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تدريبات عىل ما سبقت دراسته فـي الصف الثاين
()1

نِّبي أحوال املسند واملسند إليه من حيث ِّ
الذكر واحلذف يف األمثلة التالية ،واذكر السبب :

 1ـ قال اللـه تعاىل﴿ :

﴾ الزمر.

 2ـ قال ال ّلـه تعاىل﴿:

﴾ املؤمنون.

 3ـ قال ال ّلـه تعاىل﴿:
 4ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ البقرة.

﴾  38الزمر.

غدا».
أبدا ،واعمل آلخرتك كأنك متوت ً
 5ـ ورد يف األثر « :اعمل لدنياك كأنك تعيش ً

 6ـ قال الفرزدق( )1يف مدح زين العابدين عيل بن احلسني :
ِ
ُ
ْ
خري أهل األرض ؟ ِق َيل ُ :ه ُم
أئم َت ُه ْم
ــــد
إن ُع َّ
أهــل ال ُّتقى كانوا َّ
أو ق َيل َ :م ْن ُ
 7ـ قال ابن الرومي( )2يمدح حييى بن املنجم :
ِ
َـــــــائ ِ
ِ
()4
ــه ِمـ ْن رَضيب
َمـا َلـــ ُه فـي َذك
ذكــــي
ــــؤا ٌد
ـي(َ )3لــــ ُه ُف َ
َلـو َذع ٌّ
ٌّ
( )1هو مهام بن غالب التميمي (ت 110هـ) شاعر كبري ،من أهل البرصة ،لشعره مكانة مرموقة ،بينه وبني جرير واألخطل هجاء
مشهور.
أحدا إال وعاد
( )2هو عيل بن عباس الرومي ( 221ـ 283هـ) شاعر كبري من طبقة بشار واملتنبي ،عرف عنه التشاؤم ،وقيل إنه مل يمدح ً
إليه فهجاه.
( )3لوذعي  :ذكي شجاع.
( )4رضيب  :شبيه.



 8ـ قال أبو عزة( )1يمدح رسول ال َّلـه ﷺ  ،ويذكر فضله يف قومه :
َع َل ْي َك ِم�� َن ا ل ّله ا لعظي ِم ُش ُهو ُد
واله َدى
َو َأ ْن َت ْام ٌ
الح ِّق ُ
رؤ َت ْد ُعو إلى َ
��رؤ بو ئ َ ِ
( )2
��ه�� َل�� ٌة َو ُص ُعو ُد
لها َد َر َج
اء ًة
ٌ
َو َأ ْن َ
����ات َس ْ
َ
ام ٌ ُ ِّ
ْت فينا َم َب َ
��ت ْ
 9ـ قال سعيد بن عمرو( )3مظهر ًا جت ّلده عند املوت :
ب ا َملنُ ِ
يد(ِ )4م ْن َر ْي ِ
ـع
ون(َ )5فال َت َـرى
َعـلىَ َهــالِ ٍك َع ْينـ ًا َلنَــا ّ
َأ َجـالِ ُ
هر َت ْد َم ُ
الد َ
 10ـ قال حسني رسحان( )6يف رثاء ابنته :
ٍ
ِ
ِ
ب َق ِر ِ
���ر ٍ
يب
وص ْح ِو ي
أراك أراك في نومي َ
وف��ي ُب�� ْع��د وف��ي ُق ْ
ِ
()8
ِ ِ ()7
َ
أراك على النَّ َمار ق
خ�����ذ ًة ُد ُر و بي
ع��ل��ي آ
أ ر ا ِك
والح َشايا
َ
َّ
على استِ ْضح ِ
ِ
اك ِه َو َع َلى ال ُق ُط ِ
وب
ك��خ��ي��ر م��ا يبهي ُم َح َّيا
أ ر ا ِك
َ
ْ
أ ِ
ُ��ل َس��نً��ا(َ )9ح ِ
أ ر ا ِك َم�ل� ْ
وأح�َل�اَ ِم��ي بِ��ك ِّ
بيب
ت أ خيلتي َو َق ْلبِي
ْ

()2

نِّبي مواضع حذف املفعول به يف األمثلة التالية ،واذكر األغراض البالغية الداعية إىل ذلك :

﴾ البقرة.

 1ـ قال تعاىل ﴿:

 2ـ قال الرسول ﷺ « :ليس لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت فأبقيت».
أخرجه ابن أيب شيبة يف املصنف.

( )1هو عمرو بن عبد اهلل اجلمحي (ت ـ 3هـ) شاعر جاهيل ،أدرك اإلسالم ،وأرس يوم بدر ،ثم أطلقه رسول اهلل ﷺ وعاد مرة ثانية ملحاربة
الرسول ﷺ  ،فأمر رسول اهلل ﷺ بقتله؛ ألنه نكث العهد.
( )2بؤئت مباءة  :أي أنزلك اهلل منزلة.
( )3هو سعيد بن عمرو احلريش (ت بعد 112هـ) قائد شجاع ،من أهل الشام ،كان واليا عىل خراسان.
( )4أجاليد  :مجع جلد ،وهو الصبور.
( )5املنون  :الدهر واملوت.
( )6هو شاعر سعودي (ت ـ 1413هـ).
( )7النامرق  :مجع نمرقة ،وهي الوسادة الصغرية يتكأ عليها.
( )8احلشايا  :مجع حشية وهي الفراش املحشو.
( )9السنا  :ضوء الربق.



