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 باب األول 

 المقدمة 

 خلفية البحث  .أ 

اللغة العربية ىي اللغة اؼبشهورة ألهنا لغة القرآف كلغة رسوؿ اهلل. ككاف القرآف 

بع العلـو كاؼبعارؼ َب األرض كاغبديث أيضا كذالك. امصدرا للدين كمنبعا من من

 ُكأكصافو. كاغبديث ما أضيف إىل النيب صلى اهلل عليو كسلم  من أقوالو كأفعالو كتقريراتو

ما قاؿ كلساف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لساف عريب ألف سيّْدنا ؿبمدا عريب  ك

: أحبوا العرب لثالث ألين عريب كالقرآف عريب ككالـ أىل اعبنة النيب صلى اهلل عليو كسلم

سو كاف اغبديث يشمل األسلوب اعبميل كيدر    ِ(.اعبنة عريب )ركاه الطرباىن كغَتهَب 

علم البالغة فيدرس الناس كل نواحيو إما من ناحية ركعة علم اغبديث ك  باستخداـ

إف اللغة العربية ؽبا العلـو اؼبتنوعة منها البالغة  أساليبو كجالؿ شريعتو كما أشبو ذلك.

 كتستعمل البالغة لفهم صباؿ اللغة العربية َب القرآف كاغبديث كالشعر كغَتىا.

                                                           
كف النشر ك الناشر كدكف السنة. ، دإبانة األحكاـحسن سليماف النورم، علوم عباس اؼبالكى ك   ُ

  ٗص
  ٖ، دكف النشر كالناشر كدكف السنة. ص ـبتار األحاديث النبويةأضبد اؽبامشى،    ِ
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علماء ػتهاء إىل الغاية كالبالغة عند كاالن إف البالغة من كلمة بلغ ال الوصوؿ 

البالغة أف يكوف الكالـ مطابقا ؼبقتضى أحواؿ اؼبخاطبُت مع فصاحتو يعٌت بلوغ اؼبتكلم 

كاف علم البالغة ىو علم    َب تأدية اؼبعاين اعبليل كاضحا بعبارة صحيحة فصيحة ؽبا.

ربية ُب الكالـ كالكتابة. فاعلم من العلـو اللغة العربية يدرس فيها قواعد أسلوب اللغة الع

أف البالغة تتناكؿ القواعد اليت ربكم العمل األديب من تشبيو كؾباز ككناية )علم البياف( 

وه ربسينو كتزيينو )علم كمدل مطابقة الكالـ ؼبقتضى أحواؿ اؼبخاطبُت )علم اؼبعاين( ككج

عُت كللموضوع الذم سبق فبا ذكر أف البالغة مناسىبة الكالـ ألحواؿ السام البديع(.

يقاؿ فيو الكالـ. كالعلم الذم يبحث ُب ذلك كعلم يبحث َب اعبملة حبيث تأٌب معربة 

 علمى اؼبعاين. البالغيُتاؼبقصود يسمى عند عن اؼبعٌت 

: اػبرب كاإلنشاء كأحواؿ اؼبسند كاؼبسند ؼبعاىن يتألف من اؼبباحث التاليةعلم ا 

اؼبباحث فاختار الباحث كالـ اإلنشاء من تلك  اب.اإلجياز كاإلطنإليو كالقصر كالفصل ك 

حديث. كينقسم اإلنشاء إىل نوعُت مها اإلنشاء طليب  ُب كثَتا  هكجد كالـ اإلنشاء  ألف

كاإلنشاء غَت طليب فاإلنشاء غَت طليب ىو ماال يستدعى مطلوبا غَت حاصل كقت 

اإلنشاء طليب ػبربية. ك ككم ا اءالطلب كصيغة اؼبدح كالذـ كالعقود كالقسم كالتعجب كالرج

ككالـ اإلنشاء طليب  .ىو يستدعى مطلوبا غَت حاصل َب اعتقاد اؼبتكلم كقت الطلب

: األمر كالنهي كالتمٌت كاإلستفهاـ كالنداء. إف األمر كالنهي حبثهما مهم طبسة أنواع
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ليعرؼ كل اؼبسلم أمورا مطلوبا لفعلو كأمورا مطلوبا لًتؾ فعلو من مصدر األحكاـ 

ـ كىو القرآف كاغبديث  كقد زبرج صيغ األمر عن معناىا األصلى اىل معاف أخرل اإلسال

تستفاد من سياؽ الكالـ كقرائن األحواؿ. قد قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: إذا مل 

؟ اعبواب دبعٌت أمر "فاصنع"لفظ من  كاف  ارل(. ىلتستح فاصنع ما شئتى )ركاه البخ

من فعل  ًفٍعلو فعل ام شيئ الذم يريدطلب القصد بو لألنو لو نفهم فاصنع أمرا لى  ،ال

اهلل اؼبفهـو خطأ ألف فاصنع اليريد أمرا بل هتديدا  كما قاؿ  كىذا ،مور اغبالؿ كاغبراـأ

نىا أىفىمىٍن يػيٍلقىى َْتعاىل َب سورة فٌصلت اية  خيىٍفىٍوفى عىلىيػٍ :  ًإفَّ الًَّذٍينى يػيٍلًحديٍكفى ًَب ايىاتًنىا الى

.ًَب النَّ  ـٍ مىٍن يىٍأًتى آًمننا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة اٍعمىليٍوا مىا ًشٍئتيٍم إنَّوي دبىا تػىٍعمىليٍوفى بىًصيػٍره  اًر خىَته أ

الـ اإلنشاء الذم ك  ابعض كالمهكاف ألفاظ ؽبا معاف خفية ك  اللغة العربية ىي

َب  معاف خيرج من معٌت األصلى. بعد أف يبحث الباحث كالـ اإلنشاءلو معاف خفية ك 

اغبديث كجد الباحث  كالـ اإلنشاء كثَتا فيو. كسبب أمهية البحث من ىذا بياف 

ـ الباحث ىذه الرسالة لكلية علـو التعليم كالًتبية  السابق ّٔداية اهلل كإرشاده كعنايتو فقدٌ 

باعبامعة اإلسالمية اغبكومية سومطرة الشمالية ميداف ربت عنواف " كالـ اإلنشاء الطليب 

اختار الباحث أف ف ،كما قرأ الباحث كتب اغبديث مدة طويلة لبخارل".َب صحيح ا

ف ىذا الكتاب كىو أبو عبد اهلل مؤلّْ  اىل حيلل كتاب صحيح البخارل ليتعجب الباحث
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صحيحو رضي اهلل عنو  كاىل ؿبمد أىب اغبسن إظباعيل بن إبراىيم بن اؼبغَتة البخارل

 ىذا الكتاب موضوع البحث. أصح كتب الستة فلذلك أف جيعل الباحث أيضا 

 تحديد البحث  .ب 

وضوعو فحدد الباحث َب كم نظريتو لكيال يتسع ىذا البحث ز الباحث ُبركٌ 

 : ضوء ما يلى

ن األمر كالنهي  دراسة كالـ اإلنشاء طليب مإف ىذا البحث يركز ُب .ُ

 كالتمٍت  اءكاإلستفهاـ كالند

عة كالصـو من إف موضوع الدراسة ُب ىذا البحث ىو يركز ُب كتاب اعبم .ِ

 صحيح البخارل 

 أسئلة البحث   .ج 

 :سيحاكؿ الباحث اإلجابة عليها فهيأما أسئلة البحث اليت 

ب اعبمعة كالصـو من صحيح ما ىي أنواع كالـ اإلنشاء طليب َب كتا .ُ

 ؟البخارل

ما ىي معاىن كالـ اإلنشاء طليب َب كتاب اعبمعة كالصـو من صحيح  .ِ

 البخارل؟
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 ف البحثهد  .د 

لو فبا ذكره َب أسئلة البحث ث اليت قدمها الباحث ىنا الخيؼ البحأما ىد

 : كىي

 معرفة أنواع كالـ اإلنشاء طليب َب كتاب اعبمعة كالصـو من صحيح البخارل .ُ

 معرفة معاىن كالـ اإلنشاء طليب َب كتاب اعبمعة كالصـو من صحيح البخارل .ِ

 فوائد البحث  .ه 

 النظرم  .ُ

آثار العلمية اعبيدة الذم يرجو الباحث أف يكوف ىذا البحث أثرا من  ( أ

 يقدر كصولو إىل نتيجة البحث األحسن. 

 العربية خاصا. اللغة كأف يكوف مسامهة للناس عاما كلطالب تدريس  ( ب

كأف يكوف مساعدا لكل الطالب الذين يريدكف أف حيللوا كالـ اإلنشاء  ( ج

 طليب

 طلبالعلم اؼبعاين عن كالـ اإلنشاء زيادة اؼبعرفة األدبية من ناحية  ( د

 توسيع النظرية َب علم اؼبعاين عن كالـ اإلنشاء طليب خاصةك 
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 العملي  .ِ

 مساعدة القارئ على فهم اغبديث كفهم كالـ اإلنشاء طليب َب كتاب ( أ

 .اعبمعة كالصـو  من صحيح البخارل

إسهاـ األفكار للجامع مرجعا من اؼبراجع كأف يكوف ىذا البحث نافعا   ( ب

عن البالغة كخصوصا عن كالـ كمرجعا للباحثُت األخرين الذين يبحثوف 

 اإلنشاء طليب.

ج( زيادة الرسائل العلمية َب مكتبة شعبة تدريس اللغة العربية باعبامعة اإلسالمية 

 .اغبكومية سومطرة الشمالية ميداف

مساعد الفكر لتنمية البحث خصوصا لدراسة اللغة العربية كيعطى مساعد  د(  

  .الفكر لتنمية البحث النفس كاسعا

   البحثهيكل  .ك 

يتكوف من بنود فبياهنا كما  ومن طبسة األبواب كَب كل باب ىذا البحثكاف 

 يلى: 

           مقدمة حيث تكلم الباحث ُب ىذا الباب عن خلفية البحث :الباب األكؿ

 البحث كأىداؼ البحث كفوائد البحثالبحث كأسئلة  كربديد

 كىيكل البحث.
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الباب عن اإلطار النظرم الذم  : حيث تكلم الباحث ُب ىذاالباب الثاين

يتكوف مفهـو الكالـ كمفهـو كالـ اإلنشاء ككالـ اإلنشاء 

 .الطليب كصحيح البخارل  كالدراسات السابقة

 حيث تكلم الباحث ُب ىذا الباب عن تصميم البحث كأدكات  :الباب الثالث

البحث كمصادر البيانات كطريقة صبع البيانات ك ربليل البيانات 

 .بياناتأكيد صحة الكطريقة ت

 الباحث بعرض البيانات كربليلها. حيث يقـو  : الباب الرابع

 : اإلختتاـ الذم يتكوف من خالصة كاإلقًتاحاتالباب اػبامس
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 باب الثاني 

 اإلطار النظري 

 مفهوم الكالم  .أ 

الكالـ لغة القوؿ قصيدة أك خطبة أك مقالة أك رسالة أك حنوىا كىو ُب النحو 

كىذا التعريف مناسب بنظم ألفية لإلماـ ابن مالك  ْالكالـ ىو لغة القوؿ. ّملة. اعب

" يعٌت القوؿ يعيٌم الكالـ كالكلم كالكلمة. كقاؿ ابن عقيل: ًحديه كىًلمىةه كىاٍلقىٍوؿي عىمٌ كىا"

  ٓالكالـ ُب اللغة اسم لكل ما يتكلم بو مفيدا كاف أك غَت مفيد.

كعرؼ اإلماـ الصنهاجى الكالـ ىو  ٔمفيد. الكالـ ىو الذم يًتكب منو قوؿ

كالكالـ اؼبصطالح عليو عند النحويُت عبارة عن اللفظ  ٕاللفظ اؼبركب اؼبفيد بالوضع.

حنو حنن نصلي صالة العصر ُب مسجد اؼبهاجرين  ٖاؼبفيد فائدة حيسن السكوت عليها

استقم   لفظ ككما ضرب لنا ابن مالك مثاال ُب نظمو "كالمنا لفظ مفيد كاستقم". إف
                                                           

  َْٔ( ص ََِٔ ،: دار الكتب العلمية)لبناف ،موسوعة علـو اللغة العربية إميل بديع يعقوب،   ّ
 ٓٗٔ ص(. ُٖٔٗ ،)بَتكت: دار اؼبشرؽ ، اؼبنجد ُب اللغة كاألعالـ ، لويس معلوؼ  ْ
  ُٔ -ُٓ( ص دكف السنة ،)سورابايا: اغبرمُت ، شرح ابن عقيل ، ابن عقيل  ٓ

  ،ار الكتب العلمية, الطبعة األكىل: د)بَتكت ،اؼبعجم اؼبفصل ُب النحو العريب ،عزيزة فواؿ ٔ
  ِّٖص  .(ُِٗٗ

مكاف النشر كالناشر كدكف دكف  ،منت اعبركمية  ،اإلماـ أيب عبد اهلل ؿبمد بن ؿبمد الصنهاجي  ٕ
  ُصالسنة. 

 ُْاؼبرجع السابق ص  ، ابن عقيل  ٖ



 
ٗ 
 

 
 

لغالييٌت ُب جامع كالـ الذم يًتكب من فعل أمر كفاعل. يرل الشيخ مصطفى ا

: الكالـ ىو اعبملة اؼبفيدة معٌت تاما مكتفيا بنفسو. فاف مل تفد اعبملة الدركس العربية

: إف ذبتهد ُب عملك فهذه اعبملة مثل اما مكتفيا بنفسو فال تسمى كالما،معٌت ت

تسمى كالما فاف ب الشرط فيها غَت مذكور كغَت معلـو فال ناقصة اإلفادة ألف جوا

 علم كأقساـ الكالـ ُب ٗ: إف ذبتهد ُب عملك تنجح صار كالما.ذكرت اعبواب فقلت

كاليًتكب الكالـ اال من اظبُت حنو أنا طالب أك من  النحو ثالثة اسم كفعل كحرؼ،

فانو كالـ مركب من فعل أمر  "إقرأ"ر قاـ زيد كمثاؿ آخى  ،فعل كاسم  كمثاؿ نسمعو غالبا

كفاعل مستًت كجوبا. كقد يًتكب من فعل كاظبُت حنو كنت طالبا كمن  فعل كثالثة أظباء 

أعلمت أستاذا أضبد حاضرا. كامنا مل يًتكب كأربعة أظباء حنو  حنو أعطيتو حبا كمن فعل

يا من فعلُت  كال من حرفُت كال من فعل كحرؼ كال من حرؼ كاسم فاف قيل ُب مثاؿ 

ذلك اؼبثاؿ كالـ كامنا ذلك  ،؟ نعمكعبد الرحيم اسم  أىكىذلك كالـعبد الرحيم فيىا حرؼ 

يًتكب من فعل كاظبُت ألف تقديره أنادم عبد الرحيم فيا نائبة مناب الفعل لغرض 

 االنشاء.

كينقسم الكالـ ُب علم اؼبعاين اىل اػبرب كاإلنشاء. األكؿ خرب كىو مااحتمل  

شرح  َُتو. كاإلنشاء مركب الحيتمل الصدؽ كالكذب كاستقم.الصدؽ كالكذب لذا

                                                           
  ُِ(. ص ََِٓ, )القاىرة: دار اغبديث, جامع الدركس العربيةمصطفى الغالييٍت,   ٗ

   ُُٓ, ) سورابايا: اغبرمُت, دكف السنة(. ص شرح حلية اللب اؼبصوفأضبد الدمنهورل,   َُ



 
َُ 
 

 
 

مؤلفا البالغة الواضحة بأف الكالـ قسماف خرب كإنشاء فاػبرب ما يصح أف يقاؿ لقائلو 

انو صادؽ فيو اك كاذب فاف كاف الكالـ مطابقا للواقع كاف قائلو صادقا كاف كاف غَت 

قاؿ لقائلو إنو صادؽ فيو أك  مطابق لو كاف قائلو كاذبا كاإلنشاء ماال يصح أف ي

 ُُكاذب.

 
 مفهوم كالم اإلنشاء  .ب 

كعرؼ عبد الرضبن  ُِقاؿ لويس معلوؼ بأف اإلنشاء ىو إحداث كاإلجياد.

