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  النهي                            
  :مدخل مقرتح 

  ال تغب يا أيب طويالً    : تقول بنت ألبيها ال تخرجي إالّ بإذين: يقول أب البنته 
  ممن الخطاب ؟ وملن وّجه ؟  ممن الخطاب ؟ وملن وّجه ؟

  هل عىل املخاطَب تنفيذ األمر  ؟  هل عىل املخاطَب تنفيذ األمر ؟
  ما الغرض من النهي هنا ؟  ري النهي ؟هل للجملة غرض غ

 هل يتطابق ذلك التعريف مع هذا املثال ؟  عريف النهي من خالل هذه الجملة 

طلب الكف عن الفعل عىل وجه االستعالء ، وليس له إالّ صيغة واحدة هي املضارع  هو:  النهــــي 

  ألعرافا  56 يف األرض بعد إصالحها ال تفسدوا و : مع ال الناهية نحو 

ومدلوله طلب الكف عن الفعل فوراً كام يستفاد من تتبع فصيح الرتاكيب ، وقد يخرج إىل معاٍن أخرى 

  7. تفهم بالقرائن من سياق الحديث وتتنوع بتنوع املشاعر والجّو النفّيس املسيطر عىل القائل 

  األغراض البالغية التي يخرج إليها النهي

  التعليق  األمثلة  الغرض  

آل   8  قلوبنـا بعـد إذ هـديتنا ال تـزغربنا   ءالدعا
  عمران

النهي صادر ممن هو أدىن وهـو اإلنسـان إىل األعـىل وهـو 
هللا سبحانه وتعاىل ولذلك فهو ليس عىل حقيقتـه ؛ ألّن هللا 
تعاىل أعّز من أن يوجه إليه نهي فـالغرض البالغـّي الـدعاء 

  .  مبا فيه من خشوع و رضاعة 
وذلك عندما يقصد املتكلم أن يخوف من هـو دونـه قـدراً  عن غيكال تنتِهعن عنادك ، و ال تقلع التهديد

  .ومنزلة عاقبة القيام بفعل ال يرىض عنه املتكلم 
فالنهي هنا ليس من باب االستعالء بـل لتصـبري املخاطـب  فإّن هللا رحيم بعباده ال تجزع التسلية

  .وتخفيف أحزانه 
اليـوم  إمّنـا  ال تعتـذروان كفـروا  يا أيها الذي  التيئيس

  التحريم 7  تجزون ما كنتم تعملون

إذا كان املراد من النهي رصف املخاطب عاّم فـات كـام يف 
اآلية القرآنيّة  فليس أمامهم اليوم إالّ الجـزاء عـىل كفـرهم 
وال مجال لالعتذار يف ذلك اليـوم  ، أو قطـع أملـه يف مـا ال 

 نظم الشعر ال تحاول  . يف املثال الثاين يقوى عليه وليس من أهله كام

صادر من إنسـان إىل مـن يسـاويه   قد تبنّي ما بيـاال تعجالينو أقيام عّيل اليوم أو بعض ليلة االلتامس
  يف املنزلة

  وهو طلب موجه إىل غري العقالء  أال تبكيــــــان لصخر النـدى ال تجمــداأ عينّي ، جودا و التمني

فلــيس املــراد بــالنهي هنــا اإللــزام   فإّن خالئــــَق السفهاِء تُعدي إىل أهل الدنايــــاال تجلس و حالنص
ــه  ــد ب ــا أري ــّف ، وإمّن ــب الك وطل
النصح واإلرشاد، وقد جـاء بصـيغة 
النهي  رغبة يف االستجابة واالمتثال 

 .  
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عنــدما يكــون املنهــّي عنــه أمــراً ال   عــار عليـك إذا فعلت عظيــم عن خلق وتأتـَي مثلـه ال تنه التوبيخ
ـــق أن  ـف  اإلنســـان ، وال يلي يرشــ
يصدر عنه ،فهنا تـوبيخ ملـن ينهـى 
الناس عن الرش والسوء وال ينتهـي 

  .عنه 
ــة   فإنّك أنت الطاعم الكايس اقعدو  لبغيتــهاال ترحلاملكارم  دع التحقري ــذل واإلهان ــام ال ــان يف مق إذ ك

ــا ينهــى املهجــو عــن  فالشــاعر هن
لة لطلب العال  ألنـه ضـعيف الرح

الهّمة ليس أهـالً للمكـارم  فعليـه 
أن يقعد وسيأتيه طعامـه وكسـاؤه 
ممــن يحســنون ويتصــدقون عليــه 

  .وعىل أمثاله 

أنه ينقل القارئ إىل ما وراء املعنى اللغوّي من دالالت وإيحاءات تثري انتباه : ّرس جامل النهي البالغّي  �
  سه السامع أو القارئ ، وتؤثر يف نف

  

  

  

  