ورش ما مل أعمل» رواه مسلم.
رش ما عملت ِّ
 3ـ قال الرسول ﷺ « :اللهم إين أعوذ بك من ِّ
 4ـ كان من دعائه ﷺ عند خروجه من املنزل « :اللهم إين َأ ُعو ُذ بِ َك أن َأ ِض َّل أو ُأ َض َّل أو َأ ِز َّل أو ُأ َز َّل
ِ
ي َه َل َع َّيل» .رواه أبو داود.
أو َأ ْظل َم أو ُأ ْظ َل َم ،أو َأ ْج َه َل أو جُ ْ
 5ـ قال كعب الغنوي( )1يف رثاء أخيه أيب املغوار :
ٌ
أحــداث َتخَ َّـر ْمـ َن(ْ )2
شيب
وشـ َّي ْب َن رأسي،
ـوتِي
َت َتا َب َع
َ
والخـطوب(ُ )3ت ُ
ُ
إخ َ
 6ـ قال الفرزدق يف مدح زين العابدين بن عيل بن احلسني :
ِ
()5
َيكـــا ُد ُي ْم ِســـ ُك ُه ِع ْر َف َ
ــان(َ )4راحتِ ِه
ـاء َي ْســ َت ِل ُم
ُركْـ ُن َ
الحطـي ِم إذا ما َج َ
 7ـ قالت أعرابية « :خري الرجال الذي ُيضيف وال ُيضاف ،و ُيسأل وال َي ْسأل ،و ُي ْص ِل ُح وال ُي ْص َلح».
 8ـ قال أبو الطيب املتنبي( )6يف رثاء أحد األمراء :
ٍ
وتـنـفــع
تشـــاء
ــــر إذا
بلفـظة
حشـــاي إن اســ َت َط ْع َت
َب ِّر ْد
َف َل َق ْ
ُ
َ
ُ
ــد َت ُض ُّ

()3

عي املسند أو املسند إليه املقدم ،واذكر الغرض من تقديمه يف األمثلة التالية :
نِّ
 1ـ قال ال ّلـه تعاىل ﴿ :

 2ـ قال ال ّلـه تعاىل ﴿ :

﴾ ق.

 3ـ قال ال ّلـه تعاىل ﴿ :

﴾ األنفال.

﴾ احلديد.

 4ـ قال أبو الطيب املتنبي يمدح عيل بن أمحد األنطاكي :
يك من َن ْف ِس ِ
وما َأ َنـا وح ِ
ولكــ ْن لِ ِش ْع ِري فِ َ
ـه ِشـ ْع ُر
الشـعر ُك َّله
قلت ذا
ـدي ُ
َ ْ
َ
( )1هو كعب بن سعد الغنوي (ت ـ نحو  10ق هـ) شاعر جيد الشعر ،أشهر شعره قصيدته يف رثاء أخيه التي منها البيت املذكور.
( )2خترمن إخويت  :أخذهتم واستأصلتهم.
( )3اخلطوب  :مجع خطب ،وهو الشأن واألمر صغر أو عظم.
( )4عرفان راحته  :معرفته راحة يده.
( )5احلطيم  :حجر الكعبة.
( )6هو أمحد بن احلسني الكندي ( 303ـ 354هـ) شاعر العربية األول ،مل ينل ديوان شعر مثلام نال ديوان شعره من العناية واالهتامم.



 5ـ وقال أبو النجم(: )1

ـــــدا فـي األَ َج ْ
أم ُ
ــل
ـــل َم
ًّ
ُك ُّلـنا َي ُ

ِ
آفــــــات األَ َم ْ
ـــل
ــــي
ُ
واملنــا َيا ه َ

 6ـ قال أبو متام( )2يف مدح حممد بن عبدامللك الزيات :
ـر الكُــلىَ وا َمل َف ِ
ِ ()3
ـاب ِم َن األَ ْم ِ
القلم األعىل الـذي بِ َشـــ َباته
لك
اص ُـل
ُت َص ُ
ُ
 7ـ قال الشاعر:

ِ
ــس
ثالثـــ ٌة َط
ــــاب هِ َبـــا ا َمل ْجـل ُ
َ

ــــــس
اح والنَّ ْـر ِج
ُ
الــو ْر ُد وال ُّتــــ َّف ُ
َ

()4
عي املقصور واملقصور عليه ،واذكر طريقة القرص ،ونوعه بحسب الطرفني يف األمثلة التالية :
نّ

 1ـ قال ال ّلـه تعاىل ﴿ :
 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ التوبة.

﴾ غافر.

﴾ اإلرساء .

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 4ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 5ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

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

الح َّســــا ُد إلاَّ أصــال ًة
ــم ُ
ومـا َنـ َق َ

﴾ ص.

﴾ البقرة .