 ُّكالكذب اإلنشا ككن باغبق نظمو:  مامل يكن ؿبتمال للصدؽ # اإلنشاء ُب

ق كنظم الساب ُْكاإلنشاء لغة اإلجياد كاصطالحا ما الحيتمل الصدؽ كالكذب لذاتو.

كماعرفو السيد أضبد اؽبامشي موافق بقوؿ عبد العزيز بن علي اغبريب عن اإلنشاء اليصح 

: ياأضبد اقرأ كاف كاف معلّْم قاؿ ألضبد مثال ُٓأف يقاؿ لقائلو: أنت صادؽ أك كاذب.

 كترجٍم ىذا النصَّ فال يصح أف يقوؿ أضبد ؼبعلمو: صدقت أك كذبت. 

                                                           
(. ُٗٗٗ ،: دار اؼبعارؼبعةدكف مكاف اؼبط)  البالغة الواضحة ،مصطفى امُتعلي اعباـر ك  ُُ

  ُّٗص
  ِٔٗ لويس معلوؼ اؼبرجع السابق ص ُِ

دكف السنة(.  ،جايا: سومرب علم )ميداف ،اعبوىر اؼبكنوف ،عبد الرضبن بن ؿبمد األخضرل ُّ
 .ٗٔ(. ص ُٗٗٗ ،)بَتكت: اؼبكتبة العصرية جواىر البالغة ،أضبد اؽبامشي  ُْ  . َُص

, )بَتكت: دار ا غة اؼبيسرة, البالعبد العزيز بن علي اغبريب ُٓ   . ِْالطبعة الثانية(. ص َُُِبن حـز



 
ُُ 
 

 
 

لسيد أضبد اؽبامشي من التعريفات فاػبالصة اليت يأخذىا الباحث بقوؿ ا

اؼبذكورات بأف كالـ اإلنشاء ىو كالـ الحيتمل الصدؽ كالكذب لذاتو. حنو اغفر كارحم 

نشاء إىل نوعُت طليب ك غَت فال ينسب إىل قائلو صدؽ اك كذب. كينقسم كالـ اإل

: كأنواعو طبسة كىي ُٔما  يستدعى مطلوبا غَت حاصل كقت الطلب طليب: األكؿ طليب

ستدعى ماال ي : كالـ اإلنشاء غَت طليبالثاينمر كالنهي كالتمٌت كاإلستفهاـ كالنداء. ك األ

  : اؼبدح كالذـ كالعقود كالقسم كالتعجب كالرجاء.مطلوبا كلو صيغ كثَتة منها

 مثالو قولو تعاىل:  ُٕ.فأما اؼبدح كالذـٌ فيكوناف بنعم كبئس كماجرل ؾبرامها .ُ

                     18    

تلك الصيغ قليلة االستعماؿ  باؼباضي كثَتا حنو بعتي كاشًتيت، العقود فتكوف  .ِ

 ُٗلندرة االغراض اؼبتعلقة ّٔا بالغيا

 : كالضحى كاليل إذا سجى الواك كالتاء كالباء كقولو تعاىلالقسم يكوف ب .ّ

                                                           
  َُٕاؼبرجع السابق ص  ،علي اعباـر ك مصطفى امُت  ُٔ
 ٗٔاؼبرجع السابق. ص  ،أضبد اؽبامشي  ُٕ
  َْسورة األنفاؿ أية  ،القراف الكرًن  ُٖ
 ،ب العلمية, الطبعة األكىلار الكت)بَتكت: د ،اؼبعجم اؼبفصل ُب علـو البالغة ،إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم ُٗ

  .ِّٕ-ِّٔ(. ص ُِٗٗ



 
ُِ 
 

 
 

فيكوف بصيغتُت مىا أىفػٍعىلىوي ك أٍفًعٍل ًبًو كقولو تعاىل : التعجب  .ْ      

   
َِ    

 ُِالرجاء يكوف بعسى كحرل كاخلولق حنو عسى اهلل أف يأٌب بالفتح .ٓ

 
 كالم اإلنشاء الطلبي  .ج 

م يستدًعى مطلوبا غَت حاصل ُب اعتقاد اؼبتكلم كقت اإلنشاء الطليب ىو الذ

: ىو ما يستدعى مطلوبا غَت حاصل كقت كقاؿ علي اعبارمى كمصطفى أمُت ِِالطلب.

 ُب عبد العزيز بن علي اغبريبكماقاؿ مؤلفا البالغة الواضحة مساكم دباقاؿ  ِّالطلب.

اإلنشاء طليب ىو كالـ كاػبالصة من القوؿ اؼبذكور أف كالـ  .ِْفحة ص البالغة اؼبيسرة

طلب كإىل غَت الاإلنشاء إىل  غةالبالعلماء يطلب شيئا غَت حاصل كقت الطلب. قسم 

الطلب فالطلب سبق ذكره يعٌت طلب حصوؿ غَت حاصل كقت الطلب كاألمر كالنهي 

 : النداء كالتمٌت. كشرحها فيما يلىكاإلستفهاـ ك 

 

                                                           
  ُٕالقراف الكرًن, سورة عبس أية   َِ
  َٕأضبد اؽبامشي, اؼبرجع السابق. ص   ُِ
 نفس اؼبرجع  ِِ
 َُٕعلي اعبارمي كمصطفى أمُت, اؼبرجع السابق.  ص   ِّ



 
ُّ 
 

 
 

 األمر  .ُ

ي كاألمر عند علماء البالغة كاألمر نقيضو النه ِْاألمر ىو طلب الفعل.

ىو طلب الفعل على كجو االستعالء ك اإللزاـ. ابن فارس عرؼ األمر كىو عند العرب 

كاألمر طلب  ِٓاؼبأمور ظبي اؼبأمور بو عاصيا كيكوف بلفظ افػٍعىٍل كىٍليػىٍفعىٍل. مامل يفعلو

  ِٔ.فعل شيئ صادر فبن ىو أعلى درجة إىل من ىو أقل منو

 : كلألمر صيغ أربع

: فعل األمر كىو الفعل الذم يدؿ على طلب كقوع الفعل من الفاعل األكؿ

يعٌت ما يطلب بو كقوع اغبدث من  ِٕاؼبخاطب بغَت الـ األمر كأف يقبل ياء اؼبخاطبة.

 الفاعل اؼبخاطب كيقاؿ لو أمر بالصيغة أك أمر بغَت الالـ. 

كوف إذا  عند صبهور البصريُت مبٍت دائما فيبٌت على الس كحكم فعل األمر

كاف صحيح اآلخر كمل تتصل بو ألف االثنُت أك كاك اعبماعة أك ياء اؼبخاطبة  كقوؿ 

اػبدجية لوىرىقة بن نوفىل : ياابن عمّْ اظبىٍع من ابن أخيك فقاؿ لو كرقة يا ابن أخي ماذا 

                                                           
  ُُٔاؼبرجع السابق  ص  أضبد الدمنهورل,  ِْ
  َِِ-ُِٗص  ,إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم, اؼبرجع السابق  ِٓ
كاؼبطبعة كالسنة(  دكف مكاف اؼبطبعة, )موسوعة النحو كالصرؼ اإلعراباميل بديع يعقوب,   ِٔ

  . ُِٓص
( ُّٗٗالكتب, الطبعة األكىل,  , )بَتكت: عاملمعجم األكزاف الصرفيةاميل بديع يعقوب   ِٕ

  . ُُٓص



 
ُْ 
 

 
 

؟ فأخربه رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم خرب ما رأل فقاؿ لو كرقة: ىذا الناموس ترل

 فلفظ اظٍبىٍع فعل األمر الذم يبٌت على السكوف.    ِٖؿ اهلل على موسى.الذم نزٌ 

   كيبٌت على حذؼ حرؼ العلة إذا كاف معتل اآلخر كمل يتصل بو شيئ 

كقولو تعاىل:                            

             29  كادٍعي فعل أمر مبٍت على حذؼ حرؼ

 العلة من آخره كىو الواك.

اعة أك ياء كيبٌت على حذؼ النوف إذا اتصل بو ألف االثنُت أك كاك اعبم

ادرًسٍي كقولو تعاىل:  اؼبخاطبة حنو اٍدريسا، اٍدريسيوا،         

        30  كاٍسجيًدٍم كارٍكىًعٍي مثالُت لفعل األمر الذم اتصل بو

ضمَت اؼبؤنثة اؼبخاطبة كمها مبنياف على حذؼ حرؼ النوف كياء اؼبؤنثة اؼبخاطبة ضمَت 

كجاء ُب اغبديث عن عبد اهلل بن سالـ رضي اهلل عنو قاؿ:  متصل ُب ؿبل رفع فاعل.

وؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: ياأيها الناس أفشيوا السالـ كًصلٍوا األرحاـ قاؿ رس

                                                           
 (.، دكف السنةالطبعة األكىل ،)سورابايا: اغبرمُت على ـبتصر ابن أيب صبرة حاشيةؿبمد بن على,   ِٖ

  ُٕص 
  ٗٔالقراف الكرًن, سورة البقرة أية   ِٗ
  ّْالقراف الكرًن, سورة آؿ عمراف أية    َّ
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ـه تدخيلوا بسالـ )أخرجو الًتميذل  كأطعموا الطعاـ كصلُّوا بالليل كالناسي نيا

كاٍفشيٍوا كًصليٍوا كأىٍطًعميٍوا كصىلٍُّوا كىي أمثلة لفعل األمر الذم يبٌت على  ُّكصححو(.

 الفتح إذا اتصل بو نوف التوكيد حنو اٍدريسىنَّ  حذؼ حرؼ النوف.  كيبٌت على

حنو  ضارع حبذؼ حرؼ اؼبضارعة من أكلو،يشتق فعل األمر من الفعل اؼب

كنا جيئ ّٔمزة. كتكوف تػىعىلٍَّم فإذا كاف اغبرؼ الذم يلي حرؼ اؼبضارعة سا  –يػىتػىعىلَّمي 

 مهزة الوصل كمهزة القطع: ىذه اؽبمزة

-عُت اؼبضارع مضمومة, حنو يكتيبي  تمهزة الوصل اؼبضمومة إذا كان

-ًاٍجًلٍس، يػىٍفتىحي  –اؼبكسورة ُب غَت اغبالتُت السابقتُت حنو جيىًٍلسي كمهزة الوصل ايٍكتيٍب. 

ثالثيا مزيدا ّٔمزة  كاف فعل اؼباضيكمهزة القطع اؼبفتوحة إذا   .ًاٍستػىٍغًفرٍ  –يىٍستػىٍغًفري  اًفتىح،

 أٍعًرٍب. –يػيٍعًربي  –حنو أىٍعرىبى 

 

 تسكُت الـ الفعل  إدخاؿ اؽبمزة  حذؼ حرؼ اؼبضارعة  اؼبضارع  فعل

 ًاٍجًلٍس  ًاٍجًلسي  ٍجًلسي  جيىًٍلسي 

                                                           
بايا: اغبرمُت, دكف السنة(. )سورا ،بلوغ اؼبراـ من أدلة األحكاـاغبافظ ابن حجر العسقالين,   ُّ

  . ّّْص

 اًٍفًعلٍ  اًٍفًعلي  ٍفًعلي  يػىٍفًعلي 



 
ُٔ 
 

 
 

 ايٍكتيبٍ  ايٍكتيبي  ٍكتيبي  يىٍكتيبي 

 أىٍعًربٍ  أىٍعًربي  ٍعًربي  يػيٍعًربي 

 ًاٍستػىٍغًفرٍ  ًاٍستػىٍغًفري  ٍستػىٍغًفري  يىٍستػىٍغًفري 

 تػىعىلَّمٍ   تػىعىلَّمي  يػىتػىعىلَّمي 

 

 يف فعل األمرتصر 

 صبع  مثٌت  مفرد  

 افػٍعيليٍوا  افػٍعيالى  افػٍعيٍل  مذكر 

 افػٍعيٍلنى  افػٍعيالى  افػٍعيًليٍ  مؤنث 

 

 اؼبضارع ألمر يسمى أيضا األمر بالالـ ألف: اؼبضارع اؼبقركف بالـ االثاين

الذم يكوف ؾبزكما بالالـ كيطلب ّٔا كقوع اغبدث من  الذم دخلو الـ األمر ىو

على الكسرة الؿبل لو من  كالـ األمر حرؼ جـز طليب للمضارع مبٍت .لغائبالفاعل ا

وؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل لكن األكثر تسكينها بعد الواك كالفاء العاطفُت  كق اإلعراب،

: من كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليقل خَتا أك ليصمت كمن كاف يؤمن عليو كسلم

كاف يؤمن باهلل كاليـو اآلخر فليكـر ضيفو )ركاه باهلل كاليـو اآلخر فليكـر جاره كمن  
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كىي أمثلة لألمر بالالـ ُب ىذا  قيٍل ك لًيىٍصميٍت كفٍلييٍكرـًٍ فٍليػى   ِّالبخارل كمسلم(.

الالـ الـ األمر يصمت فعل مضارع ؾبزـك بالـ األمر  "ليصمت"اغبديث كإعراب 

ككذالك أيضا إعرابو ُب مثاؿ آخىر. ككقولو تعاىل :  آخرهكعالمة جزمو سكوف    

                         33 .     

                           

       34  

 تصريف األمر الغائب )األمر باالم(

 صبع مثٌت  مفرد  

 لًيػىٍفعيػليٍوا لًيػىٍفعيػالى  لًيػىٍفعيػٍل  مذكر

 لًيػىٍفعيػٍلنى  لًتػىٍفعيػالى  لًتػىٍفعيػلٍ  مؤنث

 

: اسم فعل األمر كىو اسم من األظباء العاملة عمل الفعل. اسم الثالث

الفعل ىو ما ناب عن الفعل معٌت كاستعماال.  كعرٌفو الدكتور اميل بديع يعقوب: ىو 
                                                           

32
Aminah Abdullah Dahlan, 1985, Hadis Arbain An-nawawiyah dan terjemahannya, 

Bandung: almaa’rif. hal. 26.  
  ٕسورة الطالؽ أية   ،القراف الكرًن  ّّ
  ُٖٔسورة البقرة أية   ،القراف الكرًن  ّْ
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أف يقبل عالمتو أك يتأثر  اسم يدؿ على فعل معُتَّ كيتضمن معناه كزمنو كعملو من غَت

كلذالك اسم فعل األمر ىو ما ناب عن فعل األمر يعٌت اسم دبععٌت فعل  ّٓبالعوامل.

كأنك قلت اسكت كآمُت بفتح النوف فهو األمر كصىٍو دبعٌت اسكيٍت فاذا قلت صو ف

اسم فعل األمر دبعٌت استجب فاذا قلنا آمُت ُب الصالة كالدعاء فكأنٌنا قلنا استجب. 

ا يقوؿ اللهم اغفر كقاؿ كىب: آمُت أربعة أحرؼ خيلق اهلل تعاىل من كل حرؼ ملك

إلماـ ىذا القوؿ مناسب ُب قولو صلى اهلل عليو كسلم اذا أٌمن ا ّٔؼبن يقوؿ آمُت.

 فأٌمنوا فإف من كافق تأمينو تأمُت اؼبالئكة غفرلو ما تقدـ من ذنبو.

كديكنىك كىو ُب االصل ظرؼ مكاف مضاؼ اىل ضمَت اؼبخاطب ٍب نقل 

عن ذلك فصار اسم فعل األمر دبعٌت خيٍذ فاذا قلت دكنك فكأنك قلت خذ. ك ىيا 

 صالة. )مثقال كـبففا( دبعٌت اسرع كحٌي دبعٌت اقبل حنو حي على ال

ـٍ   كعىليك كىو ُب االصل جار كؾبركر كنقل فصار اسم فعل ا المر دبعٌت اٍلزى

: كقولو تعاىل                                  

                         .37  اهلل عليو ككما قاؿ النيب صلى

                                                           
 َٕاؼبرجع السابق  ص   ، اميل بديع يعقوب  ّٓ
 ُٖٔص ، دكف السنة(. اعبزء االكؿ ،)سورابايا: اغبرمُت حاشية الباجورمابراىيم الباجورم,   36
  َُٓسورة اؼبائدة آية  ،القراف الكرًن  ّٕ
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: فال تفعلوا إذا أتيتم الصالة فعليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا كما فاتكم كسلم

 ّٖفأسبٌوا.

