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 اإلنشاء وأضربه

  االستنشاء لغة الطلب، واصطالحا: كالم ال يحتمل الصدق وال الكذب لذاته.تعريفه:  .1
ين: طلبي وغير طلبي. أما الطلبي فهو ما استدعى شيئا غير حاصل في ينقسم اإلنشاء نوعين اثنأضربه:  .2

 اعتقاد المتكلم عند النطق به، وهو األمر، والنهي، والتمني، واالستفهام، والنداء.
وإنما اشترط البالغيون عدم حصول معناه عند التلفظ به، ألن أمر اإلنسان بفعل قد فعله من باب تحصيل   

اجلس وهو جالس لكان كالمك لغوا، وكذلك األمر لبقية أقسامه. وإن كان شيء من هذا، حاصل، فلو قلت لشخص: 

فذلك لغرض بالغي كقوله تعالى: ﴿                  :فإنما أمرهم 136﴾ (النساء (

على ذلك إذ قال تعالى بعد ذلك: ﴿باإليمان وهم مؤمنون ليثبتوا على ما هم عليه، والسياق دليل         

                                     وأما .﴾

غير الطلبي فهو ما ال يستدعي مطلوبا غير حاصل عند الكالم، كالتعجب وهذا القسم ال يدرسه علم المعاني لخلوه 
 من اللطائف البالغية. وسنمثل فيما يلي باالستفهام وبقية األقسام تقاس عليه. 

 االستفهام  

  المتكلم معلومة ال يعلمها من المستمع. هو االستخبار عن الشيء الذي لم يتقدم العلم به. أي طلبتعريفه:  .1
لالستفهام إحدى عشرة أداة: حرفان هما الهمزة وهل، وتسعة أسماء وهي: من، ما، متى، أين، أيان، أنى، أدواته:  .2

.كيف، كم، أي 
 تنقسم أدوات االستفهام ثالثة أقسام هي: معاني أدوات االستفهام:  .3
هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، فنقول مثال: هل أنجزت عملك؟ والقسم األول: أدوات تستعمل للتصديق فقط  -

 ويكون الجواب عن هذا النوع من االستفهام بنعم أو بال. 
يطلب بها في هذه الحالة توضيح أمر ما، كأن نقول: ما اإلحسان؟ وال القسم الثاني: أدوات تستعمل للتصور فقط  -

  تكون اإلجابة بنعم وال بال.
كأن نقول: أيصدأ الذهب؟ فيكون الجواب بنعم ات تستعمل للتصديق تارة وللتصور تارة أخرى القسم الثالث: أدو -

أو بال  فالغرض من االستفهام هنا هو التصديق، ونقول: أراكبا جئت أم ماشيا؟ فيكون الجواب بماشيا أو راكبا فهي 
  في هذه الحالة للتصور.
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 صديق والتصور، وتستعمل بقية األدوات للتصور فقط. إذن تستعمل (هل) للتصديق فقط، وتستعمل الهمزة للت
  أحكام الهمزة:  - أ 
 تستعمل الهمزة للتصديق وللتصور.  -
يليها المسؤول عنه دائما، فإن أردت أن تسأل شخصا أهو من بنى دارا أنت تشاهدها قلت: أأنت بنيت هذه  -

أردت أن تسأله عن دار كان ذكر أنه يبنيها قلت له: أبنيت الدار؟ وأمثلة ذلك من القرآن قوله تعالى:  الدار؟ وإن
﴾ (البقرة: َأتَْأمرون النَّاس بِالْبِر وتَنْسون َأنْفُسكُم)، وقوله تعالى: ﴿24﴿فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه﴾ (القمر: 

44 .( 
إن كانت الهمزة للتصور، يجب ذكر المعادل، فمعادل الفعل هو فعل، ومعادل اسم علم هو اسم علم ومعادل  -

صفة هي صفة، ونعطف الثاني على األول بأم وليس بأو، فنقول: أسعيد مسافر أم خالد؟ وال يصح أن نقول: أمسافر 
سعيد أم مقيم؟ وال يصح أن نقول: أسعيد مسافر  سعيد أم خالد؟ ألن (مسافر) ليس معادال لـ (خالد)، ونقول: أمسافر