لديــــك وقـوالً أريحـــ ًّيا(ُ )5م َه َّ
َ
ـذ َبا

( )1هو الفضل بن قدامة العجيل (ت ـ 130هـ) ،من أكابر شعراء الرجز ،كان حيرض جمالس اخللفاء عبدامللك بن مروان وبنيه.
( )2هو حبيب بن أوس الطائي (188ـ 231هـ) شاعر ،أديب كان مقربا من املعتصم ،اختلف النقاد يف التفضيل بينه وبني املتنبي والبحرتي،
له ديوان شعر ومؤلفات.
( )3شباته  :طرفه.
( )4هو الوليد بن عبيد الطائي ( 206ـ 284هـ) من فحول الشعراء العباسيني ،مدح عددا من اخللفاء.
( )5أرحيي  :واسع اخللق.

10

 8ـ قال عمرو بن كلثوم(: )1

ـحى َع َل ْيــها
ومـ ْن ْ
أض َ
لنـا الدنيـا َ

نبطــش ِ
ُ
و َن ْبطِ ُ
قـاد ِرينَـا
ــش ِحــــي َن

 9ـ قال أبو الطيب املتنبي :
ومـا أنـا إال َس ْم َه ِر ٌّي (َ )2ح َم ْلـ َتــ ُه

ســـــد َدا
وراع ُم
َّ
َف َـز َّيـ َن َم ْع ُـر ً
وضـــا َ

وإنمـا المـــرء بأصـْغَـــــري ِ
ـــه
َْ
ُ

لـدي ِ
ك ُّ
ــــه
ُـل امـرئ َر ْهــــ ٌن بِمـــا َ ْ

 10ـ قال الشاعر :

()5
حدد موضع اإلجياز واذكر نوعه يف األمثلة التالية :
 1ـ قال ال ّلـه تعاىل ﴿ :
 2ـ قال ال ّلـه تعاىل ﴿ :

﴾ البقرة . 48 :

 3ـ قال ال ّلـه تعاىل ﴿ :

﴾ السجدة . 17 :

 4ـ قال ال ّلـه تعاىل ﴿ :

﴾ البقرة . 93 :

 5ـ قال ال ّلـه تعاىل﴿:

 6ـ قال ال ّلـه تعاىل ﴿ :
 7ـ قال ال ّلـه تعاىل ﴿ :

﴾ فاطر . 10 :

﴾ سبأ . 11 :

﴾ النحل . 81 :
﴾ يوسف  :من اآلية  45إىل . 46

 8ـ قال الرسول ﷺ « :من حسن إسالم املرء تركه ما ال يعنيه» أخرجه الرتمذي وابن ماجة.

 9ـ قال الرسول ﷺ « :املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف» رواه مسلم.
 10ـ وقع هارون الرشيد( )3يف قصة حمبوس « :من جلأ إىل اهلل نجا».

( )1هو عمرو بن كلثوم التغلبي (ت  40ق هـ) شاعر جاهيل مشهور ،من أصحاب املعلقات.
( )2السمهري  :الرمح الصلب.
( )3هو هارون بن حممد العبايس ( 149ـ 193هـ) خامس خلفاء الدولة العباسية ،كان حيج عام ًا ويغزو عاماً.
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()6

حدد موضع اإلطناب ،واذكر نوعه وغرضه يف األمثلة التالية :
 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾

يونس . 68 :

﴾ غافر  38 :ـ . 39

 3ـ قال الرسول ﷺ « :اثنتان يف الناس مها هبم كفر  :الطعن يف النسب والنياحة عىل امليت»
 4ـ للقائل عىل السامع ثالث  :مجع البال ،والكتامن ،وبسط العذر.
 5ـ قالت اخلنساء ترثي أخاها صخرا :

وإن صـخرا إذا نشــــتو( )١لنـحــار

وإن صـــخرا حلامـيـنـا وســـــيدنا

رواه مسلم.

 6ـ قال الرسول ﷺ « :الشفاء يف ثالثة  :يف رشطة حمجم ،أو رشبة عسل ،أو كية بنار ،وأهنى أمتي عن
الكي» رواه البخاري.
 7ـ قال ُ
الريب( )٢يف قصيدته التي رثى فيها نفسه :
مالك بن َّ
وبالر ْمل ( ِ )٣منّا نِ ْس َو ٌة َل ْو َش ِه ْد َنني
َّ
فمنه ّن ُأ م��ي واب��ن��ت��اي وخالتي

الم َد اويا
َب َك ْي َن و َف َّ
��د ْي�� َن ال َّط َ
بيب ُ
وب��اك��ي�� ٌة أخ��رى َت ِ
��ي��ج البواكيا
��ه ُ

( )١نشتو  :نكون يف فصل الشتاء.
( )٢هو مالك بن الريب التميمي ( ...ـ نحو 60هـ) شاعر فارس ،كان من قطاع الطرق ،فتاب ،وجاهد يف سبيل اهلل .
( )٣الرمل  :اسم املكان الذي ترك الشاعر فيه أهله.
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علم البيان :

تعريفه وطرقه

األمثلة

أكرم إبراهيم أصدقاءه حني زاروه يف قريته ،وصار حديثهم يف طريق عودهتم ما رأوه من كرمه وحسن
خلقه ،وتذكر أحدهم قول رسول اهلل ﷺ « :إن اهلل 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.
الإي�ضـــــاح

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.

