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        : : : : صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
مما ال خيفى عىل ٔاحد ٔان ال�م ٕاما خرب وٕاما 
ٕانشاء ، و اخلرب هو اjي حيمل بني طياته فائدة 
للمخاطب و نسـتطيع احلمك عليه sلصدق ٔاو الكذب ، 

فهو اjي ال نسـتطيع احلمك عليه ال بصدق و  ٔاما إالنشاء
ال بكذب و ال حيمل يف طياته معلومة ، و لعل ٔاغلب 
علامء العربية  مل يتلكموا عن إالنشاء و ٕامنا جعلوا ماكنه 
الطلب و هو أالمر ذاته عند ابن وهب ، و قد جتلت 
عنده ظاهرة أالفعال ال�مية  يف قانون الطلب من 

يت جعلها ابن وهب ٔاربعة دعاء و خالل ٔابواب الطلب ال
مسأ� و طلب و ٔامر و هذه أالقسام تؤدي ٕاىل حتقيق 
ٔافعال �مية ٕاجنازية مبارشة ممث�  يف اJعاء واملسأ� و 
الطلب و أالمر ، و قد خترج ٕاىل ٕاجناز ٔافعال �مية 
غري مبارشة ٕاذا ما مت خرق ٔاحد رشوط ٕاجراهئا ، و 

إالجنازية  الطلبية   حبسب معايري سريل فٕان أالفعال
 .تصنف مضن إالعالنيات و التوجهييات و�لزتاميات

  

 

Abstract : 
As anyone knows that speech is: 

news or expressions news have 

benefits to the addressed, we can 

judge on these news by honesty or 

lying , but we cannot  judge if 

expressions are real or not . 

Expressions do not have or carry 

information . 

The majority of Arabic scientists 

did not talk about expression and they 

replaced it by” request “ the same  

thing for “ Ibn wahb’’ 

The phenomen of acts of speech is 

appeared in the request law from 

request fields which “ Ibn wahb” 

classified it to four: Call, Subject, 

Request and order These Sections lead 

to realize real and direct acts of speech 

, also it may lead to realize indirect 

acts of speech If one of conditions is 

breached . Request and achievement 

acts are classified with advertising and 

directives and commitments.
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لع¨ تندرج نظرية ٔافعال ال�م يف الرتاث العريب مضن مباحث عمل املعاين، وهذا ما ٔاكده 
بـ  وتندرج ظاهرة أالفعال ال�مية حتديًدا مضن الظاهرة أالسلوبية املعنونة«: مسعود حصراوي بقو©

عند ) اخلرب وإالنشاء(، وما يتعلق هبا من قضا¯ وفروع وتطبيقات j تعترب نظرية )اخلرب وإالنشاء(
، ولقد حظيت هذه الظاهرة بعناية  1»العرب من اجلانب املعريف العام ماكفئة ملفهوم أالفعال ال�مية

� من علامء العربية اjين وبرع يف تفصيلها ث... قصوى ٕاذ اكنت حمل اه´م العديد من التخصصات 
التفتوا ٕالهيا عىل الرمغ من اختالف تو½اهتم، مفا املقصود sخلرب وإالنشاء، واىل ٔاي مدى جتّىل إالنشاء 

  بني دفيت الربهان يف وجوه البيان؟) الطلب(
مل تأت نظرية اخلرب وإالنشاء عند العلامء العرب مكمت� منذ ٔاول أالمر ولكهنا مرت بأطوار، 

تعددت و½ات نظر العلامء وخاصة حول إالنشاء اjي اكن غائًبا غياsً شـبه Æم من مؤلفاهتم،  ولقد
  2.»ثنائية حمورية يف النظرية اJاللية الرتاثية«ومعوًما يُعد اخلرب وإالنشاء 

ولقد قسم النحاة ال�م ٕاىل خرب وطلب وٕانشاء، فٕاّما ٔان حيمتل ال�م التصديق والتكذيب 
وٕان مل حيمتلهام فٕاّما ٔان يتأخر وجود معناه عن وجود لفظه ٔاو يقرتÍ، فٕان ... احمتلهام فهو اخلربٔاو ال، فٕان 

