/44) المقتضب 6(
 .138/ 1) الكتاب 7(

 ،1/45وانظر: همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  215) المرتجل  في شرح الجمل 8(

  .1/141) األشباه والنظائر 9(
  .58) سورة يونس، آية 10(
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  جزم الفعل المضارع المقرون بالم األمر:

ذكر سيبويه في باب ما يعمل في  الالم من األدوات الجازمة للفعل عند النحاة والتي
ْ                   األفعال ليجزمها وهي( لم)، ( لما )، ( والم األمر) مثل قول: ( ل ي ف ع ل  )، وحروف الجزم ال   ْ  ِ                                                          
تجزم إال األفعال، وال يكون الجزم إال في األفعال المشابهة باألسماء، مثل الجر ال يكون إال 

 .)1(باألسماء

ْ            الجزم في صيغة (ل ي ف ع ل ) ليست حالة  ْ  ِ                 ل تزم بعالمة إعرابية يسببها العامل، إنما هو ا          ّ 
ْ                                    على األمر، وجعل صيغة (ل ي ف ع ل ) وصيغة (اف ع ل ) ساكنة اآلخر، ويمكن القول أن العرب   ْ            ْ  ْ  ِ                      

ْ         سكان في صيغة (ل ي ف ع ل )، كما االتزمت الجزم أو اإل  ْ  ِ                ،( اف ع ل) لتزمت اإلسكان في صيغة    ْ  ْ                        
  .)2(وجعلوا اإلسكان عالمة تشدد والبت في األمر

  حركة الم األمر المقرونة بالفعل المضارع:

إن الم األمر مكسورة إذا ابتدأ بها، وإذا كان قبلها (واو العطف) أو (الفاء) جاز كسر 
                                  ً                                             الالم على األصل وجواز تسكينها تخفيفا ، ألن (الفاء) و(الواو) يتصالن  بالكلمة وال يمكن 

         ِ  َ ْ  ْ                        زيد)، (ول ي ن ط ل ق  زيد)، ومنه قوله تعالى:                                    ْ  َ ْ  ْ الوقوف على واحد منهما مثل قولك: (فل ي ن ط ل ق  
، أما (ثم) فإن )4(، قرأت بالوجهين واإلسكان فيها أكثر من الكسر)3(�نث مث�

حركتها الكسر ألن (ثم) حرف يقوم بنفسه ويمكن الوقوف عليه واالبتداء بما بعده، وهذا ال 
 ِ   ْ                       ل ي خ ر ج  زيد)، وهنا الوجه كسر                                             ِ  ِ         يمكن أن يحدث في الواو والفاء، مثل قول: (ثم ل ي ض ر ب )، (ثم 

(الالم)، بل ال يجيز البصريون غيره، وأجاز بعض النحاة ذلك وحملوها على ( الواو) 
  .)6(، قرأت باإلسكان والكسر )5(�خب حب جب �و(الفاء) مثل قوله تعالى: 

، )7(� هب مب هئ�                                    ْ  َ ْ                  أما المبرد فلحن قراءة التسكين في (ل ي ق ط ع ) في قوله تعالى: 
، وذكر ابن جني تسكين الم ) ُ ْ  ْ َ            )8                            كين في الم (ف ل ي ن ظ ر ) جيد ألن ثم منفصلة عن الكلمةأما التس

                                                           

 .9- 3/8) الكتاب 1(

  .35-34 م،2012احياء النحو، إبراهيم مصطفى، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، مصر  )2(
  .22) سورة النور، آية 3(
  . 93) الالمات ص 4(
   .29) سورة الحج. آية 5(
  .1567/ 3وانظر: الكافية الشافية 94- 93وانظر: الالمات  2/133) المقتضب 6(
  .15) سورة الحج، آية 7(
  .2/134) المقتضب 8(
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 جب �األمر ولم ينكرها بل إن أكثر التسكين كان لالم األمر مثل قوله تعالى: 

                        ً                                            ، إنما أسكنت الالم تخفيفا  لثقل كسرتها وكأنهم فرقوا بين الم كي وبين الم )1(�حبخب
  .)2(ويجعلوا الم كي متحركة، واألمر موضع إيجاز واستغناء األمر بأن يسكنوا الم األمر

  حذف الم االمر من الفعل المضارع:

                                                                   ً    أجاز البصريون حذف الم األمر في الضرورة الشعرية ويبقى عملها، وهذا أيضا  ما 
أجازه الكوفيون من غير الضرورة الشعرية، وذكر سيبويه أن هذه الالم يجوز حذفها في 

، فحذف الالم وحرف المضارع )3(وكأنهم شبهوها بعمل أن المضمرة الشعر وتعمل مضمرة
         ً                                                             ً     وذلك طلبا  للتخفيف مع كثرة االستعمال، وهذا ال يكون مبطال لعمل الالم وال مزيال  ألصل 

، وما يحذف لتخفيف فإن حكمه حكم الملفوظ، وبهذا اعتبر الكوفيون أن صيغة )4(صيغتها
ْ                       (أف ع ل ) معرب مجزوم بحرف مقدر  ْ   )5(.  

  قال متمم بن نويرة :
ــي  شفاخْم ــة ضوعاْبِ البــح ــِل َأص ــى مثْ ِ  َ    ْ            ِ ْ              علَ ْ    َ    

ُ                       َ             لَك الويـُل حـر الوجـه أو يبـك مـن بكَـى                َ ) 6( 
  

    

  .)7(المراد ليبك حذف الالم وأبقى عمل الالم

ضمار الم األمر للضرورة الشعرية، ويرد المبرد ويقول المبرد النحويون يجيزون إ
أن عوامل األفعال ال تضمر، وأضعفها الجازمة، ألن الجزم في األفعال نظير على أقولهم ب

  .)9(، و إن حذف الم االمر من كالم العرب ال يبطل عملها)8(الكسر في األسماء
                                                           

   .29) سورة الحج، آية 1(
  .228- 2/227واإليضاح منها ) المحتسب في تبيين وجوه الشواذ في القراءات 2(
  .3/8) الكتاب 3(
  .2/528االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين،  )4(
شرح المفصل للزمخشري، يعيش بن علي بن يعيش بن أبي السرايا محمد بن علي، أبو البقاء، موفق  )5(

هـ) دار الكتب العلمية، 643ـالدين األسدي الموصلي، الشهير بـ أبن يعيش وبابن الصانع، (ت
  . 4/294م، 2001 -هـ 1422لبنان،  -بيروت

  .2/532وانظر: االنصاف  3/9) الكتاب 6(
  .3/9الكتاب  )7(
  .133/ 2) المقتضب 8(
  .2/528) االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين والكوفيين، 9(
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  ومن أشعار العرب التي حذف الم وأبقى عملها مثل :  

ــسٍ ــلُّ نَفْ ــد نَفْســـــك كُ ــد تَفْ محم           ٍ ْ َ  ُّ ُ       ْ َ   ْ َ        

   
 ) َ  ٍ      ) 1 ْ َ     مـــــرٍ تَباْلَـا  ِ  َ ْ        َ ْ   َ     ِإذَاْ ما خفْـتَ مـن أَ  

  

    

  . )2(والتقدير هنا ( لتفد) حذف الحرف الجازم وأبقى عملها الجزم في الفعل     

والكوفيون أجازوا حذف الالم في الشعر والنثر، لكن بشرط أن تسبق بكلمة (قل) مثل (قل     
  ، والمراد ليقيموا. )3( �خئ حئ جئ  يي ىي ني �له يفعل)، ومنه قوله تعالى: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

 .2/531 والكوفيين،) االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين البصريين 1(

 ) المصدر السابق.2(

 .2/77معاني القرآن للفراء وانظر  31) سورة إبراهيم، آية 3(
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  المبحث الثالث
  مصادر محل فعل األمر:

  

                  ً                                                   ً يكون المصدر منصوبا  على األمر، وذكر سيبويه ما أجري مجرى الفعل وأصبح بدال  
، منه قول  )2(               َ                          َ      َ  مثل قول : (الح ذ ر  الح ذ ر ) فهي نصبت على (الز م  الح ذ ر ) )1(من اللفظ بالفعل

  :الشاعر

  ُ    ِ     ُأمـورِهم   ْ َ      ْ َ       َ      ُّ         علَى حـين َألْهـى النَـاْس جـلُّ    

   
َ     َّ  ِْ  ِ         فَنَدالً زريـقُ المـاَْل نَـدَل الثَّعاِْلـبِ      َ   َ ْ     ُ     ً  َ َ ) 3( 

  

    

، ولم يرض ناصبه لثقله بل ألنه حل محل الفعل وعمل عمل )4(وكأنه يقول : أندل
  .)5(الفعل

وذكر المبرد المصادر في موضع الفعل وقال: "إن المصادر كسائر األسماء، إال أنه 
ضمار الفعل، ويحسن االضمار ويطرد في األمر ألن األمر ال اسم للفعل فإذا نصبت فعلى إ

للفعل                                ً      ً                                         ًيكون إال بالفعل، مثل قولك: (ض ربا  ز يدا )، ومن المصادر ما يكثر استعماله فيكون بدال 
    ً حمدا  ( ، ومنها ما ال يكون له حق االسم فأما كثرة استعماله حتى صار بدل الفعل مثل قولك: 

     ً                                                    حمدا ) فاالستعمال الذى أبان عن ضميرك لم يجز أن تضمر، ألنه      ً                  وشكرا ) فالمراد (أحمد اهللا
ويذكر المبرد أن المصادر المستعملة في األمر منصوبة بفعل مقدر أو  )6(موضع الخبر"

. وابن هشام )7(محذوف، "يحسن اإلضمار في موضع األمر ألن األمر ال يكون إال بفعل" 
  .)8(و ما والفعلذكر أن المصدر يمكن أن يقدر بأن والفعل، أ

                                                           

  .1/115) الكتاب 1(
  .1/275 المصدر السابق،) 2(
  .3/293وانظر: االنصاف  1/121وانظر: الخصائص 1/115) البيت ينسب لجرير، ورد في الكتاب 3(
  .1/115) الكتاب 4(
  .1/121) الخصائص 5(
  .3/226) المقتضب 6(
 .3/226 المصدر السابق،) 7(

  .3/93) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك 8(
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،وقال ابن )1(وذكر ابن هشام أن المصدر هو االسم الدال على الحدث الجاري بالفعل
                                         ً     ً        ً                            عقيل: إن يكون االسم حل محل الفعل مثل( ضربا  زيدا )، فزيدا  منصوبة بضربا لنيابتها مناب 

  .)2(الفعل اضرب

ر ابن أثير  في أما البالغيون فذكروا كما ذكر النحاة تقدير الفعل أو حذف الفعل وذك
باب إقامة مصدر مقام الفعل، يكون الحذف والتقدير إنما للتوكيد والمبالغة مثل قوله تعالى: 

                           ً                   ، واألصل فاضربوا الرقاب ضربا ، حذف الفعل وإقامة )3(� رث يت ىت نت مت زت�
  .)4(المصدر مقامه وذلك لالختصار مع إعطاء معنى التوكيد المصدري

خاطب، وال تستعمل للغائب، وهذا ما ذكره ابن وتستعمل هذه المصادر لألمر الم
عقيل حيث قال: " أن المصدر ال ينوب مناب فعل األمر الغائب إنما ينوب مناب فعل األمر 

  .)5(المخاطب نحو (ضربا زيدا) أي اضرب زيد"

ويذكر المخزرمي وبعض المتأخرين الذين لم يتبينوا وجهة نظر الخليل في إضمار 
الفعل بل كان لهم رأي آخر من حيث إن هذه المصادر وقعت في  الفعل أو حذف معموالت

سياق فعلى غير محمولة على اإلسناد وال اإلضافة، إن احتوائها على مادة األمر ما اكتنف 
                                                   ً                               القول من المالبسات وما عليه من إرادة األمر، أصبح أمرا  في مادتها ومعناها، ودون تقدير 

  .)6(الفعل أو إقامة المصدر مقام الفعل

                                                           

) شرح قطر الندى وبل الصدى، عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن يوسف، أبو محمد ، جمال 1(
هـ، 1383 ، القاهرة،11هـ)، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، ط761الدين، ابن هشام، (تـ

260.  
  .3/93) شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، 2(
  .4) سورة محمد، آية 3(
) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبي الفتح ضياء الدين نصر اهللا بن محمد بن محمد بن عبد 4(

ية، هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العر637الكريم الموصلي، ابن أثير، (تـ
وانظر: الجامع الكبير في صناعة المنظور من الكالم والمنثور،  90-89/ 2م، 1995لبنان،  -بيروت 

نصر اهللا بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري، ابن أثير، أبو الفتح ضياء الدين، 
 . 124هـ، 1375هـ)، مطبعة المجمع العلمي، 637(تـ

 .2/179) شرح ابن عقيل 5(

 -هـ 1406لبنان،  - ، دار الرائد العربي، بيروت2ي النحو العربي نقد وتوجيه، مهدي المخزومي، ط) ف6(
  .114-110م، 1986
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ٌ               وال يرى بعض النحاة أن استعمال المصدر في األمر داال  على أنه بدل  من الفعل، أو             ً                                               
، ذكر ابن فارس في باب التعويض أن من سنن )1(                    ً                مستعمال في موضعه وداال  على ما يدل عليه

العرب تعويض كلمة محل كلمة فيقيمون الفعل الماضي مقام الراهن وأيضا إقامة المصدر مقام 
، فتفسير اآلية (سبحوا )2(�مه جه  ين ىن من خن�قوله تعالى: األمر مثل

  .)3(هللا جل ثناؤه) وإن الغرض من إقامة المصدر مقام الفعل داللته على واألمر واإلغراء

وذهب الزمخشري إلى حذف الفعل وأناب المصدر مناب الفعل مثل قوله عز وجل: 
ل و قدم واألصل فاضربوا الرقاب ضربا حذف الفع ،)4( �رث يت ىت نت مت زت�

عطاء المعنى للتوكيد، ألنه ذكر إالمصدر فأناب المصدر مناب الفعل، وفيه اختصار و
  .)5(المصدر وعالمة نصب المصدر تدل على الفعل

  .)6(أما ابن أثير فذكر إقامة المصدر مقام الفعل، لغرض المبالغة والتوكيد

لة األمر، وهو ومن المحدثين قال المخزومي أن المصدر ال يلمح على أكثر من دال
مستعمل في معنى الفعل، والمصدر فيه مادة األمر ومعناه، وفعل األمر هو المادة األولى 

  .)7(للفعل، التي لم يتخذ لها صيغة معينة، كصيغة (افعل) الحديثة

وقد ورد في كالم العرب بعض المصادر المثناة في األمر، وذكر ذلك سيبويه في " 
منتصبا، على إضمار الفعل المتروك إظهاره مثل قول:  باب ما يجيء من المصادر مثنى

  .)                    ِ ّ  َ      ً ُ ّ  َ                 َ  َ   )8                  (ح ن ان ي ك ) كأنه يقول: (ت ح ن ن ا  بعد ت حن ن )، لكنه حذف الفعل ألن  المصدر ناب منابه"

  وال يكون المثنى إال في اإلضافة، كما لم يكن (سبحان اهللا) و (معاذ اهللا)، إال مضافين.    
                                                           

  .1/121وانظر: الخصائص  3/226) المقتضب 1(
  .17) سورة الروم، آية 2(
ي الرازي، ) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها، أبو أحمد بن فارس القزوين3(

  .179م، 1997 - 1418، 1هـ)، ط395أبو الحسين، (تـ
 .47) سورة محمد، آية 4(

) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد، الزمخشري، جار اهللا، 5(
  هـ.4/316هـ، 1407، دار الكتاب العربي، بيروت، 3هـ)، ط538(تـ

وانظر: الجامع الكبير في صناعة المنظور من الكالم  89/ 2الشاعر) المثل السائر في أدب الكاتب و6(
  .124والمنثور

  .214) في النحو العربي 7(
 .1/348) الكتاب 8(
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  ومنه قول طرفة بن العبد:
ــنَا  َ َأ ضعب قــتْب ــتَ فَاس رٍ َأفْنَيــذ ــا منْ ب            َ       ْ   َ  َ  َ ْ  َ ٍ  ْ       

 )          َ            َ  َ  ) 1 ِ         حنَانَيك بعض الشـر َأهـون مـن بعـضِ       
  

    

                                   َ  ُّ َ         ُّ ِ                                   "زعم الخليل بن أحمد أن التثنية هي ت حن ن ا بعد تحن ن ، وكأنه قال: كلما كنت في رحمة وخير 
  .)2(منك فال ينقطعن وليكن موصوال بآخر من رحمتك"

   َ  َ                                   ح ن ان ي ك ) هو طلب تكرير اللفظ واالستمرار في أن الغرض من لفظ ( وقال البغدادي    
  .)3(الفعل
                                                ً         ً               أما ابن فارس "فذكر لفظ االثنين الذي ال الواحد لفظا ، مثل ( ل ب ي ك )، (س ع د ي ك )،      

     َ  َ                                                  (ح ن ان ي ك)، وقد ذكر لفظ (حانيك) الواحد منها (حنان)، وينشد
     َ   ههنَــا   َ َ  َ ْ       َ   َ  َ   ِ           فَقَالَــتْ: حنَــان مــا َأتَــى بِــك

ــارِفُ؟     ع يــالْح ــتَ بِ ــبٍ َأم َأنْ َأذَو نَس          ُ ِ      ْ  ِ  َ ْ  َ   َ ٍ  َ   َ  َ) (4"   

    

                                                                          ً  "ال يلزم التكرير من لفظ (حنانيك)، وقد يكون له، وقد ال يكون، بل استعملت مفردا ، 
 :ترحم والعرب تقول )،عليه تحنن(و )حناناً(بالكسر  و(الحنان) الرحمة مصدر (حن) (يحن)

   .)5()"حنانك(
  الت أخرى عن معناه األصلي وهي:ويدخل األمر في دال

 الدعاء والتضرع : -
نهي، ومنه قوله نه أستعظم أن يقال: أمر والدعاء بمنزلة األمر والنهي، وقيل الدعاء أل

                      ً ، ومنه قول (اللهم زيدا  )6(�ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي �تعالى: 
  .)7(فأغفر ذنبه)

                                                           

  .1/349) ورد من شواهد الكتاب 1(
 .1/349) الكتاب 2(

يل هـ)، تحقيق: محمد نب1093) خزانة األدب ولب لباب لسان العرب، عبد القادر بن عمر البغدادي، (تـ3(
  .2/98م، 1998طريفي، أميل بديع اليعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، 

وانظر: معانى القرآن وإعرابه للزجاج 3/225وانظر: المقتضب  1/320) ورد هذا البيت في الكتاب 4(
3/322.  

  .99- 2/98وانظر: خزانة األدب  196) الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها 5(
  97 ) سورة يوسف، آية6(
، وانظر: جامع البيان في تأويل القرآن، محمد بن جرير بن يزيد بن ككثير بن غالب 1/142الكتاب  )7(

، مؤسسة الرسالة، 1هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، ط310األمالي، أبو جعفر الطبري، (تـ
  .142وانظر مفتاح العلوم  16/261م، 2000 - هـ 1420
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 التهديد والوعيد: -

 رت يب� مر والطاعة مثل قوله تعالى:                                         وهو مجاز التهد د التوع د للمشركين، وليس لأل
                                 يتوع د ويهد د الكافرين وليس الطاعة  	، حيث إن اهللا )1(�يت ىت نت  مت زت
  ).2(بالكفر

 التأديب: -

  ٌّ ٰى ٰر�يأتي األمر بغرض التأديب مثل قوله تعالى: "

ٍّ�)3(" )4(.  

 التخيير: -
  .)5(عاطفينوال يجمع بين مت )تزوج فاطمة او أختهاالخيارين مثل ( وهو أن تختار أحد

 التعجب : -
كأن تقول (يا هند أحسن بزيد) و(يا رجالن أحسن بزيد)، وهنا أنت ال تأمرهم بأن يفعلوا 

  .)6(شيء إنما المعنى والداللة تدالن على األمر
 التسليم : -

  .)8(�خس حس جس مخ �، وفي قوله تعالى: )7(يكون هذا لفظ األمر، بمعنى (تسليم)
  )9( :اإلهانة  -

  .)10(�حم جم يل ىل� نحو قوله تعالى : 

                                                           

  .40) سورة فصلت، آية 1(
  .142وانظر مفتاح العلوم 2/197قرآن ) مجاز ال2(
  .34سورة النساء، آية  )3(
 280) تأويل مشكل القرآن 4(

  .3/301وانظر المقتضب: 3/182الكتاب  )5(
  4/183المقتضب  )6(
  .211أساليب الطلب بين النحويين والبالغيين  )7(
  .72سورة طه، آية  )8(
  .79مفتاح العلوم  )9(
  .50سورة اإلسراء، آية  )10(
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 التلطف : -

  )1(" كقول كل أحد لمن يساويه في المرتبة افعل دون استعالء"

     ً                                                                 وأيضا  من أنواع خروج األمر عن معناه األصلي (االلتماس والسؤال)، و(اإلباحة)، 
 .)2(و(الندب)

 

  

  

  

  

  

   

                                                           

 .142مفتاح العلوم  )1(

  المصدر السابق. )2(
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  :المبحث الرابع
  الجزأين الثاني عشر والثالث عشر أنماط ما ورد من األمر في

  

  أنماط فعل األمر الصريح واسمه التي وردت في الجزأين ::    ً أوال  
خمسة وأربعين مرة وهذا يدل على قوة  في الجزأين واسمه ورد فعل األمر الصريح     

ام، أم الطلب باألمر ووضحه، وقوة النبر في طلب األمر سواء على وجه االستعالء وااللز
  بدون استعالء وإلزام.

  لتي وردت في سورة هود:أنماط فعل األمر الصريح ا

  .)3سورة هود: آية ( � هب مب خب حب جب �: 	قوله  - 

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم �: 	قوله  - 
 .)13سورة هود: آية  (�ىه مه

آية  سورة هود: (�خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط �: 	قوله  - 
35.( 

 ).37آية  سورة هود: (�جه  هن من خن �: 	قوله  - 

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ �: 	قوله  - 
 ).40آية  سورة هود: (�يت

 ).41آية سورة هود: (�يك ىك مك لك اك  يق ىق �: 	قوله  - 

 ).42آية  سورة هود: (�حب جب هئ مئ خئ حئ �: 	قوله  - 

 مق حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع �: 	قوله  - 
 ).44آية  سورة هود: (�خكحك جك

 (�خك ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت �: 	قوله  - 
  ).48آية  سورة هود:
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 ).50آية  د:سورة هو (�جح  مج حج مث هت مت خت �: 	قوله  - 

 جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف �: 	قوله  - 
  ).52آية  سورة هود: (�خم  حم جم هل مل خل حل

 هل مل خل حل مك لك خك حك جك مق حق مف خف �: 	قوله  - 
  ).61آية  سورة هود: (�جل مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم

 ).76آية  سورة هود: (�ىفيث ىث نث مث  زث رثيت ىت نت مت �: 	قوله  - 

 ).78آية  سورة هود: (�جحمج حج مث هت مت خت �: 	قوله  - 

 ).84آية  سورة هود: (�نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ �: 	وله ق - 

 ).85آية  سورة هود: (�ىفيث ىث نث مث  زث �: 	قوله  - 

 سورة هود: (�ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي �: 	قوله  - 
 ).90آية 

 ني مي زي ري  ٰىين ىن نن من زن رن �: 	قوله  - 
 ).93آية  سورة هود: (�خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي

 ).112ية آ سورة هود: (�لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث �: 	قوله  - 

 ).114آية  سورة هود: (�لك هبمب  خب حب جب هئ مئ خئ �: 	قوله  - 

 ).115آية  سورة هود: (�مس خس حس جس مخ جخ مح �: 	قوله  - 

 ).122آية  سورة هود: (�ىق يف ىف �: 	قوله  - 

آية  سورة هود: (�ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام �: 	قوله  - 
123.( 
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  :����سورة يوسف فعل األمر الصريح  التي وردت في  أنماط 

  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل �: 	قوله  - 
 ).9آية  سورة يوسف: (�مي زي ري

سورة  (�مت  خت حت جت هب مب خب حب جب هئ �: 	قوله  - 
 ).10آية  يوسف:

 (�خك حك جك مق حقمف خف حفجف  مغ جغ مع �: 	قوله  - 
 ).29آية  سورة يوسف:

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله  - 
 ).31آية  سورة يوسف: (�جهين ىن من خن حن

 جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت �: 	قوله  - 
 ).42آية  سورة يوسف: (�جس مخ

آية  سورة يوسف: (�مل خل حل جل مك لك خك حك �: 	قوله  - 
43.( 

آية  سورة يوسف: (� ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي �: 	قوله  - 
46.( 

  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب حبجب  هئ مئ خئ �: 	قوله  - 
 ).50آية  سورة يوسف: (� مخجخ مح جح مج

  )62آية  سورة يوسف: (� جف مغ جغ مع �: 	قوله  - 

 ).67آية  سورة يوسف: (�يي  ىي ني مي �: 	قوله  - 

آية  سورة يوسف: (�يق ىق يف ىف يث ىث نث مث �: 	قوله  - 
81.( 
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آية  سورة يوسف: (� ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن �: 	قوله  - 
82.( 

 ).88آية  سورة يوسف: (� نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ �: 	قوله  - 

 حض  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ �: 	قوله  - 
 ).93آية  سورة يوسف: (�مض خض

 ).97آية  وسف:سورة ي (�ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي �: 	قوله  - 

 ).99آية  سورة يوسف: (�مث زث رث يت ىت نت مت �: 	قوله - 

  : ����فعل األمر الصريح التي وردت في سورتي الرعد وإبراهيم  أنماط

 ).16آية  سورة  الرعد: (�ىت نت مت  زت رت يب ىب �: 	قوله - 

آية  سورة الرعد: (�مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر �: 	قوله - 
30.( 

 ).36آية  ة الرعد:سور (�زترت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ �: 	قوله - 

ورة س (�ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم �: 	قوله - 
 ).43آية  الرعد:

آية  سورة إبراهيم: (�مم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله - 
5.( 

 :  	لم يرد في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر أسم فعل األمر سوى قوله     
 سورة يوسف: (�حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل�

  ) 23آية 
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ط فعل المضارع المقرون بالم األمر ومصادره التي وردت في الجزأين الثاني أنما      ً ثانيا :
  عشر والثالث عشر:

 ين:ون بالم األمر التي وردت في الجزأأنماط فعل المضارع المقر

 ).11آية  سورة إبراهيم: (�ٍّ ٌّ ٰى ٰر �: 	قوله - 

 ).12آية  :سورة إبراهيم (�نت مت زت رت �: 	قوله - 

 

  وردت في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر: أنماط مصادر فعل األمر التي

 وورد مصادر فعل األمر في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر تسع مرات وهي:       

 حض  جض مصخص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مث �: 	قوله - 
 .)60آية  :سورة هود (� حط مض خض

 (�مت  خت حت جتهب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ �: 	قوله - 
 ).68آية  :سورة هود

 جض مص خص حص مسخس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث �: 	قوله - 
 ).69آية  :سورة هود (�خض حض

 من خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل �: 	قوله - 
 ).108آية  :سورة هود (�مي خي حي جيٰه مه جه هن

 ).44أية  :سورة هود (�حل جل مك  لك �: 	قوله - 

سورة  (�يي ىي مي خي  حيجي يه ىه مه جهين ىن من�: 	قوله - 
  ).23آية  :يوسف

ية آ :سورة هود (�مغ جغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص �: 	قوله - 
95.( 
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 (�خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله - 
 ).79 :سورة يوسف

 ىق  يف ىفيث ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت �: 	قوله -
 ).108آية  :سورة يوسف (�مك لك اك يق

  نماذج مختارة تبين داللة فعل األمر:

إن اقتران الفعل المضارع بالم االمر دالالت أخرى تخرجه من اطلب إلى داللة أخرى     
  مثل:

، إن )67آية  :سورة يوسف (�مح جح مج حجمث هت �: 	قوله -
أسلوب األمر تناول داللة أخرى أال وهو وجود قرينة معنوية أخرى وهو تقرير حقيقة 

 .وجود الحسد والحقد وأخذ الحيطة والحذر والوقاية من إخوة يوسف 

ر وقرائن معنوية كثيرة تبين قوة الطلب باألم تدالالت وإيحاءا الصريح لفعل األمروإن 
  :الصريح

، حيث اسند الفعل إلى واو الجماعة، ذلك أن )1(� هب مب خب حب جب �: 	قوله -
الغرض من فعل األمر هنا، هو الحث واالستثارة على طلب الغفران من رب األكوان، 

لو أنكم ال تذنبون الستبدلكم اهللا بقوم يذنبون ثم  �          ً              وذلك مصدقا  لقول رسول اهللا 
 .)2(يستعفرون

   ،)3(�خك ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت �: 	قوله  -
إن النظر إلى اإليحاء الصوتي الذي أحدثه تركيب فعال األمر (اهبط) من الحروف الهاء 
والباء والطاء كلها حوف تدل على الشدة والقوة، وفيها من متانة التركيب وقوة 

 .واإلحساس

                                                           

  .3آية سورة ھود،)  1(
  .8/94) صحيح مسلم 2(
  48سورة ھود، آية   )3(
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ضمن ، أن فعل األمر هنا(اصنع) الذي )1(�جه  هن من خن �: 	قوله  -
اسند فعل األمر إلى ضمير المخاطب المستتر الفاعل (أنت)، وجاء  االلتماس، حيث

     الضمير ذو فاعليه فاعلة يختص بها نوح وحده دون سائر األنبياء اآلخرين.

 جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم �: 	قوله  -
ففيه قوة الطلب من المسند إليه هو  ، أما داللة فعل األمر (قل))2(�ىه مه

ر، حيث يتناسب مع المقام الذي قيلت فيه اآلية مع هؤالء المخاطب الضمير المستت
المنكرين لكالم اهللا، حيث فيها الكثير من التحدي  	الملحدين المنكرين لوجود اهللا 

                         ً                                                      للمخاطبين، ولو استخدم فعال  غير الفعل (قل) لما كان له أثر مثل هذا الفعل على نفوس 
، فهو خطاب من اهللا إلى )وادعوا( هؤالء المكذبين الملحدين، وكذلك الشأن في قوله

    المشركين، كما يتعلق الضمير هنا بقضية الكفر واإليمان فالمسألة هنا عقائدية. 

 ىت  نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ �: 	قوله  -
، إن فعل األمر هنا (احمل) اكتسب مدلوالت مغايرة، وذلك ما يسند االفعال إلى )3(�يت

                          ً       ً                ث جاء فاعل هذه الفعل ضميرا  مستترا  يعود على سيدنا الضمائر المرتبطة بفعل األمر حي
      ً                                    وراسخا  لخصوصية هذا النبي في صناعة السفينة               ً      ًحيث أعطت بعدا  مؤكدا  �نوح 

 .وذلك بأمر من اهللا 
 

  

  

  

  

  

                                                           

  37سورة ھود، آية  ) 1(
  13سورة ھود، آية 2) (
  40سورة ھود، آية  )3(



  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
وما ورد يف  أسلوب الطلب بالنداء

  الثاني عشر والثالث عشــر ناجلزأي
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   المبحث األول
  اء وحروفه وتابع المنادىالند

  :  النداء لغة
          َ                                       ْ             الصوت، ب عد الصوت، حسن الصوت، ورجل ن د ي  الصوت، واإلن داء: بعد مدى 
الصوت، والنداء ممدود: الدعاء بأرفع الصوت، وقد  ناديته نداء، وفالن أندى صوت من 

  :، ومنه قول األعشى)1(                    ً           ًفالن وتعني أبعد مذهبا  وأرفع صوتا 

ــ َ ُ فَقُ ــ     : اد ُ تُ ْ   لْ ع    ي وَأ َ    د  ــو ِإن ع     ِ     ــ    ى  د  ْ   أنْ

   
ــ ــاد  و      لصـ ــ  ع ْ اْ    ي د  َ     َ      ت َأن ينَـ  )2 (   ن ْ اْ     يـ

  

    

  :              ًالنداء اصطالحا 
،وذكر ابن يعيش هو "التصويت بالمنادى ليعطف )3(هو " تنبيه المدعو ليقبل عليك"

                                ً                                     ، وال يخلو المنادى من كونه مندوبا  أو غير مندوب، اما إذا كان غير مندوب )4(على المنادى"
       ً                                                  ً                   ن بعيدا ، أو حكم البعيد مثل النائم او الساهي، أو كان قريبا  فكل منهما له حكمه فإنما أن يكو

  .)6(لنداء القريب والبعيد.والنداء في األصل مد الصوت )5(وحروف نداءه
وعرفه البالغيون بانه: "طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروفه 

 جح  مج حج مث هت مت خت حت �: �، نحو قوله )7(المخصوصة"
  .)8(�حس جس مخ محجخ

                                                           

، وانظر كتاب األفعال، علي بن جعفر بن علي السعدي، أبو القاسم 15/316 مادة(ندى) لسان العرب )1(
  .3/276م، 1983- هـ1403، عالم الكتب 1هـ)، ط 515المعروف بابن القطاع الصقلي، (تـ

وانظر مغني اللبيب عن كتاب  4/251وانظر شرح المفصل البن يعيش  15/316ورد في لسان العرب  )2(
  . 2/531وانظر اإلنصاف في مسائل الخالف 519األعاريب 

هـ)، 316سهل النحوي، المعروف بابن السراج، (تـ  األصول في النحو، أبو بكر بن السري بن )3(
   .1/329لبنان،  –تحقيق: عبد القادر الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيروت 

  .5/48شرح المفصل  )4(
  .3/255شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ) 5(
  .217أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  )6(
هـ)، تحقيق: محمد 794ن محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي، (تـالبرهان في علوم القرآن، بدر الدي )7(

  . 2/323، دار إحياء الكتب العربية، 1أبو الفضل إبراهيم، ط
  .104سورة البقرة، آية ) 8(
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والنداء كثر استعماله في كالم العرب إذ يستعمل في أول الكالم لعطف المخاطب 
، وذكر سيبويه :" أنما فعلوا هذا )1(على المتكلم وأقرب إلى أن تكون أصوات مستعملة للتنبيه

طب بالنداء لكثرته في كالمهم، وألن أول الكالم أبدأ النداء، إال أنه تدعه استغناء بإقبال المخا
                                     َّ                                        عليك، فهو أول كل كالم لك به تعطف المكل م عليك، فلما كثر، وكان األول في كل موضع، 
                 ً                                                            وحذفوا منه تخفيفا ، وألنهم مما يغيرون  األكثر في كالمهم، حتى جعلوه بمنزلة األصوات 

لخطاب لكن ، وليس المقصود الذات في ا)2(وما يشبه األصوات من األسماء المتمكنة"
ه المخاطب ليصغي ولتخصه من بين الناس، وذكر ذلك سيبويه " وإن تنبيالمقصود هو 

  .)3(المنادى مختص من بين أمته ألمرك أو نهيك أو خبرك"
                                                                     ً      ويقول الزجاجي: " قال سيبويه: أول كل كالم النداء، أنما يترك بعضه تخفيفا  وذلك 

          ً     أو مستفهما ، أو                                                                 ً    على سبيل المتكلم أن ينادي من يخاطبه ليقبل عليه، ثم يخاطبه مخبرا  له،
    ً          ً                                                                            آمرا ، أو ناهيا ، وما أشبه ذلك، فإنما يترك النداء إذا علم إقبال المخاطب على المتكلم استغناء 
بذلك قال: ربما أقبل المتكلم على مخاطبه وهو منصت له، مقبل عليه مصغ إليه، فيقول يا 

المخاطب فكان موضع  .إن ليس المقصود هو الذات في النداء إنما)4(          ً            فالن توكيدا  ثم مخاطبته"
  .)5(الحذف وتخفيف من المنادي أو حروف النداء مثل حذف التنوين والترخيم

 ٰى ين ىن نن من � 	                  ً                 مجيء النداء مصحوبا  باألمر ففي بقوله  
   	مثل قوله  )7(                     ً       ، ويأتي النداء مصحوبا  بالنهي)6(�يي ىي ني مي زي  ري

وقد يصحب للنداء  )8(�مل خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف �
  ، )10(�ري ٰى ين ىن نن من زن رن �، نحو قوله تعالى:)9(ميةجملة استفها

                                                           

  .218أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  )1(
  .208/ 2الكتاب  )2(
  .2/232 مصدر السابقال )3(
  .109الالمات  )4(
  صدر السابقالم )5(
  .21سورة البقرة، آية  )6(
  .218أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  )7(
  . 7سورة التحريم، آية  )8(
  .219أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  )9(
  .2سورة الصف، آية  )10(
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  . )1(وأن كل نداء ورد في الكتاب العزيز يتلوه فهم في الدين

 أدوات النداء:

إن النداء هو أحد أركان معاني الكالم، وهو رفع مستوى الصوت بالمنادى بأحد أدواته والتي 
  .)2(                                )، (أيا)، (هيا)، (وا)، (آ)، (آي )                                                      انقسمت إلي البعيد والقريب، وأدواته (الهمزة)، (يا)، (أي 

 الهمزة: .1

هي حرف من حروف التنبيه التي تستعمل لتنبيه القريب وال يحتاج إلى مد في 
 .)3(الصوت للنداء

، فذكر سيبويه " قد )4(وأجمع النحاة على أن (الهمزة) من حروف النداء للقريب
األلف في هذه المواضع التي يستعملون هذه التي للمد في موضع (األلف) وال يستعملون 

  .)5(يمدون فيها"

، )6(وتستعمل (الهمزة) للنداء القريب المصغي إليك، وتمد إذا بعد مثل أزيد، أعمرو 
  ومنه قول الشاعر:

ــاً   ــعبِي غَرِيب ــي شَ ــلَّ فَ ــداً ح بأع             ً   ِ َ   ِ  َ   َ  َّ   ً       

   
 )7 ( ا     بـــ ْ اْ  ر  ت   ْ واغْ    ك ً  َ    اً لَـــ  ُ       ً        ألُؤمـــاً ال أبـــ

  

    

ال من حرف نداء(يا)، ألنها ال تستعمل إال ويذكر القالي أن (الهمزة) أقل استعما
  . )8(للقريب المصغي، وال تحذف ألنه ال يوجد داللة على حذفها، على خالف حرف النداء(يا)

                                                           

  .2/324البرهان في علوم القرآن  )1(
وانظر شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  191وانظر المرتجل في شرح الجمل  4/233المقتضب  )2(

3/255.  
وانظر شرح تسهيل الفوائد، محمد بن عبد اهللا، ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهللا،  2/230الكتاب  )3(

م، 1990- هـ 1410، 1هـ)، تحقيق: عبد الرحمن السيد، محمد بدوي مختوم، ط672جمال الدين، (تـ
  191وانظر المرتجل  3/386

  .2/32وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  3/386تسهيل الفوائد  وانظر 1/89الكشاف )4(
  .2/230الكتاب  )5(
هـ)، تحقيق: أحمد 702رصف المباني في شرح حروف المعاني، أحمد بن عبد النور المالقي، (تـ  )6(

  .51محمد الخراط، مجمع اللغة العربية، دمشق، د، ت، 
  .51، وانظر رصف المباني في شرح حروف المعاني 1/339ير، ورد في الكتاب البيت ينسب لجر )7(
 .52رصف المباني في شرح حروف المعاني  )8(
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ورد السيوطي على أن استعمال (الهمزة) في كالم العرب قليل، قال: ذكر في كتاب 
غ في  كتاب حواشي ئشرح التسهيل أن النداء بها قليل في كالم العرب، وتبعه ابن الصا

  .)1(ه مردود، فقد وفقت لذلك على أكثر من ثالثمائة شاهدالمغني وما قاال

 يا:  .2

وهي حرف لتنبيه المنادى ( ينادى به مرة واحدة)، ويكون للنداء القريب والوسط 
والبعيد المسافة كحكم الغافل أو النائم، واألصل ألصل للنداء البعيد لجواز مد الصوت فيها، 

،هي للنداء البعيد حكما ومسافة، وقد )2(ثر استعماال للبعيد، وتعد أم حروف النداءوهي أك
                                                        ً        ً      ً                 ينادى بها القريب للتأكيد، وينادى به القريب إذا كان ساهيا  أو غافال  تنزيال  بالبعيد، وينادى 

، وذكر الزمخشري "(يا) حرف )3(                                      ً           القريب غير ساهي، إذا كان الخطاب مرتبا  على النداء
صله لنداء البعيد، وصوت يهتف به الرجل بمن يناديه، وأما نداء القريب فله (أي) وضع في أ

و(الهمزة)، ثم استعمل في مناداة من سها وغفل إن قرب، تنزيال له منزلة البعد، فإذا نودي به 
، نحو قول )                                                             )4       ً القريب المفاطن فذلك للتأكيد المؤذن بأن الخطاب الذي يتلوه معني  به جدا "

، )5(�حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض �تعالي: 
 :ه قول امرئ القيس، ومن)6(وذكرت يا من أدوات النداء المشترك بين القريب والبعيد

   ً اً    عــ    ا م َ   نَــ ُ  ِ طُ بِ  يَ     َ ِ   َل الغَبِــ ْ اْ    مــ    دُ     َ   ُل: وقَــ  و ُ   قُــ َ تَ

   
ع  َق َ ر  ُت ُ   ب  ع  ي  ِـ  أ      ي يا ِ ر م    ر   ـ ـ    ِ سِ  ي     َ   أ القَ  )7 (   ِ ِل ِ زِ  ْ انْ َ   فَ

  

    

 ً                             ا  في كالم العرب والقرآن الكريم وتعد (يا) من أوسع أدوات النداء وأكثرها انتشار
  )8(لم يوجد به نداء إال بها الحرف (يا) �خاصة حيث إن كتاب اهللا 

  
                                                           

  .2/34شرح جمع الجوامع  همع الهوامع في )1(
 452-451شرح حروف المعاني في انظر رصف المباني  4/235، وانظر المقتضب 1/230الكتاب  )2(

  .1/89وانظر الكشاف 
  . 191وانظر المرتجل في شرح الجمل  354جني الداني في حروف المعاني ال )3(
  .1/89الكشاف  )4(
  .4سورة يوسف، آية  )5(
  .2/32همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )6(
  .11ديوان امرئ القيس  )7(
  .2/248األشباه والنظائر  )8(
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    أي : .3

على خالف بين النحاة، ذكر  )1(هذه األداة موضوعة للنداء القريب والوسط والبعيد
أن ، أي إنها للنداء البعيد، وذكرها بعض النحاة )2(سيبويه والمبرد أنها موضوعة لمد الصوت

، وتناقض ابن يعيش في )3(موضعها للقريب، ومنهم ابن الخشاب ذكر أنها تستعمل للقريب
رأيه، فتارة يذكرها للقريب، وتارة يذكرها للبعيد، فيذكر في كتابه شرح المفصل " إن 
الغرض بالنداء التصويت بالمنادى ليقبل، والغرض من حروف النداء امتداد الصوت وتنبيه 

                   ً                                   ً    عن المنادي أو معرضا  عنه ال يقبل إال بعد اجتهاد، أو نائما  قد  ن متراخيا               المدعو ، فإذا كا
استثقل في نومه، استعملوا فيه جميع الحروف النداء ما خال (الهمزة)، وهي: (يا)، (أيا)، 
                                                 ً                                  (هيا)، (أي )، يمتد الصوت بها ويرتفع، فإن كان قريبا  نادوه (بالهمزة)، ألنها تفيد تنبيه 

منها امتداد الصوت لقرب المدعو، وال يجوز نداء البعيد (بالهمزة) لعدم المد  المدعو، ولم يرد
                                  ، وإن أداة النداء (أي ) تصلح لنداء )4(                                                 ً فيه، ويجوز نداء القريب بسائر الحروف النداء توكيدا "

القريب، وال تصلح لنداء البعيد، وذلك ألن سكون الياء فيها ال يعين على مد الياء فيها، على 
                                                                          كانت الياء متحركة كما هو الحال في (أي ا)،فإنها تعين على مد الصوت ورفعه على  عكس إذا

  :، ومنه قول الشاعر)       )5                                      خالف (أي )، وإن أي يمكن أن تستعمل لتنبيه القريب
ـ  َ تَ    م َ لَ َ َأ س    م  ع  ي َأ َ   ي    ع   ـ ب    د     ـي رف       و   ـ ـ     ق َ   نَ الض     ح  ا   

  

ب  اْ َ    كَـــ ْ ء    ح  م  ـــام      ات     ـــه ـــنلَه           َ د  ي  6 ( ر( 
  

    

 َ         أ ي ا وه ي ا: .4

                  َ                ، و أداة النداء (أ ي ا) لما هو بعيد )7(ا أداتان تستعمالن لمد الصوت البعيد في النداءوهم
، وذكر ابن هشام أنه ورد في كتاب الصحاح أن األداتين تستخدمان )    )8              و(ه ي ا) لما هو أبعد

  ).9(للقريب والبعيد

                                                           

  . 2/32وامع وانظر همع الهوامع في شرح جمع الج 329/ 1األصول في النحو  )1(
  4/333وانظر المقتضب  230- 1/229الكتاب  )2(
  .191المرتجل في شرح الجمل / )3(
  .1/361شرح المفصل  )4(
  .227أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  )5(
  .2/34وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  106ورد في مغني اللبيب )6(
  .1/361وانظر شرح المفصل  4/235وانظر المقتضب  1/230الكتاب  )7(
  .11وانظر مختار الصحاح  191المرتجل في شرح الجمل  )8(
  29مغني اللبيب عن كتب األعاريب  )9(
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اختلف النحاة ، و)         َ                                 )1                   اتفق النحاة على أن أصل الحرفان (أ ي ا)، و(ه ي ا) هما لنداء البعيد
                                                                                في (ه ي ا) على أصل (الهاء) إذا كانت أصلية، وذكر السيوطي أنها على األصل، وإنما وقيل 

، وذكر ابن الخشاب أن (الهاء) في (هيا) ابدلت عن (الهمزة) مثلما )2(        ً          إنها بدال  عن (همزة)
فعوض  ، وقال ابن يعيش إذا حذف (الهمزة) (أيا) لتصبح (يا))3(أبدلت في( إياك) و(هياك)
  :، ومنه قول الشاعر)5(                                   وذكر ابن هشام أبدلن  (الهمزة)، (هاء) )4(الحذف بحرف التنبيه الهاء

ــ َ َأ ي    ا ج    ب  ــ ــه خَ     ي َ   لَ ــان بِاللَّ منع      َ   َّ   ِ       َّــ َّ ل ي    ا   

   
ــ َ نَ س    ي  م    ا يــب الص          ْــ ْ خ ــي نَ ً   لً ــ   ِ َ   َ   ص ِإلَ س    ي  م  ه  6 ( ا( 

  

    

  :                      ي ا) للنداء قول الشاعر                ومن استعماالت (ه 

   ً اً     حيــ    ن  و ُ   كُــ  ي  َ          يرجــو َأن    َ اخَ    صــ َ َأ َ فَ

   
ــوُل ــن     ُ  ُ   ويقُ ــر       م ــ  ه   ٍ حٍ َ    فَ ي    ــ با ر       7 ( ا( 

  

    

 وا: .5

وهي أداة تستعمل للندبة، ألن النداء يكون لهالك أو ميت، ويذكر سيبويه "أن المندوب 
وألن الندبة كانوا يترنمون فإن شئت ألحقت في آخر االسم ألف؛  مدعو لكنه متفجع عليه،

في النداء، وأن المندوب البد له أن يكون قبل اسمه                   ُ                فيها، وإن شئت لم ت لحق كما لم تلحق 
  . )8((يا)، أو (وا)

، والندبة ال تكون )9(إلظهار المتفجع وتستعمل (وا) الندبة هي موضع مد الصوت ورفعه   
                                        ً                                          لنكرة وال مبهم وال نعت ألن  الندبة تكون عذرا  للتفجع، وبها يخبر المتكلم أن أمر عظيم قد 

، وألحق آلخر االسم )11(أداتين للندبة، وهما (وا)، و(يا)هناك على أن ، واتفق النحاة )10(وقع
                                                           

  .419الجنى الداني في حروف المعاني ) 1(
  .2/35همع الهوامع في شرح جمع الجوامع ) 2(
  .191المرتجل في شرح الجمل  )3(
  .1/362شرح المفصل  )4(
  .29بيب عن كتب األعاريب مغني الل )5(
    المصدر السابق. )6(
  .29بيب عن كتب األعاريب مغني الل )7(
 .2/220الكتاب  )8(

  .4/233المقتضب  )9(
  1/360وانظر شرح المفصل  4/268المقتضب  )10(
  .1/358وانظر شرح المفصل  1/355وانظر األصول في النحو  2/220الكتاب  )11(
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المندوب (ألف) و(هاء) للوقف، وذلك للمبالغة في مد الصوت والترنم في الصوت للهاللك أو 
، وذهب بعض النحاة على جواز أن تكون (وا) لغير الندبة مثل (وا زيد )1(تفجع المندوب

ويذكر ابن   )3(مرو بن العاص (وا عجبا لك يا بن العاص)مثل قول ابن الخطاب لع )2(أقبل)
، وأي )4(السراج أن األخفش "يقول: إن الندبة ال يعرفها كل العرب إنما هي من كالم النساء"

  .                                 أن  الندبة تخص النساء وليس الرجال 
  
        آ و آي : .6

األداتين من ، ولم يرد عن سيبويه أنه ذكر هاتين )5(                               ًأداتان لنداء البعيد حقيقة وحكما 
  .)6(ثق بعروبتهمفي األصل مما حكاه العرب الذين ن أدوات النداء، وهما
  حذف أداة النداء:

                   ً              أو كان المنادى مقبال  عليك، وجعلوه  حاة حذف أداة النداء، وذلك للتخفيفأجاز الن
وله ، ومنه ق)7(                          ً           وال غافل وكان الخطاب مرتبا  على النداء    ً                           اصا  بالمنادى القريب، وليس بساه خ

، )8(�خك حك جك مق مفحق خف جفحف  مغ جغ مع �تعالى: 
  .)9(وجواز حذف النداء لالختصار

  واستثني النحاة جواز حذف أداة النداء في اآلتي:

 مع اسم لفظ اهللا تعالى: .1

لم يجز النحاة أن تنادى لفظ الجاللة (اهللا) للنداء بدون ذكر (يا) إذا أردت أن تنادى 
                                    ً           أداة النداء أن تلحق لفظ الجاللة (ميما ) مشددة في  (يا اهللا)، ولكن أجازوا إذا أردت حذف

                                                           

  .1/358شرح المفصل  وانظر 270- 4/268وانظر المقتضب  2/220الكتاب  )1(
  .482وانظر المغني اللبيب في كتب األعاريب  352الجني الداني في حروف المعاني  )2(
  .2/36همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )3(
  .1/358األصول في النحو  )4(
 .2/32همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )5(

  المصدر السابق. )6(
  .453-3/452وانظر معترك األقران  4/445ان في علوم القرآن انظر البره 1/361شرح المفصل  )7(
  .29سورة يوسف، آية  )8(
  .2/42همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )9(
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آخرها مثل(اللهم) وال يجتمع بين حرف النداء والميم المشددة في آخر المنادى إال للضرورة 
  ، ومنه قول الشاعر: )1(كأن تقول (يا اللهم)

ــا    ــدثٌ َألَمـ ــا حـ ــي ِإذا مـ     ِّ  ِ      َ َ  ٌ                     إنِّـ

   
ــا    مــا اللَّه ي ــم ــا اللَّه تُ يــو عد                َّ         َّ       ُ    ) 2( 

  

    

نا جمع بين أداة النداء (يا) ، والميم المشددة في يا اللهم حيث جمع بين ميم وه
العوض، وحرف النداء، وهذا مذهب الكوفيين حيث إنهم أجازوا بجمع بين ميم العوض وأداة 

، )                                )3                                          النداء، وأن الميم عندهم ليست عوض  إنما هي جزء من جملة محذوفة، وهي أمنا بخير
اهللا أمنا بخير)، وعندما كثر في كالم العرب حذفوا أداة النداء  وحجتهم على ذلك قول: (يا

  .  )4(                    ً        لكثرة االستعمال وطلبا  للتخفيف

واألصل عند البصريين في قول: (يا اهللا) أن أداة النداء حذفت، ومجيء الميم المشددة 
يم بين أداة النداء والم                            ّ                            آخر الكلمة عوض عنها في (الل ه م)، ودليلهم أن العرب ال تجمع

، وردهم على )5(، وهذا إن دل يدل على أن الميم المشددة هي عوض عن أداة النداءالمشددة
عدم مجيء أداة النداء ميم المشددة أنه ال يجمع بين العوض والمعوض إال للضرورة 

  .)6(الشعرية

وذهب أبو البركات األنباري إلى عدم جواز اجتماع بين العوض والمعوض، واألصل 
ن بأن الميم لمشددة عوض عن أداة النداء، أما قول الكوفييلبصريون أن الميم اما ذهب إليه ا

                                                                               ليست عوض  عن أداة النداء، وأنها جزء من جملة محذوفة وهي يا اهللا أمنا بخير فهذا كالم 
  . )7(فاسد، وال يجتمع بين العوض المعوض إال في ضرورة الشعر

  

                                                           

  .2/63همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )1(
همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  وانظر 1/366وانظر شرح المفصل  4/242ورد في المقتضب  )2(

2/63. 