أم مقيم؟ ألن (مقيم) ليس معادال لـ (سعيد). وال يجوز حذف المعادل إال إذا علم من سياق الكالم. وأما أمثال قوله 
ون اإلضراب أي االنتقال ) فهو ما يسميه البالغي24﴾ (محمد: َأفَال يتَدبرون الْقُرآن َأم علَى قُلُوبٍ َأقْفَالُهاتعالى: ﴿

من شيء إلى ما هو أشد منه، فوجود أقفال على قلوبهم أشد من عدم تدبرهم القرآن، وتعتبر أم في هذه الحالة 
 منقطعة لعدم اتصال ما قبلها بما بعدها ومعناها بل.  

ف تقدمت عليه، ال تتقدم حروف العطف على همزة االستفهام كما تتقدم على غيرها، فإذا اجتمعت مع حرف العط -
) وقال 162﴾ (آل عمران: َأفَمنِ اتَّبع رِضوان اللَّه كَمن باء بِسخَط من اللَّه ومْأواه جهنَّم وبِْئس الْمصيرقال تعالى: ﴿

ينما بقية أدوات االستفهام فيمكن تقدم ) ب18﴾ (الزخرف: َأومن ينَشَُّأ في الْحلْية وهو في الْخصامِ غَير مبِينٍتعالى: ﴿
 ).09﴾ (طه: وهْل َأتَاك حديثُ موسى)، وقال: ﴿91﴾ (المائدة: فَهْل َأنْتُم منْتَهونحرف العطف عليها، قال تعالى: ﴿

 أحكام هل:   -ب 
 تكون هل للتصديق فقط، فال يذكر معها المعادل. -
بال، وإن دخلت على الفعل الماضي أو على الجملة االسمية فال إن دخلت على الفعل المضارع أخلصته إلى االستق -

 تغير شيئا.
 ال تدخل على الشرط، فال نقول: هل إن جئتك تكرمني؟ ويمكن دخول الهمزة عليه فنقول: أإن جئتك تكرمني؟ -

غالب أمرها لالستفهام على غير العاقل، فنقول: ما البالغة؟ وأما قوله  تستعمل في بقية أدوات االستفهام: ما  - ج 
). فكأنه قال: أي شيء هو من األشياء التي شوهدت وعرفت 23﴾ (الشعراء: قَاَل فرعون وما رب الْعالَمينتعالى: ﴿

يميز أحد المتشاركين في أمر من أجناسها؟ ومن تستعمل في غالب أمرها لالستفهام عن العاقل، وأي ويسأل بها عما 
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األمور، نحو: أي الناس أحق بصحبتي؟ وكم ويستفهم بها عن العدد ويكون االسم الذي بعدها منصوبا، وكيف 
ويستفهم بها عن الحال، ومتى ويستفهم بها عن الزمان ماضيا أو مستقبال، أيان يستفهم بها عن المستقبل، أنى وغالبا 

 )، أو بمعنى متى نحو: أنى يحضر الغائبون؟  37له تعالى ﴿أنى لك هذا﴾ (آل عمران: ما تكون بمعنى من أين كقو
تلك هي المعاني األصلية ألدوات االستفهام، ولكنها قد تخرج إلى األغراض التي تخرج إليها أدوات االستفهام:  .4

 معان أخرى نذكر منها:
تخرج هذا اإلثبات بصورة استفهام ليكون االعتراف ومعناه أن تثبت للمخاطب شيئا قد ثبت عنده، ولكنك التقرير:  .أ 

ناتجا من عنده، وهو قسمان القسم األول التثبيت وهو أن يكون المتكلم والمستمع على علم بأمر ما وإنما يسأله عنه 

 توكيدا، وذلك كقوله تعالى: ﴿             :وهذا القسم ال )، 75﴾ (الكهف

يحتاج إلى جواب، والقسم الثاني وهو مثل القسم األول إال أنه يحتاج إلى جواب، وذلك كقوله تعالى: ﴿  

          :والغرض البالغي من االستفهام التقريري هو إلزام المخاطب بالحجة، 172﴾ (األعراف ،(

 ما يستعمل في مقام سرد الحجج والبراهين. وجعله يعترف بحكم ما، وذلك غالبا
وهو أن ينكر المتكلم على المخاطب أمرا ما في صورة استفهام، وهو قسمان: تكذيبي وهو أن يدعي  اإلنكار:   .ب 

