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املقدمة 

يل ىل  مل  خل 

علــم البالغــة أحــد فــروع اللُّغــة العربيــة املهمــة، التــي تســاعد علــى بناء نــص لغــوي صحيح، 
ــى أن تكــون  ــدف إل ــع(، يه ــم البدي ــان، وعل ــم البي ــي، وعل ــم املعان ــالث: )عل ــو بصــوره الث وه
اجلمــل اللغويــة متناســقة ومتوافقــة، بعيــدة عــن التنافــر، ويحــرص علــى أن تكــون اللفظــة ذات 
ــى  ــا ف ــادة تأثيره ــا يســهم يف زي ــة، م ــات لغوي ــة جمالي ــى إضاف ــد عل ــا يؤك ــى واضــح، كم معن

القارئ والسامع.

ــوي  ــار شــواهد مــن القــرآن الكــرمي، واحلديــث النب ــة َتَّ اختي وإليضــاح هــذه املعــارف البالغي
الشــريف، وعيــون الشــعر العربــي. كل ذلــك مــن أجــل االرتقــاء بذائقــة الطــالب، ومتكينهــم مــن 

صياغة أساليب أدبية فيها جمال وإبداع .

وهذا كتاب جرى عليه تهذيب وتيسير من قبل اللجنة املكلفة بإعادة النظر فيه.

نسأل اهلل تعالى أن ينفع به أبناءنا الطالب .

                                                                                    اللجنة املكلفة 
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 الفصاحة والبالغة

يشــترط لفصاحــة الــكالم أن يكــون جيــد الســبك، ســهل اللفــظ، واضــح املعنــى، منســجم 
التركيــب، عذبــًا فراتــًا ســائغًا، يحســن وقعــه علــى الســمع، ويســتحليه الــذوق والطبــع، ســليمًا 

من التعقيد، ال يخالف قواعد النحو والصرف، ال تنافر يف حروفه، والغرابة يف كلماته.

ــه وترويضــه؛ ليســتطيع اللســان  ــذوق وصقل ــة ال ــراد بهــا تنمي ــا ي ــوم البالغــة جميعهــا إمن وعل
التعبيــر عــن اإلحســاس بنواحــي اجلمــال يف الشــعر والنثــر الفنــي، وال يــزال املوهــوب الّشــغوف 
بــاألدب يدمــن القــراءة واالطــالع، ويقــف طويــاًل أمــام القطــع الفنيــة متأثــرًا بهــا، حتــى جتتمــع 
لــه ملكــة يقــدر بهــا علــى التعبيــر البليــغ، واألســلوب الســاحر األّخــاذ؛ فيكــون قــد َضــمَّ إلــى 

ذوقه املوهوب ذوقًا مكسوبًا.

واإلحســاس بجمــال التعبيــر كاإلحســاس بجمــال اإليقــاع، فمــن لــم يــرزق أذنــًا موســيقية لــم 
ــَق أعمــى ال  ــان األقســام، كمــا أنَّ مــن ُخِل ــاره مــن بي ينفعــه حفظــه ألســماء األنغــام، وال إكث
حيلــة لنــا يف أْن يعــرف األلــوان، وكثيــر مــن النــاس نظموا الشــعر اجليد قبــل أْن يدرســوا الَعروض، 
ويحفظــوا البحــور، إذ ليــس بحفــظ األوزان وحدهــا يصبــح اإلنســان شــاعرًا، وليــس كل شــعر يهــز 

الشعور، ويحرك الوجدان.

ــه تناســب األعضــاء،  ــه » أن ــوه ب ــاس يف تعريــف اجلمــال، وأقــرب مــا عّرف ولقــد اختلــف الّن
وحســن تركيبهــا »، وكمــا أّن صــور النــاس متفاوتــة مــا بــن ذميــم، وجميــل، وأجمــل، فكذلــك 

صور الكالم تتفاوت ما بن غّث ورديء، ومقبول، وجميل، وبليغ، ومعجز.

وليحــذر األديــب أْن يحاكــي غيــره يف إحساســه مبــا ال يجــده هــو يف نفســه، أو يــردِّد كالببَّغــاء 
ل ال يفقــه، وال يعقــل بــل يلزمــه أْن  مــا لــم يقتنــع بــه، فيفســد ذوقــه، ويكــون كشــريط مســجَّ

يتعود النقد احلر البريء ولْيكن أديبًا يف نقده، نزيهًا يف بحثه، عميقًا يف فكره.

البالغة وعلومها

ــرارة  ــى ق ــم العاجــز عــن إيصــال كالم ينتهــي إل البالغــة لغــة: الوصــول واالنتهــاء، واملتكّل
نفس السامع ليؤثر فيها تأثيرًا شديدًا ال يسّمى بليغًا.
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النفــس  يتــرك يف  فنيــًا  قويــًا  الــكالم فصيحــًا  أْن يكــون  الــكالم:  وبالغــة 
ــو  ــون، فل ــن يخاطب ــه، واألشــخاص الذي ــل في ــذي قي ــن ال ــم املوط أثرًاخالبًا،ويالئ
لك  َّ)البقــرة: 237(، أو  خك  حك  جك  ُدعيــت إلــى صلــح، فتلــوَت قولـَـه تعالــى  ُّٱ 
ــا لــو تلــوت قولــه  مه  َّ)النســاء: 28( كنــت حكيمــًا بليغــا، أمَّ جه  قولــه تعالــى :ٱُّٱ 
َّ)البقــرة: 179( لــم تكــن بليغــًا، إذ لــم تالئــم املوطــن  مث  َّ  هت  مت  خت  تعالــى :ٱٱُّٱ 

الذي قيلت فيه.

 
هل جتد فيما يأتي كالمًا بليغًا ؟. 1

ذا احتجــت للنــاس 	.  ذا اســتغنيت عنــه لــم تفتقــر إليــه، واإ  إذا أنعمــَت علــى إنســان صــرَت أميــرًا، واإ
أسروك.

 قــال علــي�: )) أحســْن إلــى مــن شــئت تكــْن أميــره، واحتــج إلــى مــن شــئت تكــن أســيره، واســتغن 	. 
عمن شئت تكن نظيره (( . 

**********

املناقشة 



القسم األّول – علم المعاني
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علم املعاني

البــد للبليــغ مــن التفكيــر أواًل يف  املعانــي  التــي جتيــش يف صــدره؛ لتكــون صادقــة ذات قيمــة 
وقــوة يظهــر فيهــا أثــر االبتــكار، وســالمة النظــر، ودقــة الــذوق يف تنســيق املعانــي وحســن ترتيبها، 
فــإذا َتَّ لــه ذلــك عمــد إلــى األلفــاظ الواضحــة املؤثــرة املالئمــة فأّلــف بينهــا تأليفــًا يكســبها جمــااًل 
وقــوة، فالبالغــة ليســت يف اللفــظ وحــده، وال يف املعنــى وحــده، ولكنهــا أثــر الزم لســالمة تأليــف 

هذين، وحسن انسجام  الكالم. 

وأهــم مباحــث هــذا العلــم: اخلبــر واإلنشــاء، والقصــر، والفصل والوصــل، واإليجــاز واإلطناب 
واملساواة.

أقسام الكالم

 اخلبــر: وهــو مــا يصــح أْن يقــال لقائلــه: إنــه صــادق إْن كان كالمــه مطابقــًا للواقــع، أو . 1
كاذب إْن كان غير مطابق له، مثل: )بعت كتابي أمس بدينارين(. 

 اإلنشــاء: ال يصــح أن يقــال لقائلــه: إنــه صــادق أو كاذب، مثــل: »هل تشــتري حقيبتي . 2
هذه بخمسة دنانير  ؟ 

* ركنا اجلملة:
لــكل جملــة خبريــة أو إنشــائية ركنــان: ُمســند، ومســند إليــه، مثل: )فهــم الطالب( فاملســند 
) فهــم ( واملســند إليــه ) الطــالب (، ومثــل: )الــدرس مفهــوم( فاملســند ) مفهــوم ( واملســند إليــه 

) الدرس (، ومثل: )هل فهم الطالب( فاملسند )فهم ( واملسند إليه ) الطالب (.

   فتبــن أنَّ كلَّ فعــل مســند وكّل فاعــل مســند إليــه ؛ وأن كّل خبــر مســند وكّل مبتــدأ مســند 
إليــه، ومثــل الفاعــل نائبــه فهــو مســند إليــه: ومثــل املبتــدأ اســم كان واســم إّن، فهــو مســند إليــه 
ومثــل اخلبــر خبــر كان وخبــر إّن، فهــو مســند، ومــا ســوى املســند واملســند إليــه يســّمى »فضلــة « 

يف الكالم.

اخلالصة
ينقسم الكالم إلى نوعني: خبر وإنشاء.

اخلبر: هو كّل كالم يحتمل الصدق والكذب لذاته دون النظر إلى قائله أو إلى املناسبة.  ●
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اإلنشــاء: هــو كّل كالم ال يحتمــل الصــدق والكــذب، ولــكل جملــة خبريــة أو إنشــائية ركنــان  ●
هما: مسند ومسند إليه.

أواًل: اخلبر وأقسامه
تقول ملدير املدرسة إذا تأخرت يومًا فسألك لَِم تأخرت؟ 

» أنــا مريــض « ُيقــال هــذا يف البــدء بــدون تأكيــد، ألن املخاطــب خالــي الذهن ويســمى: . 1
)ابتدائيًا(.

فإذا ترّدَد املدير قلَت:
» إنــي مريــض «. يقــال هــذا لــه ثانيــًا؛ ألن حالــه مــن التــردد يطلــب التأكيــد، ويســمى: . 2

)طلبيًا(.
فإذا أنكر املدير وغضب قلت:

)واهلل إنــي ملريــض( يقــال هــذا لــه، بــكّل ألفــاظ التأكيــد؛ ألنــه ُمنكر شــديد، ويســّمى: . 3
) إنكاريًا (.

قال أبو العالء املعري:
 َأال إّن أخالَق الفتى كزمانه      فمنهن بيٌض يف العيون وسوُد

( املشددة النون. يف هذا البيت أكد اخلبر مبؤكدين هما حرف التنبيه )أاََل(، و )إنَّ

* لتوكيد اخلبر أدوات كثيرة منها:

جه  َّٱ ين  ىن  من  ــى:  ُّٱ  ــه تعال ــا يف قول ــب كم ــد ونص ــرف توكي ــي ح ( وه - )إنَّ
)البقرة:181(.

وقول الرسول  �: » إن املُنْبتَّ ال أرضًا قطع وال ظهرًا أبقى «.

- الَقَسُم - كما يف قولك: واهلل ألجتهدن.

خس   َّ. )إبراهيــم: 41( وقولــك  حس  جس  مخ  - الم االبتــداء - كمــا يف قولــه تعالــى :ٱُّٱ 
لصديقك: )ألنت خير من عرفت.( 
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ــنَّ  ــَنْ درســي، وألجتهــَدْن يِف عملــي، وألقولَ ــة مثــل: ألكَت ــا التوكيــد اخلفيفــة والثقيل - نون
احلق، وألدفَعنَّ الظلم.

- أحرف التنبيه: ومنها: 

يم   َّ.)يونس: 62(. ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  - )أال(: كما يف قوله تعالى:  ُّٱ 

- )أَما(: كما يف قول الشاعر:

أَما والّذي أبكى وأضحك واّلذي        أمات وأحيا واّلذي أمره األمر

- احلروف الزائدة ، ومنها:

ىم  َّٱ )يوســف: 96(  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  * )أْن(: كما في قوله تعالى:  ُّٱ 
املراد فلما جاء.

- )ما(: الزائدة ويكثر وقوعها بعد إذا الظرفية، مثل قول الشاعر:

إذا ما الدهُر َجَرّ على أناس        َكاَلِكَلُه أناخ بآخرينا

مع   َّ)احلديد: 28(  جع  مظ  حط  مض  خض  حض   جض  - )ال( كما يف قوله تعالى:  ُّٱ 
وأصل الكالم ليعلم.

حل  جل  مك  لك  - )ِمْن( اجلارة الزائدة يف مثل: ما جاء ِمْن أحد، ومنه قوله تعالى:  ُّٱ 
مل    َّ. )فاطر: 3( واملراد من الكالم ما جاء أحد، وهل خالق. خل 

- )البــاء( اجلــارة الزائــدة وتكثــر زيادتهــا يف خبــر ليــس ومــا املشــبهة بهــا يف مثــل: 
أليس محمد بكاتب ؟ 

ىك   َّ)التــن: 8( وقولــه:   مك  لك  اك  وليــس علــي بشــاعر. ومنــه قولــه تعالــى:  ُّٱ 
خص  َّ )البقرة: 143(. حص  مس  

خس  حس  ُّٱ 

واملراد من الكالم، أليس محّمد كاتبًا؟ وليس علي شاعرًا، وأليس اهلل أحكم احلاكمن؟ 
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وما اهلل غافل عما يعملون.

جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  * )قــد( كمــا يف قولــه تعالــى:  ٱُّٱ 
ىن  َّ ) املؤمنون: 3-1(. من  خن  حن 

ا علي فطالب. ا محمد فشاعر، وأمَّ ا( الشرطية مثل: أمَّ * )أمَّ

اخلالصة
اخلبر ثالثة أقسام حسب حال امُلَخاَطب:

اخلبــر االبتدائــي: يوجــه إلــى خالــي الذهــن، ويف هــذه احلــال يلقــى إليــه خاليــًا مــن أدوات  ●
التوكيد مثل: محمد كاتب، وعلي شاعر.

ــر، ولهــذا يؤكــد  ● ــردد، شــاك يف احلكــم، أو يف مضمــون اخلب ــى مت ــر الطلبــي: يوجــه إل اخلب
مبؤكد واحد من املؤكدات السابقة مثل: إنَّ محمدًا كاتب، وإنَّ عليًا شاعر.

اخلبــر اإلنــكاري: يوجــه إلــى منكــر ملضمــون اخلبــر، ولهــذا ُيلَْقــى مؤكــدًا مبؤِكديــن أو أكثــر  ●
ــَد اخلبــر مبؤّكديــن،  بحســب حالــة اإلنــكار التــي عليهــا املَُخاَطــب، فــإن كان إنــكاره قليــاًل أُكِّ
ــد  ــور، فيؤك ــم لن ــك: واهلل إنَّ العل ــول لصديق ــر، كأن تق ــدات أو أكث ــة مؤك ــد بثالث وإال فيؤك

، والَّالم. اخلبر هنا بالَْقَسِم، وإنَّ

ــا التوكيــد، وأحــرف  ــرة منهــا: إّن، والقســم، والم االبتــداء، ونون ــر أدوات كثي ولتوكيــد اخلب
التنبيه واحلروف الزائدة، وقد، وأَما الشرطية.
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عن أقسام اخلبر فيما يأتي مبيِّنًا أداة التوكيد:. 1
يم   جن   َّٱ )يونس: 62(.	.  ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  قال اهلل تعالى:  ٱُّٱ 

خن 	.  حن  جن  يم   ىم  مم  خم  حم  جم  يل  ىل  مل  خل  وقــال جــّل شــأنه: ُّٱ 
َّ()املؤمنون: 3-1(. ىن   من 

وقال الشاعر:	. 
ولست مببد للرّجال سريرتي            وال أنا عن أسرارهم بسؤول

وقال أعرابي:	. 

ا وجهه فجميل ا مذاقه           فحلو وأمَّ ولم أر كاملعروف أمَّ

َبــنِّ اجلمــل اخلبريــة فيمــا يأتــي معّينــًا أضربهــا، ذاكــرًا مــا اشــتملت عليــه مــن وســائل . 2
التوكيد:

قال الشاعر:

إننــي  احِللــم  إلــى  محتاجــاً  كنــت  إلــى اجلهــل يف بعــض األحايــن أحــوُج لئــن 
ــًا  ــاً وصاحب ــل ِخْدن ــى اجله ــت أرض ــا كن أُْحــَرُج وم حــن  بــه  أرضــى  نــي  ولكنَّ
ُملَْجــٌم  باحِلْلْــِم  لِلِْحلْــِم  َفــَرٌس  ُمْســَرُج ولــي  باجلهــل  للجهــل  َفــَرٌس  ولــي 
ٌم  مقــوَّ فإِنِّــي  تقوميــي  شــاء  ُمُعــّوُج فمــن  فإنــي  تعويجــي  شــاء  ومــن 

ــه فضــل اإلســالم . 3 ــن ل ــن باإلســالم، ب ــك ال يدي ــل ل ــع زمي ــاش م ــك يف نق ــل أن تخّي
مستخدمًا كافة أضرب اخلبر.