  .2/64مع الهوامع في شرح جمع الجوامع ه) 3(
  .1/279االنصاف في مسائل الخالف )4(
وانظر االنصاف في مسائل  1/365وانظر شرح المفصل  4/239وانظر المقتضب  2/196الكتاب  )5(

  .1/279الخالف 
  .1/281االنصاف في مسائل الخالف  )6(
  .177-176أسرار العربية ) 7(
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 المستغاث به: .2

اة النداء مع المستغاث، كما ذكر إلى أنه يحتاج أشار سيبويه إلى عدم جواز حذف أد
، مثل وأنت )1(إلى أداة (يا) للمستغاث به كما أن عند االستغاثة تحتاج إلى مد ورفع الصوت

ألن المستغيث يبالغ في رفع درجة الصوت والمد في      َ                      ز ي د )، وأنت تريد (يا ل زيد )؛         َتقول : (ل 
    )2(         ٍة أو تراخ لتوهم المستغاث به إذا كان عن غفل ؛الصوت

 المتعجب منه: .3

ال يجوز التعجب في النداء بدون أداة النداء مثل أن تقول (للسماء)، وأنت تريد (يا 
  ، )3(للسماء) ويجب أن يسبق االسم المتعجب أداة التعجب (يا) أو (وا) 

 المندوب: .4

ف أداة في الندبة ال يجوز أن تذكر (زيداه) وأنت تريد (وا زيداه)، فال يجوز حذ
الندبة (وا) أو (يا)؛ ألنها أداة لرفع الصوت ومد الصوت، فهي تعمل على المبالغة في مد 

  )4(الصوت في النداء

 اسم اإلشارة: .5

لم يجز البصريون حذف أداة النداء مع اسم اإلشارة مثل أن تقول: (هذا أقبل) والمراد 
لنداء في المبهم، ألن الحرف في القول: (يا هذا أقبل)، ويذكر سيبويه "ال يجوز حذف حرف ا

  .)5(الذي ينبه به لزم المبهم وكأنه صار بدال من أي حين حذفته"

سم اإلشارة واعتبار اسم اإلشارة معرفة قبل كوفيون فأجازوا حذف أداة النداء اأما ال
، وتقدير (يا )6(�جي يه ىه مه جه �النداء، وحجتهم قول اهللا تعالى: 

  .)7(هؤالء)
                                                           

  .2/220الكتاب  )1(
  .2/65وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  1/366لمفصل شرح ا )2(
  .2/220الكتاب  )3(
وانظر همع الهوامع في شرح  1/366وانظر شرح المفصل  4/268انظر المقتضب  2/220الكتاب  )4(

  .2/63جمع الجوامع 
  .1/362وانظر شرح المفصل  2/230الكتاب  )5(
  .85سورة البقرة، آية  )6(
  .363/ 1شرح المفصل )7(
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 النكرة المقصودة: .6

                 ً                                                      وهو ما يكون معرفا  بالنداء حيث إنه ال يحسن أن تقول: (هذا) أو (رجل)، وأنت 
، وأجاز بعض النحاة حذف أداة النداء في النكرة المقصودة )1(تريد (يا هذا) أو (يا رجل)

  )  2(للضرورة الشعرية

  ومنه قول الشاعر:

  )      ْ َ  َ   َ   ِ    )3  ِ جار ي  ل ا ت س ت ن ك ري ع ذ ير ي

  )4(ة النداء للضرورة الشعريةفإنه أراد يا جارية حذف أدا

 النكرة غير المقصودة: .7

                                                            ً               ال يجوز حذف أداة النداء في النكرة غير المقصودة كأن تقول: (رجال  أقبل) والمراد 
       ً                                                  ً              ً        (يا رجال  أقبل)، وهذا ما ذكره المبرد " ال يجوز أن تقول: (رجال  أقبل) و(ال رجال  من أهل 

  . )5(زمها الدليل على النداء وإال فالكالم ملتبس"البصرة أقبل)؛ ألنها شائعة فتحتاج إلى أن يل

  تابع المنادى:
  .)6(                                                          ً        ً  وهو في اصطالح: " هو مطلوب إقباله بحرف نائب مناب (أدعو) لفظا  وتقديرا  "

ويذكر ابن الخشاب أنواع الكلم ثالث إذا ألف بعضه بعض حصل، األول ما يفيد إفادة 
والفعل مع االسم مثل (قام زيد)، أما الثاني  مطردة، وهي االسم مع االسم مثل (زيد منطلق)،

وهو موضع دراستنا وهو ما يفيد إفادة مخصوصة الحرف مع االسم وخاصة في النداء مثل 
(يا زيد)، أما النوع الثالث وهو اإلفادة المطرحة وهي الفعل مع الفعل، والحرف مع الفعل، 

  .)7(والحرف مع الحرف

                                                           

  .4/230الكتاب  )1(
  .4/260المقتضب  )2(
وانظر شرح  1/365وانظر شرح المفصل  4/260وانظر المقتضب  2/231ورد البيت في الكتاب  )3(

  .3/1352الكافية 
  .1366شرح المفصل  )4(
  .4/261المقتضب  )5(
  .231التعريفات  )6(
  .27-26المرتجل  )7(
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بجملة وال جزء من جملة، ولكن مع ذلك فهو كالم  وإن النداء في قولنا (يا زيد) ليس
  .)1(تام يؤدي معنى الطلب لدى المخاطب

  عامل نصب المنادى:
                                                                         ً إن من قواعد النحاة أن النصب ال يعمل في األسماء وال األفعال، ووجدوا ذلك مخالفا  

 ً      ً ا  مفردا  إال إذا كان علم لقواعدهم في االسم المنادى الذي يقع بعد حرف النداء يكون منصوبا،
  وبعض النحاة لم يسلموا لهذا الكالم. ،)2(و نكرة مقصودة فيضم، وهذا مخالف لقواعد النحاةأ

                                                                     ومن النحاة م ن  ذكر أن المنادى منصوب بتقدير فعل مضمر ويذكر سيبويه" مما 
                                     ظهاره، قولك (يا عبد  اهللا) والنداء كله، مر والنهي، وعلى الفعل المتروك إينتصب في غير األ

.. فحذفوا الفعل لكثرة استعماله في كالم، وصار (يا) بدل اللفظ الفعل، .                  ا (يا زيد ) فله علةوأم
  . )3(وكأنه قال: (يا أريد عبد اهللا)، فحذف أريد وصارت (يا) بدل الفعل المحذوف"

والمبرد يذكر أيضا أن (يا) بدل من الفعل المقدر، ويقول في المنادى " اعلم أنك إذا 
بته وانتصابه على الفعل متروك إظهاره، وذلك قولك: (يا عبد اهللا)، ألن           ً   دعوت مضافا  نص

بها وقع أنك قد ولكن  ،ال أنك تخبر أنك تفعل (يا) بدل من قول: (أدعوا عبد اهللا وأريد)،
         ً                                                                        أوقعت فعال ، فإذا قلت:  (يا عبد اهللا) فقد وقع دعاؤك ب (عبد اهللا)، فانتصب على أنه مفعول 

، وذهب ابن هشام إلى ذكر الخالف في عامل )4(لك كل ما كان نكرة"تعدى إليه فعلك، وكذ
نصب المنادى، فمن النحاة من ذكر أن عامل النصب هو فعل مقدر وتقديره (أدعو زيد)، 
(أنادي زيد)، وبعض النحاة ذهبوا إلى أن عامل النصب في المنادي أن أداة النداء (يا)، نابت 

                                   ً              من النحاة من ذكروا أن المنادى مفعوال  به، وذلك مثل ، و)5(                          ًمناب (أدعو) ويجوز ذلك أيضا 
قول: (يا عبد اهللا)، والتقدير (أدعو عبد اهللا)، حيث أناب (يا) بدل الفعل المحذوف، ونصب 
المضاف المنادى في (عبد اهللا) حيث إنه شبهه بأداة النداء مثل : ( يا حسن الوجه)، (يا رفيق 

                     ً                         ً قول رجل أعمى: (يا رجال  خذ بيدي)، إنما ينصب لفظا  بالعباد)، أو يكون نكرة مقصودة مثل 
  .)6(             ً                     في كونه مضافا  مثل قول: (يا عبد اهللا)

                                                           

  .230غيينأساليب الطلب عند النحويين والبال )1(
  المصدر السابق )2(
  .1/291الكتاب  )3(
 .4/202المقتضب  )4(

  .316-1/315وانظر شرح المفصل  173أسرار العربية  )5(
وانظر األشباه  2/752وانظر كتاب المقتصد في شرح االيضاح  202شرح قطر الندى ووبل الصدى ) 6(

  .249/ 2والنظائر 
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الجرجاني أيضا ذكر أن النداء إنما هو كالم تام بتقدير فعل مضمر " وجملة األمر أنه 
                          ً                                                ال يكون كالم من حرف وفعل أصال ، وال من حرف واسم إال في النداء، نحو (يا عبد اهللا)، 

 (أريد)،       ً                      ً                                    ك أيضا  إذا حقق األمر كان كالما  بتقدير الفعل المضمر الذي هو (أعني)،وذل
  .)1((أدعو)،(يا)، ودليل عليه، وعلى قيام معناه"

ومن النحاة من استدل على أصل المنادى المفعولية على تقدير الفعل (أدعو) أو 
وأن األداة أقامت مقام (أريد)، لكنهم تركوا إظهار هذا الفعل، وأصبحت (يا) للداللة عليه، 

، واستدل بعض )2(الفعل المحذوف وأبدلت محل الفعل، وأن المنادى منصوب بالفعل المحذوف
                                                                              النحاة على أن أصل المنادى منصوب على أنه مفعول به، قول بعض العرب في (يا إي اك)، 

سيبويه  ، وذكر)3(عندما يكون المنادى منصوبا، وجاءوا بالضمير المرفوع منه قول (يا أنت)
" ومما يدلل على أنه ينتصب على الفعل ، وأن (يا) صارت بدل من اللفظ بالفعل قول 
                                                                                       العرب: (يا إياك)، وإنما قلت: (يا إياك عني)، لكنهم حذفوا الفعل ، وصار (يا)، (أيا)،(أي )، 
بدال من اللفظ بالفعل، وزعم الخليل أنه سمع بعض العرب تقول: (يا أنت)، فزعم أنهم جعلوه 

  .)4(موضع المفرد"

وأن مذهب جمهور البصريين أن العامل في نصب المنادى هو إضمار الفعل، واألداة 
  .)5(أقامت مقام الفعل

وذكر السكاكي أن أدوات النداء عاملة ناصبة لألسماء، فتنصب المنادى لفظا إذا كان 
   )6(                   ً          ً           ً       نكرة، أو مضافا لفظا  أو تقديرا ، أو مضارعا  للمضاف

إلى فساد قول النحاة في تقدير الفعل الناصب للمنادى ، وأن إظهار وذكر ابن جني 
الفعل المحذوف يؤدي إلى فساد غرض الكالم، ويغير األسلوب من إنشائي إلى خبري، ويذكر 
ابن جني " إذا كان الفعل قد حذف في الموضع الذي لو ظهر فيه لما أفسد المعنى، وكان ترك 

حال المعنى وأفسده أولى وأحجى، أال ترى أنهم إظهاره في الموضع الذي ظهر فيه أل
يقولون: (الذي في الدار)، وأصله (الذي استقر أو ثبت في الدار)، ولو أظهروا الفعل هنا لما 

                                                           

  .10دالئل اإلعجاز  )1(
 .2/753وانظر كتاب المقتصد في شرح االيضاح  4/202المقتضب  )2(

  1/316شرح المفصل  )3(
  1/291الكتاب  )4(
  .232أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  )5(
  .101مفتاح العلوم  )6(
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                       ً                                                   أحال معنى، وال أزال غرضا ، فكيف بهم في ترك إظهار  في النداء، أال ترى أنه تجشم 
ال األمر، فصار إلى لفظ الخبر المحتمل                        ً               ً       إظهاره فقيل: (أدعو زيدا ) و (أنادي زيدا )، الستح

، واتفق ابن مضاء في رأيه مع ابن )1(للصدق، والنداء مما ال يصلح فيد تصديق وال تكذيب"
  .)2(                                                           ًجني الذي إذا أظهر الفعل المضمر تغير المعنى وصار النداء خبرا 

  ر الفعل:ويذكر السيوطي أن نصب مفعول به يكون بفعل لزم اإلضمار، ومن أسباب لزوم إضما

 ظهور معناه وقصد اإلنشاء. - 

 إظهار الفعل يوهم اإلخبار. - 

 .)3(كثرة االستعمال والتعويض عنه بحرف النداء ويقدر بأدعو أو أنادى - 

وهذا مذهب جمهور النحاة، وذهب يعض النحاة أن عامل النصب هو عامل معنوي، 
اختلف النحاة في والبعض اآلخر من النحاة ذكروا أن عامل النصب هو حرف النداء، لكن 

  .)4(ذلك قيل: على سبيل النيابة والعوض عن الفعل المحذوف وهذا يشبه المفعول به

وذكر السيوطي أن حروف النداء إنما هي أسماء أفعال بمعنى (أدعو) مثل قول: 
، وذكر أنها أفعال لكن يلزم اتصالها بالضمير، )   )5                                (أف ) بمعنى (أتضجر) وليس ثم فعل مقدر

  .)6(ا سائر العواملكما يتصل معه

وبهذا أجمع النحاة أن نصب عالمة اعراب المنادى المضاف والمضاف إليه وشبيه المضاف، 
  .)7(وأن النصب هي أخف الحركات اإلعرابية

  

  

                                                           

  .1/187الخصائص )1(
الرد على النحاة، أحمد بن عبد الرحمن بن محمد، ابن مضاء، ابن عمير اللخمي القرطبي، أبو  )2(

  .72، 1979-هـ1399، دار االعتصام، 1هـ)، تحقيق: محمد إبراهيم البنا، ط592العباس،(تـ
  2/32همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )3(
  .249-2/248وانظر األشباه والنظائر  2/32همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )4(
 .2/33همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )5(

  المصدر السابق. )6(
  .108وانظر المرتجل  4/252المقتضب )7(
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  عامل بناء على الضم في المنادى المفرد المعرفة:
يبنى المنادى على الضم، ويكون في محل نصب في حالتين، وهما: إذا كان معرفة 

ٌ                            بل النداء مثل (يا زيد )، وإذا كان نكرة مقصودة مثل (يا رجل )، وأصبح بمنزلة المعرفة في ق                                                        
  ،)1(النداء

  :منه قول األعشى

ــ َ قَ ــرةُ لَ ْ تْ  َ   الَ يره :   َ  ُ       ــ م    ــتُ ز ــا  ِ اِئ     ُ     ا جئ        ره

   
 ـي عليو         َـ  َ ل ي    ك     لـي ميوو           ـ  )    ) 2 ُ   يارجـلُ     ك ْ   نْ

  

    

مفرد المعرفة يبنى إن األصل في علة المنادى هي النصب، لكن مجيء المنادى ال
                                                       ً      ً                      على الضم، وذلك  كما يذكر المبرد " إذا كان المنادي واحدا  مفردا  معرفة يبنى على الضم، 
                                                                            ً  ولم يلحقه التنوين، وإنما فعل ذلك به لخروجه عن الباب ومضارعته ما ال يكون معربا ، 

الظاهرة أن  ألن حد األسماء ،فقد أخرجته من بابه )،يا عمرو(و )يا زيد( :وذلك أنك إذا قلت
فزيد غيرك غير  )قال زيد( :فتقول ،عن واحد غائب والمخبر عنه غيرها  ًا تخبر بها واحد

المخاطب فلما قلت يا زيد خاطبته بهذا  وأنت تعنيه أعني )قال زيد( :وال تقول ،المخاطب
لتاء) ، وشبهها المبرد ومثل (أنت)، (إياك)، و(ا)3(مبنيا" االسم فأدخلته في باب ما ال يكون إال

في قمت و(الكاف) في ضربتك فأخرجها من باب المعرفة إلى باب البناء على الضم؛ ألنها 
  .)4(تخالف ما هي عليه من جهة االعراب؛ وألنه دخل في باب الغايات 

واحتج البصريون على أنه مبني على الضم، وإذا كان في األصل النصب؛ ألنهم 
وأوجه الشبه بين المنادى المفرد المعرفة  شبهوه (بكاف) الخطاب، وكاف الخطاب مبنية،
  .)5(وكاف الخطاب: هي الخطاب والتعريف واإلفراد

                    ً                             ً                        وأكد بعض النحاة أيضا  أنه مبني على الضم وليس معربا ، بسبب حذف التنوين، ولو 
                               ً                                              أنه معرب لما حذف التنوين، وأيضا  أكدوا على أنه مبني على الضم في محل نصب، بنصب 

  .)6(عه، وبجواز النصب على موضع النعت والعطف عليهالمضاف الواقع موق

                                                           

 .209وانظر شرح قطر الندى ووبل الصدى  1/319وانظر شرح المفصل  183- 2/182الكتاب  )1(

  .4/333 وانظر شرح شافية ابن الحاجب 1/319وانظر شرح المفصل  48ديوان االعشى  )2(
  205- 4/204المقتضب )3(
  .205-4/204المقتضب)4(
  .1/324الفالنصاف في مسائل الخا) 5(
وانظر االنصاف في مسائل  209وانظر شرح قطر الندى ووبل الصدى 320- 1/319شرح المفصل ) 6(

   237-1/326الخالف



61 

أما سبب تمكن الحركة في المنادى المفرد المعرفة، فإنها حركة بناء، مثل قول : (يا 
                                                                             حكم ) بنته على الحركة لتفرق بين ما جرى للتمكن وعرض له وبين ما صادفه البناء في 

  .)1(                                       ًأحواله مثل(كم) و (من) وما هو ليس متمكنا 

    البناء في المنادى المفرد عند البصريين على الضم لعدة أسباب:واستحق 

                                                                    ُ           أنها شبهت بالغايات مثل (قبل) و(بعد)، ووجه الشبه بينهما إذا أضيف أو ن ك ر  المنادى  - 
 .)2(أصبح معربا، أما إذا أفرد بني

 .)3(أن الضمة من أقوي الحركات، وموضع الضمة لداللة التمكن - 

                                                   ً       ى ياء المتكلم،  وحذفت ياء المتكلم واكتفى بالكسر بدال  منها، إذا كان المنادي المضاف إل - 
                                                  ً                           أما إذا كان المنادى نكرة ومضاف إلى غائب كان منصوبا ، وبهذا اعتبرت حركتا الفتح 

 .)4(والكسر حركة إعراب للمنادى، أما الضمة فاعتبرت حركة بناء للمنادى

مرفوع بغير تنوين، ليكون بينه أما الكوفيون فاحتجوا على أن المنادى المفرد المعرفة 
وبين ما هو مرفوع برافع صحيح، وأما المضاف فنصب، ألنه أكثر ما وجد في كالم المعرب 

  .)5(وكثر استعماله

وذكر الفراء أن المنادى مبني على الضم، وأن االسم فيه ليس بفاعل، وال مفعول به، 
عن الصوت األول، وهو (يا) في  وال مضاف إليه، وذكر أنه لما كثر في كالم العرب استغنوا

                                                                ً                 أوله عن الثاني حذف األلف في آخرها، وبنوا آخر االسم على الضم تشبيها  بـ (قبل) و(بعد) 
  .)6(تشبيها بالغايات، فبني على الضم

  

  
                                                           

  . 2/767كتاب المقتصد في شرح اإليضاح  )1(
  .237وانظر أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  4/204المقتضب  )2(
  .2/767كتاب المقتصد في شرح اإليضاح  )3(
  .768وانظر كتاب المقتصد في شرح االيضاح  1/326االنصاف في مسائل الخالف  )4(
  .1/323االنصاف في مسائل الخالف ) 5(
  المصدر السابق. )6(
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  المنادى المضاف إلى ياء المتكلم:
ن                                             ً                              إن إضافة ياء المتكلم إلى المنادى تستعمل دليال  للمجاملة والتلطف والرفق واللي

، نحو )1(                                    ً                                وحسن الخلق واألدب الجميل، وتفيد أيضا  التوسل إلى المخاطب واالستعطاف له
  .)2(�يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ� 	:قوله 

  إن إضافة (ياء) المتكلم إلى المنادى المضاف فجاز فيه عدة أوجه:

رب، وإبقاء                  ً                                               "حذف الياء تخفيفا  واالستغناء  عنها، وذلك لكثرة استعماله في كالم الع .1
 .)4"(�(3) مم ام �الكسرة دليل على الياء المحذوفة، ونحو قوله تعالى: 

، وذكر المبرد حجة إثبات )5(إبقاء الياء وإثباتها في الوقف والوصل مثل (يا غالمي أقبل) .2
               ًفلما كانت اسما  )،يا غالم زيد(بمنزلة  )يا غالمي( :أنها اسم بمنزلة زيد فقولك الياء"

في الوصل فإنما يقف على الميم  )يا غالم( :ومع هذا أن من قال ،ثبتت والمنادى غيرها
 .)6(ساكنة فيلتبس المفرد بالمضاف"

  :عبد اهللا بن عبد األعلى القرشي ومنه قول    

ـ   ُ وكُ             ي وحـــدكا  ِ    لهِـــ َ  ِ تَ ِإ ْ    نْـــ َ كَ   ْ ذْ ِ ِإ   َ تَ ْ    نْـ

   
ــ ــ    م َ   لَ ي    ــ ــ  ي   َ   ك شَ ء ي     ــ   ِ ا ِإ ــاَِ  ِ  ِلهِ  ) َ   ) 7 َ  َ   ى قَبلَك

  

    

(يا غالمي أقبل)، (يا صاحبي هلم)، تثبت الياء على إثبات الياء متحركة بالفتح مثل  .3
على والدليل  ، ذكر المبرد دليل عل إثبات الياء إلى أصلها ")8(أصلها، واألصل الحركة

لئال  ،وال يكون اسم على حرف إال وذلك الحرف متحرك ،ذلك أنها اسم على حرف

                                                           

  .7/268انظر تفسير البحر المحيط  20- 3/19الكشاف  )1(
  .41سورة مريم، آية  )2(
  . 16آية  ،سورة الزمر) 3(
  .3/274، انظر شرح ابن عقيل 4/245انظر المقتضب  20/ص2الكتاب  )4(
  .204انظر شرح قطر الندى ووبل الصدى  2/210الكتاب  )5(
  4/247المقتضب  )6(
وانظر  1/350وانظر شرح المفصل  247/ص 4وانظر المقتضب   2/210ورد البيت في الكتاب  )7(

  . 368مغني اللبيب
  .107انظر المرتجل في شرح الجمل  4/247المقتضب  )8(
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ف متحركة من ضربتك أال ترى أن الكا ،يسكن وهو على أقل ما يكون عليه الكلم فيختل
 .)1(ومررت بك وقمت يا فتى وقمت يا امرأة التاء متحركة ألنها اسم"

  .)2(              ً                               قلب الياء ألفا ، وحذفها واالستغناء عنها بالفتحة .4
 .)3(               ً                           قلب الياء ألفا  وابقاؤها، وقلب الكسرة فتحة .5
 .)                                    ً                         )4 ضم الحرف الذي كان مكسورا  ألجل الياء وهي لغة ضعيفة مثل (يا غالم ) .6
كان المنادى المضاف إلى ياء في (أبا)(أما) ورد فيها عدة لغات واختلف النحاة  إذا .7

 ، ومن هذه األقوال :)5(فيها
إبدال (الياء)، (تاء) محركة بالكسر، والكسرة دليل على اإلضافة، والكسرة تدل على  - 

 ،)6(�حض�الياء المحذوفة، ففي قوله تعالى: 
 .)7(امرقد قرأ بها القراء السبعة ما عدا ابن ع  - 
، وهذه القراءة قرأ بها ابن )8(                                       َ         َ بدال (الياء)، (تاء) مفتوحة مثل (يا أبت ) (يا أمت )إ - 

 .)9(عامر على خالف باقي القراء الذين قرأوها بالفتحة

                      ً                                                            أن تلحق (التاء)، (ألفا )، مثل قول: (يا أبتا) (يا أمتا)، ويرى النحاة أن األصل في هذه  - 
 ، إال أنهم استثقلوها، فأبدلوا (الكسرة) (فتحة) وقلبت (الياء)            َ    ُ          اللغة (يا أ ب ت ي) (يا أ م ت ي)

 
                                                           

  .4/247ضب المقت )1(
  .3/274وانظر إلى شرح ابن عقيل 349/ 1انظر شرح المفصل  206شرح قطر الندى ووبل الصدى  )2(
  .3/274شرح ابن عقيل)3(
  .206شرح قطر الندى ووبل الصدى  )4(
  المصدر السابق )5(
 .4سورة يوسف، آية  )6(

هـ)، تحقيق: شوقي ضيف، 324موسى بن العباس التميمي،(تـ كتاب السبعة في القراءات، أحمد بن )7(
وانظر الحجة للقراء السبعة،  4/262وانظر المقتضب 344هـ، 1400، دار المعارف المصرية 3ط

هـ)، تحقيق: بدر الدين قهوجي، 377الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي األصل، أبو علي،(تـ
انظر  391-4/390م،1993- هـ1413سوريا، -، دار المأمون للتراث، دمشق2بشير الجويجابي، ط

  .206شرح قطر الندى ووبل الصدى 
  .206شرح قطر الندى ووبل الصدى  )8(
الحجة في القراءات السبع، الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد انظر  344كتاب السبعة في القراءات) 9(

 192-191هـ،1401بيروت، –،دار الشرق 4هـ)، تحقيق: عبد العال سالم مكرم، ط 370اهللا(تـ
   .4/390نظر الحجة للقراء السبعةوا
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 .)2(، وقرأ ابن عامر (يا أبتا)، باأللف والتاء وهي قراءة شاذة)1(     ً (ألفا )    

                                         ُ         ُ                          اثبات (التاء) المتحركة بالضم، مثل (يا أبت ) (يا أمت )، وذلك ألنهم وجدوا أن آخر  - 
 ُ                   ُ           ت )، كما تقول (يا ثبة )، ومن غير االسم تاء تأنيث، فأجروه مجرى التأنيث نحو (يا أب

                                                              ُ   اعتبارها عوض  عن ياء المضاف، وسمع من كالم العرب من يقول: (يا أخت  ال 
 .)3(تفعلي)

إلحاق (تاء) المنادى (ياء): مق قول: (يا أبتي)، (يا أمتي)،دخلت التاء هنا كعوض عن  - 
عوض (ياء) المضاف، واألصل (يا أبي)، و(يا أمي)، وال يجوز اجتماع بين ال

 .)5(، ويذكر ابن هشام أنها لغة قبيحة، وال يجوز إال في الضرورة الشعرية)4(والمعوض

حذف (التاء) عند ترخيم المنادى: مثل قول: (يا أم ال تفعلي)، ويجيز ذلك سيبويه  - 
 .)6(والمبرد ما يجوز في المنادى المرخم في حالتي النصب أو الرفع

  زيادة الالم بين المضاف والمضاف إليه:
تدخل الالم بين المضاف والمضاف إليه، وال تفصل بينها بفاصل وال تغير المعنى 
المراد، وال مغيرة حكم اإلضافة، ونحو قولك: (يا بؤس لزيد) والتقدير (يا بؤس زيد) ، 

  . )7(فأدخلت (الالم) مقحمة مزيدة، ولم تفصل بين المضاف والمضاف إليه

  ومنه قول الشاعر:

ــرب ا   ــْؤس للحـ ــا بـ ْ                     يـ     ــ     ي      لتـ

   
ــتَراحوا  ــطَ فاسـ ــعتْ أراهـ  )   َ     َ      ْ    ) 8            وضـ

  

    

                                                           

  .1/352شرح المفصل  )1(
وانظر حجة القراءات، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة، ابن  392-4/391الحجة للقراءات السبعة  )2(

شرح قطر الندى ووبل الصدى وانظر  354هـ)،تحقيق: سعيد األفغاني، دار الرسالة، 403زنجلة، (تـ
206.  

  .1/351ر شرح المفصل وانظ 4/211الكتاب  )3(
  .1/351شرح المفصل )4(
 .207- 206شرح قطر الندى ووبل الصدى  )5(

  .4/263انظر المقتضب  2/212الكتاب  )6(
  .108الالمات  )7(
  1/447وانظر خزانة األدب  3/325وانظر شرح المفصل  108ورد البيت في  الالمات  )8(
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واألصل المراد يا بؤس الحرب فأقحمت الالم بين المضاف والمضاف إليه لتقوية 
  .)1(االختصاص

  تخصيص النداء:
د في النداء تخصيص، وقد تختص بالنداء لشخص محدد، ويكون سد مسد اآلخرين، رو

 خم حم جم يل ىل مل خل �مثل قوله تعالى:  )2(ويعمم خطابك اآلخرين
  ، وبهذا يختص النداء.)4(، وهنا  خص النبي بالنداء ألنه إمام القوم وقدوتهم)3(� ىميم  مم

  تكرار النداء :
  ورد في القرآن الكريم تكرار المنادى وهذا يدل على األسباب األتية:

 يئ �، مثل قوله تعالى: )5(الحث على فضل التضرع والجؤار والدعاء واالستغاثة باهللا .1
  ).6(�يت  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب

 حص �، مثل قوله تعالى: )7(إن تكرير النداء يدل على اللجوء إلى اهللا  والتضرع إليه .2
 حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط خضمض حض جض مص خص
 .)8(�مق  حق مف خف

، ومنه  )9(أفاد تكرير النداء تنبيه المخاطب واإلنصات لكل حكم نازل وتقبل النصيحة .3
 من زن  ممرن ام يلىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق� �قوله تعالى: 
 هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن
 ).10(�هت مت خت حت جت هب مب  خب حب جب

                                                           

  .1/447خزانة األدب  )1(
  .4/552الكشاف  )2(
 .1ورة الطالق، آية س )3(

  .4/552الكشاف  )4(
  .3/201 لمصدر السابقا )5(
  .94-93سورة المؤمنون، آية - ) 6(
  .2/560الكشاف  )7(
  .41-  40سورة إبراهيم، آية )8(
  .4/351الكشاف  )9(
  .2-1سورة الحجرات، آية  )10(
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                     المنادى المعر ف بال:
                                     ً                                   ذكر سيبويه إلى عدم جواز أن تنادي اسما  فيه (ألف) و(الم)،إال أنه ورد في كالم 
العرب( يا اهللا اغفر لنا) وذلك من قبل أنه اسم قبل يلزمه (األلف) و(الالم)، ومع كثرة 

  .)1(ي كالم العرب نزلت األلف والالم منزلة نفس الحروفوجودها ف

وافق المبرد كالم سيبويه أن االسم ال ينادى إذا كان فيه (ألف) و(الم)، ألنك إذا 
ناديته أصبح معرف باإلشارة بمنزلة هذا وذاك، وال يدخل تعريف على تعريف، أما قول: (يا 

  .)2(م) أحد حروف                     ٍ                  اهللا اغفر لنا) فإنه داع ، وألن (األلف) و(الال

ذكر المبرد أن (إاله) هي أصل الكلمة وأن (األلف) و(الالم) بدل من همزة (إله)، 
  .)3(وأصبحت بمنزلة نفس الحرف إذا كانت بدال منه

وذكر ابن يعيش أنه ال تجتمع حروف النداء مع المنادى المعرف (بال)، ويمكن أن 
  ن، وهما:                                             توصل إليه ب (أي ) أو (هذا)، والسبب في ذلك أمرا

ألن (األلف) و(الالم) تفيدان التعريف، والنداء يفيد التخصيص، والتخصيص يفيد  - 
                                                               ً           التعريف، فلم يجمع بينهما، وألن أحدهما يكفي، وأصبح حرف النداء بدال  من (األلف) 

 و(الالم).