المخاطب أمرا فيكذبه المتكلم ويبطل دعواه بجملة استفهامية كقوله تعالى: ﴿             

                    :وكقول امرئ القيس:40﴾ (اإلسراء ،( 

ْغَوالِ  َ ْنَیاِب أ َ ِني والُمْشِرفِيُّ ُمَضاِجِعي      َوَمْسُنوَنٌة ُزْرٌق َكأ ُ َیْقُتل َ  أ
  وكقول اآلخر: 

  أجنحة الذباب يضير فدع الوعيد فما وعيدك ضائري       أطنين

وتوبيخي وهو أن ينكر المتكلم على المخاطب فعال غير متوقع منه لما يعرفه من صفاته، كقوله تعالى: ﴿    

                   :101﴾ (آل عمران .(  

اإلنكار بجملة استفهامية أبلغ من اإلنكار بجملة خبرية، وذلك لسببين اثنين: يتمثل السبب األول في كون تنبيه: 
المتكلم ال يقدم عليه إال وهو متأكد مما ذهب إليه، والسبب الثاني هو إفحام المخاطب فال يستطيع جوابا، فقول امرئ 

: ال يستطيع قتلي والمشرفي مضاجعي، ألن امرأ القيس القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي، أبلغ من قوله لو قال
يثير نوعا من الحيرة في ذهن المخاطب فيفكر في قدرة هذا الشخص على قتل امرئ القيس، ثم يذهب وال بد إلى ما 
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يذهب إليه امرؤ القيس لعلمه بامتالكه سيفا ورمحا وتأهبه لصده. فيكون عندئذ اإلقرار قد انتقل من المتكلم إلى 
 مخاطب، فإن أبى، قيل له: إن كنت تنكر ما أقول فافعل. فتزداد حيرته ويتبين عجزه. ال
  ).7قال تعالى: ﴿وقَالُوا ما ِلهذَا الرسوِل يْأكُُل الطَّعام﴾ (الفرقان التعجب:  . ج

 وكقول المتنبي وقد أصابته الحمى:

  أبنت الدهر عندي كل بنت     فكيف وصلت أنت من الزحام؟

 ).10كقوله تعالى:﴿ياَأيها الَّذين ءامنُوا هْل َأدلُّكُم علَى تجارة تُنْجِيكُم من عذَابٍ َأِليمٍ﴾ (الصف  التشويق:  . د
 ).61﴿قَاَل َأتَستَبدلُون الَّذي هو َأدنَى بِالَّذي هو خَير﴾ (البقرة  التنبيه على الخطأ:  . ه
 )91تُم منْتَهون﴾ المائدة(قال تعالى: ﴿فَهْل َأنْ  األمر:  . و
 ).13ين﴾ (التوبةنحو قوله تعالى: ﴿وهم بدءوكُم َأوَل مرة َأتَخْشَونَهم فَاللَّه َأحقُّ َأن تَخْشَوه ِإن كُنْتُم مْؤمن النهي:   . ي
 

  تنبيهات:
ُكْم َكْیَف يمكن أن يكون االستفهام مثبتا كقوله تعالى: ﴿ - َ ). ويمكن أن يكون 35﴾ (يونس: َتْحُكُمونَ َفَما ل

  ).01منفيا كقوله تعالى: ﴿ألم نشرح لك صدرك﴾ (الشرح: 
بعض الجمل االستفهامية توجه إلى المخاطب ليجيب عنها، وفي هذه الحالة يكون االستفهام محافظا على  -

من السياق معناه األصلي، وبعضها يوجه إلى المخاطب ال لإلجابة عنها وإنما لغرض آخر يفهم 
 بنوعيه، وفي هذه الحالة يخرج االستفهام على معناه األصلي.

قام بعض الباحثين بدراسة االستفهام في القرآن الكريم وبينوا أغراضه نذكر منهم: عبد الكريم محمود يوسـف فـي   
فـي القـرآن    كتابه (أسلوب االستفهام في القرآن الكريم غرضه وإعرابه) وهو كتاب استقرأ فيه مواضع االسـتفهام 

 الكريم.
 
 