، وهذا التعريف اعمتده ابن هشام يف رشحه لكنه 3وٕان اقرتÍ فهو إالنشاء... تأخر عنه فهو الطلب
الطلب من ٔاقسام  ؤاّن ال�م ينقسم ٕاىل خرب وٕانشاء فقط، ؤانّ : (...رسعان ما ٔاعاد التعريف بقو©

  4).إالنشاء
رمغ اختالف النحاة يف حتديد ٔاقسام ال�م جند ٔاّن علامء البالغة قسموه خربًا وٕانشاء،  و

معايري منطقية ومعايري تداولية، ولكهنا اكنت متداخ� يف «واكن تقسـميهم عىل ٔاساس نوعني من املعايري 
  5.»لتداويل مهنا عن اجلانب املنطقيمصنفاهتم تداخًال شديًدا، ومن ّمث يصعب فصل اجلانب ا

وعىل العموم ميكننا ٔان جند ثالثة معايري ويه أالكرث شـيوعًا واالٔكرث اع´ًدا يف مصنفاهتم، وهو ما يؤكده 
ٔاّن ال�م ٕاما خبـــــــــــر ٔاو ٕانشاء، ٔالنه ٕاّما ٔان يكون : ووجه احلرص«: صاحب إاليضاح يف قو©

  6.»أالول اخلرب، والثاين إالنشاء: قه، ٔاو ال يكون لها خارجلنسبته خارج تطابقه ٔاو ال تطاب
ولقد ٔاعطى العلامء العرب ٔامهية كبرية وحظا وافًرا للخرب ٕاذا ما قورن بنظريه إالنشاء، هذا 
اjي مل يتعد إالشارات القصرية واملتفرقة يف sب اخلرب وإالنشاء ، وٕاذا اكن اخلرب هو ما حيمتل الصدق 

هو ال�م اjي ال حيمتل الصدق والكذب، وقد قّسمه القزويين ٕاىل طليب وغري  والكذب، فإالنشاء
إالنشاء رضsن طلب، وغري طلب، والطلب يسـتدعي مطلوsً غري حاصل وقت «: طليب ٕاذ يرى ٔاّن 

  7.»الطلب المتناع حتصيل احلاصل
حاصل يف اعتقاد املتلكم وهو اjي يسـتدعي مطلوsً غري «ولعّل معظم العلامء اعتنوا sٕالنشاء الطليب 

  8.»وقت الطلب
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وٕاذا ما عدÍ ٕاىل املدونة املدروسة كتاب الربهان يف وجوه البيان لوجدÍ ٔاّن ابن وهب قد 
لك ما طلبته من غريك، ومنه �سـتفهام، : والطلب: (ويعرفه بقو©.جعل الطلب نظًريا وقسـçً للخرب

ا تطلب من هللا عز وجل بدعائك ومسألتك، وتطلب والنداء واJعاء، والمتين ٔالن ذ لكه طلب، فٕامن
  9).من املنادى إالقبال ٕاليك ٔاو عليك، وتطلب من املسـتفهم بذل الفائدة 

ٕاذن رشط الطلب هو ٔان تسـتدعي مطلوsً ال يكون حاصًال وقت الطلب، وتتجىل ظاهرة 
بن وهب ٔاربعة ٕاذ تراه يقول أالفعال ال�مية بصورة واحضة للعيان من خالل ٔابواب الطلب اليت جعلها ا

وهذه أالقسام تؤدي ٕاىل حتقيق . يف موضع آخر والطلب ينقسم ٔاربعة ٔاقسام دعاء ومسأ� وطلب ؤامر
ٔافعال اجنازية مبارشة ممث� يف اJعاء واملسأ� والطلب وأالمر، وقد خترج ٕاىل اجناز ٔافعال �مية غري 

معايري سريل فٕان أالفعال إالجنازية  الطلبية مبارشة ٕاذا ما مت خرق ٔاحد رشوط ٕاجراهئا، وحبسب 
  تصنف مضن إالعالنيات والتوجهييــــــــــــــــــــــــــــــــات و�لزتاميات