إن (األلف) و(الالم) تفيدان العهد، ويكون العهد بين اثنين والثالث غائب، والنداء خطاب  - 
 .  )4(ضر، فلم يجمع بينهما لتنافي التعريفلحا

  :، ودليلهم قول الشاعر)5(أما الكوفيون فذهبوا إلى جواز نداء ما فيه (ال)

ــ َ فَ ــ     ُ َ ا الغُلَ     يـ ــذَ      امـ ــرا  ِ    َّ َ    انِ اللَّـ       َ     ان فَـ

   
 ) َ   ) 6    ا شَـــرا  َ انَ  َ    ْ َ      ا َأن تَكْســـب ُ    ِ    ِإياكُمـــ

  

    

  .)7(فقال: يا الغالمان فأدخل على حرف النداء (األلف) و(الالم)

                                                           

  .2/195الكتاب  )1(
  .4/239المقتضب  )2(
  .4/240 لمصدر السابقا )3(
  .1/343شرح  المفصل  )4(
  .1/274االنصاف في مسائل الخالف  )5(
  .5/152أنظر شرح الكافية  1/274شرح المفصل  وانظر 4/243المقتضب فيالبيت ورد  )6(
  .1/275االنصاف في مسائل الخالف  )7(
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ما البصريون فاحتجوا إلى عدم جواز اجتماع بين أداة النداء التي تفيد التعريف، أ
  .)1(و(األلف) و(الالم) التي تفيد التعريف أيضا، وال يجتمع تعريفان في كلمة واحدة

وذكر الجرجاني أن االلف والالم تفيدان التعريف، ولكن في (يا اهللا) وإنهما عوض 
)، فإن (األلف) و(الالم) في كلمة اهللا ليست للتعريف إنما عن (الهمزة) المحذوفة في (إله

  .)2(للتعويض
ذهب البصريون إلى االسم المعرف بال نحو (يا أيها الرجل)، (يا هذا الرجل) هو 

                                      ً                       ، وذهب بعضهم أنها عطف بيان، وليست نعتا ، مثل ابن يعيش يقول: " )3(نعت (ألي) أو(هذا)
ي النحو (هذا الرجل) إنما هو عطف بيان، وقول : إنه إن حقيقة هذا النعت، وما كان مثله ف

نعت تقريب، وذلك ألن النعت تحلية الموصوف بمعنى فيه أو شيء نفسه، وهذه األجناس 
  .)4(                                                                   ً فهي شرح بيان األول كالبدل والتأكيد، ولذلك كان عطف  بيان ولم يكن نعتا "

  حذف المنادى:
وليها جملة أسمية مثل (يا بؤس زيد) أو وليها اختلف النحاة في أداة النداء (يا) إذا 

، أو أفعال التعجب والمدح والذم مثل (يا )6(�ٰى ين ىن �مثل قوله تعالى:  )5(حرف
  .)8(�ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ�مثل قوله تعالى:  )7(نعم المولى ونعم النصير)، أو فعل أمر

، )9(دىوهذا ما ذهب إليه بعض النحاة أن أداة النداء(يا) جاز حذفها أو حذف المنا
، أنها على التقدير (أال يا هؤالء يسجدوا)، )10(�ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ�وذكر الفراء في قراءة 

  وحيث إن أضمر هؤالء ويكتفي بأداة النداء (يا).

  

                                                           

  .1/275 االنصاف في مسائل الخالف)1(
  .2/759كتاب المقتصد في شرح اإليضاح  )2(
  .1/143شرح الكافية  )3(
  .3/162االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين وانظر  1/323شرح المفصل  )4(
  .1/82االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  )5(
  .40سورة النبأ، آية  )6(
  .276أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  )7(
  .25سورة النمل، آية  )8(
  .276أساليب الطلب عند النحويين والبالغيين  )9(
  .25سورة النمل، آية  )10(
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  .)1(وسمع عن بعض العرب تقول (أال يا ارحمنا) 

وتحذف أداة النداء لداللة المنادى عليها كما يحذف المنادى لداللة أداة النداء عليه، 
المدني ، وهذا في قراءة الكسائي وجعفر )2(                       ً                  هذا المنادى يقدر محذوفا  إذا ولى أداة نداءوب

وأبي عبد الرحمن السلمي والحسن البصري وحميد األعرج في قراءة  ويعقوب الحضرمي
، ويحذف المنادى في قول )4(، والمراد يا هؤالء اسجدوا)3(�ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ�قوله تعالى: 

  :، وأيضا قول الشاعر)5(دير (يا قوم بؤس لزيد)(يا بؤس لزيد) بمعنى وتق

ـــمكُلُّه نَـــةُ اِهللا واألقْـــوامـــا لَعي               ُّ ُ     ْ      ِ   ُ َ  َ      

   
والص     اِل ِ  ح  و  ن    ع   ـ  )6 (   ِ   جـارِ                سـمعان مـن      ى َ   لَ

  

    

وهنا حذف المنادى لداللة أداة النداء عليه، والمراد يا هؤالء أو يا قوم لعنة اهللا على 
  .)7(سمعان

مثل قول  )8(وال تراها في النداء وفي األمر وهي تنبه مأموروذكر سيبويه أن (يا) للتنبيه 
  الشاعر الشماخ: 

ــ أال ي       َياني قــق ا اس   َ           ــ ــَل غَ َ   َ     ب  ــنْج س ارة    ْ      ال    

   
َ    َ وقَبَل منَ  َ   ـ اي      ـ ـ      د   َ  ا قَ وآج نـرضح             9 (  ِ اِل( 

  

    

ويذكر ابن مالك أن المنادى قد يحذف إذا ولى(رب)، (ليت)، (حبذا) مع أداة النداء، 
، وذكر أبو البركات " إنما اختص هذا بتقدير فعل )10(نبيه وليست للنداء                  وبعضهم عد ها أداة ت

                                                           

  .5/74وانظر الكشاف  2/290معاني القرآن للفراء  )1(
  .1/82االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  )2(
  .25سورة النمل، آية  )3(
 .1/83االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  )4(

  .386-1/385وانظر شرح المفصل  73المفصل في صناعة االعراب  )5(
وانظر   1/385وانظر شرح المفصل  73لمفصل في صناعة االعرابوانظر ا 1/320ورد في الكتاب  )6(

  .1/97االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين 
  .2/44وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  1/97االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  )7(
  .4/224الكتاب  )8(
  .488وانظر مغني اللبيب  4/224ورد البيت في الكتاب  )9(
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. محمد بن عبد اهللا ابن مالك الطائي الجياني، أبو عبد اهللا ، جمال  )10(

-هـ1398هـ)، تحقيق: محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 672الدين، (تـ
  .357، وانضر الجني الداني في الحروف والمعاني 179م، 1967
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األمر دون الخبر، ألن المنادى مخاطب، والمأمور مخاطب، فحذفوا أو المخاطبين واكتفاء 
  .)1(بالثاني عنه، وال يوجد نداء يكاد ينفك عن األمر أو جرى مجراه من الطلب والنهي

  .)2(عمل يا للداللة على معنيين وهما التنبيه والنداءأما ابن جني فيرى إن يمكن أن تست

غير ما ال  أما البالغيون فأشاروا إلى أن حذف أداة النداء في غير أسماء اإلشارة أو
يا بؤس  مثل (وأن حذف المنادى  ،         ًوال مندوبا                                        ًيمتنع عن الم التعريف إذا لم يكن مستغاثا 

  .)3( )أال يا سلمي جائز(و )لزيد

  الترخيم:
  : لترخيم لغةا

هو التليين، والترخيم في األسماء ألنهم يحذفون أواخرها ليسهل النطق بها، ومنه 
                                                         ِ                     ترخيم االسم في النداء، وهو حذف آخر حرف أو أكثر مثل (يا حار ) واألصل (يا حارث) أو 

ِ                                                                     (يا مال ) والمراد (يا مالك )، وسمي بالترخيم لتليين الصوت بحذف آخر حرف في االسم       )4( ،
القطع مثل قول: (رخمت الدجاجة) وتعني انقطع بيضها، وفي الصوت، (صوت رخيم) وهو 

  .  )6(وهو التسهيل )5(أي ضعف تقطيع
  :              ًالترخيم اصطالحا 

  .)7(                                                                        ًهو حذف أواخر االسماء المفردة المعرفة في النداء أو الحذف أواخر االسم تخفيفا 
لضرورة الشعر، وهذا الحذف والترخيم ال يكون إال في النداء فقط في غيره إال في ا

                                                          ً                         كان لكثرة النداء في كالم العرب فحذفوا أواخر االسم، وذلك طلبا  للتخفيف، كما أنهم حذفوا 
، والترخيم خصائص المنادى وال يجوز في غيره إال )8(التنوين، وحذفوا (الياء) في (قومي)

  .)9(للضرورة الشعر

                                                           

  .2/44وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  1/86الخالف بين النحويين  االنصاف في مسائل )1(
  .2/198الخصائص  )2(
  .44مفتاح العلوم  )3(
  5/520 -1/149انظر شرح المفصل  12/234لسان العرب  )4(
  .198المرتجل في شرح الجمل )5(
  .2/74همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )6(
  .56وانظر التعريفات 2/791المقتصد في شرح اإليضاح  انظر كتاب 2/239الكتاب  )7(
  .178انظر اسرار العربية  2/239الكتاب  )8(
  .2/74وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  44مفتاح العلوم )9(
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  قسمين: وقسم الترخيم إلى

قي ما قبل المحذوف على حاله في الحركة أو السكون مثل أن يحذف آخر االسم ويب - 
     ِ  َ        َ  َ               ِ                                             (حار ث ) عند الترخيم تصبح (يا حار )، وكذلك (يا س ل م ة ) (يا س ل م ) على لغة من ينتظر.

أن يحذف ما يحذف من آخره ويبقى االسم كأنه قائم برأسه غير منقوص منه، فيعامل  - 
                ُ        ُ   (يا حار )، (ب ر ث ن ) (يا ب ر ث )،  :) يقال                                          معاملة االسم التام فيبنى على الضم مثل (حارث 

       ُ      ُ      َ                                                           وكذلك (أ م ام ة ) (يا أ م ام ) كلهم بالضم ، فالضمة هنا غير أصلية ألنها ضمة النداء فهي 
 .)1(للبناء

  شروط الترخيم في النداء وهي:

 .)2(                 ًأن يكون االسم علما  - 
 .)3(أن ال يكون مضاف - 
 )4(ال يكون مندوبا وال مستغاث به - 
 .)5(حروفه عن ثالثة أحرف إال ما كان تاء تأنيث جاز ترخيمه أن تزيد عدد - 

وأما المنادى الثالثي فهو موقع خالف بين العلماء، وهو ما لم يجز البصريون 
  الترخيم فيه، وعلى عكسهم الكوفيون أجازوا الترخيم في الثالثي.

كل                                                  ً                  واشترط البصريون على أن يكون المنادى المرخم زائدا  عن ثالثة أحرف، وأن
اسم مكون من ثالثة أحرف ال يحذف منه شيء إال إذا كان آخره الهاء، والغاية من ترخيم 
النداء التقليل والتخفيف؛ وألن االسم المكون من ثالثة أحرف هو أخف شيء من كالم 

، وعلة الترخيم هي الحذف المراد التخفيف كالرباعي إذ يرد )6(العرب، فكرهوا الحذف فيه
  .)7(لثالثي األصل في االسماء يرد غيره إليه، والخماسي يرد إلى الرباعيإلى الثالثي، وا

                                                           

  .1/379وانظر شرح المفصل  182وانظر أسرار العربية  247- 2/241الكتاب  )1(
  .1/374ر شرح المفصل وانظ 71المفصل في صناعة االعراب  )2(
  .1/374وانظر شرح المفصل  71المفصل في صناعة االعراب  )3(
  .1/374وانظر شرح المفصل  71المفصل في صناعة االعراب  )4(
  .1/374شرح المفصل ) 5(
  .256-2/255الكتاب )6(
  .199المرتجل  )7(
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                                                                      ً     أما الكوفيون والبغداديون فأجازوا ترخيم االسم الثالثي إذا كان وسطه متحركا  مثل 
                           ُ                                                     (ع ن ق ) (يا ع ن )، و(ح ج ر) (يا ح ج )، أجاز الكوفيون ترخيم االسم المضاف ويكون الترخيم في 

ِ            ِ   (يا آل عام ) (يا آل عام ر)، ( يا آل مال ) (يا آل مال ك) آخر االسم المضاف مثل                           ِ          )1(.  
  وحجة الكوفيون في ترخيم االسم المضاف قول الشاعر زهير بن أبي سلمى:

ـ   ي ظَّكـمخذُوا ح        َّ     ُ   ـ َ    ْ   ا آَل عكْ        ْ ُ     م واذْكُـروا  ِ رِ   

    ــذكر ــبِ تُ بالغَي حمــر ــرنا وال أواص             ُ  ِ  َ                   ) 2( 
  

    

  .)3(للترخيمحيث إن الشاعر أراد يا آل عكرمة حذف التاء 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  .1/284ف بين النحويين وانظر االنصاف في مسائل الخال 2/791كتاب المقتصد في شرح اإليضاح  )1(
وانظر االنصاف في مسائل الخالف بين  2/271وورد في الكتاب  41ديوان زهير بن أبي سلمى  )2(

 .1/284النحويين 

  .1/285االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  )3(
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  :المبحث الثاني
  المنادى بحذف حرف النداء

  

                                                                       ً     ورد في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر حذف أداة النداء وبقاء المنادى داال  على 
النداء وهذه األمثلة التي وردت في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر، وردت ثالث عشرة مرة، 

  ث مرات في سورة يوسف، وتسع مرات في سورة إبراهيم. مرة واحدة في سورة هود، وثال

  .)مع      ً                           ) أيضا  ست مرات، ومرة واحدة بلفظ (نت) ست مرات، ولفظ (ٰىوورد لفظ (

) بعد أداة النداء المحذوفة، وذلك ألنها تدل على اإلطالق وال ٰى( اختص ذكر لفظ
وقات والقائم على إذا دلت على اإلطالق ألن اهللا هو المتكفل بوجود المخل 	تذكر إال هللا 

هدايتها، والمدبر ألمرها، وهي أكثر ما ورد بها الدعاء في القرآن الكريم؛ أما أصحاب 
، إن النداء باألداة )1(الديانات السماوية األخرى فيؤمنون بوجود الرب لكن بلفظهم معتقداتهم

ر الوجه على المعنى، فيظه تالنداء المحذوفة تضفي إلى النداء إلى صبغة جديدة وإيحاءا
  وما سوى ذلك.البالغي من دعاء وزجر وتعجب وندبة وتعجب 

وإن السياق في حذف األداة يدل على العجلة والسرعة في تنفيذ االمر، ويكون الحذف 
      بغرض االختصار وعدم اإلطالة.  

  ) يدل على زيادة في الدعاء والتقرب والتضرع والخشوع إلى اهللا.يهإن استعمال لفظ (  

بـ(يا) سواء كانت مضمرة أم ظاهرة، هي بحذ ذاتها داللة إعجاز ألن (يا)  	اهللا إن نداء
  .)2(أقرب إلينا من حبل الوريد 	تستعمل للنداء البعيد ولكن اهللا 

إن صياغة النداء ، )3(� نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر �: 	قوله  - 
ث جاء الدعاء بعد هنا جاء به دالالت أخرى كالدعاء واالستغاثة و الندبة وغير ذلك، حي

                                                           

تحقيق:  وانظر شرح أسماء اهللا الحسنى في ضوء الكتاب والسنة، 8- 6-8/3أسماء اهللا الحسنى، د.ت،  )1(
وانظر كتاب أسماء اهللا 1/164السعودية –سعيد بن على بن وهف القحطاني، مؤسسة سفير، الرياض 

  .1047الحسنى، محمد راتب النابلسي، د.ت 
   .8/8أسماء اهللا الحسنى، د.ت،  )2(
  47سورة هود: آية  )3(
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أن استقرت السفينة على الجودي فدعا نوح ربه، ووعده اهللا بنجاة أهله، فالسياق فيه 
، ولكن ابنه لم يكن من اهله ألنه كفر برب العز، ونجى اهللا من كان من أهله من عجلة

 . الذين وعده اهللا بنجاتهم،  فحذفت حرف النداء والقصد منها هو السرعة وفراغ الكالم

، بالنظر هنا إلى السياق فإنه ال مجال لإلطالة، )1(حف�جف  مغ جغ مع �: 	ه قول - 
فقد أرادو ستر مسألة والكف عن الخوض فيها، فقالوا ذلك بأقصر وأسرع الطرق حتى 

              ً                          ء؛ وذلك تمشيا  مع الحذف واالختصار والستر.أنهم حذفوا حرف الندا

 ).33آية  سورة يوسف:( � اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث �: 	قوله  - 

سورة ( �خضمض حض جض مص خص حص مس خس  حس �: 	ه قول - 
 ).101آية  يوسف:

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه �: 	قوله  - 
 ).35آية  :سورة إبراهيم (�ٍّ

 ).36آية  سورة إبراهيم: (�مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ �: 	قوله  - 

 (�ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت �: 	قوله  - 
 ).37آية  سورة إبراهيم:

 مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق �: 	قوله  - 
 ).37آية  سورة إبراهيم: (�من زن رن

 ).38آية  سورة إبراهيم: (�ني مي زي ري ٰى ين ىن �: 	قوله  - 

 )40سورة إبراهيم، آية  (�خض حض جض مص خص حص �: 	قوله  - 

 ).40آية  سورة إبراهيم: (�جع  مظ حط �: 	قوله  - 

 )41آية  سورة إبراهيم: (�مق  حق مف خف حف جف مغ جغ �: 	قوله  -

  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه �: 	قوله  - 
 ).44آية  ورة إبراهيم:س (�ٰرٰى

                                                           

  29 سورة يوسف: آية )1(
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  المبحث الثالث
  اجتماع أسلوب النداء بغيره من األساليب الطلبية

  

               ً               ً       ً                                   إن النداء غالبا  ما يكون مقرونا  مباشرة  بغيره من أساليب الطلب، وقد ورد في 
                                                  ً                          الجزأين الثاني عشر والثالث عشر أسلوب النداء مقرونا  بغيره من األساليب في واحد 

             ً     عشرين موضعا  وهي:و

، مجيء أسلوب النداء في )1(�حب جب هئ مئ خئ حئ جئ �: 	قوله  - 
وتالها أيضا أسلوب  )3(�خئ حئ�      ً                            مقرونا  بأسلوب اBمر في قوله تعالى:  )2(�جئ�

 ،وهذه اآلية الكريمة اجتمع ثالثة أساليب مختلفة.)4(�هئ مئ�النهي في قوله تعالى: 

 حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع مظ �: 	قوله  - 
: � وهنا اجتمع أسلوب النداء في قوله ،)5(�حكخك جك مق

 .)9(�جف� ،)8(�مع�: �       ً                   مصاحبا  ألسلوب األمر في قوله )7(�مغ�،)6(�جع�

، )10(�يثىف ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت �: 	قوله  - 
مقرونا بأسلوب األمر  )11(�مت�وفي هذه اآلية الكريمة وجد أسلوب النداء

 .)12(�نت�

                                                           

  .42سورة هود، آية  )1(
  .42سورة هود، آية  )2(
  .42سورة هود، آية  )3(
  .42سورة هود، آية  )4(
  .44سورة هود، آية  )5(
  .44سورة هود، آية  )6(
  .44سورة هود، آية  )7(
  .44سورة هود، آية  )8(
  .44سورة هود، آية  )9(
  .48سورة هود، آية  )10(
  .48سورة هود، آية  )11(
  .48سورة هود، آية  )12(
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ه اآلية ، اجتمع في هذ)1(�جحمح  مج حج مث هت مت خت حت جت �: 	قوله  - 
تال أسلوب النداء أسلوب األمر في  )2(�حت�الكرية أسلوب النداء في قوله تعالى: 

 .)3(�خت� قوله تعالى:

، وفي هذه )4(�مل خل حل جل مك لك خك حك جك �: 	قوله  - 
بأسلوب األمر في  )5(�حك جك�اآلية الكريمة اجتماع أسلوب النداء في قوله تعالى: 

 .)6(�خك �قوله تعالى: 

 جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف �: 	قوله  - 
، وهنا مجيء أسلوب النداء في )7(�خم  حم جم هل مل خل حل

 .)9(�مف�مقرونا بأسلوب اMمر في قوله تعالى :  )8(�خف�قوله تعالى: 

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله  - 
بأسلوب اBمر في قوله  )11(�خل�، حيث اجتمع أسلوب النداء في قوله تعالى: )10(�جن

 .)12(�مل�تعالى: 

 

                                                           

  .50سورة هود، آية  )1(
 .50سورة هود، آية  )2(

 .50سورة هود، آية  )3(

  .43آية  ،سورة يوسف )4(
  .43سورة يوسف، آية  )5(
  .43سورة يوسف، آية  )6(
  .52سورة هود، آية  )7(
  .52سورة هود، آية  )8(
  .52سورة هود، آية  )9(
  .87سورة يوسف، آية  )10(
  .87سورة يوسف، آية  )11(
  .87سورة يوسف، آية  )12(
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، وفي اآلية الكريمة اجتمع المنادى بأداة النداء )1(�جفحف  مغ جغ مع �: 	قوله  - 
 .)3(�جفحف� يتلوها أسلوب األمر في قوله تعالى: )2(�مع �المحذوفة في قوله تعالى:

 ،وهنا مجيء أسلوب النداء في قوله تعالى: )4( �يترث ىت نت مت �: 	قوله  - 

 .)6(� نت �مقرونا بأسلوب اMمر في قوله تعالى :  )5(� مت �

 اك يق  ىق يف يثىف ىث نث مث  زث �: 	قوله  - 
، في هذه اآلية الكريمة توالت أساليب الطلب حيث )7(�مل يك ىك مك لك

 )9(�مث� مقرونا بأسلوب األمر )8(�زث�إن، مجيء أسلوب النداء في قوله تعالى: 

 .)11(�مك لك� )10(�ىق يف�وأسلوب النهي 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل�: 	قوله  - 
النداء في قوله اجتماع أسلوب ريمة ، في هذه اآلية الك)12(�مه جه ين ىن من

، وبالنظر إلى أسلوب النداء ھنا خرج عن مدلوله اBصلي إلى مدلول )13(�مل�تعالى: 

آخر وھو التعجب؛ ولكنه تعجب من نوع آخر حينما أضيف إليه أسلوب اMستفھام في قوله 

                                                           

  .29سورة يوسف، آية  )1(
  .29سورة يوسف، آية  )2(
  .29سورة يوسف، آية  )3(
  .76سورة هود، آية  )4(
  .76سورة هود، آية  )5(
  .76سورة هود، آية  )6(
 .85سورة هود، آية  )7(

 .85سورة هود، آية  )8(

 .85سورة هود، آية  )9(

 .85سورة هود، آية  )10(

 .85سورة هود، آية  )11(

  .63سورة هود، آية  )12(
  .63ية سورة هود، آ )13(
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ويتضح  وھو تعجب مصحوب بالحذر والتوجس مما يخبئه الغيب ،)1(�ىل� تعالي :

 )2(�مه جه ين ىن من خن�قوله تعالي: ذلك في 

، )3(�جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق �: 	قوله  - 

  .)5(�جك�بأسلوب االستفهام  )4(�مق�اجتمع أسلوب النداء 

، واجتماع أسلوب )6(�ممىم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله   - 

 .)8(�ىل�بأسلوب االستفهام  )7(�مل� النداء في قوله تعالى:

في هذه  ،)9(�جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني�: 	قوله  - 

بأسلوب االستفهام  )10(�ىي �اآلية الكريمة اجتماع أسلوب النداء في قوله تعالى: 

 .)11(�يي � في قوله تعالى:

، في )12(�مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ �: 	قوله  - 
بأسلوب  )13(�  ٌّ �هذه اآلية الكريمة اجتماع أسلوب النداء في قوله تعالى: 

 .)14(� َّ � االستفهام في قوله تعالى:

                                                           

  .63سورة هود، آية  )1(
  .63سورة هود، آية  )2(
  .28سورة هود، آية  )3(
  .28سورة هود، آية  )4(
  .28سورة هود، آية  )5(
  .72سورة هود، آية  )6(
  .72سورة هود، آية  )7(
  .72سورة هود، آية  )8(
  .87سورة هود، آية  )9(
  .87سورة هود، آية  )10(
  .87سورة هود، آية  )11(
  .39ة يوسف، آية سور )12(
  .39سورة يوسف، آية  )13(
  .39سورة يوسف، آية  )14(
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إلى الفعل المضارع المسبوق بأداة النفي أال وهي ال النافية، والتي سبقت بالمنادى وبالنظر 
حذفت منه أداة النداء، والنفي والنداء هما أسلوبان لغويان تحددهما مناسبة القول، وهو أسلوب 

 إنكار ويستخدم لدفع ما يتردد في ذهن المخاطب. 

