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مـقــدمة

ـه، وعىل آله وصحبه  ـه، والصالة والسالم عىل رسوله حممد بن عبد اللَّ احلمد للَّ
ومن وااله :

أما بعد، فهذا هو الكتاب اخلاص بالفصل األول من السنة الثالثة الثانوية يف قسم 
العلوم الرشعية والعربية، يتضمن موضوعات من علمي البيان والبديع.

وقد رسنا يف هذا الكتاب عىل النهج الذي سلكناه يف الكتاب السابق من اختيار 
األمثلة والشواهد، وإيضاح املوضوع، والتنويع يف التدريبات.

وقد حرصنا ـ قدر اإلمكان ـ عىل التجديد يف األمثلة ويف طريقة عرض بعض 
املوضوعات، كتعريف علم البيان، وتعريف علم البديع.

ونأمل أن يكون التوفيق قد حالفنا يف تقديم النصوص التي جتمع بني اجلودة 
الفنية والقيمة الرتبوية.

واللهّ نسأل للجميع التوفيق والسداد.
املوؤلفون



5

فهرس املوضوعات

املوضوع
مقدمة .....................................................................................................................................

الفهرس ...................................................................................................................................

تدريبات عامة عىل ما سبقت دراسته يف الصف الثاين ..................................................................
علم البيان : )تعريفه وطرقه(.....................................................................................................
أوالً التشبيه : )تعريفه وأركانه وبالغته(.....................................................................................
أغراض التشبيه.........................................................................................................................
أنواع التشبيه : أ ـ التشبيه املفرد والتشبيه التمثييل.........................................................................
ب ـ التشبيه الضمني.................................................................................................................
احلقيقة واملجاز.........................................................................................................................
املجاز اللغوي ..........................................................................................................................
ثانيًا : االستعارة .................................................................................................................
أ ـ االستعارة املفردة ............................................................................................................
ب ـ االستعارة التمثيلية ......................................................................................................
ثالثًا : املجاز املرسل  ...........................................................................................................

رابعًا : الكناية : ...................................................................................................................
تدريبات  عىل موضوعات علم البيان ..................................................................................
علم البديع : أوالً : تعريفه وموضوعاته ...............................................................................
ثانيًا : من فنون البديع : .......................................................................................................
1 ـ السجع .............................................................................................................
2 ـ اجلناس .............................................................................................................
3 ـ الطباق واملقابلة ................................................................................................
4 ـ التورية ............................................................................................................

ثالثًا : بالغة املحسنات البديعية ...........................................................................................

تدريبات عىل موضوعات علم البديع ........................................................................................

تدريبات عامة عىل موضوعات الكتاب......................................................................................
املصادر واملراجع.......................................................................................................................
الواجبات املنزلية التي كلف هبا الطالب ......................................................................................

الصفحة
4
5
7

13
17
25
31
39
46
48
54
54
64
70
77
83
89
91
91
97

107
114
120
122
124
136
137



6

توزيع موضوعات املقرر عىل أسابيع الفصل الدرايس

املوضـــوع األسبوع

  تدريبات عىل ما سبقت دراسته يف الصف الثاين.

علم البيان : تعريفه وطرقه ـ التشبيه : تعريفه، وأركانه، وبالغته.

 أغراض التشبيه.

  التشبيه املفرد ـ التشبيه التمثييل.

 التشبيه الضمني.

احلقيقة واملجاز.

االستعارة املفردة.

االستعارة التمثيلية.

املجاز املرسل  ـ الكناية.

تدريبات  عىل موضوعات علم البيان

علم البديع : تعريفه وموضوعاته ـ السجع.

اجلناس ـ الطباق واملقابلة.

التورية ـ بالغة املحسنات البديعية.

تدريبات عىل موضوعات علم البديع.

تدريبات عامة عىل موضوعات الكتاب.

األول

الثاين

الثالث

الرابع

اخلامس

السادس

السابع

الثامن

التاسع

العارش

احلادي عرش

الثاين عرش

الثالث عرش

الرابع عرش

اخلامس عرش
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كر واحلذف يف األمثلة التالية، واذكر السبب : بيِّ أحوال املسند واملسند إليه من حيث الذِّ
1 ـ قال اللـه تعاىل: ﴿  

                                  ﴾ الزمر.
2 ـ قال اللهّـه تعاىل:﴿

                               ﴾ املؤمنون.
3 ـ قال اللهّـه تعاىل:﴿   

                                                                            ﴾ البقرة.
4 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                      ﴾ 38 الزمر.

5 ـ ورد يف األثر : »اعمل لدنياك كأنك تعيش أبًدا، واعمل آلخرتك كأنك متوت غًدا«.
6 ـ قال الفرزدق)1( يف مدح زين العابدين عيل بن احلسني :

َتُهْم              أو ِقيَل : َمْن خرُي أهل األرض ؟ ِقيَل : ُهُم إْن ُعــــدَّ أهــُل التُّقى كانوا أئمَّ
7 ـ قال ابن الرومي)2( يمدح حييى بن املنجم :

)3( َلــــُه ُفــــَؤاٌد ذكــــيٌّ              َمـاَلـــُه فـي َذَكـــــــاِئــِه ِمـْن َضيب)4( َلـوَذِعـيٌّ

تدريبات عىل ما سبقت دراسته فـي الصف الثاين

)1(

هجاء  واألخطل  جرير  وبني  بينه  مرموقة،  مكانة  لشعره  البرصة،  أهل  من  كبري،  شاعر  110هـ(  )ت  التميمي  غالب  بن  مهام  هو   )1(
مشهور.

)2( هو عيل بن عباس الرومي )221 ـ 283هـ( شاعر كبري من طبقة بشار واملتنبي، عرف عنه التشاؤم، وقيل إنه مل يمدح أحًدا إال وعاد 
إليه فهجاه.

)3( لوذعي : ذكي شجاع.
)4( ضيب : شبيه.
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8 ـ قال أبو عزة)1( يمدح رسول اللَّـه ملسو هيلع هللا ىلص ، ويذكر فضله يف قومه :

9 ـ قال سعيد بن عمرو)3( مظهرًا جتلهّده عند املوت :
هَر َتْدَمـُع َأَجـالِيُد)4( ِمْن َرْيِب امَلنُوِن)5( َفال َتـَرى            َعـىَل َهــالٍِك َعْينـًا َلنَــا الدهّ

10 ـ قال حسني رسحان)6( يف رثاء ابنته :

)2(
بيِّ مواضع حذف املفعول به يف األمثلة التالية، واذكر األغراض البالغية الداعية إىل ذلك :

1 ـ قال تعاىل :﴿                                                                                                                             ﴾ البقرة.
2ـ  قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »ليس لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت«. 

أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف.

)1( هو عمرو بن عبد الل اجلمحي )ت ـ 3هـ( شاعر جاهيل، أدرك اإلسالم، وأرس يوم بدر، ثم أطلقه رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص وعاد مرة ثانية ملحاربة 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ، فأمر رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص بقتله؛ ألنه نكث العهد.

)2( بؤئت مباءة : أي أنزلك الل منزلة.
)3( هو سعيد بن عمرو احلريش )ت بعد 112هـ( قائد شجاع، من أهل الشام، كان واليا عىل خراسان.

)4( أجاليد : مجع جلد، وهو الصبور.
)5( املنون : الدهر واملوت.

)6( هو شاعر سعودي )ت ـ 1413هـ(.
)7( النامرق : مجع نمرقة، وهي الوسادة الصغرية يتكأ عليها.

)8( احلشايا : مجع حشية وهي الفراش املحشو.
)9( السنا : ضوء الربق.

والُهَدى الَحقِّ  إلى  َتْدُعو  اْمرٌؤ  َوَأْنَت 
)2 ( ًة َمَباَء فِينا  ْئَت  ُبوِّ ــرٌؤ  اْم ــَت  ْن َأ َو

ُد ُشُهو لعظيِم  ا للهّه  ا ــَن  ِم َعَلْيَك 
َوُصُعوُد َســْهــَلــٌة  ــــاٌت  َج َر َد لَها 

وَصْحِوي               نومي  في  ِك  ا ر أ ِك  ا ر أ
 )8 والَحَشايا)  )7 النََّماِرِق) على  أراِك 
ُمَحيَّا   يبهي  ــا  م كــخــيــِر  ِك  ا ر أ
َقْلبِي َو خيلتي  أ ِت  ـــْأ َم ِك  ا ر أ

َقِريِب ُقـــْرٍب  ــي  وف ــٍد  ــْع ُب ــي  وف
بي و ُر ُد ًة  خـــــَذ آ ــيَّ  ــل ع ِك  ا ر أ
ِب لُقُطو ا َعَلى  َو ِكِه  ْستِْضَحا ا على 
َحبيِب ــا)9(  ــنً َس بِــُكــلِّ  ــي  ــاَلِم وأْح
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3 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »اللهم إين أعوذ بك من رشِّ ما عملت ورشِّ ما مل أعمل« رواه مسلم.
4 ـ كان من دعائه ملسو هيلع هللا ىلص  عند خروجه من املنزل : »اللهم إين َأُعوُذ بَِك أن َأِضلَّ أو ُأَضلَّ أو َأِزلَّ أو ُأَزلَّ 

«. رواه أبو داود. أو َأْظِلَم أو ُأْظَلَم، أو َأْجَهَل أو ُيَْهَل َعيلَّ
5 ـ قال كعب الغنوي)1( يف رثاء أخيه أيب املغوار :

ْمـَن)2( إْخـَوتِي            وَشـيَّْبَن رأسي، والخـطوُب)3( ُتشيُب َتَتاَبَع أحــداٌث َتَخـرَّ
6 ـ قال الفرزدق يف مدح زين العابدين بن عيل بن احلسني :

َيكـــاُد ُيْمِســـُكُه ِعْرَفــاَن)4( َراحتِِه            ُرْكـُن الَحطِـيِم)5( إذا ما َجـاَء َيْســَتِلُم
7 ـ قالت أعرابية : »خري الرجال الذي ُيضيف وال ُيضاف، وُيسأل وال َيْسأل، وُيْصِلُح وال ُيْصَلح«.

8 ـ قال أبو الطيب املتنبي)6( يف رثاء أحد األمراء :
ْد حشـــاَي إن اســَتَطْعَت بلفـظٍة            َفَلَقــْد َتُضــــرُّ إذا تشـــاُء وتـنـفــُع َبرِّ

)3(
عيِّ املسند أو املسند إليه املقدم، واذكر الغرض من تقديمه يف األمثلة التالية :
1 ـ قال اللهّـه تعاىل : ﴿                                                                                  ﴾ األنفال.

2 ـ قال اللهّـه تعاىل : ﴿                                                                        ﴾  ق.
3 ـ قال اللهّـه تعاىل : ﴿                                                                                         ﴾ احلديد.

4 ـ قال أبو الطيب املتنبي يمدح عيل بن أمحد األنطاكي :
وما َأَنـا َوْحـِدي قلُت ذا الشـعَر ُكلَّه             ولكــْن لِِشْعِري فِيَك من َنْفِسـِه ِشـْعُر

)1( هو كعب بن سعد الغنوي )ت ـ نحو 10 ق هـ( شاعر جيد الشعر، أشهر شعره قصيدته يف رثاء أخيه التي منها البيت املذكور.
)2( خترمن إخويت : أخذهتم واستأصلتهم.

)3( اخلطوب : مجع خطب، وهو الشأن واألمر صغر أو عظم.
)4( عرفان راحته : معرفته راحة يده.

)5( احلطيم : حجر الكعبة.
)6( هو أمحد بن احلسني الكندي )303 ـ 354هـ( شاعر العربية األول، مل ينل ديوان شعر مثلام نال ديوان شعره من العناية واالهتامم.
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5 ـ وقال أبو النجم)1( :
ا فـي األََجــْل            واملنــاَيا ِهــــَي آفــــــاُت األََمـــْل ُكلُّـنا َيأُمـــُل َمـــــدًّ

6 ـ قال أبو متام)2( يف مدح حممد بن عبدامللك الزيات :
لك القلُم األعىل الـذي بَِشـــَباتِه)3(             ُتَصـاُب ِمَن األَْمـِر الُكــىَل وامَلَفاِصـُل

7 ـ قال الشاعر:
ْرِجــــــُس اُح والنَـّ ثالثـــٌة َطــــاَب ِبَـــا امَلْجـِلــُس             الــَوْرُد والتُّــــفَّ

)4(
عينّ املقصور واملقصور عليه، واذكر طريقة القرص، ونوعه بحسب الطرفي يف األمثلة التالية :

1 ـ قال اللهّـه تعاىل : ﴿                                                                     
                                              ﴾  التوبة.

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                       ﴾ غافر.
3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                               ﴾ اإلرساء .

4 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                    ﴾ ص.
5 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                    ﴾ البقرة .

6 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »ال تبسط يدك إال إىل اخلري« رواه البخاري.
7 ـ قال البحرتي)4( :

َبا ــــاُد إالَّ أصــالًة             لديــــَك وقـوالً أريحـــيًّا)5( ُمَهـذَّ ومـا َنـَقــَم الُحسَّ

)1( هو الفضل بن قدامة العجيل )ت ـ 130هـ(، من أكابر شعراء الرجز، كان حيرض جمالس اخللفاء عبدامللك بن مروان وبنيه.
)2( هو حبيب بن أوس الطائي )188ـ 231هـ( شاعر، أديب كان مقربا من املعتصم، اختلف النقاد يف التفضيل بينه وبني املتنبي والبحرتي، 

له ديوان شعر ومؤلفات.
)3( شباته : طرفه.

)4( هو الوليد بن عبيد الطائي )206 ـ 284هـ( من فحول الشعراء العباسيني، مدح عددا من اخللفاء.
)5( أرحيي : واسع اخللق.
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8 ـ قال عمرو بن كلثوم)1( :
لنـا الدنيـا وَمـْن أْضـَحى َعَلْيــها              وَنْبطِــُش ِحــــيَن نبطــُش قـاِدِرينَـا

9 ـ قال أبو الطيب املتنبي :
َدا ـَن َمْعـُروًضـــا وراَع ُمســـــدَّ ومـا أنـا إال َسْمَهِريٌّ )2(  َحَمْلـَتــُه             َفـَزيَّ

10 ـ قال الشاعر :
وإنمـا المـــرُء بأصـَْغـــــَرْيـــِه              ُكـلُّ امـرئ َرْهــــٌن بِمـــا لـَدْيــــِه

)5(
حدد موضع اإلجياز واذكر نوعه يف األمثلة التالية :

1 ـ قال اللهّـه تعاىل : ﴿                                                          ﴾ فاطر : 10 .
2 ـ قال اللهّـه تعاىل : ﴿                                                                   ﴾ البقرة : 48 .

3 ـ قال اللهّـه تعاىل : ﴿                                                                      ﴾ السجدة : 17 .
4 ـ قال اللهّـه تعاىل : ﴿                                                               ﴾ البقرة : 93 .

5 ـ قال اللهّـه تعاىل:﴿                             
                                                                                                                       ﴾ النحل : 81 .

6 ـ قال اللهّـه تعاىل : ﴿                               ﴾ سبأ : 11 .
7 ـ قال اللهّـه تعاىل : ﴿                                                                                             ﴾  يوسف : من اآلية 45 إىل 46 .

8 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه« أخرجه الرتمذي وابن ماجة.
9 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »املؤمن القوي خري وأحب إىل الل من املؤمن الضعيف« رواه مسلم.

10 ـ وقع هارون الرشيد)3( يف قصة حمبوس : »من جلأ إىل الل نجا«.

)1( هو عمرو بن كلثوم التغلبي )ت 40 ق هـ( شاعر جاهيل مشهور، من أصحاب املعلقات.
)2( السمهري : الرمح الصلب.

)3( هو هارون بن حممد العبايس )149 ـ 193هـ( خامس خلفاء الدولة العباسية، كان حيج عامًا ويغزو عامًا.
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)6(
حدد موضع اإلطناب، واذكر نوعه وغرضه يف األمثلة التالية :

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                             ﴾
 يونس : 68 .

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿              
                                    ﴾ غافر : 38 ـ 39 .

3 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »اثنتان يف الناس مها بم كفر : الطعن يف النسب والنياحة عىل امليت« رواه مسلم.     
4 ـ للقائل عىل السامع ثالث : مجع البال، والكتامن، وبسط العذر.

5 ـ قالت اخلنساء ترثي أخاها صخرا :
وإن صـــخرا حلامـيـنـا وســـــيدنا               وإن صـخرا إذا نشــــتو)1( لنـحــار

6 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »الشفاء يف ثالثة : يف رشطة حمجم، أو رشبة عسل، أو كية بنار، وأهنى أمتي عن 
الكي« رواه البخاري.

يب)2( يف قصيدته التي رثى فيها نفسه : 7 ـ قال مالُك بن الرَّ

)1( نشتو : نكون يف فصل الشتاء.
)2( هو مالك بن الريب التميمي )... ـ نحو 60هـ( شاعر فارس، كان من قطاع الطرق، فتاب، وجاهد يف سبيل الل .

)3( الرمل : اسم املكان الذي ترك الشاعر فيه أهله.

َنني         َشِهْد َلْو  ٌة  نِْسَو ِمنهّا   )3 ( ْمل وبالرَّ
وخالتي               بــنــتــاي  وا مــي  ُأ فمنهنهّ 

يا و ا لُمَد ا لطَّبيَب  ا ْيــَن  َفــدَّ و َبَكْيَن 
البواكيا َتــِهــيــُج  أخــرى  وبــاكــيــٌة 
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األمثلة
أكرم إبراهيم أصدقاءه حني زاروه يف قريته، وصار حديثهم يف طريق عودهتم ما رأوه من كرمه وحسن 
خلقه، وتذكر أحدهم قول رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص : »إن الل عز وجل كريم حيب الكرم ومعايل األخالق، ويبغض 

سفاسفها«)1(.
فقال األول : إن إبراهيم جواد كريم.

وقال الثاين : إن إبراهيم مثل البحر.
وقال الثالث : لقد ودعنا حاتم الطائي وهو يتمنى أن نبقى عنده أياما.

وقال الرابع : إنه كثري األيادي عىل حمبيه.
وقال اخلامس : إن دار إبراهيم مأهولة عامرة، ومفتوحة أبواهبا.

تأمل ما قاله األصدقاء اخلمسة جتد أنه يؤدي إىل نتيجة واحدة هي وصف صديقهم إبراهيم بالكرم، 
ولكن تعددت طرق هذا الوصف :

فاألول استخدم األسلوب املبارش عن طريق األلفاظ التي تدل عىل الكرم )اجلواد، الكريم(، وهذا ما 
يمكن أن نسميه األسلوب املبارش احلقيقي.

والثاين جلأ إىل تشبيه إبراهيم بالبحر، فالعرب حني تريد وصف أحد بالكرم تشبهه بالبحر، ملا فيه من 
فوائد كثرية، حيث حيصل الناس منه عىل غذاء يأكلونه، وزينة يلبسوهنا، لذا صار البحر رمزا للكرم عند 

العرب، وهذا الطريق يسمى التشبيه.

تعريفه وطرقهعلم البي�ن :

الإي�صـــــ�ح

)1( حديث صحيح ذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة 3 /366 .
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أما الصديق الثالث فقد أطلق عىل إبراهيم اسم حاتم الطائي، ليكون معرًبا عن كرم إبراهيم، ومل يذكر 
اسمه، وإنام استعار له اسم حاتم الطائي، ويسمى هذا الطريق االستعارة.

أما الرابع فقد وصف إبراهيم بكثرة األيادي، وإبراهيم كبقية الناس ليس له سوى يدين اثنتني، ولكن 
املتكلم مل ُيِرْد باليِد يَد اإلنساِن، وإنام عنى با النَِّعم واملعروف؛ ألن العرب تقول : له عيلَّ َيٌد، أي : نعمة 
ومعروف، بمعنى أنه أسدى إيلَّ معروًفا أكرمني به، ولذلك يكون معنى )أنه كثري األيادي( أنه كثري النعم 

واملعروف عىل حمبيه، ويسمى هذا الطريق املجاز املرسل.
أما الصديق اخلامس فقد أخرب عن كرم إبراهيم بقوله : )إن دار إبراهيم مأهولة عامرة، ومفتوحة أبوابا(، 
وهذا القول ليس فيه لفظ رصيح يدل عىل الكرم، وإنام خيفي املعنى املراد بشكل مجيل، فقوله : )مأهولة 
عامرة( يدل عىل كثرة الزائرين، فلو مل يدوا ما حيبون ما اجتمعوا فيها، فكثرهتم فيها تدل عىل كرم صاحبها. 
وكذا عبارة )مفتوحة أبوابا( تدل عىل سهولة دخول الراغبني يف كرمه، فال توجد أبواب موصدة. فهذه 

املعاين التي أوردها تؤدي إىل الوصف بالكرم بطريق غري مبارش، وهو ما يسمى بطريق الكناية.
ولو أعدت النظر مرة أخرى يف هذه الطرق لرأيت أهنا أدت إىل التعبري عن معنى واحد هو كرم إبراهيم 

مع اختالف هذه الطرق وتنوعها.
ولو أنك رغبت يف إيصال صديق ـ بعد انتهاء زيارته لك ـ إىل املطار مثاًل :

٭ فقد يكون اختياُرك الطريَق األقرص؛ لرغبتك يف الوصول إىل املطار، لقرب موعد إقالع الطائرة.
إذا كان يف  املدينة ومتنزهاهتا،  معامل  ليتمكن من مشاهدة بعض  أطول؛  آخر  به طريقًا  ٭ وقد تسلك 

الوقت متسع قبل موعد الطائرة.
رشاء  يف  ضيفك  لرغبة  األسواق؛  عليه  تقع  ثالث  بطريق  متر  أن  هو  األنسب  أن  وجدت  وربام  ٭ 

بعض اهلدايا ألهله.
الكتب،  بعض  رشاء  إىل  ضيفك  حلاجة  املكتبات،  فيه  رابع  لطريق  اختيارك  يكون  أن  ويمكن  ٭ 

وهكذا.
فاملطار هو الغاية، والطرق مجيعها موصلة إليه، ولكن اختيار الطريق املناسب حيدده : معرفتك، وحاجة 

الضيف.
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وهذا األمر ينطبق عىل الكالم، فلو رغب املتكلم يف التعبري عن معنى من املعاين، فإنه يمكنه أن يستخدم 
واحًدا من الطرق التي سلكها األصدقاء اخلمسة، ولكن عىل املتكلم أن يتذكر أن اختياره الطريق ينبغي 

أن يكون مالئاًم حلال املخاطب مثل مالءمة حال الصديق املسافر.
والعلم الذي يرشدك إىل الطرق املتعددة التي ُيعربَّ با عن املعنى الواحد هو علم البيان. وسيأيت ـ إن 

شاء الل ـ تفصيل هلذه الطرق يف دروس مستقلة.

علم البيان : هو العلم الذي ُيعربَّ به عن املعنى الواحد بطرق خمتلفة مع مراعاة مقتىض احلال.
وهذه الطرق هي :

1 ـ التشبيه.
2 ـ االستعارة.

3 ـ املجاز املرسل.
4 ـ الكناية.

اخلـال�صـــــــة
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رسم توضيحي يبي موضوعات علم البيان
علم البيان

)طرق التعبري عن املعنى الواحد(

الكنايةاملجازاحلقيقة

كناية عن موصوفكناية عن صفةاالستعارةاملجاز املرسلالتشبيه

االستعارة التمثيليةاالستعارة املفردة التشبيه التمثييل التشبيه املفرد



17

اأوًل : الت�صبيهطرق علم البي�ن :

تعريفه ـ أركانه ـ بالغته
األمثلة

جى يف اهلداية. 1 ـ العلامء كمصابيح الدُّ
2 ـ قال الشاعر :

كأنمــــا المـــــاُء فـي صفـــــاٍء            وقـــد َجــَرى ذائــُب اللهّجــــيِن)1(
3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                   ﴾ سورة الرمحن.

4 ـ قلب الظامل َحَجٌر يف القسوة والصالبة .
5 ـ قال الشاعر مادًحا :

َأْنـَت َنْجـــٌم في ِرْفَعــٍة وِضـَيـــاٍء            َتْجـَتِليَك)2( الُعـُيوُن َشــْرًقا وَغـْرًبـا
6 ـ قال أمحد شوقي يف املصطفى ملسو هيلع هللا ىلص :

ــْهُد ِعنَْد الذاِئـق الَفـهم ــَاَد قاطـبًة            َحِديُثَك الشَّ يـا َأْفصـَح الناطقيَن الضهّ

)1( اللجني : الفضة.                                                )2( جتتليك : تعظمك.

الإي�صـــــ�ح

تأمل األمثلة السابقة جتدها قد اشتملت عىل أسلوب من أساليب البيان، وطريقة من طرق التعبري، 
فأنت ترى يف املثال األول مشاركة )العلامء( لـ )مصابيح الدجى( وهي النجوم، وذلك يف صفة معينة، 

هي اهلداية.
وترى يف املثال الثاين مشاركة )املاء( لـ )ذائب اللجني( وهو الفضة السائلة يف صفة معينة هي الصفاء 

واجلريان.
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ويف املثال الثالث ترى مشاركة )اجلوار املنشآت يف البحر( وهي السفن لـ )األعالم( وهي اجلبال يف صفة 
خامِة. الِعَظِم والضَّ

كام ترى مشاركة )قلب الظامل( لـ )حجر( يف صفة )القسوة والصالبة( يف املثال الرابع، ومشاركة الضمري 
)أنت( العائد عىل املمدوح لـ )النجم( يف صفة الرفعة والضياء، يف املثال اخلامس.

احلالوة  صفة  يف  )الشهد(،  ملسو هيلع هللا ىلص  املصطفى  حديث   : أي  )حديثك(   : قوله  شارك  شوقي،  قول  ويف 
والعذوبة.

إن هذا األسلوب القائم عىل مشاركة أمر آلخر يسمى يف علم البيان )التشبيه(، فأنت تلحظ يف املثال 
األول مشاركة )العلامء( ويسمى مشبًها )ملصابيح الدجى( ويسمى مشبًها به والصفة املشرتكة بينهام هي 
)اهلداية( وتسمى وجه الشبه، أما وسيلة هذا التشبيه، وكلمته الدالة عليه فهي أداة التشبيه ، وهي يف املثال 

حرف الكاف.
فهذه العنارص األربعة هي أركان التشبيه، وقد ذكرت يف املثال السابق كلها، وكذا يف قول الشاعر يف املثال 

الثاين، فـ )املاء( مشبه، و)ذائب اللجني( مشبه به، و)كأن( أداة التشبيه، )والصفاء واجلريان( وجه الشبه.
الِعَظُم  الشبه، وهو  بوجه  ْح  ُيرَصَّ مل  الكريمة، حيث  اآلية  أركان، كام يف  ثالثة  التشبيه عىل  يقوم  وقد 

خامة، َوُذِكرْت بقيُة األركان : املشبه واملشبه به واألداة. والضَّ
وقد حتذف األداة، فيقوم التشبيه عىل املشبه واملشبه به ووجه الشبه دون األداة كام يف املثال الرابع، فقد 
ُذِكَر املشبه وهو )قلب الظامل(، واملشبه به هو )حجر(، ووجه الشبه وهو )القسوة والصالبة(، ومل تذكر 
األداة. وُذِكَر املشبه يف املثال اخلامس وهو )أنت(، واملشبه به وهو )نجم(، ووجه الشبه وهو )يف رفعة 

وضياء(، ومل تذكر األداة، ويمكنك تقدير أداة مناسبة.
أما املثال السادس فقد قام التشبيه عىل املشبه واملشبه به )حديثك الشهد( ومها طرفا التشبيه، وأصل 
الكالم : حديثك كالشهد، لكن الشاعر اقترص عىل الطرفني، وصورة التشبيه هذه هي أكثر صور التشبيه 

إياًزا واختصاًرا، ومنها قوهلم : هو ليث، وفالن بحر، وأنت ربيع.
ومن صور التشبيه املقترصة عىل الطرفني ما جاء يف احلديث الرشيف : )احلمو املوت( و)األنصار شعار، 

والناس دثار( و)املؤمن يف الدنيا ضيف(.



19

ومهام تفاوتت صور التشبيه فإن فيه مجاالً فنيًّا، وتصويًرا حيًّا، وإبراًزا للمعنويات يف صورة املحسوسات، 
وتربز بالغته أيًضا يف كونه يزيد املعنى وضوًحا، ويكسبه مبالغة وتأكيًدا، وُكلَّام كان فنًّا بليًغا كان أكثر 

تأثرًيا يف النفس.
وقد اشتهر عن العرب أسامء ورموز جعلوها منتهى التشبيه يف معناها. فشبهوا الكريم بحاتم الطائي، 
والعادل بعمَر ْبن اخلطاب، واحلليم باألحنِف ْبن قيس، والفصيح بَسْحَبان وائل، واخلطيب بُقسِّ ْبن ساعدة 
اإليادي، والشجاع بعمِرو ْبن َمْعِدي َكِرب، والذكي بالقايض إياس، كام شبهوا اجلواد بالبحر واملطر، والعايل 
د واللؤلؤ، واخليل  املنزلة بالنجم، والليل بموج البحر، والوجه احلسن بالشمس أو القمر، واألسنان بِالرَبَ
واألماين  باألزهار،  والنجوم  بالدر،  السيوف  بالنهار، وملع  والشيب  باحلديد،  والقايس  ق،  والرَبْ بالريح 

الكاذبة باألحالم، واحلازم املايض يف أموره بالسيف.. إلخ.

التشبيه : هو مشاركة أمر آلخر يف صفة أو أكثر بإحدى أدوات التشبيه.
للتشبيه أربعة أركان هي :

1 ـ املشبه.
2 ـ املشبه به، ومها طرفا التشبيه.

3 ـ وجه الشبه : وهو الصفة املشرتكة بني الطرفني.
4 ـ أداة التشبيه : وتأيت حرًفا : مثل : الكاف، وكأن.

أو فعاًل : مثل : ُياَمثِل، وُيَشابِه، وُيَحاِكي.
أو اساًم : مثل : ِشْبه، وِمْثل، وُمَماثِل، وُمَشابِه.

5 ـ تربز بالغة التشبيه يف كونه يزيد املعنى وضوحًا، ويكسبه مبالغة وتأكيدًا.

اخلـال�صـــــــة
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َبنيِّ أركان التشبيه فيام يأيت :
1 ـ قال تعاىل :  ﴿              

                   ﴾ القارعة.
2 ـ قال الل تعاىل :  ﴿                                        ﴾ النبأ.

ة، رحيها طيب، وطعمها طيب« متفق عليه. 3 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »َمَثُل املؤمِن الذي يقرُأ القرآَن َمَثُل األُْتُرجَّ
اِعي عىل األَْرَمَلِة واملِْسِكني كامُلَجاِهد يف َسبِيِل الل «. متفق عليه. 4 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »السَّ

5 ـ قال الشاعر :
ْخِر إْذ َيْهِوي، وكالماِء إْذ َيْجِري وَخْيٍل ُتَحاِكي الَبْرَق َلْوًنــا وُســْرَعًة              وكالصَّ

6 ـ قال أبو الطيب املتنبي :
، وَيْسـَعى باِل ِرْجـِل وما الموُت إال َسـاِرٌق َدقَّ َشــْخُصُه              َيُصــوُل باَِل َكـفٍّ

7 ـ قال البهاء زهري يصف انتصار امللك الكامل عىل اإلفرنج :
ْيــِل َهـْوالً َوَهْيَبـًة              وإْن َزاَنـُه َما فِيــِه مـن َأْنُجـٍم ُزهــِْر)1( َوجْيـٍش َكِمـْثِل اللهّ

8 ـ قال َطَرَفُة بُن العبد)2( :
ِد)3( ـْمَس َأْلَقـْت ِرَداَءهـا              َعَلْيـِه َنقـيِّ اللَّــــْوِن َلـْم َيـَتـَخــدَّ َوَوْجٍه َكـَأنَّ الشَّ

9 ـ قال الشاعر :
َأَرى َعْهــَدُكْم َكالــَوْرِد َلْيـَس بَِداِئـٍم             وال َخْيـَر فـي َمـْن ال َيـُدوُم َلـُه َعْهــُد
وَعْهِدي َلُكم كاآلِس)4( ُحْسنًا وَبْهَجًة             َلـُه َنضـــَْرٌة َتـْبـَقـى إذا َذَهـَب الــَوْرُد

تدريب حملول

)1( ُزْهٌر : بِيٌض.
)2( هو طرفة بن العبد الوائيل )نحو 86 ـ 60 ق هـ( شاعر جاهيل من شعراء املعلقات مات صغرًيا.

)3( مل يتخدد : مل َيِْزل ومل َينُْقص.                                       )4( اآلس : شجر ُخرضته تدوم وله زهرة بيضاء طيبة الرائحة.
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احلـــــل

الفراش
العهن

لباسا

األترجة

يف  هد  ملجا ا
سبيل الل 

الربق
الصخر

املاء

سارق

الليل

الشمس
الورد
اآلس

الكاف
الكاف

حمذوفة

مثل

الكاف

حتاكي
الكاف
الكاف

حمذوفة

الكاف

كأن

الكاف
الكاف

حمذوف وهو االنتشار مع الضعف والذلة.
حمذوف وهو اخلفة والتطاير.

حمذوف، وهو السرت.

حمذوف وهو طيب الظاهر والباطن.

حمذوف وهو األجر واملثوبة.

اللون والرسعة.
رسعة االنحدار.

رسعة اجلريان.

حمذوف وهو اخلفاء.

اهلول واهليبة.

الصفاء واإلرشاق.
عدم الدوام.

احلسن والبهجة.

وجه الشبهأداة التشبيهاملشبه بهاملشبه

1 ـ الناس
اجلبال

2 ـ الليل

الذي  املؤمن  ـ   3
يقرأ القرآن

عىل  الساعي  ـ   4
األرملة واملسكني

5 ـ خيل
      خيل
      خيل

6 ـ املوت

7 ـ جيش

8 ـ وجه

9 ـ عهدكم
       عهدي
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)1(
َبيِّ أركان التشبيه فيام يأيت :

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿ 
                                              ﴾ احلديد.

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                             ﴾ يس.
3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                              ﴾  احلاقة.