( )1حديث صحيح ذكره األلباين يف السلسلة الصحيحة . 366/ 3
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معربا عن كرم إبراهيم ،ومل يذكر
أما الصديق الثالث فقد أطلق عىل إبراهيم اسم حاتم الطائي ،ليكون ً
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 ي ِرد ِ
ِ
عيل َي ٌد ،أي  :نعمة
باليد َ
ُ ْ
يد اإلنسان ،وإنام عنى هبا النِّ َعم واملعروف؛ ألن العرب تقول  :له َّ
إيل معرو ًفا أكرمني به ،ولذلك يكون معنى (أنه كثري األيادي) أنه كثري النعم
ومعروف ،بمعنى أنه أسدى َّ
واملعروف عىل حمبيه ،ويسمى هذا الطريق املجاز املرسل.

أما الصديق اخلامس فقد أخرب عن كرم إبراهيم بقوله ( :إن دار إبراهيم مأهولة عامرة ،ومفتوحة أبواهبا)،
وهذا القول ليس فيه لفظ رصيح يدل عىل الكرم ،وإنام خيفي املعنى املراد بشكل مجيل ،فقوله ( :مأهولة
عامرة) يدل عىل كثرة الزائرين ،فلو مل جيدوا ما حيبون ما اجتمعوا فيها ،فكثرهتم فيها تدل عىل كرم صاحبها.
وكذا عبارة (مفتوحة أبواهبا) 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.
ال :
ولو أنك رغبت يف إيصال صديق ـ بعد انتهاء زيارته لك ـ إىل املطار مث ً

الطريق األقرص؛ لرغبتك يف الوصول إىل املطار ،لقرب موعد إقالع الطائرة.
اختيارك
٭ فقد يكون
َ
ُ

٭ وقد تسلك به طريق ًا آخر أطول؛ ليتمكن من مشاهدة بعض معامل املدينة ومتنزهاهتا ،إذا كان يف
الوقت متسع قبل موعد الطائرة.
٭ وربام وجدت أن األنسب هو أن متر بطريق ثالث تقع عليه األسواق؛ لرغبة ضيفك يف رشاء
بعض اهلدايا ألهله.
٭ ويمكن أن يكون اختيارك لطريق رابع فيه املكتبات ،حلاجة ضيفك إىل رشاء بعض الكتب،
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
واحدا من الطرق التي سلكها األصدقاء اخلمسة ،ولكن عىل املتكلم أن يتذكر أن اختياره الطريق ينبغي
ً
أن يكون مالئماً حلال املخاطب مثل مالءمة حال الصديق املسافر.
والعلم الذي يرشدك إىل الطرق املتعددة التي ُيعبرَّ هبا عن املعنى الواحد هو علم البيان .وسيأيت ـ إن
شاء اهلل ـ تفصيل هلذه الطرق يف دروس مستقلة.

اخلـال�صـــــــة
علم البيان  :هو العلم الذي ُيعبرَّ به عن املعنى الواحد بطرق خمتلفة مع مراعاة مقتىض احلال.
وهذه الطرق هي :
 1ـ التشبيه.

 2ـ االستعارة.

 3ـ املجاز املرسل.
 4ـ الكناية.
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رسم توضيحي يبني موضوعات علم البيان
علم البيان

(طرق التعبري عن املعنى الواحد)

احلقيقة

التشبيه

التشبيه املفرد

املجاز

املجاز املرسل االستعارة

التشبيه التمثييل

االستعارة املفردة
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الكناية

كناية عن صفة

االستعارة التمثيلية

كناية عن موصوف

� ً
أوال  :الت�شبيه

طرق علم البيان :

تعريفه ـ أركانه ـ بالغته

األمثلة

الدجى يف اهلداية.
 1ـ العلامء كمصابيح ُّ
 2ـ قال الشاعر :

ٍ
صفـــــاء
المـــــاء فـي
كأنمــــا
ُ

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

ِ
جــــين
ذائــب ال ّل
ــرى
ُ
وقـــد َج َ

()1

﴾ سورة الرمحن.

 4ـ قلب الظامل َح َج ٌر يف القسوة والصالبة .
مادحا :
 5ـ قال الشاعر ً
وضـي ٍ
ـت َنجـــم في ِر ْفع ٍ
ــة ِ
ـــاء
َ
َ
َأ ْن َ ْ ٌ

 6ـ قال أمحد شوقي يف املصطفى ﷺ :
الضــَا َد قاطـب ًة
صـح الناطقي َن ّ
يـا َأ ْف َ
الإي�ضـــــاح

يك( )2ال ُعـ ُي ُ
َت ْجـ َت ِل َ
َـر ًبـا
ــر ًقا وغ ْ
ون َش ْ
الشــه ُد ِعنْ َد ِ
ِ
الذائـق ال َفـهم
َحدي ُث َك َّ ْ

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.

( )1اللجني  :الفضة.

( )2جتتليك  :تعظمك.
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ويف املثال الثالث ترى مشاركة (اجلوار املنشآت يف البحر) وهي السفن لـ (األعالم) وهي اجلبال يف صفة
والض ِ
ِ
خامة.
الع َظ ِم َّ
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.
ويف قول شوقي ،شارك قوله ( :حديثك) أي  :حديث املصطفى ﷺ (الشهد) ،يف صفة احلالوة
والعذوبة.