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله  - 
 مقرونا  )2(�خل�، مجيء أسلوب النداء في قوله تعالى: )1(�جه ين ىن من

  .)3(�ىل مل� بأسلوب النهي في قوله تعالى:

، اجتمع )4(� يمجن ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله  - 

 ىل�بأسلوب النهي في قوله تعالى:  )5(�مل�أسلوب النداء في قوله تعالي: 
 .)6(�يل

، )7(�يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من �: 	قوله  - 

 ىل�بأسلوب النهي في قوله تعالى:  )8(�مل�النداء في قوله تعالي:  اجتمع أسلوب
 .)10(�ىي ني مي�، وعطف عليها بأسلوب األمر في قوله تعالى: )9(�ين

  

 

                                                           

  .89) سورة هود، آية 1(
  .89سورة هود، آية  )2(
  .89سورة هود، آية  )3(
 .4سورة يوسف، آية  )4(

  .4سورة يوسف، آية  )5(
 .4سورة يوسف، آية  )6(

  .67سورة يوسف، آية  )7(
  .67سورة يوسف، آية  )8(
  .67ية سورة يوسف، آ )9(
  .67سورة يوسف، آية  )10(



79 

  وجاء أسلوب االمر بعد المنادى بأداة نداء محذوفة مثل:

 )1(�يي ىي مي خي حي جي يه  ىه �: 	قوله  - 

 )2(�جعمض  مظ حط خضمض حض جض مص خص حص �: 	قوله  - 

 )3(�مق  حق مف خف حف جف مغ جغ �: 	قوله  - 

  

                                                           

  .35سورة إبراهيم، آية  )1(
  . 40سورة إبراهيم، آية  )2(
  .41سورة إبراهيم، آية  )3(



  

  

  

  

  

  

  

  : الفصل الثالث
 وما يشبهه أسلوب الطلب باالستفهام

ي عشر الثان  نومــا ورد فــي اجلزأي
  والثالث عشـر
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  المبحث األول
  أسلوب الطلب باالستفهام

  

  أسلوب االستفهام لغة:
  َ ِ  ُ وف ه م ت   ،فَهِمه فَهماً وفَهماًاألصل لالستفهام هو طلب الفهم، و"معرفتك الشيء بالقلب، 

وفَهمت فُلَانًا وَأفْهمته، وتَفَهم الْكَلَام: فَهِمه شَيًئا بعد شَيء وَأفْهمه اَألمر وفَهمه ِإياه:  الشيء
   .)  َ     َ   َ  ")1 سأ له أ ن  ي ف ه م هجعلَه يفْهمه. واستَفْهمه: 

                ً االستفهام اصطالحا :

، هو "طلب حصول )2(م هو (طلب الفهم)أجمع النحاة والبالغيون على أن االستفها
  ).3(صورة الشيء من الذهن"

و(االستفهام) يختلف عن (االستخبار) وذلك ألن االستخبار يفيد طلب الخبر، وكل 
، ومن النحاة من ساوى بين االستفهام )4(                                        ًاستفهام استخبار وليس كل استخبار استفهاما 

طلب الخبر ما ليس عن المستخبر وهو  واالستخبار ومنهم ابن فارس حيث ذكر " االستخبار
                ً                                                      ، وابن يعيش أيضا  ساوى بينهما وذكر " االستفهام واالستعالم واالستخبار بمعنى )5(االستفهام"

وكذلك  واحد، (فاالستفهام) مصدر (استفهمت) أي: طلبت الفهم، وهذه السين تفيد الطلب،
، والزركشي أيضاً ذكر أن  )6()"استخبرت(و )استعلمت(مصدرا  )االستخبار(و )االستعالم(

  .)7(االستخبار هو االستفهام

بين االستفهام واالستخبار، واألسبق بينهما  اًفرق ويذكر بعض النحاة أن هناك
االستخبار، ألنك تستخبر فتجاب بالشيء، إن فهمته أم لم تفهمه، أما إذا سألت باالستفهام فأنت 

                                                           

  .33/224وانظر: تاج العروس  12/459) لسان العرب 1(
وانظر: االتقان في علوم القرآن   2/326وانظر: البرهان في علوم القرآن  5/99) شرح المفصل 2(

  .83الكليات  وانظر: 1/27خزانة األدب وانظر: 2/167
  .18) التعريفات 3(
 .83) الكليات 4(

  .134) الصاحبي 5(
  .5/99) شرح المفصل 6(
  2/326) البرهان في علوم القرآن 7(
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مبرد: "إن المستخبر غير عالم بالجواب إنما ، وقول ال)1(مستفهم، وتقول: أفهمني ما قلته لي
، ومنهم من يقول: إن االستخبار هو لتنبيه وتوبيخ المخاطب وال )2(يتوقع الجواب فيعلم به"

  .)3(يشترط عدم لفهم، على عكس االستفهام
االستفهام في القرآن الكريم يختلف عن االستفهام في كالم البشر، ألن االستفهام في 

، واهللا ال يستفهم خلقه من شيء، فاالستفهام في القرآن الكريم غير 	ن اهللا القرآن الكريم م
حقيقي، ألنه واقع من عالم الغيب ويستغني طلب اإلفهام، على عكس االستفهام الذي في كالم 

  .  )4(البشر كون المستفهِم غير عالم ويتوقع الجواب فيعلم به
ريم ال تحتاج إلى جواب، ألنها من إن أكثر االستفهامات التي وردت في القرآن الك

  .)5(للتقريع 	عالم الغيب والشهادة، إنما استفهامه  	اهللا 
ذهب النحاة إلى أحقية االستفهام في صدارة الكالم، ويذكر الزمخشري : " ولالستفهام 

، فيجب أن )6("تقدم شيء مما في حيزه عليه ال تقول ضربت أزيداصدر الكالم ال يجوز 
ستفهام في صدارة الكالم؛ ألنها جاءت إلفادة معنى االستفهام، وإذا تقدم عليها تكون أدوات اال

  .)7(شيء من الجملة فقدت معنى االستفهام
اختلف النحاة في الفعل الواقع بعد االستفهام ال يكون داالً إال على المستقبل، ومنهم 

ابن سيده أن فعل من ذكر أنه ماض، حيث ال يمنع من مجيء المستفهم غير مستقبل، وذكر 
، ورد عليه من هو أعلم" أن هذا باطل، ولم يمنع )8(المستفهم يشترط عليه أن يكون مستقبالً

و(هل قام زيد أمس؟) و(هل  )9(� مه جه ين ىن من خن� 	أحد، ومنه قوله تعالى 
"10(أنت قائم انت أمس؟) فهذا كله ماضٍ غير آت(.  

                                                           

  .183) الصاحبي 1(
  .3/292المقتضب  )2(
  2/326) البرهان في علوم القرآن 3(
  . 2/327وانظر: الرهان في علوم القرآن 3/292) المقتضب 4(
  .3/84) البحر المحيط 5(
 .5/104وانظر: شرح المفصل  438المفصل  )6(

  4/368وانظر: شرح المفصل  2/206المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح منها  )7(
وانظر اإلتقان في  2/351البرهان في علوم القرآن  وانظر: 457غني اللبيب عن كتاب األعاريب م )8(

  .2/301 علوم القرآن
  .44سورة األعراف، آية  )9(
  .2/351) البرهان في علوم القرآن 10(
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ة سوى زمن المضارع الواقع بعد لم يذكر سيبويه زمن الفعل في الجملة االستفهامي
(هل) وهو يدل على االستقبال، والزمن المضارع الواقع بعد (الهمزة) وهو دال على 

قلت: (هل  ، ويذكر في الكتاب " أن (هل) ليست بمنزلة (ألف االستفهام). وألنك إذا)1(الحال
أنت تدعي أن واقع، وقد تقول: (أتضرب زيداً؟)، وقد أن الضرب  تضرب زيداً؟)، فال داعٍ

  .)2(الضرب واقع"

   المستفهم عنه:
  ينقسم المستفهم عنه إلى قسمين وهما:   

 االستفهام عن المفرد(كلمة): -

أن يستفهم المخاطب مثل قول: (متى جاء زيد؟)، وهذا يدلل على علم المستفهم بمجيء 
ة) أو زيد، لكن يجهل المستفهم وقت المجيء، فتكون اإلجابة على سؤال المستفهم (بكلم

  .)3((بالنص) عما يسأل المستفهم

 االستفهام عن النسبة (الجملة): -

ويكون االستفهام عن مضمون الجملة، ويكون جواب االستفهام باإلثبات أو بالنفي، وهذا 
ألن المستفهم يكون شاكاً في صحة مضمون الجملة أو عن صحة نسبة المسند إلى 

ة مثل قولك: (أزيد منطلق؟)، فتكون اإلجابة المسند إليه، فيحتاج إلى تأكيد مضمون الجمل
  .)4(بـ (نعم) أو (ال)

 أدوات االستفهام:

 همزة االستفهام: -

هي أم أدوات االستفهام وأصلها، وأعمها تصرفاً، وأقوى أدوات االستفهام؛ ألنها 
، ويذكر )5(تدخل في جميع مواضع االستفهام، وتضمنت جميع أدوات االستفهام في المعنى

                                                           

  .457وانظر: مغني اللبيب عن كتاب األعاريب  176- 2/175) الكتاب 1(
  176- 3/175) الكتاب 2(
، 2وانظر التطور النحوي، برجشتراسر، ط 118وانظر دالئل االعجاز  175- 170-3/169الكتاب  )3(

  ، 165م، 1994- هـ 1414الخانجي، القاهرة، جامعة عين شمس، مكتبة
  .165وانظر التطور النحوي  118وانظر دالئل االعجاز  87وانظر الصاحبي  170- 3/169) الكتاب 4(
  30 وانظر الجني الداني 1/217شرح المفصل  291- 3/289وانظر المقتضب  100- 1/99الكتاب  )5(
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(الكتاب) " إنها حرف االستفهام الذي ال يزول عنه إلى غيره، وليس لالستفهام في  سيبويه في
األصل غيره، وإنما تركوا (األلف) في (من) و(متَى) و(هْل)، ونحوهن، حيث أمنوا االلتباس، 

 ىئ نئ مئ زئ رئ  ّٰ �أال ترى أنك تدخلها على (من) إذا تمت بصلتها مثل قوله تعالى:
وتقول (أم هل) فإنها بمنزلة (قد) لكنهم تركوا األلف ، )1(�ىبنب مب زب رب يئ

، وهمزة االستفهام هي حرف مشترك يدخل على األسماء واألفعال، لطلب )2(استغناء"
التصديق مثل (أزيد قائم؟) والتصور مثل (أزيد عندك أم عمرو؟) على خالف غيرها من 

  .)3(األدوات فمنها ما يختص بالتصديق فقط أو بالتصور

فهام حق الصدارة في الجملة وتقديمها على (الفاء) و(الواو) و(ثم)، مثل قوله تعالى: ولالست
 جف مغ جغ مع�، وقوله تعالى: )5(�يت ىت نت مت �، قوله تعالى: )4(�مي خي �

، إن األصل في التقديم العطف؛ ألنها جمل معطوفة، لكن راعوا أصالة (همزة )6(�خف حف
  .)7(ف على خالف غيرها من أدوات االستفهاماالستفهام)، فاستحقت التقديم على حروف العط

إن أدوات االستفهام كلها مبنية، وسبب بنائها كونها تتضمن معنى واحد وهو (همزة 
، ما عدا (أي) فهي معربة كونها ال تأتي إال مضافة فكانت أقرب إلى األسماء )8(االستفهام)

  .  )9(منه إلى الحروف

ي أصل أدوات االستفهام، قد ذهب سيبويه ذهب النحاة إلى أن (همزة االستفهام) ه
  ، )11(، وعند حذفها ال يقدر بغيرها في الحذف)10(إلى جواز حذفها بضرورة الشعر

  
                                                           

  .40سورة فصلت، آية  )1(
  100- 1/99الكتاب  )2(
  .30الجني الداني  وانظر 170- 3/169الكتاب  )3(
  .76سورة البقرة، آية  )4(
 .9سورة الروم، آية  )5(

  .51سورة يونس، آية  )6(
  31الجني الداني  )7(
 ،135-134- 1/108كتاب المقتصد  )8(

 .2/149وانظر شرح المفصل  135-134- 1/108كتاب المقتصد  )9(

  185- 3/184الكتاب  )10(
  3/198ي شرح جمع الجوامع همع الهوامع ف )11(
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  :قول عمر بن أبي ربيعةومنه 

ــ ــفَ َأ اْواهللا مــي وِإرِد ــحي لَنْ اسب  

   
ــبِ ســانِ؟ ب ــر أم بثم مالج نــي م1(عٍ ر(   

    

والمراد(أبسبع)، وأكثر النحاة البصريين أجازوا  وحذفت الهمزة ألنه دل عليها دليل
حذف (همزة االستفهام) لكن أن يكون سياق الكالم دل على وجودها أو وجود (أم) المعادلة 

، أجاز ابن هشام حذف (همزة االستفهام) سواء في حد الكالم ما يدل عليها مثل (أم) )2(لها
  .)3(المعادلة، أم لم يوجد شيء يدل عليها

لسيوطي أن (همزة االستفهام) تدخل على اإلثبات والنفي، وتفيد التذكير ويذكر ا
، وعلى النفي مثل قوله )5(�يم ىم مم �، فعلى اإلثبات مثل قوله تعالى:)4(والتنبيه

 نب �مثل قوله تعالى: )7(، وتدخل على الشرط)6(�خس حس جس مخ  �تعالى:
  .)8(�ىتنت مت زت  رت يب ىب

رها من أدوات االستفهام أنها تختص بأنه ذكر النحاة أن (همزة االستفهام) دون غي
 مب خب  حب �يمكن أن يعوض عن (واو القسم) بـ (همزة االستفهام)، مثل قوله تعالى: 

بالمد فإن همزة االستفهام صارت  �هب�، ففي قوله تعالى: )9(�مت خت حت جت هب
(اهللا ألفعلنأو)10(عوضاً عن واو القسم، مثل قولك(.  

  

                                                           

وانظر شرح  2/294وانظر المقتضب  3/185ورد البيت في الكتاب  512ديوان عمر بن ربيعة  )1(
  3/198وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  5/103المفصل 

  .3/198وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  104- 5/103شرح المفصل  )2(
  . 62-20معني اللبيب  )3(
  2/167وانظر االتقان في علوم القرآن  2/364البرهان في علوم القرآن  )4(
 2سورة يونس، آية )5(

 1سورة الشرح آية  )6(

  2/167وانظر االتقان في علوم القرآن  2/365البرهان في علوم القرآن  )7(
  .144سورة آل عمران، آية  )8(
 .106سورة المائدة، آية  )9(

  .837- 2/759انظر كتاب المقتصد في شرح اإليضاح ، و222- 1/221المحتسب  )10(
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 ما: -

الصفات للعاقل والذات لغير العاقل، ويذكر المبرد أن (ما) و هي للسؤال عن األجناس
للسؤال عن صفات وجنس اآلدميين وذات غير اآلدميين مثل قول: (ما هذا؟)، فتقول: 

 جس مخ جخ مح جح مج  حج �، ومثل قوله تعالى: )1((إنسان)، (حمار)، (ذهب)، (فضة)
مثل (ما زيد؟) والمراد ، ويوضح هنا صفات البقرة، ويسأل بها عن الصفات للعاقل )2(�خسحس

  .)3(صفة زيد (طويل)، (قصير)

إن (ألف) ما االستفهامية ال تحذف إذا وقعت في صدر الكالم مثل قول (ما تريد؟)، 
  )5(�جه هن من خن �مثل قوله تعالى: )4(وتحذف إذا اتصل بها حرف جر

ه ، وورد بعض اآليات عن إثبات (ألف) مثل قول)6(�مل خل �وأيضاً في قوله تعالى : 
 خص حص مس خس� ، وقوله تعالى : )7(�نن من زن رن مم ام يل �تعالى: 

، حيث إن النحاة فرقوا بين ) 9(�يي  ىي مي خي حي �، أيضاً قوله تعالى: )8(�مص
(ما االستفهامية) و(ما الموصولة)؛ وذلك لكثرة اللبس في موضع الجر، فحذف النحاة (ألف) 

  .)10(ة، وذلك للتفريق بينهاما االستفهامية في موضع الجر، وأبقوا (ألف) ما الموصول

وعند حذف األلف في قول: (بِم) و(ِلم) و(عم)، تبقى الفتحة على الميم دليالً على 
األلف المحذوفة، وقد تدخل عليها (هاء الوقف)، أو قد يكون أبدل (الهاء) من (ألف) مثل قول 

  .)11((أنه) لضمير المتكلم المفرد واألصل (أنا)

                                                           

  3/296المقتضب  )1(
    .68سورة البقرة، آية  )2(
  .2/135وانظر األصول في النحو  42- 2/41المقتضب  )3(
  .2/466-1/172االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  )4(
  .35سورة النمل، آية  )5(
  1سورة النبأ، آية  )6(
  .14 سورة النور، آية )7(
  .75سورة ص، آية  )8(
  4سورة البقرة، آية  )9(
  .1/172االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  )10(
  .2/1052كتاب المقتصد في شرح اإليضاح  )11(
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لميم) بعد حذف فتحة (األلف)، وهذا ال يجوز إال في ومن النحاة من سكن (ا 
  ،)1(الضرورة الشعر، وال يجوز في الكالم

  .)2(وذكر ابن هشام أنه يمكن أن تحذف الحركة مع األلف وهذا للضرورة الشعرية 

  اقتران (ما االستفهامية) مع (ذا) :

  ذكر سيبويه مجيء (ما) االستفهامية مع (ذا) وقسمها إلى قسمين وهما:

، مثل قول: (ماذا رأيت؟)، )3(أن تكون (ما) استفهامية و(ذا) موصولة بمعنى (الذي) - 
والفراء أيضاً وافق سيبويه في أن (ذا) بمعنى (الذي) مثل (من ذا يقول ذاك؟) والمراد 

 :عر لبيد بن ربيعة، وقول الشا)4( (من الذي يقول ذاك؟)

ــُل؟َأ   َألَا تَسَألَاَنِ المرء ماذَا يحاوُِل اطبــلَاَل و ض ــى َأم قْضفَي ــب 5(نَح(
  

    

أن تكون (ماذا) كلها استفهام وهي بمنزلة االسم الواحد مثل قول: (ماذا رأيت؟) وهي  - 
 .)6(تساوت بمنزلة (ما رأيت؟) فيجيب (خيرا)

  أما ابن هشام قد خص لـ (ماذا) فصالً، وذكر تفصيالتها وأقسامها، وهي:

  / وردت (ما االستفهامية) مع (ذا) وذكر فيها أربع أقسام، وهي:  أوال

 أن (ما) استفهامية و(ذا) لإلشارة، مثل (ماذا التواني؟). - 

 أن (ماذا) كلّها لالستفهام على التركيب ، مثل قولك : (لماذا جئت؟). - 

 .)7(أن (ما) لالستفهام و(ذا) زائدة مثل قول (ماذا صنعت؟) - 

 ذا) موصولة. أن (ما) استفهامية و ( - 

                                                           

  .172-1/171االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  )1(
  7/101خزانة األدب  393مغني اللبيب  )2(
  2/416الكتاب  )3(
  1/138رآن للفراء معاني الق )4(
وانظر  1/139وانظر معاني القرآن للفراء  2/417ورد البيت في الكتاب  73) ديوان لبيد بن ربيعة 5(

  395مغني اللبيب 
  .418- 2/417الكتاب  )6(
  397-395مغني اللبيب  )7(
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تخريج / أن (ماذا) كلها اسم جنس بمعنى (شيء) أو موصوال بمعنى (الذي) على خالف ثانيا
 :قول الشاعر

هيـــَأتَّقس ـــتملـــاْذَا عـــي معد  

   
ــي   نئيــبِ نَب ـــن بالْمغي )1(ولَكــــــ

  

    

 :ة مثل قول الشاعر/ أن (ما) زائدة و(ذا) لإلشارثالثا

ـ  ــوراً سـ ــروقُ  َأنُ ــا فَ ــاْذًا ي م عر  

   
ــذيقٌ   ــثٌ ح نْتًكــِل م صــُل الو بح2(و(

  

    

 هْل : -

حرف استفهام يدخل على األسماء واألفعال،  وهي أداة مختصة بالتصديق الموجب، 
ويستفهم بها عن مضمون الجملة االسمية مثل (هل زيد قائم؟) ومضمون الجملة الفعلية مثل 

، ذكر السيوطي أن أصلها (أل) )3(جوابها إال بـ(نعم) أو بـ(ال) (هل قام زيد؟) ، وال يكون
  . )4(وإبدال (هاء) (همزة)

صلية أم هي بمنزلة (قد)، ن أصل (هل) أداة أوقد اختلف النحاة والمفسرون في كو
ذهب سيبويه إلى أن (هل) ليست أداة استفهام أصلية لكنها بمنزلة (قد)، وأن االستفهام مقدر 

بمنزلة قد، ولكنهم تركوا األلف استغناء، إذ كان هذا الكالم  يفإنما ه )ْله( أمابـ(الهمزة) " 
، وافق الزمخشري رأي سيبويه )6(، ويذكر أيضاً أنها تأتي لالستفهام)5("االستفهام يال يقع إال ف

، )7( إلى أن أصل (هل) بمعنى (قد) إال أنهم قدروا (الهمزة)، ألنها ال تقع إال في االستفهام
  نه قول الشاعر:وم

ــدتنَا    ــوع بِشَ بري اْرِســو ــاِئْل فَ س  

   
)8(َأهــْل رَأونَــا بِســفْحِ القَــاْعِ ذي اَألكَــمِ

  

    

                                                           

  396وانظر مغني اللبيب   1/405) ورد البيت في الكتاب 1(
  . 397وانظر مغني اللبيب  1/182لمحتسب البيت لشقيق الباهلي، ورد في ا )2(
  .1/231وانظر شرح ابن عقيل  341 - 30الجنى الداني  )3(
  2/607همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )4(
  3/189- 1/100الكتاب  )5(
  4/220المصدر السابق  )6(
  .437المفصل  )7(
 437المفصل  )8(
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  وهنا (هل) ال تفيد معنى (قَد) إال من خالل سياق االستفهام.

 مس خس حس جس مخ جخ �قوله تعالى:  )1(كما يمكن أن تأتي (هل) بمعنى (قد) في االستفهام
  .)2( �حض جض مص خص حص

  :الشاعروبدليل آخر مجيء (هل) بمعنى (قد) في االستفهام قول 

ــدتنَا    ــوع بِش برارِس يــو ــاِئل فَ س  

   
)3(َأهــْل رَأونَــا بِســفْح القَــاعِ ذي اَألكَــمِ

  

    

  .)4(أي (أقد أتى؟) على التقريب والتقرير

  . )5(بتقدير (ألف) االستفهام وهذا ما ذكره ابن يعيش أيضاً إلى أن (هل) بمعنى (قد) واالستفهام

ذهب المبرد إلى أن (هل) لالستفهام مثل (هل جاء زيد؟) وقد تخرج عن االستفهام 
  .)7(�حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ �مثل قوله تعالى:  )6(تكون بمنزلة (قد)

ذهب الفراء أن (هل) لالستفهام ولكن يفيد معناها التقرير كما ورد في قوله تعالى:   
ومعناها (قد أتى على اإلنسان حين  )8( �حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ �

من الدهر؟)، و(هل) قد تكون جحداً وقد تكون خبراً، الجحد  مثل: (هل يقدر واحد على مثل 
  .)9(هذا؟ أما كونها خبراً مثل (فهل وعظتك؟)،(فهل أعطيتك؟)، فتقرره بأن أعطيته أو وعظته

 خس حس جس مخ جخ �تفهام لكن في قوله تعالى: أما ابن جني فيذكر أن (هل) باقية عل االس
  .)11(، خرج (هل) عن االستفهام وتفيد معنى التقرير) 10( �حض جض مص خص حص مس

                                                           

  .4/665الكشاف  )1(
  .1سورة اإلنسان، آية  )2(
  5/101شرح المفصل  4/665الكشاف   )3(
  المصدر السابق. )4(
  .1/217شرح المفصل  )5(
  .3/289، 44- 1/43المقتضب  )6(
  .1سورة اإلنسان، آية  )7(
  .1سورة اإلنسان، آية  )8(
  .3/213معاني القرآن للفراء  )9(
  .1سورة اإلنسان، آية  )10(
  .465-2/464الخصائص  )11(
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وذهب بعض النحاة والمفسرين إلى أن (هل) تأتي بمعنى (إن) وتفيد التوكيد 
، ومعناها (إن في ذلك قسم )2(� زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ �مثل قوله تعالى:  )1(والتحقيق

  .)3(لذى حجر)

من النحاة والمفسرين من ذكر أن االستفهام بـ(هل) يراد منه النفي مثل قوله و
، أي (ال )4(�ام يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق �تعالى:

يستويان) وهنا (هل) ليست موضع استفهام، ولكن موضع اإليجاب ألنهما ال يستويان، 
 .)5(وموضع تقرير وتخبير

- : نم 

 جع مظ� ، مثل قوله تعالى:)6(الناس تستعمل (من) للسؤال عن العاقل، والسؤال عن

  ، إن االستفهام بـ(من) قد يفيد داللة أخرى هي النفي، مثل قوله تعالى: )7(�جغ مع
، ومعناها (ليس يغفر الذنوب إال اهللا)، وقولك: (من قام إال )8(�مب زب رب يئ ىئ �

  .)9(زيد) والمراد (ما قام إال زيد)

رط أن تكون (الواو) مع (من) بمعنى إن (من) ال تقترن إال بـ(الواو) ولكن يشت
النفي، وهذا ما شرطه ابن مالك " يكثر قيام (من) مقرونة بـ(الواو) مقام النافي فيجاء غالباً 

  .)10(بـ(إال) قصداً لإليجاب"

تفق النحاة أن (هل) هي لالستفهام لكن تخرج عن االستفهام إلى معانِ أخرى مثل وا
  ذا حسب تفسير اآليات القرآنية.(قد) أو (النفي) أو (التوكيد) وه

                                                           

  .462مغني اللبيب  )1(
  .5ة الفجر، آية سور )2(
  .3/482دراسات ألسلوب القرآن الكريم  )3(
  . 24سورة هود، أية )4(
  .1/287مجاز القرآن  )5(
 .40وانظر منازل الحروف  2/296) المقتضب 6(

  .52سورة يس، آية  )7(
  .135سورة آل عمران، آية  )8(
  1/260 وانظر دراسات ألسلوب القرآن الكريم 431مغني اللبيب  1/325الكشاف  )9(
  243تسهيل الفوائد  )10(
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أما ابن هشام فخالف ابن مالك وقال: "إذا قيل: (من يفعل هذا إال زيد؟) فهي (من) 
االستفهامية أشربت معنى النفي وال يتقيد جواز ذلك بأن يتقدمها (الواو) خالفاً البن مالك 

  .)2(")1(�خس حس جس مخ جخ مح جح �بدليل قوله تعالى: 

- :كَم 

 مل خل �مية تستعمل للسؤال عن عدد مبهم، مثل قوله تعالى: إن (كم) االستفها
مثل (كَم درهماً لَك؟)، ويكون تمييزها منصوباً دائماً  )3(�مم خم حم جم يل ىل

ونكرة ومفرداً، ويجوز أن تفصل بين كم وتمييزها، ويجوز أيضاً حذف تمييزها مثل : (كم 
، و(كم) حسب رأي المبرد يمكن أن )4(عبد اهللا ماكث؟) والتقدير (كم يوماً عبد اهللا ماكث؟)

نها تقع سؤاالً عن واحد ما اجتمع في (كم) االستفهامية، وإتكون لكثرة العدد أو قلته ويذكر " فل
كما تقع سؤاالً عن جمع وال تخص عدداً دون عدد إلبهامها، وألنها لو خصت لم تكن 

  .)5(استفهاماً؛ ألنها كانت تكون معلومة عند السامع"

حاة في أصل (كم) هل هي مركبة أم على أصلها مفردة، ذهب البصريون اختلف الن
على أنها مفردة موضوعة للعدد، أما الكوفيون فخالفوهم الرأي فذكروا أن (كم) مركبة من 
(الكاف) التشبيه و(ما) االستفهامية، فأصبحت كلمة واحدة، وهي (كم)،وكان األصل أن يقال: 

ة استعمال وكثرته في الكالم وجرى بلسان العرب حذفت (كم مالك؟)،(كما مالك؟) لكن لكثر
(األلف) من آخرها وسكنت (الميم)، لتصبح (كَم مالك؟)، لتصبح كلمة واحدة، وكان سبب 
حذف (األلف) كثرة االستعمال، وكان الحذف (لأللف) كسائر الحروف عند اتصالها بحرف 

  .)6(جر

                                                           

  .255سورة البقرة، آية  )1(
  431مغني اللبيب  )2(
 .211سورة البقرة ، آية  )3(

 3/167-2/97- 1/142وانظر شرح المفصل  124وانظر تسهيل الفوائد  4/228- 2/156الكتاب  )4(
  . 2/350وانطر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع 

 3/66المقتضب  )5(

وانظر همع  1/243وانظر االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  1/466لقرآن للفراءمعاني ا )6(
  .2/602الهوامع في شرح جمع الجوامع 
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إنه لم يوفقهم الرأي في كون(كم)  كان له رد على الكوفيين حيثفابن األنباري أما 
مركبة من (ما) االستفهامية و(كاف) التشبيه؛ ألن هذا مجرد دعوي بدون دليل وال معنى، 
وأيضاً لم يجز إسكان (الميم) في (ِلم) من اختيار الكالم، ولكن يجوز في الضرورة، وإن 

لوجب أن يجوز بها األصل فيقال: (كَم ،(ِلم) مثل (كَم) ا مالك؟) كما يجوز في زعموا أن
 وأيضاً يجوز بها فتح (الميم) مع حذف (األلف) مثل (كَم ،(ا فعلت؟ِلم) :فيقال (لَم) أصل
مالك؟) و(ِلم فعلت؟)، ويجوز أيضاً الوقوف على هاء الوقف فيهما مثل (كَمه)(ِلمه)، ولكن 

ند تقديرها من الكالم بخالف دخول (الكاف) على أنها حرف تشبيه ليس دخولها كخروجها، فع
(ما مالك؟) ال يفيد في القول إن أردت فائدة (كم  :يختل معناها وال تحصل الفائدة مثل قولك

 .)1(مالك؟) فهذا يدل على فرق بينهما

- :نَأي 

، وأين )2(هي للسؤال عن األماكن، وتكون أسماء األماكن مبهمة، وتعني (أي مكان؟)
، )3(مكان يراد أن يستفهم عنه مثل (أين بيتك؟) (أين كنت؟)تشمل االستفهام عن األمكنة، وكل 

ويجب أن تبنى على السكون، لوقوعها موقع همزة االستفهام، فحركت النون اللتقاء ساكنين، 
فحكرت النون بالفتح؛ وذلك طلبا للخفة واستثقال الكسرة بعد الياء، فأثاروا تخفيفها لكثرة 

  .)4(ورودها واستعمالها في كالم العرب

  

 كَيفَ: -

، مثل قولك: (كيف الحال؟) فتقول: صالح، )5(هي للسؤال عن الحال (على أي حال؟)
شارب، آكل، وهي للسؤال عن حال ينتظم جميع األحوال، واألحوال أكثر ما يحاط بها، فعند 

  .)6( السؤال بـ(كَيفَ) فقد أغنى عن ذكر كل تفاصيل األحوال

                                                           