   الخالصة 

  ) أي من األعىل إىل األدىن قدراً ومنزلة( النهي هو طلب الكّف عن فعل يشء عىل وجه اإللزام واالستعالء  �
  ) .ال تكذب : ( للنهي صيغة واحدة هي املضارع املسبوق بال الناهية مثل  �
اء ، التيئيس ، الحّث ، االلتامس ، الدع: تخرج صيغة النهي األديّب عن معناها الحقيقّي إىل أغراض بالغّية مثل  �

  .إلخ  …التوبيخ ، اإلرشاد ، التحقري ، التحرس 
ميكن إدراك الدالالت واملشاعر يف ظّل الجّو النفّيس الذي سيق فيه النهي ، ومن السياق والقرائن التي تحيط    �

  . به 
من  الدالالت وإيحاءات تثري انتباه  إنه ينقل القارئ إىل ما وراء املعنى اللغويّ : ّرس جامل النهي البالغّي  �

8 .السامع أو القارئ  ، وتؤثر يف النفس 
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  تدريبات عىل األغراض البالغّية التي يخرج إليها النهي

  التدريب األول
  بيني األغراض البالغيّة التي خرج إليها النهي فيام ييل

  

  التحقري  ــــعــُب فـمـطـلـب الــمـجـد صــ  املجد واقنــــــــــــــع ال تطلب1

  التحقري  مسرتيحاً ناعم البالِ  عشصـعب و  الـمجـد إّن املجد سلّمه  ال تطلب2

3 قوم من قوم عىس أن يكونوا خرياً منهم ال يسخر  11 التوبيخ  الحجرات  

  التهديد  كالمي  ال تطع4

  النصح  لُف فمــا يـفيـــدك إالّ املأثـَـَم الح  علــــى صدق وال كذٍب  ال تحلفنّ 5

  بلحـنٍ  ال تضـنإيـه يـا طيــــــر 6
ينقذ النفَس من هموٍم 

  كثـيــــــــره
  تبخل:تضنّ   التمني

  الدعاء  عني اهدين وعافني واعفُ اللهم 7

  .التاء املربوطة يف القافية ال تنقط ، فتكتب هاء مربوطة :  ملحوظة �

  التدريب الثاين
                                   :ن باب النهي ، وعيني املراد من صيغة النهي يف كل جملة تأتني بها حويل الجمل اآلتية إىل جمل إنشائّية م

  اإلجابة
  الغرض أسلوب النهي  

  التهديد  ال تطع أمري  أنت تطيع أمري   1

  التوبيخ  ال تنادي بالعدل وأنت تظلمني الناس   أنت تنادين بالعدل وتظلمني الناس  2

  االلتامس  ال تؤاخذيني يا صديقتي عىل كّل هفوة  ذين عىل كّل هفوة صديقتي تؤاخ  3

  
  التدريب الثالث 

                               .هايت ثالثة أمثلة تكون صيغة النهي يف املثال األول منها مفيدة الدعاء ، ويف الثاين االلتامس ، ويف الثالث التمني 
  اإلجابة

  الجملة  

   .علينا من ال يرحمنا تسلط   الاللهّم   الدعاء  1

  .يا أختي فالسيارة بانتظارنا  ال تتأخري   االلتامس  2

  .يا عقارب الساعة ، فالنزهة جميلة ال ترسعي   التمني  3

  التدريب الرابع
  ال تفارق فراش نومك
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                            كّل من األحوال الثالثقد يكون النهي يف الجملة السابقة لإلرشاد ، أو التهديد ، أو التوبيخ ، فبيني حال املخاطب يف
  اإلجابة

  حالة املخاطب  الغرض  

  .إذا كان املخاطب مريضاً ويحتاج للراحة ، والحركة ترضه ، ويريد املتكلم أن ينصحه   اإلرشاد 1

  .ه ّرش العاقبة إذا كان املخاطب قويّاً متامسكاً وعليه واجب مل يؤِده بعد ويريد املتكلم أن يخوف  التهديد 2

  التوبيخ 3
إذ كان مرتاخياً غارقاً يف فراشه وقرناؤه عاملون مجّدون واملخاِطب ليس بيده القدرة عىل معاقبـة هـذا 

   9. املقصـــر 

  حّل تدريبات الكتاب عىل األغراض التي يخرج إليها األمر والنهي

  الغرض  صيغته  الفعل

  .ية واالستهزاء التحدي املقرون بالسخر  أمر  )) ألقوا((   1

  .تهكم واستهزاء   أمر  )) فأتنا((   2

  .دعاء   أمر  )) اجنبني(( ، ))  اجعل((   3

  أمر  )) كونوا((   4
التعجيز و اإلهانة ، فاهلل قادر عىل بعثهم يف 

  .كّل األحوال 

  .التطمني   نهي  )) ال تخف((   5

  .دعاء   أمر  اسلم  6

    أمر  ته ، استطل ، عز ، وّل ، قل ، مر  7

  .السخرية واالستهزاء من الغني الطاّمع   أمر  جودوا ، ارتدعوا   8

 