إن هذا األسلوب القائم عىل مشاركة أمر آلخر يسمى يف علم البيان (التشبيه) ،فأنت تلحظ يف املثال
مشبها به والصفة املشرتكة بينهام هي
مشبها (ملصابيح الدجى) ويسمى
األول مشاركة (العلامء) ويسمى
ً
ً
(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.
وقد يقوم التشبيه عىل ثالثة أركان ،كام يف اآلية الكريمة ،حيث مل ي ح بوجه الشبه ،وهو ِ
الع َظ ُم
ُ صرَ َّ ْ
رت بقي ُة األركان  :املشبه واملشبه به واألداة.
والضخامةَ ،و ُذ ِك ْ
َّ
وقد حتذف األداة ،فيقوم التشبيه عىل املشبه واملشبه به ووجه الشبه دون األداة كام يف املثال الرابع ،فقد
ُذ ِك َر املشبه وهو (قلب الظامل) ،واملشبه به هو (حجر) ،ووجه الشبه وهو (القسوة والصالبة) ،ومل تذكر
األداة .و ُذ ِك َر 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
واختصارا ،ومنها قوهلم  :هو ليث ،وفالن بحر ،وأنت ربيع.
إجيازا
ً
ً
ومن صور التشبيه املقترصة عىل الطرفني ما جاء يف احلديث الرشيف ( :احلمو املوت) و(األنصار شعار،
والناس دثار) و(املؤمن يف الدنيا ضيف).
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حيا ،وإبرا ًزا للمعنويات يف صورة املحسوسات،
فنيا،
وتصويرا ًّ
ً
ومهام تفاوتت صور التشبيه فإن فيه مجاالً ًّ
وتأكيدا ،و ُك َّلام كان فنًّا بليغًا كان أكثر
وضوحا ،ويكسبه مبالغة
أيضا يف كونه يزيد املعنى
وتربز بالغته ً
ً
ً
تأثريا يف النفس.
ً

وقد اشتهر عن العرب أسامء ورموز جعلوها منتهى التشبيه يف معناها .فشبهوا الكريم بحاتم الطائي،
ِ
بس ْح َبان وائل ،واخلطيب ب ُق ِّس ْبن ساعدة
بعمر ْبن اخلطاب ،واحلليم باألحنف ْبن قيس ،والفصيح َ
والعادل َ
اإليادي ،والشجاع ِ
بعمرو ْبن َم ْع ِدي ك َِرب ،والذكي بالقايض إياس ،كام شبهوا اجلواد بالبحر واملطر ،والعايل
املنزلة بالنجم ،والليل بموج البحر ،والوجه احلسن بالشمس أو القمر ،واألسنان بِالبرَ َ د واللؤلؤ ،واخليل
بالريح والبرَ ْ ق ،والقايس باحلديد ،والشيب بالنهار ،وملع السيوف بالدر ،والنجوم باألزهار ،واألماين
الكاذبة باألحالم ،واحلازم املايض يف أموره بالسيف ..إلخ.

اخلـال�صـــــــة
التشبيه  :هو مشاركة أمر آلخر يف صفة أو أكثر بإحدى أدوات التشبيه.

للتشبيه أربعة أركان هي :
 1ـ املشبه.

 2ـ املشبه به ،ومها طرفا التشبيه.

 3ـ وجه الشبه  :وهو الصفة املشرتكة بني الطرفني.

 4ـ أداة التشبيه  :وتأيت حر ًفا  :مثل  :الكاف ،وكأن.
ال  :مثل  :ي ثِل ،وي َشابِه ،ويح ِ
اكي.
أو فع ً
ُ َ
ُ
ُ ماَ
ِ
ِ
ِ
وم َشابِه.
وم َماثلُ ،
أو اسماً  :مثل  :ش ْبه ،وم ْثلُ ،
 5ـ تربز بالغة التشبيه يف كونه يزيد املعنى وضوح ًا ،ويكسبه مبالغة وتأكيد ًا.
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تدريب حملول
َبينِّ أركان التشبيه فيام يأيت :
 1ـ قال تعاىل ﴿ :
﴾ القارعة.

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ النبأ.

ِ
َ
القرآن َم َث ُل األُ ْت ُر َّجة ،رحيها طيب ،وطعمها طيب»
املؤمن الذي يقر ُأ
«م َث ُل
 3ـ قال الرسول ﷺ َ :
 4ـ قال الرسول ﷺ « :الس ِ
اعي عىل األَرم َل ِة واملِس ِكني كا ُملج ِ
اهد يف َسبِ ِ
يل اهلل » .متفق عليه.
َ
ْ
ْ َ
َّ
 5ـ قال الشاعر :
ِ
َ
ــر َع ًة
وس ْ
وخ ْي ٍل ُت َحاكي ال َب ْر َق َل ْو ًنــا ُ
 6ـ قال أبو الطيب املتنبي :
الموت إال َس ِ
ـار ٌق َد َّق َشــخْ ُص ُه
وما
ُ

ِ
وكالماء إ ْذ َي ْج ِري
وكالصخْ ِر إ ْذ َي ْه ِوي،
َّ
َـف ،و َي ْسـ َعى بِال ِر ْج ِ
َي ُص ُ
ـل
ــول بِ َ
ال ك ٍّ