  . 246-1/245االنصاف في مسائل الخالف بين النحويين  )1(
  .1/52وانظر المقتضب  4/233، 220- 1/219الكتاب  )2(
  135-133- 3/131شرح المفصل  )3(
  3/134شرح المفصل  )4(
  .115، وانظر الصاحبي4/233، 2/128الكتاب  )5(
 .2/136- 1/60األصول في النحو  )6(
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البناء َأن يكون على السكون لكن بنيت  وكيف اسم مبني على الفتح، واألصل في
، واألصل من تخلص من التقاء الساكنين أن )1((كَيفَ) على الفتح؛ للتخلص من التقاء الساكنين

تبنى على الكسر، لكن بنيت علي الفتح تخفيفاً وفراراً من التقاء الياء مع الكسرة ولهذا بنيت 
  .)2(على الفتح

ظرف، وبعضهم ذكر أنها اسم غير ظرف، وكان  ذهب بعض النحاة إلى أن (كيف)
سبب الخالف َأن موضعها عند سيبويه النصب دائماً ، ويرفع مع المبتدأ وتنصب مع غيره، 
ألنها تقع خبراً قبل ما يستغنى به مثل (كيف أنت؟) و(كيف كنت؟)، ومفعوالً مطلقاً مثل 

تغنى به مثل (كيف مراده (أي فعل فعل ربك؟)، وحاالً قبل ما يس )3(�لك اك يق�
ما معناه لم يقل أحد إن ، وقال ابن مالك :" )4(جاء زيد؟) والمراد(على أي حالة جاء زيد؟)

ولكنها لما كانت تفسر بقولك على أي حال لكونها  ،وال مكاناً كيف ظرف إذ ليست زماناً
لظرف يطلق ألنها في تأويل الجار والمجرور واسم ا ؛عن األحوال العامة سميت ظرفاً سؤاالً

 )5("عليهما مجازا

 متَى: -

المراد منها أن يوقت لك توقيتاً وقت وزمان مبهم يتضمن جميع األزمنة، ولم يرد 
، وهي للسؤال )7(، وتعني (أي حين؟) أو (في أي زمان؟))6(اإلجابة بعدد وتكون لأليام والليالي

مثل (أيوم الجمعة السفر؟،  عن زمان مثل قولك (متى القتال؟) ويغني عن جميع أسماء الزمان
   .)8(أم يوم السبت؟ أم يوم األحد؟)

  

  

                                                           

 .126- 1/125كتاب المقتصد في شرح االيضاح  )1(

  .1/134 لمصدر السابقا )2(
  1سورة الفيل، آية  )3(
  .2/414وانظر دراسات ألسلوب القرآن  271مغني اللبيب  )4(
  .271مغني اللبيب  )5(
  133-3/131وانظر شرح المفصل  220-219- 1/217الكتاب  )6(
  4/233,4/235الكتاب  )7(
  1/228وانظر كتاب المقتصد في شرح  اإليضاح 2/136األصول في النحو  )8(
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 :َ    أ ي ان  -

                           َ            ، فرق النحاة بين استعمال (أ ي ان ) و(متى) )1(هي ظرف زمان وتكون بمعنى (متى)
                           َ                                      ً          ً    ويذكر ابن يعيش الفرق بين (أ ي ان ) و(متى)، حيث إن (متى) أكثر استعماال  واستخداما  من 

     َ                                          إن (أ ي ان ) تستخدم لتعظيم األمور وتفخيمها فقط مثل ودل على الزمن،   َ                   (أ ي ان )، ولهذا أصبحت ت
أي (متى مرساها؟)، وأيضاً في قوله ) 2(� حق مف  خف حف جف �قوله تعالى: 

والمراد (متى يوم القيامة؟) وذهب جمهور من النحاة على  )3(�مئ خئ حئ جئ �تعالى : 
  .)4() تستخدم لتعظيم األمور وتفخيمها فقط َ   أ ي ان أن (

، ويذكر السيوطي أن )5() و(متى) تستعمالن لتفخيم األمور َ   أ ي ان وذهب غيرهم أن إلى (
  .)6() اسم يستفهم به عن زمان المستقبل َ   أ ي ان (

)، واختلف النحاة في  َ   أ ي ان ومن النحاة والمفسرين من كان له رأيه في أصل (
  ).7( ى ثالثة أحرف)، ذكر المبرد أن أصلها ثالثي وزيدت حروفها عل َ   أ ي ان أصل(

ومنهم من ذكر أنها مركبة في األصل من (أي أوان)، ولكثرة استعمالها في كالم 
  .)   َ ()8أ ي ان العرب حذفت (الهمزة) و(الواو) وجعل الحرفان حرف واحد فصارت (

  َ           (أ ي ان ) بمعنى ) أنها مشتقة من (آن)، وذكر أن  َ   أ ي ان وذهب الزمخشري إلى أن أصل (
  .)9(مي به لكان (فَعاالً) وهي من (آن يئين) وال يصرفولو س (متى)

 مهما: -

ذهب ابن هشام والسيوطي أن (مهما) يمكن أن تستعمل لالستفهام، واستدلوا على ذلك بقول 
  الشاعر:

                                                           

  4/235الكتاب  )1(
  .187سورة األعراف، آية  )2(
  . 6سورة القيامة، آية  )3(
  4/251م القرآن وانظر البرهان في علو 3/135شرح المفصل  )4(
  .2/214وانظر اإلتقان في علوم القرآن  2/319الكشاف  )5(
  .2/214) اإلتقان في علوم القرآن 6(
  .52- 1/51المقتضب  )7(
  101وانظر الصاحبي  279تأويل المشكل  )8(
 .5/98الكشاف  )9(
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   ــه ــا ِلي مهــةَ م ــي اللَّيلَ ــا ِل مهم  

   
 هليابــر ــي وســـ )1(َأودى بِنَعلَـــ

  

    

خبر المبتدأفذكروا أن (م(ِلي)اسم استفهام (مبتدأ) و (امه)ويذكر ابن هشام أنه ال يوجد )2 ،
  .)3(دليل الحتمال تقدير (مه) اسم فعل بمعنى (اكفف) وثم استأنف استفهام بـ(ما)

- :أي 

أداة استفهام تستعمل للتمييز بين مشتركين في أمر يعمهما، ويذكر سيبويه " مسألة 
، وذكر المبرد " اعلم أن (َأيا) )4(تجري مجرى ما في كل شيء" ليبين لك بعض الشيء، وهي

تقع على شيء هي بعضه، وال تكون إال على ذلك في االستفهام، وذلك قولك: (َأي إخوتك 
، وذهب ابن جني إلى أن أصل (َأي) )5(زيد؟) فعلمت أن زيد أحدهم لكن لم تدرِ أيهما هو"

                                      َ    ُ       نا مما عينه واو والمه ياء، وهذا من باب أ و ي ت ، هكذا عند       أن أي اهو(أوى) ويذكر في ذلك "
  .)   ")6                       موج ب القياس واالشتقاق جميعا

ومن النحاة من ذكر أنها تستعمل لمن يعقل ومن ال يعقل ، أنها اسم مبهم نكرة، وهي 
حسب ما تضاف إليه، فإن أضفتها إلى الزمان فهي زمان، وإن أضفتها إلى المكان فهي 

  . )7(ى أي شيء أضفتها إليه كانت منهمكان، وأيضاً إل

وهي معربة من بين  وقال ابن الخشاب :إنها معربة، ويذكر في كتابه (المرتجل) :"
بها كما كانت كذلك في االستفهام، لعلة واحدة هي الحمل على النظير، أو  ياألسماء المجاز

بان فأعربت حمالً النقيض أو عليهما. والنظير لها "بعض" والنقيض لها "كٌل"، وهما معر
"عليهما أو على أحدهما

)8(  

  

  
                                                           

  .1/330وانظر شرح شواهد مغني اللبيب  437ورد البيت في مغني اللبيب  )1(
  .1/331وانظر شرح شواهد مغني اللبيب  437اللبيب مغني  )2(
  437مغني اللبيب  )3(
  .4/233الكتاب  )4(
 .2/294المقتضب  )5(

  .2/150المحتسب في تبيين وجوه وشواذ القراءات  )6(
  4/269شرح المفصل  )7(
 .272المرتجل  )8(



96 

- :ميهم 

ذكر المبرد أن (مهيم) حرف استفهام، ومعناه (ما الخبر) أو (ما األمر) فهو دل على 
رأى بعبد اهللا بن  �ذلك من محذوف الخبر، وأكد على أنه حرف استفهام حديث رسول اهللا 

  .)1(: أولم ولو بشاة �يا رسول اهللا فقال عوف ردع خلوق فقال : (مهيم؟) فقال: تزوجت 

 َأنّى: -

(نَأي)و (َفكَي) ذهب المفسرون والنحاة إلى أن )2(ذهب سيبويه إلى أن (َأنّى) تعنى ،

 خئ  حئ جئ يي ىي �معنى (َأنّى) تعني (كَيفَ؟) و(من َأين؟)، ففي قوله تعالى: 

 ين ىن من خن حن جن�، وردت (َأنَّى) بمعنى (كيف)،  في قوله تعالى: )3(�مئ

، وردت (َأنَّى) بمعنى (من َأين؟)، والمعنيان متقاربان ويجوز التأويل كل واحد )4(�جه

، وذهب بعض المفسرين والنحاة أن (َأنَّى) ال تأتي بمعنى (َأين)، ألنها ال تتمم )5(منهما
 جي ٰه مه  جههن من خن حن جن مم �المعنى، ولكن تكون بمعني (من َأين)، ففي قوله تعالى: 

  ، والمراد (من أين لك هذا؟)، ولو قدرت (أين لك هذا؟)،)6(�ميخي حي

(نم) 7(ال يكون لها معنى إال بوجود حرف الجر(   .  

  

  

  
                                                           

، دار الجيل، دار اآلفاق ) صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري1(
  .284الكامل  وانظر 4/144الجديدة بيروت، د.ت،

 4/235الكتاب  )2(

  .259سورة البقرة، آية  )3(
  .47سورة ال عمران، آية  )4(
وانظر دراسات  4/249وانظر البرهان في علوم القرآن  100وانظر الصاحبي  280) تأويل مشكل 5(

  .1/639ألسلوب القرآن الكريم 
  .37رة آل عمران، آية سو )6(
  . 1/271وانظر الكشاف  1/91مجاز القرآن  )7(
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  يخرج االستفهام من معناه األصلي إلى دالالت أخرى:

 التسوية: -

ذكر سيبويه أن همزة االستفهام يمكن أن تستعمل في غير االستفهام كالتسوية ويقول 
ما أبالي أزيدا لقيت أم عمرا، وسواء علي أبشرا كلمت أم زيدا، كما تقول: ما  " في (الكتاب)

أبالي أيهما لقيت. وإنما جاز حرف االستفهام ههنا ألنك سويت األمرين عليك كما استويا حين 
قلت: أزيد عندك أم عمرو، فجرى هذا على حرف االستفهام كما جرى على حرف النداء 

  .)1("أيتها العصابةقولهم: اللهم اغفر لنا 

باب  يويدخل ف ويذكر المبرد أيضاً خروج االستفهام إلى معني التسوية ويقول: "
ليت شعرى (، و)ما أبالى أقبلت أم أدبرت(، و)سواء على أذهبت أو جئت(التسوية مثل قولك: 

فقولك: (سواء على) تخبر أن األمرين عندك واحد، فأدخلت  )الدار أم عمرو؟ يأزيد ف
الدار أم عمرو، أنهما  يأال ترى أنك إذا قلت: أزيد ف الستفهام هاهنا إليجابها التسويةحروف ا

ا قد مالدار أم عمرو؛ ألنه يعلمك مستويان، فهذه مضارعة، ولهذا تقول: قد علمت أزيد ف يف
، وهذا يدلل على خروج أداة االستفهام )2("استويا عند السامع؛ كما استوى األوالن فى علمك

  تفهام إلى التسوية.عن االس

 التقرير: -

، وذكر )3(هو "حملُك المخاطب على اإلقرار واالعتراف بأمر قد استقر عند ثبوته)"
أيضاً سيبويه التقرير في قوله: "إنك تقول للرجل: أطربا؟، وأنت تعلم أنه قد طرب لتوبيخه 

ن االستفهام للتقرير مع         ً       ، وغالبا  ما يكو)5(، والتقرير لفظ استفهام لكن معناه الخبر)4(وتقرره"
، هنا همزة االستفهام ليست )6(�ىن نن من زن رن�النفي مثل قوله تعالى: 

  لالستفهام إنما جاءت للتقرير.

                                                           

 .3/170الكتاب  )1(

  .280- 3/287المقتضب  )2(
  .26مغني اللبيب )3(
  .3/176الكتاب  )4(
 .21/14جامع البيان  )5(

  .68سورة العنكبوت، آية  )6(
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  .)1(ومنه أيضاً قولك: (ألست الفاعل كذا؟)، فهي ليست لالستفهام إنما للتقرير

 التعجب: -

  ن  م (حان اهللا أال ترى أنك تقول سبأشار سيبويه إلى تعجب من االستفهام ويقول:" 
ألنه ال يجوز  ؛فهذا استفهام فيه معنى التعجب. ولو كان خبرا لم يجز ذلك ؟)ما هو(و ؟)هو

، ويذكر ابن جني في باب نقض األوضاع إذا )2("وتسكت  ؟)من هو( :في الخبر أن تقول
 وذلك، من ذلك لفظ االستفهام إذا ضامه معنى التعجب استحال خبراً ضامها طارئ عليها: "

. . فأنت اآلن مخبر بتناهي الرجل في الفضل ولست مستفهماً)مررت برجل أي رجل(قولك: 
ألن ما زائدة. وإنما كان كذلك ألن أصل االستفهام الخبر  )مررت برجل أيما رجل(وكذلك 

والتعجب ضرب من الخبر. فكأن التعجب لما طرأ على االستفهام إنما أعاده إلى أصله من 
  .)3("الخبرية

 يخ:التوب -

أشار سيبويه والمبرد إلى التوبيخ وخروج االستفهام عن معناه األصلي إلى التوبيخ 
وإنما هذا أنك رأيت )، أخرى مرة وقيسياً أتميمياً(وذلك قولك:  ويذكر سيبويه في (الكتاب): "

مرة  أتحول تميمياً(، كأنك قلت: )أخرى مرة وقيسياً أتميماً(في حال تلون وتنقل، فقلت:  رجالً
تلك الحال في  يذه الحال تعمل في تثبين هذا له، وهو عندك في هفأنت ف )،أخرى قيسياًو

تلوم وتنقل، وليس يسأله مسترشدا عن أمر هو جاهل به ليفهمه إياه ويخبره عنه، ولكنه وبخه 
  .)4("بذلك

  : اعر هند بنت عتبةوأيضاً قول الش

ــةٌ ــاء وغلْظَ ــاراً جفَ يــلم َأع ّــي الس َأف  

   
 ــي ــوارِك؟وف ــاء الع اإلم اهــب ــربِ َأشْ 5(الح(

  

    

  .)6(ومعناه أي تنقلون وتلونون مرة كذا ومرة كذا

                                                           

  .36-1/35مجاز القرآن  )1(
 3/181الكتاب  )2(

  .3/269الخصائص  )3(
 .1/343الكتاب  )4(

  .3/365وانضر المقتضب  3/340الكتاب  )5(
  .3/289ةانظر المقتضب  3/344الكتاب  )6(
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 األمر: -

 ري ٰى ين ىن �في قوله تعالى: )1(يخرج االستفهام إلى معنى األمر
، وهنا االستفهام وتأويله )3(�جي يه ىه �، وقوله تعالى: )2(�مي  زي

معناه:  )هل أنت كاف عنا؟(ترى أنك تقول للرجل:  الَوَأإلى األمر (أتنهوا)، ويقول الفراء:" 
  في  ي. فلذلك جوز)أقم وال تبرح)، (أين أين؟(، تقول للرجل: )اكفف(

  .)4("في األمر  ياالستفهام كما جوز

 اإلنكار: -

أشار المبرد إلى اإلنكار وذكر مثل قولك: (أقياماً وقد قعد الناس؟)، حين إنك لم تقل ذلك 
  ، ومنه قول الشاعر:)5(منكراً لما هو عليهلتسأل إنما موبخاً و

ــ ــرِي َأطَربــ ــتَ قنَّســ   اً وَأنْــ

   
)6(والــــدهر بِاإلنْســــانِ دوارِي؟ 

  

    

  .)8(، وأنت في حال طرب؟)7(المراد: أتطرب

وذكر ابن هشام أن االستفهام بـ(الهمرة) يفيد (اإلنكار التوبيخي)، فيكون ما بعدها واقع 
  .)9(وفاعله معلوم

  

  

  
                                                           

  .1/202معانى القرآن للفراء  )1(
  20سورة آل عمران، آية )2(
  91سورة المائدة، آية  )3(
  .1/202معانى القرآن للفراء  )4(
  264- 3/228المقتضب  )5(
وانظر همع  1/304وانظر شرح المفصل  3/289نظر المقتضب وا 1/338ورد البيت في الكتاب  )6(

 .2/121الهوامع في شرح جمع الجوامع 

 .2/121وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  3/289وانظر المقتضب  1/338الكتاب  )7(

 264- 3/228وانظر المقتضب  1/338الكتاب  )8(

  .25مغني اللبيب  )9(
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  ما ورد من استفهام في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر:

إن األكثر وروداً في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر من أدوات االستفهام هي همزة 
؛ ألنها يمكن أن تستعمل بدالً  ، وبهذا تعتبر همزة االستفهام عي أم أدوات االستفهاماالستفهام

  وأوسع للسائل. بة أشمل للسائلاألخرى، وتعطي إجا أدوات االستفهاممن 

  ما ورد من استفهام في سورة هود:أوال: 
ورد االستفهام في سورة هود عشرون مرة، ورد بـ(همزة االستفهام) ستة عشر مرة، 

  وبـ(هل) ورد مرتان، أما بـ(من) و(ما) مرة واحدة كل منهما.

 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك �: 	قوله  - 
 )8آية  سورة هود: (�زن

 )14آية  سورة هود: (�زئ رئ ّٰ � :	قوله  - 

 ني  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام�: 	قوله  - 
 )17آية  سورة هود: (�يي ىي

 )24آية  سورة هود:( � زن رن ممام يل ىل �: 	قوله  - 

 خم حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك �: 	قوله  - 
 )28آية  سورة هود: (�خن حن جن مم

 )51آية  :سورة هود (�جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض �: 	قوله  - 

 )30آية  سورة هود: (�رئ ّٰ �: 	قوله  - 

 (�هن من مل مك لك هش مش هس مس هث مث  هت مت �: 	قوله  - 
 )62آية  سورة هود:

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله  - 
 )63آية  سورة هود: (� ىهمه جه ين ىن من

 )72آية  سورة هود: (�مم خم حم جم يل ىل�: 	قوله  - 
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 )73آية  سورة هود: (�يهىه مه جه ين ىن �: 	قوله  - 

 )78آية  ود:سورة ه (�جس مخ جخ مح �: 	قوله  - 

 )81آية سورة هود: (�مش هس مس �: 	قوله  - 

 مب خب حب جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني �: 	قوله  - 
 )87آية  سورة هود: (�متخت حت جت هب

 حض جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح �: 	قوله  - 
 )88آية  سورة هود: (�مضخض

 لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث �: 	قوله  - 
 ).92آية  سورة هود:(�ىكمك

  وسف: ما ورد من استفهام في سورة ي      ً ثانيا :
ورد االستفهام في سورة يوسف في خمسة عشر موضعاً، وهي: (همزة االستفهام) 
سبع مرات، أما (ما) فوردت أربع مرات، و(هل) مرتان، أما (كيف) و(ماذا) فورد كل منهما 

 مرة واحدة. 

آية  سورة يوسف: (�مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث �:	قوله  - 
11( 

 ورةس (�مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ �: 	قوله  - 
 )39آية  يوسف:

 مح جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب �: 	قوله  - 
 )50آية  سورة يوسف: (�مخجخ

 )51آية  سورة يوسف: (�جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص �: 	قوله  - 

 خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله  - 
 )64آية  سورة يوسف: (�مه جه ين ىنمن
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 )71آية سورة يوسف: (�جي يه ىه  مه جه �: 	قوله  - 

 )74آية  سورة يوسف: (�رث يت ىت نت مت زت �: 	قوله  - 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي�: 	قوله  - 
 )80آية  سورة يوسف: (�مئ زئ رئ ّٰ ِّ

سورة  (�زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب �: 	قوله  - 
 )89آية  يوسف:

 )90آية  سورة يوسف: (�يفىف يث  ىث نث �: 	قوله  - 

آية  سورة يوسف: (�جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن �: 	قوله  - 
96( 

 مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ �: 	قوله  - 
 )107آية  سورة يوسف: (�ىب نب

  زي ري ٰى ينىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك �: 	قوله  - 

 مب خب حب جب  هئمئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي
 ).109آية  يوسف: سورة (�خت حت جتهب

  ما ورد من استفهام في سورتي الرعد وإبراهيم:      ً ثالثا :
مرات، ورد االستفهام في سورة الرعد اثني عشرة مرة، وردت (همزة االستفهام) سبع 

  و(من) مرتين، و(هل) مرتين، أما (كيف) فوردت مرة واحدة.

أما في سورة إبراهيم فورد االستفهام تسع مرات، وردت (همزة االستفهام) ست مرات، 
  و(هل) مرة واحدة، أما (كيف) فوردت مرتين.

سورة  (�خض  حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ�: 	قوله  - 

 )5آية  الرعد:
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 يث ىث نث مث زث رث يتىت نت مت  زت رت يب ىب �: 	قوله  - 
 رن  مم ام يل ىل مل يك ىك مك لكاك يق ىق  يف ىف

 )16آية  سورة الرعد: (�منزن

 )19آية  سورة الرعد: (�حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل�: 	قوله  - 

 (�يلىل مل يك ىك مك لك اك  يق ىق يف ىف يثىث �: 	قوله  - 
 )31آية  سورة الرعد:

 )32آية  سورة الرعد: (�جس  مخ جخ �: 	قوله  - 

 )33آية  عد:سورة الر (�مضخض حض جض مص خص حص مس خس �: 	قوله  - 

 )41آية  سورة الرعد: (�حكجك مق  حق مف خف حف جف مغ �: 	قوله  - 

 )42آية  سورة الرعد: (�مت هب مب هئ مئ �: 	قوله  - 

 )9آية  سورة إبراهيم: (�يف ىف  يث ىث نث مث �: 	قوله  - 

آية  سورة إبراهيم: (�مجحج مث هت مت خت حت جت  هب �: 	قوله  - 

10( 

 )19آية  سورة إبراهيم: (�ىممم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله  - 

 )21آية  سورة إبراهيم: (�رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ�: 	ه قول - 

 خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف �: 	قوله  - 
 )24آية  سورة إبراهيم: (�جم هل مل

 (�ىق يف ىف يث  ىث نث مث زث رث يت ىت نت  �: 	قوله  - 
 )28آية  سورة إبراهيم:

سورة إبراهيم، آية  (�مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ �: 	قوله  - 

44( 
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 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ �: 	قوله  - 
 .)47سورة إبراهيم، آية  (�يت ىت  نت

إذن األكثر وروداَ في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر هي همزة االستفهام، وهي 
  أم الباب فال عجب فو كونها األكثر وروداً
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  المبحث الثاني
  أسلوب النهي وأداته

  تعريف النهي لغة:
، وهو طلب الكف عن )1(مرهو نهاه ينهاه نهياً فانتهى وتناه، الكفّ وهي نقيض األ

  .)2(الفعل

  النهي في االصطالح:
، )3("ال تضرب نفى لقوله: اضرب كما ذكره سيبويه هو نفي االمر ويذكر في (كتاب)"

أال ترى أنك إذا قلت: قم إنما تأمره ويذكر ابن السراج أن النهي هو نقيض األمر ويقول: "
فقد أردت منه نفي ذلك، فكما أن األمر يراد  يكون منه قيام، فإذا نهيت فقلت: ال تقم    بأن 

، طلب الكف )5(، والنهي لنفي األمر مثل (ال تفعل))4("فكذلك النهي يراد به النفي ،به اإليجاب
  .)6(عن الفعل

قد فرق سيبويه والمبرد بين صيغة (ال تَفْعْل) في معنى النهي وبين استعمالها في 
واعلم أن الطلب من النهي لكتاب) و(المقتضب)" معنى الطلب أو الدعاء، وهذا ورد في (ا

نهيت ( :بمنزلة من األمر يجري على لفظه كما جري على لفظ األمر أال ترى أنك ال تقول
 )وال يصنع اهللا لعمرو( )ال يقطع اهللا يد فالن( :وذلك قولك )،طلبت إليه(ولكن  )من فوقي

  .)7(ى مختلف"فالمخرج واحد والمعن

اشتراط االستعالء في صيغة (ال تفعل) التي للنهي،  ىأخرين إلذهب بعض النحاة المت
وهي تستعمل على سبيل التضرع،  ،يسمونها (دعاء) إن كانت من أدنى إلى أعلى ولهذا

(التماساً) إذا تساوت في الرتبة، واعتبرت صيغة (ال تفعل) مستعملة حقيقة ال يويمكن أن تسم
ء ال الطلبية للجزم بين كونها مفيدة للنهي سواء وال فرق في اقتضامجاز، ويقول ابن هشام: "

                                                           

  .15/343لسان العرب  )1(
  .40/128وانظر تاج العروس  2/314اس البالغة أس )2(
 .1/136الكتاب  )3(

  .2/157األصول في النحو  )4(
  .84، وانظر شرح قطر الندي 248وانظر التعريفات  406المفصل  )5(
  .1/336معترك األقران  )6(
  2/135وانظر المقتضب  3/8الكتاب  )7(
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وكونها ، )1(�هلمل خل حل جل �للتنزيه نحو قوله تعالى:  مكان للتحريم كما تقدم أ

  .)3( ")2(�خض حض جض �للدعاء نحو قوله تعالى:

  من البحر الطويل: الشاعرويمكن أن تحتمل النهي والدعاء معاً، مثل قول  

ـ      ق فَلَـا نَعـد  إذَا ماْ خَرجنَـا مـن دمشْ

   
ــم اضرــا الج هيف امــاْ د ــداً م 4(لهــا َأب(

  

    

  وهي:  )5(ذكر ابن حزم ان صيغة (ال تفعل) يمكن أن تحمل سبع  محامل

 .)6(�خض حض جض �التحريم والكراهية والتحقير في قوله تعالى: - 

 .)7(�مك لك خك حك ���بيان العاقبة مثل قوله تعالى: - 

 ا إلى أنفسنا.الدعاء مثل ربنا ال تَكلْنَ - 

 )8(�مت خت  حت جت �اإلرشاد مثل قوله تعالى: - 

 .)9(�خك حك جك �اليأس ورد في قوله تعالى: - 

أشار سيبويه أن النهي واألمر هو سياق فعلي، وال يقع إال مع فعل سواء كان مضمراً 
  .)10(أم ظاهراً، وشبه األمر بالنهي ألنه يجوز أن يقع وألن ال يقع

وجود اختالف في بين داللة (األمر) و(النهي)،  وأشار أيضاً ابن فارس إلى عدم
فإن قال قائل: فما حال األمر في وجوبه وغير وجوبه؟ قيل له: أما فيقول في (الصاحبي): " 

العرب فليس يحفظ عنهم في ذلك شيء، غير أن العادة بأن من أمر خادمه بسقيه ماء فلم 
                                                           

    .237سورة البقرة، آية  )1(
  .286سورة البقرة، آية  )2(
  .326مغني اللبيب  )3(
  .326مغني اللبيب  )4(
  .138األحكام في أصول القرآن  )5(
  .88سورة الحجر، آية )6(
  .42سورة إبراهيم، آية  )7(
  .101سورة المائدة، آية  )8(
  .7سورة التحريم، آية  )9(
 .145- 1/137الكتاب  )10(
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ادمه عن الكالم فتكلم، ال فرق ن اآلمر معصي. وكذلك إذا نهى خأيفعل، أن خادمه عاص: و
  .)1(" عندهم في ذلك بين األمر والنهي