: اؼبصدر النائب عن فعل األمر كىو اسم )مصدر( الذم يعمل عمل الرابع

بتو مناب اضرب فعلو حنو ضربا زيدا دبعٌت اضرب زيدا فزيدا مفعوؿ منصوب بضربا لنيا

ٍيًن كفيو ضمَت مستًت كجوبا تقديره أنت كما ُب اضرب.  ككقولو تع اىل )كبالوىاًلدى

 ّٗ(إٍحسىاننا

كقد زبرج صيغ األمر عن معناىا األصلى اىل معافو أخرل تستفاد من 

 : الكالـ كقرائن األحواؿ سياؽ

على سبيل التضرع كمنو قولو الدعاء إذا استعمل ُب طلب الفعل  (أ 

)رىبّْ اٍغًفٍرِل كًلوىاًلدىمَّ( :تعاىل
ككذالك كجد ُب األمر دبعٌت دعاء    َْ

: اللهم أعطٍت كتايب بيميٍت يقوؿ اؼبتوضئ عند غسل اليد اليمٌتكما 

: اللهم حرّْـٍ شعرم رأسكحاسبٍت حسابا يسَتا كيقوؿ عند مسح ال

 كبشرم على النار.

                                                           
  ٔٓاؼبرجع السابق. ص  ،ؿبمد بن على  ّٖ
  ّٖآية  ،سورة البقرة ،ًنالقراف الكر   ّٗ
  ِٖآية  ،سورة النوح ،القراف الكرًن  َْ



 
َِ 
 

لطف ككقولك ؼبن يساكيك االلتماس إذا ستعملت فيو على سبيل الت  (ب 

 ل التلطف بال استعالء : أعطٍت ذلك القلم يا أضبد  على سبيُب الرتبة

رتك كأنك : اعمىٍل لدنياؾ كأنك تعيش أبدا كاعمل آلخاالرشاد حنو (ج 

: سبوت غدا. ككقولو تعاىل              

                    41 

: ين كقولو تعاىلالتكو  (د                        

                               

   42 

: اإلكراـ كقولو تعاىل (ق      
43 

: قولو تعاىلاالباحة ك (ك                       

                                

 

                                                           
  ِِٖأية  ،سورة البقرة ،القراف الكرًن  ُْ
 ْٕأية   ،سورة آؿ عمراف ،القراف الكرًن  ِْ
  ْٔسورة اغبجر أية   ،القراف الكرًن  ّْ



 
ُِ 
 

                     44 

: الطلب الذم فيو كعيد كقولو تعاىلالتهديد ىو  (ز          

                                    

        
45

: إف فبا اؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمككما ق   

ناس من كالـ النبوة األكىل إذا مل تستًح فاصنع ما شئت أدرؾ ال

 ْٔ)أخرجو البخارل(

 ْٕ: ايٍنظيٍر كىٍيفى ضىرىبػيٍوا لىكى األٍمثىاؿى التعجب كقولو تعاىل (ح 
 النهي .ِ

اف النهي كالفرؽ بُت النهي كاألمر ك ْٖ.النهي ىو طلب الكف عن الفعل

يسمى هنيا بل أمرا. لوال يستخدـ حرؼ ال ُب النهي ال طلب ترؾ الفعل خبصوص ال،

كىو ُب النحو كعلم البياف طلب الكف عن الفعل أك االمتناع عنو على كجو 

 . ْٗاالستعالء كاإللزاـ

                                                           
  ِسورة اؼبائدة أية  ،القراف الكرًن  ْْ
  َْسورة فٌصلت أية   ،راف الكرًنالق  ْٓ
  ِّْاؼبرحع السابق. ص  ،اغبافظ ابن حجر العسقالين  ْٔ
  ْٖسورة اإلسراء أية  ،القراف الكرًن  ْٕ
  ُُٔاؼبرجع السابق. ص  ،أضبد الدمنهورل  ْٖ
  ٖٔٔاؼبرجع السابق. ص  ،إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم  ْٗ



 
ِِ 
 

 
 

ال( الناىية اعبازمة  صيغة الفعل اؼبضارع اؼبقركف )بًػػكلو صيغة كاحدة كىي 

 كقولو تعاىل:                                 

                            50   كركم عن

 صلى اهلل عليو كسلم  ال رباسدكا أيب ذٌر رضي اهلل عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل

كالتناجشوا كالتباغضوا كالتدابركا كاليبًػٍع بعضكم على بيع بعض ككونوا عباد اهلل إخوانا 

 ُٓ)أخرجو مسلم(.

 

لى معافو تستفاد من السياؽ, كقد خيرج النهي عن معناه اغبقيقي فيدؿ ع

 : منها

منزلة كشأنا   الدعاء كذلك عند ما يكوف صادرا من األدىن إىل األعلى (أ 

 كقولو تعاىل:                                

                        .   ككيجد ُب

                                                           
  ُٓسورة اؼبائدة أية  ،القراف الكرًن  َٓ
  ّّٖص  اؼبرجع السابق، اغبافظ ابن حجر العسقالين  ُٓ



 
ِّ 
 

 
 

رل: اللهم ال األمر دبعٌت الدعاء كما يقوؿ اؼبتوضئ عند غسل اليد اليس

 تعطيٍت بشماِل أك من كراء ظهرم   

االلتماس كذلك عند ما يكوف صادرا من شخص إىل آخر يساكيو قدرا   (ب 

 ياحفيظ الدين التفعل كذالككمنزلة حنو 

حنو السبطرم أيتها السماء  كذلك إذا كاف موجها إىل مااليعقلالتمٍت   (ج 

التىٍطليٍع. النهي ىنا للتمٌت  ككقوؿ الشاعر يا ليلي طيٍل يانوـي زيٍؿ ياصبح ًقفٍ 

 ألف اؼبتكلم يتكلم اىل ما ال يعقل ككاف ذلك مستحيال.   

# فإف خالئق : كالذبًلٍس إىل أىل الدنايا : كقوؿ أبو العالءاإلرشاد (د 

السفهاء تػيٍعًدل. كأبو العالء ُب بيتو إمنا ينصح ـباطبو كيرشده إىل 

 االبتعاده عن السفهاء كأىل الدنايا.

كذلك عندما يكوف النهي عنو أمرا اليشرّْؼي اإلنساف مثال كقولو التوبيخ  (ق 

 :تعاىل                             

    .52 

 : يا أضبد التطع أمرمقصد االمتثاؿ كقولك ػبادمك مثالالتهديد أك  (ك 

 

                                                           
 ٕالقراف الكرًن, سورة التحرًن أية   ِٓ



 
ِْ 
 

 
 

 االستفهاـ  .ّ

مصدر من استفهم بوزف استفعل ُب باب االستفعاؿ كىو   ـاالستفها

الثالثى اؼبزيد بزيادة مهزة الوصل كالسُت كالتاء كبنائو لطلب الفعل كلذلك معٌت استفهم 

عٌرؼ أضبد الدمنهورل استغفر اهللى ال طلب اؼبغفرة. ك طلب الفهم كما استغفر ُب حنو 

ا التعريف الذم يقٌدمو أضبد كىذ ّٓأيضا: ىو طلب حصوؿ ماُب اػبارج ُب الذىن.

 لطلب حصوؿ ُب ذىن. قاؿ الدمنهورل مناسب بقوؿ السكاكٌي عن االستفهاـ يعٌت

بل كىو االستخبار الذم : االستفهاـ طلب العلم بشيئ مل يكن معلوما من قالصاحيب

كضرب الباحث من  ْٓ: إنو طلب خرب ما ليس عندؾ كىو دبعٌت االستفهاـ.قالوا فيو

العبارة, اذا كنت ذبهل ىل صلى صاحبك صالة العشاء مثال فتسأؿ التعريف ّٔذه 

 . صاحبك: أصٌليت العشاء أك ىل صليت العشاء؟  ٍب أجاب صاحبك: نعم صليتي

كاالستفهاـ عند اميل يعقوب بديع يفٌصل ُب كتابو كىو طلب معرفة اسم الشيئ أك 

ىو أف يستفهم عن : زيٌةكقاؿ ابن القيم اعبو  ٓٓ.حقيقتو أك عدده أك صفة الحقة بو

 ٔٓشيئ مل يتقدـ لو بو علم حىت حيصل لو بو علم.

                                                           
  ُُٔاؼبرجع السابق ص  ،أضبد الدمنهورل  ّٓ
   ُِِرجع السابق. ص اؼب ،إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم  ْٓ
   ُٓ, ص اؼبرجع السابق ،اميل بديع يعقوب  ٓٓ
  ُِّ-ُِِاؼبرجع السابق ص  ،إنعاـ فٌواؿ عٌكاكم  ٔٓ



 
ِٓ 
 

 
 

كأما أدكات االستفهاـ إحدل عشرة: حرفاف كمها  اؽبمزة كىىٍل ك تسعة 

نقسم حبسب الطلب إىل أظباء كىي مىٍن كمىا كمىىتى كأيَّافى ككىٍيفى كأٍينى كأىنّْ ككىٍم كأمُّ. ت

 : ثالثة أقساـ

 كىو اؽبمزة  ما يطلب بو التصور كالتصديق (أ 

ما يستفهم بو عن اغبكم كاؼبفرد يعٌت شيئ يستفهم عن القضية اليت فيها 

يطلب باؽبمزة أحد  ٕٓإثبات اغبكم أك نفيو كىو التصديق ك عن اؼبفرد كىو التصور.

فالتصور ىو إدراؾ اؼبفرد. كاؼبقصود بإدراؾ اؼبفرد إدراؾ  أمرين: تصور أك تصديق،

أك مها. حنو أعلٌي مسافر أـ سعيد؟ آلبالغة صعبة ه اؼبوضوع كحده أك احملموؿ كحد

حصل من أحدمها كلكن  تعتقد أف السفر أف ؟ فمثاؿ األكؿ البدأـ الرياضيات

اب فيو بالتعيُت فيقاؿ سعيد مثال. مثاؿ الثاىن أنت ىنا  تطلب تعيينو، كلذا جيي

التستفهم عن اغبكم ألنك تعرؼ أف أحدمها صعب كلكنك تريد تعيُت ىذا 

عب فقاؿ صاحبك ُب الفصل لك مثال: البالغة. مثاالف الذاف توجد اؽبمزة الص

فيهما للتصور كليست للتصديق ألهنما مل يستفهما ّٔا عن اغبكم ال اثبات الشيئ 

 أك نفيو عنو. كإمنا استػيٍفهما ّٔا عن تعيُت الشيء.   

                                                           
الطبعة الرابعة(.  ،ُٕٗٗ ،األردف: دار الفرقاف-)عمافالبالغة فنوهنا كأفناهنا  ،فضل حسن عباس  ٕٓ

  .ُٗٔ ص



 
ِٔ 
 

 
 

كاغبكم  ٖٓكحكم اؽبمزة اليت لطلب التصور أف يليها اؼبسؤكؿ عنو ّٔا,

سابق مناسب بقوؿ مؤلف البالغة فنوهنا كأفناهنا كىو أهنا يليها اؼبسؤكؿ عنو دائما. ال

كأف يذكر بعدىا اؼبعادؿ اف كانت للتصور كمعادؿ الشيئ ما يساكيو ألف العدؿ ىو 

اؼبساكة كالبد أف يأٌب اؼبعادؿ بعد أىـٍ اليت ىي من حركؼ العطف. كقد يػيًٍتؾ اؼبعادؿ 

إذا عرؼ السائل الذم تقوؿ لو: أُب الدار أبوؾ؟ عرؼ إذا فهم من السياؽ كما 

؟ فيمكن أف ربذؼ اؼبعادؿ اعتمادا على فهم ك تسألو: أُب الدار أـ ُب العملأن

  ٗٓاؼبخاطب.

 : يليها اؼبسئوؿ عنو ّٔا سواء أكافكاؽبمزة أف 

 ؟أنت كتبت ىذه الرسالة أـ معلّْمك: أمسندا إليو حنو (ُ)

 ؟ ك األمر أـ راغب فيوغب أنت عن ذل: أراأـ مسندا حنو (ِ)

 ؟فعوال حنو: أايام تقصد أـ سعيداأـ م (ّ)

 ؟حاال حنو: أقاعدا أكلت أك قائماأـ  (ْ)

 ؟م البالغة أـ يـو االثنُت يا أخي: أيـو اعبمعة ندرس علأـ ظرفا حنو (ٓ)

إف اؽبمزة اذا كانت للتصور اليصح أف يكوف اعبواب بنػىعىٍم اك ال بل بتعيُت 

فتقوؿ  ُب اعبامعة أـ حيٍسٍت؟ فانت تعٌُت أحدمها، حافظ الديناؼبسؤكؿ عنو حنو أ

                                                           
  ٖٕأضبد اؽبامشي, اؼبرحع السابق. ص   ٖٓ
 ُِٕسن عباس,  اؼبرجع السابق ص فضل ح  ٗٓ



 
ِٕ 
 

 
 

مثال: حافظ الدين. ككما نعرؼ اغبكم السابق يعٌت حكم اؽبمزة أهنا يليها اؼبسؤكؿ 

 :بٌُت الباحث للقارئ عن ذلك اغبكمعنو دائما ف

إذا أراد صاحبك أف يسأؿ: من اؼبسافر سعيد أـ حسن؟ فانو يقوؿ: أسعيد 

: أمسافر سعيد أـ حسن؟ لكاف ىذا خطأ معيبا احبكسافر أـ حسن؟  لو قاؿ صم

ُب صنعة البالغة ألف اؼبسؤكؿ عنو ليس ىو السفر كإمنا أم الفردين مسافر؟ لًكٍن إذا 

أراد أف يسأؿ عن سعيد أمسافر أـ مقيم فيجب أف يقوؿ: أمسافر سعيد أـ مقيم؟ 

ن السفر أك ؟ ألنو يسأؿ عاليصح ُب ىذا اؼبثاؿ أف يقوؿ: أسعيد مسافر أـ مقيم

فال بد أف يأٌب بعد اؽبمزة كاحد منهما. كإذا أردت ياقارئ أف تسأؿ عن  اإلقامة،

الكتاب كأنت ال تعرؼ أنو ُب اؼبكتبة أك ُب البيت فيجب أف تقوؿ: أُب البيت 

فيجب أف  هل أف ُب اإلبريق شايا أـ القهوة،الكتاب أك ُب اؼبكتبة؟  كأما إذا كنت ذب

: أُب اإلبريق شام أك قهوة؟ ذلك  تقوؿ أشام ُب اإلبريق أـ قهوة؟ كزبطئ إف قلتى

تدرم  اؼبثاؿ مساكة ّٔذه العبارة: اذا كنت تعرؼ أف أستاذا جاء من السفر كلكن ال

أستاذ بالطائرة أـ بالسيارة؟ بل، فال جيوز أف تقوؿ: أجاء  أجاء بالطائرة أـ بالسيارة،

 أبالطائرة جاء أستاذ أـ بالسيارة؟



 
ِٖ 
 

 
 

ادراؾ كقوع نسبة تامة بُت شيئُت )اؼبسند كاؼبسند اليو( أك  كالتصديق ىو

حبيث يكوف اؼبتكلم خاىل الذىن فبا استفهم عنو ُب صبلتو مصدقا  َٔعدـ كقوعها

. كاعلم من تعريف سبق ذكره أف ادراؾ كقوع النسبة  للجواب اثباتا بنػىعىٍم أىك نفيا ًبالى

 أك عدـ كقوعها يسمى تصديقا كيسمى أيضا حكما.