4 ـ قال الل تعاىل :﴿                                                                                                                                      ﴾
 الشعراء.
ِة ِخَياُرُهم يف اجلاهليِة ِخَياُرهم يف اإلسالم  هِب والِفضَّ 5ـ  قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »الناُس َمَعاِدُن َكَمَعاِدن الذَّ

إذا َفقُهوا« متفق عليه.
ُله َخرْيٌ َأْم آِخُره« رواه أمحد والنسائي. تي َمَثُل امَلَطِر ال ُيْدَرى أوَّ 6 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »َمَثُل ُأمَّ

7 ـ قال كعُب ْبن زهري)1( يف قصيدته )الربدة( يف مدح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :
ِه َمْسُلوُل ُســـوَل َلنُــوٌر ُيْســَتَضاُء بِــِه           ُمَهـــــنٌَّد ِمْن ُســــُيوِف اللهّ إنهّ الرَّ

8 ـ قالت اخلنساء)2( ترثي أخاها صخًرا :
وإنَّ َصـــْخًرا َلَتـأَتمُّ الُهــــَداُة بــِه           َكَأنَّــــُه َعـــــَلٌم)3( في َرْأِســِه َنــاُر

تدريبــــــــــ�ت

)1( هو كعب بن زهري بن أيب سلمى ).. ـ 26هـ( كان ممن أهدر النبي ملسو هيلع هللا ىلص دمه، فجاء مستأمنًا وأسلم، فعفا عنه النبي صىل الل عليه وسلم، 
وهو صاحب القصيدة املشهورة )بانت سعاد(.

)2( هي متاض بنت عمرو من بني سليم ).. ـ 24هـ( أشهر شواعر العرب، أسلمت ووفدت عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، أكثر شعرها يف رثاء أخيها 
صخر.

)3( علم : َجَبْل.
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9 ـ ما أشبَه الدنيا يف تقلُّبها باحلرباء املتلونة.
10 ـ قال أبو الطيب وقد اعتزم سيف الدولة سفًرا :

َبـــا وَأْنَت الَغَماُم َهـــذا الُهماُم)2(؟            َنْحـُن َنْبــــُت الرُّ َأْيَن َأْزَمْعـــَت)1( َأيُّ
11 ـ قال احلسُن ْبن هانئ)3( :

ْنَيا َلبِيــــٌب َتَكشــََّفْت           َلـُه َعــْن َعــــُدوٍّ في ثَِيــاِب َصِديِق إَذا اْمَتَحَن الدُّ
12 ـ قال َساَلمُة ْبن َجنَْدل)4( يفخر بكثرة قومه وشجاعتهم :

وإنَّــــا كالَحــــــَصى َعـَدًدا وإنَّــا           بنـو الحــــرب، التي فيــها ُعراُم)5(
13 ـ قال الُبوِصرِيي)6( :

َضـاِع وإْن َتْفطِـْمُه َينْـَفـطِِم والنَّْفُس كالطِّْفِل إْن ُتْهِمْلُه َشبَّ َعلى            ُحـبِّ الرَّ
14 ـ قال ابن وكيع)7( يف تصوير األرض وقد تزيَّنت باخلرضة والزهر :

َفُخْضَرُتها َكالَجــوِّ في ُحســِْن َلْونِـِه           وَأْنَواُرَهــا َتْحـــِكي لَِعْينَْيـِك َأْنُجما
15 ـ قال إبراهيم فودة)8( :

َقـني َلَظـــاُه ـــاِر َحرَّ ٍة َأْحَسـْســـُت َدْمِعــي            َكَجــــْمِر النَـّ ِل َمـــــرَّ ألَوَّ
16 ـ قال مجيل الزهاوي)9( :

اظِــــِريَن وكالنجــــوِم َعــواِر ــــَباِح َجِمـيَلٌة            لِلنَـّ إنَّ الَحَقـــاِئَق كالصَّ

)1( أزمعت : قصدت وعزمت.
)2( اهلامم : عظيم اهلمة.

)3( هو احلسن بن هانئ احلكمي بالوالء )146 ـ 198هـ( املشهور بأيب نواس، شاعر مطبوع، نظم يف مجيع أغراض الشعر.
)4( هو سالمة بن جندل التميمي ).. ـ نحو 23 ق هـ( شاعر جاهيل، يف شعره حكمة وجودة.

)5( ُعرام : ِشدة.
)6( هو حممد بن سعيد البوصريي )608 ـ 696هـ( شاعر أصله من املغرب وعاش يف مرص، أشهر شعره قصيدة )الربدة(.

)7( هو احلسن بن عيل التِّنييس ).. ـ 393هـ( شاعر جميد، وناقد متمكن، له ديوان شعر، وكتاب يف رسقات املتنبي.
)8( هو إبراهيم فودة، أديب سعودي، ولد يف مكة املكرمة، عمل مديًرا لإلذاعة، ورئيًسا لنادي مكة األديب، له ديوان شعر.

)9( هو مجيل صدقي الزهاوي )1279 ـ 1354هـ( شاعر عراقي يغلب عىل شعره الفلسفة.
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)2(
اجعل كل كلمة مما يأيت مشبًها به، يف تشبيه من إنشائك :

الرشاب  ـ  الغيث  ـ  السيف  ـ  الريح  ـ  النخلة  ـ  الصحراء  ـ  األم  ـ  األسري  ـ  الربق  ـ  اللؤلؤ.

)3(
اجعل كل معنى مما يأيت وجه شبه، يف تشبيه من إنشائك :
الرسعة  ـ  البياض  ـ  الطول  ـ  الوضوح  ـ  الدقة  ـ  التوقد.

)4(
ارشح البيتي التاليي، وبي أركان التشبيه فيهام :

قال معروف الرصايف)1( :
َبـــا ـَبا            َأْشـــَبُه َشـْيٍء بــَأَزاِهـــــرِي الرُّ اِم الصِّ ـــِبا ُســْقًيا ألَيَّ َعْهُد الصهّ

ـــــــَذا)3( ــَبا َكالـــَورد يف َنضــَْرتِِه)2(        َوُعْمـِرِه واللَّــْوِن ِمنْـُه والشَّ إنَّ الصِّ

)5(
اكتْب ستَة أسطٍر حتوي مخسَة تشبيهاٍت متنوعة يف أيِّ موضوع ختتاره.

)1( هو معروف الرصايف )1294 ـ 1363هـ( شاعر العراق يف عرصه، امتاز شعره باجلزالة، كان يتنافس مع الزهاوي.
)2( النرَْضة : احلسن والرونق.

)3( الشذا : شدة الرائحة الطيبة.
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األمثلة
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿  

                                                                     ﴾  الرمحن.
2 ـ قال الل تعاىل : ﴿      

                                                                                                                  ﴾ اجلمعة.

3 ـ قال الل تعاىل : ﴿        
                                                                                                              ﴾ إبراهيم.

4 ـ قال الشاعر :

5 ـ قال البحرتي يمدح إبراهيم بن املدبِّر :

تأمل اآلية الكريمة يف املثال األول، جتد أهنا قد َحَوْت تشبيًها رائًعا لِْلُحوِر الِعنِي يف اجلنَِّة، حيث وصفت 
نساء املؤمنني بأهنن كالياقوت واملرجان يف الصفاء والبياض املشوب باحلمرة. فاملشبه )قارصات الطرف( 
واملشبه به )الياقوت واملرجان(، ومها جوهران نفيسان يتصفان بالشفافية مع البياض واحلمرة. وتشبيه 

اأغرا�ض الت�صبيه

ُمْبَيضٌّ  ــْبــِح  الــصُّ ــُل  ــْث ِم فــالــَوْجــُه 
َحُسنَا         ْسَتْجَمَعا  ا ــا  َلــمَّ ِن  ا ـــدَّ ِض

ُمْسَودُّ ــِل  ــْي ــلهّ ال ــُل  ــْث ِم ــُر  ــْع ــشَّ وال
دُّ الضِّ ــُه  ُحــْســنَ ــْظــِهــُر  ُي ــدُّ  ــضِّ وال

َقْدرًا  ــْوَت  ــَل وَع َتَواُضًعا  ـــْوَت  َن َد
َمى ُتَسا ْن  أ تبعُد  لشمُس  ا َك  ا ــذ ك

تَِفاُع ْر وا ــاٌض  ــَف ــِخ ْن ا ــاَك  َن ــْأ ــَش َف
ُع َعا لشُّ وا منها  لــضــوُء  ا ــو  ُن ــْد وَي

الإي�صـــــ�ح
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قارصات الطرف من احلور العني بالياقوت واملرجان ترغيب من الل سبحانه لعباده املؤمنني يف اجلنهّة بملذاهتا 
ونعيمها. وبأدنى تأمل لغرض التشبيه وفائدته يف هذه اآلية تدرك أنه قد جاء لتزيي املشبه وحتسينه.

وانظر اآلية الكريمة يف املثال الثاين جتد أن املشبه )الذين محلوا التوراة ومل يعملوا بام فيها(، واملشبه به 
)احلامر الذي حيمل أسفارًا وال يعلم بام تتضمنه( وقد جاء التشبيه تقبيًحا لليهود الذين أوتوا التوراة ومل 

ينتفعوا بام فيها، فهم كاحلامر الذي حيمل أسفار العلم وال يفقه منها شيًئا.
أما التشبيه يف اآلية الكريمة يف املثال الثالث، فإن الل ـ  سبحانه وتعاىلـ  يصف فيه أعامل الكفار واملرشكني 
بالضياع يف اآلخرة، وهي صورة معنوية، وقد أكد ـ سبحانه ـ هذا الوصف وقرره بصورة حمسوسة هي 
صورة املشبه به، وهي صورة الرماد الذي تعصف به الرياح العاتية، فالغرض من التشبيه تصوير املعنوي 

يف صورة احليس، ويكثر هذا الغرض إذا أريد تقرير أمر وتوكيده.
وانظر قول الشاعر يف املثال الرابع جتده ُيَشبِّه الوجه بالصبح، ويف هذا التشبيه بيان لصفة املشبه، ويشبه 

الشعر بالليل، ويف هذا أيضًا بيان لصفة املشبه ، وبيان صفة املشبه غرض من أغراض التشبيه.
وأخرًيا تأمل املثال األخري، جتد البحرتي يمدح رجاًل بأنه قريب إىل اآلخرين لتواضعه، ولكنه يف الوقت 
نفسه بعيد القدر عايل املنزلة، فهو يمع بني صفتني متضادتني، وملا كان هذا األمر غريًبا وغري ممكن أتى 

الشاعر باملشبه به وهو الشمس، موضعها بعيد وضوؤها قريب، ليبنيِّ إمكان حال املشبه وصحته.

اخلـال�صـــــــة

للتشبيه أغراض كثرية ترجع إىل املشبه أشهرها :
1 تزيي املشبه.

2 ـ تقبيح املشبه.
3 ـ إبراز املعنوي يف صورة احليس : وذلك إذا أريد تقرير الصفة يف املشبه وتوكيدها.

4 ـ بيان صفة املشبه : وذلك إذا كانت صفة املشبه غري معروفة.
5 ـ بيان إمكانية املشبه : وذلك إذا كان يف املشبه أمر غريب.
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استخرج طريف التشبيه؛ وبيِّ غرضه يف األمثلة التالية :
1 ـ قـال الل تعاىل : ﴿

                                                                                                                                              ﴾  احلديد : 20 .

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                ﴾ اإلنسان.
من  وحيوطه  ضيعته)1(،  عليه  يُكفُّ  املؤمن،  أخـو  املؤمن  أخيه،  مرآة  »املـؤمن   : ملسو هيلع هللا ىلص  الرسـول  قال  ـ   3

ورائه)2(«. رواه أبـو داود.
4 ـ العلم يف الصغر كالنقش يف احلجر.

5 ـ قال الشاعر :
       كم مْن أٍب قد َعاَل بابـٍن ُذَرا َشـَرٍف                كام َعَلـْت برســـوِل اللهّـِه َعْدَنــاُن

تدريب حملول

)1( أي : يمنع ضياعه وهالكه، فيجمع عليه معيشته، ويضمها إليه.                                     )2( أي : يذبهّ عنه ويوفر عليه مصاحله.

1ـ  حال الدنيا بام فيها من زينة وتفاخر 
وتكاثر ثمَّ زوال ذلك كله.

2 ـ ولدان خملدون
3 ـ املؤمن

4 ـ العلم يف الصغر
ابنه إىل  5 ـ حال األب يرتفع بسبب 

مراتب الرشف العليا.

حال النبات وقد نام وازدهر وزين 
ثم  به،  أصحابه  وتعلق  األرض 

يبسه وزواله.
اللؤلؤ املنثور

مرآة
النقش يف احلجر

من  رفع  وقد  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  حال 
شأن قبيلة عدنان.

إبراز املعنوي يف صورة احليس.

تزيني املشبه.

بيان صفة املشبه.
إبراز املعنوي يف صورة احليس.

بيان إمكان حال املشبه.

احلــــل

الغـــرضاملشــبه بهاملشــبه
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)1(
استخرج طريف التشبيه، وبينّ غرضه فيام يأيت :

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿

﴾                                                                                                                                                                  
األعراف 176 .

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿

                                  ﴾ البقرة.
3 ـ قال الل تعـاىل :﴿
              ﴾  البقرة 275 .

4 ـ قال الل تعاىل : ﴿
                         ﴾ احلج.

5 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                         ﴾ الواقعة.
6 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »مثل املؤمن مثل النحلة ال تأكل إال طيًبا وال ُتطعم إال طيًبا« رواه الطرباين وابن حبان.

7 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »إن الذي ليس يف جوفه يشٌء من القرآن كالبيت اخلَِرب« متفق عليه.
8 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »املؤمن للمؤمن كالبنيان يشدُّ بعضه بعًضا« متفق عليه.

9 ـ قال النابغة الذبياين يف مدح النعامِن ْبن املنذر :
فإنَّـك َشْمـٌس وامللـوُك َكَواِكــٌب               إذا َطَلَعــْت مل َيْبـُد منهـنَّ َكْوَكــُب

تدريبــــــــــ�ت
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10 ـ قال الشاعر يف االجتامع والفرقة :
ــا              َفصــِْرَنا ُفْرَقــًة َكَبنـــــات َنْعـــش)1( ـا فـــي اجتمــــــاع كالثُّـريَّ وُكنهـّ

11 ـ وقال أبو الطيب املتنبي :
أرى كلَّ ذي ُجـــود إليــك َمِصـيُره               كَأنَّـــَك َبْحــــٌر والمــلوُك َجـَداوُل

12 ـ قال الشاعر :
َجـــاَجِة َكْســُرها ال ُيْشعُب َهـــــا              ِمْثــُل الزُّ إن الُقــلوَب إذا تنــــاَفـر ودُّ

13 ـ قال ابن عيينة)2( :
أبـوَك لنـا َغْيـٌث نعيُش بَســــــْيبِه)3(             وأنَت َجــَراٌد َلْيــَس ُتْبــِقي وال َتــَذْر

14 ـ قال الشاعر :
َكــــَأنَّ ُسـَهياًل والنُُّجــــــوُم َوَراَءُه              ُصُفـوُف صـالة قــــام فيهــا إَمـــاُم

15 ـ قال ابن الرومي يذكر أثر البيان يف حتسني اليشء تارة وتقبيحه أخرى :

16 ـ قال عيل اجلاِرم)5( يف املدح :
َلـَك ِســــيرٌة َكـَصــِحيـَفــــِة الـــ               َأْبــَرار َطــاِهــــــــــرٌة َنـِقــــــيَّـه

17 ـ قال ابن املعتز يف اهلجاء :
َر ِمنْـــُهم َأْوَســـــاال ا َتـَقــطَّ َوُهـُم َغَرابِيُل)6( الَحـِديِث إَذا َوَعــْوا              ِســـــرًّ

)1( بنات نعش : سبع نجوم متفرقات.
)2( هو مروان بن سعيد املهلبي ).. ـ 190هـ( شاعر من أهل البرصة، من أصحاب اخلليل بن أمحد، كان حاذًقا بالنحو.

)3( سيبه : عطاؤه.                                                                                         )4( جماج النحل : عسل النحل.

)5( هو عيل بن صالح اجلارم )1299 ـ 1368هـ( أديب مرصي من رجال التعليم، له شعر ونظم كثري.
)6( غرابيل : مجع غربال وهو ما ينخل به.

لقاِئلِه ترجيٌح  القوِل  ــُرِف  ُزْخ في 
َتْمَدُحُه النَّْحِل   )4 ُمَجاُج) هذا  َتُقوُل 
وْصَفُهَما جاوزَت  وما  ا  وذمًّ مدًحا 

تغييِر بعُض  يِه  َيْعَتِر قد  لحقُّ  ا و
َنابِيِر الزَّ َقــْيُء  ذا   : ُقْلَت  َتِعْب  وإن 
كالنوِر َء  الظلما ُيِري  لبياِن  ا ِسحُر 
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18 ـ قال الشاعر :
ـْهِد ُحْلٌو صُدوُره              وَأْعَجاُزه الُخطـبان)1( دون المحــارم حديـٌث َكَطـْعم الشَّ

)2(
ن تشبيهاٍت الغرض منها ما يأيت : كونّ

1 ـ بيان صفة صديق محيم.                     2 ـ تزيني املروءة.
3 ـ تقبيح التدخني.                                 4 ـ تصوير من يتهد ويتحقق له النجاح بصورة حمسوسة.

)3(
قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »إنام مثل اجلليس الصالح وجليس السوء كحامل املسك ونافح الكري، فحامل املسك 
ا أن  ا أن حيرق ثيابك، وإمهّ ا أن تبتاع منه، وإما أن جتد منه رحًيا طيبة، ونافخ الكري إمهّ ا أن حُيذيك)1(، وإمهّ إمهّ

جتد منه رحًيا منتنًة« متفق عليه.
أ ـ استخرْج أركاَن التشبيِه مَن احلديِث الرشيِف، وبيِّ نوعه.

ْ أثَر التشبيِه يف تزيِي صحبِة األخيار، وتقبيِح صحبِة األرشار. ب ـ بيِّ
)4(

قال البحرتي يف إسامعيل بن نيبخت :
ـــَدى َوَضـِريِب َداٍن إلى أيدي الُعَفـــاِة)2( وَشـــاِسٌع              عن كلِّ نِـــدٍّ في النَـّ
ــــاِريَن)3( ِجــدُّ َقِريـِب كالَبْدِر أْفَرَط في الُعـُلوِّ وَضـــــْوُؤُه               لِْلُعْصــَبِة السَّ

أ ـ ما الغرض الذي يندرج حتته هذان البيتان ؟
ب ـ يف البيت األول كلمتان متضادتان، وأخريان مرتادفتان. حدد ذلك.

جـ ـ لكلمة )الندى( معنيان خمتلفان. اذكرمها، وحدد املراد منهام يف البيت األول.
د ـ ارشح التشبيه الوارد يف البيتني، مبينًا أركانه، والغرض منه.

)1( اخلطبان : نبت شديد املرارة.                                         )2( حيذيك : يعطيك.
ب املعروف.                                              )4( العصبة السارين : اجلامعة يسريون يف الليل. )3( العفاة : طالَّ
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أ ـ التشبيه املفرد والتشبيه التمثييل
األمثلة

) أ (
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                             ﴾  سورة هود .

2 ـ قال ابن النبيه)1( : 
والمــرُء كــالظِّلِّ وال ُبــــدَّ َأْن            َيـُزوَل ذاَك الظِّــلُّ َبْعـَد اْمتِــَداد

)ب(
1 ـ قال تعاىل : ﴿

                                                                                                                 ﴾  سورة البقرة.
2 ـ قال أبو الطيب يصف األسد :

َيَطـُأ الثَّــَرى مترفـًقـا من تِيِهِه)2(           َفـَكـَأنَّـه آٍس)3( َيُجـــسُّ َعِليـــال

تأمل التشبيه يف اآلية الكريمة يف املثال األول من املجموعة )أ(، جتد أن طريف التشبيه لفظان مفردان، 
فاملشبه كلمة )موج( لفظ مفرد، واملشبه به كلمة )اجلبال( أيًضا لفظ مفرد، ولذا ُيَقدر وجه الشبه، وهو 

الصفة املشرتكة بني املوج واجلبال لفًظا مفرًدا، وهو )الِعَظم(.
ا وجه  وكذا الشأن يف املثال الثاين، فإن املشبه لفٌظ مفرد وهو ) املرء( وكذا املشبه به، وهو لفظ )الظل( أمهّ

اأنواع الت�صبيه

الإي�صـــــ�ح

)1( هو عيل بن حممد بن احلسن ).. ـ 619هـ( شاعر كاتب، توىلهّ ديوان اإلنشاء للملك األرشف.
)2( التيه : الِكرْب.

)3( اآليس : الطبيب.
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الشبه فهو أيًضا يقدر مفرًدا وهو الزوال يف كلٍّ من طريف التشبيه. وإذا كان التشبيه عىل هذه الصورة، من 
إفراد الطرفني ووجه الشبه فإن التشبيه يعد تشبيًها مفرًدا.
٭  ٭  ٭

أما املجموعة )ب(، فإن احلال فيها خيتلف، فعندما تتأمل التشبيه يف اآلية الكريمة جتد أن كالًّ من طريف 
التشبيه ووجه الشبه جاء صورة مركبة. فهيئة املشبه هي : الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اللهّ وخيلفهم اللهّ 
األجر اجلزيل املضاعف. وهيئة املشبه به هي : احلبة التي أنبتت سبع سنابل يف كل سنبلة مئة حبة، وهي 
ا وجه الشبه فقد جاء صورة من دفع القليل واحلصول من وراء ذلك عىل  صورة تدل عىل املضاعفة. أمهّ

الكثري، وإذا جاء وجه الشبه بذه الصورة املركبة، فإن التشبيه يكون متثيليًّا.
وكذا الشأن يف وصف أيب الطيب املتنبي األسد، فليس املشبَّه يف البيت )األسد( وحده، وليس املشبه به 
)اآليس( وحده، وإنام جعل الشاعر املشبه صورة متحركة، ومشهًدا كاماًل، وهو هيئة األسد الذي يميش 
عىل الثرى برفق من شدة زهوه بنفسه، ويقابل هذه الصورة صورة املشبه به، وهي هيئة الطبيب الذي يسهّ 

املريض برفق.
وبطبيعة احلال فإن وجه الشبه يؤخذ من الطرفني، وينتزع منهام، وهو يف البيت صورة مركبة من يشء 

يمسهّ شيئًا آخر برفق وُتؤدة.
ومل يكن الرتكيب ليحصل يف وجه الشبه هنا، لو مل يأت الطرفان صورتني مركبتني، ولو كانا لفظني 

مفردين ما جاء التشبيه متثيليًّا.

ينقسم التشبيه إىل :
1 ـ مفرد : وهو ما كان فيه كل من طريف التشبيه ووجه الشبه لفًظا مفرًدا.

2 ـ متثييل : وهو تشبيه صورة بصورة ووجه الشبه فيه صورة منتزعة من أشياء متعددة.

اخلـال�صـــــــة
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استخرج أركان التشبيه، وبيِّ نوعه من حيث اإلفراد والتمثيل فيام يأيت :
1 ـ قال الل تعاىل :﴿                             

                                                                                                  ﴾ يونس : 24 .
2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                      ﴾ البقرة : 74 .

3 ـ قال الل تعاىل : ﴿

                                                                                                                                                        ﴾ النور : 40 

.
4 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »إياكم واحلسد فإن احلسَد يأكُل احلََسناِت كام َتأُكُل الناُر احلطَب« رواه أبو داود.

ُة)1( َتنَاُسَب وَتَقاُرَب َمراتِِب َبنِيها فقالْت : »ُهْم كاحلَْلَقِة امُلْفَرَغِة)2( ال ُيْدَرى  5 ـ وَصَفت فاطمة األنامِريَّ
أين طرفاها«.

6 ـ قال أبو احلسن التهامي)3( يف رثاء ابنه :
فالعيــُش َنْوٌم والمنيَّــــٌة َيْقــَظـــٌة          والمـــرُء َبْينَـُهـــما َخَيـــاٌل َســــار

7 ـ قال الفرزدق :

تدريب حملول

)1( هي فاطمة بنت اخلرشب األنامرية من غطفان يرضب با املثل يف نجابة أبنائها.
)2( احللقة املفرغة : حلقة جموفة الوسط ال قطع فيها كالسوار.

)3( هو عيل بن حممد التهامي ).. ـ 416هـ( شاعر مشهور من أهل هتامة، له ديوان شعر.
)4( ينهض يف الشباب : ينترش فيه.
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ُه           َلْيــــٌل َيِصيــــُح بَجانَبْيــــِه َنَهــاُر ــََباب َكأنَّ ْيُب َينَْهُض)4( في الشهّ والشَّ
8 ـ قال البحرتي يف وصف الذئب :

ْعـُد َعوى ُثمَّ َأْقَعى فارتجْزُت)1( َفهْجُتُه)2(        َفَأْقَبَل ِمْثـَل الَبـْرق َيْتَبـُعُه الرَّ
9 ـ قال السنويس)3( يف الرشيعة اإلسالمية :

)1( ارجتز : رفع صوته.
)2( هجته : زجرته.

)3( هو حممد بن عيل السنويس )1342 ـ 1407هـ( شاعر سعودي، له جمموعة من الدواوين.

احلـــل

1ـ  حال الدنيا يف رسعة تقضيها 
وزوال نعيمها بعد اإلقبال.

زيهّن  الذي  النبات  حال 
ثم  ته  بخرض ض  ر أل ا

صار حطاًما.
احلجارة.

صورة رساب بفالة يظنه 
الظمآن ماء فيذهب إليه 

فال يده شيًئا.

مرتاكمة  ظلامت  صورة 
واملوج  البحر  جلج  من 

والسحاب.
تأكل  التي  النار  حال 

احلطب.

حال احللقة املفرغة التي 
يهل طرفاها.

الكاف

الكاف
الكاف

الكاف

الكاف

الكاف

يبعث  مبهج  يشء  صورة 
األمل يف النفس ثم ال يلبث 

أن يزول ويتالشى.
القسوة والصالبة.

منظره  خيدع  اليشء  صورة 
ويسوء خمربه.

تراكمت  قد  أشياء  صورة 
وخلت من النور.

صورة يشء يقيض عىل آخر 
شيًئا فشيئا.

متقاربة  أشياء  من  صورة 
متييز  يصعب   ، سبة متنا و

بعضها عن بعض.

وجه الشبهاملشــبه بهاملشــبه نوعهاألداة

2 ـ قلوب بني إرسائيل.

3ـ  أ/ صورة أعامل الذين كفروا 
يف  وهي  حسنة   بنظرهم  تبدو 

احلقيقة حابطة ال ثواب هلا.

ب ـ هو نفسه يف فقرة )أ(

يأكل  الذي  احلسد  حال  ـ   4
احلسنات.

يف  األنامرية  أبناء  حال  ـ   5
تقارب مراتبهم وعجزها عن 

حتديد أفضلهم.

متثييل

متثييل

متثييل

متثييل

متثييل

مفرد



35

6 ـ أ ـ العيش
ب ـ املنية
ج ـ املرء

الشيب  بياض  حال  ـ   7
وهو يمحو سواد الشعر يف 

رسعة خميفة .

8 ـ إقبال الذئب وعواؤه

9 ـ أ ـ رشيعة
ب ـ الناس

حمذوفة
حمذوفة
حمذوفة

كأنهّ

مثل

الكاف
الكاف

وجه الشبهاملشــبه بهاملشــبه نوعهاألداة

متثييل

متثييل

النوم
اليقظة
اخليال

وهو  النهار  بياض  حال 
حتى  الليل  سواد  يمحو 

يزيله كله

الربق يتبعه الرعد

شعاع الشمس 
أسنان املشط

الغفلة
االنتباه

رسعة الزوال

يرسع  أبيض  يشء  صورة 
وحيتل  أسود  يشء  حمو  يف 

مكانه
ينبعث  صورة يشء رسيع 

منه صوت شديد
السطوع
التساوي

مفرد
مفرد
مفرد

مفرد
مفرد

تدريب حملول

)1(
استخرج أركان التشبيه فيام يأيت، ثم بي نوعه من حيث اإلفراد والتمثيل :

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿
                                                                                                                             ﴾  العنكبوت.

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿
                                                                                       ﴾ الرعد.

3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                               ﴾ املعارج.
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4 ـ قال الل تعاىل : ﴿
                                                                                                           ﴾  الكهف.

ِهم وَتَرامُحِِهم وَتَعاُطِفِهم َمَثُل اجلََسِد إَذا اْشَتَكى ِمنْه ُعْضٌو  5 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »َمَثُل امُلْؤِمننَي يف َتَوادِّ
ى« رواه البخاري. َهِر واحلُمَّ َتَداعى َلُه َساِئُر اجلََسِد بالسَّ

َلواِت اخلَْمِس َكَمَثِل هَنٍْر جاٍر َغْمٍر عىل َباِب َأَحِدُكم َيْغَتِسُل منه ُكلَّ  6 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »َمَثُل الصَّ
اٍت« رواه مسلم. َيْوٍم َخَْس َمرَّ

7 ـ قال بشار بن برد)1( :
َكَأنَّ ُمَثــاَر النَّْقـــع)2( َفْوَق رؤوِســـنَا              وَأســَْياَفنا َلْيــــٌل َتهــاوى َكواِكُبـــُه

8 ـ قال حسان بن ثابت)3( :
ما ًة وَتَكــرُّ لنا حـاضـــــٌر َفْعــــٌم)4( وباد كـأنَّـه              َشـــَماِريُخ َرْضــَوى)5( ِعزَّ

9 ـ قال َعْبَدة بن الطبيب)6( يف رثاء قيس بن عاصم :
َعـا وما كان َقْيٌس ُهْلــُكُه ُهـــْلَك واحــٍد             ولِكـــنَّه ُبنَْيـاُن َقــــــْوم َتَصــــدَّ

10 ـ قال أبو الطيب املتنبي يصف سيف الدولة وجيشه :
َيُهــــزُّ الَجْيــــُش َحـْوَلَك َجـانَبْيـــِه             َكَمــــا َنَفَضـْت َجـــنَاَحْيَها الُعـَقاُب

11 ـ قال أبو هالل العسكري)7( :
بــــاُح ــــٍة َفــــَرٌج َقريـــــٌب              َكِمـــْثل الليـل َيْتَبـــــعُه الصَّ لُِكــــلِّ ُمِلمَّ

)1( هو بشار بن برد العقييل بالوالء )95 ـ 167هـ( شاعر ضير، أدرك الدولتني األموية والعباسية له شعر كثري.
)2( مثار النقع : ما ثار من الغبار وارتفع.

ان بن ثابت األنصاري ).. ـ 54هـ( صحايب جليل، شاعر خمرضم، وهو شاعر الرسول ملسو هيلع هللا ىلص . )3( هو حسهّ
)4( َفْعٌم : كثرٌي.

)5( شامريخ رضوى : أعايل جبل رضوى.
)6( هو عبدة بن يزيد )الطبيب( )ت نحو 25هـ( شاعر فحل من الشعراء املخرضمني، شارك يف الفتوح اإلسالمية.

)7( هو احلسن بن عبدالل العسكري ).. ـ بعد 395هـ( أديب شاعر ناقد، وعامل لغوي، له عدد من املؤلفات.
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12 ـ أصدقاُء السوِء كشجرٍة حترتُق بناٍر حُيرُق بعُضها بعًضا.
13 ـ قال الشاعر :

ـْهَل والَجَبـاَل إنَّ الثَّنــــاَء لُيحــــيي ذْكــَر َصاِحبـِه              كالَغْيــِث ُيحيي َنَداُه السَّ
14 ـ أهدى شاعر ألحد الوالة وردًة منطبقًة وأنشد :

15 ـ قال الفيلسوف الكندي)1( عن أيب متام : ذكاؤه ينحت عمره، كام يأكل السيف الصقيل غمده.
16 ـ قال الشاعر يصف طفلة تبكي :

)2( عـلى ُجـلُّـنَـــار)3( ها              َبِقـــيَُّة َطـــــــلٍّ ُمـــــوَع عـلى خـــَدِّ َكـــــأنهّ الدُّ
17 ـ قال حممود حسن إسامعيل)4( :

أْسري ويسري الشوُق بين جوانحي)5(             كالنـار في الذاوي)6( من األعشـــاب
)2(

تأمل معاين األمثلة التالية، ثم أمتها بمشبه من عندك مبينًا نوع التشبيه :
1 ـ قال الشاعر :

كالَعـــين ال ُتْبصـــُِر ما َحــْوَلهــــا              وَلْحـُظـــهـا ُيـــــْدرُك ما يبــــــعد
ة)7( : 2 ـ قال ُكثريهّ عزَّ

ا َرَجـــْوها أْقَشـــَعت وَتَجـــلَِّت كمـا أْبَرَقـْت قوًمـا ِعطاًشــا غمــامٌة              فَلمَّ

وردٌة  ـــٍر  ـــام ع ــــا  أب ــــَك  ــــْت أَت
ُمْبِصٌر  ْبــَصــَرهــا  َأ َء  ا َر َكــــَعــــْذ

َسها ْنفا َأ ــُك  ــْس ــِم ل ا َك  ـــُر كِّ ـــَذ ُي
اَسها َر ــا  ــَه ِم ــا ــَم ْك ــَأ بِ ــْت  ــَط ــَغ َف

)1( هو يعقوب بن إسحاق الكندي ).. ـ نحو 260هـ( فيلسوف العرب، وأحد أبناء امللوك من كندة، اشتهر بالطب والفلسفة، ألف وترجم كتًبا كثرية.
)2( الطل : الندى.                                                                   )3( جلنار : زهر الرمان.

)4( هو حممود حسن إسامعيل ) ـ 1397هـ( شاعر مرصي، أجاد يف وصف الطبيعة.
)5( جوانحي : ضلوعي.                                                                )6( الذاوي : الذابل.

ة. )7( هو كثرُي بن عبدالرمحن اخلزاعي ).. ـ 105هـ( شاعر غزل، من أهل املدينة، ُعِرف بكثريِّ َعزَّ
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3 ـ مثل الغريق يتعلق بالقشة.
4 ـ قال ابن عثيمني)1( :

ـــْفو إْكَداُر كالمـاء ُيْبـــِدي َصـــَفاًء ِعنَْد َرْكـَدتِِه             وَكاِمـٌن َتْحـــَت َذاَك الصَّ
5 ـ كالغيث عىل إخوانه، وكالنار عىل أعدائه.

6 ـ كإحاطة السوار باملعصم.
7 ـ قال إبراهيم بن َهْرَمة)2( :

كتـــــاركٍة َبْيضــــــــــَها بالَعــَراء              وُمْلبَســٍة َبْيــَض أخــــرى خبـــاها
8 ـ كالقابض عىل اجلمر.