املناقشة 
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أغراض اخلبر
يريد املتكلم من خبره أحد شيئني:

إما إفهام املخاطب أمرًا يجهله، كقولك لرفاقك: ●

» َقِدَم والدي من حجه، وسأدعوكم إلى وليمة « ويسّمى هذا:  فائدة اخلبر .

و إعــالم املخاطــب أَنَّ املتكلــم عــرف اخلبــر، فــإذا دعــوَت رفاقــك إالَّ يحيــى، فقــال لــك يحيــى  ●
معاتبــًا: » دعوتهــم كلهــم إال أنــا » كان مــراده أنــه عــرف خبــر الوليمــة، ويســّمى هــذا : الزم 

الفائدة

اخلالصة
األصل يف اخلبر أْن ُيلقَى ألحد غرضني:

* إلفــادة املخاطــب أمــرًا يجهلــه، ويســّمى ذلــك: ) فائــدة اخلبــر ( وإّمــا إلفــادة املخاطــب أنَّ 
املتكلــم عالــم باألمــر، ويســّمى: )الزم الفائــدة(، وقــد ُيلَقــى اخلبــر ألغــراض أخــرى تفهــم مــن 

السياق، مثل:

ىث  َّ) القصص: 24(	.  نث  مث  زث  رث  يت  ىت  نت  االسترحام، مثل:  ٱُّٱ 

يه   َّ) مرمي: 4(.	.  ىه   مه  جه  ين  ىن  إظهار الضعف، مثل:  ٱُّٱ 

جخ   َّ ) آل عمران: 36 (.	.  مح  جح  إظهار التحسر، مثل :   ٱُّٱ  مج 

الفخر، مثل: كانت منازلُنا بالعز شامخة ال ُتشرق الشمس إال يف َمغانينا 	. 

ه.  التعريض، مثل: أنا ال أكذُب.
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َبنِّ اخلبر واإلنشاء مما يأتي:. 1
املجتهــد ناجــح – اجتهــْد تنجــح – هــل صليــت الفجــر؟ - أثقــل الصــالة علــى املنافقــن 

صالة الفجر والعشاء.
ْ املسند، واملسند إليه مما يأتي:. 2 َبنِّ

قائــد القادســية ســعد – ســيد الشــهداء حمــزة – انتصــر املســلمون يــوم بــدر – جاِهــدوا يف 
سبيل اهلل حقَّ جهاده.

ْ غرض اخلبر مما يأتي:. 3 َبنِّ
- صدقــة الســر تطفــئ غضــب الــرب – رأيتــك ليــاًل تتصــدق علــى جــارك - لقــد جنحــَت 
ــي{  } رب إنــي وضعتهــا أنثــى{   يف الفحــص – قــال تعالــى: }رب إنــي وهــن العظــم ِمنِّ
– منزلــي مــأوى األضيــاف – كان فتــح مكــة يف شــهر رمضــان يف الســنة الثامنــة مــن الهجرة 
ــا خالــد الــذي فتــح البــالد شــرقًا  ــا عمــر بــن اخلطــاب الــذي مــأ الدنيــا عــداًل، وِمنَّ - ِمنَّ
وغربــًا - ذهــب الشــباب فمــا لــه مــن عــودة – لقــد أّدبــَت ولــدك فأحســنت – أنــت الــذي 

ألقيت أمس خطبة رائعة.
قال الشاعر:

 إلهي عبدك العاصي أتاكا           ُمِقرًا بالذنوب وقد دعاكا

املناقشة 
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ثانيًا - اإلنشاء وأقسامه

1- طلبي: وهو النوع املطلوب يف مباحث البالغة، كاألمر والنهي، مثل: اجتهْد وال 
من  خن  حن  تكسْل، واالستفهام، مثل: هل فهمت الدرس؟، والتمني، مثل:  ُّٱ 
مم  َّ)الزمر، 16(، ففي األمر طلب الفعل،  ام  ىن  َّ )الفجر، 24(، والنداء، مثل:  ُّٱ 

ويف النهي طلب الترك، ويف االستفهام طلب العلم بالشيء، ويف التمني طلب 
احملبوب، ويف النداء طلب اإلقبال.

ــع  ــا أنف ــل: م ــب، مث ــة، كالتعج ــث البالغ ــه مبباح ــة ل ــي: ال عالق ــر طلب 2- غي
ني  َّ )النحــل، 31،30(، والــذم، مثــل:  مي  زي  ري   ٰى  ين  العلــَم!، واملــدح، مثــل:  ُّٱ 
مئ َّ )يونس، 53( وصيــغ الُعُقود،  هي  مي  بئــس التلميــذ الكســالن، والقســم، مثــل:   ُّٱ 

مثل: بعتك كتابي هذا بدينار، فتقول: اشتريت.  

أمــا القســم الثانــي فــال طلــب فيــه، بــل هــو تعبيــر عــن شــعور املــرء وإعجابــه بشــيء أو مدحــه 
أو ذمه، أو َقَسم أو نحوها.
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َبيِّن نوع اإلنشاء وصيغته مما يأتي:

)أْحِبــْب َحبيبــَك َهونــًا مــا، َعَســى أْن يُكــوَن بغيَضــَك يومــًا َمــا، وأبِْغــْض بغيَضــَك َهْونــًا . 1
ما، عسى أْن يكوَن َحبيَبَك يومًا ما(.

 أأذكر حاجتي أم قد كفاني      حياؤك أنَّ شيمتك احلياُء. 2
ت األجسام بالعلِل . 3 لعّل عتبك محموٌد عواقبه        ورمبا صحَّ
وإذا سمــــعَت بهـــــــالٍِك فتَيـــــقَنْ         أنَّ الســـــــبيل سبيـــــُله وتــــــــزوِد . 4
ال َتنَْه عن خـــــلق وتــــأتي مثَله       عاٌر عليــــك إذا فعلت عـــظيم . 5
ٰه  َّ )احلجرات: 11(.. 6 مه  جه  هن   من    ٱُّٱ 

حي َّ ) البقرة: 271(.. 7 جي  يه  ىه   مه     ُّٱ 

 ) الفجر: 27(.. 8

**********

املناقشة 
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اإلنشاء الّطلبي

- األمر-

معناه - صيغته - خروجه عن معناه

معناه األصلي:
هو الطلب اجلازم للفعل على وجه االستعالء، على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه.

صيغته:
  فعل األمر، مثل: اجَتِهْد، ُقْم، اكتْب. ●

يئ  َّ،  ) الطالق: 7(. ● ىئ  نئ  مئ  زئ    املضارع املقرون بالم األمر مثل:  ُّٱ 
  اســم فعــل األمــر، مثــل: َصــْه، َوَمــْه، مبعنــى اســكت ومتّهــل، ومثــل: عليكــم باجلــد، أي:  ●

إِلْـزموه.

  املصدر النائب عن فعل األمر، مثل: صبًرا على التحصيل، أي: اصبروا. ●

خروجه عن معناه:
قد يخرج األمر عن معناه األصلي إلى معاٍن تفهم من السياق، مثل:

ــى : ● ــال تعال ــوع، ق ــه اخلض ــى وج ــب عل ــو الطل ــاء: وه   الدع
)الفاحتة: 5( – } َربِّ زدني علمًا {.

ــول املســرور  ● ــر، كق ــة األم ــه عســر بصيغ ــا في ــب م ــب املســتحيل أو طل ــو طل ــي: وه   والتمن
بليله: يا ليل ُطْل. 

  االلتماس: وهو طلب الشخص من مثله: ساعدني يف درسي.  ●

ــى ســبيل  ● ــس عل ــى أســفل، ولكــن لي ــى إل ــن أعل ــاب م ــو خط   اإلرشــاد: وه
حط َّ )البقرة: 282( ومثل: َنْ مبكرًا واْصح مبكرًا. مض  خض  اإللزام، مثل:  ُّٱ 
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ــاع اجلمــع  ● ــر مــع امتن ــار بــن أمريــن أو أكث   التخييــر: وهــو أْن يطلــب مــن املخاطــب أن يخت
بينهما مثل: تزوج هندًا أو أختها - قل خيرًا وإال فاسكت.

من  َّ )الطور: 16(. ● خن  حن  جن  يم  ىم     التسوية: كما قال اهلّل ألهل النار:  ُّٱ  

جغ  َّ )البقرة: 23(. ● مع  جع  مظ    التعجيز: كما قال اهلل للكفار:  ُّٱ 

زت  َّ )فصلت: 40(. ● رت  يب    التهديد: كما قال اهلل للكفار:  ُّٱ 

  التحقير واإلهانة: كما قال اهلل تعالىللكافر عند إلقائه يف النار:  ●

يف  َّ َّ )الدخان: 49(. ىف  يث  ىث   نث                                 ُّٱ 

لك   َّ )البقرة: 60(. ● اك     اإلباحة: كما قال اهلل تعالى :  ُّٱ  
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ْ صيغة األمر مِمَّا يلي:. 1 َبنِّ
نث  َّ ) النور: 22(. مث  -   ٱُّٱ 

- » َهُلمَّ إلينا « . 

- » ُقْل تَعالَوا « . 

- انتباهًا يف الدرس.

هل خرج األمر عن معناه األصلي فيما يلي، وما نوعه ؟ . 2
ْن  ىن   َّ )البقرة، 43( - خالط أولي الفضل أو فاعتزل - َحسِّ نن   من  زن  ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱٱ 

خطك -إذا لم تستح فاصنع ما شئت - عليكم بالصدق - جالس العلماء، وانصت 
إليهم.

املناقشة 
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- النهي -

معناه - صيغته - خروجه عن معناه

معناه: هو الطلب اجلازم لترك الفعل على وجه االستعالء 

صيغته: واحدة، وهي: » ال « مع فعل املضارع، مثل: ال تتكاسْل، ال ُتْهِمْل.

خروجه عن معناه:

قد يخرج عن معناه إلى معاٍن تفهم من سياق الكالم، منها: 

  الدعاء، مثل:)    ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ(ٱ) البقرة: 285(. ●
  االلتماس، مثل: ال تسبقني: تقوله لرفيقك.  ●

  التمني، مثل: ال َتْطلْع يا صبُح: يقوله املسرور بليله. ●

  اإلرشاد، مثل: ال تترك كتابك مفتوحًا. ●

  التوبيخ، مثل: ال تستحوا وال تتأدبوا.  ●

  التيئيس، مثل: قوله تعالى للكفار ) ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی             ی  ( ) التحرمي: 7(. ●

  التهديد، مثل: ال تطيعوا أمري. ●

  التحقير، مثل: ال تطلب املجد وال تهتم إال باألكل. ●
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بن معنى النهي فيما يلي: 

ال جُتهْد نفسك فيما َتِعَب فيه الكرام.. 1
ال متطري أيتها السماء فإنَّا مسافرون.. 2
ال تنس موعدنا يا أخي.. 3
ال تنتبهوا للدرس فقد قرب االمتحان.. 4
قال احُلطيَْئة:. 5

َدِع املكارم ال ترحل لبغيتها        واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي

**********

املناقشة 
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- االستفهام -

معناه - أقسامه - أدواته - خروجه عن معناه

معناه األصلي:
طلب العلم بشيء مجهول، ويحتاج إلى جواب.

أقسامه:
- طلب الّتصور، وطلب التصديق. وإليك توضيح ذلك:

جاء أخوك بصديق لَُه مثقف، اسمه )زياد( فتم بينكما التعارف، ثم غاب عنك.

أ - أخبــرك أخــوك بعــُد أنَّ )زيــادًا( اشــترى ســيارة لــُه، فــأردت أْن تتصــوره، فســألت أخــاك: 
)َمــن زيــاد؟( فقــال: ذلــك الشــاب املثقــف الــذي ت بينكمــا التعــارف معــه يــوم كــذا وكــذا، 

فتذكُرك صورَة زياد يقال له )تصور(.
ــَت مــن  ــرَت بعــد ذلــك أن زيــادًا ســافر بســيارته إلــى احلــج، فــأردت أن تتثبَّ ب - ثــم أُخِب
صــدق ذلــك، فســألت: )أحــجَّ زيــاد بســيارته؟(، فلــو قيــل » نعــم«   أو » ال«   كانــت معرفــة 

نسبة احلج إليه يقال لها: )تصديق(.
أدواته:

أدوات االستفهام احلرفية:	. 
  )الهمــزة( وهــي مشــتركة بــن الطلبــن: التصــور والتصديــق مثــل: )أزيــاد ســافر أم نبيــل؟(،  ●

)أسافر زياد للحج؟( 

  )هــل( وهــي خاصــة بالتصديــق )احلكــم(، تقــول: هــل ســافر زيــاد؟ وال تقــول: هــل زيــاد  ●
سافر أم نبيل؟

أدوات االستفهام االسمّية، وكلها للّتصور:	. 
ــظ  ● ــا شــرح االســم بلف ــا أحــد شــيئن: إمَّ ــب به ــالء، ويطل ــر العق ــا( تســتعمل لغي - )مــــ

ا بيان حقيقة املسّمى، مثل: ما اإلسراف؟ مرادف أظهر، مثل: ما الَكَرى؟ وإمَّ
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  )َمـــن( يطلب بها تعين أحد العقالء، مثل: من حفظ الدرس؟ ●

  )متــــى( تســتعمل لتعيــن الزمــان املاضــي، مثــل: متــى دخلنــا املدرســة؟ أْو لتعيــن الزمــان  ●
املستقبل، مثل: متى ننتهي؟

  )أيان( تستعمل لتعين الزمان املستقبل خاصة بالتهويل، مثل: أيان يوم الدين؟  ●

  )كيف( تستعمل لتعين احلال، مثل: كيف أصبحتم ؟  ●

  )أين( تستعمل لتعين املكان، مثل: أين كنت ؟  ●

  )كم( تستعمل لتعين العدد، مثل كم طالب صفكم؟ كم الساعة ؟ ●

  )أي( يســأل بهــا عــن الزمــان، مثــل: أي األيــام أحــب إليــك ؟ واملــكان، مثــل: أي البــالد  ●
أحــب إليــك ؟ واحلــال، مثــل: علــي أي حــال أصبحــت ؟ والعــدد، مثــل: أّي ثالثــة تأخــذ 
؟ والعاقــل، مثــل: أّي أبويــك أحــق ببــرك ؟ وغيــر العاقــل، مثــل: أّي الســمك أشــهى إليــك 

؟

خروجه عن معناه:
قد يخرج االستفهام عن معناه األصلي إلى معان مجازية تفهم من سياق الكالم:

مت   َّ ) سبأ: 17( أي : ما جنازي  ● زت  رت  يب    كالنفي، مثل:  ُّٱ 

حي  َّ )املائدة: 91( أي: انتهوا  ● جي  يه  ىه    واألمر، مثل:  ُّٱ 

جغ   َّ )التوبة: 13( أي: ال تخشوهم  ● مع  جع  مظ    والنهي، مثل:  ٱُّٱمضحط 

  واإلنكار، مثل: أ ذو الشيب يلعب ؟ ●

خس  َّ )الشرح: 1(  ● حس  جس  مخ   والتقرير، مثل:  ُّٱ 

َباُب والعدوُّ باملرصاد ؟ ● والتوبيخ، مثل: إالم السِّ
  والتحقير، مثل: كيف تصير عاملًا ونراك النهاَر العبًا والليل نائمًا ؟ والتعظيم، مثل  ●
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قول املتنبي: ●

َرى           َفَقَدْت بفقدك نّيرًا ال يطلع َمْن للمحافل واجلحافل والسُّ

  والتهكم، مثل:ٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ  ٱُّٱٱٱٱٱٱٱہ  ہ  ہ   ہ  ھ  ھ  ھ    َّ )هود: 87(. ●

جغمغ    َّ )البقرة: 214(. ● مع  جع    واالستبطاء، مثل:  ٱُّٱ 

حت  َّ  ● جت  هب  مب   خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  مثــل:   ُّٱ  واالســتبعاد،    
)الدخان:13-12(

جم  َّ )هود: 72(. ● يل  ىل    والتعجب، مثل:  ٱُّٱ 

ىم  َّ )البقرة: 5(. ● مم  خم  حم  جم  يل    والتسوية، مثل:  ٱُّٱ 

) األعراف: 52(. ●   والتمني، مثل:

خئ  َّ )الصف: 10( ● حئ  جئ  يي  ىي  ني  مي   زي    والتشويق، مثل:  ٱُّٱ 
تطبيق يف الّتصور والّتصديق:

هل حّج أبوك ؟ سؤال عن نسبة صحة احلج إلى األب، فيسّمى تصديقًا.. 1
أحجَّ أبوك ؟ سؤال عن نسبة صحة احلج إلى األب، فيسّمى تصديقًا.. 2
ك ؟ سؤال عن تصور شخص احلاج منهما يف هذا العام.. 3 أأبوك حجَّ العام أم عمُّ
أيوَم اخلميس كان يوَم عرفة أم يوم اجلمعة ؟ سؤال عن تّصور الزمان.. 4
أَين اإلمام صليت أم خلفه ؟               سؤال عن تصّور املكان.. 5
أيَّ يوم سافرت ؟                            سؤال عن تصّور الزمان.. 6
َمْن فاز بالدرجة األولى يف ِصفِّه ؟          سؤال عن تصّور العاقل.. 7
ماذا حفظت : أشعرًا أم نثرًا ؟                سؤال عن تصّور غير العاقل.. 8
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َبيِّن التصّور من الّتصديق فيما يأتي:

أأحمُد حفظ أم مروان؟ أحفظت درسك يا خالد ؟ . 1
أقرآنًا حفظت أم حديثًا ؟ أيف البيت صفوان أم يف املسجد ؟. 2
أيوم اخلميس سافرت أم يوم اجلمعة ؟. 3
هل جنحت يا سعيد ؟ هل صليت مع اجلماعة ؟. 4
أليلى ذهبت إلى املتحف أم سارة ؟ . 5

**********

املناقشة 
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الّنداء 

أقسامه وأدواته - خروجه عن معناه

النداء: هو طلُب املتكلمِ إقباَل املخاَطب، بحرف نائب مناب الفعل » أدعو « أو » أنادي «.