ما تدعو ف¨ : (يقول ابن وهب اJعاء ò وحده قال سـبحانه: اJعاءاJعاءاJعاءاJعاء**** ّ̄ قل ادعوا هللا ٔاو ادعوا الرمحن ٔا
  10)أالسامء احلسـىن

ل من الطلب عند ابن وهب، ٕاذ يطلب فيه املتلكم ٔاموًرا من هللا عز يشلك اJعاء النوع أالو 
وجل ؛ ٔاي ٔان هذه أالمور اليت يدعو هبا املتلكم غري حاص� يف احلارض، فهو يسـتدعي ٔاموًرا ٔاو 
مطالب غري حاص� وقت الطلب وهذا من مصمي إالنشاء اjي هو من مصمي التداولية، يسـتطرد ابن 

ويرغب يف ٔاموره ؤان يعمل ٔان  -حبواجئه - العاقل ٔان يدعو هللا عز وجل حفق: [ وهب �مه فيقول
ه  ّ̄ اخلري والرش يف خزائنه، وحتت قدرته وملكه، ؤانه ال ميý ذ ٔاحد ٕاال sٕذنه، فيكون دعاؤه ٕا

، فابن وهب يؤكد 12] 11)ادعوا ربمك ترضعًا وخفية: (sٕالخالص وإالخبات والترضع كام قال سـبحانه
يتوجه ٕاىل هللا عز وجل فهو القادر وحده عىل حتقيق مطالبه وحتقيق حواجئه  فٕاذا توفر  عىل اJاعي ٔان

إالخالص وإالحلاح و الترضع ò  حتقق الفعل إالجنازي ٔاي اسـتجابة هللا Jعاء املتلكم، وعادة ما يكون 
ً̄ �ميًا بل اJعاء التحميد ؤان يقدم ق : (... ويضع ابن وهب آداs ل�اعي فيقول. اJعاء فعًال ٕاجناز

  13).والمتجيد والثناء عىل هللا سـبحانه، فٕان املدح قبل املسأ� وما اJعاء ٕاال العبادة الكربى
فلتحقيق طلب اJاعي وجب عليه بدًءا محد هللا وشكره والثناء عليه تأدsً مع هللا ،  مث 

وط معينة ولفطنة ابن يسـتأنف يف عرض حواجئه، ٔاي ٔانه لتحقيق فعل �سـتجابة البد من توافر رش 
ولعل من مل يقو متيزيه، ويمكل عق¨ : (وهب ٔاشار ٕاىل رس عدم اسـتجابة اJعاء ويربر ذ يف قو©

يف وعده، ٔاو هتاون بدعاء عبده، وليس أالمر كذ، لكن ها هنا رس يف  -سـبحانه- يسوء ظنه بربه
ل عىل ٔان هي� لنفسه ٔاعىل املنازل، اJعاء فيه تنبيه لكثري من الناس عىل رشدمه، وهو ٔان لك ٔاحد جمبو 

ولو ٔاعطى هللا لك ٔاحد ما شاء اكن الناس مجيًعا يف ٔاعىل طبقة ؤارشف مزن� ، ولو ... ؤارشف املراتب
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فٕاذا دعوت هللا سـبحانه وتعاىل فاعمل ... صار الناس عىل هذا يوًما واحًدا ال سـتغىن بعضهم عن بعض
مكته ، واحلكمي ال يعطيك يف نفسك، ؤانت جزء من خلقه ٔانك تدعو حكميًا يسوس اخللق، ويدبرمه حب 

ما ينتقض به تدبريه يف سائر خلقه، ويفسد به سـياسـته يف مجيع ملكه، لكنه يسـتجيب  فç ينفعك، 
  14).وال يرضك غريك

فاò عز وجل ال يسـتجيب دعاء املرء ٕاذ مل يكن © فيه صالح، ٔاي عدم حتقيق الفعل 
هو يف احلقيقة حتقيق لفعل �يم ٕاجنازي آخر هو درء مفسدة وجلب منفعة ) ءاJعا(ال�يم إالجنازي 