)3(
قال أبو متام يف وصف الربيع :

وقال البحرتي يف املعنى نفسه :

ح التشبيهات وبني نوعها يف النصني السابقني. أ ـ َوضهّ
ر الندى عىل الزهر، فأي الصورتني أمجل يف نظرك ؟ ب ـ كال الشاعرين صوهّ

)4(
ْ وجَه الشبِه فيهام. ، وبينّ هاِت مثالي من إنشائك حيتوي األوُل عىل تشبيٍه مفرٍد، واآلخُر عىل تشبيٍه متثييلٍّ

)1( هو حممد بن عبدالل بن عثيمني )1270 ـ 1363هـ( من َأهل حوطة بني متيم، شاعر سعودي، اشتهر بشاعر نجد، له ديوان شعر.
الذين حيتج  الشعراء  الدولتني األموية والعباسية، وهو آخر  َهْرمة)90 ـ 176هـ( شاعر غزل، من خمرضمي  إبراهيم بن عيل بن  )2( هو 

ر : ينحدر دمعها. النحويون بشعرهم.                                            )3( حتدهّ
ر : ختتفي.                                           )6( وشًيا منمنا : نقًشا حسنًا. )4( اجلميم : النبات الغض الكثري.                  )5( ختفهّ

بالندى  ــَرُق  ــَرْق َت زاهـــرٍة  ــلِّ  ُك من 
َكَأنََّهــا  تبــدو وَيْحُجـُبها الجمـيُم)4( 

)3 ( ُر َتَحدَّ ليك  إ ــٌن  ــْي َع نَّها  فكأ
)5 ُر) وَتَخفَّ تـــارًة  ــدو  ــْب َت َعــــْذراُء 

فكأنَّه  ــدى  ــن ال بـــرُد  ــُقــهــا  ُيــفــتِّ
لِباَسُه  بِــيــُع  الــرَّ َردَّ  َشــَجــٍر  َفــِمــْن 

ُمَكتَّما ــُل  ــْب َق ــان  ك حديًثا  ــثُّ  ــُب َي
)6 ُمنَْمنََما) ْشًيا  َو رت  نشَّ كما  عليه، 
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ب ـ الت�صبيه ال�صمني

الإي�صـــــ�ح

األمثلة
1 ـ قال أبو العتاهية)1( :

ـــِفينََة ال َتْجــري على الَيَبـس َتْرُجــو النجــاَة ولم َتْسُلْك َمسـالَِكها             إنَّ السَّ
2 ـ قال أبو متام خياطب نفسه :

ـــَْيُل َحـــْرٌب للمكــان العـالي ال ُتنْـِكري َعَطـَل)2( الكريم ِمَن الِغـنى             فالسهّ
3 ـ قال الشاعر يف تفنيد ادعاءات منافسيه :

العطاء، وأخالقك  أنت بحر يف   : الواضح الرصيح، وذلك مثل  التشبيه  فيام سبق صور من  مر بك 
كالنسيم يف الرقة، والكتاب كالصديق الويف، وغري ذلك.

ولكن ليست كلهّ صور التشبيه بذا الوضوح والرصاحة، فقد اجته بعض الشعراء إىل تضمني أشعارهم 
صوًرا من التشبيه غري رصحية، وعىل غري الصورة املألوفة.

النجاة من اهلالك ومل تأخذ  : إنك ترجو  املثال األول، جتده يقول ملخاطبه  العتاهية يف  انظر قول أيب 
باألسباب التي تنجيك، فليس عجيًبا هالكك، فالسفينة ال يمكن هلا أن جتري عىل اليابسة، والشاعر هنا 
مل يرصح بالتشبيه، وإنام أملح إليه ضمن الكالم، وكأن املشبه دعوى، وهو ما جاء يف الشطر األول : من 
يرجو النجاة من اهلالك ومل يعمل باألسباب املنجية له، واملشبه به برهان عىل صحة هذه الدعوى، وهو 

ٍة  ر ا َجَد بغير  َسْبِقي  ا  عــو يــدهّ ن  إ
بهّما ُر َو ُن  خــا لــد ا ها  َيْعُلو ر  لنا فا

مكاِن ــــزِّ  وع ــٍة  ــب ــرت م وعـــلـــوِّ 
الفرساِن ِئــَم  َعــَمــا لــُغــَبــاُر  ا يعلو 

)1( هو إسامعيل بن القاسم )130 ـ 211هـ( شاعر كثري الشعر، رسيع اخلاطر، كان جميًدا يف الزهد واملدح.
)2( عطل الكريم : نفاد ماله.
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ما جاء يف الشطر الثاين : إن السفينة ال جتري عىل اليبس، فلم يورد الشاعر صورة التشبيه تلك يف صورة 
واضحة رصحية، وإنام ضمنها املعنى عىل هيئة قضية ودليلها.

وخياطب أبو متام نفسه يف املثال الثاين فيقول هلا : ال تنكري وال تتعجبي من خلو الرجل الكريم من 
الغنى، فهو أشبه بقمة اجلبل التي ال يستقر فيها املاء، فأنت تلمح يف ضمن الكالم تشبيًها وال جتده رصاحة، 
ويمكنك أن تستنتج طريف التشبيه من البيت، فاملشبه : هو خلو الرجل الكريم من الغنى، واملشبه به : هو 
عدم استقرار املاء يف قمة اجلبل، فهي ال متسك بامء السيل. فالتشبيه مضمن يف معنى البيت غري رصيح وقد 

جاء عىل هيئة ادعاء يف املشبه ودليل عليه يف املشبه به.
م ليسوا جديرين بذلك،  ويقول الشاعر يف املثال الثالث : إن منافسيه قد ادهّعوا سبقه والتفوق عليه مع أهنهّ
وليس هذا بعجيب، فاليشء احلقري والتافه قد يعلو اليشء العزيز كام يعلو الدخاُن الناَر، ويعلو الغباُر عامئَم 
الفرسان. فأنت تلحظ من هذا املعنى تشبيًها غري رصيح، ويمكن استنتاج الطرفني من مضمون الكالم، 
فاملشبه هو : ادعاء منافيس الشاعر سبقه، وهم ليسوا أهاًل لذلك، واملشبه به هو : ُعلهّو الدخان عىل النار، 
والغبار عىل عامئم الفرسان، وال قيمة هلام، ومصريمها التاليش والزوال، ويف هذا تلميح بالتشبيه من غري 
ن يف الكالم، كام هو الشأن يف املثالني السابقني. وهذا النوع من التشبيه هو ما يطلق  رصاحة، حيث ضمنّ

ي بذلك؛ ألنه يفهم من الكالم ضمنًا ال رصاحة. عليه التشبيه الضمني وقد ُسمهّ
وإذا تأملت أمثلة التشبيه الضمني، فإنك جتد أن املشبه به قد جاء دلياًل عىل إمكان وقوع املشبه. ففائدة 

هذا النوع من التشبيه وغرضه هو بيان صحة حال املشبه.
ويمكنك فيام سبق أن ترد التشبيهات الضمنية إىل تشبيهات رصحية، من خالل إظهار أداة التشبيه، فتقول 

مثاًل يف املثال األول : من يرجو النجاة ومل يسلك مسالكها كمن يأمل أن متيش السفينة عىل اليابسة.

التشبيه الضمني : هو التشبيه الذي يلمح فيه املشبه واملشبه به من ضمن الكالم، 
ويفيد صحة حال املشبه.

اخلـال�صـــــــة
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تدريب حملول

بنيِّ طريف التشبيه يف التشبيهات الضمنية التالية :
1 ـ قال أبو الطيب املتنبي معتذرًا لسيف الدولة :

ـِت األَْجَســاُم بالِعــَلل َمــا َصحَّ لعــلَّ َعْتَبــَك َمحمـــــوٌد َعواِقُبـــه               َفُربَّ
2 ـ قال بشار بن برد :

)1( َيْقَطـُعه َجَفــاُء الَحالِب)2( رُّ وإذا َجَفــْوَت قطــعُت عنك منـافعي               والــدَّ
3 ـ قال أبو الطيب املتنبي معلاًل تأخر عطاء ممدوحه :

ـْحب في المسير الَجَهاُم)4( ومن الخــير ُبْطُء َســـــْيبَك)3( عـني               َأْسَرٌع السُّ
ْيَمِري)5( : 4 ـ قال الصَّ

يأٍس  َبْعِد  من  عاَش  َقْد  مريٍض  كم 
سليًما   فينجو  لَقَطا  ا ُد  ُيــصــا قــد 

ِد ا لُعوَّ ا و لطبيب  ا ِت  ـــو م بعد 
ِد لصيا با ُء  لـــَقـــَضـــا ا ـــلُّ  ـــُح َي و

رُّ : سيالن اللبن من ضع الدابة.                                          )2( جفاء احلالب : انقطاع من حيلب الدابة. )1( الدَّ
)3( سيبك : عطاؤك.                                                                          )4( اجلهام : السحاب ال ماء فيه.

اء، له عدد من املؤلفات. )5( هو حممد بن إسحاق الصيمري ).. ـ 275هـ( كان أديًبا ظريًفا، نديم املتوكل واملعتمد، شاعر هجَّ

احلـــــل

1 ـ حال العتاب الذي تكون عواقبه حممودة.

2 ـ قطع منافعه عن صديقه بسبب جفوته له.
3 ـ حال العطاء يتأخر وصوله، ويكون ذلك دلياًل عىل كثرته.

يأس، وموت  بعد  الذي عاش من  املريض  ـ حال   4
الطبيب والعواد.

حال العلل التي تؤدي إىل صحة األجسام.
انقطاع الدر بسبب جفاء احلالب.

حال السحب البطيئة يف السري ويكون ذلك دلياًل عىل غزارة مائها.

حال طائر القطا ينجو من االصطياد ويلك صائده.

املشــبه بهاملشــبه
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تدريبــــــ�ت

)1(
َبيِّ كالًّ من طريف التشبيه )املشبه واملشبه به( يف التشبيهات الضمنية التالية :

1 ـ قال أبو فراس احلمداين)1( مفتخرًا :
هم             وفي الليـــلِة الظَّـْلَمــاِء ُيْفَتـَقُد الَبْدُر َســَيْذُكُرني َقـْوِمي إذا َجــدَّ ِجــدُّ

2 ـ قال أبو متام :

3 ـ قال الشاعر :

4 ـ قال أبو الطيب املتنبي يمدح سيف الدولة احلمداين :
فــإْن َتُفــق األَنـــاَم ـ وَأْنـَت ِمنُْهم ـ             فإنَّ الِمْســــــَك بعـُض َدم الَغــَزال

5 ـ وقال يف احلكمة :
َمـْن َيُهـــْن َيْســـــُهِل الهــواُن عليِه             مالجـــــرٍح بَمـيِّــــٍت إيـــــــاَلٌم

6 ـ وقال يفتخر :
َغاُم)4( َهـِب الرَّ ومـا أنـــا ِمـنْـُهـُم بالَعـْيـِش فِـيـِهـْم             ولكــْن َمْعـــــِدُن الذَّ

)1( هو احلارث بن سعيد احلمداين )320 ـ 357هـ( أمري شاعر فارس، ابن عم سيف الدولة، وقع يف أرس الروم مدة من الزمن.
)2( مضض احلسود : أذاه ووجعه.

)3( األنوار : مجع َنْور : وهو الزهر األبيض.
)4( الرغام : الرتاب.

احلَُسو ـــِض)2(  ـــَض َم ــىل  ع ـــرْب  اص
َبْعَضها    كـــُل  َتـــأ ُر  ـــا ـــنَّ ل ـــا ف

تُلْه َقا َك  َصـــــــرْبَ نَّ  ـــــإ ف ِد 
ُكُلْه َتْأ مـــا  ـــْد  ـــِج َت لـــم  ْن  إ

لـ  ا عبِد بنَة  ا يا  لَمِشيُب  ا ْعِك  َيُر ال 
َما  إذا  ــاُض  ــري ال ــْحــُســُن  َت ــمــا  إنهّ

ووَقاُر ــٌة  ــلَّ ُج ــُب  ــْي ــشَّ ــال ف ــِه  ــل ـ
)3 ( ر ا ْنو أل ا لها  خال في  َضِحَكْت 
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7 ـ قال زهري بن أيب ُسلمى)1( يف مدح هرم بن سنان واحلارث بن عوف :

8 ـ قال بشار بن برد يف املدح :

َحـام ـــــاُس على بــــابـِه             والَمنْـــَهُل الَعـــْذُب َكثِيــُر الزِّ يزدحــــُم النَـّ
9 ـ قال سابق الرببري)4( :

10 ـ قال الشاعر :
َجاُج َفُتـْحرُق ْمـُس َيْجَمـُعها الزُّ ٌة              والشَّ ــــع ُقــوهّ َوهـُْن الضعيــِف إذا تجمهّ

11 ـ قال الشاعر يف اإلقالل من الزيارة :

12 ـ قال أحدهم معاتًبا شاكًيا :

)1( هو زهري بن أيب سلمى ).. ـ ت 13 ق هـ( شاعر جاهيل، اشتهر باحلكمة، وهو من شعراء املعلقات.
)2( اخلطي : شجر تؤخذ من أغصانه الرماح.

)3( وشيجه : الوشيج عروق شجر الرماح.
)4( هو سابق بن عبداللهّ الرببري )ـ نحو 100 هـ( شاعر من الزهاد، وهو من موايل بني أمية.

)5( جتلوه : تزيله.

َما   فإنَّ َأَتــــْوُه  ــٍر  َخــْي مــن  ــان  ك ــا  وم
وشيُجه)3(   إال   )2( الَخطِّيَّ ُينْبُِت  وهل 

َقْبُل ــهــم  ــائ آب ــــاُء  آب ــــُه  ــــَواَرَث َت
لنَْخُل ا بِتَِها  منا في  إال  ُس  وُتــغــَر

َمَهٍل   يف  األحــداَث  األدُب  ينفع  قد 
َلْت   ْعَتَد ا ْمَتَها  َقوهّ ذا  إ لُغُصوَن  ا نَّ  إِ

األدُب ِة  لــَكــرْب ا َبْعَد  َينَْفُع  وليَس 
لَخَشُب ا ْمَتَها  َقوَّ ا  ذ إ تليُن  ال  و

إنَّها   ـــاَرِة  َي ـــزِّ ال ــالِل  ــإق ب ــَك  ــْي ــَل َع
ئًما  دا ُيــْســأُم  لَقْطَر  ا ْيــُت  رأ فإنِّي 

َمْسَلكا الَهْجِر  إلى  كاَنْت  َكُثَرْت  إذا 
َأْمسكا هو  إذا  بــاأليــدي  وُيــســأُل 

ُه   ُكُر وَنْذ َنا  َينسا الُحبِّ  على  َمْن  يا 
َقَمُر    يا   )5 َتْجُلوه) الذي  الظَّالَم  إنَّ 

وننساَك ــْوًمــا  َي ــا  ــْذُكــُرَن َت ــْوَف  ــَس َل
َأْخَفاَك ــُه  ــْدِرْك ُت متى  َصــَبــاٌح  ــُه  َل
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)2(
ِ الطرفي : بيِّ نوَع التشبيِه )املفرد ـ التمثييل ـ الضمني( يف األمثلِة التاليِة وعيِّ

1 ـ قال أبو متام :

2 ـ قال الشاعر :
والبــــدُر ُيســـتُر بالُغُيـوم وَينَْجـِلي            َكـَتـنَـفُّس الَحـْســـــنَاء فـي ِمرآتِـها

3 ـ قال الطُّْغَرائي)4( :
ترجـو البقــاَء بــدار ال بقـــاَء لـهـا             َفَهْل َسـِمْعَت بظِـلٍّ َغْيـِر ُمـنْـَتـِقِل ؟!

4 ـ قال شوقي :
اِقَعــــات)5( َدَواُء ــُموم النَـّ الَحـْرُب في َحـقٍّ َلَدْيـــَك شـــَريَعٌة            وِمـَن السُّ

5 ـ قالت الشاعرة محدونة بنت زياد تصف وادًيا تكسوه األشجار اخلرضاء الوارفة الظالل :
َحـَلْلــنَـا َدْوَحـــُه َفَحـــنَـا َعَلـْيـنَــا            ُحنُـــوَّ امُلْرِضـــَعات َعــىل الَفطِـــيم

6 ـ قال أبو متام :

7 ـ قال البحرتي :
َما)6( ـــبا إال َخَيـــاالً َفَســلهّما             َأقـاَم َكَرْجـــع الطهّـْرف ُثمَّ َتصـَرَّ أكــاَن الصِّ

)1( خملق : مفسد.
ان، ويريد الشاعر شخصية اإلنسان وما يظهر من أمره. )2( الديباجتان : يف األصل اخلدهّ

)3( رسمد : دائمة.
)4( هو احلسني بن عيل الطُّغرائي )455 ـ 513هـ( شاعر، من الوزراء الُكتَّاب، له ديوان شعر، وأشهر شعره قصيدته )الميهّة العجم(.

م : َتَقطََّع. )5( سم الناقعات : سم قوي بالغ.                                                                       )6( َترَصَّ

وطوُل مقاِم المرِء في الَحيِّ ُمْخِلٌق)1( 
َمحبًَّة  ِزيــَدْت  ْمَس  الشَّ رأيُت  فإنهّي 

ِد َتَتَجـــدَّ َفاْغـــَتِرْب  لِِديَبـاَجَتـْيـِه)2( 
إلى الناِس َأْن َلْيَسـْت َعَلْيِهْم بَِسْرَمِد)3(

الَهَوى ِمَن  ِشْئَت  َحْيُث  فؤاَدك  ْل  َنقِّ
الَفَتى َلُفُه  َيْأ األرِض  في  ٍل  َمنِْز َكْم 

ِل وَّ ألَ ا للَحبيِب  الَّ  إ لــُحــبُّ  ا مــا 
ِل َمنِْز ِل  وَّ ألَ ا  ــــًد َب َأ ــُه  ــنُ ــي ــنِ َح و
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)3(
ل التشبيهاِت الضمنيََّة التاليَة إىل تشبيهاٍت رصحيٍة : َحوِّ

1 ـ قال أبو فراس احلمداين :
َتهــُوُن عليــــنا في المعـالي ُنُفوُسنَا              ومن َيْخُطِب الَحْسـنَاَء َلْم ُيْغِلَها الَمْهُر

2 ـ قال أبو متام :

3 ـ قال أبو الطيب املتنبي يف مدح أمحد ْبِن عمران :
َكــَرٌم َتبــيََّن فـي َكالِمـــَك ماثــــاًل              وَيبِيـُن ِعْتـُق الَخْيِل)2( في أصواتِها)3(

4 ـ قال حممُد ْبن يسري)4( :
ْبِر أن َيْحَظى بَِحاَجتِِه             َوُمْدِمــِن الَقـــْرِع لَأْبَواِب َأْن َيِلـَجا َأْخِلْق)5( بِِذي الصَّ

)4(
ارشح البيتي التاليي، وبيِّ طريف التشبيِه فيهام واذكر نوعه :

قال أبو متام :

)5(
هات مخسَة تشبيهاٍت ضمنيٍة عىل غراِر املثاِل التايل :

دْع صحبَة األرشاِر، فإنهّك ال جتني من الشوِك العنَب.

ا : كافة.                                                               )2( أصالتها.                                                         )3( صهيلها. )1( طرًّ
)4( هو حممد بن يسري البرصي ).. ـ نحو 210هـ( شاعر من أهل البرصة، كان موىل لبني أسد.

)5( أخلق به : جدير به.                                                 )6( عرف العود : رائحة الطيب.

ِسَيُه  ُتوا ْن  َأ  )1 ( ا ـــرًّ ُط البريِة  ــى  أول
َكُروا   َذ ْسَهُلوا  َأ ما  إذا  َم  الكرا إن 

الَحَزن الذي واساَك في  السرور  ِعنَْد 
الَخِشِن الَمنِْزِل  في  َيْأَلُفهم  كان  من 

فضيلٍة   ــَر  ــْش َن ــُه  ــلهّ ل ا َد  ا ر أ ا  ذ إ و
َرْت َو َجا فيما  ِر  لنَّا ا ُل  اشتعا لوال 

َحُسوِد لَِساَن  َلَها  ــاَح  َت َأ ُطــِوَيــْت، 
الُعوِد)6( َعْرِف  طِيُب  ُيعرُف  َكاَن  َما 
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احلقيقة واملجـــــ�ز

الإي�صـــــ�ح

األمثلة
1 ـ قال أبو الطيب املتنبي يصف سيف الدولة احلمداين وقد نزل املطر عليه، وكان متقلًدا حساًما :

لعيــني ُكـــلَّ يــوم ِمنْــَك حـــظٌّ            تحــيَّر منــه في َأْمــــٍر ُعـَجــــاِب
ِحَمـــاَلُة ذا الُحَســاِم عـلى ُحَسـاٍم            وَمْوِقـُع ذا السـحاِب على َســـَحاِب

2 ـ ضحك األُب من بكاء الطفل. ضحكت األرض من بكاء السامء.
3 ـ ألقى الشاعر عىل األمري أبيات مدح رائعة. ألقى الشاعر عىل األمري عقودًا من الدر.

ل بيتي أيب الطيب املتنبي، وانظر إىل البيت الثاين جتد أن ُكلَّ شطر منه اشتمل عىل كلمتني متشابتني  تأمهّ
يف لفظهام. ففي الشطر األول تلحظ كلمتي )احلسام( و)حسام( ويف الشطر الثاين كلمتي : )السحاب( 

و)سحاب(.
وحني تتأمل معاين هذه الكلامت جتد أن كلمة )احلسام( تعني )السيف(، وألن هذا املعنى يوافق معناها 

يف اللغة، فإن استعامهلا حينئذ يكون حقيقيًّا.
وأما كلمة )حسام( الثانية فإن الشاعر ال يريد با آلة احلرب، وإنام يقصد با األمري نفسه، وحيث إن هذا 
االستعامل ال يتفق مع معنى )حسام( يف اللغة، فقد جاز للشاعر هذا االستعامل لوجود عالقة بني احلسام 
احلقيقي واألمري املمدوح؛ لتشابهام يف القوة واملضاء، فهذا األمري يفعل يف أعدائه ما يفعله السيف بم، 

وملا كان ذلك جائًزا بسبب هذه العالقة سمي جماًزا.
معناها  يف  الشاعر  استعملها  األوىل  فالكلمة  و)سحاب(.  )السحاب(  كلمتي  عن  يقال  ذلك  ومثل 
املعروف يف اللغة، لذا نسميه استعامالً حقيقيًّا. وأما الكلمة الثانية، فالشاعر يقصد با ذلك األمري سيف 
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الدولة احلمداين، وهذا ليس من معاين )السحاب( يف اللغة، ولكن الشاعر يرى عالقة بني السحاب الذي 
يكون سبًبا يف اخلصب والربيع، وبني األمري املمدوح الذي يغيث سائليه ويغمرهم بكرمه، كام يغمر ماُء 

ا. السحاب األرض، هلذا يكون االستعامل لكلمة )سحاب( الثانية جمازيًّ
ويف املثال الثاين وردت كلمتا )ضحك( و)بكاء( مرتني لكل واحدة منهام، فحني تقرأ الكلمتني يف عبارة 
املراد بكلمة )ضحك( هو الضحك املعروف الذي يدل عىل  )ضحك األب من بكاء الطفل( تعلم أن 
الرسور والفرح، فيكون االستعامل حقيقيًّا، وبكاء الطفل هو البكاء املعروف املعرب عن األمل وهذا املعنى 

موافق لالستعامل اللغوي عند العرب، فهو استعامل حقيقي أيًضا.
ولكنك حني تنتقل إىل اجلزء اآلخر من املثال وهو قوله : ضحكت األرض من بكاء السامء تلحظ أن 
الضحك نسب إىل األرض، واألرض ال يصدر منها ضحك، وكذلك البكاء نسب إىل السامء، وهي ال 

تبكي.
ا، لوجود عالقة بني معنى الضحك احلقيقي، وما  فقد استعمل املتكلم الضحك لأرض استعامالً جمازيًّ
حصل لأرض من خصوبة وزينة، وذلك بمنزلة ما حيصل للضاحك من رسور وفرح، وألجل ذلك جاز 

هذا االستعامل فنسميه جماًزا.
وكذلك البكاء للسامء استعمل منسوًبا هلا، لوجود تشابه بينه وبني معنى البكاء احلقيقي، وأن قطرات 

املاء بمثابة قطرات دمع الباكي، هلذه العالقة جاز هذا االستعامل فهو جمازي.
ويف املثال الثالث تلحظ أن العبارتني متشابتان، فكلتامها تضمنت معنى واحًدا هو إلقاء الشاعر أبيات 
مدح رائعة عىل ممدوحه، لكن العبارة األوىل جاءت وفق االستعامل احلقيقي، أما العبارة الثانية فإن القائل 
رِّ حقيقة، وإنام هي أبيات الشعر، وقد جاز للقائل ذلك، ألنه أراد  ال يريد با أن الشاعر ألقى عقوًدا من الدُّ

أن يصور للقارئ مجال تلك األبيات، وأهنا تشبه عقود الدر.
فإذا أعدت قراءة العبارتني يف املثال الثالث أدركت أن النتيجة واحدة وهي إلقاء الشاعر أبياًتا مجيلة عىل 
ممدوحه، فإذا ما سئلت عن أي العبارتني أحسن يف وصف مجال األبيات، فإنك ستبادر باختيار العبارة 
الثانية التي جاءت وفق االستعامل املجازي، ملا حتمله من تصوير جلامل األبيات وتشبيهها بالدر مع وفائها 

باملعنى الذي تضمنته العبارة األوىل.
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مما سبق يتضح لك أن استعامل األلفاظ إن كان موافًقا للمعنى اللغوي الذي تعارف العرب واصطلحوا 
عىل استعامله فيه، فإن هذا االستعامل يسمى استعامالً حقيقيًّا.

ز املتكلم يف إطالق لفظ عىل معنى آخر غري املعنى الذي استعمله العرب فيه، فإن هذا االستعامل  وإن جتوَّ
يسمى جماًزا، والبد من توافر رشطني لالستعامل املجازي :

أوهلام : وجود صلة بني اللفظ املذكور واملعنى املراد، مثل العالقة بني احلسام )آلة احلرب( واألمري سيف 
الدولة احلمداين، وهي اشرتاكهام يف القوة، أو كعالقة السحاب باألمري نفسه الشرتاكهام يف نفع الناس، 

وهكذا، وهذا األمر يسمى العالقة، وعن طريق هذه العالقة يمكن معرفة نوعي املجاز اللغوي :
فإن كانت العالقة هي املشاهبة سمي املجاز حينئذ استعارة، وإن كانت غري املشاهبة، فيكون املجاز جمازًا 

مرساًل. كام هو موضح يف الرسم املبني يف هناية اإليضاح.
وثانيهام : وجود دليل عىل عدم إرادة املعنى األصيل للكلمة )املوافق لالستعامل اللغوي احلقيقي( مثل 
معرفتنا بأن الشاعر مل يرد بكلمة )حسام( الثانية آلة احلرب املعروفة، وإنام أراد با األمري سيف الدولة 
احلمداين، وكذلك كلمة )سحاب( الثانية مل يرد با السحاب املعروف، وإنام أراد األمري املمدوح، والذي 

نا عىل ذلك هو معرفتنا باملناسبة التي ذكرت قبل البيتني، وهذا األمر نسميه القرينة. دلَّ

املجـاز اللغـوي

  االستعارة  
ما كانت العالقة فيه املشابة

املجاز املرسل
ما كانت العالقة فيه غري املشابة

االستعارة املفردة 
ما كان املستعار فيها كلمة واحدة 

االستعارة التمثيلية
ما كان املستعار فيها عبارة أو مجلة
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اخلـال�صـــــــة

تدريب حملول

احلقيقة : استعامل الكلمة وفق املعنى األصيل هلا.
املجاز : استعامل الكلمة يف غري املعنى األصيل هلا.

ورشط ذلك :
1 ـ وجود عالقة بني املعنى احلقيقي املستعمل يف غري معناه األصيل واملعنى املراد.

2 ـ وجود قرينة تدل عىل عدم إرادة املعنى األصيل.
ـ االستعامل املجازي للفظ يتضمن توكيًدا للمعنى، وإثراًء للصورة، وإياًزا للعبارة.

بيِّ احلقيقة واملجاز يف الكلامت املكتوبة باألزرق مما ييل :
1 ـ قال متيم بن املعز)1( يف وصف نافورة يف بستان :

بِْرَكــٍة   َوْســـِط  في  بالمـاِء  وَقاِذَفـــٍة 
ُمنِْصـاًل)4(  ْته  َســلهّ بالماِء  انَبَعـثْت  إذا 
بَِقْذفِــها  ــَماِء  السَّ إْدَراَك  ُتَحـــاِوُل 

َقِد اْلَتَحَفْت ظالًّ من األَْيِك)2( َسْجَسجا)3(
َهْودجا)5( النَّْصــُل  ذلك  عليها  وَعاَد 
ُمْحَرجا الجوِّ  من  َصْدًرا  لهـــــا  كأنَّ 

نهاجي )422 ـ 501هـ( من ملوك الدولة الصنهاجية، له ديوان شعر كبري. )1( هو متيم بن امُلِعزِّ الصُّ
)2( األيك : الشجر امللتف الكثري.

)3( السجسج : املعتدل ال حر وال برد.
)4( سلته منصال : خرج املاء عىل هيئة عمود مستقيم.
)5( اهلودج : مركب للنساء يوضع عىل ظهور اإلبل.
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2 ـ وقال عبد الل ْبِن املعتز)1( يصف سحابة :

3 ـ من قتل نفسًا بغري حق فقد قتل العدل واإلنصاف.
4 ـ سقى األمري أتباعه ماًء نمريًا )4(، وسقى أعداءه كأس املنون.

لُبَكا ا ـــلُّ  ـــَم َت ال  ــــٍة  ي ِر ــــا َس و
َلْيِلها  في  ْبَح  الصُّ َتــْقــدُح  ْت  َســَر

الثَّرى ُخـــُدوِد  في  ْمُعها  َد ــَرى  َج
)3 ( ُتنَْتَضى  )2 ( ــٍة يَّ ــِد ــنْ ــِه َك ٍق  ــْر ــَب بِ

)1( هو عبدالل بن حممد املعتز بالل )247 ـ 296هـ( شاعر مبدع، توىلهّ اخلالفة يوًما وليلة، له جمموعة من املؤلفات.
)2( كهندية : كسيوف مصنوعة يف اهلند.

)3( تنتىض : تسل من أغامدها.
)4( املاء النمري : املاط الطيهّب املروي من العطش.

املاء
بركة

التحفت

هودًجا

دمعها
خدود

الصبح
ليلها
برق

حقيقة
حقيقة
جماز

جماز

جماز
جماز
جماز

حقيقة
حقيقة

ألن املراد املاء املعروف.
ألن املراد املكان املبني ليجتمع فيه املاء.

ألن معنى )االلتحاف( هو التغطية باللحاف، واملراد هو 
وقوع الربكة حتت ظالل الشجر وكأهنا ملتحفة.

ألن معنى )هودج( يف اللغة هو مركب النساء عىل اإلبل، 
وسمي العائد من العلو هودًجا ملشابته له يف شكله.

ألن املراد حبات املطر شبهها الشاعر بالدمع.
ألن املراد سطح األرض تشبيًها هلا بخدود الباكني.
ألن املراد النور الساطع من الربق لشبهه بالصبح.

ألن املراد به الليل الذي يعقب النهار.
السحب.  نتيجة اصطدام  الذي خيرج  النور  املراد  ألن 

وهو املعنى األصيل لكلمة )برق(.

احلـــل

التوضيحنوعهاالكلمةرقم املثال

1

2
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قتل نفًسا
قتل العدل

سقى أتباعه املاء

كأس  أعداءه  سقى 
املنون

حقيقة
جماز

حقيقة

جماز

ألنه استعمل يف معناه األصيل وهو إزهاق الروح.
ألن القتل احلقيقي ال يقع عىل العدل، وإنام هو للتشابه 

يف االنتهاء.

ألنه اســتعمل يف املعنى احلقيقيِّ للســقى وهو شـرب 
السائل.

ا، ولكن املتكلم  ألن املوت ال يسقى لكونه أمرًا معنويًّ
أراد تصوير حال متكن األمري من إزهاق أرواح أعدائه، 

وكأنه يسقيهم املوت.

التوضيحنوعهاالكلمةرقم املثال

3

4

تدريبــــــ�ت

)1(
ميِّز احلقيقة واملجاز فيام كتب باألزرق مما ييل :

1 ـ صافحت السيوف أعناق املجرمني / صافحت التلميذات معلمتهن.
2 ـ ابتسم الرجل لضيفه / ابتسم احلظ للتاجر.

3 ـ ُيرِسُل اللُ الصواعق عىل من يشاء / يرسل الشاعر صواعقه عىل خصومه.
4 ـ قال الشاعر :

َبنَْيــَت ُبُيـوًتا َعالَِيــات وَقْبـَلهــا             َبنَْيـت َفَخــاًرا ال ُتَسـاَمى َشــَواِهُقْه
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)2(
بيِّ املعنى املجازي للكلامت املكتوبة باألزرق :

1 ـ قال األنصار حني استقبلوا رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص :
َطــــَلَع الـَبـــــــــــْدُر عليـــــنـا             ِمْن َثـنـيَّــــــــــات الـــــــَوَداْع)1(

2 ـ قال عبدالل بن املعتز يف وصف الربيع :

3 ـ قال أمحد شوقي)2( يف املعلم :
ُفوَس ُعــُدواَل َفْهــَو الذي َيْبــــني الطِّـــَباَع َقِويَمًة              َوْهَو الَّـذي َيْبنــي النُـّ

4 ـ قال أبو الطيب املتنبي يمدح سيف الدولة احلمداين :
وَم َعنْــُهُم              َويْوًمـا بُِجـوٍد َتْطــرُد الَفـْقَر واجلَـْدَبا َفَيـْومـًا بَِخــْيٍل َتْطـُرُد الـرُّ

)3(
ا عىل غرار املثال األول : استعمل الكلامت التالية مرة استعامالً حقيقيًّا، وأخرى جمازيًّ

1 ـ رأس      2 ـ مصباح      3 ـ وجه        4 ـ صهوة        5 ـ امتطى        6 ـ نطق
1 ـ أصاب الصياُد رأس الطائر   ،   رأس احلكمة خمافة الل.

2 ـ ...........................   ،   ........................ .

3 ـ ...........................   ،   ........................ .

4 ـ ...........................   ،   ........................ .

5 ـ ...........................   ،   ........................ .

6 ـ ...........................   ،   ........................ .

)1( ثنيات الوداع : اسم املكان الذي قابل فيه األنصار رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص حني وصل إىل املدينة.
)2( هو أمحد شوقي )1285 ـ 1351هـ( من أبرز شعراء العرص احلديث، لقب بأمري الشعراء، له ديوان شعر وعدد من املرسحيات الشعرية.

َأَما َتَرى األَْرَض َقْد َأْعَطــْتَك َزْهَرَتها
ـــماِء ُبكـــاٌء فِي َحـــَداِئـِقــها  فللسَّ

ــْوِر عاِريهــا ًة واْكَتســـَى بالنَـّ ُمْخَضرَّ
يــاِض اْبتِســـاٌم فــي َنَواِحيــها وللرِّ
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)4(
وازن بي معنى كل عبارتي متقابلتي، وحدد أهيام أبلغ يف تأدية املعنى، واذكر السبب :

1 ـ ورد يف كتب التاريخ ذكر جرائم اليهود     /     يشهد التاريخ عىل جرائم اليهود.

ْشُت األرض واْلَتَحْفُت السامء             /     نِْمُت فوق األرض وحتت السامء. 2 ـ اْفرَتَ
3 ـ صافحْت أشعُة الشمس قمم اجلبال          /     سطعت الشمس عىل قمم اجلبال.