كما قاؿ صاحبك غالبا ُب اعبامعة:    ُٔيكثر التصديق ُب اعبمل الفعليةك  

بيُت؟  أحضر احملاضر؟ فتقوؿ: ال مثال ككما قاؿ اىل صاحبتك مازحا: أايام ربي

فاعبواب من ىذا السؤاؿ بنعم اك ال. كقد تكوف اؽبمزة ُب اعبمل االظبية حنو أفنوف 

الو ُب اغبديث عن جابر بن عبد البالغة صعبة ؟ فتقوؿ: نعم مثال. ككاف أيضا مث

 اهلل رضي اهلل عنهما قاؿ: أتى النيب صلى اهلل عليو كسلم أعرايبُّ فقاؿ: يارسوؿ اهلل

ركاه أضبد ) ؟ فقاؿ: ال كأف تعتمر خَت لكأكاجبةه ىي ،أخربين عن العمرة

ميذلٌ  ككذالك ُب اغبديث التاىل:  فرفعٍت إليو امرأةه صبيِّا كقالت: أؽبذا  ِٔ(.كالًتّْ

. )ركاه مسلم(  حىجّّ؟ قاؿ: نعم كلك أجره

كحكم اؽبمزة اف كانت للتصديق فال جيوز ذكر اؼبعادؿ بعدىا كما تقدـ 

مثاؽبا. اؽبمزة حينما تكوف للتصديق فأنت تسأؿ فيها عن اغبكم كأنت التسأؿ عنو 

                                                           
  ٕٗاؼبرجع السابق. ص  ،أضبد اؽبامشي   َٔ
 نفس اؼبرجع  ُٔ
  ُْٖص  .اؼبرجع السابق ،ابن حجر العسقالين  ِٔ



 
ِٗ 
 

 
 

فاذا قلت: أؿباضر حضر؟ أفنوف البالغة صعبة؟ فأنت ذبهل  ّٔإال ألنك ذبهلو

عليو كسلم عن اغبديث السابق أف أعرايبُّ يسأؿ النيب صلى اهلل  اغبكم ككذالك

فاذا ذكرت اؼبعادؿ فقلتى مثال  ؟ فأعريب جيهل ىنا اغبكم.أكاجبةه ىي ،العمرة

؟ فأنت ىنا الذبهل أفنوف البالغة صعبة أـ علم النحو؟ أؿباضر حضر أـ حافظ

 اغبكم. 

 ما يطلب بو التصديق فقط كىو ىىٍل  (ب 

معرفة كقوع النسبة أك عدـ كقوعها بأهنا ما يستفهم عن  ىل للتصديق ام

اغبكم كىو اثباتو أك نفيو كما تقدـ بيانو ُب اؽبمزة كقولو تعاىل:         

           64    :ككاف مثالو أيضا ُب اغبديث

كؿ ما يقوؿ اهللي تعاىل يقوؿ للمؤمنُت يـو القيامة, كما أكؿي ما إف ًشٍئتيٍم أنػبأتيكم ما أ

 للمؤمنُت: ىل أحببتيٍم لًقىاًئي؟ فيقولوف: نعم ياربنا، يقولوف لو: فإف اهلل تعاىل يقوؿ

 ٓٔفيقوؿ: مًلى ؟ فيقولوف: رجونا عفوىؾى كمغفرتىك.

كىل نوعاف : بسيطة ك مركبة فالبسيطة ىي اليت يستفهم ّٔا عن كجود 

؟ كاؼبركبة ىي اليت يستفهم ّٔا عدـ كجوده حنو ىل العنقاء موجودةيئ ُب نفسو أك ش
                                                           

 ُٕٔ. ص , اؼبرجع السابقفضل حسن عباس  ّٔ
  ٖٗالقراف الكرًن, سورة يوسف أية    ْٔ
  َٓأضبد اؽبامشي, اؼبرحع السابق. ص    ٓٔ



 
َّ 
 

 
 

كأحكاـ ىل  ٔٔعن كجود شيئ لشيئ أك عدـ كجوده لو حنو ىل اؼبًرّْيخ مسكوف؟

 للتصديق كما يلى: 

 ال جيوز أف يذكر بعدىا أـ كاؼبعادؿ  (ُ

 ال جيوز أف تدخل على اؼبنفي كاؼبضارع الذم ىو للحاؿ (ِ

 تدخل على إف كالشرط كحرؼ العطف ال جيوز أف (ّ

 ال جيوز أف تدخل على اسم بعده فعل  (ْ

 

 ما يطلب بو التصور فقط كىو بقية ألفاظ االستفهاـ (ج 

؟ ككقولو هم بو عن الشخص العاقل غالبا حنو: من أخذ كتايب: ييستفمن (ُ

 تعاىل:                            

                    .67    ككرد اغبديث عن

ابن عباس رضي اهلل عنهما أف النيب صلى اهلل عليو كسلم لقىى ريٍكبنا بالركحاء 

فرفعٍت إليو امرأةه  ،؟ فقاؿ: رسوؿ اهلل؟ فقالوا: مىٍن أنتمن القـو اؿ:فق

. )ركاه مسلم(صبيِّا كقالت: أؽبذا حىجّّ   ٖٔ؟ قاؿ: نعم كلك أجره

                                                           
  َٖاؼبرجع السابق  ص  ،أضبد اؽبامشي  ٔٔ
  ِْٓسورة البقرة أية  ،القراف الكرًن  ٕٔ
 ُْٗاؼبرجع السابق ص  ،ابن حجر العسقالين  ٖٔ



 
ُّ 
 

 
 

: يستفهم بو عن غَت العاقل من اغبيوانات كالنبات كاعبماد كاألعماؿ ما (ِ

كأكثر ما ييستفهم ّٔا عن غَت العقالء كقد  .ٗٔكعن حقيقة الشيئ أك صفتو

؟ ككما و: ماذا كتبتحن َٕتكوف لتعريف الشيئ كبياف معناه من حيث اللغة

ة الشيئ  قوؿ الفقو فهم كقد يسأؿ ّٔا عن حقيقيقاؿ لك ما ىو الفقو ؟ فت

؟ فتقوؿ االنساف ىو اغبيواف الناطق. ككقولو كما يقاؿ لك: ما االنساف

: تعاىل                              

                                

               .71   كجاء اغبديث عن أنس رضي اهلل

عنو قاؿ: قيل يارسوؿ اهلل: ما السبيل؟ قاؿ: الزاد كالراحلة. )ركاه الدارىقطٌت 

  ِٕكصححو اغباكم(

نُت: اؼباضى كاؼبستقبل كقولو تعاىل: : ظرؼ ييستفهم بو عن الزمامىت (ّ

                  73 

                                                           
  ُُِص  , اؼبرجع السابقمصطفى الغالييٍت  ٗٔ
  ُٕٖ. ص , اؼبرجع السابقفضل حسن عباس  َٕ
  ُّّالقراف الكرًن, سورة البقرة أية    ُٕ
 ُْٖص  ابقابن حجر العسقالين, اؼبرجع الس  ِٕ
   ْٖالقراف الكرًن, سورة يونس أية   ّٕ



 
ِّ 
 

 
 

كإذا سبقتو ًمٍن   بو  عن اؼبكاف الذم حل فيو الشيئ،: ظرؼ يستفهم أين (ْ

؟ ككقولو تعاىل:  كاف سؤاال عن مكاف بركز الشيئ حنو من أين قًدٍمتى   

  74 

ستفهم بو عن الزماف : ظرؼ دبعٌت اغبُت كالوقت كيقارب معٌت مىت كييافأ (ٓ

التفخيم أك  ؟  كأكثر ما يستعمل ُب مواضعاؼبستقبل حنو: أياف تسافر

: التهويل كقولو تعاىل        75         

     76 

عن حالة الشيئ حنو: كيف أنت أك كيف حالك؟  اسم يستفهم بو: كيف (ٔ

اهلل ككيف ؟ ككما جاء ُب اغبديث: قيل يارسوؿ أم على أية حالة أنت

؟ قاؿ: يسيبُّ الرجلي أبا الرجل فيسب أباه كيسب يػىٍلعىني الرجل كالديو

   ٕٕأمو.)ركاه البخارل(

 : أىن تفعل ىذا؟ ام كيف تفعلو؟ أىٌن: تكوف لالستفهاـ دبعٌت كيف حنو (ٕ

 ككقولو تعاىل:                     

                                                           
  ِٔالقراف الكرًن, سورة التكوير أية   ْٕ
 ُِالقراف الكرًن, سورة الذاريات أية    ٕٓ
  ِْالقراف الكرًن, سورة النازعات أية     ٕٔ
 ُٓأضبد اؽبامشي,اؼبرجع السابق. ص    ٕٕ



 
ّّ 
 

 
 

                             

                         

                             

                           

           .78  كدبعٌت من أين كقولو تعاىل :       

                                      

                                  

       79    

: يستفهم ّٔا عن عدد تعيينو حنو كىٍم ساعةن تدرس علم البالغة يـو كم (ٖ

 الثالثاء ُب اعبامعة اإلسالمية اغبكومية ميداف ؟  ككقولو تعاىل:    

                           

                        

          80 

                                                           
  ِٗٓسورة البقرة أية  ،القراف الكرًن  ٖٕ
  ّٕسورة آؿ عمراف أية  ،كرًنالقراف ال  ٕٗ
  ِٗٓسورة البقرة أية  ،القراف الكرًن  َٖ



 
ّْ 
 

اسم معرب  ىو أمٌ ك  .؟و: أم رجل جاءأم: يطلب ّٔا تعيُت الشيئ حن (ٗ

الشيئ ال يستعمل إال مضافا يستفهم بو عن العاقل كغَته كيطلب بو تعيُت 

 : كيعرب

ب ضحك؟ أك ظرؼ مبتداء إذا جاء بعدىا فعل الـز حنو أمُّ طال  (أ )

 ؟ ر كؾبركر حنو أم تلميذ ُب اؼبلعبأك جا  ؟حنو أم كتابك أمامك

يعرب مبتداء حنو أم الطالب خرب اؼببتداء إذا جاء بعدىا اسم  (ب )

 آّتهد؟

  ؟ ككقولو تعاىل:حبرؼ اعبر حنو بأم حٌق تضرب أخاؾؾبركر  (ج )

      
81 

توًؼ مفعولو حنو أٌم مفعوؿ بو إذا جاء بعدىا فعل معتد مل يس (د )

 ؟ طالب كافأتى 

 ؟ اسم حنو على يدم أٌم معلم تتعلم مضافا إليو إذا تقدمها (ق )

ظ االستفهاـ عن معناىا االصلي فيستفهم ّٔا عن الشيئ مع كقد زبرج ألفا

 : من سياؽ الكالـ كداللتو كمن ذلك العلم بو ألغراض أخرل تفهم

 

                                                           
  ُٖسورة عبس أية  ،القراف الكرًن  ُٖ



 
ّٓ 
 

 : نفي كقولو تعاىل -ُ          82
   

: إنكار كقولو تعاىل -ِ                          

     
83 

: تقرير كقولو تعاىل -ّ              

 ؟  ام دين ىذا الذم أكرمنا اهلل بو تعظيم حنو -ْ

   :ربقَت كقولو تعاىل -ٓ                  


84 

  :استبطاء كقولو تعاىل -ٔ                   

                            

                  
85

كمنو قوؿ الضجر: مىت   

 ؟ تهي السنة الدراسية: مىت تنكيقوؿ اؼبتعب اؼبنهك  ؟يطلع الصبح

 : حجر عظيم صلب الصخرة  ؟تعجب حنو أرفعت ىذه الصخرة -ٕ

 

                                                           
 َٔسورة الرضبن أية  ،لكرًنالقراف ا  ِٖ
  َْسورة اإلسراء أية  ،القراف الكرًن  ّٖ
 ُْسورة الفرقاف أية  ،القراف الكرًن  ْٖ
  ُِْسورة البقرة أية  ،القراف الكرًن  ٖٓ



 
ّٔ 
 

 
 

 : تسوية كقولو تعاىل -ٖ                  

    
86 

 :سبٍت كقولو تعاىل -ٗ                    

                             

                           

   
87 

: تشويق كقولو تعاىل -َُ                    

     88 

: االمر كقولو تعاىل -ُُ                         

                             
89 

                                                           
  ٔسورة البقرة أية  ،القراف الكرًن  ٖٔ
  ّٓسورة األعراؼ أية  ،القراف الكرًن  ٕٖ
  َُسورة الصف أية  ،القراف الكرًن  ٖٖ
  ُٗسورة اؼبائدة أية  ،القراف الكرًن  ٖٗ



 
ّٕ 
 

 
 

  :النهي كقولو تعاىل -ُِ                        

                              

       90 

 :هتويل كقولو تعاىل -ُّ                               

: استبعاد كقولو تعاىل -ُْ                    

                           

 ؟ حنو أعقلك يسوّْغ لك أف تفعل كذاهتكم  -ُٓ

:  كعيد كقولو تعاىل -ُٔ              

: ال الطريق كقولو تعاىلتنبيو على اػبطأ اك على الباطل اك على ض  -ُٕ       

                               

                               

                                

 

                                                           
  ُّالقراف الكرًن, سورة التوبة أية   َٗ



 
ّٖ 
 

 
 

 النداء  .ْ

نادل ينادم منادة كنداء بوزف فاعل  النداء من فعل النداء ُب اللغة الصوت.

اذا  اؼباضى الثالثى بزيادة حرؼ كاحد، يفاعل مفاعلة كفعاال كأما نادل فهو فعل

النداء ىو دعوة   ُٗنكتب مثال نادل فالنا يعٌت دعاه كصاح بأرفع األصوات.

قاؿ السيد أضبد اؽبامشي: النداء ىو  ِٗاؼبخاطب حبرؼ نائب مناب فعل كأدعو.

كالنداء اصطالحا  ّٗإقباؿ اؼبخاطب عليو حبرؼ نائب مناب أنادم. طلب اؼبتكلم

طلب اإلقباؿ حبرؼ نائب مناب أدعو ملفوظة بو اك مقدر كاؼبراد باإلقباؿ ما يشمل 

كالنداء عند اميل بديع يعقوب ىو  ْٗاإلقباؿ اغبقيقي كآّازم اؼبقصود بو اإلجابة.

ورل النداء ُب كتابو ىو طلب عرؼ أضبد الدمنه ٓٗطلب اإلقباؿ حبرؼ يىا كإخوتو.

كما قاؿ عنو أضبد مساكة دباقاؿ على اعباـر  ٔٗاإلقباؿ حبرؼ نائب مناب أدعو.

 كمصطفى أمُت ُب كتاب البالغة الواضحة. 

                                                           
الطبعة الثانية  ،عارؼت: دار اؼب)بَتك  ،اؼبعجم الوسيط ، راىيم أنيس عطية الصواغبي كصاحبواب  ُٗ

 .ُِٗ (. صُّٕٗ
  (.ُّٗٗ ،الطبعة الثالثة ،)بَتكت: دار الكتب العلمية علـو البالغة ، أضبد مصطفى اؼبراغى  ِٗ

  . ُٖص
 ٖٗأضبد اؽبامشي, اؼبرجع السابق. ص   ّٗ
 ُّّاعبزء الثالث(.  ص  ،دكف السنة ،)سورابايا: اغبرمُت، حاشية الصباف على شرح األمشوين  ْٗ
  ْٕٔاميل بديع يعقوب, اؼبرجع السابق ص    ٓٗ
  ُُٔأضبد الدمنهورل, اؼبرجع السابق. ص   ٔٗ



 
ّٗ 
 

 
 

: اؽبمزة حنو أحافظ كأىٍم حنو قولو صلى اهلل عليو كسلم كأدكات النداء شبافو  

أـ الباب كىي للبعيد حنو يا عبد لعمو أىب طالب أل عم قل الالو إال اهلل كيىا كىي 

يىا ككىا كىي عند اعبمهور ـبتصة بالندبة حنو كا عمري ك كا رأسٍي.  اهلل كآ كآل كأيىا كىى

 كاألصل ُب نداء القريب أف ينادل باؽبمزة كأل كغَتمها لنداء البعيد. 

كاؼبنادل يقاؿ ُب علم النحو طبسة أنواع: اؼبفرد العلم كالنكرة اؼبقصودة 

ة غَت اؼبقصودة كاؼبضاؼ كاؼبشبو باؼبضاؼ. فمثاؿ اؼبفرد العلم ياأضبدي كياعائشةي كالنكر 

كمثاؿ النكرة اؼبقصودة يىا رىجيلي كمثاؿ النكرة غَت اؼبقصودة يارجيالن خذ بيدم كمثاؿ 

 اؼبضاؼ يا عبد اهلل كمثاؿ اؼبشبو باؼبضاؼ يارحيما بالعباد.