أقسامه وأدواته:
أ - نداء القريب، وله أداتان:

» الهمزة «، مثل: أمحّمد، افتح النافذة التي بجوارك.

» أْي « مثل: أْي ُبنّي ال تكسل.

 ب - نداء البعيد، وله ست أدوات:
- » يـــا «، مثل: يا متعلُِّم.

- » أيا «، مثل: أيا سعيد، متى تعود؟

- » هَيا «، مثل: هَيا والدي، متى تعود؟

، َهُلمَّ إلينا. - » آْي «، مثل: آْي عليُّ

، َهُلمَّ إلينا. - » آ «، مثل: آعليُّ

- » وا «، مثل:  وا أبتاه !!

وقــد ينــزل البعيــد منزلــة القريــب إشــارة إلــى قربــه مــن القلــب وحضــوره يف الذهــن، كقــول 
والد لولده ينصحه:

أحسن إني واعظ ومؤدب     فافهم فإن العاقل املتأّدب

وقد يجعل القريب كالبعيد كما يلي:

ــا النحطــاط رتبتــه، مثــل: يــا كســول اجتهــد  - إّمــا لرفعــة رتبتــه، مثــل: يــا رب لطَفــك، وإمَّ
- وهو بجانبك، وإّما لغفلته بنوم أو شرود، مثل: يا رفيقي تنبه - وهو بجانبك.
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خروجه عن معناه:
قد يخرج النداء عن معناه األصلي، فيراد به معاٍن أخرى تفهم من الكالم: 

كالزجر، مثل: يا قلب، متى تستفيق ؟

ٰى   َّ ) النبأ: 40(  ين  ىن  والتحسر، مثل:  ُّٱ 
واإلغراء، مثل: يا مظلوم، طالب بحقك. 

والتعجب، مثل: َيا جَلماِل الربيع !!
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مثِّل لكّل غرض من أغراض النداء اآلتية بجملة مفيدة:. 1
الّتحسر - الّزجر - التعجب .

 ما املعاني املرادة من النداء فيما يأتي ؟. 2
يا مسكُن انتصر ممن أهانك - أسعيد أسرع.

**********

املناقشة 
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منــــــــــي - - التَّ

هو طلب أمر محبوب مستحيل، أو شديد البعد.

ــِرم: »ليــت  ــَت ( وتفيــد اســتحالة حــدوث الشــيء، كمــا يقــول يف الَه  وأداتــه األصليــة ) لَيْ
الشباب يعود.« والبعيد كما يقول املفلس: »ليت لي قنطار ذهب.«

وقد تستعمل يف التمني أدوات أخرى، هي: ) لو، هل، لعل (.

- )لــو(: وتفيــد إظهــار التمنــي بعيــد احلــدوث، أو النــادر ، كمــا يف قولــه تعالــى 
مصــورًا لنــا حــال الكفــار يــوم القيامــة وقــد ندمــوا عــى كفرهــم ، وأدركــوا مصريهــم :  

جس  َّ )الشعراء: 102(. مخ  جخ  مح  جح  مج  حج  ٱُّٱ 

(: إلظهار التمني قريب احلدوث، مثل: لََعلِّي أجنح. - )لََعلَّ

ــى: ــال تعال ــال: ق ــدوث، مث ــب احل ــي قري ــار التمن ــل(: إلظه - )ه
)األعراف:53(.

ــى لكــم دوام الصحــة والتوفيــق؛  ملحوظــة: مــن األخطــاء الشــائعة قولهــم يف املراســالت: أمتنَّ
ألن ذلك ليس مستحياًل وال بعيدًا، بل محبوب متوقع قريب، فالصواب: )أرجو لكم(.

مناذج من الّترجي والّتمني:
» عسى اهلل أن يأتي بالفتح « : ترٍج بعسى؛ ألن الفتح متوقع احلصول.. 1
لعلَّ اهلل يحدث بعد ذلك أمرًا : ترٍج بلعل؛ ألن ذلك متوقع احلصول.. 2
فهل إلى خروج من سبيل: متٍن »بهل«. ألن خروج الكفار من النار مستحيل.. 3
يقول الكسالن: ليتني جنحت: متنٍّ »بليت«؛ ألن جناحه بعيد حصوله.. 4
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مّيز الّترجي من الّتمني فيما يأتي:

لََعلِّي أحج: من ُموِسر أو ُمْعسر . 1
رت   َّ ) قارون: 79(.. 2 يب  ىب  نب  مب   زب    ُّٱ 

» لعلي أبلغ النجاح، جناح املتفوقن . . 3
جس  َّ ) النساء: 84(.. 4 مخ  جخ  مح  جح  مج  حج    ُّٱ 

**********

املناقشة 
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القصر

تعريفه - طرفاه - أقسامه - أسماؤه

تعريفه:

خن  َّ)الرحمــن،  حن  جن  يم   القصــر يف اللغــة: احلبــس، ومنــه قولــه تعالــى:  ُّٱ  
يي  َّ)ص، 51(. ىي  ني  مي  زي  71(وقوله عز اسمه:  ٱٱُّٱ 

 ويف االصطــالح: تخصيــص أمــر بآخــر بطريــق مخصــوص، مثــل: ال يفــوز إاّل 
، إمنــا احليــاة تعــب، األرض متحركــة ال ثابتــة، األرض ثابتــة بــل متحركــة،  املجــدُّ

ما األرض ثابتة لكن متحركة، على الرِّجال العاملن ُنثني.
إذا تأملــت األمثلــة الســابقة رأيــت أّن كّل مثــال منهــا يتضمــن تخصيــص أمــر بآخــر، فاملثــال 
ــواه،  ــى س ــداه إل ــدِّ ال يتع ــاص باملج ــوز خ ــى أن الف ، مبعن ــدِّ ــوز باملج ــص الف ــد تخصي األول يفي
واملثــال الثانــي يفيــد تخصيــص احليــاة بالتعــب، مبعنــى أن احليــاة وقــف علــى التعــب ال تفارقــه 

إلى الراحة، وهكذا يقال يف بقية األمثلة.

وإذا أردت أن تعــرف منشــأ هــذا التخصيــص يف الــكالم، فابحــث يف األمثلــة قليــاًل، خــذ املثال 
ــم يكــن، إذًا  ــه ل ــه وكأن ــد زال من ــْد أنَّ التخصيــص ق ــه النفــي واالســتثناء جَتِ األول واحــذف من
ــدرك أن  ــة تســتطيع أن ت ــل هــذه الطريق ــه، ومبث فالنفــي واالســتثناء همــا وســيلة التخصيــص في
وســائل التخصيــص يف األمثلــة الباقيــة هــي: إمنــــا - العطــف بـــــ ) ال ( أو ) َبــْل ( أو ) لَِكــْن ( 

- وتقدمي ما حقه التأخير.

ويســّمي علمــاء املعانــي التخصيــص املســتفاد مــن هــذه الوســائل » بالَقْصر » ويســمون الوســائل 
نفسها » طرق الَقْصر « 

     ارجــع إلــى األمثلــة مــرة أخــرى وابحــث فيهــا واحــدًا واحــدًا؛ جتــد املتكلــم يف املثــال األول 
يقصــر الفــوز علــى املجــد، فالفــوز مقصــور واملجــد مقصــور عليــه، وهمــا ) طرفــا القصــر ( وملــا كان 
الفــوز صفــة مــن الصفــات واملجــد هــو املوصــوف بهــذه الصفــة كان القصــر يف هــذا املثــال » قصــر 

صفة على موصوف«، مبعنى أن الصفة ال تتعدى املوصوف إلى موصوف آخر. وتراه يف 
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املثــال الثانــي يقصــر احليــاة علــى التعــب، فاحليــاة مقصــورة والتعــب مقصــور عليــه، وملــا كانت 
احليــاة موصوفــة والتعــب صفــة لهــا، كان القصــر يف املثــال » قصــر موصــوف علــى الصفــة » مبعنــى 
أنَّ املوصــوف ال يفــارق صفــة التعــب إلــى صفــة الراحــة، ولــو أنــك تـــأملت جميــع أمثلــة القصــر 
مــا ذكــر منهــا ومــا لــم يذكــر، لوجــدت كل مثــال يشــتمل علــى مقصــور ومقصــور عليــه، ووجدت 
القصــر ال يخلــو عــن إحــدى احلالتــن الســابقتن، فهــو إمــا قصــر صفــة علــى موصــوف، وإمــا 
قصــر موصــوف علــى صفــة، وإذا أردت أن تعــرف ضوابــط تســهل عليــك معرفــة كل مــن املقصــور 

عليه يف كل ما يرد عليك، فانظر إلى اخلالصة اآلتية جتد ذلك مفصاًل.

اخلالصة
القصر تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص. ●

طرق القصر املشهورة أربع: ●

النفي واالستثناء، وهنا يكون املقصور عليه ما بعد أداة االستثناء.. 1
»إمّنا«، ويكون املقصور عليه مؤخرًا وجوبًا.. 2
العطــف بــــ ) ال ( أو ) بــل ( أو ) لكــن (، فــإن كان العطــف بـــ ) ال ( كان املقصــور عليــه . 3

مقاباًل ملا بعدها، وإن كان العطف بـ)بــل( أو )لكن( كان املقصور عليه ما بعدهما.
تقدمي ما حقه التأخير. وهنا يكون املقصور عليه هو املقدم.. 4
ولكّل قصر طرفان: مقصور، ومقصور عليه، وينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قسمن: ●

قصر صفة على موصوف، وقصر موصوف على صفة.
**********
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طرفا القصر

مقصور، ومقصور عليه، وينقسم باعتبار طرفيه إلى قسمني: 
- قصر صفة على موصوف، مثل:)إمنا الشاعر حسان(. 

- وقصر موصوف على صفة، مثل: إمنا حسان شاعر.

أقسامه:
ــأَّال . 1 ــع، ب ــة والواق ــب احلقيق ــه بحس ــور علي ــور باملقص ــص املقص ــو أْن يخت ــي: وه احلقيق

ــاب  ــال مــن ب ــره أصــاًل، مثــل: )ال رزاق إال اهلّل(، والقصــر يف هــذا املث ــى غي يتعــداه إل
قصــر صفــة علــى موصــوف، والصفــة ال تفــارق موصوفهــا إلــى موصــوف آخــر مطلقــًا، 
فالــرزاق صفــة ال تتعــدى املولــى جــل ثنــاؤه إلــى ســواه، ويســّمى القصــر يف هــذا املثــال 

قصرًا حقيقيًا.
اإلضــايف: وهــو مــا كان االختصــاص فيــه بحســب اإلضافــة إلــى شــيء معــن، مثــل: . 2

)ال جواد إال علّي( ومثل: )إمنا حسن الشجاع.(
فــإذا تدبــرت املثالــن الســابقن، جتــد القصــر يف أولهــا مــن بــاب قصــر الصفــة علــى املوصــوف، 
ــه  ــت املقصــور يف كلِّ منهــا وجدت ــى الصفــة، وإذا تأمل ــاب قصــر املوصــوف عل ويف ثانيهــا مــن ب
مختصــًا باملقصــور عليــه باإلضافــة إلــى شــيء معــن ال إلــى جميــع مــا عــداه، فاملتكلــم يف املثــال 
ــاًل، وليــس مــن قصــده أنَّ هــذه  ــد مث ــة بخال ــّي مقارن األول يقصــد قصــر صفــة اجلــود علــى عل
الصفــة ال توجــد يف غيــر علــّي مــن جميــع أفــراد اإلنســان، فــإن الواقــع خــالف ذلــك، وكذلــك 
احلــال يف املثــال الثانــي، ولذلــك يســمى القصــر يف املثالــن: قصــرًا إضافيــًا، وكــذاك كل قصــر 

يكون التخصيص فيه باإلضافة إلى شيء آخر.

أسماؤه:
ينقسم القصر اإلضايف باعتبار حال املخاطب إلى ثالثة أقسام:

قصــر إفــراد: إذا اعتقــد املخاطــب الشــراكة يف احلكــم بــن املقصــور عليــه وغيــره، مثــل: . 1
إمنا اهلل إله واحد، خوطب به من يعتقد أن اهلل ثالث ثالثة.

قصر قلب: إذا اعتقد املخاطب عكس احلكم الذي تثبته بالقصر، مثل: ما عالم . 2
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ا على من يزعم أنَّ غيره أعلم منه. إال خالد، رّدً
قصــر تعيــن: إذا كان املخاطــب متــرددًا يف احلكــم بــن املقصــور عليــه وغيــره، مثــل: مــا 

ا على من تردد يف إثبات العلم له ولبعض الشركاء اآلخرين. عالم إاّل خالد، رّدً



37

َعنِّ املقصور واملقصور عليه يف اجلمل اآلتية، مبيِّنًا الفرق بينهما يف املعنى:. 1
- إمنا يحبُّ علّي السباحة صباحًا.

- إمنا يحّب السباحة يف الصباح علّي.

- إمنا يحبُّ علّي يف الصباح السباحة.
أي اجلملتن اآلتيتن أبلغ يف مدح سعيد؟ وضح السبب:. 2

- إمّنا يجيد اخلطابة سعيد، أو إمنا سعيد يجيد اخلطابة.
اجعل اجلمل ااّلتية مفيدة للقصر، ثم بن نوع القصر وطريقه:. 3

ــدوم  ــزكاة - ي ــال يف أداء ال ــة امل ــل - برك ــادة يف العق ــارب زي ــول التج ــدة - ط ــراغ مفس الف
السرور برؤية اإلخوان .

)ما يسر الوالدين إال جنابة األبناء(
متــى يكــون القصــر يف هــذه اجلملــة قصــر قلــب؟ ومتــى يكــون قصــر إفــراد؟ ومتــى يكــون . 4

قصر تعين؟ 
**********

املناقشة 
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الفصل والوصل

حقيقتهما - مواضع الفصل - مواضع الوصل

حقيقــة الوصــل: عطــف جملــة علــى أخــرى بــــــــ  ) الــواو (، مثــل: املجــدُّ الناجــح يواظــب 
ــدوا يف  ــكم، اجته ــدوا يف دروس ــل: اجته ــف، مث ــذا العط ــرك ه ــل: ت ــة الفص ــع. وحقيق ويطي

البالغة.

أواًلمواضع الفصل:يجب الفصل يف تالثة مواضع 

1 - إذا كان بــن اجلملتــن احّتــاد تــام، فتكــون اجلملــة الثانيــة توكيــدًا لأولــى، مثــل 
نن   ىن    َّ )الطارق: 17(.  من  زن  رن  قوله تعالى   ُّٱٱٱ 

زن  َّ ) طه: 120(.  رن  مم  ام   يل  أو بيانًا لها، مثل: ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

أو بــداًل منهــا، مثــل: أســاعد والــدي: أحمــل عنــه حوائــج البيــت. ويقــال: إن بــن اجلملتن 
كمال االتصال.

خل  2 - إذا كانــت اجلملــة الثانيــة جوابــًا عــن ســؤال ناشــئ عــن األولــى:ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱُّٱ 
ــن  ــم  ال تبرئ ــال: ل ــائاًل ق ــكأّن س ــف: 53( ف ىم   َّ ) يوس مم  خم  حم  يلجم  ىل  مل 

ارة بالسوِء. نفسك ؟ فقالت: إنَّ النفس ألمَّ
ويقال: بن اجلملتن شبه كمال االتصال.