، وعليه فالفعل إالجنازي ال�يم يف اJعاء ò عز وجل حمقق دوًما سواء سلًبا ٔام ٕاجياsً، ٕاما بتحقيق 
  .يالً رغبات اJاعي، وٕاما بتحقيق رغبات ٔاخرى ال يراها اJاعي ويراها املوىل صاحلة ©، وكفى بربك وك 

ً̄ مبارشًا يمتثل يف طلب حصول يف اjهن لغري حاصل، وهو  ::::املسأ�املسأ�املسأ�املسأ�**** تعد املسأ� فعًال �ميًا ٕاجناز
ممكن احلصول هيم املسـتفهم، وهو عند ابن وهب طلب حلصول ما يف اخلارج يف اjهن فيقع من خشص 

ولقد . ٔالمر املسـتفهم عنه جاهل ليشء ما، ٔاو شاك يف ٔامره، وطبًعا ال تقع املسأ� ٕاال من خشص هيمه ا
ذكر ابن وهب معظم ٔادوات �سـتفهام وبّني دواعي ذكرها ٔاو مواضع اسـتعاملها، واسـتدل كعادته عىل 

ٔانواع : (ويه من ٔاشهر ٔادوات �سـتفهام فقال) هل(ذ بأمث� عن لك ٔاداة واسـهتل هذه أالدوات بـ 
: هل اكن كذا ٔاو كذا ؟ فيقال: تقول : هبل البحث عن املوجود : البحث و السؤال تسعة ٔانواع، فأولها

  15).نعم ٔاو ال
ً̄ غرضه �سـتفهام عن كينونة ٔامر ما من عدم كينونته وتكون  ٕاهنا تفيد فعًال �ميًا ٕاجناز

: ويقول يف شأهنا" ما"ٔاما أالداة الثانية فهـي ). ال(ٔاو sلسلب ) نعم(إالجابة كام ذكر ابن وهب sٕالجياب 
احلي الناطق، وما رٔايك يف كذا؟ : ما إالنسان؟ فيقال: ٔانواع املوجودات مبا؛ تقول البحث عن: والثاين(

  .16)تقول رٔايي الفالين
ً̄ غرضه �سـتفهام عن ماهية إالنسان مثًال يف املثال اjي  -لعل ما تفيد فعًال �ميًا ٕاجناز

لفصل بني ، ٔاما البحث عن ا)احلي الناطق(و تكون إالجابة حسب ابن وهب -عرضه ابن وهب
، ف 17هو اjي حييط به ٔاربعة خطوط: ٔاي أالشاكل املربع؟ فيقال: تقول) ٔاي(املوجودات فيكون بـ 

ً̄ غرضه �سـتفهام"  ٔايّ " مثًال عن حقيقة املربع، وتكون إالجابة كام ذكرها . تفيد فعًال �ميًا ٕاجناز
كيف : ودات فتقول مثالً فهـي خمتصة sلبحث عن ٔاحوال املوج) كيف(صاحب الربهان، ٔاما أالداة 

ً̄ غرضه �سـتفهام مثًال، عن  حال . منتصب القامة: إالنسان؟ فيقال لقد حققت فعًال �ميًا ٕاجناز
مك ما؟ فيقال مثًال عرشون : تقول: مثالً ) مك(هيئة إالنسان، ٔاما البحث عن العدد فأولك ٕاىل أالداة 

  18.درهام
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ً̄ غرضه " مك"ف �سـتفهام عن عدد ما ، ؤاما البحث عن الزمن حتقق فعًال �ميًا ٕاجناز
يف زمن الرشـيد مثًال، مفىت تفيد فعًال �ميًا : مىت اكن هذا؟ فيقال : تقول: مثالً ) مىت(فتكفلت بـه 

ً̄ غرضه �سـتفهام عن زمن ٔامر ما ) ٔاين(ؤاما ٕاذا ٔاردت البحث عن ماكن ما فيكون ذ بـ.  ٕاجناز
ً̄ غرضه �سـتفهام عن ماكن ) ٔاين(يف اJار، فـٔاين زيد؟ فيقال : تقول مثالً  حتقق فعًال �ميًا اجناز

ؤاما ٕاذا رغبت يف البحث عن ٔاشخاص املوجودات فابن وهب يد عىل . تواجد خشص ما ٔاو يشء ما
  19).زيد، من ال تسـتعمل ٕاال يف املسأ� معن ميزي ويعقل: من خرج؟ فيقال: مثًال يقال) َمنْ (