 7ـ قال البهاء زهري يصف انتصار امللك الكامل عىل اإلفرنج :
وإن َزا َنـه ما فِ ِ
ِ ()1
َوج ْي ٍ
ـش ك َِمـ ْث ِل ال ّل ْي ِ
ْ
يــه مـن َأ ْن ُجـ ٍم ُزهــْر
ـوالً َو َه ْي َبـ ًة
ــل َه ْ
ُ َ
 8ـ قال َط َر َف ُة ب ُن العبد(: )2
ـت ِر َد َاءهـا
َو َو ْج ٍه كَـ َأ َّن َّ
ـم َس َأ ْل َق ْ
الش ْ
 9ـ قال الشاعر :
ِ
ـس بِ َد ِائـ ٍم
َأ َرى َع ْه َ
َالــو ْرد َل ْي َ
ــدك ُْم ك َ
ِ
كاآلس(ُ )4ح ْسنًا و َب ْه َج ًة
و َع ْه ِدي َلكُم

ِ
ِ
ــد ِد
ـم َيـ َتـخَ َّ
قـي ال َّل ْ
ــــون َل ْ
َع َل ْيـه َن ِّ

()3

ــد
وم َلـ ُه َع ْه ُ
وال َخ ْي َـر فـي َمـ ْن ال َي ُ
ـد ُ

الــو ْر ُد
ـب َ
َلـ ُه َنضـــ َْر ٌة َتـ ْبـ َقـى إذا َذ َه َ

يض.
(ُ )1ز ْه ٌر  :بِ ٌ
صغريا.
( )2هو طرفة بن العبد الوائيل (نحو  86ـ  60ق هـ) شاعر جاهيل من شعراء املعلقات مات
ً
( )4اآلس  :شجر ُخرضته تدوم وله زهرة بيضاء طيبة الرائحة.
( )3مل يتخدد  :مل هَ ْي ِزل ومل َينْقُص.
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متفق عليه.

احلـــــل
املشبه

 1ـ الناس
اجلبال

 2ـ الليل

املشبه به

الفراش

العهن
لباسا

أداة التشبيه
الكاف

وجه الشبه

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

الكاف
حمذوفة

حمذوف ،وهو السرت.

 3ـ املؤمن الذي األترجة

مثل

حمذوف وهو طيب الظاهر والباطن.

 4ـ الساعي عىل ا ملجا هد يف
األرملة واملسكني سبيل اهلل

الكاف

حمذوف وهو األجر واملثوبة.

حتاكي

اللون والرسعة.

يقرأ القرآن

 5ـ خيل
خيل
خيل

 6ـ املوت
 7ـ جيش
 8ـ وجه
 9ـ عهدكم
عهدي

الربق

الصخر

الكاف

رسعة االنحدار.

سارق

حمذوفة

حمذوف وهو اخلفاء.

املاء

الكاف

رسعة اجلريان.

الليل

الكاف

الشمس

كأن

اهلول واهليبة.

الكاف
الكاف

عدم الدوام.
احلسن والبهجة.

الورد
اآلس

الصفاء واإلرشاق.
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تدريبــــــــــات
()1

َب نِّي أركان التشبيه فيام يأيت :
 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ احلديد.

﴾ يس.

﴾ احلاقة.

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 4ـ قال اهلل تعاىل ﴿:

﴾

الشعراء.

ِ
هب ِ
اد ُن كَمع ِ
 5ـ قال الرسول ﷺ « :الناس مع ِ
الذ ِ
ادن َّ
اجلاهلية ِخ َي ُارهم يف اإلسالم
والف َّض ِة ِخ َي ُار ُهم يف
َ َ
ُ ََ
قهوا» متفق عليه.
إذا َف ُ
 6ـ قال الرسول ﷺ « :م َث ُل ُأمتي م َث ُل ا َمل َط ِر ال ي ْدرى أو ُله َخ َأم ِ
آخ ُره» رواه أمحد والنسائي.
ُ َ َّ يرْ ٌ ْ
َّ َ
َ
كعب ْبن زهري( )1يف قصيدته (الربدة) يف مدح الرسول ﷺ :
 7ـ قال ُ
مهـــــنَّ ٌد ِمن ســــي ِ
ـــول َلنُــور يســ َت َضاء بِ ِ
وف ال ّل ِه َم ْس ُل ُ
الر ُس َ
ّ
ول
ــه
ُ
َُ
ْ ُ
ُ
ٌ ُْ
إن َّ
صخرا :
 8ـ قالت اخلنساء( )2ترثي أخاها
ً
ــــدا ُة ِ
َّ
بــه
اله َ
وإن َصـــخْ ًرا َل َتـأ َت ُّم ُ

ِ ِ
ٌ()3
ــار
َك َأ َّنــــ ُه َعـــــ َلم في َر ْأســه َن ُ

( )1هو كعب بن زهري بن أيب سلمى ( ..ـ 26هـ) كان ممن أهدر النبي ﷺ دمه ،فجاء مستأمنًا وأسلم ،فعفا عنه النبي صىل اهلل عليه وسلم،
وهو صاحب القصيدة املشهورة (بانت سعاد).
( )2هي متارض بنت عمرو من بني سليم ( ..ـ 24هـ) أشهر شواعر العرب ،أسلمت ووفدت عىل النبي ﷺ  ،أكثر شعرها يف رثاء أخيها
صخر.
( )3علم َ :ج َب ْل.
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 9ـ ما أشب َه الدنيا يف تق ُّلبها باحلرباء املتلونة.

