
 

 بسم  هللا الرحمن الرحيم                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نشاءاال
 : اإليجاُد.اإلنشاُء لغة   -*

ذا قلَت: )اللّهُمَّ ما ال يحتمُل صدقاً وال كذباً، كاألمِر والنهِي واالستفهاِم والتمنِّي والنداِء وغيرها، فإنَك إ وفي االصطالِح:

ارحْمني( ال يصحُّ أن يقاَل لك: صادٌق أو كاذٌب، نعْم يصحُّ ذلك بالنسبِة إلى الخبِر الضمنيِّ المستفاِد من الكالِم، وهو أنَك 

 طالٌب للمغفرِة.

 .يصح ان يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب  ما ال هو كل كالمتعريف آخر لإلنشاء: 

  وغير طلبيٍّ ( 2)                   طلبيٍّ ( 1انواعه          )
 

: القاعدةُ:  اإِلْنشاء نوعان طَلبَيٌّ و َغْيُر طلبيٍّ

 فالطلبيُّ ما يَْستَْدعي َمْطلوباً َغيَر حاصل وقَت الطلب، ويكوُن باألمر، والنْهي، واالستفهام، والتمني، والنِّداَء 

ب، والمدح، والذم، والقََسُم، وأفعاُل الرجاء، )ب( وَغْير الطَّلبي ما ال يَْستَْدعي مطلوباً،  وله صيَغ َكثيرة منها: التََّعجُّ

 وكذلك ِصيَُغ الُعقُوِد.

 تمرين

 نوع اإلنشاء في كل مثال من األمثلة اآلتية: بين

 ( قال أبو تمام 1)

 ال تسقني ماَء المالِم فإنَّني صبٌّ قِد استعذبُت ماَء بُكائي                  

أَْحبِْب َحبِيبََك هَْونًا َما َعَسى أَْن يَُكوَن بَِغيَضَك يَْوًما َما َوأَْبِغْض بَِغيَضَك هَْونًا َما »  أَبِى هَُرْيَرةَ أَُراهُ َرفََعهُ قَاَل ( َعنْ 2)

 «َعَسى أَْن يَُكوَن َحبِيبََك يَْوًما َما 

 و قال ابن الزيات يمدح الفْضل بن سْهل  (3)

 ألنَت أكرُم من آَوى و مْن نصرا… ِصر الدين إذ رثَّْت حبائلُهيا نا                 

ْلت  في طلب حاجة  (4)  وقال أميةَ بن أبي الصَّ

 أَأَْذُكُر حاَجتِي أَم قد َكفانِي ... َحياُؤَك، إِنَّ ِشيَمتََك الَحياءُ                  

 ( قال امرؤ القيس 5)

 وكلُّ غريٍب للغريب نسيبُ …اهُنا أجارتَنا إنا َغريباِن ه                  

 الرقم ... صيغة اإلنشاء ... نوعه ... طريقته الجواُب 

 طلبي ... النهي ... ال تسقني ماء المالم ...1  

 االمرطلبي ... أبغض....         ... أْحببْ 2  

 ... يا ناِصر الدين إذ رثَّْت حبائلُه ... طلبي ... النداء 3

 قَْد كفاني ... طلبي ... االستفهام بالهمزة ... أأذكر ٌ حاجتي أم 4

 النداء... أجارتَنا إنا َغريبان هاهُنا ... طلبي ...  5

 تمارين 

 ( أَِحبَّ لَِغْيِرَك ما تِحبُّ لِنْفِسَك.1)

 ال تَْطلُْب ِمَن اْلَجَزاِء إاِل بقَْدِر ما َصنَْعَت. : ( من كالم الحَسن َرضَي هللا عنه2)

 يَا َمْن يَِعّز َعلَْينَا أْن نُفَاِرقَهُْم ِوجدانُنا ُكلَّ شيٍء بَعَدكْم َعَدُم : يب( وقال أَبو الط3)

مَّة4) بَا!  :( وقال الصِّ  وَما أَْحَسَن اَْلُمْصطَاَف والمتََربََّعا …بنفسي تْلَك األرض ما أَْطيَب الرُّ

 االنبار  اسم الجامعة:

 العلوم اإلسالمية اسم الكلية: 

 الحديث وعلومه اسم القسم:

 الثانية المرحلة:

 المادة : البالغة
 اسم المحاضر الثالثي: عصام عَكلة عبدالقهار 

 مدرس  اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤهل العلمي:

 

University: Anbar  

College: Islamic 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: Esam ougla Abd 