ً̄ غرضه �سـتفهام عن خشص ماتفيد فعًال ) من(فـ وآخر ٔاداة ذكرها ابن وهب .  �ميًا ٕاجناز
ً̄ غرضه تفيد فعًال �" مل"ف . 20...)البحث عن علل املوجودات بمل: (ويقول فهيا) ِلمَ (يه  ميًا اجناز

وحنسب ٔانه ٕاذا اسـتوفت املسأ� لك الرشوط . �سـتفهام عن ع� وقوع ٔامر ما، ويكون اجلواب sحلجة
ً̄ �ميًا، وتصنف حبسب ٔاوسـتني وسريل مضن التوجهييات، وهذا ال مينع خروج  حققت فعًال ٕاجناز

  .املسأ� عن ٔاصلها ٕاذ تتوJ عىل ٕاثر ذ ٔاغراض تواصلية ٔاخرى
فقد ذكر لك وجوه املسأ�، ومل يقف عند هذا احلد بل راح يذكر ) ابن وهب ( و حلرص

وٕان اكن سؤا يف طلب العمل، فاjي يليق sلعاقل وحيسن به : (آداب السائل يف طلب العمل ٕاذ يقول
 فقد روي.. إالحلاح sلطلب، واللزوم يف أالدب، ؤاال يرد و½ه عن �سـتقصاء يف اسـتخراج الفائدة

  21).لسان سـئول وقلب عقول: ٔاّىن  هذا العمل؟ فقال: ٔانه قيل البن عباس
فالسائل اjي هيدف من وراء سؤا© طلب العمل وجب عليه التأدب يف طرح السؤال، ولزوم 
ً̄ غرضه  إالحلاح حىت جيين مثار سؤا©، ويصل ٕاىل الفائدة اليت يريد، وبذ حيقق فعًال �ميًا ٕاجناز

  .حقيقة عمل ما�سـتفهام عن 
  .ومعوًما فاالسـتفهام ما هو ٕاال فعل �يم يقوم sجناز وحتقيق وظائف تواصلية عديدة ومتنوعة

يييي* أالمر هو طلب حصول ٔاو ٕايقاع فعل ، والهنـي هو طلب ترك الفعل، ؤاما ابن وهب : أالمر والهنأالمر والهنأالمر والهنأالمر والهنــــ
ٔاحدهام ما : ينقسم قسمنئاما أالمر ف : (فريى ٔان أالمر يكون ملن هو دونك ، ويقسمه ٕاىل قسمني فيقول

  22).ٔامرت ٔان تعمل فيخص sمس أالمر، واالٓخر ما ٔامرت بأن يرتك فيسمى به هنًيا
ٕاذن أالمر عند ابن وهب هو فعل �يم ٕاجنازي يتضمن طلًبا للحصول يف اخلارج، وهذا 

ٔان هذا تصور الفعل �جنازي املبارش ال يمت ٕاال ٕاذا متت مراعاة مزن� ا)اطب وحا� املتلكم، وحنسب 
" ابن وهب"، فهنا )أالمر ملن هو دونك(تداويل ال شك فيه، ويتضح ذ من خالل قول ابن وهب 

راعى مزن� ا)اطب ٕاذ يه ٔاقل درجة من مزن� املتلكم، مما يعين ٔان الفعل ال�يم إالجنازي يف أالمر 
  .ال يتحقق ٕاال من خالل اسـتعام© عىل ٔاص¨

: ومن ٔاوجب ما ٔامر به إالنسان، وهنـى عنه: (ر وجوانبه فيقوليمكل ابن وهب تفصي¨ لٔالم
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أالمر sملعروف والهنـي عن املنكر ٔالن هللا تعاىل قد حض عىل ذ، وعنف عىل تركه، وعاقب عىل 
آل معران ) كنمت خري ٔامة ٔاخرجت للناس تأمرن sملعروف وتهنون عن املنكر: (ٕاهام© فقال عز من قائل