3 - أن يكــون بــن اجلملتــن تبايــن تــام .وذلــك بــأن تختلفــا خبــرًا وإنشــاًء أوال تكــون بينهمــا 
مناسبة ما، ويقال حينئذ إن بن اجلملتن كمال انقطاع.

كقولك:- السماء ممطرة عليَّ يغدو إلى عمله مبكرًا.

وكقول الشاعر:- 

وإمنا املرء بأصغريه ..كل امرئ َرْهٌن مبا لديه
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ثانيًا- مواضع الوصل:
يجب الوصل يف ثالثة مواضع:

إذا اتفقــت اجلملتــان واشــتركتا يف احلكــم اإلعرابــي مثــل : لكنــي أصــوم وأفطــر، فجملــة 	. 
أصوم يف محل رفع خبر لكن، وجملة أفطر كذلك .

ــد وال 	.  ــل : اجتِه ــل، مث ــى للفص ــة وال مقتض ــبة التام ــع املناس ــاء م ــرًا وإنش ــا خب إذا اتفقت
ــه«  ــدي، أحمــل عن ــل: »أســاعد وال ــا مث ــل: يجتهــد أحمــد ويواظــب، أمَّ تتغيــب، ومث
فاجلملتــان وإن اتفقتــا يف اخلبريــة واملناســبة، ولكــن الــذي اقتضــى الفصــل وتــرك العطــف 
ــل  ــك: فمه ــه؛ وكذل ــى كل ــف عل ــيء ال يعط ــض الش ــى، وبع ــض األول ــة بع أن الثاني
الكافريــن أمهلهــم جملتــان متفقتــان يف اإلنشــاء لكــن الثانيــة عــن األولــى وتوكيــد لهــا، 

والشيء ال يعطف على نفسه.

ــن 	.  ــل: ) ال وشــفاه اهلل ( يف جــواب م ــًا مث ــرًا وإنشــاء وكان الفصــل موهم ــا خب إذا اختلفت
ســألك: أُشــِفَي والــدك ؟ فهنــا جملتــان مختلفتــان : فــــــــــ » ال » جملــة خبريــة معناهــا 
» مــا شــفي » وجملــة »وشــفاه اهلل« إنشــائية دعائيــة، فــكان الواجــب الفصــل الختالفهمــا، 

لكّنا وصلنا بالواو دفعًا إليهام الدعاء عليه لو فصلنا لقلنا » ال شفاه اهلل ».
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بّن مواضع الوصل والفصل فيما يأتي موضحًا السبب يف كل مثال: . 1
قال بعض احلكماء: العبد حّر إذا قنع، واحلر عبد إذا طمع.	. 

وقال ابن الرومي:	. 

قد يسبق اخلير طالب عجل    ويرهق الشر ممعنًا هربه

وقال حسان:	. 

أحتال للمال إن أودى فأكسبه      ولست للعرض إن أودى مبحتال

وقال الطغرائي:	. 

يا واِردًا ُسؤر عيش كّله كدر      أنفقت عمرك يف أيامك األول

هاِت مثالن للجمل املفصول بينها لشبه كمال االتصال.. 2
هاِت مثالن للجمل املفصول بينها لشبه كمال االنقطاع.. 3
َمثِّل مبثالن لكل موضع من مواضع الوصل.. 4

**********

املناقشة 
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اإليجاز واإلطناب واملساواة

أّواًل - اإليجاز:
ــرف  ــر بالع ــو وأم ــذ العف ــى:- }خ ــه تعال ــة مثلقول ــاظ قليل ــرة يف ألف ــي الكثي ــع املعان ــو وض ه

وأعرض عن اجلاهلين{ )األعراف :199(

أنواع اإليجاز:

ــل:  ــى، مث ــام املعن ــع مت ــة م 1- اإليجــاز باحلــذف : ويكــون بحــذف كلمــة أو جمل
ــًة  ــُت فاكه ــل: أكل ــة ، ومث ــل القري ــف: 82( أي أه ) يوس ــى:  ــه تعال قول

وماًء، وهذا حذف جملة، إذ التقدير َوشربُت ماء.

2- اإليجــاز بالقصــر: ويكــون بتضمــن العبــارات القصيــرة معانــي كثيــرة مــن غيــر 
حذف.

مث   َّ ) البقــرة: 179( اآليــة توضــح معانــى كثيــرة  هت  مت  خت  - مثــل: قولــه تعالــى:  ُّٱ 
من تخويف للقاتل وحقن الدماء وشعور باألمن.

ــَلْم(. فمعنــى هاتــن الكلمتــن:  ــِلْم َتْس - وجــاء يف كتــاب رســول اهللإلــى كســرى: )أْس
أعــرف اإلســالم، وادخــل فيــه، وســلم أمــرك هللَّ باالنقيــاد والطاعــة، فــإن حتقــق ذلــك ســلمت 

نفسك من العذاب، وسلطانك من االنهيار.

الفرق بني نوعي اإليجاز:
ــا إيجــاز احلــذف فغايتــه اختصــار الــكالم وقلــة  ر فيــه معــان كثيــرة، أمَّ هــو أنَّ إيجــاز القصــر ُيقــدَّ

ألفاظه، وسر جمال اإليجاز إثارة العقل وحتريك الذهن، وإمتاع النفس.

دواعي اإليجاز:
- تســهيل احلفــظ ،  فكلمــا كان الــكالم وجيــزًا كان أســهل للحفــظ، وتقريــب الفهــم، وضيــق 

املقام أي أن املواقف والوقت ال يسمحان باإلطالة، ودفع الضجر والسآمة.
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 ومواضــع اإليجــاز التــي يستحســن فيهــا كثيــرة، نذكــر منها: الشــكر علــى النعــم، واالعتذار، 
والوعد.

ثانيًا - اإلطناب:

هــو أداء املعنــى بأكثــر مــن عبــارة ســواء أكانــت الزيــادة كلمــة أم جملــة بشــرط أن 
مث  زث  رث  يت  ىت  نت  مت   زت  رت  يب  ىب  تكــون لهــا فائــدة، مثــل:  ُّٱ 
ــو  ــع اهلل، فه ــث م ــذذًا باحلدي ــكالم تل ــى ال ــيدنا موس ــط س ــه: 18( بس ىث  َّٱ)ط نث 
ــه كان  ــع أن ــك أطــال م ــة؛ لذل ــذه املنزل ــزة ويســعد أعظــم ســعادة به ــم رّب الع يكل
يكفيــه أن يقــول: ) هــي عصــاي أتــوكأ عليهــا (، فهــو تطويــل لفائــدة وهــي الرغبــة 

يف إطالة احلديث مع احملبوب.

دواعــي اإلطنــاب: قصــد التعظيــم واإلجــالل و اإلهانــة والتحقيــر، وإرادة اخلصــوص، 
والتنبيه، وإرادة العموم.

مــوارد اإلطنــاب: الصلــح بــن األفــراد أو اجلماعــات، والتهنئــة بالشــيء، واملــدح والثنــاء، 
والذم والهجاء، ورسائل الوالة إلى الرؤساء وامللوك، ومنشورات الرؤساء للشعب.

أقسام اإلطناب:

ىث   َّ ) القــدر: 4( خــص  نث  مث  1- ذكــر اخلــاّص بعــد العــام: ومنــه قولــه تعالــى:  ٱُّٱ 
ــوم  ــل يف عم ــه داخ ــع أن ــل م ــو جبري ــر وه ــروح بالذك ــى - ال ــبحانه وتعال اهلل - س
املالئكــة تكريــًا لــه وتعظيمــًا لشــأنه كأنــه ليــس منهــم، ومنه قولــه ســبحانه وتعالى: 
ني  َّ ) البقــرة: 97( وجبريــل وميــكال  مي   زي  ري  ٰى  ين  ىن  نن  ُّٱ 

خل  مــن املالئكــة وذكــرا هنــا للتنبيــه علــى زيــادة فضلهمــا، وقولــه جــل شــأنه:  ُّٱ 
جم  َّ ) البقــرة: 236( خــص اهلل الصــالة الوســطى مــع أنهــا  يل  ىل  مل 

داخلة يف عموم الصلوات تنبيهًا على فضلها.

2- ذكر العاّم بعد اخلاص: وذلك إلفادة العموم مع العناية بشأن اخلاص 
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جن  مم  خم  لذكــره مرتــن، مــرة وحــده، ومــرة مندرجــًا حتــت العــاّم كقولــه تعالــى:  ُّٱ 
ــت  ــدان ومــن دخــل بي ــوح:30( فالوال ٰه َّ )ن مه  جه  هن   من  خن  حن 

الداعي داخلون يف املؤمنن واملؤمنات وذكروا زيادة يف الدعاء لهم.

حض  جض  مص   خص  حص  مس  خس  ــه تعالــى:   ُّٱ  3- اإليضــاح بعــد اإلبهــام: ومنــه قول
مض  َّ )احلجــر: 66( أن دابــر إلــى آخــره إيضــاح لإلبهــام الــذي تضمنــه لفــظ  خض 
ــق  ــى طري ــرة عل ــن، م ــى يف النفــوس بذكــره مرت ــر املعن ــادة تقري ــك لزي ــر، وذل األم

اإلجمال واإلبهام، ومرة على طريق اإليضاح والتفصيل.

4- التكــرار: وقــد ورد يف القــرآن وكالم العــرب منــه الشــيء الكثيــر، ويكــون لــدواع 
جت  َّ  هب  مب  خب  حب  جب  هئ   مئ  كتأكيــد اإلنــذار أو طــول الفصــل، كقولــه تعالــى:  ٱٱُّٱ 

مي  ــه تعالــى:  ُّٱ  ــٌد لهــا، ويف قول ــة تأكي ــذار والثاني ــى زجــر وإن ــة األول ــر: 3-4( اآلي )التكاث

ىئ َّ  نئ  مئ  زئ   ٰذ              يي  ىي 
ــية أن  ــه، خش ــن األول ومتعلق ــل ب ــول الفص ــبنهم« لط ــرر »ال حتس ــران: 188( ك )آل عم

مظ  حط  مض   خض  يكــون الذهــن قــد غفــل عمــا ذكــر أّواًل، ومنــه قولــه تعالــى:  ُّٱحض 
حف   َّ )يوسف: 4(. جف  مغ  جغ  مع  جع 

5- االعتراض باالحتراس:

مثل قول الشاعر:

ْغُتهـــــــــا        قد أحوجْت سمعي إلى ُترجماِن إنَّ الثمانن وُبلِّ

»وبلغتهــا« جملــة معترضــة قصــد بهــا الشــاعر الدعــاء ملــن يخاطبــه كأنــه قــال لــه بلغــك اهلل 
الثمانــن التــي أنــا فيهــا، وكقــول الرســول �: )املُؤمــُن القــويُّ خيــٌر وأحــبُّ إلــى اهلل تعالــى مــن 
ــى ال  ــل حت ــراس جمي ــٌر( احت ــول )ويف كلٍّ خي ــول الرس ــٌر(، فق ــف، ويف كلٍّ خي ــن الضعي املُؤم

يتوهم القارئ أنَّ املؤمن الضعيف ال خير فيه.
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6- التذييــل: وهــو تعقيــب اجلملــة بجملــة أخــرى تشــتمل علــى معناهــا للتوكيــد 
ــا أن يكــون جاريــًا مجــرى املثــل الســتقالل  وهــو أشــبه باحلكمــة أو املثــل، وهــو إمَّ

ري  ٰى  ين  ننىن   من  زن  رن  مم  معنــاه واســتغنائه عمــا قبلــه كمــا يف قولــه تعالــى:  ُّٱ 
زي  َّ )اإلســراء: 81( اجلملــة الثانيــة تعقيبــًا علــى اجلملــة األولــى مشــتملة علــى معناهــا 
مل َّ ) األنبيــاء: 35( فهــذا تذييــل جــار  خل   حل  جل  وتوكيــدًا لهــا، وقولــه تعالــى:  ٱُّٱ 
مجــرى املثــل، وقــد يكــون غيــر جــار مجــرى املثــل لعــدم اســتغنائه عمــا قبلــه كقولــه 
مت   َّ )األنبيــاء: 35( فهــل يجــازى إال  زت  رت  يب  نبىب  مب  زب  رب  تعالــى:  ُّٱ 
ــه،  ــا قبل ــد مل ــل توكي ــذا التذيي ــم«، وه ــك جزيناه ــه تعالى»ذل ــل لقول ــور تذيي الكف
ــه إال  ــرض من ــم الغ ــاه وال يفه ــتقل مبعن ــر مس ــه غي ــاه، ولكن ــى معن ــتماله عل الش

مبعونة ما قبله.
**********
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ثالثًا - املساواة

املساواة: تساوي اللفظ واملعنى، بحيث ال يزيد أحدهما على اآلخر، ومن أمثلتها:

من   َّ ) املزمــل: 20( األلفــاظ واملعانــي يف هــذه  زن  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  ــه تعالــى:  ُّٱ  قول
ــت  ــو حاول ــك ل ــك أن ــى ذل ــى اآلخــر، ومعن ــا عل ــد أحده ــة متســاوية، ال يزي اآلي
ــه  ــك أيضــًا قول ــن ذل ــى وفســد، وم ــلَّ املعن ــادة شــيء لق ــا أو زي حــذف شــيء منه

جل  مك  لك  خك  مض َّ )فاطــر: 43( وقولــه تعالــى:  ُّٱ  خض  حض  جض  مص  خص  تعالــى:  ُّٱ 
ــرام  ــّن واحل ــالل ب ــه � »احل ــام: 68( وقول جن َّ )األنع مم  خم  حم  جم  هل  مل  خل  حل  

بّن، وبينهما أمور مشتبهات.«

ــن  ــدات ب ــة والتشــريعية، ونصــوص املعاه ــواد القانوني ــن مواضــع املســاواة: نصــوص امل وم
ــات احلقــوق  ــب الشــريعة، وبيان ــن، ومطال ــات أحــكام الدي ــرارات واملراســم، وبيان ــدول، والق ال

والواجبات، وغير ذلك ما يشبه هذه املجاالت.
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بّن جمال اإليجاز فيما يأتي، ذاكرًا من أي نوع هو :. 1
 -خطــب زيــاد بــن أبيــه فقــال: أيهــا النــاس: ال ينعكــم ســوء مــا تعلمــون عّنــا أْن  - - تشــفعوا 

بأحسن ما تسمعون منا.

 -ّوقع أبو جعفر املنصور يف شكوى قوم من عاملهم: » كما تكونون ُيَولَّى عليكم .

2. بّن نوع اإلطناب فيما يأتي:

ربزب  يئ  ىئ  قــال تعالــى : 
نت  َّ) األعراف: 98-97(. مت  زت  رت  يب  ىب  نب   مب 

حل  جل  مك  لك  خك  حك  جك  حقمق  مف   خف  حف  جف  مغ  وقــال جــل شــأنه:  ُّٱ 
مل َّ )األنبياء: 35-34(. خل  

**********

املناقشة 



     القسم الثاني- علم البيان
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أّوال - علم البيان

تعريفه:
هــو علــم ُيبَْحــُث فيــه عــن شــكل األلفــاظ مــن حيــث تبيينهــا للمعانــي: هــل هــي يف صيغــة 

احلقيقة املجردة، أو التشبيه، أو املجاز، أو الكناية.

 وقد قسم العلماء وضوح الداللة إلى ثالثة أقسام:

داللــة املطابقــة: وهــي داللــة اللفــظ علــى متــام مــا ُوِضــَع لــه، كداللــة )اإلنســان( علــى . 1
احليوان الناطق، وهذه ال حتتاج إلى فهم.

ــظ . 2 ــة لف ــه، كدالل ــى املوضــوع ل ــى جــزء املعن ــظ عل ــة اللف ــة التضمــن: وهــي دالل دالل
)إنسان( على حيوان فقط، أو )ناطق فقط( وهذه هي الداللة التضمينية.

داللــة االلتــزام: وهــي داللــة اللفــظ علــى الزم مســّماه، فــإذا رأيــت شــبحًا مــن ُبعــد، . 3
فقلــت: أ جمــاد أم متحــرك مــاٍش؟ فقيــل لــك: هــذا أســد، فهمــت أنــه متحــرك مــاش؛ 

ألن التحرك واملشي الزمان له.
**********
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الّتشبيه

أركانه - أدواته - طرفاه
ــف  ــد يف وص ــارك األس ــًا ش ــت أّن علي ــد بين ــون ق ــرأة( تك ــد يف اجل ــيٌّ كاألس ــت: )عل إذا قل
اجلــرأة، وقــد اشــتمل هــذا املثــال علــى أركان التشــبيه األربعــة وهــي: املشــبَّه، واملشــّبه بــه، وأداة 
الّتشــبيه، ووجــه الّشــبه، فاملشــّبه )علــي( واملشــّبه بــه )األســد( واألداة )الــكاف( ووجــه الشــبه 

)اجلرأة(. 