Qualification: Teaching 

Place of work: University Anbar  

 



لَّ  ( وقال الجاحظ من كتاب:5) ا بعُد فَنِْعَم البَديُل من الزَّ  ِة االعتذاُر ، وبْئَس العَوُض من التَّوبِة اإِلْصَراُر.أَمَّ

 لََعْمُرَك َما بِاْلَعْقِل يُكتََسُب الغنى وال باْكتِساب الماِل يُكتَسُب الَعْقلُ   ( وقال عبد هللا بُن طاهر:6)

مَّة:7)  ِمَن اْلَوْجِد أو يشفي شجّي البالبل …لََعلَّ اْنِحَداَر الدَّْمِع يُْعقُِب راحةً    ( وقال ذو الرُّ

 

 البحُث:

األمثلة المتقدمة جميعها إنشائية ألنها ال تحتمل صدقاً، وال كذباً، وإذا تدبرتها جميعها وجدتها قسمين فأمثلة الطائفة 

لك سمَي اإلنشاء فيها طلبيًّا. أما أمثلة الطائفة الثانية فال األولى يطلب بها حصول شيء لم يكن حاصال وقت الطلب، ولذ

 يطلب بها شيء. و لذلك يسمَّى اإلنشاء فيها غير طلبي.

تدبر اإِلنشاَء الطلبيَّ و أَمثلة الطائفة األولى تجده تارة يكون باألمر كما في المثال األَول، و تارة بالنهي كما في المثال 

 . و هذه هي أَنواع اإلنشاء الطلبي التي سنبحث عنها في هذا الكتاب.ثالثما في المثال الالثاني. ، وتارة بالنداء ك

، أَو بصيغ رابعاُنظر إلى أمثلة الطائفة الثانية تجد وسائل اإلنشاء فيها كثيرة، فقد يكون بصيغ التعجب كما في المثال ال

أو بلعل وعسى وغيرهما من أدوات الرجاء كما  سادسلأو بالقسم كما في المثال ا خامسالمدح و الذم كما في المثال ال

 في المثالين األخيرين. 

 وأنواع اإلنشاء غير الطلبي ليست من مباحث علم المعاني ولذلك نقتصر فيها على ما ذكرنا وال نطيل فيها البحث.

 تمريناتٌ 

 )أ بين صيغ اإلنشاء وأنواعه طرقه فيما يأتي:

 ( قال أبو الطيب يمدح نفسه:1)

 ما أبعَد الَعيَب والنّقصاَن مْن شَرفي أنَا الثَّريّا َوذاِن الّشيُب َوالهََرُم                      

ِت األجساُم باْلِعلَل عواقبُهُ ...  لعلَّ َعْتبََك محمودٌ      و قال أيضاً:  (2)  وربّما صحَّ

 ْعِد ما بَيني وبَيَن الَمصائِبِ فَيا لَيَت ما بَْيني وبَيَن أِحبّتي ِمَن البُ :      ( و قال أيضاً 3)

 ( وقال في مدح سيف الدولة:4)

   َولََعْمِري لَقَْد َشَغْلَت الَمنَايَا باألعادي فَكيَف يَطلُبَن ُشغال ؟                    

 ( وقال فيه أيضا:5)

      اإلْحساِن يا َمْن يُقَتُِّل َمْن أَراَد بَسْيفِِه أْصبَحُت مْن قَتالَك ب                    

 ( و قال فيه أيضا:6)

 تَاهلل َما َعلَِم امُرٌؤ لَْوالُكُم َكيَف الّسخاُء َوَكيَف ضْرُب الهَاِم                    

 ( و قال أيضا:7)

    وَمكايُِد الّسفَهاِء واقَِعةٌ بِهْم وَعداَوةُ الّشَعراِء بِْئَس الُمْقتَنى                    

 :(و قال أيضا8)

 لُِم اللّيالي التي أْخنَْت على ِجَدتي بِِرقِّة الحاِل َواعِذْرني َوال تَلُمِ                   

 

 ( :يأتي)ب( )أجب عما 

 ( كون ثماني جمل إنشائية منها أربع لإلنشاء الطلبي و أربع لغير الطلبي.1)

 ( اِيِت بصيغتين للقسم، و أُخريْين للمدح و الذم، و مثلهما للتعجب.2)

( استعمل الكلمات اآلتية في جمل مفيدة، ثم بيًن نوَع كل إنشاء:ال الناهية. همزة االستفهام. ليت. لعل. عسى. حبذا. ال 3)

 حبذا. ما التعجبية. واو القسم. هل.

 