110.23  
ذكر، وجوب أالمر sملعروف ورضورة الهنـي عن املنكر حفسب بل وال يقف عند حد 

يتعدى ذ حىت يبّني فائدة لك من أالمر sملعروف والهنـي عن املنكر ٕاذ يرى ٔان املنفعة يف أالمر 
sملعروف، والهنـي عن املنكر بيّنه ظاهرة، ٔالن هللا ملّا خلق اخللق فباعد بني مهمهم و فطرمه ، وخالف 

واكن ٔاكرثمه ٕاىل الفساد رساعا، وللهوى ٔاتباعا، واكنوا مىت تركوا ما تدعومه ٕاليه . كرمهبني عقوهلم وف
  24).نفوسهم فسدوا ؤافسدوا غريمه، وليس للفساد خلقوا، وال مبا خالف الصالح جعلوا

فابن وهب يقر حقيقة يه اختالف الناس، واختالف مزنالهتم واختالف درجاهتم، أالمر 
بعضهم بعًضا، فبأالمر والنصح يصلح حاهلم، وsلهنـي عن املنكر يسـتقمي ٔامرمه،  اjي جيعلهم يف احتياج

وأالمر والهنـي sللسان jوي العقول : (...ويوحض كيفية أالمر sملعروف والهنـي عن املنكر فيقول
وأالبصار، ومن يردعهم احلياء عن مقارفة ما ال يليق بذوي أالخطار، وجعل السوط ملن ال ينفعه الزجر 

ن رشاب امخلور ومرتكيب الفجور، وجعل السـيف ملن ال يقنع يف تأديبه sلسوط من املتقاتلني، والبغاة م
  25).واملارقني،  ولك ذ ٔامر sملعروف وهنـي عن املنكر

لقد تدرج ابن وهب يف سمل أالمر sملعروف والهنـي عن املنكر، ٕاذ sدئ ذي بدء اسـهتل 
ذا التدرج عىل حسب ارتاكب اجلرم، وحنسب ٔان هذا مما sللسان، مث السوط، فالسـيف، ٔاي ٔان ه

يصب يف مصمي التداولية، ٕاذ راعى مقام املتلكم  مرتكب جرم نوع عقوبة ، كام راعى درجة ا)الفة ٔاي 
  .ٔاي لك جرم و© عقوبة خاصة به) للك مقام مقال(معل مببدٕا 
وليس : [ فسه ٕاذ يقولورٔاى ابن وهب يف موضع آخر ٔانه من sب ٔاوىل ٔان يصلح إالنسان ن  

من العدل عند ذوي العقول ٔان يصلح إالنسان غريه، وهو غري صاحل يف نفسه، ويقّوم ٔاخالق الناس 
فٕاهنا ... بقو© وفع¨، وهو غري مقوم يف خلقه، وٕامنا يبتدئ بنفسه فيحملها عىل ما يزيد يف حسن خلقها

ٔاتأمرون : (عيوب غريه، ومنه قو© تعاىل ٕاصالح"ٔاقرب ٕاليه، ؤاوىل بنصيحته، فٕاذا انقادت © ٔاخذ يف 
  26)].44البقرة ) الناس sلرب وتنسون ٔانفسمك

وحنسب ٔان هذا ٔايًضا تصور تداويل فاملتلكم يبدٔا بنفسه يؤدهبا ويصلحها ، مث يعرج ٕاىل 
 ٕاصالح غريه، فال يليق sملرء ٔان يأمر الناس sخلري وهو ال يأتيه، كام ال يصلح ٔان يهنـي غريه عن املنكر

  .و هو يأتيه
تعرض ابن وهب فç سـبق ٕاىل ٔان أالمر يكون ملن هو دونك لكنه ال يلبث يف موضع آخر 
ٔان جيعل أالمر ملن هو دونك، وملن هو فوقك ممن يبسط يده عليك، وختاف ٔان يسـبق مبكروه ٕاليه 
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ى  ٔان يعلل قو© السابق بو½ة نظر تداولية فري  27)وهو يقصد أالمر sملعروف والهنـي عن املنكر(
املأمور املهنـي من امللوك وغريمه، فٕان اكنوا فوق االٓمر هلم والنايه sلقدرة والسلطان، فٕاهنم دونه يف (