به و يحاكي وما يف معناها.  ، وِمثْل، وِشْ ومن أدوات التشبيه: الكاف، وكأنَّ

وطرفــاه: املشــّبه واملشــّبه بــه، وهمــا الركنــان األساســيان اللــذان ال يحتمــالن الســقوط، فــال 
بــد مــن ذكرهمــا معــًا، إذ لــو حــذف أحدهمــا لــم ُيســم تشــبيهًا، أمــا األداة ووجــه الشــبه فكثيــرًا 

ما يحذف أحدهما أو كالهما ويبقى الكالم تشبيهًا مثل:

علي أسد جرأة: محذوف األداء وحدها. 	. 

علي كاألسد: محذوف ووجه الشبه وحده.	. 

علــي أســد: محــذوف وجــه الشــبه واألداة، ويســّمى هــذا »تشــبيهًا بليغــًا« فكأنــك تّدعــي 	. 
ــا  ــن األداة هن ــه، لك ــبيه ب ــه، ال ش ــد بعين ــو األس ــًا ه ــه أنَّ علي ــت األداة والوج ــا حذف ملَّ

ملحوظة.

اخلالصة
التشبيه: بيان أنَّ شيئًا شارك غيره يف وصفه بأداة ملفوظة، أو ملحوظة.
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1 - استخرج أركان التشبيه يف اجلمل اآلتية:

- هذا الرياضي كالسهم يف السرعة .

- الِعْطُر مثل الياسمن رائحته.

- التوب كأنه حرير.

املناقشة 
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أغراض الّتشبيه:

ــي  ــه وغــرض يقصــده، والّتشــبيه ُيدن ــى الّتشــبيه إال لهــدف يرمــي إلي املتحــدث ال يلجــأ إل
الَقِصــّي، ويذلــل الَعِصــّي، ويكشــف اخلفــّي، وإنَّ مــن البيــان لســحرًا، والبليــغ يســتطيع بســحر 

بيانه أْن يتصرف يف املفاهيم:

التنفير من التشبيه:. 1
بأْن ُيَنّفَر من اللذيذ الطيب، فيقول عن العسل: هذا قيء الزنانير - لتقبيح املشبه.

تزين املشّبه: . 2
يزيــن املتكلــم املشــّبه ويظهــره يف صــورة للنفــوس يتخيلــه املخاطــب كذلــك فيؤَتــى مبشــّبه بــه، 

حسب الصورة أو املعنى، قال الشريف الرَّضي:

ألنَّنــي الّشــَباِب  َلــوَن  يــا  ــِك  َتْوأَمــاُأِحبُّ والَعــِن  الَقلــِب  يف  رأيُتُكَمــا 
شــبهُه كنــِت  إذ  القلــِب  ســواَد  منُكَمــا؟َســَكنِت  القلــُب  َمــِن  ِعــّز ٍ ِمــْن  أدِر  فلــم 

ففــي قولــه: » ســكنِت ســواد القلــب إذ كنــت شــبهه » يشــبه حبيبتــه بحبــة القلــب الســوداء 
التي هي مناط احلياة يف اإلنسان.

بيان إمكان التشبيه. 3
يقول الشاعر:

محمد َبشـــــٌر وليــــــس كالبشــــــر      بل هو ياقوتة والناس كاحلجر 

ويقول آخر:

فإن َتُفِق اأَلناَم وأنت منهم        فإنَّ املسَك بعُض دم الغزال

بيان مقدار التشبيه:. 4
أْو يبن مقدار وصف املشّبه فيما يتفاوت لونه أو طعمه:

لونه أحمر كالدم أو كالورد - لونه أسود كالفحم أو كالغراب - لونه أبيض كالثلج أو 



52

مان - طعمه حلو كالّتمر أو كالعسل. كامللح - طعمه حامض كالليمون أو الرُّ

تقرير حال التشبيه:. 1
أْو يكــون الشــيء معنويــًا خفيــًا فتأتــي لــه بأمثلــه حســية ليتضــح ويقــوى ويتقــرر؛ ألّن النفــوس 

تقنع باحلسيات أكثر: مثل: ذوق البالغة يف الكالم كذوق امللح يف الطعام 

ها     مثل الزجاجة كسرها ال يجبر ومثل: إنَّ القلوَب إذا تنافر ُودُّ

فتشبيه القلوب املتنافرة بزجاجة متكسرة يتقرر املراد من أنَّها ال تعود للرضا.

اخلالصة
ــا التنفيــر مــن املشــّبه، أو حتســينه، أو بيــان إمكانــه، أو بيــان مقــداره، أو  أغــراض التشــبيه: إمَّ

تقرير احلال بضرب املثال.
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ْ أغراض الّتشبيه مِمَّا يأتي:  َبنِّ

كم من أٍب قد عال بابن ُذرا شرف      كما عال برسول اهلل عدناُن. 1
قال بعضهم يف سوداء: أشبهِك املسُك وأشبهِته .. 2
أصفر كالليمون، وأسود كالليل .. 3
ْور يف الشجر، ) والنَّور : الزهرة يف الغصون (.. 4 عر كالنَّ يب للشَّ الشَّ
وُء كنافخ الكيِر.. 5 اجلليس الصالح كحامل املسك، واجلليس السَّ
قال ابن الرومي:. 6

عيبــًا الظهــر  حدبــة  فهــي يف احلســن من صفــات الهالِلالَتُظــنَّ 
ُمْحَدوْدبِــاٌت الِقِســيُّ  ــيوكــذاك  ــا والعوال َب ــن الظُّ ــى م ــي أنَْك وه

**********

َّ

املناقشة 

َّ
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أنواع الّتشبيه 

اواًل : تشبيه الّتمثيل: 

نث َّ  مث  زث   رث  يت  ىت  نت  مت  زت  رت   ــى:  ُّٱ  يب  ــال تعال ق
)العنكبــوت: 41( شــبَّه اهلُل - تعالــى - حــال الكافريــن حــن اعتمــدوا يف النصــرة علــى 

أصنامهــم بحــال العنكبــوت، نســجت مــن خيوطهــا الضعيفــة بيتــًا لهــا، ال يلبــث 
ــوت تشــبيهًا  ــار بالعنكب ــا تشــبيه الكف ــراد هن ــس امل ــح فيتالشــى، فلي ــه الري أْن متزق
مفــردًا، إذ ال تشــابه بينهمــا يف احلجــم وال يف الصــورة، بــل املــراد: » متثيــل« حالهــم 
يف اغترارهــم بحمايــة األصنــام إياهــم مــع عجزهــا بحــال العنكبــوت يف تشــبثها ببيتها 

الواهن. 

قــال رســول اهلل � : » مثــل القائــم علــى ُحــُدوِد اهلِل والواِقــع فيهــا كمثــل قــْوٍم اســتهموا علــى 
ســفينٍة فأَصــاَب بعضُهــم أعاَلَهــا، وبعضُهــم أَْســَفَلها، فــكان الَّذيــن يف أســفلها إذا اســتقوا مــن 
ــا خرقَنــا يف نصيبَنــا خْرًقــا َولَــْم نــؤِذ َمــن َفْوقنــا، فــإَنْ  وا علــى َمــن فوقُهــْم، فقالُــوا: لَــو أَنَّ املـَـاِء َمــرُّ

يتركوُهْم وما أراُدوا هلُكوا جميًعا، وإن أخذوا على أيِديِهْم جنْوا وجنْوا جميعًا.«

تضمن هذا احلديث الشريف ثالثة تشبيهات:

األّول: ُشــبهت فيــه أحــكام الشــريعة الغــراء يف حفاظهــا لســالمة املجتمــع وكفالتهــا ألمنــه 
بالســفينة اّلتــي تقطــع براكبيهــا أنــواء البحــار يف أمــن ودعــة وســالمة مــن املخاطــر متــى ســددوا 

قيادها، وأحسنوا تصريفها.

ــون احلــالل وُيحّرمــون احلــرام،  الّثانــي: تشــبيه القائمــن علــى حــدود اهلل، وهــم الذيــن ُيحلُّ
ــى  ــون أعل ــن يركب ــا مب ــة وتوجيهه ــادة األم ــون قي ــرون باملعــروف، وينهــون عــن املنكــر، ويتول ويأم
ــكان  ــم امل ــفينة له ــى الس ــن يف أعل ــا أنَّ الراكب ــم، كم ــو مراتبه ــارة لعل ــك إش ــفينة، ويف ذل الس

الرفيع.

ــى  ــوا أســفل الســفينة، إشــارة إل الّثالــث: تشــبيه الواقعــن يف احلــدود واملنتهكــن مبــن أصاب
 ، انحطاطهم بهذه األفعال، ومن روعة التمثيل متثيل املجتمع بالسفينة العائمة يف ِخضمِّ
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واسع عميق عرضة لأعاصير الهوجاء، واألمواج املتالطمة.

اخلالصة
ــك  ــدد، ويســمى كذل ــن متع ــة م ــبه صــورة منتزع ــًا إذا كان وجــه الّش ى التشــبيه متثيلي ــمَّ ُيَس

)تشبيهًا مركبًا(.
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بن وجه الّشبه التمثيلي فيما يلي:

قال تعالى:

 )اجلمعة: 5(.. 1

ىف . 2 يث  ىث  نث  مث  زث  رث  يت   ىت  نت  مت  زت  رت  يب  ىب  ٱُّٱ  نب   
يف َّ )البقرة: 2(.

ىت . 3 نت  مت   زت  رت  يب  ىب  نب  مب  زب  رب  يئ  ىئ   نئ  مئ  زئ   ُّٱ 
يت  )النور: 39(.

ٰى . 4 ين  ىن  نن  من  زن  ممرن  ام  يل   ىل  مل  يك  ىك  مك  لك  اك  يق  ىق  يف    ُّٱ 
مب  َّ )النور: 40(. خب  حب  جب  هئ  مئ  خئ  حئ  جئ  يي  نيىي  مي  زي   ري 

املناقشة 
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ثانيًا : الّتشبيه املقلوب:
ــإذا  ــه أقــوى وأوضــح مــن ظهــوره يف املشــّبه، ف األصــل يف وجــه الشــبه أْن يكــون ظهــوره يف املشــّبه ب
قلنــا: » خــّده كالــورد « كان مــن املعلــوم أنَّ احلمــرة واجلمــال يف الــورد أظهــر وأقــوى منهــا يف اخلــّد، فــكان 
» تشــبيهًا أصليــًا « هــذا هــو الوضــع الطبيعــي والتعبيــر األساســي، لكننــا إذا بالغنــا يف التشــبيه زاعمــن أنَّ 
اجلمــال واحلمــرة يف خــذه أظهــر وأقــوى منهمــا يف الــورد، وأنَّهمــا يف اخلــد أصــل، ويف الــورد تبــع، نكــون 

متالعبن باأللفاظ » قالبن للحقائق » نقصد النكتة واملبالغة فنقول:

الورد يحكي خده      والرمح يشبه قده

فهذان تشبيهان مقلوبان أصلهما: خّده يحكي الورد، وقّده يشبه الرمح.

اخلالصة
التَّشبيه املقلوب: جعل املشبه مشبهًا به، بادعاء أنَّ وجه الشبه فيه أقوى وأظهر.
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1. َحوِّل التشبيهات اآلتية إلى تشبيهات مقلوبة وبّن أيها أبلغ.
رسول اهلل � وجهه كالقمر ليلة البدر.     	. 

وصدره كالبحر ِحْلمًا وعلمًا.	. 

وعزمه كالسيف حزمًا.         	. 

ويده كالغيث جودًا وكرمًا.	. 

2. ُردَّ التشبيهات املقلوبة إلى أصلها:
  كأن الّنســيم لطــف أبــي القاســم � ، وكأنَّ نشــَر الــروض حســُن ســيرته، وكأنَّ ضــوء النهــار 

جبيُنُه.

املناقشة 



59

مني: ثالثًا الّتشبيه الضِّ
جاءك رجل َهِرم يبتغي أْن تعلمه الصرف، وأردت صرفه، فإن قلَت:

» الَهــِرم كحطــب مهمــا ســقيته ال يثمــر، أو الهــرم صخــر ال ُينِبــت«، كان هــذا تشــبيهًا صريحــًا أَلنــك 	. 
أتيت بالّتشبيه في صوره المعروفة، ولو أنه في المثال الثاني بدون أداة، أما لو قلَت:

»الَهــِرم ال يتعلــم، هــل ســمعت حطبــًا أثمــر؟ أو الصخــر ال ينبــت، أو الكتابــة علــى المــاء ال تثــبت » 	. 
كان هــذا ) تشــبيهًا ضمنيــًا (؛ ألن اجلملــة الثانيــة أتيــت بهــا كالدليــل علــى األولــى، وليســت 
ــمُّ مــن  ــكاف ال ملفوظــة وال ملحوظــة، ولكــن رائحــة الّتشــبيه ُتَش ــرًا للهــرم، وال وجــود لل خب

خالل جملتك الثانية، فكان هذا ) تشبيهًا ضمنيًا (.

اخلالصة
منــي: تشــبيه ال يوضــع فيــه املشــّبه واملشــّبه بــه يف صــورة مــن صــور الّتشــبيه املعروفــة،  الّتشــبيه الضِّ

بل ُيلمحان يف التركيب.
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يقول الشافعي:

أدِب   وذي  عقــل  لــذي  املَقــام  يف  واغتــرِبمــا  األوطــان  فــدِع  راحــة  مــن 
تفارقــه   عمــن  عوضــًا  َتِــْد  وانَصــْب فــإنَّ لذيــذ العيــش يف النََّصــِب ســافْر 
ــهم لــوال فــراق القــوس لــم ُيِصــِب اأُلْســُد لــوال فــراق الغــاب مــا افترســْت والسَّ

استخرج ما يف األبيات من تشبيهات ضمنية

املناقشة 
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الّتشبيه البليغ

التشــبيه الســطحي الــذي يســتعمله أربــاب العلــوم لإليضــاح والبيــان، وتقريــب الشــيء إلــى 
ــي  ــبيه الفن ــا التش ــال، أّم ــن اخلي ــوه م ــه، وخل ــوره وجفاف ــة، لظه ــه للبالغ ــر في ــان، ال أث األذه

املمتزج باخليال واحلركة فهو الذي ُيْعنى به فحول الشعراء.

ْل قول املعرِّي َيِصف سهيال من جنوم السماء: َتَأمَّ

ْمــــح ُمْقَلُة الغضباِن ْمــــَح يف احــــمراٍر كما      ُتْسِرُع يف اللَّ ُيْسرُع اللَّ

ترى أنَّ هذا النابغة رغم أنه ال يرى قد وصف النجم وصفًا حتدى به املبصرين  

وتأمل قول املتنبي:

َبِليُت بَِلى األطالل إْن لم أقف بها      وقوَف َشِحيٍح ضاع يف التُّْرِب خامته

جَتِــْد أنــه قــد أســرك بروعــة تشــبيهه هــذا، لتقــف معــه طويــاًل علــى أطاللــه، يفتــش عــن قلبــه 
الــذي أضلــه هنــاك، كمــا يقــف شــحيح ضــاع منــه خامتــه يف التــراب، فهــو يقلــب كل حصــاة، 

ويبحث كل جانب.

ــَرد، واخلــّد بالــورد،  وقــد جــرى العــرب علــى تشــبيه الوجــه اجلميــل بالبــدر، واألســنان بالَب
ــات  ــْن، واجلــداول باحليَّ ــاء الصــايف باللَُّج ــان، وامل ــوام بغصــن الب ــل، والق ــعر الفاحــم باللي والشَّ
امللتويــة؛ والطائــش بالَفــراش، والذليــل بالوتــِد، واملاكــر بالثعلــب، والشــجاع باألســد، واملــؤذي 

بالعقرب. 

كمــا اشــتهر رجــاٌل ِبِخــاَلٍل حميــدٍة فجرى الّتشــبيه بهــم: فالكرمي كحــات، واحلليــم كاألحنف، 
والعادل كعمر، والفصيح كسحبان، واحلكيم كلقمان.

اخلالصة
الّتشــبيه البليــغ: هــو الّتشــبيه الــذي حذفــت منــه األداة ووجــه الّشــبه، واتفــق البالغيــون على 

أّنه أعلى مراتب التشبيه يف البالغة وقوة املبالغة، لتصويره أنَّ املشبه هو عينه املشبه به.