4 ـ َبرَّ االبن بوالديه                                            /    خفض االبن جناح الرمحة لوالديه.
5 ـ امتطت بالدي صهوة املجد                        /     ارتفعت منزلُة بالدي.

6 ـ انترش الشيب يف رأس جدي                       /     اشتعل رأس جدي شيًبا.
7 ـ جاءكم الرجل الصدوق                              /     جاءكم الصدق يميش عىل قدميه.
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أ ـ االستعارة املفردة

) أ (
1 ـ رأيت بحًرا يتصدق عىل الفقراء.

2 ـ قال عمر أبوريشة)1( خياطب بالده :
ـَواِحْر)3( يا َعُروًسا تنــــاُم ِمــلَء امَلَحــاِجْر)2(             َشيِّعي احلُْلَم والطيــوَف السَّ

)ب(
1 ـ حدثني التاريخ عن أجماد أمتي فشعرت بالفخر واالعتزاز.

2 ـ قال أبو العتاهية :
وإذا العنــايُة الحَظـــْتَك ُعيــوهُنــا              َنـــْم فاملخـــاوُف ُكلُّـُهــــنَّ َأَمــاُن

ث�نًي� : ال�صــتع�رة

الإي�صـــــ�ح

مر بنا أن التشبيه البد أن يعتمد عىل الطرفني : املشبه واملشبه به، ولكي يكون يف الكالم تشبيه فإنه ال 
يمكن االستغناء عن هذين الطرفني، أو عن واحٍد منهام، فتقول مثاًل : القائد أسد وخالد بحر، فيظهر لك 

التشبيه يف أوجز ُصَوِرِه وأكثرها اختصاًرا.
وقد ترقى صورة التشبيه تلك وتتطور، فيحذف أحد الطرفني وحينئذ ال يعد الكالم تشبيًها، بل يسمى 
استعارة، وذلك مثل ما جاء يف املثال األول )رأيت بحًرا ...( فأصل الكالم رأيت رجاًل كالبحر يتصدق 

)1( هو عمر ْبن شافع أبوريشة )1908 ـ 1990م( شاعر سوري، اتسم شعره باجلزالة وطول النفس.
)2( املحاجر : العيون.

)3( الطيوف السواحر : اخليال اجلميل.
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ولكن املشبه )رجل( قد حذف واستعري له لفظ املشبه به )بحر( فعرب باملشبه به عن املشبه، وذلك لعالقة 
املشابة بينهام، وهي اجلود والعطاء.

وحذف أحد الطرفني كام رأيت طريق من طرق التعبري البياين أطلق عليه البالغيون اسم االستعارة. 
فاالستعارة يف أصلها تشبيه حذف أحد طرفيه، وقد تكون يف اللفظ املفرد كام رأيت يف كلمة )بحر( فتعد 
استعارة مفردة، وقد تكون يف الرتكيب، فتعد استعارة مركبة كام سيأيت. واالستعارة نوع من أنواع املجاز 
اللغوي، كام ذكرنا لك يف الدرس السابق ويشرتط فيها ما يشرتط يف املجاز اللغوي من وجود العالقة التي 
هي املشابة، بني املستعار له )املشبه( واملستعار منه )املشبه به(، فال تتم االستعارةـ  أي استعامل كلمة يف غري 
معناها األصيل ـ إال مع وجود مشابة بني هاتني الكلمتني كام رأيت من استعارة كلمة )بحر( والتعبري با 
عن الرجل الكريم، لعالقة املشابة بينهام وهي اجلود والعطاء. وهناك أمر البد من وجوده وهو القرينة، 
التي تدل عىل هذا االستعامل اجلديد للكلمة، فقوله : )يتصدق ..( تدل عىل أن كلمة )بحر( مستعملة 
ا حيث استعريت للرجل الكريم، وهذا الدليل لفظي، وقد تكون القرينة غري ملفوظة، بل  استعامالً جمازيًّ
تفهم من سياق الكالم وحاله، فتكون حالية وذلك كام يف استعارة الظلامت والنور للكفر واإليامن يف قوله 
تعـاىل : ﴿                                                                                                       ﴾ . فالقرينــة يف االســتعارة تأيت 

لفظية وتأيت حالية.
تأمل االستعارة )رأيت بحًرا( مرة أخرى جتد أن املحذوف هو الطرف األول املشبه، وقد رصح بالطرف 

الثاين املشبه به، وأصل الكالم كام ذكرنا آنًفا )رأيت رجاًل كالبحر(.
للبالد، وأصل  )يا عروًسا( جتده خياطب بالده، فقد استعار كلمة )العروس(   : الشاعر  وتأمل قول 

الكالم : يا بالدًا كالعروس يف مجاهلا وزينتها، ولكن الشاعر حذف املشبه وأبقى عىل املشبه به.
٭ ٭ ٭

هذا  ولكن  إنسان،  وكأنه  يتحدث  التاريخ  أن  جتد  الثانية،  املجموعة  يف  األول  املثال  إىل  انظر  واآلن 
اإلنسان )املشبه به( مل يذكر وإنام ُذكر يف الكالم ما يدل عليه وُرمز إليه بيشء من لوازمه وهو التحدث يف 

قوله : )حدثني(.
وانظر إىل قول أيب العتاهية يف املثال األخري جتده قد جعل للعناية عيوًنا، وهذه العيون تالحظ، فكأن 
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الشاعر يريد أن يقول : العناية مثل اإلنسان، ولكنه مل يذكر املشبه به، وإنام جاء بام يدل عليه، وهو قوله : 
الحظتك عيوهنا، فحذف املشبه به )اإلنسان( وجاء بصفة من صفاته وهي قوله : الحظتك عيوهنا.

ومن هنا نعرف أن االستعارة تشبيه ُحذف أحد طرفيه، فإما أن يكون املحذوف هو املشبه كام يف املجموعة 
األوىل، وإما أن يكون املحذوف هو املشبه به مرموًزا إليه بيشء من لوازمه وصفاته كام يف املجموعة الثانية. 
وهذان االحتامالن يردان يف أية استعارة، ولكن أحدمها قد يكون أوضح من اآلخر وأمجل، والذي حيدد 

ذلك هو السياُق.
وأخرًيا فإنك تدرك مما سبق، أن بالغة االستعارة، ورس مجاهلا، هو ما تكسبه اللفظ من إجياز، فهي تقوم 
عىل تنايس التشبيه، واالعتامد عىل أحد طرفيه. كام أهنا تبعث احلركة واحلياة يف اجلامدات واملعنويات، وإنك 

رأيت أن العناية تالحظ بعيوهنا، والتاريخ يتحدث، والبالد عروس، وهكذا..

االستعارة : هي تشبيه ُحذف أحد طرفيه.
واملحذوف إما أن يكون لفظ املشبه، وإما أن يكون لفظ املشبه به مرموًزا إليه بيشء يدل عليه.

العالقة يف االستعارة هي املشابة.
القرينة يف االستعارة تأيت لفظية أو حالية.

اخلـال�صـــــــة
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تدريب حملول

حدد موضع االستعارة ووضحها فيام ييل :
1 ـ قال تعاىل : ﴿                                      ﴾  التكوير : 18 .

2 ـ قال تعاىل : ﴿
                          ﴾ األعراف : 154 .

3 ـ قال أمحد ْبن الطيب :
ـَفاَهَة ِمْثـــُل ِحـــْلم             َيُعــوُد بــِه عـىل اجلَْهــــل احلــــليُم ومـــا َقَتــَل السَّ

4 ـ قال أبو الطيب املتنبي يف وصف اجليش :
ق األَْرض والَغْرب َزْحُفُه            وفــي ُأُذن اجلَــــْوزاء ِمنْه َزَمـــازُم)2( َخِيٌس)1( برَشْ

5 ـ قال إيليا أبومايض)3( :
والَبـْحُر َكْم ســــاَءْلُتُه فتَضــاَحَكـْت             أْمـواُجـــه ِمْن َصــــْويَت امُلَتَقـــــطِّع

6 ـ قال اْبُن الرومي :
ـــَِبا            وَلبِْسـُت فيه الَعْيـــَش َوْهَو َجــــِديُد ـــبِيَبَة والصهّ َبَلٌد َصِحْبــُت بِـِه الشَّ

7 ـ قال البحرتي يمدح اْبن املدبر، ويذكر علًة نالته :
ظلــلنا نعـوُد امَلجـد من َوْعِكَك الذي            َوَجــْدَت وُقلنَا اعتــلهّ ُعْضٌو من املجِد

احلــــل
1 ـ االستعارة يف كلمة )تنفهّس( حيث شبه انتشار الضوء بالتنفس ثم حذف املشبه.

)1( خيٌس : جيٌش.
)2( زمازم : الصوت البعيد الذي له دوي.

)3( هو إيليا أبو مايض )1889 ـ 1957م( شاعر من كبار شعراء املهجر، ولد يف لبنان، وهاجر إىل أمريكا، من دواوينه : اجلداول، اخلامئل، 
ترب وتراب.
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2 ـ االستعارة يف كلمة )الغضب( حيث شبه الغضب بإنسان، ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من 
لوازمه وهو السكوت يف قوله : )سكت(.

3 ـ االستعارة يف كلمة )السفاهة(، حيث شبه السفاهة بكائن حي، ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء 
من لوازمه وهو القتل يف قوله : )َقَتل(.

4 ـ االستعارة يف كلمة )اجلوزاء(، حيث شبه اجلوزاء بإنسان، ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من 
لوازمه وهو )أذن(.

5 ـ االستعارة يف كلمة )أمواجه(، حيث شبه األمواج بإنسان، ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من 
لوازمه وهو الضحك يف قوله : )تضاحكت(.

6 ـ االستعارة يف كلمة )لبست(، حيث شبه التمتع بالعيش بِلبس الثوب.
7ـ  االستعارة يف كلمة )املجد(، حيث شبه املجد بإنسان، ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من لوازمه 

( وعيادة املريض يف قوله )نعود(. وهو املرض يف قوله : )اعتلَّ

تدريبــــــــ�ت

)1(
وضح االستعارة فيام كتب باألزرق مما ييل :

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                      ﴾ هود : 74 .
2 ـ قال الل تعاىل :  ﴿                                                                                           ﴾  مريم : 4 .

3 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  : »بني اإلسالم عىل خس شهادة أن ال إله إال الل، وأن حممًدا عبده ورسوله، وإقام 
الصالة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان« متفق عليه.
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4 ـ قال الرشيف الريض)1( :
يا َظْبَيــَة البـــاِن َترعـــى يف َخَاِئِلِه)2(            لَِيْهــــنَِك اليــوَم أنَّ الَقــْلَب َمْرَعاِك

5 ـ يف فصل الربيع تلبس األرض ثوب بائها، وتضحك من بكاء سامئها.
6 ـ قال أبو العتاهية يف هتنئة املهدي باخلالفة :

ُر َأْذَيــــــــــاهَلـا أَتْتــــــُه اخِلـــــــــالفُة ُمـنْـَقـــادًة            إليــــــه جُتــــــرِّ
7 ـ قال احلسن ْبن هانئ يصف امرأة حزينة باكية :

ــــاِب رَّ من َنْرجـٍس            وَتْلـطِـــُم الــــــــَوْرَد بُِعـنَـّ تبــكي َفَتْذِري)3( الـــدُّ
8 ـ قال أبو الطيب املتنبي يصف إقدام سيف الدولة :

َدى َوْهـَو َنـــاِئُم وَقْفـَت ومـا يف املـوِت َشـــكٌّ لَِواِقٍف           َكَأنَّـَك يف َجْفــِن الرَّ
9 ـ قال أمحد شوقي يف قصيدة له عن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص :

ـــٌم وَثنَــــاُء مـــــان َتَبسُّ ُولِـــَد اهلُـــدى فالكائنــاُت ِضَيـــاُء            وَفـــُم الزَّ
)2(

د موضَع االستعارة، ووضحها مبينًا عالقتها وقرينتها فيام ييل : حدِّ
1 ـ قال الل تعاىل :  ﴿

                                            ﴾ سورة األنعام : 122 .
2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                                    ﴾ 

 البقرة : 16 .
3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                             ﴾ إبراهيم : 1 .

)1( هو حممد بن احلسني بن موسى )359 ـ 406هـ( من كبار شعراء العرص العبايس يف شعره رقة وعذوبة.
)2( خائل : مجع خيلة وهو الشجر الكثري امللتف.

)3( تذري : تنثر.
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4 ـ قال أبواحلسن التهامي يرثي ابنه :
يا َكْوَكبـــًا ما َكـــاَن َأْقَصــــَر ُعْمَره            وكــذاَك ُعْمـــُر َكَواِكــِب األَْسـَحاِر

5 ـ قال أبوفراس احلمداين :
ـْمُت بَِأْمــــٍر َهـــمَّ يل ِمنْـِك َزاِجٌر ـتِي، مـــايل؟ ومــالك؟ ُكلَّــاَم           مَهَ ويا ِعفَّ

6 ـ قال أبوذؤيب اهلذيل)1( :
وإذا امَلنِـيَّــُة َأْنَشـــــَبْت َأْظـــَفاَرهـا            َأْلَفــيَت)2( ُكلَّ مَتِيـــــَمٍة)3( ال َتنْــَفُع

7 ـ قال أبومتام يرثي القائد حممد بن محيد الطويس :

اُء)5( يصف شعره : فَّ يُّ الرَّ 8 ـ قال الرسَّ
ـــاَمِئُر والُقـــــُلوُب ــــَمِت الضَّ إذا مــا َصـــاَفَح األَْســــــاَمع َيْوًمـا            َتَبسَّ

9ـ قال أحد احلكامء : العاقُل َمْن َمَلك ِعناَن َشْهَوتِه.
10ـ قال إيليا أبومايض :

)1( هو خويلد بن خالد اهلذيل ).. ـ نحو 27هـ( شاعر فحل خمرضم، أدرك اجلاهلية واإلسالم، اشرتك يف الفتوح اإلسالمية.
)2( ألفيت : وجدَت.

. )3( التميمة : كل ما يعلق أو يلبس رجاء أن يدفع ُضهّ
ْفر : مجع مسافر. )4( السهّ

)5( هو الرسي بن أمحد الكندي ).. ـ 366هـ( شاعر أديب من أهل املوصل، شعره عذب األلفاظ، له ديوان شعر.
)6( ساج : هادئ.

ٍد ُمحمَّ ــَد  ــْع َب اآلَمــــاُل  ــِت  ــَي ــُوفِّ ُت
َقبِيلٍة    ُعــُيــوُن  َضــْت  َفــا ُكلَّما  َفًتى 

ْفُر)4( َفِر السَّ وَأْصَبَح في ُشْغٍل َعِن السَّ
ْكُر والذِّ األَحاديُث  َعنْه  َضِحَكْت  دًما 

الَفَضا  فــي  ــُض  ــْرُك َت ــْحــُب  والــسُّ
َخْلَفها  و  ـــُد ـــْب َت ـــْمـــُس  لـــشَّ ا و
َصاِمٌت   )6 ( ــــــاٍج َس لــَبــْحــُر  وا

ِئِفيْن لَخا ا ـــَض  ْك َر ــِب  ْح ــرَّ ل ا ِء 
لَجبِيْن ا ــَة  ــب ِص ــا َع ء  ا ـــَر ـــْف َص
يْن ِهِد ا لزَّ ا ُع  ُخــــُشــــْو ــه  ــي فِ
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11 ـ قال الدكتور غازي القصيبي)1( من قصيدته : درب من العشق :
رِر ؟ َق النَّْخَل باألْصَداِف والدُّ واسـتيقظْت نـخلٌة َوْسنَى)2( ُتَوْشــِوُشنِي)3(             َمْن َطوَّ

رت أرادهنا، وَهيهّجت فتياهنا،  ِت الفتنُة أضاَسها، وَحرَست رأسها، وشمَّ 12ـ قال أعرايب : »قد َكرشَّ
رت فرساهَنا، ونازلت أقراهنا«. وذمهّ

)3(
اجعل كل كلمة مما يأيت استعارة يف مجل من إنشائك :

سامء   ـ   دينار   ـ   مدرسة   ـ   صخرة   ـ   سيف   ـ   روضة.

)4(
بي موضع االستعارة فيام يأيت، ثم أورد ثالث مجل عىل غرارها :

1 ـ ابتسم احلظ.
2 ـ الوقت يطري.

3 ـ كالمك خيدش احلياء.

)5(
استخرج الصور البيانية من تشبيه واستعارة فيام يأيت، مبينًا :

له إىل استعارة. أ ـ التشبيه، ثم حوهّ
ها إىل تشبيه. ب ـ االستعارة، ثم ردهّ

)1( هو الدكتور غازي بن عبدالرمحن القصيبي، ولد يف سنة 1359هـ، أديب سعودي، له مشاركات متعددة يف الشعر والنثر، تقلد عدًدا 
من املناصب الرسمية يف الدولة.

)2( الوَسن : كثرة النَُّعاس.

)3( توشوشني : هَتِْمُس يل.
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1 ـ قال امرؤ القيس)1( يصف الليل :

2 ـ قال البحرتي يصف الربيع :
َتــاُل َضاِحـًكا           من احلُســِْن َحتَّى َكـــاَد َأْن َيَتـــَكلَّاَم أتاك الربيـُع الطَّــْلُق خَيْ

3 ـ قال أبو إسحاق اخلفاجي َيِصُف َشْمَعًة :
ْيُل الَبهــــيُم)5( ُمَقــطُِّب وصـفراُء َتْبــِكي ال لَِوْجــٍد َوَلْوَعــٍة            َفَتْبِســُم واللَّ

4 ـ قال ابن طباطبا)6( يصف الرياض املزهرة :

5 ـ قال حليم دموس)9( وهو يف السجن :
َجـى           وُتَرى يف َمْطــَلِع الَفــــْجِر األََمـــاين فغـــًدا َينَْشـــقُّ ِجْلَبـــاُب الــدُّ

6 ـ قال ابن الرومي يرثي ابنه :
ــى)10( مِحَـاُم امَلْوِت َأْوَسَط ِصْبَيتِي            فللَّـه َكْيـَف اْخَتــاَر َواِســَطَة الِعــْقِد َتوخهّ

َ الَفــْقِد َـا           َفـقــَْدَناُه َكــاَن الَفاِجـَع الَبنيِّ وَأْوالُدنـــا ِمْثـــــُل اجلـــََواِرِح َأيُّ

)1( هو امرؤ القيس ْبن حجر الكندي )130 ـ 80 ق.هـ( شاعر جاهيل، من أشهر شعراء العرب.
)2( ُسُدوله : سرته.                        )3( أعجاز الليل : آخره.                     )4( الكلكل : الصدر.

)5( البهيم : شديد الظلمة.
)6( هو حممد ْبن أمحد بن طباطبا ).. ـ 322هـ( شاعر مبدع، وناقد متمكن له كتاب عيار الشعر.

)7( النور : الزهر األبيض.                                                                    )8( األقاحي : مجع أقحوان : وهو نوع من الزهر األصفر.
)9( هو حليم دمهّوس )1305هـ ـ 1337هـ( شاعر لبناين، له قصائد يف مدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، ُيقال إنه اعتنق اإلسالم يف آخر حياته.

ى : اختار. )10( توخَّ

ُسُدوَله)2(  َأْرَخى  الَبْحِر  َكَموِج  وَلْيٍل 
بُِصْلبِه  ــى  ــطَّ َ مَت ـــا  مَلَّ َلـــُه  ــُت  ــْل ــُق َف
ْنَجِل   ا اَل  َأ يُل  الطَِّو لليُل  ا ــا  َ يُّ َأ َأالَ 

ليبتيل ـــوِم  ـــُم اهلُ بـــأنـــواع  ـــيلَّ  ع
)4 بَِكْلَكِل) وَناَء   )3 ْعَجاًزا) َأ ْرَدَف  وَأ
ْمَثِل بَأ ِمنَْك  ُح  ْصَبا اإل وما  بُِصْبٍح 

ُه  َكَأنَّ ــاِض  َي ــرِّ ال َزْهـــِر  إلــى  ــُظــْر  اْن
ْت َد َتَبدَّ كالعقوِد  َيْهِوي   )7 ( ُر لنَّْو وا

ُمنمنُم األكـــفُّ  ــُرُه  ــشِّ ــنَ ُت ـــٌي  َوْش
َتْبِسُم واألَقاِحي)8(  َيْخَجُل  والــَوْرُد 
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)6(
ح االستعارة وقرينتها فيهام : ارشح البيتي التاليي، ووضنّ

قال أمحد شوقي يرثي عمر املختار :
َمـاِل لِواَء           َيْسَتنْـــهُض الوادي َصبـــاَح مســاَء َرَكــــُزوا رفـاَتك يف الرهّ
ُد بالَفال            َيْكُسو السـيوَف عىل الزمــاِن مضــاَء ا الســــيُف املجـــرَّ يا أيُّ
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ب ـ االستعارة التمثيلية
األمثلة

َحاِم                            )الزدحام النـاس عـند أحـد العلمـاء( 1 ـ امَلْوِرُد الَعْذُب َكثرُِي الزِّ
2 ـ قال أبو الطيب املتنبي :

إذا َرَأْيــَت ُنُيوَب اللَّيــِث َبــاِرَزًة               فــال َتُظــنَّنَّ َأنَّ اللَّـــيـَث َيـْبـَتـِســـُم
                                                                             ) لتبسم شخص آلخر يف غري رًضا عنه(
3 ـ جاء يف املثل : لُِكلِّ َجَواٍد َكْبَوٌة.                  )لطـالب جمتـهد مل يوفـق يف االمتـحان(

علمت يف الدرس السابق أن االستعارة املفردة جتري يف اللفظ املفرد، وذلك كاستعارة كلمة )بحر( 
للرجل الكريم. لكن االستعارة ال تقف عند حدود اللفظ املفرد، بل جماهلا أوسع من ذلك، حيث ُيستعار 
ن من مجلة أو عدة مجل حلالة أخرى، برشط توفر ما ذكرناه سابًقا من عالقة املشابة، والقرينة  الرتكيب املكوهّ

التي تدل عىل االستعامل املجازي.
انظر إىل املثل )املورد العذب كثري الزحام( ومعناه أن مورد املاء العذب يزدحم عليه الناس لينهلوا منه، 
فقد ضبنا هذا املثل حلالة مشابة له، وهي ازدحام الناس عند أحد العلامء، وأنت تعلم عند نطقنا بذا 
املثل أنه ليس ثمة ماء يزدحم حوله الناس، وإنام استعرنا املثل وهو تركيب، هلذه احلالة وذلك للتشابه بني 
احلالني، فالعالقة بني ازدحام الناس عند أحد العلامء وبني اجتامع الناس حول مورد املاء هي املشابة، 

واجلامع بني الطرفني هو اجتامع الناس عىل يشء نافع حمبوب ال ُيستغنى عنه.
وإذا جرت االستعارة يف الرتكيب مثل استعارتنا املثل السابق )املورد العذب كثري الزحام( ملشهد معني 

كتلك احلالة التي ذكرناها، فإهنا تعد حينئذ استعارة متثيلية.
وكام قلنا يف االستعارة املفردة أهنا يف األصل تشبيه حذف أحد طرفيه، فكذلك الشأن يف االستعارة 
التمثيلية، حيث تقوم عىل تشبيه التمثيل، فكأن الرتكيب املذكور يف املثل السابق مشبه به، أما املشبه فهو 

الإي�صـــــ�ح



65

احلالة التي أوردنا هلا هذا املثل وهي حالة اجتامع الناس حول أحد العلامء، وأصل الكالم : اجتامع الناس 
حول العامل اجلليل مثل اجتامعهم حول املورد العذب، فهذا تشبيه متثييل؛ ألنه قام عىل طرفني مركبني، لكن 
بعد حذف الطرف األول املركب، والترصيح باملشبه به املركب فإن التشبيه يصبح استعارة مركبة متثيلية.

وانظر قول أيب الطيب املتنبي يف املثال الثاين الذي يقول فيه : ال تعتقد أن األسد عندما يكرش عن أنيابه 
يبتسم لك، بل غرضه االفرتاس. وقد حيدث أن تبتسم لشخص ما يف غري رضا عنه فيغرت بذلك، وحينئٍذ 
تتمثل له بذا البيت، أي تستعري البيت كاِماًل، حلالتك مع ذلك الشخص وذلك للتشابه بينهام فتجعل 
حالتك مع امُلْغرَتِّ بابتسامتك له من غري رضا مشبًها، والبيت مشبًها به، واستعامل الرتكيب يف غري معناه 

األصيل لعالقة املشابة استعارة متثيلية.
وانظر املثال األخري، فقد خُيِفُق صديُقك املجتهد فتورد له املثل : لكل جواٍد كبوة، وليس هناك جواد، 
بينهام، فحالة صديقك  وإنام استعرت املثل حلالة صديقك املجتهد الذي مل يوفق وذلك لعالقة املشابة 

مشبه، واملثل مشبه به، والعالقة هي املشابة فتكون االستعارة متثيلية.
وأخرًيا فإن االستعارة التمثيلية، قد جرت اليوم عىل ألسنة الناس، وكثرًيا ما يتمثل الناس بقوهلم : النار 
ُب إال رماًدا، يف حالة األب الصالح واالبن الطالح، وقوهلم : إذا ُوجد املاء بطل التيمم، للرجل  ال ُتَعقِّ
ال يسد مكانه غريه، وكذا : ال دخان من غري نار، وكذا ال يلعب بالنار، وهم يستعريون هذه الرتاكيب 

حلاالت معينة يروهنا شبيهة با.

االستعارة التمثيلية : تركيب استعمل يف غري معناه األصيل، لعالقة هي املشابة، مع قرينة مانعة من 
إرادة املعنى األصيل.

تكثر االستعارة التمثيلية يف األمثال السائرة باعتبار مرضب املثل.

اخلـال�صـــــــة
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تدريب حملول

اذكر حالة مناسبة تكون مشبًها لكل من االستعارات التمثيلية التالية، ثم وضح االستعارة وقرينتها :
ى. 1 ـ عند الصباح حَيَْمُد القوُم الرسُّ

2 ـ قال عمرو األسدي :
متـى َيْبـــُلُغ البنيــاُن يوًمـــا َتَمــاَمُه             إذا ُكـنْــَت َتـْبـنِـيِه وَغـْيـُرَك َيـْهـــِدُم

3 ـ أحشًفا وسوَء ِكيلًة)1(.
4 ـ أراك تقدم رجاًل وتؤخر أخرى.

5 ـ قال الشاعر :
إنَّ األَفــاِعي وإْن النـت َمالِمُســـَها              ِعنَْد التََّقــلُِّب في َأْنَيابَِهــــا الَعَطُب)2(

6 ـ ما هكذا ُتوَرُد  يا َسْعُد اإلبل)3(.
7 ـ قال أبو الطيب املتنبي :

اَلاَل ا بِــِه الَمــــاَء الزُّ ومــن َيـــُك ذا َفـــِم ُمـــرٍّ َمِريــٍض             َيِجـــــْد ُمـــرًّ

احلـــل
1 ـ املشبه : حالة طالب يبدأ يف املذاكرة منذ بدء العام الدرايس، فإذا جاءت االمتحانات كان استيعابه 

للدروس سهاًل عليه وحقق النجاح.

)1( أصله أن رجاًل اشرتى متًرا من آخر، فإذا هو ردئ وناقص الكيل، فقال املشرتي : أحشًفا وسوء كيلة.
)2( الَعَطب : اهلالك.

)3( أصله أن مالك بن زيد كانت له إبل، فلام تزوج وبنى بامرأته، كلهّف أخاه سعًدا أن يورد اإلبل، فلام أوردها مل حيسن القيام عليها والرفق 
با، وكان ملتًفا بَشْملته فمنعه ذلك من النشاط، فقال مالك : أوردها سعٌد وسعٌد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد اإلبل، واملثل هو الشطر 

األخري.
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ى( حلال املشبه، لعالقة املشابة، فاالستعارة متثيلية  استعرنا املثل وهو )عند الصباح حَيَْمُد القوم الرسُّ
والقرينة حالية.

2 ـ املشبه : الداعية يصلح من فساد الناس باحلكمة واملوعظة احلسنة، وغريه يفسد ما يصلحه الداعية.
استعرنا الرتكيب كاماًل، وهو البيت بتاممه حلال املشبه، لعالقة املشابة، فاالستعارة متثيلية والقرينة حالية.

3 ـ املشبه : من يمع بني خصلتني رديئتني، كتأخري أجر العامل وأدائه منقوًصا.
استعرنا املثل )أحشًفا وسوء كيلة( حلال املشبه لعالقة املشابة بينهام، والقرينة حالية.

4 ـ املشبه : من يرتدد يف إقدامه عىل أمر ما، كمن يرتدد يف حتديد وجهته الدراسية.
استعرنا املثل )إين أراك تقدم رجاًل وتؤخر أخرى( حلال املشبه، لعالقة املشابة، والقرينة حالية.

5 ـ املشبه : حال شخص يظهر املحبة واملودة، ويبطن البغضاء والعداوة.
استعرنا الرتكيب كاماًل، وهو البيت بتاممه حلال املشبه، لعالقة املشابة بينهام، والقرينة حالية.

6 ـ املشبه : حال من ُيطلب منه أمر فيقرص فيه، وال يعمله بإتقان.
استعرنا املثل )ما هكذا تورد يا سعد اإلبل( حلال املشبه لعالقة املشابة، والقرينة حالية.

7 ـ املشبه : حال الذين مل يرزقوا الذوق السليم لفهم الشعر اجلميل.
استعرنا الرتكيب كاماًل، وهو البيت بتاممه حلال املشبه، لعالقة املشابة والقرينة حالية.

تدريبــــــــ�ت

)1(
اذكر حالة مناسبة يمكن أن تستعار هلا األمثال واألبيات التالية :

1 ـ ال حَيَْمُد السوَق إال َمْن ربح.
2 ـ قال حممُد ْبن أيب زرعة الدمشقي.

قــد ُيَهزُّ الهنـــديُّ وهو ُحَســـاُم              وُيَحـــــثُّ الجـــواُد وهــو جــواُد
3 ـ ال يرض السحاَب نباُح الكالب.
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4 ـ كل فتاة بأبيها معجبة.
5 ـ َمْن خيطِب احلسناَء مل ُيْغِلها امَلْهُر.

6 ـ قال أبو الطيب املتنبي :
إَذا اعتـــاَد الَفتى َخــْوَض المـــنايـا              َفَأْيَســُر ما َيُمــــرُّ بـــه الُوُحـــــوُل

7 ـ قال معُن ْبن أوس)1( :
ـــا اســـــَتدَّ َســـاِعُدُه َرَمـــاني َمـــاَيَة ُكـــــــلَّ َيـــْوٍم               َفَلمَّ ُأَعلِّـــُمُه الرِّ

8 ـ الصيَف ضيعِت اللبن.
9 ـ قال جُليم بن صعب)2( يف تصديق قول امرأته حذام :

ُقوها        فإنَّ الَقْوَل ما َقاَلْت َحَذاِم إَذا َقاَلْت َحَذاِم َفَصدِّ
10 ـ قال البحرتي :

)3( عـلى َفســــاٍد             تـبـيَّـَن فِيـــِه إهمـــــاُل الطَّـبِـيــِب إذا مــا الُجــْرُح ُرمَّ
11 ـ إنَّ احلديَد باحلديِد ُيْفَلُح)4(.

12 ـ قال أبو الطيب املتنبي :
ـــْرَغاُم فِيـــما َتَصـــيََّدا وَمْن َيْجــَعِل الضـِّرغــاَم َباًزا لَِصْيِدِه              َتَصـيََّدُه الضِّ

13 ـ يقول النقاد عن شعر جرير والفرزدق : جرير يغرف من بحر، والفرزدق ينحت من صخر.
14 ـ لو ُترك القطا لياًل لنام.

15 ـ قال البوصريي :
ْمِس ِمْن َرَمٍد                وُينْـِكُر الَفـُم َطْعــَم الَماِء ِمـْن َسـَقِم قد ُتنِْكُر العيُن َضْوَء الشَّ

)1( هو معن بن أوس املزين ).. ـ 64هـ( شاعر فحل، من الشعراء املخرضمني له مدائح يف مجاعة من الصحابة رضوان الل تعاىل عليهم.
)2( هو جليم بن صعب بن بكر وائل، جد جاهيل اشتهر بابنيه حنيفة وعجل.

)3( ُرمهّ : ُأْصِلَح.
)4( ُيفلح : يشق ويقطع.
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)2(
اجعل االستعاراِت التمثيليَة التاليَة تشبيهاٍت، وذلك بذكِر حاٍل مناسبٍة قبل كلِّ استعارة :

1 ـ إذا أنت أكرمت اللئيم متردا.                             2 ـ أنا الغريق فام خويف من البلل.
3 ـ ويف الليلة الظلامء يفتقد البدر.                          4 ـ أنت ختطُّ عىل املاء.

5 ـ رب رمية من غري راٍم.                                       6 ـ أسمُع َجْعَجعًة وال أرى طِْحنًا.
)3(

قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يوم أحد أليب عمٍرو اجلمحي، وكان قد أرسه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يوم بدر، فمننّ عليه : »ال 
ُيلَدغ املؤمن من ُجحٍر مرتي« متفق عليه.

أ ـ وضح االستعارة التمثيلية يف قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص .
ب ـ هات لالستعارة يف احلديث مشبًها آخر من عندك.

ج ـ اخرت من ألفاظ احلديث الرشيف كلمة ما، ثم ضعها يف مجلتني مفيدتني، بحيث تكون يف األوىل 
حقيقة، ويف األخرى استعارة.

)4(
هات استعارة متثيلية لكل مما يأيت :

ط يف يشء كان يملكه، ثم يندم عىل ذلك. ِدي معه النصيحُة.         2 ـ من ُيَفرِّ 1 ـ َمْن َينَْصُح َمْن ال جُتْ
3 ـ من يمل ويكسل ثم يطمع بالنجاح.           4 ـ من حيقق شيئني بمقصد واحد.

5 ـ من حياول عمل يشء ال حيسنه.
)5(

ارشح البيت التايل، ثم اجعله استعارة متثيلية، موضًحا طرفيها :
قال أبو الطيب املتنبي :

ْيِف بالُعال           ُمضـِرٌّ َكَوْضِع السـيِف يف موضـع النََّدى َوَوْضُع النََّدى يف َمْوِضِع السَّ
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األمثلة
1 ـ قال الشاعر :

ــَما ُتْمــطُِر رْزقــًا َعــمَّ ِشــْعُبه َأْقطِـُف الَغْيــَث َفَتـــْحَيا ُأْمنَِيــــاتِي             والسَّ
2 ـ رشبت ماء زمزم.

3 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »أصدُق َكِلَمٍة قاهلا شاعر كلمُة لبيد : َأال ُكلُّ يَشٍء َما َخاَل الل َباطُِل« متفق عليه.
4 ـ قال الل تعاىل :﴿                                                                               ﴾  النساء : 2 .