و طلب اإلقباؿ إىل معاف كقد زبرج ألفاظ النداء عن معناه األصلى كى

 : لقرائن, كمن ىذه اؼبعاىن ما يأٌبأخرل تستفاد من ا

 التحسر كالتوجع كقولو تعاىل: (ُ)        97
   

االختصاص حنو قولو تعاىل:  (ِ)             

                  98   كيكوف

االختصاص إما للتفاخر حنو أنا أكـر الضيف أيها الرجل كإما 

                                                           
 َْالقراف الكرًن, سورة النباء أية   ٕٗ
  َٗاؼبرجع السابق.  ص  ،أضبد اؽبامشي  ٖٗ



 
َْ 
 

 
 

للتواضع كقولك أنا من أضعف الناس أيها اإلنساف فأنت التنادم 

غَتؾ ىنا بل تتحدث عن نفسك فأيها اإلنساف مقصود ّٔا أنت ال 

 غَتؾ.

 االستغاثة حنو يا لىلناس لًلغريق  (ّ)

 يامظلـو تكلم   غراء حنواإل (ْ)

 كقولك  كا كبدم الندبة  (ٓ)

 التعجب حنو يا هلل ! أُب يـو كليلة ربطم األصناـ  (ٔ)

 
 التمٌت  .ٓ

كالتمٍت حصوؿ األمر اؼبرغوب فيو. التمٌت ىو  ،: أرادهالتمٌت من سبٌتَّ الشيئ

قاؿ السيد أضبد اؽبامشى: التنمي ىو طلب الشيئ  ٗٗطلب احملبوب كلو ؿباال.

كقاؿ أضبد مصطفى اؼبراغى: ىو طلب حصوؿ  ََُم يرجى حصولو.احملبوب الذ

 شيئ ؿببوب اليرجو حصولو إما لكونو مستحيال كإما لكونو بعيد التحقق

                                                           
  ُُٔاؼبرجع السابق ص  ،أضبد الدمنهورل  ٗٗ

 ٕٖ. ص اؼبرجع السابق ، أضبد اؽبامشي  ََُ



 
ُْ 
 

 
 

كىو ُب علم اؼبعاين طلب أمر ؿببوب ال ييرجى حصولو إما لكونو  َُُكاغبصوؿ

  َُِمستحيال كإما لكونو فبكنا غَت مطموع ُب نيلو

ُت من التمٍت كتعريف السابق. األكؿ طلب علماء البالغة يفرقوف بُت نوع

كقولو تعاىل:   لذم اليرجى حصولو لكونو مستحيالت،األمر احملبوب ا    

                                             

األمر احملبوب الذم اليرجى حصولو لكونو بعيد التحقق كاغبصوؿ  كالثاين طلب 

 كقولو تعاىل يالىٍيتى لىنىا ًمٍثلى مىا أيكٌبى قىاريٍكفى 

: كاحدة أصلية كىي ليت كما تقدـ مثاالف ككقوؿ كألفاظ التمٍت أربعة

ض عنها كيتمٌت ّٔا لغر  جٌدؾ مثال: ليت الشباب يعود يوما. كالباقية غَت أصلية نائبة

 :  بالغى كىي

 : ىل  كقولو تعاىل .ُ                     

                           

           
103   

                                                           
 ِٔاؼبرجع السابق.  ص ، ىاؼبراغأضبد مصطفى   َُُ
  َِٕاؼبرجع السابق ص   ،اميل بديع يعقوب  َُِ
  ّٓسورة األعراؼ أية  ،القراف الكرًن  َُّ



 
ِْ 
 

 
 

: لىٍو كقولو تعاىل .ِ                         

                             

        
104

ككما جاء ُب اغبديث: لوال النساءي لىعيًبدى اهللي   

 َُٓركاه الديلمى عن أنس(.حىقَّ ًعبىادتًًو.)

لََعلَّ  كقوهل تعاىل :  .3                       

  
106

 

 
 صحيح البخارى  .د 

صحيح البخارل اسم الكتاب الذم فيو أحاديث اعبامع الصحيح اؼبشهور ب

سبعة أربعة جزء ك  ل  كاف فيو. فأما صحيح البخار فيو ارلصحيحة خيتارىا اإلماـ البخ

 ا.كتابكتسعُت  

 

 

                                                           
  ُٕٔسورة البقرة أية  ،القراف الكرًن  َُْ
 ُّْاؼبرحع السابق ص   ،أضبد اؽبامشي  َُٓ
  ّٔسورة اؼبؤمن أية  ،القراف الكرًن  َُٔ



 
ّْ 
 

 
 

 كاف ستة كعشركف كتابا ُب جزء األكؿ من اعبامع الصحيح كما يلي: 

 كتاب الرقم كتاب الرقم

 الوتر  ُْ بدء الوحي  ُ

 االستسقاء ُٓ اإلدياف ِ

 الكسوؼ ُٔ العلم ّ

 سجود القرآف  ُٕ الوضوء ْ

 تقصَت القرآف ُٖ الغسل ٓ

 تهجدال ُٗ اغبيض ٔ

 فضل الصالة َِ التيمم ٕ

 العمل ُب الصالة  ُِ الصالة ٖ

 السهو ِِ مواقيت الصالة  ٗ

 اعبنائز ِّ األذاف َُ

 الزكاة  ِْ صبعة  ُُ

 اغبج ِٓ صالة اػبوؼ  ُِ

 العمرة  ِٔ العيدين ُّ

 



 
44 
 

 من اعبامع الصحيح كما يلي: كاف طبسة ثالثوف كتابا ُب جزء الثاينك 

 كتاب الرقم كتاب مالرق كتاب الرقم

 اؽببة ِٓ الكفالة  ُّ احملصر  ُ

 الشهادات ِٔ الوكالة ُْ جزاء الصيد ِ

 الصلح ِٕ اغبرث كاؼبزارعة ُٓ فضائل السنة  ّ

 الشركط ِٖ الشرب كاؼبساقة ُٔ الصـو ْ

 الوصايا ِٗ االستقراض ُٕ الًتاكيح ٓ

 اعبهاد كالسَت َّ اػبصومات ُٖ فضل ليلة القدر  ٔ

 فرض اػبمس ُّ ؼبلقطةا ُٗ االعتكاؼ  ٕ

 اعبزية كاؼبوادعة  ِّ اؼبظامل كالغصب َِ البيوع ٖ

 بدء اػبلق ّّ الشركة  ُِ السلم ٗ

 األنبياء  ّْ الرىن  ِِ الشفعة  َُ

 اؼبناقب ّٓ العتق ِّ اإلجازة  ُُ

   اؼبكاتب  ِْ اغبوالة  ُِ

 

 



 
ْٓ 
 

 
 

 ي:ككاف احدل عشر كتابا ُب جزء الثالث من اعبامع الصحيح كما يل

 كتاب الرقم كتاب الرقم كتاب الرقم

 األطعمة  ٗ فضائل القرآف ٓ فضل الصحابة  ُ

 العقيقة  َُ النكاح ٔ مناقب األنصار ِ

 الذبائح كالعيد  ُُ الطالؽ ٕ اؼبغازل  ّ

   النغقات ٖ تفسَت القرآف ْ

 

 ككاف احدل عشر كتابا ُب جزء الثالث من اعبامع الصحيح كما يلي:

 كتاب الرقم كتاب الرقم بكتا الرقم

 التعبَت  ُٗ القدر  َُ األضاحى  ُ

 الفنت َِ األدياف كالنذكر  ُُ األشربة  ِ

 األحكاـ ُِ كفارات األدياف  ُِ اؼبرضى  ّ

 التمٌت  ِِ الفرائض  ُّ الطب ْ

 أخبار اآلحاد  ِّ اغبدكد ُْ اللباس  ٓ

 االعتصاـ بالسنة  ِْ الديات ُٓ األدب  ٔ

 التوحيد ِٓ استبانة اؼبرتدين ... ُٔ تئذافاالس ٕ
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   االكراه ُٕ الدعوات ٖ

   اغبيل ُٖ الرقاؽ ٗ

 

اإلماـ البخارل رضي اهلل عنو كىو أبو عبد اهلل ؿبمد أىب اغبسن إظباعيل بن 

ىػ كنشأ ّٔا يتيما فحفظ القرآف كحبب  ُْٗإبراىيم بن اؼبغَتة البخارل ككلد خبارل عاـ 

, فحفظ عشرات األلوؼ من األحاديث قبل أف يناىز البلوغ ٍب رحل اليو ظباع اغبديث

َب طلب اغبديث اىل أكثر فبالك الشرؽ من خراساف كاعببل كالعراؽ كاغبجاز كمصر 

 َُٖ=ىػ ِٔٓ-ُْٗو:اإلماـ البخارم )كذكر خَت الدين الزرطلي ُب كتاب َُٕكالشاـ.

فزار خراساف  ،لب اغبديث( َب طَُِسنة ـ( كنشأ يتيما كقاـ برحلة طويلة ) َٕٖ –

كاعببل كالعراؽ كاغبجاز كمصر كالشاـ, كظبع من حنو ألف شيخ كصبع حنو ست مئة ألف 

حديث اختار منها َب صحيحو ما كثق بركاتو كىو أكؿ من كضع َب اإلسالـ كتابا على 

 َُٖىذا النحو.

امع جبا َب اغبديث كرجاؿ اغبديث أمهها مؤلفاتو رضبو اهلل تعاىل  كثَتة معظمه 

الصحيح. كمنها األدب اؼبفرد َب اغبديث كالتاريخ الصغَت َب رجاؿ اغبديث كثالثيات 
                                                           

مشكوؿ البخارل حباشية السندل )ظبارانج: مكتبة أكسها   منت ،لايب عبد اهلل ؿبمد بن اظباعي  َُٕ
   ّكلوارغا, جزء األكؿ(. ص 

من العرب كاؼبشغربُت األعالـ:قافبوس تراجم ألشهر الرجاؿ كالنساء  ،خَت الدين الزركلي َُٖ
 ِْ(. ص ُِٗٗ ،الطبعة العاشرة ،)بَتكت: دار العلم للماليُت ،كاؼبستشرقُت



 
ْٕ 
 

 
 

ككتابو  ،صلى اهلل عليو كسلم بثالثة ركاة )كالوراد بو ىو مااتصل إىل رسوؿ اهلل البخارل

  َُٗاغبديث النبول( كخلق أفعاؿ العباد ككتاب الضعفاء الصغَتة َب ركاة اغبديث.

كتبت عن ألف كشبانُت رجال ليس فيهم األصاحب  :ككاف رضبو اهلل يقوؿ

حديثا اال اغتسلت كعمل كيزيد كينقص كما كضعت فيو حديث كلهم يقوؿ اإلدياف قوؿ 

. ككاف يقـو بعد الًتاكيح َب رمضاف بثلث القرآف ككاف ؾباب الدعوة كصليت ركعتُت

كطبسة  كصحيحو رضي اهلل عنو أصح كتب الستة كعدد أحاديثو سبعة آالؼ كمئتاف

 كسبعوف, كباسقاط اؼبكرر أربعة آالؼ. 

كظل طوؿ حياتو يًتدد بُت األمصار كيقيم ببغداد كنيسابور حىت اشتاؽ إىل 

بالده فرجع إليها كابتلى فيها بفتنة خلق القرآف فأخرجو اىل خبارل كمات َب طريقو بقرية 

 َُُق.ِٔٓيقاؿ ؽبا خرتنك على ثالثة فراسخ من ظبرقند عاـ 

 

 لسابقةالدراسة ا .ه 

حبوث طالب الدراسات العليا ُب ىذه الباحث عن حبوث علمية ام  طلب

، كلذالك أخذ الباحث حبوث ُب ذا اؼبوضوع مل يكن موجودا من قبلاعبامعة أف ى

                                                           
 ّص   اؼبرجع السابق ،اعيلبن اظب ايب عبد اهلل ؿبمد  َُٗ
  نفس اؼبرجع  َُُ



 
ْٖ 
 

 
 

، كالـ اإلنشاءأخرل فقد جرت حبوث علمية حللت فيها   ةكأما ُب جامع جامعة أخرل.

 منها:

بحث العلمي لسيف األمَت الدين كالـ اإلنشائي الطليب ُب سورة يس. الال .ُ

جبامعة سونن أمبيل االسالمية  َُِْمن قسم اللغة كاالدب سنة 

اغبكومية سورابايا. كالنتيجة من ذلك البحث أف الباحث كجد ُب سورة 

يس أربعُت كالـ االنشاء الطليب ىو أربعة عشر امرا كسبعة عشر استفهاما 

 ربليل الستاليستيك. باستخداـ طريقة كستة النداء كثالثة التمٍت

البحث العلمي الكالـ اإلنشائي ُب قصة آدـ عليو السالـ ُب القرآف الكرًن  .ِ

جبامعة سونن أمبيل  َُِٕالمرأة السودة من قسم اللغة كاالدب سنة 

االسالمية اغبكومية سورابايا. كالنتيجة من ذلك البحث بعد أف حيلل 

 كالـ اإلنشاء الباحث اؼبوضوع اؼبذكور فحصل الباحث على سبعُت

الطليب يعٌت ستة كثالثُت أمرا كثالثة النهي كطبسة عشر استفهاما كطبسة 

عشر نداء ككاحد من التمٌت. ككجد أيضا تسعة كثالثُت كالـ اإلنشاء 

ن اؼبعٌت الطليب دبعٌت األصلي )حقيقي( ككاحد كثالثُت دبعٌت الذم خيرج ع

 في كصفي. األصلي كىو دبعٌت بالغي باستخداـ الطريقة الكي
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 باب الثالث

 منهجية البحث

 تصميم البحث  .أ 

ىذا البحث يكوف دراسة مكتبية. كأما منهج اؼبستخدـ ُب ىذا البحث ىو  

اؼبدخل الذم استخدمو الباحث ُب ىذا البحث ىو اؼبدخل اؼبنهج الوصفي الكيفي. ك 

قاؿ  ُُُة.صفيالبحث بيانات ك  الكيفى الحيتاج إىل فركض البحث لكوف بيانات ىذا

كأما ىذا البحث من  ُُِ.سودركاف البحث الكيفية ىي البحث اليت اليستخدـ األرقاـ

 اؼبضموف. حيث نوعو فهو من نوع البحث التحليل 

 

 أدوات جمع البيانات  .ب 

أدكات صبع البيانات ىي آلة اليت استخدمها الباحث ؼبقياس اؼبظاىر العاؼبي 

ا الباحث عبمع البيانات ُب ىذا البحث  فهي أم اإلجتماعي. كأما أداة اليت يستخدمه

اختيار أدكات البحث مهم ألف البحث الذم يستخدـ  األداة البشرية أل الباحث نفسو.

                                                           
111

 Arikuto.suharsimi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). hal. 12. 

112
 Sudarwan  Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif, (Bandung: Pustaka 

Setia, 2002) hal. 56. 
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: كما قاؿ سوغييونو ُُّمدخل الكيفي يطبق ُب علمية كأدكات األكىل ىي اإلنساف.

 ُُْاألدكات اليت تستعمل ُب البحث الكيفي الباحث نفسو.

 

 مصادر بيانات البحث .ج 

إف بيانات من ىذا البحث ىي أحاديث ُب صحيح البخارل اليت تضمن على  

كالـ اإلنشاء طليب. كأما مصادر البيانات ُب ىذا البحث تتكوف من البيانات األساسية  

ة. كأما البيانات األساسية ىي البيانات اليت جيمعها الباحث تكميليكالبيانات ال

 ؼبصادر األساسية َب ىذا البحث ىي. فااطها كتوضيحها من اؼبصادر األكىلكاستنب

 .صحيح البخارل

كاؼبصادر الثانية َب ىذا البحث ىي الكتب اؼبتعلقة دبوضوع البحث كي  

 :لباحث على البيانات الصحيحة. كىيحيصل ا

 جواىر البالغة  .ُ

 جوىر اؼبكنوف  .ِ

 شرح ًحلية اللب اؼبصوف  .ّ
                                                           

113
 Moh. Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab (Malang: CV Bintang 

Sejahtera, 2013). hal. 116. 