62

َعرِّْف علم البيان واذكر أقسامه والفوائد التي يحققها.. 1
عّدد أركان التشبيه.. 2
بن أنواع الّتشبيه باعتبار الوجه فيما يلي:. 3

منا األيام َحتَّى كأنــــــــــنا     زجاج   ولكْن ال يعاد لنا َسبُْك أ- حتطِّ
 يشابه حسنها إال الهــــــــالل ب- ولم أَر مثل هالة يف معـــــــــد 
 جنوُم سماٍء خّر من بينها البدر ج- كأن بني نبهان يوم وفاتــــــــــه 
  فالسيل حرب للمكان العالي د- ال تنكري عطل الكرمي من الغنى 

ما هي القيمة البالغية للتشبيه؟ . 4
 اشرح ما يلي وبن الغرض من التشبيه:. 5

)القمر 31(. أ-

وما حسن ليل ليس فيه جنوم ب- تفاريق شيب يف الشباب لوامع 
مداهن در حشوهن عقيـــــق ج- كأن عيون النرجس الغض حولنا 

**********

املناقشة 
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املجـــــــــــاز

تعريفه: 
إذا ُعبِّــَر عــن املعنــى باللفــظ الــذي وضــع لــه فهــذا يســميه البالغيــون حقيقــة، وإذا عبــر عــن 
هــذا املعنــى بلفــظ لــم يوضــع لــه فهــو عندهــم مجــاز، فإطــالق ) الّشــمس ( علــى الوجــه املليــح 
ــى  ــدّل عل ــَظ ) الشــمس ( ي ــى الرجــل اجلــواد مجــاز أيضــًا، فلف مجــاز، وإطــالق ) البحــر ( عل
حقيقــة وهــي ذلــك الكوكــب العظيــم، وعلــى مجــاز وهــو الوجــه املليــح، وكذلــك لفــظ ) البحــر 
( يــدّل علــى حقيقــة وهــي هــذا املــاء املالــح العظيــم، ومجــاز وهــو الرجــل اجلــواد الكــرمي، ويخــرج 
ــى  ــى املعن ــن إل ــول دون انصــراف الذه ــى املجــاز باســتعمالها يف مواضــع حت ــة إل ــاء باحلقيق البلغ
احلقيقــي للفــظ، ومــن ثــم عــّرف البالغيــون املجــاز بأنــه: اســتعمال اللفــظ لغيــر مــا وضــع لــه، 

مع قرينه مانعة من إرادة املعنى احلقيقي .

أقسام املجاز: ينقسم املجاز إلى قسمن: مجاز عقلي، ومجاز لغوي:

املجاز العقلي:. 1
هــو إســناد الفعــل أو مــا يف معنــاه إلــى غيــر مــا هــو لــه، لعالقــة مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة 
ــَند  ــه أْس ــي؛ ألن ــاز عقل ــو مج ــَل فه ــُع البق ــت الربي ــن: أنب ــال املؤم ــإذا ق ــي، ف ــناد احلقيق اإلس

اإلنبات إلى الربيع يف حن أن اإلسناد احلقيقي يف اعتقاده هو »أنبت اهلل البقَل «.

فائدة:
ــه، ويكــون ) املجــاز ( يف  ــت ل ــا وضع ــي ( مســتعملة فيم ــا يف ) املجــاز العقل ــاظ كله * األلف

اإلسناد ال يف كل لفظ على انفراد، ولذلك يسّمى: » إسنادًا مجازيًا.«

عالقات املجاز العقلي:
إسناد الفعل إلى:

املسبب، مثل: » قتل اجلاسوس فالنًا « مع أنَّ القاتل امللك.. 1
ُه زمٌن ساءتُه أزماٌن (.. 2 الزمان، مثل: ) من َسرَّ
املكان مثل: » ازدحم الّصف « مع أنَّ املزدحم طالبه.. 3
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ه « مع أنَّ الذي » َجدَّ « هو يوسف.. 1 املصدر، مثل: » يوسف َجدَّ جدَّ
إلــى مــا بنــي للفاعــل إلــى املفعــول، مثــل: » ِعيشــٌة راضيــٌة« مــع أنهــا مرضيــة، فراضيــة . 2

اســم الفاعــل، وفاعلــه يعــود إلــى العيشــة املرضيــة؛ واإلســناد احلقيقــي: » راٍض 
صاحُبها«.

مــا بنــي للمفعــول إلــى الفاعــل، مثــل: » كان وعــده مأتيــًا « فمأتيــا اســم مفعــول وفيــه . 3
ضمير يعود إلى الوعد، وهو آت ال مأتي.

اخلالصة 
 املجــاز العقلــي هــو إســناد الفعــل أو مــا يف معنــاه إلــى غيــر مــا هــو لــه، لعالقــة بينهمــا مــع 
ــي( يف اإلســناد  ــوي أنَّ )العقل ــن املجــاز اللُّغ ــه وب ــرق بين ــة، والف ــن إرادة احلقيق ــة م ــة مانع قرين

والتركيب، و )اللُّغوي( يف الكلمة.
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َبنِّ احلقيقة من املجاز مما حتته خط:

إذا اعتلَّ سيف الدولة اعتلِت األرض.. 1
 كان خالد بن الوليد إذا سار سار النصر حتت لوائه.. 2
 وما مات حتى مات مضرب سيفه.. 3
 فيومًا بخيل تطرد الروم عنُهم        ويومًا بجود تطرد الفقر واجلدَبا. 4
 َبنيت بيوتًا عاليات وقبلها            بنيت فخارًا ال ُتساَمى شواهقه. 5

املناقشة 
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 املجاز الّلغوي:. 2
الــكالم إمــا حقيقــة وإمــا مجــاز، فــإذا قلــت: رأيــت بحــرًا، كان البحــر مســتعماًل يف معنــاه 
احلقيقــي، وإذا قلــت: رأيــت بحــرًا يتصــدق علــى الفقــراء ويكــرم العلمــاء، عرفنــا أنَّ لفــظ بحــر 
لــم يســتعمل يف معنــاه احلقيقــي للداللــة علــى ذلــك املتســع مــن املــاء، وإمنــا أطلــق علــى الرجــل 
الكــرمي، فهــو يســتعمل إذن يف غيــر مــا ُوضــع لــه، ولكــن القائــل الحــظ صلــة بــن البحــر والرجــل 
الكــرمي، فأطلــق لفــظ البحــر علــى الرجــل الكــرمي، وهــذا مــا يعــرف باملجــاز اللغــوي، والبــد مــن 
وجــود قرينــة تــدل علــى أنَّ القائــل لــم يقصــد املعنــى احلقيقــي، والقرينــة يف املثــال الســابق قولنــا: 
يتصــدق علــى الفقــراء؛ ألن البحــر احلقيقــي ال يتصــدق، وهــذه القرينــة قــد تكــون لفظيــة كمــا 
ى حاليــة، واملجــاز اللغــوي إذًا هــو اللفــظ  يف املثــال الســابق، وقــد تفهــم مــن ســياق الــكالم فتســمَّ
املســتعمل يف غيــر معنــاه األصلــي لعالقــة بــن املعنيــن: احلقيقــي واملجــازي، مــع قرينــة تــدل 
ــا أْن تكــون عالقــة مشــابهة كمــا يف  علــى عــدم إرادة املعنــى األصلــي، والعالقــة بــن املعنيــن إمَّ
ــا أْن  ــتعارة، وإمَّ ــذ اس ــاز حينئ ــّمى املج ــق، ويس ــر يف التدف ــبه البح ــرمي يش ــابق، فالك ــال الس املث
تكــون غيــر املشــابهة، ويســّمى املجــاز حينئــٍذ املجــاز املرســل كقولــك: » رعــِت املاشــية الغيــث »، 
ــب  ــب، والعش ــه الُعش ــل أراد ب ــه؛ ألن القائ ــع ل ــا وض ــر م ــتعمل يف غي ــا مس ــث هن ــظ الغي فلف
ــن  ــذا م ــب، وه ــّبب العش ــث س ــببية؛ ألن الغي ــي الس ــا ه ــة هن ــث، فالعالق ــن الغي ــبب ع مس

املجاز املرسل.

املجاز امُلرَسل. 3
هــو كلمــة اســتعملت يف غيــر معناهــا األصلــي، لعالقــة غيــر املشــابهة، مــع دليــل ينــع مــن 
إرادة املعنــى احلقيقــي للكلمــة، فــإذا قلنــا: » كان قــادة املســلمن يرســلون عيونهــم إلــى معســكر 
ــادة  ــل الق ــول أن يرس ــا املعق ــون وإمن ــل العي ــول أْن ترس ــن املعق ــس م ــة » فلي ــل املعرك ــدو قب الع
جواسيســهم، فاســتعملنا كلمــة العيــون مجــازًا ونحــن نريــد اجلواســيس، وهــذا التركيــب يســمى 

مجازًا مرساًل، وهناك عالقات كثيرة للمجاز املرسل، منها:

* اجلزئية:

ــى باجلــزء وهــو الركــوع،  ــوا، فأت ري  َّ )البقــرة: 43( أي صل ٰى  ين  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
وأراد الكّل وهو الصالة.
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* الكلية:

أي  أطرافهــا،  باألصابــع  واملــراد   )19 )البقــرة 

األنامل، فأتى بالكّل، وهو يريد اجلزء.

ببية:  * السَّ

) له أياد َعَلّي( يراد بها الفضل؛ ألن األيادي سبب يف الفضل.

* املسببية:

ــرزق مســبب عــن  ــرزق املطــر، وال ــراد بال ــر: 13( ي خئ َّ )غاف حئ  جئ  يي  ىي   ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ  

املطر.

* احمللية:

مي َّ )العلــق: 17( فالنــادي ال يدعــى، وإمنــا الــذي يدعــى َمــْن يف  خي  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

النادي، فهذا مجاز مرسل عالقته احمللية.

* احلالّية:

مث  َّ )املطففــن: 22( النعيــم ال ُيَحــلُّ بــه، وإمنــا يحــل مبــكان النعيــم،  هت  مت  خت  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

فهنا مجاز مرسل عالقته احلالّية.

* اعتبار ما كان:

)النســاء: 2( ومعنــى اليتامــى: األطفــال الصغــار، واملــراد يف 

اآليــة الكبــار، فليــس مــن املعقــول أْن يأخــذ اليتيــم أموالــه، وإمنــا تعطــى لــه بعــد أن 
يكبر، واملجاز هنا عالقته اعتبار ما كان.
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* اعتبار ما سيكون:

ــرًا  ــون فاج ــد ال يك ــا يول ــل عندم ــوح: 27( والطف جم  َّ )ن هل   مل  خل  حل  ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

كفــارًا، واملــراد أنــه عندمــا يشــب بــن قــوم فجــار كفــار ســيكون مثلهــم، فاملجــاز هنــا 
عالقته اعتبار ما سيكون.
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س1 - استحرج الصورة البالغية يف قول احُلَسن بن ُمَطير:

 أمَِلَّا على معن وقوال لقبره      َسقتك الغوادي مربعًا ثم مربعا 

س2 - وضح الفرق بن املجاز اللغوي واجلاز املرسل .

س3 -   للمجاز املُْرسل عالقات كثيرة ،اذكر ثالثةمنها مع التمثيل.

املناقشة 
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االستعارة

الّتعريف:
االســتعارة هــي اجلــزء الثانــي مــن املجــاز اللُّغــوي ويعّرفهــا البالغيــون بقولهــم: )هــي اســتعمال 
الكلمــة يف غيــر مــا وضعــت لــه لعالقــة املشــابهة( مــع قرينــة مانعــة مــن إرادة املعنــى احلقيقــي 
مبعنــى تشــبيه الشــيء فتــدع أن تفصــح بالتشــبيه، وجتــيء علــى اســم املشــبه بــه فتعيــره املشــبه 
وجتريــه عليــه، تريــد أن تقــول رأيــت رجــاًل هــو كاألســد يف شــجاعته وقــوة بطشــه ســواء، فتــدع 

ذلك وتقول : رأيت أسدًا » فقد استعرت اسم األسد للرجل الشجاع ((

 ومن االستعارة قول الشاعر:

وطفقت سحابة تغشاها      تبكي على عراصها عيناها
فقد استعار البكاء ليدل على املطر.

اخلالصة
االســتعارة: كلمــة اســتعملت يف غيــر مــا وضعــت لــه، لعالقــة املشــابهة مــع قرينــة متنــع مــن 

إرادة املعنى األصلي.

أقسام االستعارة: 
أواًل : االستعارة التصريحية واالستعارة واملكنية:

)أ( االســتعارة التصريحيــة: وهــي مــا صــرح فيهــا بلفــظ املشــبه بــه أو مــا اســتعير فيهــا لفــظ 
املشبه به للمشبه. ومن أمثلتها قول الشاعر يزيد بن معاوية:

ت على الُعنَّاب بالَبَرِد فأمطرت لؤلؤًا من نرجٍس وسقت      ورًدا وعضَّ

فالمــراد أنــه اســتعار اللؤلــؤ للدمــوع، والنرجــس للعيــون، والــورد للخــدود، والُعنَّــاب لألنامــل، والبــرد 
لألســنان، أمــا القرينــة المانعــة مــن إرادة المعنــى الحقيقــي فهــي أنــه ال يمكــن أن تمطــر الســماء لؤلــؤًا، 
ــا العالقــة فهــي فــي كّل هــذه الكلمــات المشــابهة، فقــد شــبه دموعهــا باللؤلــؤ،  وكذلــك يقــال فــي الباقــي، أمَّ

والغرض من ذلك التحسين، وكذلك الباقي، والعالقة بين الُعّناب واألنامل اللون؛ ألن الُعنَّاب لونه 
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أحمــر وهــذه قــد صبغــت أناملهــا بالحنَّــاء، فصــارت تشــبه الُعنَّــاب، والمعنــي أن المــرأة بكــت، وحصــل 
ٰر َّ )ســورة  ٰذ  يي   ىي  مي  خي  حي  جي  يه  مــن بكائهــا مــا ذكــر، وقولــه تعالــى: ٱُّٱمهىه 
إبراهيــم:1( أي: مــن الضاللــة إلــى الهــدي، فقــد اســتعيرت »الظلمــات« للضاللــة، واســتعير )النــور( لإليمــان 

فصرح بالمشبه به وأخفى المشبه.

ب- االســتعارة المكنيــة: هــي مــا حــذف فيهــا المشــبه بــه أو المســتعار منــه، ورمــز لــه بشــيء مــن 
لوازمــه. ومــن أمثلتهــا: )كشــر البحــر عــن أنيابــه(، وهنــا شــبه البحــر بوحــش مفتــرس لــه أنيــاب، وقــد صــرح 
بالمشــبه وهــو البحــر وحــذف المشــبه بــه، وهــو الوحــش المفتــرس ولكــن أبقــى علــى شــيء مــن صفاتــه وهــو 
ين  َّ )التكويــر: 18( فقــد شــبه اهلل عــز وجــل الصبــح بأنــه إنســان يمكنــه  ىن  نن  األنيــاب وقولــه تعالــى: ُّٱ 
التنفــس، وهنــا ذكــر المشــبه وهــو الصبــح ، ثــمَّ حــذف المشــبه بــه وهــو اإلنســان، ولكــن أبقــى شــيئا مــن 

صفاته وهو التنفس.

يقول ابن قرناص، وهو يصور حديث النسيم مع املاء:

ث املاء الزالل مع احَلَصى       فجرى النسيم عليه َيْسمع ما جرى  وحَتَدَّ
شــبهنا المــاء بإنســان لطيــف يتحــدث، ثــم حــذف المشــبه بــه وهــو اإلنســان ورمــز لــه بشــيء مــن 
لوازمــه وهــو التحــدث علــى ســبيل االســتعارة المكنيــة، والعالقــة المشــابهة فــي الصــوت، والقرينــة 

عقلية.

اخلالصة
االستعارة التصريحية: هي ما صرح فيها بلفظ املشّبه به.. 1
االستعارة املكنية: هي ما حذف فيها لفظ املشبه به، ورمز له بشيء من لوازمه.. 2

فائدة:
ــتعارة  ــه يف االس ــبه ب ــبه أو املش ــذف املش ــبيه، إذ بح ــن التش ــغ م ــميها أبل ــتعارة بقس أ- االس
عــاء أنَّ الطرفــن قــد صــارا طرفــًا واحــدًا مجــازًا، وليــس التشــبيه كذلــك ولــو  يكننــا املبالغــة وادَّ

كان بليغًا، إذ البد فيه من ذكر الطرفن، فهو من باب احلقيقة.