ذهب الزمخشري إلى ان النهي يكون للمستقبل، وقد ينفي بها الماضي، وقد ينفي بها 
وال لنفي المستقبل في قولك ال يفعل نفياً عاماً، ودلل على قوله من (كتاب سيبويه) ويقول: " 

هو يفعل ولم يقع الفعل وقد نفي بها الماضي  :لقول القائل فياًفتكون ن )ال(وأما  :قال سيبويه
 عاماً وتنفي بها نفياً فأي أمر سيء ال فعله وقوله:، )2(� يت ىت نت مت�في قوله تعالى: 

ال رجل في الدار وال امرأة وال زيد في (وغير عام في قولك:  )ال رجل في الدار(في قولك: 
ال ( :ويسمى النهي والدعاء في قولك )ال نفعل( :كولنفي األمر في قول )،الدار وال عمرو

  .)3()"رعاك اهللا

  .)4(واجمع النحاة أن ال الناهية مختص بالفعل المضارع تقتضي استقباله    

  أداة النهي:   
إن للنهي أداة واحدة وهي (ال الناهية)، وأجمع النحاة أن (ال الناهية) تدخل على الفعل 

برد أن أداة النهي هي (ال) تستعمل للفعل الغائب والمخاطب ، ويذكر الم)5(المضارع لجزمه
وذلك  ،وهو يقع على فعل الشاهد والغائب )ال(رف النهي فهو ح ويقول في (المقتضب): "

ال ( :فالفعل بعده مجزوم به وتقول )ال تقومي يا امرأة(و )ال تقم يا رجل(و )ال يقم زيد( :قولك
وأن ال الناهية عند البصريين مختصة بالفعل الغائب، لكن ، )6()"ال يقعد عبد اهللا(و )يقم زيد

  .)7(عند الكوفيين دخولها عام على الغائب والمخاطب

                                                           

  .140الصاحبي  )1(
  .31سورة القيامة، آية  )2(
  .406وانظر المفصل  4/221- 3/117الكتاب  )3(
 .4/355البرهان في علوم القرآن  وانظر 5/33وانظر شرح المفصل  215) المرتجل 4(

  .215وانظر المرتجل  3/8الكتاب  )5(
  .2/134المقتضب  )6(
  .4/86وانظر شرح الرضي  215المرتجل  )7(
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وورد النهي في القرآن الكريم على شاكلتين نهي المخاطب ونهي الغائب، ومن أمثلة 
، ومن استعمال نهي الغائب )1(�مم خم حم جم يل �نهي المخاطب قوله تعالى :

  .)2(�مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ �في قوله تعالى:

أصل (ال الناهية) من النحاة من ذكر أن (ال الناهية) في أداة أصلية، ومنهم من زعم 
أن أصلها (الم األمر) فزيدت عليها (األلف) فانفتحت (األلف) وانتقل معناها من األمر إلى 

مضمر قبلها، النهي، ومنهم من زعم ان أصلها (ال النافية)، وجزم ما بعدها بــ(الم األمر) 
، وقد أنكر السيوطي كون أصل (ال الناهية) أنها )3(فحذفت كراهة اجتماع (المين) في اللفظ

وليس أصلها  الم األمر وزيدت ألف عليها أو (ال النافية) والجزم بالم األمر المقدر فيقول: "
(وال) أصلها  )،المين(مقدرة قبلها وحذفت كراهة اجتماع  )الم األمرـ((ال) النافية والجزم ب

  )4("(الم األمر) زيدت عليها ألف ففتحت ألجلها
  

  خروج النهي إلى دالالت أخرى من معناه الحقيقي:
  الدعاء: -

أشار سيبويه والمبرد إلى أن (النهي) يمكن أن يستعمل (للدعاء) مثل (ال يقطع اهللا يد 
 حف  جف مغ  جغ     مع  جع   مظ  حط مض خض حض �، وقوله تعالى: )5(زيد)

  .)6(�خمحم جم هل مل خل حل  جل مك لكخك حك جك مق حق مف خف

  ويمكن أن يستعمل النهي للدعاء عليه كما ذكر البغدادي، ومنه قول المتمم بن نويرة:    

ــي   إنَّن ــك ــاً بِنَفْس ومي نحــر ــا تَفْ   فَلَ

   
ــن تَشــجعا ــى م ــوتَ وقَّاعــاً علَ ى الم7(َأر(

  

    

  
                                                           

  .1سورة الممتحنة، آية  )1(
  .28سورة آل عمران، آية  )2(
  .300الداني  ) الجنى3(
  .2/540همع الهوامع في شرح جمع الجوامع )4(
 .2/44وانظر المقتضب  3/8- 1/142الكتاب  )5(

  .286سورة البقرة، آية  )6(
 .5/340- 5/339ورد البيت في خزانة األدب  )7(
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  .)1(والمراد أي(ال فرحت يوماً بنفسك) فهي دعاء عليه

 التأديب: -

 نن  من زن رن �ورد النهي الذي يفيد معنى التأديب وذلك في قوله تعالى: 

وهذا نهي تأديب من اهللا لنبيه حين قالت اليهود لقريش: سلوه عن  ، ")�(2ٰى ين ىن
الروح، وعن أصحاب الكهف، وذي القرنين. فسألوه فقال: ائتوني غدا أخبركم ولم يستثن، 

  ، بهذا ورد النهي بمعنى التأديب.)3("كذبته قريشفأبطأ عليه الوحي حتى شق عليه و

 المنع: -

وإن نفيت هذا قلت:  أشار سيبويه إلى النهي الذي يدل على المنع فذكر في (الكتاب) "
  . )4("من هذه األشياء . كأنك قلت: ال تأكل شيئاًأو تمراً أو لحماً ال تأكل خبزاً

  مئ هي �في قوله تعالى:  وذكر )5(وأشار ايضاً إلى ذلك المبرد في (المقتضب)

  .)6(�مت هب مب هئ

وإذا دخلت وذكر ابن هشام أن ال الناهية تدخل في معنى (المنع) و(التخيير) فيقول: "
إذا ،)7(�مت هب مب هئ  مئ هي �قوله تعالى: ال الناهية امتنع فعل الجميع نحو 

 ،     ًمباحا  المعنى ال تطع أحدهما فأيهما فعله فهو أحدهما وتلخيصه أنها تدخل للنهي عما كان
  .)8("وكذا حكم النهي الداخل على التخيير

 

 

                                                           

  5/340خزانة األدب  )1(
  .23سورة الكهف، آية  )2(
  .4/6) الكشاف 3(
 .3/184الكتاب  )4(

 .3/301- 1/11المقتضب  )5(

  .24سورة اإلنسان، آية  )6(
  .24سورة اإلنسان، آية  )7(
  .88مغني اللبيب  )8(
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 والوعيد: والتهديد التسلية -

، وفي هذه )1(�ممخم حم جم يل ىل مل خل ���ذكر الزمخشري أن في قوله تعالى:  - 
فال تشك  ووعده باالنتقام منهم كما ذكر الزمخشري " �اآلية الكريمة تسلية لرسول اهللا 

عاقبة عبادتهم وتعرضهم بها لما أصاب  بعد ما أنزل عليك من هذ القصص في سوء
 أمثالهم قبلهم تسلية لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وعدة باالنتقام منهم ووعيدا لهم

 جل مك لك خك حك �: 	قوله ، ويمكن أن يأتي النهي للتهديد والوعيد مثل )2("
 .)3(�ملخل  حل

  

 التهييج واإللهاب: -

اآليات التي يفيد معناها التهييج  وهذا ما أشار إليه أيضاً الزمخشري وذكر بعض
 جئ يي ىي �، وقوله تعالى: )5(�حج مث هت  مت �مثل قوله تعالى:  )4(واإللهاب

  .)6(�حئ

  

   

                                                           

  .109سورة هود، آية  )1(
  .3/125الكشاف  )2(
  .42سورة إبراهيم: آية  )3(

  .7/117-  2/162 - 1/365الكشاف  )4(
  .14سورة األنعام، آية  )5(
  . 114سورة األنعام، آية  )6(
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  ما ورد من النهي في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر:
وهذا ما ورد من أسلوب النهي في الجزأين ثالث وعشرين مرة، حيث إن النهي ورد 

وفي سورة يوسف أربع مرات، وفي سورة إبراهيم ثالث  في سورة هود ست عشرة  مرة،
 مرات، ولكن في سورة الرعد لم يرِد.

 ).17آية  سورة هود: (�مججح حج مث هت مت �: 	قوله  - 

 ).26آية  سورة هود: (�هئ مئ خئ حئ جئ�: 	قوله  - 

 ).36آية  سورة هود: (�جن مم خم حم جم �: 	قوله  - 

 ).37آية  سورة هود: (�هي مي خي حي جي ٰه مه �: 	قوله  - 

 ).42آية  سورة هود: (�حب جب هئ مئ �: 	قوله  - 

 ).46آية  ورة هود:س (�ىه مه جه ين ىن  من خن�: 	قوله  - 

 .)52آية  سورة هود: (�خم  حم جم �: 	قوله  - 

 .)55آية  سورة هود: (�يي ىي مي خي  حي جييه ىه �: 	قوله  - 

 .)64آية  سورة هود: (�زب رب يئ ىئ  نئ مئ �: 	قوله  - 

 .)70آية  سورة هود: (�حل جل مك لك خك حك جك مق  �: 	قوله  - 

 .)78آية  سورة هود: (�جحمج حج مث هت مت خت �: 	قوله  - 

سورة  (�مل يك ىك مك لك اك يق  ىق يف �: 	قوله  - 
 .)85آية  هود:

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله  - 
 ).89آية  سورة هود: (�مهجه ين ىن من

 .)109آية  سورة هود: (�ممخم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله  - 
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 .)112آية  سورة هود: (�لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث �: 	قوله  - 

 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل �: 	قوله  - 
 .)113آية  سورة هود: (�جئ يي  ىي ني مي

 سورة يوسف: (�جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �: 	قوله  - 
 .)5آية 

 هب مب خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي �: 	قوله  - 
 .)10آية  سورة يوسف: (�مت  خت حت جت

سورة  (�جئيي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من �: 	قوله  - 
 .)67آية  يوسف:

آية  سورة يوسف: (�خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن �: 	قوله  - 
69(. 

 .)22آية  سورة إبراهيم: (�حئ جئ يي ىي�: 	قوله  - 

 .)42آية  سورة إبراهيم: (�ملخل  حل جل مك لك خك حك �: 	قوله  - 

 .)47آية  سورة إبراهيم: (�رنمم ام يل ىل مل يك �: 	قوله  - 
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  المبحث الثالث
                    ّ                 أسلوب الطلب بالتمن ي والعرض والتحضيض

  

     ّ          تمن ي وأدواته:أسلوب ال    ً اوال :
  التمنّي لغة:

هو أن تشتهي حصول األمر المرغوب فيه، وحديث النفس بما يكون، وما ال 
ى نَمن الم أي قدرته وأحببت أن يصير إلي )الشيء تُينَمتَ، ويقول ابن منظور: " ()1(يكون

به، وهي تمنيت الشيء ومنيت غيري تمنية. وتمنى الشيء: أراده، ومناه إياه و ..وهو القدر.
  .)2("المنية والمنية واألمنية

  :التمنّي اصطالحاً

والتمني نوع من الطلب، والفرق بينه وبين الطلب أن الطلب يتعلق  ذكر ابن يعيش "
، ويذكر ابن يعيش أن التمني طلب )3(ي"باللسان والتمني شيء يهجس في القلب، يقدره المتمن

 جع مظ حط مض �ل قوله تعالى: ، مث)4(أمر صعب المنال أو مستحيل الحصول عليه

  .)6(�حف جف مغ �،  وقوله تعالى: )5(�جف مغ جغ مع

والتمني هو طلب الحصول على شيء على سبيل المحبة، ولو كان الطلب مستحيالً 
أو مشكوك الحصول عليه، وال يشترط إمكان المتمني، والفرق بين الترجي والتمني أن كالً 

وكاً فيه، لكن (الترجي) توقع أمر مشكوك فيه منهما يتطلب أمراً مطلوب الحصول عليه مشك
أو مظنون فيه، أما (التمني) طلب أمر موهوم الحصول عليه، أو ربما مستحيل الحصول 

  .)7(عليه

                                                           

  .39/562وانظر تاج العروس  15/294لسان العرب  )1(
 .15/294لسان العرب  )2(

 .5/124شرح المفصل  )3(

  .4/570 لمصدر السابقا )4(
  .23سورة مريم، آية  )5(
  .27سورة الحاقة، آية  )6(
وانظر معترك  3/279وانظر اإلتقان في علوم القرآن  66وانظر التعريفات  4/570شرح المفصل  )7(

  .1/337االقران 
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اختلف النحاة في  كون التمني (إنشاء) أم (خبراً)، يذكر سيبويه أن التمني هو من 
ا إم أال رجَل(قول أبى عمرو:  ومثل ذلك أيضا قول الخليل رحمه اهللا، وهوالطلب ويقول: "

اللهم (يسأله ويريده، فكأنه قال:  شيئاً نمتَ، فهو م)َلجر أالَ(، ألنه حين قال: )وإما عمراً زيداً
وإن شاء أظهر فيه وفى جميع هذا الذى  .)أو عمراً وفق لى زيداً(، أو )أو عمراً اجعله زيداً

  .)1("نه قد عرف أنه متمن سائل شيئا وطالبهمثل به، وإن شاء اكتفى فلم يذكر الفعل؛ أل

ما تمنى مما قد مضى فكأنه ويذهب الفراء إلى ان التمني يفيد معني (النفي) فيقول: "    
  .)2("كن معهم فأفوزأمجحود أال ترى أن قوله يا ليتني كنت معهم فأفوز فالمعنى: 

  أدوات أسلوب التمني:
 ليت: -

وعة للتمني، ومعناها (أتمني) وتكون في  أجمع النحاة على أن هذه األداة موض
  .)3(المستحيل والممكن وال تكون في الواجب

وتختص (ليت) بالدخول على الجملة اإلسمية، فتعمل عمل (إن) تنصب االسم وترفع 
ِ                                            الخبر، مثل (ليت زيدا  قائم) و(ليت عبد  اهللا  قائم) وشبهت باألفعال لتقدم مفعوله على فاعله                   ً                    )4(.  

لما كان  سبب نصب االسم ورفع الخبر الواقع بعد(ليت) فيقول: " ويذكر السيوطي
لهذه األحرف شبه بكان في لزوم المبتدأ والخبر واالستغناء بهما عملت عملها معكوسا ليكونا 

    )5("معه كمفعول قدم وفاعل أخر تنبيها على الفرعية

 لو: -

 جب �قوله تعالى: تستعمل (لو) للتمني، فهي تشبه (ليت) وتكون بمعنى (ليت)، مثل 
وهنا مجيء (لو) بمعنى  )6(�مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب

                                                           

  .1/286الكتاب  )1(
  .1/276معاني القرآن للفراء  )2(
وانظر  191وانظر االيضاح  4/568وانظر شرح المفصل  4/108وانظر المقتضب  4/233الكتاب  )3(

  .1/34وانظر شرح األشموني 491وانظر الجني الداني   136مفتاح العلوم 
  .1/444االيضاح وانظر كتاب المقتصد في شرح  169-4/168وانظر شرح المفصل  2/131الكتاب  )4(
 .1/490وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  1/294شرح األشموني  )5(

  .167سورة البقرة، آية  )6(
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 مخ جخ مح جح مج حج �       ً             ، وأيضا  قوله تعالى: )1(التمني ، وكأنه قيل (ليت لنا كرة)

، وهنا (لو) بمعنى (التمني)، فكأنه قيل(ليت لنا كرة)، وهذا لما هو بين(لو) )2(�جس
   ).             )3           و(ليت) من تالق  في التقدير

  ة في (لو) إلى ثالثة أقوال:واختلف النحا

 . فنصب)4(�جس مخ جخ مح جح مج حج � األول / أنها قسم برأسها مثل قوله تعالى:

  في جوابها. �جخ�

  الثاني/ أن (لو) شرطية تضمنت معنى التمني

  )5(الثالث/ أن (لو) مصدرية أغنت عن فعل التمني

 لعل: -

ها تفيد التمني في هي لتوقع شيء مرجو ومخوف، تفيد معنى التمني، واستدلوا على أن
  ىل مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف �قوله تعالى:

قرأت  �ام�، حيث إن )6(�  ينىن نن من زن رن مم ام يل
، وهذا ما أجازه البصريون )7(بالنصب على جواب الترجي  تشبيها بالتمني وهي قراءة عاصم
  . )8(                                                 ً       أن تعطى (لعل) حكم (ليت) على أن يكون جوابها مقرونا  بالفاء

                                ً                 على أن جواب (الترجي) يكون مقرونا  بالفاء مثل جواب  أجاز بعض الكوفيين
ومن جعله جوابا  ...بالرفع " �ام�(التمني) المقرون بالفاء. فيقول الفراء في قوله تعالى: 

  قال: وأنشدني بعض العرب: نصبه، وقد قرأ به بعض القراء )لعلىـ(ل

                                                           

  .288، الجني الداني 1/212الكشاف  )1(
  .102سورة الشعراء، آية  )2(
  . 3/323الكشاف )3(
  .102سورة الشعراء، آية  )4(
  .1/39وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  352وانظر مغني اللبيب  289الجني الداني  )5(
  .37-36سورة غافر، آية  )6(
  .570) السبعة في القراءات 7(
  . 4/570وانظر شرح المفصل  582-581وانظر الجني الداني  400المفصل  )8(
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ــا   ــدهرِ أو دوالته ــروفَ ال ــلَّ ص ع                    ِ      َ     َّ    

   
ــن  ــةُ مـ ــدلننا اللَّمـ ــا   ُ  َّ         ُ             تُـ    َ        لَماتهـ

    

  )                 ِ َ  َ َ  )1  ف ت ست ر يح  النفس  من ز فرات ها

  .)2()لعلـ(فنصب على الجواب ب 

 أال: -

أجمع جمهور النحاة على أن دخول (همزة االستفهام) على (ال النافية) للجنس دخل 
                                                           َ َ                         فيها معنى التمني، حيث إنها تنصب ما بعدها بغير تنوين، مثل (أ ل ا غالم  في الدار) والتقدير 

                                                                             (أتمنى غالم )، (أال ماء  أشربه) فمعني المراد للتمني (أتمنى ماء)، ومع دخول التمني التمني
، مثل )3(يستغني عن الخبر، ألن التمني يغني عن الخبر، ويصبح معنى اسمها معنى المفعول

  قول المتمنية فريعة بنت همام:

ــربها   ــرِ فََأشْ ــى خَم ــبِيل إلَ ــا س    َ َ     ْ  ََ  ِ  َ   َ     ِ               َألَ

   
ــرِ بــ ــبِيل إلــى نَصأالَ س          ِ  َ        ِ   َ  ِــاج جح ن   ِ      ) 4( 

  

    

  .)5(في الشاهد مجيء (أال) بمعني (أتمنى)، والتمني ال يحتاج إلى خبر

  ــه وعجر ــتَطَاع ســى م ــر ولّ مَأالَ ع                   َ َ     ّ       َ  َ  

   
  ــات ــد الْغَفَلَ ــَأتْ ي ــا َأثْ ــرَأب م فَي               َ َ َ ْ      ْ  َ ْ  َ      َ  َ ) 6( 

  

    

  .)7( وردت(أال) بمعنى التمني فال خبر لها، وهي بمنزلة (ليت)

م الواقع بعد (أال) التي للتمني أن حقه النصب، حيث إنه ال أجمع النحاة في كون االس
  .     )8(خبر لها

                                                           

  584وانظر الجني الداني  3/257وانظر شرح المفصل  3/9ورد في معاني القرآن للفراء )1(
  3/458وانظر حاشية الصبان على شرح األشموني 3/9القرآن للفراء معاني )2(
  .97وانظر مغني اللبيب  384وانظر الجنى الداني  2/95وانظر شرح المفصل  2/307الكتاب  )3(
  .4/73ورد البيت في خزانة األدب  )4(
  .4/73خزانة األدب  )5(
  .2/21لى شرح األشمونيوانظر حاشية الصبان ع 1/344ورد البيت في شرح األشموني  )6(
  .2/21وانظر حاشية الصبان على شرح األشموني 1/344ورد البيت في شرح األشموني  )7(
  383- 4/382المقتضب  )8(



117 

أما المازني فخالف النحاة حيث إن الحروف الداخلة على(أال) ال تغير من حكمها 
يكون اللفظ على ما كان فأجاز فيها (الرفع)، حيث يكون لها خبر مضمر أو مظهر، فيقول : "

ولفظه لفظ  ،معناه الدعاء )غفر اهللا لزيد( :ال ترى أن قولكأ ،وإن دخله خالف معناه ،عليه
لفظه لفظ رزق اهللا  )علم اهللا ألفعلن( :وكذلك قولك ،فلم يغير لما دخله من المعنى ،ضرب

أال رجل (ومن قوله ، رفع باالبتداء ومعناه النهي )حسبك(وكذلك ، ومعناه القسم فلم يغيره
 .)1("وكذا يلزمه ،داء كما كان في النفيترفع أفضل ألنه خبر االبت )منك أفضُل

 هل: -

  ٍّ ٌّ�تستعمل (هل) أداة للتمني وقد ورد في القرآن الكريم ومثل قوله تعالى: 

ثم ابن جني: "، وقد قال )2(�رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ
، وهو منصوب ألنه )يشفعوا(على  )نرد(قال: أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل" فعطف 

يه معنى التمني؛ وذلك أنهم قد علموا أنه ال شفيع لهم، وإنما يتمنون أن جواب االستفهام وف
يكون لهم هناك شفعاء، فيردوا بشفاعتهم، فيعملوا ما كانوا ال يعملونه من الطاعة؛ فيصير به 
المعنى إلى أنه كأنهم قالوا: إن نرزق شفعاء يشفعوا لنا أو نردد، وتقديره مع رفع نرد على 

نرزق شفعاء يشفعوا لنا، وإن نرد نعمل غير الذي كنا نعمل. وذلك أنهم  قراءة الجماعة: أن
وضمنوا عمل ما لم  تمنوا الشفعاء وقطعوا بالشفاعة، وتمنوا الرد أيضاً )نرد(مع نصب 

، )3("يكونوا يعملونه؛ أي: إن نرد نعمل غير الذي كنا نعمل كأنه قال: أو هل نرد فنعمل
  .)4(تصديق وجود شفيع في ذلك المقاموأفادت اآلية معنى التمني لعدم 

      

  

  

  

  

                                                           

  4/383المقتضب  )1(
  .52سورة األعراف، آية  )2(
  1/252المحتسب  )3(
  . 1/332وانظر معترك االقران  3/272وانظر اإلتقان  2/321البرهان في علوم القرآن  )4(
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 ما ورد من التمني في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر:

 )80سورة هود، آية  (�لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ � :	قوله  - 

 ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي �: 	قوله  - 
سورة  (�مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ

 )64يوسف، آية 

 ىق  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت �: 	قوله  - 
 رن مم ام يل ىل  مل يك ىك مك لك اك يق
 )37سورة إبراهيم، آية  (�من زن

ورد التمني بالجزأين الثاني عشر والثالث عشر ثالث مرات، ورد مرة في سورة 
وام  هود، ومرة في سورة يوسف، ومرة في سورة إبراهيم، ولم يرد التمني في سورة الرعد.

  والثالث عشر.   ترد (ليت) وال (أال) وال (هل) في الجزأين الثاني عشر
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  وأدواتهأسلوب العرض والتحضيض 

           ً العرض لغة :
يعرض  ،عرض الشيء هو عرض الشيء للنظر فيه، وورد في كتاب العين هو"

،  وهو )2("عرض الشيء عليه يعرضه عرضا: أراه إياه ، وذكر ابن منظور: هو")1("    ًعرضا 
  .)3(اظهار الشيء وإبرازه، وعرض عليه أي أراه إياه

             ً التحضيض لغة :
ضرب من الحث ورد في لسان العرب أنه هو الحث ويذكر ابن منظور الحض هو" 

: أن تحثه على شيء ال سير فيه وال سوق،                                    ًفي السير والسوق وكل شيء. والحض أيضا 
  .)4("وحضضه وهم يتحاضون             ًحضه يحضه حضا 

                       ً العرض والتحضيض اصطالحا :
بين العرض والتحضيض ، أن العرض هو هما طلب الشيء بلين وتأدب، لكن الفرق 

طلب الشيء برفق ولين، أما التحضيض فهو طلب الشيء فيه زيادة التأكيد والحثّ وأعزم من 
  .)5(العرض، وهما تدخالن على الجملة الفعلية

ذكر سيبويه أن العرض والتحضيض هو أقرب إلى صيغة (افعل) وهي بمعني االمر، 
تقولن، وأال تقولن. وهذا أقرب من ألنك تعرض، فكأنك  هالويذكر في (الكتاب) " تقول: 

   )6( "ومثل ذلك: لوال تقولن.، قلت: افعل، ألنه استفهام فيه معنى العرض

                                                           

هـ)، تحقيق: مهدي المخزومي، 170العين، الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدي البصري، (تـ )1(
  .1/271إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل، د، ت 

  .7/166لسان العرب  )2(
  .18/382تاج العروس  )3(
  .18/293وانظر تاج العروس 7/136لسان العرب  )4(
وانظر  2/390وانظر همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  140وانظر الصاحبي  97مغني اللبيب  )5(

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن على ابن القاضي محمد بن حامد صابر الفاروقي الحنفي 
 1/191، 1996بيروت، –، مكتبة لبنان ناشرون 1هـ)، تحقيق: على دحروج، ط1158التهاتوي،(تـ

  .  3/442على شرح األشموني  وانظر حاشية الصبان
  .3/514الكتاب  )6(
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أشار سيبويه إلى أن ادوات العرض والتحضيض ال يليها إال فعل سواء كان مظهرا 
 ، مقدماًومظهراً ما يجوز فيه الفعل مضمراً ، ويذكر ")1( أو مضمر وال يجوز أن يليها أسم

هال (، لو قلت: )أال(و )لوما(و )لوال(و )هالـ(، وال يستقيم أن يبتدأ بعده األسماء، فومؤخراً
 )هال زيداً(و )أال زيداً(جاز. ولو قلت:  ت:قتل )أال زيداً(و )ضربت لوال زيداً(و )زيدا ضربت

ضيض واألمر، فجاز على إضمار الفعل وال تذكره جاز. وإنما جاز ذلك ألن فيه معنى التح
  .)2("فيه ما يجوز فى ذلك

، )3(أجاز بعض النحاة مجيء أنه بمكن مجيء الجملة االسمية بعد أدوات التحضيض
  واستدلوا بقول الشاعر:

    َ   َ َ ِ   َ          ْ              ونَبئــتْ ليلــى أرســلَت بِشَــفَاعة   

   
ــفيعها  ــى شَ ــس لَيلَ ــال نَفْ فَه ــي  )    َ   َ  َ   ْ َ    َ   َ ِ ) 4            ِإلَ

  

    

حذوف مقدر، وتأويل أن (نفس) هي ذهب النحاة إلى أن (هال) دخلت على فعل م
، )5(فاعل لفعل مضمر، أي( هال شفعت نفس ليلى)، و(شفيعها) خبر محذوف أي هي (شفيعها)

  . )6(أو أن الجملة االسمية أنابت عن الجملة الفعلية

وأجمع النحاة على أن أدوات العرض والتحضيض أدوات غير عاملة، حيث إنها ال 
، )7(عل المضارع الذي يليها، ويبقي الفعل على حالته األصليةتغير من الفعل، وال تجزم الف

مثل قوله  )8(                                       ٍ                         ويمكن أن يأتي بعد أدوات التحضيض فعل ماض  ويراد من الماضي االستقبال
  )9(�جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ�تعالى:

                                                           

  431وانظر المفصل  100-99- 1/98الكتاب  )1(
  .1/98الكتاب  )2(
وانظر  2/152وانظر شرح األشموني أللفية ابن مالك 103وانظر مغني اللبيب  613الجني الداني  )3(

  .390/ 2حاشية الصبان على شرح األشموني
وانظر  2/152وانظر شرح األشموني أللفية ابن مالك 103غني اللبيب وانظر م 613الجني الداني  )4(

  .390/ 2حاشية الصبان على شرح األشموني
  .103وانظر مغني اللبيب  613الجني الداني )5(
  .759) مغني اللبيب 6(
  1/240وانظر االشباه والنظائر  3/114الكتاب  )7(
  .5/98شرح المفصل  )8(
   .10سورة المنافقون، آية  )9(



121 

ومن النحاة من أشار أن (أال) أداة تستعمل للعرض، و(هال) و(لوما) و(لوال) و(أال) 
  . )1(ضتستعمل للتحضي

أشار بعض النحاة إلى أن أدوات العرض والتحضيض يمكن أن تدخل على الفعل 
: 	                         ِ                                                         الماضي ولكن تفيد عدة معان  مثل (التوبيخ) (التنديم) (اللوم) على ترك الفعل، مثل قوله 

، وقوله )3(�ىتنت مت زت رت  يب �: 	، وقوله )2(�جغ مع جع مظ حط �
جاء بعد  ، حيث إن في اآليات السابقة)4(�حم جم يل ىل مل خل � 	

(لوال) فعل ماضي، وال يكمن حمل (لوال) معنى التحضيض ألن من شروطها أن يأتي بعدها 
  .)5(فعل مضارع

  أدوات العرض والتحضيض:
 لوال : -

أجمع أكثر النحاة أن (لوال) مركبة من (لو) حرف االمتناع، و(ال) النافية، وعند 
 )ال(، ألزموهن )أال(و )لوال(و )هال(تركيب الحرفين تأخذ معنى التحضيض، وقول سيبويه: " 

بمنزلة حرف واحد، وأخلصوهن للفعل حيث دخل فيهن معنى  )ال(وجعلوا كل واحدة مع 
"التحضيض

 )،ال يفعل(ولم يقع الفعل، فتقول:  )يفعل( :نفيا لقوله )ال(وتكون            ً  ، وذكر أيضا  ")6(
 ،في معنى آخر )ول(، صارت )لوال(وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعل ما، وذلك قولك: 

، وأشار )7(")ماـ(ب )إن(، و)ماـ(تغيرت كما تغيرت حيث ب )لوما( :كما صارت حين قلت
             ً                                                                  ابن يعيش أيضا  أنها مركبة؛ وعندما تكون مفردة تدل على معنى، وعند تركيبها تدل على 

معناها امتناع  )لو(، فـ)ال(و ،)لو(التي للتحضيض مركبة من  )لوال(فـ معنى آخر فيقول: "
  .)8("النفي، والتحضيض ليس واحدا منهما )ال(الشيء المتناع غيره. ومعنى 

                                                           

  .383- 382الجنى الداني  )1(
  .43سورة االنعام، آية  )2(
  .13سورة النور، آية  )3(
  .98سورة يونس، آية  )4(
وانظر همع الهوامع في  361وانظر مغني اللبيب  5/91 - 1/416وانظر شرح المفصل 431المفصل  )5(

  .2/576شرح جمع الجوامع 
  3/115الكتاب  )6(
  .4/222الكتاب  )7(
  .5/88فصل شرح الم )8(
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  .)1(وأشار السيوطي إلى أن (لوال) بسيطة وغير مركبة، وألن األصل عدم التركيب    

  وأكثر ما ورد في القرآن الكريم من أدوات العرض والتحضيض هي (لوال).    