114
 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D, (bandung:Alfabeta, 

2007), hal. 222. 
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 البالغة اؼبيسرة  .ْ

 البالغة الواضحة  .ٓ

 أفناهناالبالغة فنوهنا ك  .ٔ

 علـو البالغة .ٕ

 فتح البارل  .ٖ

 عاجم اؼب .ٗ

 كتب النحو كالصرؼ .َُ

 اؼبكتبة الشاملة  .ُُ
 

 إجراء البحث .د 

 : إجراء حبثو ىذه اؼبراحل التالية يتبع الباحث َب

 رحلة بتحديد موضوع حبثو: يقـو الباحث َب ىذه اؼبمرحلة التخطيط .ُ

 كلتكيقـو بتصميمو ككضع الدراسات السابقة اليت ؽبا عالقة ّٔا كتنا

 .النظريات اليت ؽبا عالقة ّٔا

مع البيانات كربليلها : يقـو الباحث َب ىذه اؼبرحلة جبمرحلة التنفيذ .ِ

 .كمناقشتها
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: يكمل الباحث حبثو كيقـو بتغليفو كذبليده ٍب يقدـ مرحلة اإلهناء .ّ

للمناقشتها للدفع عنو ٍب يقـو بتعديلو كتصحيحو على أساس مالحظات 

 اؼبناقشُت.  

 يانات طريقة جمع الب .ه 

ؽبا مناىج متعددة منها صبع اعلم أف الطريقة عبمع البيانات ُب كتابة البحث 

البيانات باإلختبار كمنها باإلستبانة كباؼبقابلة كبالتوثيق كغَتىا. كالبحث اؼبكتيب عادة 

عبمع البيانات َب  يستخدـ الباحث طريقة التوثيق. فأما الطريقة اليت يستخدمها الباحث

  :ىذا البحث ىي

طريقة مكتبية ىي الدراسة تقصدىا صبع البيانات كاألخبار دبساعدة اؼبواد  .ُ

اؼبوجودة َب اؼبكتبة مثل اؼبعجم ك الكتب كآّالت  كاؽبوامش  كغَت 

 ُُٓذالك.

ىي طريقة عملية عبمع البيانات كاؼبعلومات على طريقة نظر  توثيقطريقة ال .ِ

 ك.الوثائق اؼبوجودة َب مكاف معُت من الكتب كغَت ذال

 

                                                           
115 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung:PT 

Remaja Rosdakary, 2008) hal. 6.  
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 تحليل البيانات طريقة  .و 

يقـو ، حيث كأما طريقة ربليل البيانات ُب ىذا البحث فهي ربليل اؼبضموف

ربليل اؼبضموف ىو طريقة البحث ألخذ النتائج الذم  .الباحث بتحليل مضموف البيانات

أف ربليل (Weber)  كيبَت كقد نقل عن باىتماـ سياقو. ديكن مقٌلدة كصحيح بياناتو

 ُُٔاليت هتدؼ ألخذ النتائج الصحيحة من كتاب أك ملف. ريقة البحثىو طاؼبضموف 

 أما اػبظوات اليت يضع الباحث ُب ربليل البيانات ُب ىذا البحث كما يلي: 

 إىل األجزاء اؼبتشابو اختيار البيانات ىو سعي لفرز كحدة  -ُ

يؤٌكؿ كحدة األجزاء األصغر اؼبوجودة ُب البيانات اليت تنقيح البيانات،  -ِ

اؼبعٌت عندما يرتبط بًتكيز كمشاكل البحث ٍب اػبطوة التالية جعل سبلك 

 الًتميز. 

 عرض البيانات بعد تنقيح البيانات -ّ

 : خلص الباحث نتائج البحث كفقا لفئة كمعٌت. تلخيص البيانات -ْ

 

 

 

                                                           
116

 Eriyanto, Analisis Isi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011). hal 15 



 
54 
 

 
 

 طريقة تأكيد صحة البيانات .ز 

إف البيانات اليت ًب صبعها كربليلها ربتاج اىل التصديق كيتبع الباحث َب 

 : يانات ىذا البحث الطرائق التاليةديق بتص

 مراجعة  مصادر البيانات  .ُ

مناقشة البيانات مع اؼبشرؼ كالزمالء  أل مناقشة البيانات عن كالـ  .ِ

 اإلنشاء طليب اليت كقعت َب صحيح البخارل 
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 باب الرابع 

 عرض البيانات وتحليلها 

 من صحيح البخارىفي كتاب الجمعة  نيهامعاو ي أنواع كالم اإلنشاء الطلب . أ

 األمر األحاديث من كتاب اصتمعة الذي ورد فيو  .ٔ

يف باب الثاٍل أن األمر ىو طلب الفعل على وجو  قد علمنا كما تقّدم بيان

االستعالء وااللتزام، ولو معنيان: اظتعىن اضتيقي واظتعىن غًن اضتقيقي. اظتعىن اضتقيقي ىو 

اد من سياق معىن األصلي، واظتعىن غًن اضتقيقي ىو االلزام على معىن أخرى تستف

 اب اصتمعة كما يلي:  . ويوجد األمر يف كتعىن اصتديدالكالم اليت تدل على اظت

 فليغتسل إذا جاء أجدكم اصتمعة  (ٔ

كالم اإلنشاء الطلب بصيغة فعل   باحث يف ىذا اضتديثال وجد

الذي دخل عليو الم األمر وىو ليغتسل. واظتتكلم يف ىذا اضتديث اظتضارع 

يوم اصتمعة.  يطلب اظتسلمٌن أن يغتسل يفرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 

 دل على معىن حقيقي. لذالك أن ىذه الصيغة ت
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  فليغتسلإذا راح أحدكم إىل اصتمعة  (ٕ

كالم اإلنشاء الطلب بصيغة فعل باحث يف ىذا اضتديث  ال وجد

وىو ليغتسل وبيانو كما  يسمى األمر بالالم اظتضارع الذي دخل عليو الم األمر

 تقدم ذكره.

وإن مل تكونوا جنبا  وسكمرء اغسلواا يوم اصتمعة و اغتسلو : قال (ٖ

  من الِطيب أصيبواو 

 ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بصيغة فعل األمر باحث يفال وجد

 بوزن افعلوا ، اغسلوابوزن افتعلوا يعىن اغتسلوا يتصل بو ضمًن رتع مذكر

  وذالك األوامر تدل على معىن حقيقي. . بوزن أفِعلوا وأصيبوا

  يا عبد الرزتن  ىذا السواك أعطينفقلت لو:  (ٗ

 اإلنشاء الطلب بصيغة فعل األمرباحث يف ىذا اضتديث كالم ال وجد

إىل السواك  كلمة ىي عائشة رضي اهلل عنها تطلب. واظتتبوزن أَْفِعلْ  وىو أعطين

 عبد الرزتن. وىذا الكالم يذل على معىن االلتماس 
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 فليغتسلمن جاء منكم اصتمعة  (٘

اإلنشاء الطلب بصيغة فعل باحث يف ىذا اضتديث كالم ال وجد

اظتضارع الذي دخل عليو الم األمر يسمى األمر بالالم وىو ليغتسل وبيانو كما 

   تقدم ذكره. 

 يف بيوتكم  : صلوا قل (ٙ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن قل وصلوا ال وجد

يقول ذالك ظتؤذن وىذا الكالم . اظتتكلم ىو ابن عباس  مها بصيغة فعل األمر

    يدل على معىن االلتماس واإلرشاد. 

 وافأدتِّ  وما فاتكم فصلوافما أدركتم ، السكينة عليكمدتشون،  وأتوىا (ٚ

أتوا، صلُّوا اباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال وجد

الزموا. وذالك مبعىن وأدتّوا بصيغة فعل األمر، وعليكم بصيغة اسم فعل األمر 

 الكالم يدل على معىن حقيقي

 ليغتسلمن جاء إىل اصتمعة ف (ٛ

اإلنشاء الطلب بصيغة فعل باحث يف ىذا اضتديث كالم ال وجد

اظتضارع الذي دخل عليو الم األمر يسمى األمر بالالم وىو ليغتسل وبيانو كما 

  تقدم ذكره. 
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 صاضتا ًل (ٜ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ًَلْ بصيغة ال وجد

 فعل األمر وىو يدل على معىن حقيقي 

 من حمسنهم ويتجاوز عن مسيئهم  فليقبلدا أو ينفع فيو أح (ٓٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليقبل بصيغة ال وجد

وذالك يدل على معىن فعل اظتضارع اظتقرون بالم األمر يسمى أيضا األمر بالالم 

 حقيقي

  قم فاركعقال :  (ٔٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن قم فاركع  ال وجد

بصيغة فعل األمر. اظتتكلم ىو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمر رجال بإقامة 

  الصالة بعد أن يسئلو. وذالك يدل على معىن حقيقي 

 ركعتٌن  صل  فقال:  (ٕٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن صل    بصيغة ال وجد

فعل األمر. اظتتكلم ىو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم أمر رجال بإقامة الصالة 

 بعد أن يسئلو. وذالك يدل على معىن حقيقي. 
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   اهلل أن يسقينا  فادع (ٖٔ

 اهلل لنا  فادع (ٗٔ

 اهلل لنا  فادع (٘ٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ادع وىو فعل ال وجد

األمر حبذف حرف العلة. اظتتكلم ىو الرجل يطلب النيبَّ أن يدعو لو. وىذا 

 الكالم يدل على معىن الدعاء. 

 واإلمام خيطب فقد لغوت أنصتْ  إذا قلت لصاحبك يوم اصتمعة : (ٙٔ

يعىن أَْنِصْت   باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب ال وجد

ي و غًن حقيقي: وذالك الكالم يدل على معىن األمر حقيق بصيغة فعل األمر.

 االلتماس والدعاء

 حي على الصالة  (ٚٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن َحيَّ   بصيغة  ال وجد

 اسم فعل األمر. وذالك الكالم يدل على معىن األمر حقيقي 

 

 النهياألحاديث من كتاب اصتمعة الذي ورد فيو  .ٕ

 : حي على الصالة  فال تقلإذا قلَت أشهد أن حممدا رسول اهلل  (ٔ
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باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال تقل ال وجد

بصيغة فعل النهي. اظتتكلم ىو ابن عباس يقول ذالك ظتؤذن وىذا الكالم يدل 

 على معىن االلتماس واإلرشاد. 

 إماء اهلل مساجد اهلل ال دتنعوا (ٕ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال دتنعوا ال وجد

 حقيقي  بصيغة فعل النهي. وىذا الكالم يدل على معىن

 تسعون  فال تأتوىاإذا أقيمت الصالة  (ٖ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال تأتوىا ال وجد

ديث مبعىن العدو ظتقابلتو باظتشي. يف ىذا اضت اظتنهى بصيغة فعل النهي. والسعي

 وذالك الكالم يدل على معىن حقيقي. 
 

 االستفهام األحاديث من كتاب اصتمعة الذي ورد فيو  .ٖ

وأدوات  شخص ىو يسمى استفهاما،طلب معرفة الشيئ ماليس عند ال

ىي اعتمزة وىل وَمْن وَما وَمََت وأْيَن وأٌّل وأيَّاَن وَكْيَف وَكْم وأيُّ. االستفهام 

يستخدمها كثًن من الناس لالستفهام )معىن أصلو( وليس كل من األدوات 

لقصد االستفهام يعىن مبعناىا األصلي بل يستخدمها لإلرشاد أو للدعاء  يستخدمها

 : بيانواالستفهام الذي يوجد يف كتاب اصتمعة سيأيت و أو غًنمها. 
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 ؟ساعٍة ىذهأية  :فناداه عمر (ٔ

أيّـة. باحث يف ىذا اضتديث  كان كالم اإلنشاء الطلب بأدة ال وجد

عمر يقول مل  وىذا االستفهام يدل على معىن التوبيخ واإلنكار، لذالك كأن

 تأخرَت إىل ىذه الساعة؟ 

 ؟ء أيضاوالوضو  فقال: (ٕ

باحث يف ىذا اضتديث  كان كالم اإلنشاء الطلب بأدة اعتمزة ال وجد

 وىذه الواو عوض عنها.  وىذا االستفهام يدل على معىن اإلنكار

 ؟ عن الصالةحتتبسون  ملَِ فقال عمر:  (ٖ

باحث يف ىذا اضتديث  كان كالم اإلنشاء الطلب بأدة َما اليت ال وجد

 تقدمها حرف اصتر. وىذا االستفهام يدل على معىن التوبيخ واإلنكار 

 نيب صلى اهلل عليو وسلم قال: الأمل تسمعوا فقال:  (ٗ

باحث يف ىذا اضتديث  كان كالم اإلنشاء الطلب بأدة اعتمزة ال وجد

دخلت على حرف النفي واصتزم. وىذا االستفهام يدل على معىن اإلرشاد 

 والتقرير. 
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 ؟ طيبا أو دىنا ان كان عند أىلو أديس فقلُت البن عباس: (٘

باحث يف ىذا اضتديث  كان كالم اإلنشاء الطلب بأدة اعتمزة. ال وجد

 وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي 

قالت:   ؟أن عمر يكره ذالك ويغار د تعلمٌنوق  خترجٌنملفقيل عتا:  (ٙ

 ؟أن ينهاٌل وما دينعو

باحث يف ىذا اضتديث  كان كالم اإلنشاء الطلب يف مِلَ ال وجد

خترجٌن بأدة ما اليت تقدمها حرف اصتر. وىذا االستفهام يدل على معىن 

 التعجب. ويف "وما دينعو" بأدة ما. وىذا االستفهام يدل على معىن التعظيم

صلى اهلل عليو وسلم يصلىي  كان النيب  كيفاهلل عنو:   قال ألنس رضي (ٚ

 ؟الظهر

باحث يف ىذا اضتديث  كان كالم اإلنشاء الطلب بأدة ال وجد

 االستفهام وىي كيف. وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي

 قال: اصتمعة وغًنىا ؟ ةاصتمعقلُت لنافع:  (ٛ

   باحث يف ىذا اضتديث  كان كالم اإلنشاء الطلب يفال وجد

اصتمعة؟ حبذف أدة االستفهام وىي اعتمزة. وىذا االستفهام يدل على معىن 

 حقيقي 
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 ؟ما قال: فقلت لعائعشة (ٜ

باحث يف ىذا اضتديث  كان كالم اإلنشاء الطلب بأدة ال وجد

 االستفهام وىي ما. وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي

 ؟هبذا الرجل ما علمك: يؤتى أحدكم فيقال لو (ٓٔ

يف ىذا اضتديث  كان كالم اإلنشاء الطلب بأدة  باحثال وجد

 االستفهام وىي ما. وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي

 ؟هبذا الرجل ما علمك: فيقال لو (ٔٔ

باحث يف ىذا اضتديث  كان كالم اإلنشاء الطلب بأدة ال وجد

 االستفهام وىي ما. وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي

 يا فالن؟ قال: ال أصليتفقال:  (ٕٔ

 ؟ قال: ال أصليتفقال:  (ٖٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة االستفهام ال وجد

 وىي اعتمزة. وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 

 النداء األحاديث من كتاب اصتمعة الذي ورد فيو  .ٗ

 لو اشرتيت ىذه فلبستها يوم اصتمعة اهلل  يا رسول (ٔ
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كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" وجد الباحث يف ىذا اضتديث  

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي

 اهلل يا رسولفقال عمر  (ٕ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي

 الرزتن  عبد ياأعطين ىذا السواك  (ٖ

اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" وجد الباحث يف ىذا 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 ا الناس ياأيه قال: (ٗ

 ها الناس ياأيفقال:  (٘

 ا الناس ياأيه (ٙ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

  ؟يا فالنأصليت  (ٚ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 
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  اهلليا رسول  (ٛ

 ىلك اظتالُ  رسول اهلليا  (ٜ

 هتدَّم البناءُ  اهلليا رسول  (ٓٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي

 حوالينا وال علينا  اللهم (ٔٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

  حقيقي احملذوفة واظتيم اظتشددة عوض عن الياء. وىذا النداء يدل على معىن

 

 من صحيح البخارى  في كتاب الصوم ومعانيها يأنواع كالم اإلنشاء الطلب  . ب

 األمر األحاديث من كتاب الصوم الذي ورد فيو  .ٔ

يف باب الثاٍل أن األمر ىو طلب الفعل على وجو  قد علمنا كما تقّدم بيان

االستعالء وااللتزام، ولو معنيان: اظتعىن اضتيقي واظتعىن غًن اضتقيقي. اظتعىن اضتقيقي ىو 