ثانيًا: االستعارة األصلية واالستعارة الّتبعية:
االستعارة من حيُث االشتقاق واجلمود )األصلية والّتبعية( 
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 سّرني ... َضِحُك الرياض: ) أصلية (؛ ألنها يف املصدر: )إزهار( . 1
 مررُت برياض ... تضحك: ) تبعية (؛ ألنها يف الفعل ) ُتْزِهر( تبعًا للمصدر.. 2
ــًا . 3 ــرة ( تبع ــل ) مزه ــم الفاع ــا يف اس ــة (؛ ألّنه ــة: ) تبعي ــاض ... ضاحك ــررت بري  م

للمصدر 
ــْور وفتــح  : مــن تفتــح النَّ يقــال يف املثــال األول: شــبه األزهــار بالضحــك بجامــع التفتــح يف كلٍّ
الفــم، واســتعار لفــظ » الضحــك« الــذي هــو املشــبه بــه لأزهــار املشــبه علــى ســبيل االســتعارة 

التصريحية، وتسمى » أصلية «؛ ألن كلمة » الضحك«مصدر جامد » أصل « ال ُمشتق.

، ثــم اســتعار  ويف املثــال الثانــي: شــبه أيضــًا األزهــار بالضحــك بجامــع التفتــح يف كلٍّ
»الضحــك« لــــــ » األزهــار «؛ واشــتق الفعــل املضــارع: » تضحــك« مبعنــى » ُتزِهــر « مــن املصــدر 

الذي هو » الضحك «؛ ألن املصدر يشتق منه الفعل، كما اشتققنا اسم الفاعل.

ويف املثــال الثالــث: اشــتق اســم الفاعــل » ضاحكــة « مبعنــى » مزهــرة « على ســبيل االســتعارة 
التصريحيــة؛ ألنــه صــرح باملشــبه بــه، وتســّمى » تبعيــة «؛ ألن إجراءهــا يف املشــتق تابــع إلجرائها 

يف األصل اجلامد الذي هو املصدر.

اخلالصة 
* االستعارة األصلية: ما كانت في المصدر الجامد؛ ألنه أصل جميع المشتقات.

* االستعارة التبعية: ما كانت في المشتقات: كالفعل، واسم الفاعل، واسم المفعول.

تطبيق 
مث   َّ ) البقرة : 179 ( معناه: إذا قتلتم القاتل وقطعتم يد السارق، طابت . 1 هت  مت  خت   ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

الحيــاة واســتتب األمــن وعــّم العــدل، فيقــال: شــبه األمــن الشــامل بالحيــاة الكاملــة الصحيحــة بجامــع 
، ثــم حــذف المشــبه وهــو األمــن، وصــرح بالمشــبه بــه وهــو الحيــاة علــى ســبيل  الســعادة فــي كلٍّ

االستعارة التصريحية األصلية؛ ألن الحياة اسم جامد أصاًل.

خص َّ )األنفال: 246( معناه: يف طاعة . 2 حص  مس  خس  حس  جس  مخ   ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 
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اهلل ورســوله حياتكــم وســعادتكم، فقــد: شــبه الطاعــات باحليــاة بجامــع االنتفاع . 1
، إذ العاصــي ال ينفعــه ســلوكه كامليــت الــذي انقطــع عملــه، ثــم اشــتق  يف كلٍّ
خص"مبعنى اســتجيبوا  مــن املصــدر )احليــاة( مبعنى الطاعــة، والفعل املضــارع: "  

ملا تطيعون به ربكم، على سبيل االستعارة التصريحية التبعية.
جئ . 2 يي  ىي  ني  مي  زي  ري  ٰى   ين  ىن  نن  من  زن  رن  مم  ام  يل    ُّٱ 

مب  َّ )األنعــام: 122( معنــاه: أو َمــن كان كافــرًا  خب  حب  جب  هئ  مئ   حئخئ 
فهدينــاه وزينــاه باإليــان ينيــر طريقــه كالكافــر الغــارق يف ضالالتــه ليــس بخــارج 
منهــا؟ فيقــال: شــّبه الكفــر باملــوت، لعــدم االنتفــاع يف كل، ثــم حــذف الكفــر 
)املشــبه(، وصــرح باملــوت املشــبه بــه، ثــم اشــتق مــن املــوت معنــى الكفــر فذكــر 

) ميتًا ( مبعنى كافر على سبيل االستعارة التصريحية التبعية.
ثالثًا : االستعارة من حيث القوة والضعف ) املرشحة واملجّردة واملْطلقة ( 

] ترشيح[ . 1 ْحب عن الدنيا   رر فيستغني الصَّ  » يتلو رسول اهلل  � ... الدُّ
]جتريـــد[ . 1 حب إيانًا «    رر فيزداد الصَّ » يتلو رسول اهلل � ... الدُّ
]إطـالق[ . 2 رر «        » يتلو رسول اهلل � ... الدُّ
]إطالق[ . 3 رر، استغنوا واستناروا   » إذا َتاَل رسول اهلل � على صحبه ... الدُّ

تأمــل املثــال األّول جتــد أنــه شــّبه اآليــات بالــدرر، ثــم اتبــع الــدرر مبــا يؤهلهــا ويقّويهــا ويرشــحها 
للتشــبيه بهــا وهــو »فيســتغنى«؛ ألن الغنــى يناســب الــدرر، فتســمى هــذه التقويــة للمشــبه بــه  » 

ترشيحًا«.

ــذا يضعــف شــأن  ــوة، وه ــة املتل ــات احلقيقي ــان تناســب اآلي ــادة اإلي ــي: فزي ــال الّثان ــا املث أمَّ
ــذي يقــوي  ــدًا (، وال شــك أن الترشــيح ال االســتعارة » ويجردهــا » مــن قوتهــا فيســّمى: ) جتري

االستعارة أبلغ من التجريد الذي يضعفها.

ــا املثــال الّثالــث: فــال جتــد فيــه بعــد الــّدرر زيــادة مِمَّــا يقــوي املشــبه بــه ليكــون ترشــيحًا، وال  أمَّ
مِمَّا يضعفه من مالئمات املشبه ليكون جتريدًا، بل كان التشبيه فيه مطلقًا فيسمى »إطالقًا«.

رر، و »استناروا«  ا املثال الرابع: ففيه ما يقوي الطرفن، ألن » استغنوا » تناسب الدَّ أمَّ
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تناســب اآليــات، ومــن القواعــد أنَّ الدليلــن إذا تعارضــا تســاقطا »إطالقــًا« مثــال علــى ذلــك: 
» شجرة الليمون »:

) الترشيح (  إْن وضعنا لها سمادًا تقوَّت فهو كــــــ  ...    

) التَّجريد(  وإْن جردناها مْن قشرتها ضعفت فهو كــــ  ...   

)اإلطالق(  وإْن أطلقناها فلم نعمل فيها شيئًا بقيت بحالها فهو كـــــ   ... 

) اإلطالق(  وكذلك لو قشرناها ووضعنا لها سمادًا فهو كــــــ  ...  

اخلالصة

االستعارة املرشحة: ما ذكر معها مالئم املشبه به فقط. ●

االستعارة املجردة: ما ذكر معها مالئم املشبه فقط.  ●

ــا  ● ــا م ــه، ومثله ــبه ب ــبه واملش ــم املش ــا يالئ ــت عم ــا خل ــة: م ــتعارة املطلق االس
اشتملت عليهما.

تطبيق:

حل  َّ )البقرة : 16( . جل  مك  لك  خك   حك  جك  مق  1-  ُّٱ 

االســتعارة يف كلمــة » اشــتروا » شــّبه اســتبدال الكفــر باإليــان بالثــراء واشــتق الفعــل املاضــي 
ــا كان يف  )اشــتروا( مبعنــي ) اســتبدلوا ( مــن املصــدر اجلامــد: االســتبدال، فكانــت تبعيــة، ومل
هــذا ) االســتبدال ( ســفاهة وُحْمــق أعقبــه مبــا يقــوي ) ويرشــح ( الثــراء املشــبه بــه، وهــو جملــة: 

) فما ربحت جتارتهم ( فتسّمى ) ترشيحًا (.

2- قال بعضهم يف وصف الكتب: 

اُء مأمونون َغيْبًا ومشهدًا لنا جلساُء، ال مُيَلُّ حديثهم       َألِبَّ
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شــبه الكتــب باجللســاء، ثــم رشــح وقــوى جانــب املشــبه بــه، وهــو » اجللســاء » بذكــر ثــالث 
صفات:   » يتحدثون » و » ألباء » و » مأمونون » وهذه صفات اجللساء ال الكتب.

3- َرِحَم اهلل امرًأ أجلَم َنفَسه بإبعادها عن شهواتها .

، ثــم أتبــع ذلــك مبــا يالئــم النفــس  شــّبه النفــس بالدابــة اجَلُمــوح بجامــع اخلطــر واألذى يف كلٍّ
ــر  ال الدابــة، وهــو » اإلبعــاد عــن الشــهوات » وهــذا » يجــرد » االســتعارة مــن قوتهــا، إذ هــو يذكِّ
باملشــبه، واالســتعارة القويــة مبنيــة علــى تناســيه، واّدعــاء أنَّ املشــبه بــه عــن املشــبه. )اســتعارة 

مجردة (

4- رحم اهلل امرًأ أجلم نفسه وقيدها بقيودها .

يقــال هنــا: إنَّ جملــة: » قيدهــا » تقــوي جانــب املشــبه بــه وهــو الدابــة اجَلمــوح فيســمى » 
ــى  ــه تناســى النفــس، والتفــت إل ــه بالترشــيح يدعــي أن ــغ مــن ســابقه، ألن ترشــيحًا » وهــو أبل

الدابة، أال ترى القيود، وتسمع صليلها ؟! 

رابعًا : االستعارة التمثيلية
تقول ملن َيِعُظ النَّاس وينسى نفسه: 

) أنــَت كالشــمعة حَتــرُق نفســها لتضــيء للنــاس (، أْو ) أنــت إبــرة تكســو النــاس وتبقــى هــي 
عارية (، أْو ) أنت طبيب يداوي الناس وهو عليل (.

ــة،  ــا صــورة مركب ــة؛ ألن وجــه الشــبه فيه ب ــة ( مركَّ ــا ) تشــبيهات متثيلي ــة كله ــذه األمثل فه
فأنــت لــم تشــبه الواعــظ بالشــمعة يف النــور فقــط، بــل يف حالــة مركبــة، مــن اإلحــراق للــذات 

مع التنوير للغير، وهكذا يف اإلبرة والطبيب.

لكنك إْن قلت له ضاربًا مثاًل:

* ) الشــمع يحتــرق ليضــيء للنــاس (، أْو ) مــن األطبــاء مــن يــداوي النــاس وهــو عليــل (،  
أْو ) اإلبرة تكسو الناس وتبقى عارية (.

ــا أنَّ وجــه الشــبه ) صــورة  ــت ( ومب ــو ) أن ــت املشــبه وه ــك حذف ــك ) اســتعارة ( ألن كان ذل
يت: )استعارة متثيلية(، وهكذا جميع األمثال املضروبة إن كان وجه  مركبة ( ال مفرد ُسمِّ
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ــبيه  ــن التش ــي م ــردًا فه ــه مف ــة(، وإن كان الوج ــتعارة متثيلي ــمى )اس ــًا تس ــا مركب ــبه فيه الش
الضمني.

اخلالصة
ــذف  ــع ح ــدد م ــن متع ــة م ــورة منتزع ــبه ص ــه الش ــا وج ــا كان فيه ــة: م ــتعارة التمثيلي االس

املشبه. 

َعرِّف االستعارة، ثم حتدث عن الفرق بينها وبن التشبيه .. 1
ما هي أقسام االستعارة ؟. 2
َبنِّ نوع االستعارة فيما يلي:. 3

َتصاَفَحــْت ِفيــِه بِيــُض الِهنـْـِد والّلمــِم أ- أَمــا َتــَرى َظَفــرًا ُحّلــوًا ِســَوى َظَفــٍر 
َفَبَكــى ب- ال َتْعَجِبــي يــا َســلُْم ِمــْن َرُجــٍل  بَِرأِْســِه  املَِشــيُب  َضِحــَك 
ــِره  ــا َكاَن َأقَصــُر ُعْم ــًا َم ــا َكْوَكب وَكَذلِــَك ُعْمــُر َكَواِكــَب اأَلْســَحاِر ج- َي
ــاٍس  ــى ُأَن ل ــرَّ َعَ ــُر َج ْه ــا الدَّ بِآَخِريَنــا د- إَِذا َم أَنــاَخ  َكاَلِكُلــُه 
ــٍض  ــرِّ َمِري ــٍم ُم ــُك ذا َف ــْن َي الال هـــ- وَم الــزُّ املَــاَء  بــِه  ا  مــّرً َيجــْد 

ما القيمة البالغية لالستعارة ؟. 4
بّن االستعارة فيما يلي  ونوعها وقرينتها:. 5

      أ- َفتى ُكّلما فاَضْت عُيوُن َقِبيلة       َدمًا َضِحَكْت َعْنه اأَلَحاِديُث والذكُر 

ـــــــباِح.       ب- َفَسَمْونا والَفْجُر َيْضَحُك في        الشَّــــــرق إلينا مبّشرًا بالصَّ

املناقشة 
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ــِقيِق ج- والّشــْمُس ال َتْشــَرُب َخْمَر النََّدى  الشَّ بكــؤوِس  إال  ْوِض  الــرَّ يف 

َم احَلــَذَراد- ال مَيَْتِطــى املَْجَد َمْن َلــْم َيرَْكِب اخَلَطرَا  وال َيَنــاُل الُعــال َمــْن َقــدَّ

         

         

**********
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الكنايـــــــة

ــو  ــه، مــع جــواز إرادة املعنــى األصلــي خلل ــذي وضــع ل ــاه ال ــر معن ــه غي ــد ب ــة لفــظ أري الكناي
الكالم من قرينة متنع من إرادة ذلك املعنى، نحو قول الشاعر: 

بيُض املَطابِخ ال َتْشُكو إماُؤُهُم           طبَخ الُقدوِر وال َغْسَل املناديِل

ــل  ــم يق ــه، ول ــق املباشــر ل ــم يســلك الطري ــوم بالبخــل، فل ــؤالء الق أراد الشــاعر أْن يصــف ه
ــال: إن  ــى فق ــذا املعن ــى ه ــدّل عل ــر لي ــر مباش ــبياًل غي ــار س ــا اخت ــالء، وإمن ــم بخ ــة إنه صراح
ــام  ــو الطع ــال إن جواريهــم يف راحــة مــن طه مطابخهــم بيــض؛ ألنهــم ال يطبخــون فتتســخ، وق
وغســل املناديــل لقلــة الطبــخ، ونفهــم مــن هــذا أنهــم بخــالء، ومعنــى البخــل مــالزم لقولــه بيــض 
ــول  ــه ق ــة التــالزم، ومثل ــة هــي صل ــن املعنــى احلقيقــي واملجــازي يف الكناي ــة ب ــخ، فالصل املطاب
العــرب: فــالن كثيــر الرمــاد، يريــدون أنــه كــرمي؛ ألن كثــرة الرمــاد يلــزم عنهــا كثــرت ضيوفــه، 

ومن كثرت ضيوفه كان من الكرماء.
أنواع الكناية: للكناية أنواع ثالثة:

1- كناية عن صفة، كقول النابغة الذبياني يف املدح:

ْوَن بالريحان يوم الّسَباِسِب رقاق النعال طيِّب ُحُجَزاُتهم        ُيحيَّ

أراد أْن يضفــي علــى ممدوحيــه صفتــي الشــرف والعفــة؛ ألن األشــراف ال يخصفــون نعالهــم، 
فهــم ال يحتاجــون إلــى املشــي، فتكــون نعالهــم رقيقــة، و ) طيــب حجزاتهــم ( كنايــة عــن العفــة، 

والشطر الثاني من البيت كناية عن رفعة منزلتهم، وهذه الكنايات كّلها تّدل على صفات.

2- كنايــة عــن موصــوف، كقولــك: )عاصمــة األمويــن(، كنايــة عــن دمشــق، فأنــت تقصــد 
مــن كنايتــك هــذه الداللــة علــى موصــوف ال صفــة، ومــن هــذا القبيــل قــول البحتــري يصــف 

ذئبًا قتله: 

فأتبعتها أخرى فأضللت نصلها          بحيث يكون اللُّب والرعب واحلقد

أراد أْن يقــول: فطعنتــه طعنــة أخــرى فاختفــى النصــل يف قلبــه، والقلــب هــو موطــن الرعــب 
واحلقد، وهو موصوف.
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3- كنايــة عــن نســبة كقولــك: املَْجــُد بــن ثوبيــه، فبــداًل مــن أْن تقــول: هــو ماجــد شــريف، 
جعلت املجد مقيمًا بن ثوبيِْه، فنسبت إليه املجد بهذه الكناية، ومن ذلك قول الشاعر:

إّن السماحَة واملروءَة والنَّدى          يف قبٍة ُضربْت على ابن احَلْشرج

ومــن الكنايــات مــا هــو قريــب يســهل إدراكــه، ومنهــا مــا هــو بعيــد ال يفهــم إال بكــّد الذهــن، 
وال شــك أن هــذا األســلوب غيــر املباشــر يف التعبيــر يضفــي علــى الــكالم رونقــًا وحــالوة، وســر 

جمال الكناية أنها تأتي باملعنى مصحوبًا بالدليل عليه يف إيجاز وجتسيم.