5 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                  ﴾  الزمر.
6 ـ قال الشاعر :

بـالدي وإْن َجـاَرْت َعـليَّ َعــزيــزٌة              وَأْهـِلي وإْن َضـــنُّوا َعـــليَّ ِكـــَراُم
7 ـ نزلُت بالقوم فأكرموين.

ث�لثً� : املج�ُز املُر�َصل

الإي�صـــــ�ح

ْ

عرفت مما سبق أن املجاز اللغوي يكون استعارة إذا كانت العالقة بني املعنيني األصيل واملجازي هي 
املشابة، حيث يكون األصل يف املجاز تشبيًها كام رأينا يف االستعارة املفردة والتمثيلية.

التشبيه، فاملجاز حينئٍذ يكون مرساًل، أي غري مقيد بعالقة  العالقة غري مبنية عىل  إذا كانت هذه  ا  أمهّ
واحدة، كام هو احلال يف االستعارة املقيدة بعالقة املشابة.

تأمل املثال األول جتد أن الشاعر قد استعمل كلمة )غيث( يف غري معناها األصيل، فهي يف البيت بمعنى 
)الثمر( ألن الغيث ال يقطف، وإنام يقطف ما ينتج عنه، فالعالقة التي أجازت للشاعر استعامل الغيث بدالً 

من الثمر هي السببية، حيث الغيث سبب للثمر َفُعربهّ بالسبب عن املسبب.
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وعىل النقيض من ذلك ما جاء يف الشطر الثاين )والسام متطر رزًقا(، فالذي ينزل من السامء الغيث أو 
املطر الذي ينشأ عنه الرزق، فالرزق ُمسبب عن املطر، فكلمة )الرزق( مستعملة يف غري معناها األصيل 

لعالقة املسببية. حيث إن الرزق مسبب عن املطر والغيث، فعرب باملسبب عن السبب.
وانظر إىل املثال الثاين )رشبت ماء زمزم( فكلمة )ماء زمزم( مستعملة يف غري معناها األصيل؛ ألنه يستحيل 
أن ترشب بئر زمزم كلها، وإنام أطلق الكل وأراد اجلزء أو البعض، فهذا جماز مرسل عالقته الُكلهّية. ومثل 

ذلك أن تقول رشبت ماء الفرات أو أكلت متر األحساء مما يدل عىل إطالق الكل وإرادة اجلزء.
أما املثال الثالث فإن ما جاء يف قول لبيد كالم وليس كلمة، إال أنه صىل الل عليه وسلم ذكر )كلمة( 
وأراد كالًما، ويف هذا استعامل للجزء وإرادة الكل، وهذا جماز مرسل عالقته اجلزئية، وال يعرب باجلزء عن 
الكل إال إذا كان هلذا اجلزء زيادة اختصاص باملعنى من الكالم، كإطالق األذن عىل الشخص الذي يسمع 

من اآلخرين، أو العني عىل اجلاسوس، أو الذراع للمساِعد.
وانظر إىل املثال الرابع، فإن املجاز يف كلمة )اليتامى( حيث أن اليتيم ـ وهو من فقد والده دون الرشد 
ـ ال ُيؤتى ماله، وإنام يؤيت املال عندما يتجاوز الُيْتم ويبلغ الرشد، فقد استعملت كلمة )يتامى( وأريد با 

الذين كانوا يتامى، بالنظر إىل حالتهم السابقة ويف هذا جماز مرسل عالقته اعتبار ما كان.
وانظر إىل املثال اخلامس فاملخاطب هو النبي ـ صىل الل عليه وسلم ـ وقد خوطب بلفظ )ميت( وهو 

ال يزال حيًّا، بالنظر إىل ما سيصري إليه، وهذا جماز مرسل عالقته اعتبار ما سيكون.
وانظر إىل املثال السادس فقد ادعى الشاعر أن بالده جتور عليه، واحلقيقة أن البالد ال جتور وإنام الذي يور 

أهلها، فالشاعر أطلق املحلَّ وهو )بالدي( وأراد احلالَّ فيه وهو األهل، وهذا جماز مرسل عالقته املحلية.
وعكس ذلك ما جاء يف املثال األخري فإن القوم ال ينزل بم، وإنام ينزل يف املكان الذي يسكنه القوم، 

يَّة. فذكر احلالَّ وهو )قوم( وأراد املحل وهو املكان، وهذا جماز مرسل عالقته احلَالِّ
وإذا تأملت عالقات املجاز املرسل هذه، ترى أهنا ُتعرف بالنظر إىل اللفظ املستعمل ال إىل املعنى املراد، 

فإذا استعمل السبب، وأراد املسبب فالعالقة حينئٍذ السببية وهكذا.
وأسلوب املجاز املرسل دليل عىل التوسع يف اللغة، والقوة يف البيان، ولعل بالغته تربز فيام حيققه من 

إياز ومبالغة وتنوع يف األسلوب.
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املجاز املرسل : هو لفظ استعمل يف غري موضعه األصيل، لعالقة هي غري املشابة، مع قرينة متنع 
من إرادة املعنى األصيل.

وأشهر عالقات املجاز املرسل هي :
1 ـ السببية                       2 ـ املسببية                           3 ـ الكلية                   4 ـ اجلزئية
يَّة 5 ـ اعتبار ما كان            6 ـ اعتبار ما سيكون            7 ـ املحلية                 8 ـ احلالِّ

تدريب حملول

اخلـال�صـــــــة

حدد املجاز املرسل ووضحه، واذكر عالقته فيام يأيت :
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿

               ﴾  النساء.
2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                      ﴾ آل عمران : 167 .

3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                  ﴾  البلد.
4 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »من َقَتل قتياًل َفَلُه َسَلُبه« رواه البخاري ومسلم.

5 ـ قالت ليىل األخيلية)1( تصف اإلبل وراكبيها :
َرا َرَمْوَها بأثواب)2( ِخفاف َفاَل تَرى            َلهــا َشــَبًها إالَّ النََّعـــاَم الُمنَـفَّ

6 ـ ألقى املديُر كلمًة كان هلا َأَثٌر يف النُُّفوِس.

)1( هي ليىل بنت عبداللهّ األخيلية ).. ـ نحو 80هـ(، شاعرة فصيحة ذكية، اشتهرت بأخبارها مع توبة بن احلمري.
)2( ُتطلق العرب الثوب أو اإلزار، ويريدون البدن.
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7 ـ قال عيلُّ ْبُن املقرب)1( حينام ضعفت قبيلته :
َبْعُض الذي َنالنَا يا َدْهُر َيْكِفيــنَا              َفاْمنُـْن بَبْيَضـاَء َأْودْعـها َيـًدا فِينَــا

8 ـ ركبت البحر إىل مرص.
احلــــل

)1( هو عيل بن املقرب العيوين )572 ـ 629هـ( شاعر جميد، من أهل األحساء، له ديوان شعر.

العالقةاملعنى املرادموضع املجازرقم املثال

1 ـ
2 ـ
3 ـ
4 ـ
5 ـ
6 ـ

7 ـ
8 ـ

ناًرا

بأفواههم

رقبة

قتيال

بأثواب

كلمة

يًدا

البحر

ماٌل سيؤدي بم إىل النار

بألسنتهم

إنسان مستعبد

رجال

بأبدان

الكالم

معروًفا

السفينة

املسببية

الكلية

اجلزئية

اعتبار ما يكون

املحلية

اجلزئية

السببية

املحلية
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تدريبـــــــ�ت

)1(
حدد املجاز املرسل، مبينًا املعنى املراد منه، واذكر عالقته فيام يأيت :

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                         ﴾  البقرة : 19 .
2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                       ﴾ طه : 40 .

3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                    ﴾ غافر : 13 .
4 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                ﴾ البقرة : 43 .

5 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                ﴾ األنفال : 60 .
6 ـ قال الل تعاىل :﴿                                                               ﴾  العلق : 17 ـ 18 .

7 ـ قال أبو الطيب املتنبي يمدح حممَد ْبَن عبيد الل :
دها َلـــُه َأَيــــــاد إلـيَّ َســـــــــابقــٌة             ُأعـــــدُّ منــــــــــها وال ُأَعـــدِّ

8 ـ قال أبو فراس احلمداين :
ا             ًرا وَأْرَســـــــــــْلنَا الُعـــــــُيوَنـــا وَلَكـــْم َبَعـــــْثنَا الَجْيـــــَش َجـرَّ

9 ـ قال الشاعر :
َكْم ِمْن َيـــٍد َبْيضـــَاَء َقــْد َأْســَديَتها            َتْثـــــني إليــــك ِعنـــــاَن ُكلِّ وَداد

10 ـ قال جرير)1( :
ـــــَماُء بَأْرض َقــــــْوم            َرَعْيــــناُه وإْن َكـــاُنــوا ِغَضــــاَبــا إَذا َنـَزَل السَّ

11 ـ سكنت املدينة املنورة.

)1( هو جرير بن عطية اخلطفي من متيم )28 ـ 110هـ( أشعر أهل عرصه، من أهل الياممة، دخل مع شعراء عرصه يف هجاء، فلم يثبت 
أمامه سوى الفرزدق واألخطل.
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12 ـ قال عبدامللك احلارثي)1( مفتخرًا :
ــُيوف َتسـيُل ُيوف ُنُفوسـُنَا             وَلْيـــَس َعلى َغــْير السُّ َتســيُل َعلى َحـــدِّ السُّ

13 ـ سأل أعرايب آخر : هل لك بيت ؟ )أي : زوج( قال : نعم.
14 ـ قال أبو فراس احلمداين :

ليـــْل قــد َعـــُذَب المــــــوُت بأفواِهـنا             والمــوُت َخـــْيٌر من َمَقـام الذَّ
15 ـ قال احلسني بن مطري)2( يرثي َمْعَن ْبَن زائدة :

ــا)3( َعلى َمْعــــن وُقــوال لَِقْبره              َسَقْتَك الَغَوادي)4( َمْرَبًعـا)5( ثم َمْربًعـا َألِمَّ
16 ـ قال أمحد شوقي :

َجـــاُل َجَهـــالًة وُخُمـوالً ـيَّـــٍة            َرَضــَع الرِّ وإذا النِّســــاُء َنَشــــْأَن فـي ُأمِّ
)2(

اجعل كل كلمة من الكلامت التالية جماًزا مرساًل يف مجلة من إنشائك ثم بيِّ نوع العالقة :
اجلزيرة العربية     ـ     الربيع     ـ     قلب     ـ     ثوب     ـ     املدرسة     ـ     ناقة.

)3(
بيِّ نوع املجاز اللغوي وعالقته يف الكلامت املكتوبة باألزرق مما ييل :

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                   ﴾ األعراف : 31 .

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                         ﴾ نوح.

3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                            ﴾  نوح.

)1( هو عبدامللك بن عبدالرحيم احلارثي ).. ـ نحو 190هـ( شاعر عبايس جميد.
ة والعباسية، كان يتكلم بكالم أهل البادية ويلبس لبسهم. )2( هو احلسني بن مطري األسدي ).. ـ 169هـ( شاعر من خمرضمي الدولتني األمويهّ

َّ به أي نزل عليه. )3( َأملَِّا : من َأمَل
)4( الغوادي : مجع غادية وهي السحابة التي تنشأ ُغْدَوًة.

)5( امَلْرَبع : املكاُن الذي ُينَْزل به يف فصل الربيع.
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4 ـ قال أبو الطيب املتنبي يف هجاء كافور اإلخشيدي :
ابيـَن َضْيـُفــــُهُم            َعن الِقَرى)1( وَعن التَّْرَحـال َمْحــُدوُد إني َنـزْلُت بَكــــذَّ

5 ـ قال البحرتي يصور مرصع املتوكل :
يوف ُحَشاَشًة)2(             َيُجـوُد بها والَمـــْوُت ُحْمــٌر َأَظـافُِرْه َصـريٌع َتَقاَضــاُه السُّ

6 ـ قال ابن املعتز يف ممدوحه :
َنـــــانيـر َســاَلْت َعَلْيِه ِشـَعاُب الَحيِّ ِحيَن َدَعا           َأْنَصـــاَره بُِوُجــــــوٍه َكالدَّ

7 ـ قال أبو الطيب املتنبي يمدح املغيث العجيل :
َأَقـاَمْت في الرقــــــاب َلـــُه أيـــاد           ِهــَي األطــــواُق والنـاُس الَحَمـــاُم

8 ـ قال احلطيئة)3( يستعطف اخلليفة عمر ريض الل عنه :
مــاذا َتُقـوُل ألَْفَراٍخ بِــِذي َمـــــَرٍخ           ُزْغـِب احلََواِصِل)4( ال َمــاٌء وال َشـَجُر

9 ـ قال الشاعر :
ال َأْرَكـــــُب الَبـْحـــَر َأْخَشــــــى            َعــــَليَّ ِمنْــــــُه الَمَعــــاطِــــــْب
طِــيٌن َأَنـــــا وْهــــــــَو َمــــــاٌء             والطِّـــــيُن في المـــــــاِء َذاِئــــْب

)1( القرى : الضيافة واإلكرام.
)2( احلشاشة : بقية الروح يف املريض، أو اجلريح.

)3( هو جرول بن أوس بن مالك ).. ـ 45هـ( شاعر خمرضم كان مشهوًرا بشعره يف اهلجاء.
)4( زغب احلواصل : أول ما ينبت من الريش عىل حواصل الطري.
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رابعً� : الكــن�يـة

الإي�صـــــ�ح

األمثلة
1 ـ قالت اخلنساء يف أخيها صخر :

َمــــاِد إذا مـــا َشــــــــَتا َطويُل النَِّجـــاِد َرفِيــــــــُع الِعَمـاِد            َكثِــيُر الرَّ
2 ـ قال أمحد شوقي وهو يف املنفى :

يـا اْبنَــَة الَيــمِّ ما َأُبـــوِك َبِخـــــيٌل            مـاَلـــــُه ُموَلــــــٌع بَِمـنٍْع وَحْبِس ؟

تأمل املثال األول جتد أنه اشتمل عىل عبارات متعددة : طويل النجاد، رفيع العامد، كثري الرماد، وليس 
املراد من هذه العبارات املعنى الظاهر هلا، فرفيع العامد يعني يف األصل : رفيع عمود البيت، وذلك ليتسع 
ملن يدخله من الضيوف، فصاحبه سيد وكريم، ويستلزم من هذا الظاهر لرفعة العامد الرشف والسيادة؛ 

فاخلنساء تريد أن تصف أخاها بالرشف والسؤدد والسيادة.
و)النجاد( يف األصل محائل السيف، ويستلزم من طول النجاد طول صاحبها، فالشاعرة تعني بقوهلا: 
طويل النجاد طويل القامة، و)كثري الرماد( تدل يف األصل عىل كثرة الطبخ، وهي تريد أن تصف أخاها 

بمعنى الزم لكثرة الطبخ وهو الكرم.
فأنت تلحظ أن العبارات الثالث مل تدل عىل معانيها احلقيقية فحسب، وإنام دلت عىل معنى آخر مرتبط 

باملعنى احلقيقي أو ناتج عنه، وهذا ما يطلق عليه الكناية.
وهذا املعنى اخلفي )الكنائي( وهو )الرشف والسيادة ـ طول القامة ـ الكرم( ال يمنع عند السامع من 
إرادة املعنى األصيل هلذه العبارات، وهذا ما يفرق بني الكناية واملجاز، فالقرينة يف املجاز مانعة من إرادة 

املعنى األصيل، وهي يف الكناية غري مانعة من إرادة املعنى األصيل.
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وانظر مرة أخرى إىل الكنايات السابقة، جتد أن )رفيع العامد( يدل عىل الرشف والسيادة وهذه صفة 
الكرم، وهذه صفة  يدل عىل  الرماد(  أيضا، و)كثري  القامة وهذه صفة  عىل طول  يدل  النجاد(  و)طويل 

كذلك.
وانظر املثال الثاين حيث خياطب شوقي السفينة وكيف بخلت عليه بمكان يصل من خالله إىل وطنه، ففي 
قوله : )يا ابنة اليم( كناية عن السفينة، والشاعر مل يرصح بلفظ )السفينة( مبارشة، بل َكنَّى عنها بذكر صفتها 

وهي قوله : )ابنة اليم(، وهذه هي طريقة الكناية عن موصوف، أن يرصح بالصفة وبالنسبة إليها.
وقد تأثرت الكناية بالبيئة والعرص، فهناك الكنايات اخلاصة املمثلة للعرص اجلاهيل، وهناك الكنايات 
التي تأثرت بتحرض الناس يف العصور اإلسالمية. ويمكن لنا أن نقول إن لكل عرص كناياته، ومما شاع يف 

عرصنا قوهلم.
فالن طويل اللسان : كناية عن بذاءة اللسان وكثرة حديثه يف الناس.

نرش غسيله : أظهر أمًرا سيًئا يب إخفاؤه.
ويشار إليه بالبنان : كناية عن الشهرة.

وولد ويف فمه ملعقة من ذهب : كناية عن الغنى.
وأبناء الضاد : كناية عن العرب.

أما بالغة الكناية فهي تربز يف كوهنا تصور لنا املعاين يف صورة حمسوسة ملموسة كام مر معك يف املثال 
األول، وكذلك فالكناية طريق من طرق اإلياز واالختصار، كام أهنا وسيلة لإلقناع حيث تقدم لنا املعاين 

املؤكدة بدليلها.
وأخرًيا فالكناية أسلوب مهذب، حيث عن طريقها ُيعربهّ عن املعنى املستهجن القبيح باللفظ املهذب، 

وقد كنى القرآن الكريم عن اجلامع بالرفث، وعن احلدث بالغائط.
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املعنى األصيل  إرادة  له، مع جواز  الذي وضع  معناه األصيل  استعمل يف غري  لفظ   : هي  الكناية 
وتنقسم الكناية إىل قسمي :

1 ـ كناية عن صفة)1(، أي : معنى.
2 ـ كناية عن موصوف، أي : ذات.

اخلـال�صـــــــة

)1( املراد بالصفة هنا الصفة املعنوية كالكرم، والغنى، والعلم، واجلامل، والطول ال النعت املعروف يف دروس النحو.
)2( فتيت املسك : ما ُيدقُّ من املسك.

)3( مل تنتطق : مل تلبس النطاق، وهو أشبه باحلزام؛ واملعنى مل حتتج إىل شد النطاق لتعمل؛ ألن يف بيتها من يكفيها العمل.
)4( األَْسَداد : الطرق املغلقة.

عي موضع الكناية، واذكر املراد منها، ونوعها فيام يأيت :
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                                  ﴾ 
األحزاب .

2 ـ قال املتنبي يمدح سيف الدولة النتصاره عىل الروم :
ــاٌح وَثْغـــرَك بـاسـُم تمــرُّ بـَك األبطــاُل َكْلـَمى َهِزيمـــًة          ووجهـَك وضَّ

3 ـ قال امرؤ القيس يف معلقته :
ِل َحى لم َتنَْتـطِْق)3( َعن َتَفضُّ وُتْضِحي َفتِيُت الِمْسِك)2( َفْوَق فَِراِشها          َنُؤوُم الضُّ

4 ـ قال البارودي يرثي زوجته :
َأْعـِزْز عـــليَّ بِــــَأْن َأَراِك َرِهينَـــــة          في َجـْوِف َأْغـَبـَر َقـــاتِِم األَْسـَداِد)4(

تدريب حملول
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)1(
بيِّ موضع الكناية، واملراد منها، واذكر نوعها فيام يأيت :

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                         ﴾ القمر.
2 ـ قال الل تعاىل : ﴿

                                                                    ﴾ املائدة : 75 .

5 ـ قال حافظ إبراهيم)1( عىل لسان اللغة العربية ينَعى حظها بني أهلها :
َسـَقى اللهّـُه في َبْطـِن الَجِزيـَرِة َأْعُظـمًا                َيِعــزُّ َعَلْيــــها َأْن َتِلــــيَن َقـنَـاتِي)2(

احلـــــل

)1( هو حممد إبراهيم فهمي )1287 ـ 1351هـ( شاعر النيل، له ديوان شعر ومؤلفات.
)2( القناة : الرمح.

)3( ُدرس : مفردها ِدَسار : خيط من ليف ُتَشدُّ به أنواع السفن.

نوعهااملراد منهاموضع الكنايةالرقم

1
 2
 3
 4
5

بلغت القلوب احلناجر

وجهك وضاح وثغرك باسم

نؤوم الضحى

أغرب قاتم األسداد

أن تلني قنايت

الشدة والكرب

الثقة بالنرص

الرتف

القرب

الضعف

كناية عن صفة

كناية عن صفة

كناية عن صفة

كناية عن موصوف

كناية عن صفة

تدريبـــــــ�ت
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3 ـ قال احلصني بن مُحام)1( مفتخًرا :
َمــــا َفَلْسـنَا على األَْعَقـاب َتْدمى ُكُلوُمنَا)2(          ولِكْن َعــلى َأْقَداِمنــا َتْقـُطُر الدِّ

4 ـ قال الشاعر :
ـــاربيَن بُكـلِّ أْبَيـَض ِمْخــَذم)3(            والطَّـاِعنيَن َمجـــــاِمَع األَْضــــَغان الضَّ

5 ـ قال أبو الطيب املتنبي يف وصف قتال سيف الدولة بني كالب :

6 ـ قال البحرتي يصف َقْتَله الذئب :
ْعُب والِحْقُد َفَأْتَبـْعُتـها ُأْخـَرى َفَأْضَلْلُت َنْصـَلها)4(           بَحْيُث َيُكوُن اللُّـبُّ والرُّ

7 ـ قال الشنفرى يصف امرأته :
َيبيــُت بَمنْـَجاة ِمــَن اللَّــْوم َبْيُتـــها            إذا َمـا ُبُيــوٌت بالَمــــالَمِة َحـــلَِّت

8 ـ قال عمُر ْبن أيب ربيعة :
ـا َعـْبُد َشــْمس وَهاِشــُم ـا لِنَـْوَفـل           َأبوهـا وإمَّ َبعــِْيدُة َمْهــوى الُقــْرط إمَّ

9 ـ قال أمحد شوقي :
ــَباَبـا ـــُلوع َدٌم وَلْحــٌم           َهَما الَواِهـي الــذي ُثِكــَل الشَّ َولِـــي َبْيـــَن الضُّ

10 ـ قال إيليا أبو مايض خياطب املتكرب املتعجرف الذي نيس أنه خلق من تراب كبقية البرش :

)1( هو احلُصني بن مُحَام الذبياين )... ـ 10 ق هـ( شاعر فارس جاهيل، يف شعره حكمة.
)2( ُكُلومنا : ُجروحنا.

)3( أبيض خمذم أي السيف.

)4( النَّْصل : َحِديدُة السهم.

يٌر َحِر ــُم  ــُه ــُط ــْس وُب ــْم  ُه ــا ــسَّ ــَم َف
ٌة  َقنَا ــم  ــُه ــنْ ِم ــه  ــفِّ َك ــي  ف ــــْن  َوَم

ُتَراُب ــْســُطــُهــُم  وُب ــْم  ــُه ــَح َوَصــبَّ
ُب ِخَضا ِمنُْهْم  ــِه  َكــفِّ في  َكــَمــْن 

طِيـ  ـــُه  َأنَّ ــًة  ــاع َس ــيــُن  الــطِّ ــَي  ــِس َن
َفَتباَهى ــُه  ِجــْســَم ـــزُّ  اخلَ ــا  ــَس َك َو

َبْد َعْر و تِيًها  َل  ــَصــا َف َحِقيٌر  ـــٌن 
ْد َفَتَمرَّ ِكــيــُســُه  مَلـــاَل  ا َوَحـــوى 
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)2(
َمثِّل للكنايات التالية يف مجل من إنشائك :

كناية عن صفة الرسعة       ـ كناية عن موصوف هو القلم      ـ كناية عن موصوف هو الطائرة.
)3(
َكْيَف ُتَكنِّي عن كلٍّ مما يأيت ؟ مبينًا نوع الكناية :

الرسور   ـ   كثرة األسفار   ـ    الطول   ـ   البخل   ـ    كثرة العلم.
)4(

استخدم الكلامت التالية حسب املعاين التي تقابلها يف مجل من إنشائك، مبينًا نوع الكناية :
1 ـ بنات الدهر                          )حوادثه ومصائبه(

2 ـ بنو الدنيا                              )الناس(
3 ـ ثالثة األثايف                          )املصيبة العظيمة(

4 ـ فاكهة الشتاء                        )النار(
د( 5 ـ ابن الغامم                             )الرَبَ

6 ـ سليل البخار                       )القطار(
7 ـ خرساء األساور                  )املرأة السمينة(

8 ـ نفش ريشه                           )تباهى وزها(
9 ـ قلب له ظهر املَِجنِّ              )أظهر خالف ما عهد عنه(

10 ـ ورم أنفه                            )الغضب(
11 ـ قلبه يف جناحي طائر        )اخلوف(

12 ـ قرع سنه                            )الندم(
13 ـ ناعمة الكفني                    )الرتف(

14 ـ نقية الثوب                        )العفة(
15 ـ مهبط الوحي                    )أرض اململكة العربية السعودية(
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تدريبات عىل موضوعات علم البيان
)1(

بينّ أركان التشبيه واذكر نوعه يف النصوص التالية :
1 ـ قال البحرتي يف وصف بركة املتوكل :

2 ـ قال أبو العالء المعري :

3 ـ قال ابن األنباري في ابن بقية الوزير لما ُصِلَب :

ُمْعِجَلًة         ِء  لَما ا ــوُد  ُف ُو فِيَها  َتنَْصبُّ 
ِئَلًة  َسا ُء  لَبْيَضا ا ُة  لِفضَّ ا نَّما  َكأ
نِبِها  ا َجَو في  اءْت  َتــَر لنُُّجوُم  ا إذا 
َتَرى  ـــَزاُل  َت ال  بــريــاٍض  محفوفٌة 

ُمْجِريَها َحْبِل  ِمْن  َخاِرَجًة  كالَخْيِل 
يها ِر َمَجا في  َتْجِري  َباِئك  لسَّ ا من 
فِيها َبْت  كِّ ُر ًء  َسَما َحِسْبَت  َلْياًل 
وَتْحِكيَها تحكيه  الطَّواِويِس  ريَش 

لُحْسـ   ا في  ْبُح  الصُّ نَّه  َكَأ َلْيٍل  ُربَّ 
طِْفٌل  ُر  ــد ــب ل ا و قلُت  مــا  ني  فكأ
ْنـ   لزِّ ا ــن  ِم ـــُروٌس  َع ــذه  ه َلْيَلتِي 
فِيها  ُجُفونَِي  ــْن  َع ــْوُم  ــنَّ ال َهــَرَب 

)1 ْيَلَساِن) الطَّ ــَوَد  ْس َأ َكاَن  وإْن  ـِن، 
ِن ا ُعنفو فــي  ء  لظلما ا ُب  ــا ــب ش و
ُجَماَن ــْن  ِم ــٌد  ــالِئ َق َعلْيها  ــِج،  ـ
الَجَباِن ُفـــَؤاِد  ــْن  َع ــِن  األْم ــَرَب  َه

ِت  لَمَما ا وفــي  ِة  لحَيا ا في  ُعــُلــوٌّ 
ًء   ْحتَِفا ا ُهُم  َنْحَو ْيــَك  َيــَد َمــَددَت 
َقاُموا  ِحيَن  َلــَك  َحــْو لنَّاَس  ا ــأنَّ  َك
َخطِــــيًبا  فِيــــِهم  َقـــاِئٌم  َكــأنََّك 

ِت ا لُمْعِجَز ا ــَدى  إح ْنــَت  َأ َلَحقٌّ 
ِت لِهَبا بِا ــم  ــِه ــْي َل إ ــا  ــَم ِه ــدِّ ــَم َك
اَلِت)2( الصِّ ـــاَم  َأيَّ ـــَداَك  َن ـــوُد  ُوُف
ِة اَل للصَّ ٌم  ـــا ـــَي ِق ـــُم  ـــُه ـــلُّ ُك َو

)1( الطيلسان : نوع من األوشحة يلبس عىل الكتف أو حييط بالبدن خال من التفصيل واخلياطة.
)2( الصالت : مجع صلة وهي الَعطِيَّة.
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4 ـ قال حافظ إبراهيم يصف البحر وهو في رحلة على الباخرة :

)2(
قال حافظ إبراهيم يف األم :

وقال معروف الرصايف يف املعنى نفسه :

اقرأ األبيات السابقة قراءة تأمل وتذوق، ثم أجب عامنّ ييل :
1 ـ ما أثر األم يف تربية بنيها ؟ وما واجب األبناء جتاه أمهاهتم ؟

2 ـ استخرج طريف التشبيه يف التشبيهات الواردة يف النصني ؟

)1( يرمتي : يشتد يف هبوبه.                                                      )2( تواىل : تتواىل.
)3( حمنقات : غاضبات.                                                           )4( تثور : هتيج.

)5( أوفت : أرشفت.                                                                )6( ختور : تضعف.
)7( الضمري )هو( واهلاء يف قوله : منه : للبحر.                     )8( طارت نفسه َشَعاًعا : أي ذهبت متفرقة من خوف ونحوه.

ُيِغيُر  ــٌر  ــْح َب و  )1 ( تمي ير صٌف  عا
َتواىَل)2( وهــَي  األمـــواَج  وكـــأنهّ 
الُفلـ    عىل  اجلباِل  ِمْثَل  ــْت)5(  َأْوف ُثمَّ 
يـ    كالسَّ ُعلو  ِمْن  َينَْحطُّ  آنًا   )7 وهــو)
ٌت    ئرا خا ــا  ــن ــوُس ــُف ُن وعــلــيــهــا 

ُمْسَتِجيُر منهما  ــه  ــلهّ ل ــا ب ـــا  ن أ
)4 ( تثور نفٍس  ُن  أشجا  ،)3 ( حُمْنَِقاٍت
)6 ( خَتُوُر ال  ــٌة  َم ــْز َع وللُفْلِك  ـــِك 
ُسوُر منه  ــا  ــه ــوُط حَيُ وآنـــًا  ـــِل 
)8 ( َتطِرُي ًعا  َشعا ْت  َد ــا ك جاِزعاٌت 

َتها   ْد ْعَد َأ ا  َذ إ ـــٌة  َس َر ـــْد َم مُّ  ألُ ا
لَحَيا  ا ُه  ــَد ــَعــهَّ َت ْن  إ ٌض  ْو َر مُّ  ألُ ا
األَُلى  ـــَذِة  ـــاتِ األََس ــاُذ  ــَت ْس ُأ األُمُّ 

ِق ا ْعَر ألَ ا َطيَِّب  َشْعًبا  َت  ْد ـــَد ع َأ
ِق ا يَر إ ــا  ــم يَّ َأ َق  َر ْو َأ يِّ  لــرِّ بــا
اآلَفاِق ــَدى  َم ُهــْم  ــُر ثِ َمــآ َشَغَلْت 

ِت   لنََّبا َكا َتنُْبُت  ُق  ْخــــاَل ألَ ا هي 
َمحلٍّ   ــْن  م ئق  للخال َر  أ ــــْم  َل َو
َمْت  َتَسا ــٌة  َس َر ــْد َم مِّ  ألُ ا َفِحْضُن 

ِت َما لَمْكُر ا ِء  ــا ــَم بِ ُســِقــَيــْت  ا  ذ إ
ِت َها مَّ ألُ ا ــِن  ــْض ــِح َك بــهــا  ُيــهــذِّ
ِت لَبنَا ا ِو  َأ ــيــَن  ــنِ ــَب ل ا ــيــِة  ب ــر ــَت بِ
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3 ـ اذكر وجه الشبه يف تشبيه الشاعر األم باملدرسة.
)3(

أتم التشبيهات التالية، مبينًا نوع التشبيه :
1 ـ انطلقت السيارة كأهنا .............................................
2 ـ اختفى .................... مثل اختفاء الظالم عند إرشاق الصباح.
3 ـ ........................................... وكل فتاة بأبيها معجبة.
4 ـ بدت عيناك كأهنام ................................................
5 ـ ال تكن كا ............................. تكسو الناس وهي عريانة.
وكا ....................................... تيضء للناس وهي حترتق.
وكا ........................................... نفع غريه ويرض نفسه.
6 ـ تالشت أحالمنا كام ..............................................
7 ـ ........................................ كالرب كان ألتفه األسباب.

)4(
قال ابن زيدون)1( يف سجنه خياطب الوزير أبا حفص ْبن برد :

)1( هو أمحد بن عبد الل األندليس )394 ـ 463هـ( وزير وكاتب شاعر.
)2( ياسو : يأسو : يداوي.

)3( قياس : مجع قوس.
)4( أخياف : خمتلفون.

)5( رساة : أرشاف.
)6( خساس : أذالء ومنحطون.

ُس  َبا ـــَي  َظــــنهـّ عـــلـــى  ــــا  م
ٌم   ِسَها ــــُر  ي ذ ــــا ــــح ــــم ل ا و
خيا  أ ِم  ـــــــــــا ي أل ا ــــو  ــــن ب و

)2 ( ُسو َيا و ـــُر  ه ـــد ل ا ُح  يـــجـــر
)3 ( ُس ِقيا ـــُر  ي د ـــا ـــق ـــم ل ا و
)6 ( س ِخَسا و  )5 ( ٌة ا َســــر  :  )4 ( ٌف
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اقرأ النصنّ السابَق، ثم أجب عامنّ يأيت :
1 ـ وصف ابن زيدون أصدقاءه، فبم وصفهم ؟

2 ـ افتخر ابن زيدون بنفسه، هات من األبيات ما يدل عىل ذلك.
3 ـ يف األبيات صور بيانية من تشبيه واستعارة، بيهّنها.

ل التشبيهات التي فيها إىل استعارات، واالستعارات إىل تشبيهات. 4 ـ حوِّ
5 ـ وضح الكناية يف البيت الثالث، واذكر نوعها.

)5(
بيِّ نوع املجاز اللغوي يف الكلامت املكتوبة باألزرق يف األمثلة التالية، موضًحا االستعارة وقرينتها، 

واملجاز املرسل وعالقته :
1 ـ قال تعاىل : ﴿                                                                                                                                      ﴾  
سورة اإلرساء.