حقيقة إالميان، ٔالهنم ٕاذا ارتكبوا من أالمور املوبقة املفسدة ما يوجب علهيم هنهيم عهنا ووعظهم فهيا، فقد 
  28).لصارت مزنلهتم دون مزنلته يف حمك الرشيعة وترتيب العق

فاJونية عند ابن وهب تتغري بتغري ٔاحوال ا)اطب، فليست الفوقية sلقدرة والسلطان وٕامنا 
يه sلصالح وإالميان، ٔالن املرء ٕاذا ارتكب ٔاموًرا موبقة تدنت مزنلته ، وسقطت رتبته فإالنسان تعلو 

وهب فكرة ٕاىل إالشارة ٕاىل  قميته بعلو ٔاخالقه ؤافعا©، وتدنو مرتبته بدنو ٔاخالقه ؤافعا©، ومل تفت ابن
ٔاما من دون إالنسان من Æبع وعبد وغريهام ، : (...ٕاذ يرى) وهو معيار تداويل(رضورة التأدب يف أالمر 

فالواجب عىل العاقل ٔاال يأمرمه من حواجئه ٕاال مبا يطيقونه وال حيملهم مهنا ما ال حيملونه، ؤان يعمل ٔاهنم 
هيم ليبلو شكره وصربمه دونه ليبتيل صربمه ،  ؤان من العدل فض¨ عل -سـبحانه–برش مث¨ فٕان هللا 

علهيم ٔاال يأيت ٕالهيم ٕاال ما جيب ٔان يؤىت ٕاليه لو اكن يف مثل حاهلم ،  فال يرضهبم وال جيهدمه و ال مينعهم 
مصلحة هلم، ؤان يأيت يف صال4م وسـياسـهتم ما يأتيه يف سـياسة نفسه ووJه ؤاخص ٔاه¨ من حيث 

لعذار فç يفسدمه ، وال يلز8م من اJعة ما يعيقهم ، فٕاذا فعل ذ اكن قد مىض حبهبم ال ير5 هلم ا
  29).وبلغ مراده مهنم ٕان شاء هللا

فالتأدب يف أالمر حيبه الناس يف بعضهم بعًضا، واملرء ال يأمر غريه مبا ال يطيق، وحنسب ٔان 
، ومعوًما ومبنظار سريل فٕان أالمر والهنـي التأدب سواء يف أالمر ٔام يف ال�م من ٔامه معايري التداولية

فعالن �ميان ٕاجناز¯نين´ن ٕاىل صـنف التوجهييات، ويكوÍ فعلني �ميني ٕاجنازيني مبارشين ٕاذا وردا 
حبسب ٔاصل اسـتعامهلام، لكهنام قد خيرجان ٕاىل ٔاغراض تواصلية خمتلفة، ومعوًما هيدف لك من أالمر 

ٕاذن فهام فعالن ٕاجناز¯ن يعمالن عىل تغيري الواقع، وللكهيام قصد يريم . والهنـي ٕاىل حتويل واقع أالشـياء 
املتلكم ٕاليه، فاملتلكم ال يأمر ٕاال حلاجة، وال يهنـى ٕاىل لرغبة فيفعل يشء ما، وخيضع لك من أالمر 

، والهنـي ٕاىل السـياق والظروف احمليطة sلعملية التخاطبية، فالبد من مراعاة حال املتلكم وحال ا)اطب
  .واملقام اjي نأمر ٔاو نهنـي فيه

  :وبعد هذه اجلو� القصرية نصل ٕاىل

 .ابن وهب جيعل الطلب قسـميًا ونظريًا للخرب �

�  

 .دعاء، مسأ�، طلب ؤامر: ابن وهب يقسم الطلب ٕاىل ٔاقسام ٔاربعة �

مت ٔاقسام الطلب حتقق ٔافعاًال، اجنازية مبارشة ممث� يف اJعاء واملسأ� والطلب وأالمر، وٕاذا ما  �
 .خرق ٔاحد رشوط ٕاجراهئا قد حتقق ٔافعاًال اجنازية �مية غري مبارشة
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