تطبيق
أراد أســير أن ينــذر قومــه ويحّذرهــم مــن أعدائهــم، فأرســل إليهــم رســواًل يقــول لهــم: »إنَّ . 1

الّشــجر قــد أوَرق، وإنَّ الّنِســاَء قــد اشــتكت«، أراد أنَّ القــوم قــد تســلحوا، وأنَّ النســاء قــد 
اتخذت الشكاء )قربة املاء(.

2- فما َجاَزُه ُجوٌد وال َحّل دونه      ولكن يسير اجلود حيث يسير

كناية عن نسبة اجلود إلى املمدوح.

قِْش َشرُّ َدبيِب ٌة        لها كالّصالِل الرُّ 3- ودبَّْت له يف موطِن احِللم ِعلَّ

 كناية عن موصوف هو القلب؛ ألنه موطن احللم.

4- ُيْغَشْوَن حتَّى ما تهر كالبهم          ال يسألون عن السواد املقبل

كناية عن صفة الكرم، أراد أنهم كرام ال تنبح كالبهم على الضيوف العتيادها رؤيتهم.



َعرِِّف الكناية لغة واصطالحًا مشيرًا إلى الفرق بينها وبن املجاز.. 1
ْ الكناية ونوعها فيما يأتي: . 2 َبنِّ

تســيُر أ- تقــول التــي فــي بيتهــا خّف محملي  َنــَراك  أْن  َعَلْيَنــا  َعِزيــٌز 
حّلــِت ب- َيِبيــُت ِبَمْنجــاٍة مــن اللــؤم بيُتهــا  بالمالمــِة  ُبُيــوت  مــا  إذا 
دوَنــه  حــلَّ  ُجــوٌد وال  َجــاَزه  فمــا  يســيُر ج-  حيــُث  الجــوُد  َيِســيُر  ولِكــْن 
الِعمــاد  رفيــُع  النَّجــاد  َطِويــُل  َشــَتا د-  مــا  إذا  الرمــاِد  كثيــُر 

**********

املناقشة 



81

القسم الثالث- علم البديع
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ثالثًا - علم البديع 

ــوي،  ــي أو املعن ــال اللفظ ــن اجلم ــة م ــوان بديع ــي بأل ــاظ أو املعان ــن األلف ــع بتزي ــى البدي ُيعن
ويشتمل على محسنات لفظية، ومحسنات معنوية.

- ِمن احملسنات اللفظية:
ــه يف املعنــى، وهــو  ــه مــع اختالف ــاس: وهــو تشــابه اللفظــن يف النطــق أو احتادهمــا في * اجِلَن

قسمان: تام، وناقص. 

زن َّ  رن  مم  ام  يل  ىل  مل  يك  ىك  فالّتــام مثــل: قولــه تعالــى:  ُّٱ 
)الــروم : 54-55( فالســاعة األولــى يــوم القيامــة، والســاعة الثانيــة هــي الوقــت الزمنــي، 

ومثل قول الشاعر:
وسميته يحيا ليحيا فلم يكن        إلى رّد أمر اهلل فيه سبيل

ــف ملشــاكلة  ــم باألل ــى اســم عل ــد كتبــت يحي ــة فعــل وق ــم، والثاني ــى اســم عل ــا األول فيحي
كلمة يحيا الثانية، وذلك بقصد اجلناس. 

جي َّ،)األنعــام: 27( ومثــل قــول  ٰه  مه  جه  هن  وأمــا الناقــص: فمثــل قولــه تعالــى:  ٱُّٱ 
أبي متام:

يِب بيض الّصفائح ال ُسوُد الّصَحائِِف يف      ُمُتونِهنَّ َجالُء الّشكِّ والرِّ

ــام  ــر أي ــه، يقــدم إليهــم البُّ ــر بإخوان ــر البِّ ــه كثي ــاس: »إن ــن عب ــد اهلل ب ــل قولهــم عــن عب ومث
املجاعة«.

ــجع: هــو توافــق فواصــل الفقــرات يف احلــرف األخيــر، والفاصلــة يف النثــر كالقافيــة يف  * السَّ
الشعر، مثل: 

رُّ إذا َوَعَد َوّفى، وإذا أََعاَن َكَفى، وإذا َملك َعَفى.	.  احْلُ
) كتبت »عفا« بالياء ملشاكلة كلمتي: َوَفى، كفى، وذلك بقصد السجع.(	. 
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الطعن يف الصدور أكرم منه يف األعجاز والظهور.	. 
ٰذ  َّ )الفجر: 1- 3(.	.  يي  ىي  مي  خي  حي  جي  يه   ٹٱٹٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱٱُّٱ 

* التوازن: وهو تساوي الفاصلتن يف الوزن.

) النبأ: 11-9(.  قال تعالى: 

فسباتًا، معاشًا، لباسًا: متوازنة وغير مسجوعة.
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1- يقول اجلاحظ: 

) الكتــاب وعــاُء ُمِلــَئ علمــًا، وَظــرُف ُحِشــي ُظْرفــًا، وإنــاُء شــحن ُمزاحــًا، إْن شــئت كان أعيــا 
من باقل، وإْن شئَت كان أبلغ مْن َسحباَن وائل (.

شبه اجلاحظ الكتاب بخمسة أشياء. اذكرها، وبن نوع التشبيه يف كل منها.	. 

ْح .	.  هناك نوع من التوازن يف كالم اجلاحظ، َوضِّ

استخرج من النَّص ما يأتي: جناسًا وبن نوعه وأثره، وسجعًا وبن الغرض منه.	. 

2- قالت اخلنساء يف الرثاء:

إّن البكاء هو الشفا           ُء من اجلوى بن اجلوانح

َبنِّ موضع اجلناس ونوعه.

املناقشة 
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       من احملسنات املعنوية :
      املــطابـقة 

وهي أْن يجمع يف الكالم الواحد بن املعنى وضده أو بن الشيء وضده.

- وتكــون بلفظــن مــن نــوع واحــد كأن يكونــان )اســمن( متضاديــن مثــل: النهــار 
يف   ىف  ــى:  ُّٱ  ــه تعال ــح، وكقول ــن والقب ــواد، واحلس ــاض والس ــل، والبي واللي
ــد  ــة ض ــة؛ ألن اليقظ ــود( مطابق ــاظ والرق ــن )اإليق ــع ب ــف:18( فاجلم يق َّ ) الكه ىق 
ــوع االســم. واجلمــع بــن فعلــن متضاديــن، مثــل: يظهــر  ــاد وكالهمــا مــن ن الرق
من  َّ  خن  حن  جن  يم  ىم  ــى:  ُّٱ  ــه تعال ــذل، وكقول ــز وي ــقي، ويع ــعد ويش ــن، ويس ويبط
)األعلــى: 13 ( فاجلمــع بــن ) يــوت ويحيــى ( مطابقــة؛ ألن املــوت ِضــّد احليــاة وكالهمــا 

خص  َّ )البقــرة:  حص  مس  خس  حس  جس  مــن نــوع الفعــل، أو حرفــن نحــو قولــه تعالــى:  ٱُّٱ 
285( فاجلمــع بــن ) الــالم وعلــى ( مطابقــة؛ ألن يف ) الــالم ( معنــى املنفعــة، ويف 

)على ( معنى املضّرة وهما متضادان ويسّمى طباق املوافقة.

رن   َّ  مم  ام  يل  - وتكــون املطابقــة مــن نوعــن مختلفــن كقولــه تعالــى:  ُّٱ 
)األنعــام: 123( إن أحــد املتضاديــن اســم وهــو ) ميتــًا ( واآلخــر فعــل وهــو ) أحيينــاه ( 

ويسّمى طباق املخالفة. 

ــة  ــا يف اإليجــاب أو الســلب كمــا يف األمثل ــا أْن يتفق ــن إمَّ ــن املتضادي ــمَّ إن املعني ُث
من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  ــى:   ُّٱ  ــه تعال ــا يف قول ــا كم ــا أْن يختلف الســابقة، وإم
ــروم: 5-6( فاجلمــع بــن ) يعلمــون وال يعلمــون ( مطابقــة؛ ألن  مه َّ )ال جه  ين  ىن 

ٰى ٰر  ٰذ  يي  ــى:  ُّٱ  ــه تعال ــه قول ــال باإليجــاب والســلب، ومثل ــن تقاب املعني
)النساء: 107 (.
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اخلالصة 
ــى  الطبــاق: هــو جمــع بــن كلمــة وضدهــا يف الــكالم، فهــو عكــس التناســب، وينقســم إل

قسمن: 

دان مع احتاد التعبير سلبًا وإيجابًا. ● طباق املوافقة: وهو أْن يجتمع الضِّ

ــدان مــع االختــالف بينهمــا ســلبًا وإيجابــًا بــأن يكــون  ● وطبــاق املخالفــة: هــو أْن يجتمــع الضِّ
أحدهما موجبًا واآلخر منفيًا.

ْ مواضع الطباق يف األمثلة اآلتية، ووضح نوعه يف كلِّ مثال:  َبنِّ

قال دعبل اخلزاعي:	. 

ال َتْعَجِبي يا َسَلُم ِمْن َرُجٍل           َضِحَك املِشيُب بَِرأِْسه َفَبَكى

وقال املقنع الكندي: 	. 

َلُهم ُجلُّ َمالِي إِن َتَتابع لي غنى       وإْن َقلَّ َمالِي َلْم ُأكّلفهم ِرفدًا

مه()الروم 6-5(.	.  جه  ين  ىن  من  خن  حن   جن  يم  ىم  مم  وقال تعالى:  ُّٱ 
**********

املناقشة 
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املقابلة

املقابلة: وهي أن يؤتى مبعنين أو أكثر، ثم يؤتى مبا يقابل ذلك على الترتيب.

ــَد  ــُرون ِعنْ ــّي- � - لأنصــار: » إنكــم لتكث ــول  النب ــن، كق ــن معني ــة ب 1- وتكــون املقابل
الَفَزع، وَتقّلوَن ِعنَد الّطمع«.

ــرة  ــا الكث ــكالم، وهم ــدر ال ــار يف ص ــات األنص ــن صف ــن م ــّي - � - صفت َ الّنب ــنَّ ــد َب فق
والفــزع، ثــم قابــل ذلــك يف آخــر الــكالم بالقلــة والطمــع علــى الترتيــب، ومثلــه قولنــا: » فــالن 

ليس له صديق يف الّسر، وال عدو يف العالنية.«

ــام،  ــة اللئ ــه نكاي ــن أقعدت ــاء: »م ــول بعــض اخللف ــن، كق ــن معني ــر م ــن أكث 2- وتكــون ب
ــوب  ــى محب ــا حمــدت نفســي عل ــروان: »م ــن م ــك ب ــد املل ــول عب ــة الكــرام.«، وق ــه إعان أقامت
ابتدأتــه بعجــز، وال ملتهــا علــى مكــروه ابتدأتــه بحــزم.« ففــي املثالــن الســابقن جنــد أنَّ كاًل منهما 
مشــتمل يف صــدره علــى أكثــر مــن معنيــن، ومشــتمل يف العجــز علــى مــا يقابــل ذلــك علــى 

الترتيب، َوأَداُء الكالم على هذا النحو يسّمى )مقابلة.(

املقابلــة يف الــكالم مــن أســباب حســنه وإيضــاح معانيــه علــى شــرط أْن تتــاح للمتكلــم عفــوًا، 
ــا إذا تكلفهــا وجــرى وراءهــا فإنهــا تعتقــل املعانــي وحتبســها، وحتــرم الــكالم رونــق السالســة  وأمَّ

والسهولة.
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ْ مواقع املقابلة فيما يأتي: 1- َبنِّ

قال بعض البلغاء: »كدر اجلماعة خيٌر من صفو الفرقة«.

ىث  َّ  ) األعراف:157(. نث   مث  زث  رث  يت  ب- وقال تعالى:  ُّٱ 

ج- وقال الشريف الرضي:

َوَمنَْظٌر كاَن بالّسراِء ُيْضِحُكني      يا ُقْرَب َما عاَد بالّضراِء ُيبكيني 

2- مّيز الطباق من املقابلة فيما يأتي:

هن  مي   َّ ) النجــم: 42-أ-  من  مل  مك  لك  هش  مش  هس  مس  قــال تعالــى:  ُّٱ 
.)43

يب: ب- وقال أبو الطَّ

بِح ُيغري بِي َأُزوُرهم وَسَواد الليل َيْشَفُع لِي       وَأنَْثِني َوَبياُض الصُّ

3- أئت مبقابل األلفاظ اآلتية: قّدم - الليل - احلياة - اخلير - املنع - الغنى.
**********

املناقشة 
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ورية التَّ

ــر  ــر غي ــب ظاه ــان، قري ــه معني ــردًا ل ــًا مف ــم لفظ ــر املتكل ــي أن يذك ــة ه التوري
ىف  َّ ) طــه: 4 (  يث  ىث  نث  ــى:  ُّٱ  ــه تعال ــراد، كقول ــو امل ــي ه ــد خّف ــراد، وبعي م
ــو  ــد وه ــكان، وبعي ــتقرار يف م ــو االس ــب وه ــان - قري ــه معني ــتوى ( ل ــظ )اس فلف
ــد  ــى البعي ــة املعن ــه يف اآلي ــراد من ــة، وامل ــر والغلب ــيء بالقه ــى الش ــتيالء عل االس
ــذا  ــى - ويســّمى ه ــى اهلل تعال ــب عل ــى القري ــه اســتحالة املعن ــى إرادت ــة عل والقرين
النــوع إيهامــًا؛ ألن املتبــادر إلــى الذهــن عنــد إطــالق اللفــظ معنــاه القريــب، فيتوهــم 

السامع وهلة أن املتكلم يريده وهو ليس مبراد.

ومن أمثلة التورية - أيضًا - قول سراج الدين الورَّاق:

ــاٍس ــْن ُأَن ــي َع ــُبأُصــوُن أِدمَي َوْجِه ــُم األِدي ــوِت ِعنْدُه ــاُء املَ لِق
َبغيــٌض ِعنْدُهــُم  ِر  ــعْ الشِّ َوَلــو َواَفــى بِــِه َلُهــُم " َحِبيــُب "َوَربُّ 

فكلمــة ) حبيــب ( لهــا معنيــان: أحدهمــا احملبــوب وهــو املعنــى القريــب الــذي يتبــادر إلــى 
الذهــن بســبب التمهيــد لــه بكلمــة )بغيــض(، والثانــي اســم أبــي متـّـام الشــاعر وهــو حبيــب بــن 

أوس، وهذا املعنى بعيد وقد أراده الشاعر، ولكّنه تلّطف فورَّى عنه وستره باملعنى القريب.
مامي: ومثله قول بدر الدين الحَّ

وِر وال ُقُصوَر بها يعوُقأبيــاُت شــعرك كالُقُص
ــِب َلْفُظهــا ــَن الَعَجائِ ُحرٌّ وَمْعَناَها "رقيـــــُق"وِم

فكلمــة »رقيــق« لهــا معنيــان - أيضــًا -: األول قريــب متبــادر وهــو العبــد اململــوك، وســبب 
تبــادره إلــى الذهــن مــا ســبقه مــن كلمــة »حــّر«، والثانــي بعيــد وهــو اللطيــف الســهل، وهــذا هــو 

الذي يريده الشاعر بعد أن ستره يف ظل املعنى القريب.
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فائــدة: ويســمى هــذا النــوع مــن البديــع »توريــة«، وهــو فــنُّ بــرع فيــه شــعراء القرنــن الســابع 
والثامــن مــن الهجــرة، وأتــوا فيــه بالعجــب الرائــع الــذي يــدّل علــى صفــاء الطبــع والقــدرة علــى 

اللعب بأساليب الكالم.

 
اشرح التورية يف املثال اآلتي شرحًا وافيًا:. 1

قال سراج الدين الوّراق:

ســائاًل   ــِة  األحبَّ بأطــالل  ومعهــدًاوقفــُت  عهــدًا  ثــم  يســقي  ودمعــي 
ديارهــم  أروي  أنــي  َعَجــٍب  ــَدىومــن  وحظــي منهــا حــن أســألها الصَّ

ــة: . 2 ــال للتوري ــظ يف مث ــتعمل كل لف ــى فاس ــن معن ــر م ــة أكث ــاظ اآلتي ــن األلف ــكلٍّ م  ل
الراحة، حكى، القصور، قضى.
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