   ّ  هل ا: -

ة من(هل) االستفهامية و(ال) النافية وعند التركيب ذهب أكثر النحاة على أنها مركب       
هال فعلت، فتصير هل مع ال في معنى ، وهذا ما ذكره سيبويه ")2(أصبحت بمعنى التحضيض

 .)4(، ومنهم من ذكر أنها بسيطة غير مركبة)3("آخر

                                       ّ         ً                        ّ    ومن النحاة من ذكر أن أصل (الهاء) في (هل ا) هي بدال  من (الهمزة)، فأصلها (أل ا)، 
                                                                  ّ   قول: (أرحت) (هرحت)، ويحتمل ان تكون هي األصل بداته دون تركيب، ألن (هل ا)  مثل

            ً                                     ً                                     أكثر استعماال  من (أال)، وهذا ال يثبت أن (الهمزة) بدال  من (الهاء) وهذا لقلة إبدال (الهمزة) 
  .  )5(بـ(الهاء)

، )لنا تقوهلّ(                   ّ                                            أشار سيبويه أن (هل ا) هي أداة للعرض ولكن ال يخلو منها االستفهام "
، ألنه استفهام فيه معنى )افعل(وهذا أقرب من ألنك تعرض، فكأنك قلت:  )،ا تقولنألّ(و

  .)6("العرض

 لوما: -

أجمع أكثر النحاة على أنها مركبة من (لو) الشرطية االمتناعية، و(ما) النافية، وعند 
  .)8(، وذكر السيوطي أنها بسيطة غير مركبة)7(التركيب تدل على معنى التحضيض

ار المالقي أن (لوما) لم تأت في كالم العرب إال بمعنى التحضيض، لكن ابن وأش
  هشام رد عليه أنه يمكن أن تأتي بمعنى الشرط مثل قول المتنبي من البحر الكامل:

  
                                                           

  .2/576همع الهموامع في شرح جمع الجوامع  )1(
  .3/115الكتاب  )2(
  .4/222الكتاب  )3(
  .2/576همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )4(
  .408- 407رصف المباني  )5(
  3/514الكتاب  )6(
  .5/91وانظر شرح المفصل  39وانظر منازل الحروف  4/222- 3/115الكتاب  )7(
  .2/576في شرح جمع الجوامع  همع الهوامع )8(
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ــ  ــان ِل ــاة لَكَ ــافَة للوش ــا الِْإض يلَوم  

   
من بـ ع طَخَد سـي رِ  كـ ف اْضك  ـاءج1 (ر( 

  

    

 ألّا: -
ة األداة الوحيدة من أدوات العرض مركبة من (أن) الناصبة، و(ال) أجمع أكثر النحا

، وأشار السيوطي أنها بسيطة غير مركبة ألن )2(النافية، وعند التركيب أخدت معنى العرض
  . )3(األصل عدم التركيب

وأجاز المالقي إلى أن أصل الهمزة (ألّا) هو (هلّا)، ولم يجز العكس ويقول: " تبدل 
.. وال تنعكس القضية فتقول: إن (الهمزة) بدل من (الهاء)، .فيقال : (هال تقوم)همزتها (هاء) 

  .)4(وألن بدل (الهاء) من (الهمزة) أكثر من بدل (الهمزة) من (الهاء) فالحمل على األكثر أولى"
  

  ما ورد من أسلوب العرض والتحضيض في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر:
تحضيض أربع مرات في الجزأين الثاني عشر والثالث وورد في الجزأين أسلوب ال

عشر، ورد مرتان سورة هود، وكذلك سورة الرعد ورد مرتان، أما سورة يوسف إبراهيم فلم 
  يرِد التحضيض.

ولم يرد سوى لوال من أدوات التحضيض في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر، ولم 
  .يرد العرض في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر

 ).12سورة هود، آية  (�حك جك  مق حق مف خف حف جف مغ جغ�: 	قوله  - 
 مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص �: 	قوله  - 

 ).116سورة هود، آية  (�جكمق حق مف خف حف جف

 ).7سورة الرعد، آية  (�َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي �: 	قوله  - 

 ).27سورة الرعد، آية  (�جل مك لك خك حك جك مق حق  مف�: 	قوله  - 

  

  

  
                                                           

  .364ديوان المتنبي مغني اللبيب   )1(
  5/88وانظر شرح المفصل  4/222- 3/115الكتاب  )2(
  .2/576همع الهوامع في شرح جمع الجوامع  )3(
  408-407رصف المباني  )4(
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  الخاتمة
                  ً      ً                                 بجالله وإكرامه حمدا  كثيرا ، الحمد هللا الذي أعانني بإتمام هذا  الحمد هللا الذي يليق

وعلى آله وصحبه  �العمل المتواضع، والصالة والسالم على أشرف الخلق سيدنا محمد 
  ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد... ،أجمعين

ي الجزأين الثاني فقد تناولت في هذه الدراسة أسلوب الطلب دراسة نحوية داللية كما ورد ف   
عشر والثالث عشر، وتضمنت الدراسة ثالثة فصول ومقدمة وتمهيد وخاتمة، فتضمن الفصل 
األول أسلوب األمر وفروعه وما ورد في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر، أما الفصل 
الثاني فتضمن أسلوب النداء وفروعه وما ورد في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر، أما 

ل الثالث فتضمن أسلوب االستفهام و أسلوب النهي وأسلوب التمني وأسلوب العرض الفص
  والتحضيض، أما في الختام فوردت الخاتمة والنتائج.

  من النتائج التي وردت في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر: 

ن مرة بصيغ األمر                                 ً      جزأين الثاني عشر والثالث عشر ستا  وخمسيورد أسلوب األمر في ال - 
  ًا ن ورد فعل المضارع مقرون ً                                ا  وأربعين مرة بصيغة (أفعل)، ومرتيورد أربعومختلفة، ال

الفعل األمر،  سم الفعل، وتسع مرات على مصادربالم األمر، مرة واحدة على صيغة ا
والواضح أن الغالب في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر ورود صيغة فعل األمر 

 .ثالث عشرفي الجزأين الثاني عشر وال الصريح

الث عشر، كان الثاني عشر والث في الجزأين ما ورد في القرآن الكريم من أسلوب نداء - 
أشعار  وال العرب وفيأق أدوات النداء األخرى إنما وردت فيما بأداة النداء(يا)؛ أ

 .العرب، ولم ترد في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر

مرة،  ةعشر ثاني عشر والثالث عشر، ثالثين الورد النداء بأداة نداء محذوفة في الجزأ - 
 ).مع)، ومرة واحدة بلفظ (يه)، وست مرات بلفظ (حصست مرات بلفظ (

رنة مباشرة بالنداء                      ً                                       إن أسلوب النداء دائما  يأتي بعده أساليب طلب أخرى سواء كانت مق - 
 .أو معطوفة عليه

الستفهام إلى ن الغرض من أدوات االستفهام هو الفهم والمعرفة، لكن يمكن أن يخرج اإ - 
 نى أخرى ال يراد منها االستفهام.ادالالت ومع
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                            ً                          ن الثاني عشر والثالث عشر ستا  وخمسين مرة، وحيث إنه ورد ورد االستفهام في الجزأي - 
في سورة هود عشرين مرة، وسورة يوسف خمس عشرة مرة، وسورة الرعد اثنتي 

 مرات.عشرة مرة، وسورة إبراهيم تسع 

ي أم أدوات االستفهام لكثرة استخدامها، وحسب ما ورد من تعتبر همزة االستفهام ه - 
                                                               ً            الشواهد في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر تعتبر األكثر استخداما  دون غيرها. 

مرة، ولكن في سورة                                    ً       لجزأين الثاني عشر والثالث عشر ثالثا  وعشرينورد النهي في ا - 
                  ِ        فعل لكن يمكن أن ير د  النهي  الرعد لم يرد النهي، وأن أسلوب النهي هو طلب الكف عن
وورد ذلك في الجزأين الثاني  بدالالت أخرى منها الدعاء والتضرع إلى اهللا في الدعاء

 ، وغيرها من الدالالت األخرى.عشر والثالث عشر

من النحاة من اختلف في كون التمني هو أسلوب إنشائي أم خبري، لكن كون أنه لطلب  - 
زأين الثاني شائي الطلبي؛ وقد ورد التمني في الجأمر محبوب يدخل ضمن أسلوب اإلن

 مرات، ولم يرد التمني في سورة الرعد. عشر والثالث عشر ثالث

لم يرد في الجزأين الثاني عشر والثالث عشر أي أداة من أدوات العرض والتحضيض  - 
التحضيض في الجزأين وذكر                                             َ ِ   سوى لوال، أما باقي أدوات العرض والتحضيض فلم ت ر د ، 

  مرات، ولم يرد في سورة إبراهيم.      أربع

      



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  عـــراجـمـادر والــمصـال
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  المصادر والمراجع

 .القرآن الكريم •

     ً               أوال : الكتب العربية
اإلتقان في علوم القرآن : اإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ، تحقيق :محمد أبو  .1

  هـ.1405،  الفضل إبراهيم ، دار التراث ، القاهرة
هـ)، تحقيق: رجب 745ارتشاف الضرب من لسان العرب: أبو حيان األندلسي، ( .2

  م.1998، القاهرة، 1عثمان محمد، مكتبة الخانجي، ط
، مكتبة الخانجي، 5األساليب اإلنشائية في النحو العربي: عبد السالم محمد هارون، ط .3

 م. 2001- هـ1421القاهرة، 

بالغيين: قيس اسماعيل األلوسي، جامعة بغداد، بيت أساليب الطلب عند النحويين وال .4
 م.1988الحكمة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 

 .م1980، وكالة المطبوعات، الكويت،1أحمد مطلوب، طـ أساليب بالغية: .5

هـ، تحقيق: بركات يوسف 577أسرار العربية: أبو البركات كمال الدين األنباري،  .6
  م.1999بيروت، ، 1هبود، دار األرقم، ط

 أسماء اهللا الحسنى: د.ت .7
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  م.1990بيروت، 

هـ، تحقيق: 316األصول في النحو: أبو بكر محمد بن سهل بن السراج البغدادي،  .9
 عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، د.ت.

  م. 1963قالني، تحقيق: أحمد صقر، دار المعارف،إعجاز القرآن: البا .10
اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين: أبو البركات كمال الدين األنباري،  .11

  هـ، دار الفكر، دمشق، د.ت.577
هـ)، 761أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك: جمال الدين بن هشام األنصاري، ( .12

  ة العصرية، بيروت، د.ت.تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتب
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 م.1979-ـه1399، بيروت، 3النفائس، ط
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  م.2003القاهرة، 
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هـ)، 774تفسير القرآن العظيم: عناد الدين أبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ( .21
، محمد السيد رشاد، محمد فضل العجماوي، علي أحمد تحقيق: مصطفى السيد محمد

، مؤسسة قرطبة للطباعة والنشر والتوزيع، 1عبد الباقي، حسن عباس قطب، طـ
 م.2000 - هـ 1421مصر،  –الجيزة 
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هـ)، 74الجنى الداني في حروف المعاني: بدر الدين الحسن بن قاسم المرادي، (   .28
، بيروت، 1تحقيق: فخر الدين قباوة ومحمد نديم فاضل، دار الكتب العلمية، ط
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، دار المأمون 2هـ)، تحقيق: بدر الدين قهوجي، بشير الجويجابي، ط377علي،(تـ
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  م.1980، القاهرة ، 20تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، دار التراث، ط
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  م.1995، دمشق، 1النبهان، دار الفكر، ط
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  م.2006
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المقتصد في شرح اإليضاح: عبد القاهر الجرجاني، تحقيق: كاظم بحر المرجان، دار  .81
  م.1982الرشيد          للنشر، العراق، 

هـ)، تحقيق: محمد عبد الخالق 286يزيد المبرد، ( المقتضب: أبو العباس محمد بن  .82
 م.1994، القاهرة،  1عظيمة، وزارة األوقاف للشؤون اإلسالمية، ط

هـ)، تحقيق: إبراهيم مصطفى وعبد اهللا 393المنصف: أبو الفتح عثمان بن جني، ( .83
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، القاهرة، 1م)، دار الشروق، ط2015النحو والداللة: د. محمد حماسة عبد اللطيف،( .85
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ربية، (مجلة الجملة الطلبية في سورة يوسف (دراسة تركيبية داللية ): عالء الدين غ .2
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  فهرس اآليات القرآنية
  

  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  البقرة

  86  4   �يي  ىي مي خي حي �

  48  21   �... ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن من �

  86  68 �خسحس جس مخ جخ مح جح مج  حج �

  84  76  �مي خي �

  15  83 .�حص  مس �

 محجخ جح  مج حج مث هت مت خت حت �

  .�حس جس مخ

104  47  

  �خك حك جك�
111  26  

  114  167  �مجحج مث هت مت خت حت جت  هب مب خب حب جب �

  91  211  �مم خم حم جم يل ىل مل خل �

  106  237  �هلمل خل حل جل �

 "�خس حس جس مخ جخ مح جح �
255  91  

  108  286  �...  جف مغ  جغ مع  جع   مظ  حط مض خض حض �
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  عمران آل

  99  20 �مي  زي ري ٰى ين ىن �

 .�مصخص حص مس خس حس جس مخ جخ �
28  108  

  96  47  �جه ين ىن من خن حن جن� 
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  18  128  �  ٌ ء   

  90  135  �مب زب رب يئ ىئ �

  85  144  .�ىتنت مت زت  رت يب ىب نب �

  النساء

  "�ٍّ  ٌّ ٰى ٰر�
34  37  

  المائدة

  99  91  �جي يه ىه � 

  106  101 �مت خت  حت جت �

 �مت خت حت جت هب مب خب  حب � 
106  85  

  االنعام

  110  14  �حج مث هت  مت �

  121  43   �جغ مع جع مظ حط �
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  110  114 .�حئ جئ يي ىي �

  األعراف

  82  44  � مه جه ين ىن من خن�

  117  52 �...ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ�

  � حق مف  خف حف جف �
187  94  

  يونس

 �خف حف جف مغ جغ مع �
51  84  

  29  58  . �مل يك �

  هود

  16  2 .� نيمي زي ري ٰى�

  39  3 .� هب مب خب حب جب �

 رن مم ام يل ىل مل يك  ىك مك لك اك �
 �زن

8  99  

  8  12  � مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص �

 ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم �

 .�ىه مه جه ين

13  39  
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  100  14 �زئ رئ ّٰ �

  مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رن  مم ام�

 �يي ىي ني

17  99  

 يل ىل مليك ىك مك  لك اك يق �
  �ام

24  90  

  111  26 .�هئ مئ خئ حئ جئ�

 حم جم هل  مل خل حل جل مك لك خك حك جك �
 �خن حن جن مم خم

28  100  

  100  30 �رئ ّٰ �

  39  35 .�خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط �

  111  36 .�جن مم خم حم جم �

  111  37 .�هي مي خي حي جي ٰه مه �

 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب  يئ ىئ �
 .�يت ىت  نت

40  39  

  39  41 .�يك ىك مك لك اك  يق ىق �

  74  42  �حب جب هئ مئ خئ حئ جئ �
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

 حق مف خف حف جف  مغ جغ مع جع �
 .�خكحك جك مق

44  39  

  111  46 .�ىه مه جه ين ىن  من خن�

  72  47 .� نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر �

  39  48  .�خك ىفيث ىث نث مث زث رث يت ىت نت  مت زت �

  75  50  �جحمح  مج حج مث هت مت خت حت جت �

  100  51 �جف مغ جغمع جع مظ حط مض خض �

 مك  لك خك حك جك مق حق مف خف �
  .�خم  حم جم هل مل خل حل جل

52  40  

 .�يي ىي مي خي  حي جييه ىه �
55  111  

  جض مصخص حص مس خس حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مث �

 .� حط مض خض حض

60  43  

 مل خل حل مك لك خك حك جك مق حق مف خف �

  .�جل مه جه هن من خنحن جن مم خم حم جم هل

61  40  

 من مل مك لك هش مش هس مس هث مث  هت مت �

 �هن

62  100  
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

 جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل�
  �مه جه ين ىن من خن حن

خطأ!   63
اإلشارة 
المرجعية 

غير 
       معر فة.
100  

 .�زب رب يئ ىئ  نئ مئ �
64  111  

  خت حت جتهب مب خب حب جب هئمئ خئ حئ جئ �
 .�مت

68  43  

 خص حص مسخس حس جسمخ  جخ مح جح مج حج مث �
 .�خض حض جض مص

69  43  

 .�حل جل مك لك خك حك جك مق  �
70  111  

  16  72  .� ىممم خم حم جم يل ىل مل خل �

  101  73 �يهىه مه جه ين ىن �

  40  76 .�ىفيث ىث نث مث  زث رثيت ىت نت مت �

  40  78 .�جحمج حج مث هت مت خت �

 .� لك خك حك جك مق حق مف خف حف جف مغ �
80  16  



142 

  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  101  81 �مش هس مس �

  40  84 .�نئمئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ �

 يق  ىق يف يثىف ىث نث مث  زث �
  �مل يك ىك مك لك اك

85  76  

  77  87  �جب هئ مئ خئ  حئ جئ يي ىي ني�

 جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح �
 �مضخض حض

88  101  

 جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �
  �جه ين ىن من خن حن

89  78  

  40  90 .�ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّٰى ٰر ٰذ يي ىي �

 لك اك يق  ىق يف ىف يث ىث نث �
 .�ىكمك

92  101  

 مي زي ري  ٰىين ىن نن من زن رن �
 .�خب حب جب هئ مئخئ  حئ جئ يي ىي ني

93  40  

  43  95 .�مغ جغ مع جع مظ حط مضخض حض جض مص �
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

 خن  حن جن مم خم حم جم هل مل خل �

 .�مي خي حي جيٰه مه جه هن من

108  43  

  109  109  �ممخم حم جم يل ىل مل خل ���

  112  112 .�لكاك يق ىق يف ىف يث ىث نث �

 ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام يل �
 .�جئ يي  ىي ني مي زي ري

113  112  

  8  114 .�لك هبمب  خب حب جب هئ مئ خئ �

  40  115 .�مس خس حس جس مخ جخ مح �

  جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص  خص � 
 .�جكمق حق مف خف حف جف مغ

116  123  

  40  122 .�ىق يف ىف �

  40  123  .�ٰى ين ىن نن من زنرن مم ام �

  يوسف
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 جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض �

  �حف

4  50  
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  112  5 .�جنيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �

 ين ىن نن من زن رن مم ام يل  ىل �
 .�مي زي ري  ٰى

9  41  

 خب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ىي �
 .�مت  خت حت جت هب مب

10  112  

  101  11 �مس  خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج مث �

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل� 
   �حن جن

23  42  

 حك جك مق مفحق خف جفحف  مغ جغ مع �
  �خك

29  53  

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �
 .�جهين ىن من خن حن جن

31  41  

  15  32 .�زث رث  يت ىت �

  73  33 . � اكلك  يق ىق يف ىف يث ىث نث �

  101  39 �مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ �

  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت �

 .�جس مخ جخ

42  41  



145 

  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  41  43 .�مل خل حل جل مك لك خك حك �

  41  46 .� ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي �

 جح مج  حج مث هت مت خت حت جت هب مب خب �
 �مخجخ مح

50  101  

  101  51 �جعمظ حط مض خض حض جض مص  خص �

  41  62  � جف مغ جغ مع �

 َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي �
 �... نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ

64  118  

  44، 78  67  �يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من �

 .�خي حي جي ٰه مه جه هن من  خن �
69  112  

  102  71 �جي يه ىه  مه جه �

  102  74 �رث يت ىت نت مت زت �

  44  79 .�...  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل �

 ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي� 

 �مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ

80  102  

  41  81 .�يق ىق يف ىف يث ىث نث مث �
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  42  82 .� ميزي ري ٰى ين ىن نن من زن رن �

  16  83  � حجمث هت مت خت حت جت �

 يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل �

  �جن

87  75  

  42  88 .� نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ �

  102  89 �زث رث يت ىت نت  مت زت رت يب ىب �

  102  90 �يفىف يث  ىث نث �

  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ �

 .�مض خض حض

93  42  

 .� حك  جك مق � 
94  16  

  102  96 �جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن  جن �

  �ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي �
97  36  

  42  99 .�مث زث رث يت ىت نت مت �

  73  101 . �خضمض حض جض مص خص حص مس خس  حس �

  102  107 رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ �
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

 �ىب نب مب زب

  44  108  .�... ىث نث مث زث رثيت ىت نت مت  زت رت �

 ٰى ينىن نن من زن رن مم ام  يل ىل مل يك �
 .�... يي ىي ني مي  زي ري

109  102  

  الرعد

  102  5 �...  جض مص خص حص مس خس حس جس مخ�

  123  7 .�َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي �

  42  16 .�ىت نت مت  زت رت يب ىب �

  103  19 �حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل�

  123 27 .�جل مك لك خك حك جك مق حق  مف�

  42  30 .�مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر �

 زي ري ٰى ين ىن نن من  زن رن مم ام �
 � ني مي

31  11  

  103  32 �جس  مخ جخ �

  103  33 �مضخض حض جض مص خص حص مس خس �

  42  36 .�زترت يب ىب نب مب زب  رب يئ ىئ �
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  103  41 �حكجك مق  حق مف خف حف جف مغ �

  103  42 �مت هب مب هئ مئ �

  42  43 .�ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم خم �

  إبراهيم

  42  5 .�مم خم حم جم يل ىل مل خل �

  103  9 �يف ىف  يث ىث نث مث �

  103  10 �مجحج مث هت مت خت حت جت  هب �

  43  11 .�ٍّ ٌّ ٰى ٰر �

  43  12 .�نت مت زت رت �

  103  19 �ىممم خم حم جم يل ىل مل خل �

  103  21 �رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ�

 .�حئ جئ يي ىي�
22  112  

 جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف �

 �جم هل مل خل حل

24  103  

  13  28  � ىث نث مث زث رث يت ىت نت �
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  32  31   �خئ حئ جئ  يي ىي ني �

 ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه  ىه �

ٌّ ٍّ�. 

35  73  

  73  36 .�مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ �

  يف ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت �

 .�ىق

37  73  

  73  38 .�ني مي زي ري ٰى ين ىن �

  73  40 �خض حض جض مص خص حص �

 مع جع  مظ حط خضمض حض جض مص خص حص �

 .�مق  حق مف خف حف جف مغ جغ

40 -41  65  

  73  41 �مق  حق مف خف حف جف مغ جغ �

 .�ملخل  حل جل مك لك خك حك �
42  112  

  73  44  .�...  ىي مي خي حي جي يه ىه  مه جه �

 رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ �
 .�يت ىت  نت مت زت

47  104  

  الحجر
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  7  9  .�نن من زن رن مم ام يل �

 .�خض حض جض �
88  106  

  النحل

  29  55 �جم يلىل مل خل�

  اإلسراء

  37  50  .�حم جم يل ىل�

  الكهف

  �ٰى ين ىن نن  من زن رن � 
23  109  

  مريم

  113  23    �جف مغ جغ مع جع مظ حط مض �

  62  41  .�... نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ�

  طه

 .�خس حس جس مخ �
72  37  

� � ىه مه جه ين� �� �� ��    أ  �114

  الحج

  30  15  � هب مب هئ�  



151 

  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  30  29  �خب حب جب � 

  المؤمنون

  ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب  رب يئ �

  .�يت

93-94  65  

  26  99 �مب  خب حب �

  الشعراء

  115  102 . �جس مخ جخ مح جح مج حج � 

  النور

  121  13  �ىتنت مت زت رت  يب �

  30  22  �نث مث� 

  النمل

�ٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ�. 25  67  

  86  35   �جه هن من خن � 

  العنكبوت

  97  68  �ىن نن من زن رن�

  الروم
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  84  9  �يت ىت نت مت �

  35  17  �مه جه  ين ىن من خن�

  يس

 �جغ مع جع مظ�
52  90  

  الزمر

  62  16  � مم ام �

  غافر

 مل يك ىك مك لك اك يق ىق  يف ىف �
  �  ينىن نن من زن رن مم ام يل  ىل

36-37  115  

  محمد

  34  4 � رث يت ىت نت مت زت�

  35  47   �رث يت ىت نت مت زت�

  الحجرات

  65  2- 1  .�...  ممرن ام ىليل مل يك ىك مك لك اك يق ىق� �

  ق

  25  24 � يي ىي ني مي زي ري �
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  25  26   � مث هت مت خت�

  الممتحنة

  108  1  �مم خم حم جم يل �

  الصف

  48  2  �ري ٰى ين ىن نن من زن رن �

  المنافقون

  120  10  �جض مص خص حص مس خس حس  جس مخ�

  الطالق

  65  1  � ىميم  مم خم حم جم يل ىل مل خل �

  29  7    �يئ ىئ نئ مئ زئ�

  التحريم

 خل حل جل مك خكلك حك جك مق حق  مف �

  �مل

7  48  

  الحاقة

  113  27  .�حف جف مغ �

  القيامة
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  الصفحة  رقمها  طرف اآلية

  94  6  �مئ خئ حئ جئ �

  اإلنسان

  89  1  . �حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ � 

 �مت هب مب هئ  مئ هي �
24  109  

  النبأ

  �ٰى ين ىن �
40  67  

  الفجر

 � زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ �
5  90  

  الشرح

  85  1 �خس حس جس مخ  �

  