لكْن   و ــــا  ــــي ْن ــــدهّ ل ا ــس  ــب ــل ن
َحا  َمـــْعـــشـــٍر  ـــي  ف َتـــــرى  ـــا  م
بَِلْحِمي  مـــت  هـــا ٌب  ؤ ذ أ
حالي  عـــن  ـــأُل  ـــْس َي ـــُهـــْم  ُكـــلهّ
ًسا  َمْحُبو ــُت  ــي ــس م أ ـــْن  ـــئ َل َو
يْغشى  ـــف  ـــي ك ـــل  م ـــأ ـــت ف
ا  ًد ْر َو ك  َعــــْهــــُد ـــْن  ـــُك َي ال 

ُس للهّبا ا ك  ا ذ ـــٌة  ـــع ـــت م
)1 ( وَخاُسوا لــعــهــد،  ا ــن  ع لــوا 
)2 ( ُس ْنتَِها ا و ٌش  ْنـــتِـــَهـــا فـــا
)3 ( ُس عتَِسا ا ـــِب  ئ ـــذ ـــل ل و
ُس ْحتَِبا ا ـــِث  ـــْي ـــَغ ـــْل ـــِل َف
ــاُس ؟ ــع ــنُّ ــِد ال ــج ــَم ــَة ال ــَل ــْق ُم
)4 ( ُس آ َلــــَك  ي  َعــــْهــــِد نَّ  إ

)1( خاُسوا : خانوا.
)2(االنتهاش : األخذ باألضاس، واالنتهاس )بالسني( : األخذ بمقدم األسنان.

)3( اعتساس : طلب الصيد بالليل.
)4( الورد رسيع الذبول، واآلس يدوم فهو بطئ الذبول.
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2 ـ من دعاء الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عند السفر : »اللهم إنهّا نسألك يف سفرنا هذا الرِبَّ والتقوى، ومن العمل ما 
ن علينا سفرنا هذا، واطِوَعنَّا ُبْعَدُه، اللهم أنت الصاحُب يف السفر، واخلليفة يف األهل،  ترىض، اللهم هوهّ

اللهم إين أعوذ بك من َوْعَثاِء السفر، وكآبة املنظر، وسوء املنقلب يف املال واألهل والولد« رواه مسلم.

3 ـ قال الشاعر :
ــــحاب وُكنْــَت كروضــٍة ُســــِقَيْت َسـحاًبا             َفَأْثنَـْت بالنَِّســيِم عـلى السَّ

4 ـ قال ابن متيم :

5 ـ قال الرشيف الريض يف الوداع :
نســرُق الدمــع في الجيــوب خفـاًء             وبنـا مــا بنــــا مــن األشــــــواِق

6 ـ قال البحرتي يف مدح الفتح بن خاقان :

7 ـ قال أبو الطيب املتنبي يف مدح سيِف الدولة احلمداين :
وَأْقَبـَل يمشــي في البسـاط فمـا َدَرى            إلى البحر يمشـي أم إلى البـدر َيْرَتِقي

8 ـ قال الشاعر يف شهداء فلسطني :

)1( اإليوان : البناء العايل الواسع.

ا  َبَد وقد  البديِع  الصبِح  إلى  ْنُظْر  ُا
وإنما  النجوِم  ــُر  زه بــه  ــْت  ــِرَق َغ

فِّق لُمَتَد ا ِئِه  بَمــا م  لظــال ا َيْغَشى 
ْوَرِق كالزَّ ـــه  نَّ ألَ ــالُل  ــه ال ــَم  ــِل َس

بعيٍد  مــن  ــَة  ــيَّ ــح ــت ال ُيــــــؤدوَن 
عندي  َبــْيــَضــاَء  ــٍد  ي من  لك  ــم  وك

باِد اإليــــــواِن)1(  ــن  م قــمــٍر  إلــى 
ي د يا ألَ ا في  كَفْضِلَك  فضٌل  لها 

رآنا  لــمــا  لــنــا  ــمــجــُد  ال ضــحــك 
ُنطعمُه  ن  أ ت  ــو ــم ــل ل ٌف  ــــر ش

لوانا َمــْصــُبــوًغــا  ــاِل  ــط األب ـــَدِم  بِ
الهوانا ــى  ــأب ت ـــارًة  ـــبهّ َج أنــفــســًا 
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)6(
د موضع الكناية، واذكر نوعها فيام يأيت : حدِّ

1 ـ قال الل تعاىل :﴿                                                                                          ﴾
 الكهف : 42 .

2 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »أكثروا من ذكر هادم اللذات« رواه الرتمذي.
3 ـ قال الشاعر مادًحا :

ـــُظوا           فلم ُتنْـــَطِق العــوراُء)1( وهـو قـريُب إذا مـا تــراءاه الرجـــاُل تحـفَّ
4 ـ قال عمُرو ْبن كلثوم :

ونشــرب إن ورْدنا المـــــاء صفـًوا            ويشــــرب غـــيرنا كــَدًرا وطيـــنًا
5 ـ قال املعري يف السيف :

ـــــالال ســليـل الـنـــار)2( دقَّ ورقَّ حـــتى            كــــأنَّ أبـــاه َأْوَرَثــــُه السُّ
6 ـ عىل محلة األقالم يف بالدنا مسؤولية كبرية جتاه دينهم ووطنهم.

7 ـ قال جرير :
وُيقــضى األمـُر حين تـغـيــُب تيـٌم            وال ُيســــتأمرون وهـــم شـــــهوُد

8 ـ قال أمحد شوقي يف رأس سنة 1329هـ :
ُأمـَم الهــــالل مقـــــالًة من صادق           والصـدُق أليــــُق بالرجــال مقــاالً

)1( ُتنطق العوراء : ُيتلفظ بالكالم القبيح.
)2( سليل النار : املسلول من النار املخرج منها.
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علم البديع

الإي�صـــــ�ح

أوالً : تعريفه وموضوعاته
األمثلة

1 ـ كان من دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص إذا قام من الليل :
»اللهم لك أسلمُت، وبَِك آمنُت، وعليك توكلُت، وإليك أنبُت، وبك خاصمُت، وإليك حاكمُت، فاغفر 

يل ما قدمُت وما أخرُت، وما أرسرُت وما أعلنُت، أنت املقدُم وأنت املؤخر، ال إله إال أنت« رواه البخاري.
2 ـ جاء يف حديث أم زرع : »زوجي رفيع العامد، طويل النجاد، عظيم الرماد، قريب البيت من النَّاِد«
 رواه البخاري.

عرفت فيام سبق أن علم املعاين هو العلم الذي يتم بطرق تركيب الكالم، وأن علم البيان هو العلم 
الذي يدل عىل طريقة التعبري عن املعنى الواحد بطرق خمتلفة، وبقي العلم الثالث من علوم البالغة وهو 

علم البديع الذي نرشع يف هذا الدرس بإيضاح تعريفه، وبيان موضوعاته.
الفاعل،  تاء  التي تســمى  بالتاء املضمومة  أكثر مجلة  انتهاء  املتمثل يف  املثال األول تلحظ اإليقاع  يف 
واتفاق كثري منها عىل وزن واحد : )أسلمت ، آمنت ، ....( ومثلها : )خاصمت ، حاكمت(، وكذلك : 

)قدمت ، أخرت(.
مثل ذلك اإليقاع تراه يف احلــديث الثـاين الذي تتفق عباراته يف كل مجـلة عىل وزن واحد : )عامد ، 

نجاد ، ...( وقد أضفى ذلك عىل الكالم مجاالً ورونًقا وحتسينًا.
هذا التحسني الذي رأيته هو ما خيتص به علم البديع، وملا كان هذا النوع من التحسني معتمدًا بشكل 

ي التحسي اللفظي، ويشمل السجع واجلناس وغريمها. ظاهر عىل اجلانب اللفظي ُسمِّ
وانظر مرة أخرى إىل الكلامت التالية )قدمت وأخرت(، وكذلك )أرسرت وأعلنت(، )واملقدم واملؤخر(، 
ا لأخرى يسهم يف حتسني املعنى وتوضيحه، وإظهاره بصورة جلية  جتد أن كل كلمة حتمل معنى مضادًّ
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علم البديع : هو العلم الذي يعرف به طرق حتسني الكالم.
أقسامه :

ا. يكون التحسني : لفظيًّا ومعنويًّ
فاملحسن اللفظي : ما كان التحسني فيه معتمًدا عىل اللفظ : كالسجع واجلناس.

واملحسن املعنوي : ما كان التحسني فيه معتمًدا عىل املعنى : كالطباق واملقابلة والتورية.

رسم توضيحي يبي موضوعات علم البديع
علم البديع

)طرق حتسي الكالم(

اخلـال�صـــــــة

التحسني اللفظيالتسحني املعنوي

اجلناسالسجعالتوريةاملقابلةالطباق

متميزة، وقد قيل : )وبضدها تتميز األشياء(، وملا كان هذا اللون من التحسني يعتمد بشكل واضح عىل 
ي التحسي املعنوي، ويشمل الطباق واملقابلة والتورية وغريها. املعنى ُسمهّ

فعلم البديع إذًا خيتص بتحسني الكالم، كام أن علم البيان خيتص بطرق الداللة، وعلم املعاين برتكيب الكالم.
والعلوم الثالثة كلها تنصهر يف بوتقة علم البالغة الذي يقوم عىل مطابقة الكالم ملقتىض احلال، فكل 
علم من العلوم الثالثة مرتبط بالعلم الذي قبله ال يصح أن ينظر إليه بمعزل عن الذي قبله، فعلم البديع 

ال يستقل عن علمي البيان واملعاين، وعلم البيان ال يستغني عن علم املعاين.
ولو نظرنا إىل علم البديع بمعزل عن علمي البيان واملعاين، ألصبح زخرفة ال طائل من ورائها، كام لو 

كان منظًرا مجياًل رسم عىل قطعة قامش بالية !!.
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ث�نيً� : من فنون البديع

الإي�صـــــ�ح

1 ـ السجع
األمثلة

م عليكم عقوق األمهات، ومنًعا وهات، ووأد البنات وكره لكم  1 ـ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص : »إن اللهّ َحرَّ
: قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال« رواه البخاري.

2 ـ قال أحد الكتاب يف وصف الكتابة : »الكتابة ـ أهلمك الل معرفة فضلها، وال حرمك نفع صداقة 
أهلها ـ من أرشف الوظائف واملناصب، ومن أرفع املنازل واملراتب، أفلح صناعة، وأربح بضاعة، رسول 

صادق، ولسان باحلق ناطق«.
3 ـ قال أمحد شوقي يف وصف الصوم :

»الصوم ِحْرَماٌن مرشوع، وتأديب باجلوع، وخشوع للهّ وخضوع. يستثري الشفقة، وحيض عىل الصدقة، 
ويكرُس الِكرْب، وُيَعلِّم الصرب«.

حني تلقي نظرة عامة عىل النصوص السابقة تلحظ ظاهرة مشرتكة وهي أن بعض عباراهتا تتشابه يف 
احلروف التي تنتهي با.

ففي حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  نجد التشابه بني قوله :
»عقوق األمهات، ومنًعا وهات، ووأد البنات« يف االنتهاء بحرف التاء.

ويف قوله ملسو هيلع هللا ىلص : »قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة املال« تشابه يف االنتهاء بحرف الالم.
إيقاًعا  التشابه واالتفاق يف احلرف األخري من اجلمل والعبارات يضفي عىل الكالم  النوع من  وهذا 

صوتيًّا عذًبا.
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وكل كالم اتفقت أواخره يسمى سجًعا، تشبيًها له بام يصدر من أصوات احلامم؛ ألن العرب تسمي ما 
يصدر من احلامم من أصوات تتامثل أواخرها سجًعا.

إدراكها، ومثل ذلك يف وصف أمحد شوقي  أواخرها، ال خيفى عليك  اتفقت  الثاين مجل  النص  ويف 
للصوم.

وقد يكون االتفاق يف احلرف األخري وحرف قبله أو أكثر، فالعبارات املنتهية بالكلامت التالية )األمهات، 
وهات، والبنات( من حديث الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : تتفق فيام بينها مجيًعا بحرف التاء واأللف قبلها، واهلاء قبلهام 

يف كلمتي األمهات، وهات، وكل ذلك يسمى سجًعا.
ومع أن السجع يضيف إىل الكالم إيقاًعا صوتيًّا، يسهم يف حتسني الكالم وجتميله، إال أن اإلكثار منه، 
واإلفراط يف استعامله حيدث أثًرا سلبيًّا، حيث يدعو إىل التكلف والصنعة، فتكون األلفاظ هي الغاية بدالً 

من أن تكون وسيلة للمعنى.
ولذلك فأحسن السجع ما جاء عفو اخلاطر غري متكلف، وما كانت ألفاظه تابعة ملعانيه.
وفائدته أن حيدث إيقاًعا صوتيًّا مجياًل، يساعد عىل اإلصغاء إىل الكالم، وسهولة حفظه.

بقي أن تعلم أن من العلامء من كره إطالق مصطلح )السجع( عىل ما جاء من آيات كتابه العظيم متفقة 
األواخر مثل : قوله تعاىل : ﴿                                                                                                     ﴾ )1(. حمتجني 
بقوله ملسو هيلع هللا ىلص : »إياكم وسجع الكهان«)2(، وهلذا أطلقوا عىل ما جاء يف كتاب الل مما يشبه السجع »الفواصل« 

اعتامًدا عىل قوله سبحانه : ﴿                                         ﴾ )3(.
ولكن بعض العلامء يرى أن النهي يف احلديث الرشيف يتجه إىل نوع خاص من السجع، وهو سجع 

الكهان، ملا حيمله من اإلخبار بأمور غيبية كاذبة.
إن  التاريخ اإلسالمي، بل  السجع يف كتابات بعض األدباء واملؤلفني يف فرتات زمنية من  وقد شاع 

بعضهم كان يلتزم السجع يف كل كتاباته، ويكتفي آخرون من السجع بعنوان الكتاب.

)1( سورة املدثر : 1 ـ 4 .                        )2( رواه أبو داود.                          )3( سورة فصلت : 3 .
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اخلـال�صـــــــة

تدريب حملول

السجع هو اتفاق أواخر اجلمل يف احلروف.

حدد مواضع السجع يف النصوص التالية وبي ما اتفقت فيه :
1 ـ قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص : »ما من يوم ُيصبِح العباُد فيه، إال ملكان ينزالن، فيقول أحدمها : اللهم أعِط 

ُمنِْفًقا َخَلًفا، ويقول اآلخر : اللهم َأْعِط مُمِْسًكا َتَلًفا« متفق عليه.
3 ـ قال أبو هريرة ريض اهلل عنه : »كان رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص  يتعوذ من َجْهِد البالء، وَدَرِك)1( الشقاء، وسوء 

القضاء، وشامتة األعداء« رواه البخاري.
3 ـ احلُرهّ إذا وعد وىف، وإذا أعان كفى، وإذا ملك عفا.

4ـ  سئلت أعرابية عن ابنها فقالت : »أنفع من غيث، وأشجع من ليث. حيمي العشرية، ويبيح الذخرية، 
وحيسن الرسيرة«.

احلـــــل

رك : أقىص قعر اليشء. )1( الدَّ

ما اتفق عليه السجعمواضع السجعرقم املثال

1
 2
 3
 4
5

خلفا، تلفا
البالء، الشقاء، القضاء، األعداء

وىف، كفى، عفا
غيث، ليث

العشرية، الذخرية، الرسيرة

حرف الالم والفاء
اهلمزة املسبوقة بألف

الفاء واأللف املقصورة
الياء، والثاء.

الياء والراء والتاء املربوطة
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تدريبـــــ�ت

)1(
د مواضع السجع يف النصوص التالية : حدِّ

1 ـ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص : »ليس لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت 
فأمضيت« رواه البخاري.

العميـم، ورصاطه  املعهود، وظله  املمدود، وعهده  اللـه  »القرآن حبل   : القرآن  قيل يف وصف  ـ   2
اجلاهل،  يعلَّم  به  ووعده.  ووعيده  وعهده،  الل  حجة  دليله،  الراشد  سبيله،  الواضح  وهو  املســتقيم، 
هي، بشري الثواب، ونذير العقاب، وشفاء الصدور وجالء  ويعمل العامل، ويتنبه الساهي، ويتذكر الالَّ

األمور«.
3 ـ وقال احلريري)1( يف إحد مقاماته : »إين مل أقطع واديا، وال أشهد ناديا، إال القتباس األدب املسيل 

عن األشجان، املغيل قيمة اإلنسان«.
)2(

ضع كلمة مناسبة يف املكان املالئم هلا يف النصوص التالية؛ ليستقيم السجع فيها :
1 ـ وصف أحد األعراب حصانه بقوله : »إنه ليس بالصغري ...............، وال بالكبري املشتهر، إن 
أشبعته شكر، وإن أجعته .............، وإن خال الطريق تدفق، وإن كثر الزحام .................، ال يصدم 

يب ................، وال يدخل يب حتت البواري)2(، إن ركبتُه هام، وإن ركبه غريي ...............«.
2 ـ من أطاع غضبي أضاع ..................

3 ـ استغن عمن شئت تكن أمريه، واحتج إىل من شئت تكن .................
4 ـ اللهم اغفر زالِت األحلاظ، وسقطات .............، وشهوات احلنان، وهفوات ..............

)1( هو القاسم بن عيل احلريري )446 ـ 516هـ( أديب كبري، صاحب املقامات املشهورة.
)2( البواري : احلُرُص املنسوجة.
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5 ـ علـيك بصحــبة من إن صحبـته ................ وإن احتـجت إليه مانك)1(، وإن رأى منـك 
خــلة ............... أو حسنة عدها، وإن سألته ..................، وإن أمسكت عنه ابتداك.

6 ـ دخلت أعرابية عىل أحد األمراء، فقالت :
»أصلح الل األمري، وأمتع به، َحَدرتنا)2(، أشكو إليك سنة اشتد بالؤها، وانكشف ..............، َأُعوُل 
هر  ٍت ِمن الدَّ ملُِِلامَّ صبيـة صغـاًرا، وآخرين ..............، ختفضنا خافضة، وترفعـنا ................، 
َبَرْين ............، وأذهبن حلمي، وقد مات .............، وغاب الرافد)3(، فاصنع يل إحدى ثالث : 

إما أن تردين إىل ................، أو حتسن صفدي)4(، أو تقيم أودي.
فقال : بل أمجعها لك. فلم يزل يري عليها حتى ماتت«.

)3(
استفد من بعض الكلامت التالية يف صياغة عبارات مسجوعة عىل غرار املثال التايل :

1 ـ مديًدا،               رشيًدا،                محيًدا،              نضيًدا،                 جديًدا.
1 ـ أهلمك الل رأًيا رشيًدا، وعماًل محيًدا، ومنحك عمًرا مديًدا.

2 ـ مشكورة،          مذكورة،             مأثورة،           مأمورة.
2 ـ

3 ـ نظر،                  أمر،                     شكر،               حرض.
3 ـ 

4 ـ صاهنا،               مكاهنا،               إحساهنا،          امتناهنا.
4 ـ

)1( ماَنك : أعطاك.
)2( حدرتنا : دفعتنا واألصل يف احلدر : احلط من العلو إىل السفيل.

)3( الرافد : املعطي املنفق.
)4( صفدي : عطائي.
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5 ـ سامع،          طائع،           جامع،            مانع.
5 ـ

)4(
انثر البيتي التاليي يف عبارات مسجوعة :

قال صفي الدين احليل)1( :
إنَّـا لقــوٌم أَبْت أخالُقنـا شـــرًفا              أن نبتدي باألذى من ليـس يؤذينـا
بيٌض َصنَاِئُعنا)2(، ســوٌد وقائعـنا              ُخْضـٌر مرابعــنا، مُحـٌر مواضيـنا)3(

)1( هو عبدالعزيز بن رسايا احليل )677 ـ 750هـ( شاعر جميد، له جمموعة من الدواوين، وله كتاب يف البالغة.
)2( صنائعنا : أفعالنا.

)3( مواضينا : سيوفنا.
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2 ـ اجلنــاس
األمثلة

)أ(
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿

                             ﴾ النور.
2 ـ من أقوال الفضل بن سهل)1( وزير املأمون :

ْدر«. ْدِر إال َواسُع الصَّ »ال َيْصُلُح للصَّ
)ب(

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                ﴾  القيامة.
2 ـ قال أبو العالء املعري)2( :

ْعِر ـــْعر أو َبْيٍت من الشَّ والُحْسُن َيْظـَهُر في شـــيئين َرْوَنُقُه)3(             َبْيــٍت من الشِّ
3 ـ قالت اخلنساء ترثي أخاها صخًرا :

ـــــــــــَفا             ُء ِمــَن الَجــوى)4( َبْيــَن الَجـَوانح)5( إنَّ البكــــاَء ُهـــــَو الشِّ
4 ـ قال عبد الل ْبُن رواحة) )6يف مدح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص :

َتْحِمـُلُه النَّاَقُة األَْدَمــــاُء)7( ُمْعَتِجًرا)8(              بالُبــرِد كالَبْدر جـــلَّى ُنوُره الظَُّلــَما

)1( هو الفضل بن سهل الرسخيس )154 ـ 202هـ( كان جموسيًّا فأسلم عىل يد املأمون وأصبح وزيًرا له.
)2( هو أمحد بن عبدالل التنوخي )363 ـ 449هـ( شاعر فيلسوف، عامل باللغة، كان يلقب برهني املحبسني )العمى، ومالزمته بيته( له شعر 

كثري ومؤلفات عديدة.
)3( َرْوَنُقه : حسنه ومجاله.

)4( اجلََوى : احلُْزن.
)5( اجلوانح : الضلوع.

)6( هو عبدالل بن رواحة األنصاري ).. ـ 8هـ( من األمراء الشعراء استشهد يوم مؤتة.
)7( األدماء : ذات البياض الواضح.

)8( املعتجر : الذي لفَّ العاممة عىل رأسه.
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تأمل املجموعة )أ( تلحظ أن كل مثال فيها وردت فيه كلمتان متامثلتان، ولكنك حني متعن النظر 
جتد أن املعنى خيتلف بينهام مع احتاد اللفظ.

ففي اآليتني الكريمتني جاءت كلمة )األبصار( مرتني. و)األبصار( يف املوضع األول مجع َبرَص وهو 
النََّظر، فيكون معناها : األنظار، و)األبصار( يف املوضع الثاين بمعنى : العقول، فذوو األبصار معناها : 

ذوو العقول.
ر  ويف قول الفضل بن سهل نجد كلمة الصدر جاءت مرتني، ومعناها يف األوىل الرئاسة مأخوذة من تصدهّ

اليشء، والرئيس يتصدر قومه، ومعناها يف الثانية : احلليم، مأخوذة من سعة الصدر، واحتامل الشدائد.
وحني تتأمل هذه الكلامت املتامثلة جتد أهنا تشابت من أربعة وجوه : نوع احلروف، وهيآهتا )حركاهتا 
َي ما بينهام من اتفاق  وسكناهتا(، وأعدادها، وترتيبها، فإذا اتفقت الكلمتان يف هذه الوجوه األربعة ُسمِّ

ومتاثل : اجلناس التام، واملعترب يف ذلك النطق ال الكتابة.
٭  ٭  ٭

وإذا نظرت إىل املجموعة )ب( وجدت أن كل مثال وردت فيه كلمتان متشابتان، ولكنهام ليستا متفقتني 
متاًما كام هو احلال يف املجموعة )أ(.

احلروف،  نوع  و)ناظرة(، خمتلفتني، واالختالف يف  )ناضة(   : الكلمتان  الكريمة جاءت  اآلية  ففي 
فاحلرف الثالث يف الكلمة األوىل هو حرف الضاد، ويف الثانية حرف الظاء، ومعنى : )ناضة( : حسنة 

مجيلة، ومعنى )ناظرة( : مبرصة.
ْعر(، خمتلفتني أيًضا، واالختالف بينهام يف هيئة الكلمة  ْعر( و)الشَّ ويف بيت أيب العالء نجد كلمتي )الشِّ

)احلركات والسكنات(، ومعنى كل واحدة منها معروف.
عدد  يف  بينهام  واالختـالف  أيًضا،  خمتلفتني  و)اجلوانح(،  )اجلوى(  كلمـتا  جاءت  اخلنساء  بيت  ويف 

احلروف : حيث زادت الكلمة الثانية عىل األوىل حريف النون واحلاء.

الإي�صـــــ�ح
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ويف بيت عبد الل بن رواحه ريض الل عنه نجد كلمتي )الربد( و)البدر(، خمتلفتني كذلك، واالختالف 
بينهام يف ترتيب احلروف، ففي األوىل تقدمت الراء عىل الدال، ويف الثانية تقدمت الدال عىل الراء.

غري  اجلناس   : اجلناس  ي  ُسمِّ األربعة  الوجوه  هذه  من  واحد  يف  الكلمتني  بني  االختالف  وقع  فإذا 
التام.

ولعلك حني تتأمل هذه النصوص التي اشتملت عىل اجلناس بنوعيه جتد أن اجلناس قد أضفى عىل النص 
قيمة مجالية، وُحْسنًا صوتيًّا متثل يف اإليقاع اللفظي، والتنغيم الصويت، وإثارة املتلقي ملعرفة معنى اللفظي، 
فشكل الكلمتني واحد يف »اجلناس التام«، أو مقارب له يف »اجلناس غري التام« واملعنى خمتلف، فالنفس 

ترى حسن اإلفادة مع أن الشكل تكرار وإعادة، مما يضفي عىل النص عنرص املفاجأة وثراء املعنى.
ويشرتط يف اجلناس لكي يضفي عىل النص حسنًا ومجاالً أن يكون قلياًل غري متكلف وإال كان ذلك 

سبًبا يف ضعف األسلوب وعائًدا بأثر سلبي عىل املعنى.

اجلناس : هو متاثل اللفظني أو تشابهام يف النطق، واختالفهام يف املعنى.
اجلناس قسامن :

أ ـ اجلناس التام : ما متاثلت فيه الكلمتان يف أربعة أمور :
1 ـ نوع احلروف

2 ـ احلركات
3 ـ العدد

4 ـ الرتتيب
: ما تشابت فيه الكلمتان، وكان االختالف يف واحد من األمور األربعة  ب ـ اجلناس غري التام 

السابقة.

اخلـال�صـــــــة
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تدريب�ت حملولة

)1(
د موضع اجلناس، وبيِّ نوعه فيام ييل : حدِّ

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                      ﴾ سورة اهلمزة.

2 ـ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص : »ِغَفار غفر الل هلا، وأسلم ساملها الل، وعصية عصت الل « رواه مسلم.

3 ـ رحم الل امرأ أمسك ما بني فكيه، وأطلق ما بني كفيه.

4 ـ قال أبو حفص املطوعي)1( :

واِة قصــــِيدًة            مـا لم ُتَبـــالِْغ َقْبــُل فـي َتْهــِذيبــَها ال َتْعـِرَضنَّ عـلى الــرُّ

وه ِمنْـك َوَسـاِوًسا َتْهـــِذي بَِهــا ٍب           َعـدُّ ــْعَر َغــْيَر ُمَهـذَّ فإذا َعرضــَت الشِّ

فَّاء)2( : يُّ الرَّ ِ 5 ـ قال الرسَّ

َيَســاٌر ِمـْن َســــِجيَّتِـها)3( المنَـاَيــا            وُيْمــنَى ِمـْن َعطِـيَّتِــــها الَيـَســــاُر

)1( هو عمر بن عيل املطوعي ).. ـ 440هـ( من أهل نيسابور، أديب له شعر رقيق.
)2( هو الرسي بن أمحد الكندي ).. ـ 366هـ( أديب من أهل املوصل، شعر عذب األلفاظ، مجيل التشبيهات.

)3( سجيتها : خصلتها وعادهتا.
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نوعهمواضع اجلناسرقم املثال

1
 2

 3
 4
5

مهزة، ملزة
غفار، غفر
أسلم، سامل

عصية، عصت
فكيه، كفيه

هتذيبها، هتذي)1( با
يسار، اليسار)2(

غري تام
غري تام
غري تام
غري تام
غري تام

تام
تام

احلــــل

)2(
بيِّ معنى اللفظي يف اجلناس التام، وحدد نوع االختالف بي الكلمتي يف اجلناس غري التام فيام ييل :

1 ـ قال الل تعاىل :﴿                                                                                               ﴾ سورة الروم : 55 .
2 ـ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص : »اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة«.

3 ـ قال عبدالباقي ْبن أيب حصني :
َفَلْم َتضـَع األَعــادي َقــــْدَر شــاني           وال َقـاُلـــوا : فــالٌن َقــْد َرَشـــاني

4 ـ قال البهاُء ُزَهري)3( :
َأْشـــُكو وَأْشـــــــــُكر فِْعـــــــَله            َفاْعَجـــْب لشــــــاٍك منــه َشـــاِكْر
ْجــِم فِـيـ            ــَك ِكالُهــــما ســـــاٍه وَســــاِهْر َطـــْرفي وَطــــــْرُف الـنهـّ

)1( يعتد البالغيون يف اجلناس التام بالنطق ال بالكتابة.
)2( ال يعتد البالغيون باأللف والالم، ألهنا طارئة عىل الكلمة.

)3( هو زهري بن حممد املهلبي )581 ـ 656هـ( من الشعراء الكتاب، يقولون عن شعره : تعجب به العامة، وتستملحه اخلاصة.
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5 ـ وقال رشيد الدين العمري)1( :
ُحَســاُمك فيـه لَأْحَبــاب َفــْتــٌح           وُرحْمُـك فيـه لأْعـــَداِء َحْتــُف)2(

6 ـ قال عبيد الل بن أمحد امليكايل)3( :
َأْنكرِت ِمْن أدمعي َترْتى)4( َسَواِكُبها            َسيِل ُدُمـوعَي هل أبكي ِسَواِك با ؟

احلـــل

)1( هو حممد بن العمري، الشهري بالوطواط ).. ـ 573هـ( شاعر كاتب، كان ينظم الشعر بالعربية والفارسية.
)2( احلَْتُف : املوت مجعه حتوف.

)3( هو عبيد بن أمحد امليكايل ).. ـ 436هـ( من الكتاب الشعراء، له عدد من املؤلفات يف األدب والبالغة.
ى : متتابعة. )4( َترْتَ

الساعة، ساعة
اخليل، اخلري

قدر شاين، قد رشاين

أشكو وأشكر
شاك، شاكر
ساه، ساهر
فتح، حتف

سواكبها، سواك با

تام
غري تام

تام

غري تام
غري تام
غري تام
غري تام
غري تام

الساعة : يوم القيامة، ساعة : برهة من الزمن.
االختالف يف نوع احلروف.

قدر شاين : مقدار منزيل ومكانتي.
قد رشاين : قد قدم يل رشوة.
االختالف يف نوع احلروف.
االختالف يف عدد احلروف.
االختالف يف عدد احلروف.

االختالف يف ترتيب احلروف.

نوعهمواضع اجلناسرقم املثال

1
 2
 3

 4

5
6

البيـــــــان

َسَواِكُبها : دموعها النازلة
ِسَواِك ِبَا : غريك با.

بينهام  ف  ختال ال ا و
لكلمتني  ا هيئة  يف 

)احلركات(
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تدريبـــــــــ�ت

)1(
حدد موضع اجلناس، وبي نوعه يف النصوص التالية :

1 ـ قال أبو الفتح البستي)1( ناصًحا :

2 ـ قال شمس الدين الكويف :
إنسـاُن عينَي)2( ُمــْذ تنــاءْت داُرُكـْم             ما َراَقـــُه َنَظـــــٌر إلــى إنســــــاِن

3 ـ وقال الدكتور غازي القصيبي واصًفا مدينة أبا :
بــا الحـبـيـبـَة أبهـــا             أنـِت أحـــلى ِمـَن الَخيــاِل وأبهــى يـا عـروَس الرُّ

4 ـ وقال أبو الفضل امليكايل :

5 ـ وقال أمحد البهكيل)3( من قصيدة بعنوان »إىل أبا« :
َفـَتــاك أتـــــاك يـا َأْبهـــا َمُشـــوًقا            َتَكـــاُد خطـــاه َتْلتــــهُم الطَّـريَقــا

6 ـ وقال أمحد سامل باعطب)4( من قصيدة بعنوان )املعلم واحلياة( :
َهـــذي الحـضـــــارُة يـــا أخـــي             َمــــْن واِضـــــــٌع َلـبِـنَــاتِهــــا ؟

)1( هو عيل بن حممد البستي ).. ـ 400هـ( شاعر وكاتب جميد، من كتاب الدولة السامانية يف خراسان.
)2( إنسان العني : وسطها وهو املوضع الذي يتم به اإلبصار.

)3( هو أمحد بن حييى البهكيل، أديب سعودي، ولد يف جازان سنة 1374هـ، له عدد من الدواوين الشعرية.
)4( هو أمحد سامل باعطب، أديب سعودي، ولد يف سنة 1355هـ، غزير اإلنتاج، له عدد من الدواوين.

ُه  ُعْمَر ـــُع  ـــيِّ ـــَض ُي َمـــــْن  ـــا  ي
لَة  َمَحا ال  نــك  بــأ ـــْم  ـــل ع ا و

ْمِسْك َأ ــِو  ــْه ــلَّ ل ا ــي  ف مــتــمــادًيــا 
ْمِسْك َأ ِب  ـــا ه ـــذ ك ـــــٌب  ه ا ذ

بصدودِه  َجى  الدُّ ــْدُر  َب راَعني  لقد 
لي  ُد  َيُعو ُه  َعَسا َمْهاًل  عي  َجَز فيا 

ِكبْه ا َكَو ْعــي  ــَر بِ أجفاني  ـــَل  كَّ َو َو
بِْه ــَواِك  َك ما  َعلى  َصْبًرا  َكبِدي  ويا 
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)2(
د موضع اجلناس التام يف النصوص التالية، وبيِّ معنى كل لفظي متجانسي : حدِّ

1 ـ قال القايض التنوخي)1( :
َأِســيُر وقلــبي فـــي هـــواك َأِسـيُر            وَحـادي رَكـــــابَي)2( لْوَعــٌة وَزفـيُر

2 ـ وقال البارودي يف قصيدة يودع فيها وطنه :

ْهـر َأْحَلى من الَمنِّ ــٍة            وَحْمـُل َرَزايـا الدَّ ـْلُت َخـــْوَف المــنِّ ُكلَّ رزيَّ َتَحمَّ
جاين)3( : 3 ـ وقال القايض ناصح الدين األُرَّ

َدَعــاني مـن َماَلِمُكــــما ِســــَفاًها             َفَداعـــي الشــــوق َقْبَلـُكما َدَعـاني
4 ـ قال أبو الطيب املتنبي وقد شاهد سحابة مقبلة، وكان يف صحبة رجل كريم :

ــَحاَبا ــــَحاُب وقـد َقَفْلنا             فقــلُت : إَلْيــَك إن َمِعــي السَّ َض لـي السَّ َتَعـرَّ
5 ـ قال جمنون ليىل :

6 ـ قال أبو الفتح البستي :
إلــى َحْتــــِفي َســــــَعى َقــَدِمـي             أرى َقـــَدِمـــــــــي َأراَق َدِمـــــي

7 ـ قرأُت يف كتب ابن القيم من الكالم القيم ما يفو له القلب، ويلذ له السمع.
8 ـ ملا تويف أحد الكرماء إثر سقوطه عن فرسه، قيل : إنا لل وإنا إليه راجعون، َقَتل اجلواُد اجلواَد.