سفرا :
 10ـ قال أبو الطيب وقد اعتزم سيف الدولة ً
ام
َن ْحـ ُن َن ْب
مام()٢؟
َأ ْي َن َأ ْز َم ْع َ
ُ
ـــت(َ )١أ ُّي َهـــذا ُ
الر َبـــا و َأ ْن َت الغ ََم ُ
ــــت ُّ
اله ُ
 11ـ قال احلس ُن ْبن هانئ(: )٣
الد ْن َيا َلبِ
يــــب َتكَشــَّ َف ْت
إ َذا ْام َت َح َن ُّ
ٌ

ــــد ٍّو في ثِ َي ِ
ــاب َص ِد ِيق
َلـ ُه َعــ ْن َع ُ

 12ـ قال َسالَم ُة ْبن َجنْ َدل( )٤يفخر بكثرة قومه وشجاعتهم :

رام
بنـو الحــــرب ،التي فيــها ُع ُ

ـد ًدا وإ َّنــا
كالح
ــــــصى َع َ
َ
وإ َّنــــا َ
 13ـ قال الب ِ
وص ِريي(: )٦
ُ
حـب الر َضـا ِع ْ ِ
والنَّ ْفس كال ِّط ْف ِل ْ ِ
ـم ُه َينْـ َفـطِ ِم
ب َعلى
إن ُت ْهم ْل ُه َش َّ
ُ
وإن َت ْفط ْ
ُ ِّ َّ
 14ـ قال ابن وكيع( )٧يف تصوير األرض وقد تز َّينت باخلرضة والزهر :
ـــكي لِعينَي ِ
و َأ ْنوارهــا َتح ِ
فَخُ ْضر ُتها كَالجــو في حســ ِْن َلونِ ِ
ـك َأ ْن ُجما
ـه
َ ُ َ
َْ ْ
ْ
ْ
ُ
َ ِّ
َ
 15ـ قال إبراهيم فودة(: )٨
ٍ
ِ
ــــار َح َّر َقـني َل َظـــا ُه
ـــت َد ْم ِعــي
ألَ َّو ِل َم
ــــم ِر النَّ
ـس ُ
ك َ
َج ْ
ـــــرة َأ ْح َس ْ
َّ
 16ـ قال مجيل الزهاوي(: )٩
ِ
َّ
اح َج ِمـي َل ٌة
كالصــــ َب ِ
الح َقـــائ َق َّ
إن َ

()٥

ــــري َن وكالنجــــو ِم َع ِ
لِلنَّـاظِ ِ
ــوار

( )1أزمعت  :قصدت وعزمت.
( )2اهلامم  :عظيم اهلمة.
( )٣هو احلسن بن هانئ احلكمي بالوالء ( 146ـ 198هـ) املشهور بأيب نواس ،شاعر مطبوع ،نظم يف مجيع أغراض الشعر.
( )٤هو سالمة بن جندل التميمي ( ..ـ نحو  23ق هـ) شاعر جاهيل ،يف شعره حكمة وجودة.
(ُ )٥عرام ِ :شدة.
( )٦هو حممد بن سعيد البوصريي ( 608ـ 696هـ) شاعر أصله من املغرب وعاش يف مرص ،أشهر شعره قصيدة (الربدة).
( )٧هو احلسن بن عيل ال ِّتنييس ( ..ـ 393هـ) شاعر جميد ،وناقد متمكن ،له ديوان شعر ،وكتاب يف رسقات املتنبي.
ورئيسا لنادي مكة األديب ،له ديوان شعر.
مديرا لإلذاعة،
ً
( )٨هو إبراهيم فودة ،أديب سعودي ،ولد يف مكة املكرمة ،عمل ً
( )٩هو مجيل صدقي الزهاوي ( 1279ـ 1354هـ) شاعر عراقي يغلب عىل شعره الفلسفة.
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()2

مشبها به ،يف تشبيه من إنشائك :
اجعل كل كلمة مما يأيت
ً

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 البيتني التاليني ،وبني أركان التشبيه فيهام :

قال معروف الرصايف(: )1

الصـ َبا
الصـــِبا ُســ ْق ًيا ألَ َّيا ِم ِّ
َع ْه ُد ّ
ِ ِ ()2
َّ
َالـــورد يف َنضــ َْرته
الصــ َبا ك
َ
إن ِّ

َأ ْشـــبه َشـي ٍء بــ َأ َز ِ
ِ
الر َبـــا
اه
ـــــري ُّ
َُ ْ
و ُعم ِ ِ
()3
َ
ـــــــذا
والش
ــو ِن ِمنْـ ُه َّ
ـره وال َّل ْ
َ ْ

()5

ٍ
ٍ
أي موضوع ختتاره.
اكتب ست َة
أسطر حتوي مخس َة تشبيهات متنوعة يف ِّ
ْ

( )1هو معروف الرصايف ( 1294ـ 1363هـ) شاعر العراق يف عرصه ،امتاز شعره باجلزالة ،كان يتنافس مع الزهاوي.
( )2النَضرْ ة  :احلسن والرونق.
( )3الشذا  :شدة الرائحة الطيبة.
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�أغرا�ض الت�شبيه
األمثلة

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ الرمحن.
﴾ اجلمعة.