اد من سياق معىن األصلي، واظتعىن غًن اضتقيقي ىو االلزام على معىن أخرى تستف

 :اب الصومعىن اصتديد. ويوجد األمر يف كتالكالم اليت تدل على اظت
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 ماذا فرض اهلل علي من الصالة ؟ أخربٍل  :فقال (ٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن َأْخربْ بصيغة ال وجد

. اظتتكلم ىو أعريب يستخرب عما فرض اهلل عليو، وىذا بوزن أفِعل فعل األمر

 حقيقي الكالم يدل على معىن 

 مبا فرض اهلل علي من الصيام ؟  أخربٍل: فقال (ٕ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن َأْخربْ بصيغة ال وجد

فعل األمر . اظتتكلم ىو أعريب يستخرب عما فرض اهلل عليو، وىذا الكالم يدل 

 على معىن  حقيقي

 ما فرض اهلل علي من الزكاة ؟  أخربٍل: فقال (ٖ

اإلنشاء الطلب يعىن َأْخربْ بصيغة باحث يف ىذا اضتديث كالم ال وجد

فعل األمر . اظتتكلم ىو أعريب يستخرب عما فرض اهلل عليو، وىذا الكالم يدل 

  على معىن  حقيقي

 و ومن شاء أفطرهفليمصممن شاء  (ٗ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليصم بصيغة ال وجد

 دل على معىن حقيقيفعل اظتضارع اظتقرون بالم األمر. وىذا الكالم ي

 : إٍل صائم فليقلأو شادتو  (٘
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باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليقل بصيغة ال وجد

 فعل اظتضارع اظتقرون بالم األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 

   سلوفقلنا ظتسروق :  (ٙ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن َسْل بصيغة ال وجد

 فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 

 لو  اقدروافان غم عليكم ف أفطرواا وإذا رأيتموه فصومو وإذا رأيتموه ف (ٚ

كالم اإلنشاء الطلب قول النيب صلى اهلل عليو وسلم  باحث يف ال وجد

ة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن يعىن صوموا، أفطروا واقدروا بصيغ

 حقيقي 

 إٍل امرؤ صائم  فليقلفان سابّو أحد أو قاتلو  (ٛ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليقل بصيغة ال وجد

 فعل اظتضارع اظتقرون بالم األمر. وىذا الكالم يدل على معىن اإلرشاد 

ومن مل يستطع  فإنو أغض وأحصن للفرج فليتزوجمن استطاع الباءة  (ٜ

  بالصوم فإنو لو وجاء  فعليو
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باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليتزوج بصيغة ال وجد

مبعىن ليلزم بالصوم. وىذا وعليو اسم فعل األمر  ،فعل اظتضارع اظتقرون بالم األمر

 الكالم يدل على معىن حقيقي.

 لو  فاقدروافان غم عليكم  (ٓٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن اقدروا بصيغة ال وجد  

 فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي

 العدة ثالثٌن   فأكملوافان غم عليكم  (ٔٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن اكملوا بصيغة ال وجد

  فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 

 عدة شعبان ثالثٌن  أكملوالرؤيتو فان غيب عليكم ف أفطرولرؤيتو و  صوموا (ٕٔ

كالم اإلنشاء   باحث يف قول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلمال وجد

الطلب يعىن صوموا، أفطروا وأكملوا بصيغ فعل األمر. وىذا الكالم يدل على 

 معىن حقيقي 

 ذالك اليوم  ليصمف (ٖٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليصم بصيغة ال وجد

 فعل اظتضارع اظتقرون بالم األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 
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 فإنو اليؤذن حَت يطلع الفجر  حَت يؤذن ابن أم مكتومكلوا واشربوا  (ٗٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب وكلوا واشربوا بصيغة ال وجد

اظتتكلم ىو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم خيرب أن األكل والشرب فعل األمر. 

  يباح قبل أن يؤّذن ابن مكتوم. وىذا الكالم يدل على معىن اإلباحة  

 ، فإن يف السحور بركة تسحروا (٘ٔ

كالم اإلنشاء الطلب   قول النيب صلى اهلل عليو وسلمباحث يف ال وجد

ليجدوا بركة يف أرشد النيب اظتسلمٌن أن يتسحروا  يعىن تسحروا بصيغة فعل األمر.

 وىذا الكالم يدل على معىن اإلرشادصومو. 

  فليصمأو  فليتمإن من أكل  (ٙٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليتّم وليصم ال وجد

 اظتضارع اظتقرون بالم األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي  بصيغة فعل

 صومو  فليتمإذا نسي فأكل وشرب  (ٚٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليتّم بصيغة ال وجد

  فعل اظتضارع اظتقرون بالم األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 
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 بو  تصدقىذا ف خذقال:  (ٛٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ُخْذ وتصدَّق ال وجد

 بصيغة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 

 أىلك  أطعمو مث قال:  (ٜٔ

أطِعم بصيغة باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال وجد

 . وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي بوزن أفِعلْ  األمر فعل

 عنك ىذا  أطعم: قال (ٕٓ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن أطِعم بصيغة ال وجد

  . وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي بوزن أفعلْ  فعل األمر

 و أىلك فأطعم: قال (ٕٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن أطِعم بصيغة ال وجد

  . وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي بوزن أفعل فعل األمر

انزل قال: يارسول اهلل الشمس، قال:  فاجدح يلفقال لرجل انزل  (ٕٕ

 يلانزل فاجدح  قال: يارسول اهلل الشمس، يلفاجدح 

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن انزِل واْجَدْح ال وجد

  . وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي بوزن افِعلْ  بصيغة فعل األمر
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 فأفطروإن شئت  فصمفقال : إن شئت  (ٖٕ

كالم اإلنشاء الطلب   باحث يف قول النيب صلى اهلل عليو وسلمال وجد

 يعىن ُصْم وأفطر بصيغة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن اإلباحة 

 و فليصمفمن شهد منكم الشهر  (ٕٗ

كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليصم بصيغة فعل اظتضارع   باحثال وجد

 اظتقرون بالم األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 

 اهلل على ما ىداكم ولعلكم تشكرون  لتكربواالعدة و  ولتكملوا (ٕ٘

كالم اإلنشاء الطلب يعىن لتكملوا ولتكربوا بصيغة فعل   باحثال وجد

  م يدل على معىن حقيقي اظتضارع اظتقرون بالم األمر. وىذا الكال

انزل فاجدح قال : فقال: يارسول اهلل لو أمسيت  لناقم فاجدح يا فالن  (ٕٙ

قال: إن عليك  لناانزل فاجدح : لنا قال: يارسول اهلل لو أمسيت قال

 لناانزل فاجدح : هنارا. قال

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن انزِل واْجَدْح ال وجد

  بصيغة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 
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قال: يارسول اهلل لو أمسيت.  لناانزل فاجدح فلما غربت الشمش قال:  (ٕٚ

انزل قال : قال: يارسول اهلل إن عليك هنارا.  لناانزل فاجدح : قال

 فنزل فجدح  لنافاجدح 

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن انزِل واْجَدْح ال جدو 

  بصيغة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 

 يلانزل فاجدح قال لرجل  :  (ٕٛ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن انزِل واْجَدْح ال وجد

  بصيغة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 

   ليصمبقية يومو ومن اصبح صائما ف فليتممن أصبح مفطرا  (ٖٗ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليتّم وليصم ال وجد

  بصيغة فعل اظتضارع اظتقرون بالم األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 

 حَت السحر  ليواصلفأيكم إذا اراد أن يواصل ف (ٖ٘

 حَت السحر فليواصلفأيكم إذا اراد أن يواصل  (ٖٙ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليواصل بصيغة ال وجد

  فعل اظتضارع الذي تقدمتو الم األمر. وىذا الكالم يدل على معىن االرشاد 
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قال: فإٍّل صائم. قال: ما أنا بآكل حَّت تأكل. قال:  .ُكلْ فقال:   (ٜٖ

مثّ ذىب يقوم  فنام ًل: فأكل. فلما كان الليل ذىب أبو درداء يقوم. قال

فصليا فقال  اآلن قمقال سليمان : . فلما كان من آخر الليل ًلفقال: 

لو سلمان: إن لربك عليك حّقا، ولنفسك عليك حّقا، وألىلك عليك 

 كل ذي حق حقو   فأعطحّقا، 

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن كل، ًَلْ، قم ال وجد

. وىذا الكالم يدل على مما قال سلمان ألبو الدرداء وأعط بصيغة فعل األمر

 معىن االلتماس 

 من العمل ما تطيقون  خذواوكان يقول:  (ٓٗ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن خذوا  بصيغة ال وجد

 فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن االرشاد 

 صم وأفطر وقم وًل قال: فال تفعل،  (ٔٗ

قم باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن صم، أفطر، ال وجد

  بصيغة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي   وًل

 صيام نيب اهلل داود عليو السالم والتزد عليو  فصمقال:  (ٕٗ
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باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن صم بصيغة ال وجد

   حقيقي فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن

 فإن اضتسنة بعشر من الشهر ثالثة أيام وصم، وأفطر وقم وًل فصم (ٖٗ

 أمثاعتا، وذالك مثل صيام الدىر. قلُت: إٍل أطيق أفضَل من ذالك. قال:

 صم: فيومٌن. قلُت: إٍل أطيق أفضَل من ذالك. قال أفطريوما و صم ف

 يوما، فذالك صيام دود عليو السالم وىو أفضل الصيام.  أفطريوما و 

قم باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن صم، أفطر، ال وجد

  بصيغة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي   وًل

، فإّن لعينيك عليك حظّا، وإّن لنفسك وأىلك وأفطر وقم وًل فصم (ٗٗ

صيام داود عليو  صمفعليك حظّا، قال: إٍل ألقوى لذالك. قال: 

 السالم

قم باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن صم، أفطر، ال وجد

   بصيغة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي   وًل

قال: إٍل أطيق أكثر من ذالك، فما زال  من الشهر ثالثة أيامصم قال :  (٘ٗ

 القرآن قي كل شهر  : اقرإفقال  يوما وأفطريوما  صمقال :  حَت
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باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن صم، أفطر ال وجد

  واقرأ  بصيغة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 

 صيام داود عليو السالم فصم قال :  (ٙٗ

 ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن صم بصيغة باحث يفال وجد

  فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي

 يوما  وأفطريوما  صم (ٚٗ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن صم و أفطر ال وجد

  بصيغة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 

 وعائو فإٍّل صائمودتركم يف شتنكم يف سقائو  أعيدوا قال : (ٛٗ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب أعيدوا  بصيغة فعل ال وجد

يدل على معىن  من قول النيب صلى اهلل عليو وسلم ألم ُسَليم األمر. وىذا الكالم

  حقيقي 

 وبارك لومال وولدا  ارزقو اللهم (ٜٗ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ارزق وبارك  ال وجد

 بصيغة فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن الدعاء
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 يومٌن  صمفإذا أفطرت ف (ٓ٘

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن صم بصيغة ال وجد

 فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 

 أفطريقال : فقال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالْت: ال.  (ٔ٘

اإلنشاء الطلب يعىن أفطري  بصيغة باحث يف ىذا اضتديث كالم ال وجد

أمر رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم جويرية بنت اضتارث لتفطَر يف  فعل األمر.

 يوم اصتمعة ألهنا ماصاَمْت يف يوم اطتميس وال تريد صوم يف يوم السبت.

  يدل على معىن حقيقي  ا األمرىذلذالك و 

  ليفطرومن شاء ف ليصمفمن شاء ف (ٕ٘

 اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليصم بصيغة باحث يف ىذاال وجد

. وليفطر وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي فعل اظتضارع اظتقرون بالم األمر

 بصيغة فعل اظتضارع اظتقرون بالم األمر وىذا الكالم يدل على معىن االباحة.  

 ه أنتم صومو ف (ٖ٘

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن صومو بصيغة ال وجد

  فعل األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي 
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فإن اليوم يوم  ليصمبقية يومو ، ومن مل يكن يكن أكل ف فليصممن اكل  (ٗ٘

 عاشوراء 

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ليصم بصيغة ال وجد

 األمر. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقيفعل اظتضارع اظتقرون بالم 
 

 النهياألحاديث من كتاب ال الذي ورد فيو  .ٕ

 فال يرفث وال جيهل  الصيام جنة، (ٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال يرفث وال ال وجد

  وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي جيهل بصيغة فعل النهي.

 رمضان ال تقدموا وقال :  (ٕ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال تقدموا ال وجد

  وىذا الكالم يدل على معىن حقيقيبصيغة فعل النهي. 

 فال يرفث وال يصخب والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم  (ٖ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال يرفث وال ال وجد

  على معىن حقيقيوىذا الكالم يدل يصخب بصيغة فعل النهي. 

 



 
55 
 

 حَت تروه وال تفطروا ، حَت تروا اعتاللال تصوموا فقال :  (ٗ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال تصوموا وال ال وجد

  وىذا الكالم يدل على معىن حقيقيتفطروا بصيغة فعل النهي. 

 حَت تروه  فال تصومواالشهر تسع وعشرون ليلة  (٘

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال تصوموا ال وجد

 وىذا الكالم يدل على معىن حقيقيبصيغة فعل النهي. 

 أو يومٌنأحدكم رمضان بصوم يوم  ال يتقدمن (ٙ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال يتقدمنَّ ال وجد

  وىذا الكالم يدل على معىن حقيقيبصيغة فعل النهي. 

  فال يأكلومن مل يأكل  (ٚ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال يأكل بصيغة ال وجد

  وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي فعل النهي.

  ال تواصلواقال :  (ٛ

 ال تواصلوايقول :  (ٜ
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 ال تواصلوا: يقول  (ٓٔ

 ال تواصلوا باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىنال وجد

  بصيغة فعل النهي. وىذا الكالم يدل على معىن حقيقي

  فال تفعلقال :  (ٔٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال تفعل بصيغة ال وجد

  وىذا الكالم يدل على معىن حقيقيفعل النهي. 

 اظترأة مسًنة يومٌن إال ومعها زوجها أو ذو حمرم ال تسافرِ  (ٕٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب يعىن ال تسافر ال وجد

  وىذا الكالم يدل على معىن حقيقيبصيغة فعل النهي. 
 

 االستفهاماألحاديث من كتاب الصوم الذي ورد فيو  .ٖ

طلب معرفة الشيئ ماليس عند الشخص ىو يسمى استفهاما، وأدوات 

وأٌّل وأيَّاَن وَكْيَف وَكْم وأيُّ. يستخدمها  االستفهام ىي اعتمزة وىل وَمْن وَما وَمََت وأْيَن 

كثًن من الناس لالستفهام )معىن أصلو( وليس كل من األدوات يستخدمها لقصد 

االستفهام يعىن مبعناىا األصلي بل يستخدمها لإلرشاد أو للدعاء أو غًنمها. 

 واالستفهام الذي يوجد يف كتاب الصوم سيأيت بيانو:
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 ؟ فرض اهلل علي من الصالة ماذافقال : أخربٍل  (ٔ

. وىذا ذاباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة ماال وجد

    االستفهام يدل على معىن حقيقي

 ؟ فرض اهلل علي من الصياممبا فقال : أخربٍل  (ٕ

ا اليت تقدمها مبباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة ال وجد

 حرف اصتر. وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 ؟فرض اهلل علي من الزكاةما فقال : أخربٍل  (ٖ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة ما. وىذا ال وجد

 االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 ؟ يب صلى اهلل عليو وسلم يف الفتنةحيفظ حديثا عن النمن  (ٗ

اظتتكلم  ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة من. باحث يفال وجد

وىذا  ىو عمر بن اطتطاب رضي اهلل عنو يستفهم حذيفة عمن حيفظ حديثا.

 االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 قال: يكسر أو يكسر ؟  فيفتحقال:  (٘

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب باألدة احملذوفة وىي ال وجد

  االستفهام يدل على معىن حقيقياعتمزة. وىذا 
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 يعلم من الباب ؟ أكان عمر  (ٙ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة اعتمزة. وىذا ال وجد

 االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 الصائمون ؟ أين يقال :  (ٚ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة أين. وىذا ال وجد

 قي االستفهام يدل على معىن حقي

 ؟ يدعى أحد من تلك األبواب كلها فهل (ٛ

اظتتكلم  باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة ىل.ال وجد

ىو أبو بكر رضي اهلل عنو يطلب التصديق عن النيب صلى اهلل عليو وسلم 

 وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي  باستفهامو.

 قالت: ال ؟ طعام أعندكِ فقال عتا:  (ٜ

اظتتكلم  يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة اعتمزة.باحث ال وجد

وىذا  ىو قَيس بن ِصْرمة األنصاري يطلب التصديق عن امرأتو باستفهامو.

 االستفهام يدل على معىن حقيقي
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 قال: قدر ستسٌن آية  ؟بٌن االذن والسحور كم كان (ٓٔ

اظتستفم  باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة كم.ال وجد

وىذا االستفهام يدل  بٌن األذان والسحور. ىو زيد بن ثابت يستفهم عن عدد

 على معىن حقيقي 

 ؟ تِ سْ ، أنفِ  كِ فقال : مالَ  (ٔٔ

. وىذا اعتمزةباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة ال وجد

 االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 ؟ كَ مالَ قال :  (ٕٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة ما. وىذا ال وجد

 االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 قال: أنا؟ احملرتق أين فقال : (ٖٔ

يف قول رسول اهلل صلى اهلل عليو كالم اإلنشاء الطلب   باحث ال وجد

 وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي   أين. االستفهام ىي بأدةوسلم لرجل 

أن تصوم  فهل تستطيعقال: ال. قال:  ؟رقبة تعتقها ىل جتدقال :  (ٗٔ

قال: ؟ إطعام ستٌن مسكينا فهل جتدقال: ال. قال: شهرين متتابعٌن ؟ 

 ال. 
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اظتستفهم  باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة ىل.ال وجد

وىذا  ىو النيب صلى اهلل عليو وسلم يطلب التصديق عن الرجل الذي جاءه.

 على معىن حقيقي  االستفهام يدل

 فقال: أنا ؟ أين السائلقال:  (ٙٔ

باحث  كالم اإلنشاء الطلب يف قول رسول اهلل صلى اهلل عليو ال وجد

  وسلم لرجل بأدة االستفهام ىي أين.  وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي 

قال: ال. قال: فتستطيع أن تصوم شهرين  ؟ما حترر رقبة أجتدفقال:  (ٚٔ

قال: ال. ؟ ما تطعم بو ستٌن مسكينا أفتجدمتتابعٌن؟ قال: ال. قال: 

فُايت النيب صّلى اهلل عليو وسلم بعرق فيو دتر قال: أطِعْم ىذا عنَك. قال: 

 على َأْحَوَج ِمّنا؟ 

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة ىل. اظتستفهم ال وجد

ىو النيب صلى اهلل عليو وسلم يطلب التصديق عن الرجل الذي جاءه. وىذا 

   االستفهام يدل على معىن حقيقي 

اضتجامة للصائم ؟  أكنتم تكرىون أنس ابن مالك رضي اهلل عنو: ُسئل (ٜٔ

 قال: ال
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 االستفهام ىي اإلنشاء الطلب بأدةباحث يف ىذا اضتديث كالم ال وجد

 اعتمزة. وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي 

يف  أأصومأن زتزة بن عمرو األسلميَّ قال للنيب صّلى اهلل عليو وسلم:  (ٕٓ

 السفر ؟ 

 زتزة بن عمرو األسلميَّ ما قال في كالم اإلنشاء الطلب  باحثال وجد

اعتمزة. وىذا االستفهام يدل  ىي االستفهام بأدة لرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 على معىن حقيقي 

 فقالوا: صائم ؟  ما ىذافقال :  (ٕٔ

 االستفهام ىي باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةال وجد

 ما. وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 إذا حاضت مل تصل  ومل تصم ؟  أليسقال النيب صلى اهلل عليو وسلم:  (ٕٕ

 االستفهام ىي ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةباحث يف ال وجد

لتقرير. لفظها إنشاء ومعناه أخبار  ذا االستفهام يدل على معىن ااعتمزة. وى

 كذالك اليطلب اظتتكلم لو جوابا 

قال: و عنها ؟ أفأقضييارسول اهلل ، إّن أمي ماتت وعليها صوم شهر  (ٖٕ

 نعم 
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 االستفهام الطلب بأدةباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء ال وجد

اظتتكلم ىو الرجل يطلب التصديق عن النيب صلى اهلل عليو وسلم اعتمزة. 

 وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي باستفهامو. 

 إٍل أبيُت يطعمين ريب ويسقٌن ؟مثلي وأيكمقال  (ٕٗ

اظتتكلم  باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة أّي.ال وجد

 بعد أن يقول: إّنك تواصل يارسول اهلل. لرجل قال عليو وسلم ىو النيب صلى اهلل

 استبعادوىذا االستفهام يدل على معىن 

 ؟ ما شأنكقال عتا:  (ٕ٘

 االستفهام ىي باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةال وجد

 وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي  سئل سلمان شأن أم الدرداء. ما.

 قال نصف الدىر  ؟داود وما صوم: فقلت (ٕٙ

سئل عبد باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة ما. ال وجد

وىذا االستفهام اهلل بن عمرو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن صوم داود. 

 يدل على معىن حقيقي 

فقلُت بلى يارسول  ؟أّنك تصوم النهار وتقوم الليل أمل أخربيا عبد اهلل ،  (ٕٚ

 اهلل 
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 االستفهام ىي باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةال وجد

اعتمزة. رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول لعبد اهلل كذالك ألن اظتقصود من 

بذالك. وىذا االستفهام يدل على معىن  على اطتًن واعتداية العبارة زتل عبد اهلل

 تنبيو على اطتطاء

 قال: نصف الدىر؟  يو السالمصيام نيب اهلل داود عل وما كانقلت :  (ٕٛ

 االستفهام ىي باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةال وجد

ما. سئل عبد اهلل بن عمرو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم عن صوم داود. 

  وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 ؟ أنك تصوم وال تفطر وتصليأمل أخرب فقال :  (ٜٕ

 االستفهام ىي اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةباحث يف ىذا ال وجد

اعتمزة. رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم يقول لعبد اهلل كذالك ألن اظتقصود من 

العبارة زتل عبد اهلل على اطتًن واعتداية بذالك. وىذا االستفهام يدل على معىن 

 تنبيو على اطتطاء 

 قال: كان يصوم يوما ويفطر يوما ؟ كيفقال : و  (ٖٓ
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 االستفهام ىي باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةال وجد

سئل عبد اهلل النيب صلى اهلل عليو وسلم كيفية صوم داود عليو السالم. كيف. 

 وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 ؟ من كل شهر ثالثة ايامأما يكفيك فقال:  (ٖٔ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة االستفهام ىي ال وجد

 اعتمزة. وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 ؟ ما ىييارسول اهلل إّن يل خويصة قال  (ٕٖ

 االستفهام ىي باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةال وجد

خاطبة ىي أم اظتتكلم يف ىذا اضتديث رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم واظت ما.

 وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي  ُسَليم.

 سرر ىذا الشهر ؟ أما صمت فقال يا فالن  (ٖٖ

باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة االستفهام ىي ال وجد

 اعتمزة. وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 قال: نعم صلى اهلل عليو وسلم عن صوم يوم اصتمعة ؟ أهنى النيب  (ٖٗ
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 االستفهام ىي باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةال وجد

وىذا يطلب حممد ابن عّباد من جابر طلب التصديق باستفهامو. اعتمزة. 

 االستفهام يدل على معىن حقيقي 

 أن تصومي غدا ؟  تريدينقال : قالْت: ال.  أمس ؟أصمِت  فقال : (ٖ٘

 االستفهام ىي اإلنشاء الطلب بأدةباحث يف ىذا اضتديث كالم ال وجد

يطلب رسول اهلل صلى األدة احملذوفة يف "تريدين" ىي اعتمزة للتصديق. اعتمزة. 

اهلل عليو وسلم من جويرية بنت اضتارث التصديق باستفهامو. وىذا االستفهام 

 يدل على معىن حقيقي 

 ؟  عليو وسلم خيتص من األيام شيئااهلل صلى اهلل رسول ىل كان (ٖٙ

 االستفهام ىي باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةال وجد

 وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي  ىل.

 ؟ يو وسلم يطيقيطيق ما كان رسول اهلل صلى اهلل علوأّيكم  (ٖٚ

 االستفهام ىي باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةال وجد

ىل كان : لَعْلَقمة بعد أن تسئلأّي. اظتتكلمة ىو عائشة رضي اهلل عنها قال 

وىذا االستفهام يدل   .؟ عليو وسلم خيتص من األيام شيئااهلل صلى اهلل رسول

  على معىن استبعاد
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 علماؤكم ؟ أين  يا أىل اظتدينة ، (ٖٛ

 االستفهام ىي باحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدةال وجد

 أين. وىذا االستفهام يدل على معىن حقيقي 
 

 النداءاألحاديث من كتاب الصوم الذي ورد فيو  .ٗ

 أخربٍل ماذا فرض اهلل علّي من الصالة  يا رسول اهلل (ٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي

 ىذا خًن  يا عبد اهلل (ٕ

النداء "يا" وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي

  يا رسول اهللبأيب أنت وأّمي  (ٖ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي

 آليت شهرا  يا رسول اهلل (ٗ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 
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 ؟ يا رسول اهللعلى أفقر مين  (٘

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 الشمَس  يارسول اهللقال :  (ٙ

ا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" وجد الباحث يف ىذ

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 قال : يارسول اهلل الشمَس  (ٚ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 إٍل أسرد الصوم  يارسول اهلل (ٛ

نشاء الطلب بأدة النداء "يا" وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإل

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 ، إّن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيو عنها ؟ يارسول اهلل (ٜ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 قم فاجدح لنا  يا فالن (ٓٔ
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ث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" وجد الباحث يف ىذا اضتدي

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 لو  أمسيت   يارسول اهلل (ٔٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 إّن عليك هنارا  يارسول اهلل (ٕٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

  يارسول اهللفإنك تواصل  (ٖٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

  يارسول اهللفإنك تواصل  (ٗٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

  يارسول اهللقالوا : فإنك تواصل  (٘ٔ
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وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 ؟وتقوم الليل رب أّنك تصوم النهار، أمل أخيا عبد اهلل (ٙٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

  وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 يارسول اهلل قلت : بلى  (ٚٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 إٍل أجد قّوة  يارسول اهلل (ٛٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 قبلُت رخصة النيب صلى اهلل عليو وسلم  ياليتين (ٜٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن التمين 

 إّن يل خويصة يارسول اهلل (ٕٓ
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وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 رزقو مال وولدا  اللهم (ٕٔ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 احملذوفة اظتيم اظتشددة عوض عن الياء وىذا النداء يدل على معىن  

 ؟أما صمت سرر ىذا الشهر يا فالنل فقا (ٕٕ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا"  

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 يارسول اهللفقال الرجل : ال  (ٖٕ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي 

 ؟أين علماؤكم، يا أىل اظتدينة (ٕٗ

وجد الباحث يف ىذا اضتديث كالم اإلنشاء الطلب بأدة النداء "يا" 

 وىذا النداء يدل على معىن حقيقي
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 التميناألحاديث من كتاب الصوم الذي ورد فيو  .٘

 ياليتين قبلُت رخصة النيب صلى اهلل عليو وسلم  (ٔ

يعين ياليتين وىذا  وجد الباحث كالم اإلنشاء الطلب يف ىذا اضتديث

 يدل على معىن حقيقي الكالم
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 باب الخامس 

 االختتام 

 الخالصة  . أ

كالم اإلنشاء ينقسم إىل نوعٌن: الطليب وغًن الطليب. قد عرْفنا كما تقدم ذكره أن 

الكالم اإلنشاء الطليب ىو كالم يطلب شيئا غًن حاصل وقت الطلب كاألمر والنهي 

واالستفهام والنداء والتمين. كالم اإلشاء الطليب لو معنيان: املعىن األصلي تسمى أيضا املعىن 

ر  ع  املعىن األصلي تسمى أيضا املعىن غًن احلقيقي كالدعاء وااللتما  احلقيقي واملعىن خي

 واإلرشاد والتكوي  واإلباحة والتهديد والتعجب والتقرير والتعظيم وغًن ذالك. 

فأما عدد كالم اإلنشاء الطليب يف كتاب اجلمعة والصوم م  صحيح البخاري فهو 

( أمرا، وم  662  مائة ستة وعشري  )(  كالما الذي يتكون م632مئتٌن وستة وعشرون )

( استفهاما، وم  مخسة وثالثٌن نداء، وواحد 62( هنيا، وم  ستة ومخسٌن )61مثانية عشر )

 التمين يف كتاب اجلمعة والصوم م  صحيح البخاري. 

( كالما وعدد املعىن غًن احلقيقي 606وعدد املعىن احلقيقي يكون مئتٌن واثنٌن )

 ( كالما يف كتاب اجلمعة والصوم م  صحيح البخاري. 33يكون أربعة وثالثٌن )

 الباحث يف اجلدول التايل:  قدم عنهاتوضيحا ملا سبق، سي
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 الجدول األول

 الخالصة عن شرح أنواع كالم اإلنشاء الطلبي في كتاب الجمعة والصوم
 صحيح البخارى من 

أنواع كالم اإلنشاء  رقم
الطلبي في صحيح 

 البخارى

 مائة مجموع معانيها
معنى 
 حقيقي

 معنى غير حقيقي

)التماس،  11 87 فعل األمر األمر 1
إرشاد، دعاء، 

 إباحة(

99 (111) 
%35,4  

 14 )إرشاد وإباحة( 3 19 أمر بالالم
 - - - مصدر

اسم فعل 
 األمر

5 - 5 

 (17) 17 - 17 فعل النهي النهي 1
%8,1 

)إرشاد، إنكار،  3 19 مهزة االستفهام 5
تقرير، تنبيه على 

 اخلطاء(

14 (31 ) 
%15,8  

 1 - 1 َهل  
 1 - 1 َمن  
)توبيخ، تعجب،  5 11 َما

 تعظيم(
13 

 - - - َمىت
 4 - 4 أي نَ 
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 - - - أيَّانَ 
 - - - أنّ 

 1 - 1 َكي فَ 
 1 - 1 َكم  
)توبيخ، إنكار،  5 - أي  

 استبعاد(
5 

 (53) 53 - 53 يَا  النداء 4
%14,7 

 (1) 1 - 1 لَي َت  التمىن 3
%4,4 

  632  المجموع اإلجمالي:  
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 االقتراحات . ب

اضتمد هلل قد انتهى الباحث من كتابة البحث العلمي بعون اهلل وتوفيقو، ويرجو 

ذا البحث ويستفيد منو. وال ينسى الباحث أن يقّدم من اهلل تعاىل منافع كثًنة ظتن قرأ ى

 اقرتاحات. فأما االقرتاحات سيذكر كما يأيت: 

والتعليقات إصالحا عتذا البحث ألنو مازال بعيدا  حاتاالقرت  ارئٌنيرجى للق .ٔ

 عن الكمال.

يرجى للمسلمٌن واظتسلمات أن يتعلموا علم اللغة العربية ألن اضتديث ىو  .ٕ

م، ال ديكن أن يفهمو ان مل يتعلموا علم اللغة العربية  من مصدر حكم اإلسال

 كعلم النحو وعلم البالغة وغًنمها.  

اضتكومية سومطرة امعة اإلسالمية صتشعبة تدريس اللغة العربية ا يرجى لطالب .ٖ

 ويف تعلم علم البالغة  تهدوا يف تعلم قواعد اللغة العربيةجيأن الشمالية 

 ويطبقوا يف كالمهم وكتابتهم.

اضتكومية سومطرة امعة اإلسالمية صتشعبة تدريس اللغة العربية ا طالبلرجى ي .ٗ

لكيال يكون خاطئٌن  اضتديث كالم اإلنشاء الطليب يف هتموايأن الشمالية 

 يف فهم وتررتة اضتديث وغًنه.
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