لَحقيـ  ا ُخـــَطـــَط  نـــاِســـٌخ  َمـــْن 
ها  َنْشأ َعــــى  ــــْر َت ـــك  ْي ـــَد ـــي بِ

تِها لُِبنا ى  ــــد ــــه ل ا و ـــــِة  َق
تِها ذا َجــــْوهــــُر  ــــْشُء  ــــنَّ ل وا

)1( هو املحسن بن التنوخي )327 ـ 384هـ( ولد يف البرصة وتويف يف بغداد. قاٍض من العلامء األدباء الشعراء.
)2( حادي ركايب : مصاحب سفري.

)3( هو أمحد بن حممد األرجاين )460 ـ 544هـ( شاعر يف شعره رقة وحكمة.

 : َهاِئٌم  ــَو  وْه بي  َمــرَّ  لَِظْبٍي  ــوُل  أق
والغضا ــِة  األََراك ظِلِّ  أفي   : َفُقْلُت 

ُيَقاُل  : َفَقاَل  ؟  َلْيَلى  َأُخــو  ــَت  ْن َأ َأ
ُل ُيَقا  : ل  فقا ؟  ُيْسَتْظَلل  و ُل  يقا
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)3(
د موضع اجلناس غري التام، وَبيِّ َنْوَع االختالف بي الكلمتي املتجانستي : حدِّ

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                     ﴾ العاديات : 7 ـ 8 .
ْن ُخُلقي« رواه أمحد. نت َخْلقي َفحسِّ 2 ـ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص : »اللهم كام َحسَّ

3 ـ وقال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص : »ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك واتقى لربك« رواه أمحد.
4 ـ اللهم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا.

5 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                               ﴾ التكوير.
6 ـ وقال الل تعاىل : ﴿                                                             ﴾ القيامة.

7 ـ وقال ابن النبيه :
وتحـــت ِغيل الَقنَا)1( فرسـاُن َمْعرَكٍة            لها َثَبـاٌت وفي الهْيـــــَجاء وْثبـــاُت

ًطا. 8 ـ قال ابن املعتز : ما ترى اجلاهَل إال ُمْفِرًطا أو ُمفرِّ
9 ـ إن الل يمهل وال يمل.

10 ـ قال أبو متام يف فتح عمورية :

11 ـ وقال البحرتي :
َفاِئح َفا والصَّ َدى َتْحـَت الصَّ َفَيــاَلَك ِمْن َحــــْزم وَعــْزم َطَواُهَما            َجِديُد الرَّ

)4(
ُصْغ عباراٍت من إنشائك تشتمل عىل اجلناس، مستفيًدا من الكلامت التالية عىل غرار املثال األول :

1 ـ عسري )اسم املنطقة(، عسري )بمعنى صعب(.

)1( غيل القنا : الرماح كأهنا شجر كثري ملتف.

لُكُتِب  ا من  إنباًء  ْصــَدُق  َأ السيُف 
َفائِح ال ُسوُد الصحائِف في   بِيُض الصَّ

واللَّعِب الجدِّ  بين  الَحدُّ  ه  َحدِّ في 
َيِب لرِّ ا و كِّ  لشَّ ا ُء  ــاَل َج نِِهنَّ  ُمُتو
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َدِت الطرُق، وُبنَِيِت اجلُسوُر، وُفتَِحِت األنفاُق، فأصبَح الطريُق إىل عسري غري عسري. ُمهِّ
2 ـ سواك )غريك(،                             سواك )مسواك(.

3 ـ أراك )أبرصك وأشاهدك(             أراك )شجرة األراك(.
4 ـ ماَلك ؟ )مابك ؟(                        ماَلَك )ثروتك(.

5 ـ َداُرُه )منزله(                                  )َداِرِه( من املداراة؛ وهي املجاملة.
6 ـ الراحة )راحة اليد(                       )الراحة( االرتياح بعد التعب.
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3 ـ الطباق واملقابلة
األمثلة

)أ(
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿

﴾                                                                                                                                                             
 سورة فاطر.

2 ـ قال أمحد شوقي يف رثاء صديق له :
وأعطـى المـــاَل والِهــَمَم الَعــوالي             ولم ُيْعـِط الـكـــرامــــَة واإلبــــاَء

)ب(
1 ـ قال أبو جعفر املنصور : ال خترجوا من ِعزِّ الطَّاَعِة إىل ُذلِّ امَلْعِصَيِة.

2 ـ قال أبو فراس احلمداين : وهو يف األرس حني سمع محامة تنوح :
َأَيْضـَحُك َمْأُســوٌر وَتْبــِكي َطِليـــَقٌة             َوَيْســُكُت َمْحـُزوٌن َوَينُْدُب َساِل)2( !

 )1(

اآلية  ففي  وضدها،  الكلمة  جميء  تلحظ  )أ(  املجموعة  يف  واألمحر  األزرق  باللونني  ُكتب  ما  تأمل 
الكريمة جتد كلمة )األعمى( وضدها )البصري(، و)الظلامت( وضدها )النور(، و)الظل( وضده )احلرور(، 

و)األحياء( وضدها )األموات( فكل كلمة جاء بعدها ما يضادها، وهذا ما يسمى بالطباق.
ويف قول أمحد شوقي نلحظ أن )أعطى( و)مل يعط(، والكلمتان )أعطى(، و)يعطي( ليس بينهام تضاد 
يف ذاهتام، ولكن التضاد حصل من دخول النفي عىل )يعطي( فيكون التضاد حينئذ باملعنى، ألن )مل يعط( 
بمعنى : منع أو بخل، فكأنه طباق بني كلمتي )أعطى، ومنع(، فإذا كان التضاد عن طريق دخول إحدى 

الإي�صـــــ�ح

)1( احلرور : ضد الربد.
)2( يندب السايل : يبكي املرسور.
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أدوات النفي )السلب(، عىل إحدى الكلمتني املشتقني من مادة واحدة، فإن هذا النوع من الطباق يسمى 
طباق السلب.

والتضاد بني كلامت اآليات الكريمة حاصل من الكلامت نفسها دون حاجة إىل أدوات النفي )السلب( 
وهلذا فالطباق الذي ال يعتمد عىل السلب يسمى طباق اإلجياب.

٭   ٭   ٭

ا واقًعا بني كلمتني ثم ما يضادمها، كام يف قول املنصور  وإذا انتقلت إىل املجموعة الثانية وجدت تضادًّ
فإن هذا  )املعصية(  يضادها  )الطاعة(  )ذل( وكلمة  يضادها  )عز(  فكلمة  املعصية(  الطاعة( و)ذل  )عز 
يسمى مقابلة؛ ألن التضاد مل حيصل بني كلمة وأخرى فحسب، وإنام حصل بني أكثر من كلمة، فإذا وردت 
الكلامت املتعددة، ثم جاء مقاباًل هلا ما يضادها عىل الرتتيب سمي هذا النوع من التضاد مقابلة، فاملقابلة 

تعتمد عىل الطباق.
سكوت املحزون،  ضحك املأسور، وبكاء الطليقة، وتقابل آخر بني  بني :  تقابل  ويف قول أيب فراس 

وندب السايل.
ا كان نوعه طباق إجياب، أو طباق سلب، أو  وحني تعيد النظر يف النصوص املشتملة عىل هذا التضاد أيًّ
مقابلة جتد له أثًرا مهامًّ يف املتلقي؛ ألن اجتامع املتضادات يسهم يف جتلية املعنى، وإبرازه وتوضيحه، وتثبيته 

يف ذهن املتلقي، وقد قال الشاعر :
ـــدُّ ــدُّ ُيْظــــِهُر ُحْســــنَه الضِّ ا اْسـَتـْجـَمـَعـا َحُســــــنَا            والضِّ ضـدان لمَّ

الطباق هو اجلمع بني معنيني متضادين، وهو نوعان :
1 ـ طباق اإلجياب : وهو املجيء بالكلمة وضدها.

2 ـ طباق السلب : وهو ما كان التضاد فيه معتمًدا عىل اإلثبات والنفي.
املقابلة : ذكر لفظني أو أكثر، ثم ذكر ما يضادها عىل الرتتيب.

اخلـال�صـــــــة
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تدريب حمــلول

د موضع الطباق أو املقابلة يف النصوص التالية، وبي نوعه : حدِّ
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                          ﴾  سورة الزمر : 9 .

2 ـ وقال الل تعاىل : ﴿
                          ﴾  سورة الشعراء.

3 ـ وقال الل تعاىل :﴿                                              ﴾ سورة األنعام : 122 .
4 ـ افعل اخلرَي، وال حتقر منه شيًئا، فإن صغرَيُه كبري، وقليَله كثري.

5 ـ الدنيا دار فناء، واآلخرة دار بقاء.
6 ـ احذر أن ُترى عند معصية، وأن تفقد عند طاعة، وإذا قويَت فاْقَو عىل طاعة الل، وإذا ضعفَت 

فاضعْف عن معصية الل .
7 ـ قال الرشيف الريض :

اء ُيْبِكيني ـــــرَّ اء ُيْضـــِحُكني            َيا ُقْرَب ما َعــاَد بالضَّ ـرَّ وَمنْـَظٌر َكـــاَن بالسَّ
8 ـ قال الطغرائي يف قصيدته الشهرية )المية العجم( :

ـــُة الَغَزل ة الَبـــْأس منـــه رقهّ ُحْلـُو الُفـَكاَهِة، ُمرُّ الِجـدِّ قـد ُمزَجْت           بِشـــدَّ
ر : 9 ـ قال أبو الطيب املتنبي يف مدح بدر بن عامهّ

َفَلَقـْد ُعِرْفــَت وما ُعِرْفــَت َحقيــَقًة             وَلَقـْد ُجِهــْلَت وما ُجِهــْلَت ُخُموال
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تدريبـــــــــ�ت

احلــــل

نوعهموضع الطباقرقم املثال

1
2
 

 3
 4

5

6

7
8
9

يعلمون، وال يعلمون
مرضُت، يشفني

يميتني، حييني
ميًتا، أحييناه

صغريه، كبري
قليله، كثري

الدنيا دار فناء، اآلخرة دار بقاء
ُترى عند معصية، ُتفقد عند طاعة

إذا قويت فاقو عىل طاعة الل ، وإذا ضعفت 
فاضعف عن معصية الل 

بالرساء يضحكني، بالرضاء يبكيني

حلو اْلُفَكاَهِة، مرهّ اجلد
عرفَت، وما عرفَت

جهلَت، وما جهلَت

طباق سلب
طباق إياب
طباق إياب
طباق إياب
طباق إياب
طباق إياب

مقابلة بني كلمتني
مقابلة

مقابلة بني ثالث كلامت

مقابلة
مقابلة

طباق سلب
طباق سلب

)1(
د موضع الطباق يف النصوص التالية، وبيِّ نوعه : حدِّ

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                ﴾ سورة النجم.
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2 ـ قال الل تعاىل :﴿                                                                                                          ﴾ سورة اإلرساء.
3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                        ﴾ سورة الكهف : 18 .

4 ـ أعجب ممن يعظ الناس وال يعظ نفسه !.
5 ـ قال ابن رشيق)1( :

وقـد أطفـؤوا شـمَس النهار وَأْوَقُدوا              ُنجـوَم الَعـوالي فــي َسـَماء َعَجــاج
6 ـ قال ابن زيدون يف نونيته املشهورة :

7 ـ قال البحرتي :
ـْوُق ِمْن َحْيُث َأْعَلُم ُيقيَُّض لي من َحْيـُث ال َأْعَلُم النََّوى)2(             وَيْســري إليَّ الشَّ

)2(
د موضع املقابلة يف النصوص التالية، وبيِّ األلفاظ املتقابلة : حدِّ

1 ـ قال اللـه تعاىل :﴿
                                                                                    ﴾  سورة األنعام : 125 .

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                       ﴾ سورة التوبة.
فَق ال يكون يف يشء إال زانه، وال ينزع من يشء إال شانه« رواه مسلم. 3 ـ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص : »إنَّ الرِّ

4 ـ قال أبو جعفر املنصور ملحمِد ْبن عمران الطلحي : بلغني أنك بخيل !!
قال الطلحي : يا أمري املؤمنني، ما أمجد يف حق، وال أذوب يف باطل.

نِينَا  ا َتَد من  ياًل  َبِد ئي  لتَّنَا ا أضحى 
ْت  َفَغَد ُمنا  يا أ ُكُم  لَِفْقِد َلــْت  َحــا
ُيْضِحُكنَا  مــازاَل  الذي  َماَن  الزَّ إنَّ 

فِينَا َتَجا َنا  ُلْقَيا طِيِب  َعــْن  َب  ــا وَن
لينا َليا بيًضا  بُِكم  نْت  كا و ا  ًد ــو ُس
ُيْبِكينا َد  َعـــا قــد  بُِكُم  بقر ــا  ــًس ْن ُأ

)1( هو احلسن بن رشيق القريواين )390 ـ 463هـ( ولد يف املغرب وتويف يف صقلية، أديب ناقد.
)2( النَّوى : الُبْعُد والفراق.
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5 ـ قال أبو الطيب املتنبي :
)1( ُمْقبٌِل           وال الُبْخـُل ُيْبِقي المـاَل والَجـدُّ ُمْدبُِر فال الجـوُد يفني الماَل والَجدُّ

6 ـ قال جرير :
وباســـُط َخـْيٍر فِيـــــُكُم بَيــــِمينـِه           وَقـابُض َشــــرٍّ َعنْــُكُم بِشــــــَمالِه

7 ـ قال ابن املعتز يمدح أباه :
ـــَماَحا ُجِمـَع الحــــقُّ لنـــا فــــي إَمــــام          َقَتـــَل الُبـــْخَل وَأْحـــَيا السَّ

)3(
بيِّ ما يف النصوص التالية من طباق أو مقابلة :

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿

                               ﴾ سورة الليل.
2 ـ قال الل تعاىل : ﴿

                                                                                                                      ﴾ سورة البقرة.
3ـ  دخل رجل عىل اخلليِل ْبن أمحد وهو جالس عىل نمرقة صغرية، فرحب به، وأجلسه يف مكانه، فقال 

له الرجل : إهنا ال تسعنا !.
فقال اخلليل : ما تضايق َسمُّ اخلياط بمتحابَّنْي، وال اتسعت الدنيا ملتباغَضني.

4 ـ ما أقبح اخلضوع عند احلاجة، والتِّيه عند االستغناء !!
5 ـ قال أوُس ْبن حجر

نَــا َوَعَصـــاُه َقــــــْوٌم           َفـُذْقنَــا َطْعـــَم َطـاَعـتِــه وَذاُقــوا ! َأَطـْعـــنَـا َربَّ

. )1( اجلَدهّ : احلظهّ
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)4(
أكمل العبارات التالية بجمل تشتمل عىل طباق إجياب أو طباق سلب أو مقابلة :

1 ـ خالٌد يتجاىف عن القبيح و ...............................................
2 ـ قابلُت صديًقا عايل اهلمة و ...............................................
3 ـ حث اإلسالم عىل التحيلهّ بالصرب عند الشدائد و ..........................
4 ـ الغدر من الصفات الذميمة عند العرب و ................................
5 ـ أعز اللُ أولياءه املؤمنني و ................................................
6 ـ سمعت كالًما بليًغا متناسق األجزاء، واضح املعاين .......................

)5(
تأمل الكلامت املضادة التالية، واستخدمها، يف مجل من إنشائك :

1 ـ الثواب ، والعقاب.                              2 ـ الطويل ، والقصري.
3 ـ الغني ، والفقري.                                   4 ـ املورس ، واملعرس.
5 ـ العامل ، واجلاهل.                                  6 ـ الذكي ، والغبي.

7 ـ الرىض ، والغضب.                              8 ـ املؤمن ، والكافر.
)6(

صغ بأسلوبك مجاًل تشتمل عىل مقابلة يف املعاين التالية :
1 ـ كسل املهمل، ونشاط املجد.

2 ـ عزهّ الطاعة، وذل املعصية.

3 ـ نور العلم، وظالم اجلهل.
4 ـ سعادة الصديق، وحزن العدو.
5 ـ قوة الشباب، وضعف املشيب.

6 ـ سواد الليل، وبياض النهار.
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4 ـ التورية
األمثلة

1 ـ رأى رجل رؤيا، فقال لصديقه : سأقصها عليك !
قال الصديق : إن املناَم طائر إذا قصصته وقع.

2 ـ قال حافظ إبراهيم يداعب الشاعر أمحد شوقي :
ـــْوَق نـــاٌر ولوَعـٌة              فمــا بــاُل شوقي أصبـَح اليـوَم بارَدا يقــولوَن إن الشَّ

3 ـ قال بدرالدين الذهبي :
يـا َعـــــاذلي فيـــــِه ُقــــْل لــــي             إَذا َبــــــَدا كيــــــــَف َأْســـــــُلو
َيُمـــــرُّ بـــي ُكـــــــلَّ َوْقــــــٍت              وُكـلَّـمـــــــا َمــــــــرَّ َيْحــــــُلو

إذا قرأت كلمة )قصصته( يف املثال األول فإنك سترتدد بني معنيني، األول بمعنى : حكيته، أو أخربت 
به، ويعني عىل هذا املعنى كلمة )املنام(، واملقدمة التي سبقت هذه العبارة، فيكون القص للرؤيا. واملعنى 
اآلخر من )القص( هو القطع، الذي يعني عىل فهم هذا املعنى هو كلمة )طائر(؛ ألن الطائر إذا قصصت 

جناحه سقط.
أما كلمة )وقع( فهي صاحلة للمعنيني مًعا فتكون عىل املعنى األول بمعنى : حصلت الرؤيا، وصارت 

أمًرا واقًعا، وعىل املعنى اآلخر بمعنى : سقط الطائر.
وملا كانت كلمة )قصصته( حمتملة معنيني أحدمها وراء اآلخر سمي هذا األسلوب تورية؛ ألن معنى 

ى يف اللغة : أخفى فكأن أحد املعنيني خيفي اآلخر. ورهّ
وإذا عدت لقراءة العبارة بعد ذلك عرفت أن مراد املتكلم أحد هذين املعنيني وهو حكاية الرؤيا.

تأمل الشكل التايل لتعرف كيف تكون التورية.

الإي�صـــــ�ح
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لفظ التورية )قصصته(                      املعنى األول : حكيت الرؤيا، القرينة الدالة عليه )املنام(
                                                            املعنى اآلخر : قطعت اجلناح، القرينة الدالة عليه )الطائر(

ويف املثال الثاين نجد كلمة )شوقي( قد تقدمها عبارة )الشوق نار ولوعة( فينرصف الذهن إىل معنى 
االشتياق، ولكننا حني نقرأ مناسبة البيت نفهم من كلمة )شوقي( معنى آخر هو اسم الشاعر أمحد شوقي، 
وكلمة )بارًدا( تصلح للمعنيني مًعا، فعىل معنى االشتياق يكون لفظ )بارًدا( داال عىل أن الشاعر يشكو 
برودة اشتياقه. وأما عىل معنى أن املراد هو اسم الشاعر فإن كلمة )بارًدا( تنرصف إىل وصف أمحد شوقي 
بالربود، وحني تتأمل املعنيني جتد أن املعنى الثاين هو الذي يريده الشاعر، ألنه حينئذ حيقق تلك املداعبة 

التي أرادها.
لفظ التورية )شوقي(                   املعنى األول : االشتياق، القرينة الدالة عليه الشوق )نار ولوعة(.

الدالة عليه مناسبة  القرينة  الشاعر أمحد شوقي،  : اسم  املعنى اآلخر 
النص وهي أن الشاعر يريد مداعبته.

( فنجد أهنا حتتمل معنيني، األول :  ويف املثال الثالث نقرأ قول بدر الدين الذهبي، ونقف عىل كلمة )َمرَّ
من املرارة ضد احلالوة، ودل عىل هذا املعنى كلمة )حيلو( واملعنى اآلخر : من املرور وهو االجتياز، ودل 

عىل هذا املعنى قوله : )يمر يب كل وقت(، واملعنى اآلخر هو الذي يريده الشاعر.
وحني تعيد النظر يف األمثلة السابقة، وتتأمل ما ورد فيها من تورية فإنك تدرك الرباعة اللفظية للمتكلم، 
إذ استطاع أن يستخدم لفًظا واحًدا يفهم منه معنيان، لكل معنى ما يؤيده يف النص، وهذا َتَفنٌُّن يف الكالم 
ينبئ عن مقدرة وبراعة وتلطف، ولذا كثر استخدام الشعراء له يف الدعابة، كام يف بيت حافظ. كام كثر يف 

)األلغاز( واألحاجي، مثل قول الشاعر :
ُربَّ ثـــوٍر رأيــُت فـي جـحِر نمــٍل             ونهـــــاٍر فـــي ليــــــلٍة ظـلـــماِء

فهذا البيت إذ محل عىل ظاهره كان حماالً وإذا عرف أن الثور هاهنا : القطعة من األْقط)1(، والنهار : 
فرخ احلبارى)2( صح املعنى.

)1( األْقِط : يشء مثل اجلبن يتخذ من اللبن املخيض، والقطعة منه أقطة.
)2( احلبارى : طائر طويل العنق، ورمادي اللون، يف منقاره بعض طول. وفرخ احلبارى ولده.
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اخلـال�صـــــــة

التورية : ذكر لفظ له معنيان : أحدمها قريب، واآلخر بعيد، واملراد املعنى البعيد.

تدريب حمــلول

د موضع التورية يف النصوص التالية وبيِّ املعنيي : حدِّ
1 ـ قيل لأشعث بن قيس)1( : إن أبا هذا ينسج الشامل باليمني.

2 ـ قال أمحد شوقي يف رثاء حافظ إبراهيم :
يا َحـافَِظ الُفْصـَحى وَحاِرَس َمْجِدها            وإَمــاَم مـن َنَجـَبْت مــن الُبـَلـَغـــاِء

3 ـ قال عمُر ْبن أيب ربيعة حني تزوج سهيل بن عبدالرمحن بن عوف امرأة من الشام اسمها )الثريا( :
ا ُســـَهياًل            َعْمـَرَك اللهّــه َكْيـــَف َيْلَتـِقـَيــــاِن ؟ َهـــا الُمنْــــِكُح الثُّـــَريَّ َأيُّ
ِهـي َشــــاِميٌَّة إذا مـــا اْســـَتـَقـلَّْت           وُســــَهـْيٌل إذا اْســــــَتَقلَّ َيَمـــاني

4 ـ وقال الشاعر :
اُف باألْغَصــــاِن بِيــِع وَرْوُضُه            وَنِســـيُمُه الَخـــفَّ يـا َحبَّـــذا َزَمــــُن الرَّ
ْمـُس كالدينــــاِر في المـــيزاِن َزَمـٌن ُيِريـَك النَّْجــــَم فيـــه َيانًِعـــا           والشَّ

5 ـ قال البحرتي :
َوَوَراَء َتْســـِديِة الِوَشـــــــاِح َمليَّــٌة           بالُحْســِن َتْمُلُح في الُقـُلوب وَتْعُذُب

)1( هو األشعث بن قيس الكندي )23 ق هـ ـ 40 هـ( أمري كندة يف اجلاهلية واإلسالم وفد عىل النبي ملسو هيلع هللا ىلص فأسلم. شهد عددا من املعارك 
اإلسالمية.
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املعنى األول : اليد الشامل، واآلخر : مجع )شملة( وهي رداء يدار عىل 
اجلسد.

املعنى األول : اسم حافظ إبراهيم، واآلخر : من احلفظ ألنه مشهور 
بحبه للغة العربية.

املعنى األول : اسم امرأة، واآلخر : اسم النجم.
املعنى األول : اسم الرجل، واآلخر : اسم النجم.

أبراج  أحد  وهو  امليزان  واآلخر  األشياء،  به  توزن  ما   : األول  املعنى 
الفلك.

املعنى األول : من امللوحة، واآلخر : من املالحة.

احلــــــل

بيـــان املعــنىموضع التوريةرقم املثال

1

2
 

 3

 4

5

الشامل

حافظ

الثريا
سهيل

امليزان

متلح

تدريبـــــــــ�ت

)1(
َبيِّ التورية فيام كتب باألزرق يف النصوص التالية مع إيضاح املعنيي :

1 ـ قال الرساج الوراق)1( خياطب أحد ممدوحيه :

لَِساٍن   ـــْن  ِم ــوُد  ــج ال ــع  ــَط َق ـــْم  َك
ٌج   ا ِسَر ِعــــٌر  شــــا ــــا  ن أ ــا  ــه ف

ا ر لنُُّحو ا َنــْظــِمــِه  مــن  َقــلَّــد 
فـاْقـَطــْع لســـــاني َأِزْدَك نـــــورا

)1( هو عمر بن حممد بن حسن )615 ـ 695هـ( شاعر كاتب، له ديوان شعر كبري.
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2 ـ وقال أيًضا :

فدي)1( : 3 ـ قال صالح الدين الصَّ

4 ـ قال شمس الدين النواجي)2(

5 ـ قال بدر الدين الذهبي :

6ـ  ورد يف السرية)4( أن رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص حني كان سائًرا بأصحابه يريد بدًرا، لقيهم أعرايب، فسأهلم : ممن 
القوم ؟ فأجاب ملسو هيلع هللا ىلص : نحن من ماء.

7 ـ كام ورد يف السرية أيًضا أن رجاًل سأل أبا بكر حني كان مهاجًرا مع رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص : من هذا ؟ يعني 
رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص. فقال أبو بكر : هاد يديني. أخرجه البخاري يف باب هجرة النبي ملسو هيلع هللا ىلص.

)1( هو خليل بني َأْيَبك الصفدي )696 ـ 764هـ( ولد يف صفد بفلسطني وتويف يف دمشق، أديب، مؤرخ، له مؤلفات كثرية ممتعة.
)2( هو حممد بن حسن النواجي )788 ـ 859هـ( مولده ووفاته يف القاهرة. عامل وناقد له شعر.

)3( الُوْرق : مجع ورقاء وهي احلاممة.
)4( ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية يف باب اهلجرة إىل املدينة.

َبَدت سوٌد  وَصَحاِئفي  َخْجَلتي  يا 
  : لي  َقــاَل  القيامِة  في  لي  وُمَؤنٌِّب 

إشَراِق في  األَْبــــَراِر  وَصــَحــاِئــُف 
؟ اق  الـــَورَّ َصَحاِئُف  تكوُن  أكــذا 

الِغنَى   ــــاُه  َت َأ ــا  ــمَّ َل ـــٍب  ـــاِح َوَص
َيًدا  ِمــنـْـُه  ــْرَت  ــَص َأْب ــْل  َه  : َوِقــيــَل 

اَحْه َطمَّ ِء  الـــَمـــْر ــُس  ــْف وَن ـــاَه  َت
َتْشــُكُرَها ؟ ، ُقْلــُت : والَ َراَحــــْه

َكثِيرٌة  ُذُنوبي  نيا  الدُّ في  كنُت  لئْن 
َذِخيَرتي  الَمَعاِد  في  بِّي  َر َفَرْحمُة 

ُينجيني ألقاُه  الَحْشِر  في  َعَمٌل  وال 
ســتنفعني ِمْن َبْعِد َغْســلي وتكفيني

ها  ُر ْشَجا َأ ــْت  ــَف وَق ٌض  ـــــا َي ِر َو
حى   الضُّ شمـــُس  أوراَقهــا  َطاَلعْت 

إليــها ْبـــِح  الصُّ َنْســـَمُة  ْت  وَتَمشَّ
َبْعــَد َأْن وقَّعـــِت الُوْرُق)3( عليـــها
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)2(
انظر يف مناسبات النصوص التالية وأفد منها يف حتديد موضع التورية وبيان معنييها :

1 ـ دخل أحد األدباء عىل صديق له ُعنيِّ وكياًل إلحدى الكليات. فقال األديُب : حسبنا الل ونعم الوكيل.
2 ـ قال الشاعر أمحد شوقي يف رثاء مصطفى املنفلوطي مؤلف كتايب )النظرات( و)العربات( :

3 ـ قال رجل جبان :
َأُقـوُل وَقـْد َشــنُّوا إلى الَحْرِب َغـاَرًة             َدُعـونِي َفـإنِّي آُكـُل الُخْبَز بالُجْبِن !

اق يمدح رجاًل يقال له ضياء الدين : اج الورَّ 4 ـ قال الرسِّ
ـــــراُج باَِل ِضــــَياِء َفـَلــْوال َأْنـَت ما َأْغـنَـْيـُت َشــــــْيًئا             وَما ُيْغــنِي السِّ

5 ـ قال املتنبي يف قصيدة يمدح كافوًرا األخشيدي، ويذكر قتله لشبيب العقييل :

)3(
ضع الكلامت التالية يف مجل من إنشائك تشتمل عىل تورية :

1 ـ كلمة )الناظر( ملعنيني، األول : املدير أو املسؤول، واآلخر : العني املبرصة.
2 ـ كلمة )فؤاد( ملعنيني، األول : اسم رجل، واآلخر : القلب.

3 ـ كلمة )صالح( ملعنيني، األول : اسم رجل، واآلخر : من كان متصًفا بالصالح.
ْعِر يف العمرة  ( ملعنيني، األول : من التقصري يف أداء العمل، واآلخر : من تقصري الشَّ 4 ـ كلمة )ُمقرصِّ

أو احلج.

وَما  نيا  لدُّ ا يف  لنََّظَرات  ا ِسَل  ُمْر يا 
ًة  رقَّ ـــِري  جَتْ ــرَباِت  ــَع ال ــِرَق  ــَرْق وُم
َعٍة   ا َبَر يَّ  أ ِء  لُبَلَغا ا ُمْصَطفى  يا 

َراِع ِذ وِضــيــق  ــٍر  ــَج َض عــىل  فيها 
األَْوَجاِع ِمــَن  الــَبــاِكــي  ــامَلِ  ــَع ــل لِ
؟! ـــرَياِع  بِ ُمَعلٍم  وَأيَّ  ؟  ــُدوا  ــَق َف

ُه  َكفَّ ْيُف  لسَّ ا َق  َر ــا َف َشبِيٍب  ْغِم  بَِر
 : لَِسْيِفِه  َقاَلْت  النَّاِس  ــاَب  ِرَق َكأنهّ 

ِن َيْصَطِحَبا ت  لعالَّ ا َعــىل  َنا  كا و
َياَميِن ــــَت  وَأْن ــيِسٌّ  ــْي َق ــَك  ــُق ــي َرفِ
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ث�لث� : بالغة املح�صن�ت البديعية

إذا كان الكالم مشتماًل عىل معاٍن رائعة تالئم املقام الذي قيلت فيه، فإن تلك املعاين ستحقق فائدة 
للمتلقي، فإن أضيف هلذا الكالم يشء من التحسينات الكالمية، فسيكون اإلنصات له أكثر، واإلفادة 

منه أوفر.
وتورية  وطباق،  وجناس،  سجع،  من  عليه  اشتملت  وما  بك،  ت  مرَّ التي  النصوص  إىل  ُعْدَت  ولو 

لوجدت أن النفس تزيد إقباالً عىل تلك النصوص، ألهنا مجعت بني الفائدة واملتعة.
تأمل السجع يف قول من وصف القرآن الكريم »القرآن حبل الل املمدود، وعهده املعهود، وظله العميم، 
ورصاطه املستقيم، وهو الواضح سبيله، الراشد دليله، حجة الل وعهده، ووعيده ووعده، به يعلم اجلاهل، 
ويعمل العامل، وينبه الساهي، ويتذكر الالهي، بشري الثواب، ونذير العقاب، وشفاء الصدور وجالء 
األمور«. تلحظ أنك منساق يف قراءة هذا النص، متابع حلسن َجْرِسِه وإيقاعه، تلذ األذن، لسامعه، وترسع 

الذاكرة حلفظه، كل ذلك إضافة إىل ما َبيَّنَُه من معاٍن تصف بعض ما يتميز به القرآن.
وحي تتأمِل اجِلناس يف قول الدكتور غازي القصيبي واصًفا مدينة أهبا :

بـــــا الحـبـيـبـَة أْبهـا        أْنِت أْحـــَلى مــَن الخيـــال وأْبَهـى      يا عـروَس الرُّ
جتد أن كلمة )أبا( وردت مرتني تظن ألول وهلة أهنا تكرار للكلمة فحسب، ولكنك تدرك أن )أبا( 
الثانية هي وصف هلا بالبهاء، فيقع يف نفسك هذا اجلناس موقًعا حسنًا؛ ألنه  هي اسم املدينة، و)أبى( 
أضفى عىل النص قيمة مجالية، وحسنًا صوتيًّا وفائدة معنوية، متثلت يف عنرص املفاجأة بإعادة اللفظ نفسه، 

مع أنه حيمل معنى آخر.
مة اللفظية، فإن التحسني يكون  وإذا كانت السمة الظاهرة يف حتسني السجع واجلناس للكالم هي السِّ

ا أيًضا، تأمل قول ابن رشيق : معنويًّ
     َوَقْد أْطَفـُؤوا َشـْمَس النََّهاِر وَأْوَقـُدوا        ُنُجــوَم الَعـَوالِي في َسـَماِء َعَجـــاِج

فإنك ستجد نفسك متابًعا الشاعر الذي مجع يف وصف ممدوحيه بني عملية اإلطفاء واإليقاد، ومها معنيان 
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متضادان، فكيف اجتمعا يف وصف أولئك القوم ؟ وسيزداد املعنى وضوًحا إذا عرفت أن املراد بإطفاء 
الشمس أهنم حجبوا ضوءها، لكثرة ما تطاير من الغبار من حتت سنابك خيوهلم، وأن املقصود بإيقاد نجوم 
العوايل : ملعان سيوفهم التي أرشعوها ألعدائهم، وبذا تدرك كيف أسهم هذا الطباق يف توضيح املعنى 

املراد وتصويره تصويًرا رائًعا ساعد عىل ذلك ما اشتمل عليه البيت من صور بيانية ال ختفى عليك.
وحني تتأمل املقابلة يف بيت النابغة اجلعدي :

فـًتى تـمَّ فيـه مـا َيُســرُّ َصــِديَقـــُه               عــىل َأنَّ فِيـــِه ما َيُســـوُء األَعـادَيا
جتد أن الشاعر نجح يف إبراز صفات هذا الفتى املمدوح من خالل وضع صورتني متقابلتني له : فهو 
حني يكون مع أصدقائه، فإن أفعاله ترسهم، وعندما يقابل أعداءه فإن أفعاله تسوؤهم، وكانت وسيلة 

رسم هذه الصورة هي التقابل بني رسور األصدقاء، ومساءة األعداء.
وإذا وقفت عىل التورية يف قول بدر الدين الذهبي :

َيـا َعـــاِذلي فـيــــه ُقــــْل لـــــي             إَذا َبـــــــَدا َكْيــــــَف َأْســـــُلو ؟
َيُمــــرُّ بِــي ُكـــــــــلَّ َوْقـــــٍت              َوُكـلََّمــــا َمـــــــــرَّ َيـْحـــــــُلو

(، ففي البيت ما يعلك تظن أهنا من املرارة، وهي كلمة )حيلو(، وهناك ما  جتد براعة يف استعامل كلمة )مرهّ
( من املرور، وهو قوله : )يمر يب كل وقت(، فهذه الرباعة اللغوية وسيلتها التورية. يرشدك إىل أن )مرهّ

الدروس  يف  بالتفصيل  لك  بيَّنَّاها  للكالم  واملعنوي  اللفظي  التحسني  ظاهرة  فيه  تربز  مما  نامذج  هذه 
املاضية.

والبد من التنبيه عىل مسألة مهمة، وهي أال يتحول التحسي من وسيلة لتزيي الكالم وتطريته إىل 
غاية يف ذاهتا، فيصبح الكالم حينئذ زخرفة لفظية ال طائل من ورائها، ويكون شبيًها بالورود اجلميلة 

املصنوعة من البالستيك، فلها من الورد منظره اجلميل، لكن ليس هلا رائحته وشذاه.
والتحسني املقبول ما كان معتدال غري متكلف.
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تدريبات عىل موضوعات علم البديع
)1(

استخرج املحسنات اللفظية من جناس وسجع، واذكر بالغتها يف األمثلة التالية :
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                       ﴾ األنعام.

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿
                                 ﴾ الكهف.

ة،  ة، من كل شيطان وهامهّ ذ احلسن واحلسني بقوله : »أعيذكام بكلامت الل التامهّ 3ـ  كان الرسول ملسو هيلع هللا ىلص  ُيعوهّ
ة« رواه البخاري. ومن كل عني المهّ

4 ـ قال خبيُب ْبن عدي ريض الل عنه : »اللهم أحصهم عددا، واقتلهم بددا، وال ُتغادر منهم أحًدا«.
الَم، عىل من َعَرْفَت وَمْن  5 ـ سأل رجٌل النبي ملسو هيلع هللا ىلص ، أي اإلسالم خرٌي ؟ قال »ُتْطِعُم الطعاَم، وَتْقَرُأ السَّ

مل َتْعِرْف« متفق عليه.
6 ـ قال أبو فراس احلمداين :

ْف ْف            وبَِفـْضـــِل ِعْلــــــِمَك أْعـــــرَتِ ِمـــْن َبْحـِر جــــــوِدَك أْغـــــرَتِ
ة امْلََذاِق، إذا َكَشَفْت عن  7 ـ قال عمر بن اخلطاب لعمِرو ْبن معدي كرب : »صف لنا احلرب، قال : ُمرهّ

ساق، من صرب فيها ُعِرف، ومن َضُعَف عنها َتِلَف.
8 ـ قيل يف التوسط يف احلب والكره : ال يكن ُحبهّك َكَلفا، وال ُبْغُضك َتَلفا.

9 ـ قال البستي : إذا ما بقي ما قاتك، فال تأسف عىل ما فاتك.
)2(

عيِّ املحسنات املعنوية من طباق ومقابلة وتورية يف األمثلة التالية :
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿

                                                                                 ﴾  آل عمران.

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                          ﴾ البقرة : 185 .
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3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                        ﴾ احلاقة.
4 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                    ﴾ البقرة.

5 ـ قال الل تعاىل : ﴿
               ﴾ الرعد.

6 ـ قال الل تعاىل : ﴿
                        ﴾ آل عمران : 153 .

7 ـ قال الل تعاىل :﴿                                                                                                                   ﴾ املائدة.
8 ـ قال الل تعاىل : ﴿
                       ﴾  هود.

9 ـ قال أبو العالء املعري :

10ـ  وكان من دعائه ملسو هيلع هللا ىلص : »اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك 
منك، ال أحيص ثناًء عليك، أنت كام أثنيت عىل نفسك« رواه مسلم.

11 ـ كان من دعاء النبي ملسو هيلع هللا ىلص : »اللهم اغفر يل ذنبي كله، ِدقَّه وجلَّه، وأوله وآخره، وعالنيته ورسه« رواه مسلم.
12 ـ قال حممُد ْبن سليامن التلمساين :

13 ـ قال ابن عبداملجيد ملا زار ابن نباتة فرأى يف بيته نماًل كثريًا :
َع في أرجـــــائه ُزَمـــَرا ما لي أرى مــنزَل المولى األديـِب به         نمٌل تجــمهّ
َعَرا فقـــال ال َتْعَجـــَبْن من َنْمِل منــزلِِه         فالنمـُل من شــأنها أن تتبــَع الشُّ

األماني   ــَض  ــي بِ ـــإن  ف عــلــالنــي 
بمدٍح  ــاَن  ــزم ال ذاك  ـــا  أردن ــم  ك

بَفاني ليس  لــظــالُم  وا ــْت  ــَي ــنِ َف
ِن َما لز ا ا  ـــذ ه مِّ  ــــذ ب فشغلنا 

لُمَعنَّى  ا ــَي  ــبِ ــْل َق ــا  ــنً ك ــا س ــا  ي
قلبي  َت  كـــســـر ــى  ــنً ــع م يِّ  أل

ثاِن ســــــواَك  فـــيـــِه  ـــَس  ـــي ول
ِن ساكنا ــه  ــي ف لـــَتـــَقـــى  ا ومــــا 



124

تدريبات عامة عىل موضوعات الكتاب
)1(

استخرج أركان التشبيه، وبيِّ نوعه وغرضه فيام يأيت :
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                        ﴾ الصف.
2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                          ﴾ املدثر.

3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                          ﴾ املرسالت.
4 ـ قال الل تعاىل : ﴿

                                                                                                                                         ﴾ آل عمران.
5 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »ُبعثت أنا والساعة كهاتني« وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى. رواه أبو داود.

َت َشَجرٍة ثم راَح وَتَركها« رواه  6 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »مايل وللدنيا ؟ ما أنا فيها إال َكَراِكٍب استَظلَّ حَتْ
أمحد والرتمذي.

7 ـ قال حساُن ْبن ثابت يمدح النبي ملسو هيلع هللا ىلص :
ِمْثـــُل الِهـالل ُمَبــاَرًكا ذا َرْحَمــــٍة             َســـْمُح الَخِليـــَقِة َطـيِّـُب األَْعــَواد

8 ـ قال الشاعر يف وصف الشيب يف سنهّ الشباب :
ـَباِب َلَواِمٌع            وَما ُحْســُن َلْيـــٍل َلْيـَس فِيـِه ُنُجــوُم َتَفـاِريُق َشــْيٍب)1( في الشَّ

9 ـ قال الشاعر خياطب األسد :
َوَقْلـبَِي ِمْثـُل َقْلبِــَك َلْيــَس َيْخشــَى             ُمَصـاَوَلًة)2(، َفَكْيـَف َيَخــاُف ُذْعـَرا ؟

10 ـ قال أبو الطيب املتنبي يصف عدم استقراره يف مكانه وكأنه عىل ظهر الريح :
ُبـــها َيِميـــــــنًا أو ِشـــــــماال يـــــَح تحـتي            ُأَقلِّ عــلى َقـَلق َكـــأنَّ الرِّ

)1( تفاريق شيب متفرقة.
)2( مصاولة : ُمواثبٌة وُمَقاتلٌة.
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11 ـ قال ابُن الرومي يصف الليل :
ْهـــُر ُطـــــوالً             َقــْد َتنَـــاَهى َفَلْيـــَس فِيـــِه َمـِزيـُد ُربَّ َلْيــٍل َكـأنهّــُه الدَّ
ــ              ـْيِب َلْيَســـْت َتــُزوُل لِكـْن َتـِزيـــُد ذي ُنُجـــوٍم َكَأنَُّهــنَّ ُنُجــــوُم الشَّ

12 ـ قال األحوص :
ــْمس ال َتْخـــَفى بُكــلِّ َمَكـان جـــاُل َوَجــْدَتني              كالشَّ إنِّي إذا َخـــِفي الرِّ

13 ـ قال أبو الطيب املتنبي يصف البحرية :
َكَأنَّهـــا فــي َنَهــــــارَهـا َقـَمـــــٌر             َحــفَّ بـــِه ِمـْن جنــــــانها ُظـــَلُم

14 ـ وقال يرثي والدة سيف الدولة :
َنِصيـــُبَك فــي َحَيــاتَِك ِمْن َحبِيـٍب              َنِصيـــُبَك فــي َمنَــاِمَك ِمـْن َخَيــال

َئاِل)2( َمَشـى األَُمـــَراُء َحـــْوَلْيــَها ُحَفــاًة               َكـــَأنَّ الَمــْرَو)1( ِمــْن ِزفِّ الرِّ
15 ـ قال ابن املعتز يف وصف اهلالل :

ــــٍة              َقـــْد َأْثَقـَلـْتـــُه ُحُمـــوَلٌة ِمـْن َعنْـَبر اْنُظـْر إَلْيــِه َكــَزْوَرق ِمـــْن فِضَّ
16 ـ قال أبو القاسم الشايبِّ يف املرأة :

ـــــََباح الَجــــِديِد َعـْذَبٌة َأْنــِت َكالطُّــُفوَلِة كاألحـــالم             كاللهّْحــِن، كالصَّ
ــحوِك، كالليلِة الَقْمَراِء              كالـَوْرِد، كاْبتَِســــــــاِم الَولِـــــيِد ـَماِء الضَّ كالسَّ

17 ـ وقال أيًضا :
اء ــــمَّ ِة الشَّ اء واألَْعــَداء              كالنَّْســـر َفــْوَق الِقـــمَّ َســَأِعيُش َرْغــَم الـــدَّ

18 ـ قال ابن الرومي :
طِيب ْوُر في الَقِضــيب الرَّ َقــْد َيِشــيُب الَفــَتى وَلْيـَس َعجـيـًبا             أن ُيَرى النَـّ

)1( املرو : حجارة بيض براقة.
)2( زف الرئال : ريش النعام.
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19 ـ قال ابن عثيمني يف املدح :
ــَهل اس فـي السَّ وَأنـَت كالَغْيـــِث َيْعـــُلو ُكـلَّ َرابَيـٍة             وَيْسـَتـِقـرُّ لِنَْفـع النَـّ

20 ـ قال الشاعر :
َخــاُن َيُكـوُن َمْوِقــُد َنـار َقـْد ُيســــَتَدلُّ بَظـــاهر َعـْن َباطِــن             َحْيــُث الدُّ

21 ـ قال أمحد شوقي :
وما الَحـَياُة إذا َأْظــَمْت وإْن َخَدَعْت             إالَّ َسـَراٌب َعــَلى َصــْحَراَء َيْلـَتـِمـُع

22 ـ قال ابُن املعتز يف وصف َسَحاَبٍة :
ْمـــِع لِغـــْيِر َوْجــــِد            َلَهــا َنِســـيٌم َكنَِســــــيِم الـــــَوْرِد َمْســُفوَحُة الدَّ
ْقــِد ـَبا ِمـْن َنْجـِد            َفاْنَتـَثـَرْت ِمْثــــَل اْنـتِـَثـــاِر الِعِ َجــاَءْت بِهــا ِريـُح الصَّ

23 ـ قال الشاعر يف الليل وسواده :

)2(
حدد موضع االستعارة ووضحها فيام يأيت :

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                     ﴾ يس.
جْلَة فإن األرض ُتْطَوى بالليل« رواه أبو داود. 2 ـ قال الرسول ملسو هيلع هللا ىلص : »عليكم بالدُّ

3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                      ﴾ الذاريات.
4 ـ قال النابغة يف وصف طول الليل :

َتَطــاَوَل َحتَّى ُقْلُت : َلْيَس بُمنَْقـض !             َوَلْيـَس الـــذي َيْرَعـى النُُّجـوَم بآيب

)1( ليالء : شديدة السواد.

َيْحـ    )1 ( ـــــالَء ـــــْي َل ـــٍة  ـــَل ـــْي َل َو
ُمها   ُنُجو ـــــمـــــا  نَّ َكـــــأ
ْت ُنثَِر َقــــــْد  ِهـــــــــــٌم  ا َر َد

ِق لَمْفِر ا ُد  ا َســــــَو ــا  ــه ــي ــِك ـ
ِق َمْشِر ْو  َأ ٍب  ــــِر ــــْغ َم فـــي 
ِق َر ْز َأ ٍط  بِــــَســــا َعـــَلـــى 
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5 ـ جاء يف املثل : لُِكلِّ َصاِرٍم َنْبَوٌة.
ح يف جبل التْوباد : 6 ـ قال قيس بن امللوَّ

ـا َعَرْفُتـُه              وَنــــاَدى بَأْعـــَلى َصــْوتِِه َفَدَعـاني وَأْذَرْفـــُت دمــَع الَعـْين َلمَّ
7 ـ قال الشاعر خياطب طائًرا :

َأْنــَت فــي َخضــــَْراَء َضــــاِحـَكٍة              ِمــْن ُبَكــــاء الَعــــارض الَهــتِِن)1(
8 ـ إنَّ الَبُعْوَضَة ُتْدمى ُمْقَلَة األََسِد.

9 ـ قال أبو الطيب املتنبي يف سيف الدولة :
ها)2( والَفَراِقُد)3( َمــاِن وَبـــْدَرُه              وإْن الَمنِـي فِيـَك السُّ ُأِحـبَُّك يا َشـْمـَس الزَّ

10 ـ وقال أيًضا :
رِّ الـذي لَِي َلْفُظُه             َفـإنَّـَك ُمْعـطِـــيـِه وإنِّـــَي َنـاظِــــُم َلَك الَحْمـُد فـي الـدُّ

ا َبنْيَ َساِرَحِة الَغنَم ؟!    ]يرضب ملن ُيلقي العلم عىل غري أهله[. 11 ـ جاء يف املثل : َأَأْنُثر ُدرًّ
12 ـ قال ابن املعتز : األماين ُتْعِمي َأْعنُيَ الَبَصاِئر.

13 ـ قال أبو القاسم الشايب يف قصيدته »أغاين احلياة« :

14 ـ قال البحرتي يمدح إسحاق بن إبراهيم :
يــهُم ِمـْن َخـْوف َبْأِسـَك َمْهَرُب ُهـْم َرِكُبـوا الَكـواِكـَب َلْم َيُكـْن             ُينَـجِّ َوَلْو َأنَّ

)1( اهلتن : املطر الضعيف املستمر.
ها : نجم خفي من بنات نعش الصغرى. )2( السُّ

)3( الفرقد : مجع فرقد وهو نجم قريب من القطب الشاميل ُيتدى به.

ُيَغنِّى ـــُح  ـــْب ـــصُّ ل ا ــــَل  ــــَب ْق َأ
ظِـ  ـــي  ف َتـــْحـــُلـــم  ــــى  َب ــــرُّ وال
ا  َر ْو َأ ــــُص  ِق ــــْر ُت ـــا  ـــَب ـــصَّ ل ا و
تِْلـ  فـــي  ـــوُر  ـــنُّ ال ــــاَدى  ــــَه وَت

ِعَسْه لنَّا ا ِة  لـِـــْلــــَحــــيــــا
ِئَسْه لما ا ِن  ـــو ـــُص ـــُغ ل ا ـــــلِّ 
بَِسْه لَيا ا ِر  ـــــو ُه ـــــزُّ ل ا َق 
ِمَسْه ا لدَّ ا ِج  ـــا ـــَج ـــِف ل ا ــــَك 
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)3(
بيِّ املجاز املرسل وعالقته فيام يأيت :

1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                                  ﴾
البقرة : 178 .

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                                   ﴾
 يوسف.

3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                                ﴾
 النساء : 92 .

4 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                            ﴾ البقرة : 185 .

5 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                                  ﴾
 التوبة : 61 .

6 ـ قال امرؤ القيس يف معلقته :
ي َأنَّ ُحبَّـــــِك َقــاتِـلي              وَأنَّـِك َمْهــَما َتْأُمــري الَقـْلَب َيْفـَعل ك ِمنِـّ َأَغـــرَّ

7 ـ فاضت عيناي ُحْزًنا عىل الفقيد.
8 ـ قال مهلهل :

)1( َبْعـَدَك يا ُكَلْيـُب الَمْجِلُس ــــاَر َبْعـَدَك ُأوِقـــَدْت              واْسـَتبَّ ُنبِّْئـُت َأنَّ النَـّ
9 ـ قال جرير من قصيدة يمدح با احلجاج :

ـَر َســـــْرُجُه             َهـْل َأْنـَت ِمـْن َشـــَرِك الَمنِيَّــِة َنــاِج ُقـْل لِْلَجــَباِن َوَقـْد َتَأخَّ
10 ـ قال معُن ْبُن أوس :

ـا َقــــاَل َقــافَِيــــًة َهَجــــانِي وَكــْم َعلَّْمــــُته َنْظـــَم الَقـــــَوافِي             َفـَلمَّ

)1( استب : استقر واستقام.
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11 ـ لفالن عندي يٌد ال أنساها.
12 ـ قال احلجاج يف إحدى خطبه : »إن أمري املؤمنني نثر كنانته)1( بني يديه، َفَعَجَم عيداهنا)2(، فوجدين 

ها ُعوًدا، وأصلبها مكرسا«. أمرهّ
13 ـ قال الشاعر :

ــــَك الَمــْعُروَف ِمـــْن َكـــَدِره َفاْمـــِض ال َتْمـــنُْن َعــــليَّ َيــــًدا             َمـنُـّ
)4(

حدد موضع الكناية، وبي املراد منها، واذكر نوعها فيام يأيت :
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                     ﴾ الزخرف.

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿
                                                                     ﴾ األعراف.

3 ـ جاء يف حديث السبعة الذين يظلهم الل يف ظله يوم ال ظل إال ظله قول الرسول ملسو هيلع هللا ىلص »ورجل قلبه 
معلق يف املساجد« متفق عليه.

4 ـ قال غريقة العبيس :
َكثِـــيُر َرمــاد القـدر َرْحــٌب فِـنَـاُؤه             إلــى َســنٍَد َلـْم َتْحـَتـجـنُْه )3( ُغُيوُب

5 ـ قال لبيُد ْبُن ربيعة :
وُكـلُّ ُأَنــاس ســوف تدخـُل بيـنهم              ُدَوْيـهـَيـٌة تصــــفرهّ منــــها األنامـُل

6 ـ قال أبو الشيص :
ُم ـــٌر َعنْـــــُه َوالَ ُمـَتـَقـــــدَّ وَقـَف الَهوى بي َحْيُث َأْنَت َفَلْيَس لِي             ُمـَتـَأخَّ

ى : 7 ـ قال أبو الطيب املتنبي يف احلُمهّ
َحـام ؟! ْهـر ِعـنْـدي ُكـــلُّ بنْـــٍت            َفَكْيَف َوَصْلـِت َأْنــِت ِمَن الزِّ َأبنْـَت الـدَّ

)1( الكنانة : ما توضع فيه السهام.                       )2( عجم عيداهنا : اختربها وميهّز بينها.                   )3( مل حْتَتجنه : مل تصده، ومل ترصفه.
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)5(
استخرج الصور البيانية )من تشبيه واستعارة وكناية( وبي نوعها :

1 ـ قال كعب الغنوي يرثي أخاه أبا املغوار :

2 ـ قال الشافعي :

وتعريضها  النفس  بذل  دون  املعايل  إدراك  منه  تطلب  التي  عاذلته  خماطًبا  املتنبي  الطيب  أبو  قال  ـ   3
للمخاطر :

ـــهِد ِمـْن إَبـِر النَّْحِل ُتِريـِديَن ُلْقــَيان الَمــَعالي َرِخيــَصًة              َوالُبـدَّ ُدوَن الشَّ
4 ـ قال عبدامللك احلارثي يف الفخر :

اِس َقْوَلهم              َوال ُينْـِكُروَن الـَقــْوَل ِحــيَن َنُقــوُل َوُننْـِكُر إن ِشـْئنَا َعـلى النَـّ
5 ـ قال معروف الرصايف يف وصف يوم قائظ :

6 ـ وقال يف غروب الشمس :
َنـَزَلْت َتُجـرُّ إَلــى الُغــُروِب ُذُيــوالً             َصْفـَراُء ُتْشــبُِه َعاِشـــًقا َمـْتـُبـوال)4(

)1( غشيان بيته : كثرة زيارته وإتيانه.
)2( تسعري : اضطرام.

)3( َسَغب : جوع.
)4( متبول : متيم باحلب.

َفُيجيُبُه النََّدى  َيْدُعو  النََّدى  َحِليُف 
َبْيتِِه   )1 ِغْشَياُن) ِر  وا ــزُّ ال إلى  َحبِيٌب 

َفُيِجيُب ى  لنََّد ا ُه  ــو ُع ــْد َي َو يًعا  َسِر
يُب ِد َأ ــَو  ْه َو َشــبَّ  ْلمَحيَّا  ا َجِميُل 

يِه  ِر َد َتْز َو ِء  ــا َع ــدُّ ل ــا بِ ُأ  ـــَز ـــْه َت َأ
َلِكْن  َو ُتْخطِي  ال  ْيِل  للهّ ا ُم  ِســَهــا

َعاُء الدُّ َصــنَــَع  بَِما  ـــْدِري  َت َوَمــا 
ُء ْنِقَضا ا ـــِد  ـــَأَم لِ َو َمــــٌد  َأ ــا  ــَه َل

َنا    َيْصَهُر ُم  لَيْو ا ا  َهَذ لَحرِّ  بِا َد  َكا َقْد 
ْمُس َجاَعْت َفْهَي ِمْن َسَغٍب)3(  َكَأنَّما الشَّ

)2 ( َتْسِعيُر ِء  ْمَضا لِلرَّ فِيِه  ا  َبَد َقْد  ْذ  إ
َتنُّوُر واألَرُض  لَها  الُجُسوَم  َتْشِوي 
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)1( َتَمْلَمــَل فـي الِفـَراِش َعِليـاًل َتْهـتزُّ َبْيـَن َيـِد الَمـِغـيـِب َكـأنَّهـــــا              َصبٌّ
َمـــاَء َأِصيــال َضِحـَكْت َمَشــاِرُقها بَِوْجـِهَك ُبْكـرًة              َوَبَكــْت َمَغــاِرُبها الدِّ

)6(
ْد موضع اجلناس، وبيِّ نوعه، واذكر معنى الكلمتي يف اجلناس التام، ثم بيِّ وجه االختالف  حدِّ

بي كلمتي اجلناس غري التام يف النصوص التالية :
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                              ﴾ 

غافر.

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                            ﴾ النساء : 36 .
3 ـ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص : »من أمر منكم بمعروف، فليكن أمره بمعروف« رواه البيهقي.

4 ـ قال رسول الل  ملسو هيلع هللا ىلص : »إنهّ الل ومالئكته ُيَصلُّون عىل الذين يصُلون الصفوف، ومن َسدهّ فرجة رفعه 
الل با درجة« رواه أمحد وابن حبان.
5 ـ قال أبو متام يف املدح :

وَن َأْيــٍد َعـَواٍص)2( َعواِصـم)3(               َتُصـْوُل بَأســَْياٍف َقــَواٍض َقَواِضـِب َيُمـدُّ
6 ـ قال أمحد شوقي يف قصيدة »صدى احلرب« :

ْهل في الَحْرِب َيْصُعُب ـْهُل ِمنُْهم ما رَأى الَوْعـُر َقْبَله              َفَيا َقْوِم َحتَّى السَّ َرَأى السَّ
7 ـ قال الثعالبي : واَضْيَعًة عىل َمْن ليس َلُه َضْيَعة)4(

8 ـ قال الرساج الوراق :
هـي الُعـُيوُن َفـُكْن ِمنْـَها َعـلى َحـَذٍر              َفـُربَّ إْنَســاِن َعْيــٍن َصـاَد إْنَســـاَنا

)1( صبٌّ : رقيق اهلوى.
)2( عواص : مجع عاصية وهي املمتنعة.

)3( عواصم : مانعة.
)4( الضيعة : األرض املغلهّة.
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9 ـ قال أبو متام يمدح حييى بن عبد الل الربمكي :
َمـــاِن فـإنَّــه             َيْحـــَيا َلــَدى َيْحـَيى بـِن َعْبـِداللهّــِه مـا َمـاَت ِمـْن َكـَرِم الزَّ

10 ـ قال أبو إسحاق الشريازي إمام الشافعية :

11 ـ قال عمُر ْبُن عيل املطوعي يصف فتحا : »فتح ما انتصف النهار إال وقد انتصف الل للحق من 
الباطل«.

12 ـ وقال أبو الفتح البستي :

13 ـ وقال مجيل بثينة :

)7(
ُصْغ بُِأسلوبك مجاًل وجانس فيها بي الكلامت التالية :

1 ـ الرِبُّ : الصلة واإلحسان                         الرُبُّ : القمح.
2 ـ يزيد : اسم رجل                                    يزيد : فعل بمعنى يكثر.

3 ـ ُمرهّ : فعل أمر من املرور                         َمرَّ : صار ُمرهّ الطعم.
4 ـ أْرِضهم : اطلب رضاهم                       أرضهم : مكان إقامتهم.

5 ـ الظهور : الوضوح والبيان                    الظهور : مجع ظهر.
6 ـ يرشح                                                      يرسح.
7 ـ اهلوى                                                      اهلوان.

َمَذاهٍب َأْرَضى  ْعِر  الشِّ في  َمَذاُهبنا 
فِيِهُم  ِقيَل  الذي  ِم  لَقْو ا ِمَن  وَلْسنَا 

ِء ا َعَر لشُّ ا َمــْعــَشــَر  ٌم  ـــْو َق مَّ  َذ ا  ذ إ
ِء ا َعَر الشُّ في  َنْتُلوُه  َما  مِّ  ــذَّ ل ا ِمــَن 

َفَضاها   ـــٌة  ـــَع واِس الــلهّــِه  ـــالُد  ب
َفُقـــْل للَقــــاِعِديَن عـــلى َهـــواٍن   

ْنَيــــــا َفِســيُح وِرْزُق اللهّـــه فـي الدُّ
إذا َضــاَقْت بُِكــْم َأْرٌض َفِســـــيُحوا

َلُه   َما ُبَثْينَُة  ــْت  َل ــا َق ْن  إ َخِليَليَّ 
بِِه   الذي  بُِعْظِم  َمْشُغوٌل  َوْهــَو  َتى  َأ

َلَهــا  : َلَهـا  َفُقــوال  َوْعــٍد  باِل  َأَتاَنا 
ها َسَها ْيِل َيْرَعى السُّ َوَمْن َباَت ُطوَل اللهّ
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)8(
جع يف النصوص التالية : ْد مواضع السنّ حدِّ

1 ـ قال رسول الل ملسو هيلع هللا ىلص : »كلمتان خفيفتان عىل اللسان، ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن : سبحان 
الل وبحمده سبحان الل العظيم« رواه البخاري.

2 ـ رحم الل امرًأ قال خريًا فغنم أو سكت فسلم.
3 ـ قال األصمعي : وقف علينا أعرايب ونحن برملة اللوى فقال :

م معاذًة من سوء مقامي، فإن البالد جمدبة، واحلال مسغبة،  »رحم الل امرًأ مل متجج أذناه كالمي، وَقدَّ
الل  الصدقتني، فرحم  أحد  إخباركم، والدعاء  إىل  يدعو  والفقر عاذر  يمنع من كالمكم،  واحلياء زاجر 
امرًأ أمر بمري، أو دعا بخري، فقلت : ممن أنت يرمحك الل ؟ فقال : اللهم غفرًا، سوء االكتساب يمنع من 

االنتساب«.
)9(

د الطباق أو املقابلة يف النصوص التالية، ثم بينّ نوعه : َحدِّ
1 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                                   ﴾ املائدة : 44 .

2 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                                ﴾ الضحى.

3 ـ قال الل تعاىل : ﴿                                                                                           ﴾ األعراف : 157 .
الرضا  يف  عادالً  يكون  وأن  والعلن،  الرسهّ  يف  خملًصا  يكون  أن  مسلم  لكل  اجلامعة  الوصايا  من  ـ   4

والغضب، وأن يكون مقتصًدا يف الفقر والغنى.
5 ـ قال أمحد شوقي يف قصيدة »نكبة دمشق« :

ا   ُنو الَ َأ ْن  إ َو يَن  للُمْسَتْعِمر و
َحقٍّ  ُب  ــــالَّ ُط جـــاَءُهـــم  ــا  م إذا 
لَِتْحَيا   ــا  ــَه ــُت ــَي ــْت فِ َت  َمــــا بِــــالٌد 

َتِرقُّ ال  ــاَرِة  ــَج ــِح ــاْل َك ــوٌب  ــُل ُق
ا و َشقُّ و ا  ُجو َخَر َبٌة  ِعَصا  : ُل  َيُقْو
لَِيْبَقوا ــُم  ــِه ِم ــْو َق وَن  ُد ــــوا  ُل ا َز َو
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6 ـ قال أبو متام :
ـًة َكـاَن ُقْبـُح الَجـْوِر ُيْســِخُطها             َدْهًرا َفَأْصَبـَح ُحْسـُن الَعـْدِل ُيْرِضيها يـا ُأمَّ

7 ـ قال البحرتي يف وصف بركة املتوكل :
ــُق)1( الَغْيـِث َأْحَيــــاًنا ُيَبـاِكيـها ـْمس َأْحَيـاًنا ُيَضاِحُكَها             َوَريِّ َفَحـاجُب الشَّ

)10(
حدد موضع املحسنات البديعية، وبينّ نوعها، واذكر فائدهتا فيام يأيت :

1 ـ قال الرساج الوراق :

2 ـ قال بدر الدين الذهبي :

3 ـ قال أمحد سامل باعطب يف رثاء امللك فيصل رمحه الل :
َنـا إْنَســــانـا ــعُب عــيٌن ُكـنَْت إنســــاًنا لهـا            فعُظـْمَت فـي َعـْيِن الدُّ الشَّ

. 4 ـ يقال : بالربِّ ُيْسَتْعَبُد احلُرُّ

ًا  ر ا َد َن  ُمْخَتِلُفو نْحُن  َو َنَصْحُت 
ٌد  باِل ْخــَتــَلــَفــْت  ا ا  ذ إ َيْجَمُعنَا  َو
ٍة   َحَيا ْو  َأ ـــْوٍت  َم ــَن  ــْي َب ــم  ــُت ــْف َق َو
َحَياٌة    ألْجــَيــاٍل  الــَقــْتــَلــى  ــي  ــِف َف

ُق َشْر ــمِّ  ــَه ل ا فــي  نا  ُكلُّ ــْن  ــِك َل َو
ُنْطُق َو ــِلــٍف  ُمــْخــَت ــُر  ــْي َغ ــاٌن  ــَي َب
َفاْشَقوا ْهــِر  الــدَّ َنِعْيَم  ُرْمــُتــْم  ــإْن  َف
وِعْتُق َلُهُم  ــدى  فِ ـــَرى  األَْس وفــي 

)1( الريِّق : تردد املاء عىل وجه األرض.
)2( األديم : اجللد، واملقصود به برشة الوجه.

ُأناٍس  َعْن  َوْجهي  َأِديــَم)2(  َأصــوُن 
َبِغيٌض  ِعــنْــَدهــم  ــْعــِر  لــشِّ ا وَربُّ 

ِديُب األَ عنَدُهم  ــْوِت  ــَم ل ا ُء  لِــقــا
َحبِيُب ــُم  ــُه َل بِــه  واَفـــى  وَلـــْو 

ِصٍح  َنا ــــلٍّ  ــــِخ بِ ْفـــــًقـــــا  ِر
ْمِعِه  َد ــــُل  ِئ ــــا َس َك  ــــــــا َف ا َو

ا َهْجَر و ا  ـــــدًّ َص ـــُه  ـــَت ـــْي ـــَل ْب َأ
َنْهرا ـــاِل  ـــَح ال ــي  ف ــــه  ــــَرَدْدَت َف
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5 ـ قال احلسُن ْبُن وهب يرثي أبا متام »حبيَب ْبَن أوس« :

6 ـ قال األوس بن حارثة ينصح ابنه مالكا :
نيهّة، والِعتاُب َقْبل الِعَقاب، والتََّجلُُّد ال التََّبلُّد)1(، واعلم أن خرَي الِغنَى القناعُة،  »يا مالُك : املنيهُّة وال الدَّ
ْهُر يومان : فيوٌم لك ويوٌم عليك، فإذا كان لك فال َتْبَطْر، وإن كان َعليك  اَعُة)2(، والدَّ َ ورَشَّ الَفْقِر الرضَّ

فاْصرِب«.

)1( التبلد : الكسل.
)2( الرضاعة : التذلل.

يَبا  لَغِر ا لَقْبَر  ا ِصِل  لَمْو با َسَقى 
َيْحِوي  لَقْبِر  ا َك  ا َذ َب  ـــرا ُت نَّ  َفــإ

َنِحيبا بِــِه  َيــنـْـَتــِحــْبــَن  ــُب  ــاِئ ــَح َس
َحبِيَبا لــي  ــى  َع ــد ُي ن  ــا ك َحبِيبًا 
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1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

أثر التشبيه يف تصوير املعنى
األعالم

اإلفصاح عامهّ تضمنه اإليضاح من مباحث البيان
األمايل

البديع يف ضوء أساليب القرآن
البالغة والتطبيق

البالغة العربية : أسسها، وعلومها، وفنوهنا، وصور من تطبيقاهتا
البالغة العربية يف ثوبا اجلديد

البالغة فنوهنا وأفناهنا
البيان والتبيني

البيان يف ضوء أساليب القرآن
التصوير الفني يف احلديث النبوي

التعبري البياين
جواهر األدب

دواوين الشعراء الواردة أسامؤهم يف الكتاب
سلسلة األحاديث الصحيحة

صحيح األدب املفرد
صحيح البخاري

صحيح مسلم
الصورة بني البالغة والنقد

العقد الفريد
علم البديع

عيون األخبار
فن التشبيه

القاموس املحيط
القرآن والصورة البيانية

الكناية أساليبها ومواقعها يف الشعر اجلاهيل
جممع األمثال

د. عبدالباري سعيد
الزركيل

ار أمحد حممد احلجهّ
أبو عيل القايل

د. عبدالفتاح الشني
د. أمحد مطلوب

عبدالرمحن امليداين
د. بكري شيخ أمني

د. فضل عباس
اجلاحظ

د. عبدالفتاح الشني
د. حممد لطفي الصباغ

د. شفيع السيد
أمحد اهلاشمي

األلباين
األلباين

لإلمام البخاري
لإلمام مسلم

د. أمحد بسام ساعي
ابن عبد ربه

د. أمحد حممد عيل
ابن قتيبة

عيل اجلندي
الفريوز آبادي

د. عبدالقادر حسني
حممد احلسني عيل األمني

امليداين

م�ص�در ومراجع الكت�ب

املوؤلفالكتــــ�ب
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الواجبات املنزلية التي كلف هبا الطالب

ت�ريخ
 رقممو�صوع الواجباإعط�ء الواجب

ال�صفحة

اإح�ص�ر الواجب

التــــ�ريخ اليوم
مالحظـــ�تالدرجة
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