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 4ـ قال الشاعر :

ف��ال��و ْج�� ُه ِم�� ْث ُ
��ح ُم ْب َي ٌّض
��ل
ال��ص�� ْب ِ
ُّ
َ
ِض َّ ِ
��م��ا ا ْس َت ْج َم َعا َح ُسنَا
���د ا ن َل َّ
 5ـ قال البحرتي يمدح إبراهيم بن املد ِّبر :

��و َت َق ْد ر ًا
���و َت َت َو ُ
اض ًعا و َع�� َل ْ
َد َن ْ
َ
تبعد ْ
امى
الشمس
ك��ذاك
ُ
ُ
أن ُت َس َ

﴾ إبراهيم.
��ل ال��لّ�� ْي ِ
��ر ِم�� ْث ُ
��ل ُم ْس َو ُّد
َّ
وال��ش�� ْع ُ
��د ُي�� ْظ ِ
الض ُّد
وال��ض ُّ
��س��نَ�� ُه ِّ
ِّ
��ر ُح ْ
��ه ُ
ِ
��اك ا ْن ِ
��ش�� ْأ َن َ
اع
َف َ
��خ�� َف ٌ
وار ت َف ُ
��اض ْ
اع
ال��ض��وء منها
��د ُن��و
ُّ
و َي ْ
والش َع ُ
ُ

الإي�ضـــــاح
ور ِ
الع ِ
تشبيها رائ ًعا لِ ْل ُح ِ
ني يف اجلنَّ ِة ،حيث وصفت
تأمل اآلية الكريمة يف املثال األول ،جتد أهنا قد َح َو ْت
ً
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
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قارصات الطرف من احلور العني بالياقوت واملرجان ترغيب من اهلل سبحانه لعباده املؤمنني يف اجلنّة بملذاهتا
ونعيمها .وبأدنى تأمل لغرض التشبيه وفائدته يف هذه اآلية تدرك أنه قد جاء لتزيني املشبه وحتسينه.

وانظر اآلية الكريمة يف املثال الثاين جتد أن املشبه (الذين محلوا التوراة ومل يعملوا بام فيها) ،واملشبه به
تقبيحا لليهود الذين أوتوا التوراة ومل
(احلامر الذي حيمل أسفار ًا وال يعلم بام تتضمنه) وقد جاء التشبيه
ً
ينتفعوا بام فيها ،فهم كاحلامر الذي حيمل أسفار العلم وال يفقه منها شي ًئا.
أما التشبيه يف اآلية الكريمة يف املثال الثالث ،فإن اهلل ـ سبحانه وتعاىل ـ 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 ُي َش ِّبه الوجه بالصبح ،ويف هذا التشبيه بيان لصفة املشبه ،ويشبه
الشعر بالليل ،ويف هذا أيض ًا بيان لصفة املشبه  ،وبيان صفة املشبه غرض من أغراض التشبيه.

ال بأنه قريب إىل اآلخرين لتواضعه ،ولكنه يف الوقت
وأخريا تأمل املثال األخري ،جتد البحرتي يمدح رج ً
ً
نفسه بعيد القدر عايل املنزلة ،فهو جيمع بني صفتني متضادتني ،وملا كان هذا األمر غري ًبا وغري ممكن أتى
الشاعر باملشبه به وهو الشمس ،موضعها بعيد وضوؤها قريب ،ليبينِّ إمكان حال املشبه وصحته.

اخلـال�صـــــــة
للتشبيه أغراض كثرية ترجع إىل املشبه أشهرها :
 1تزيني املشبه.
 2ـ تقبيح املشبه.
 3ـ إبراز املعنوي يف صورة احليس  :وذلك إذا أريد تقرير الصفة يف املشبه وتوكيدها.
 4ـ بيان صفة املشبه  :وذلك إذا كانت صفة املشبه غري معروفة.
 5ـ بيان إمكانية املشبه  :وذلك إذا كان يف املشبه أمر غريب.
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تدريب حملول
وبي غرضه يف األمثلة التالية :
استخرج طريف التشبيه؛ نِّ

 1ـ قـال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ احلديد . 20 :

﴾ اإلنسان.
 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
ُف عليه ضيعته( ،)1وحيوطه من
 3ـ قال الرسـول ﷺ « :املـؤمن مرآة أخيه ،املؤمن أخـو املؤمن ،يك ُّ
ورائه( .»)2رواه أبـو داود.
 4ـ العلم يف الصغر كالنقش يف احلجر.
 5ـ قال الشاعر :
برســـول ال ّل ِ
بابـن ُذرا َشـر ٍ
ِ
كم م ْن ٍ
ـه َع ْد َن ُ
أب قد َعلاَ
ــان
ـت
ف
كام َع َل ْ
َ
ٍ َ
احلــــل
املشــبه به

املشــبه

الغـــرض

 1ـ حال الدنيا بام فيها من زينة وتفاخر حال النبات وقد نام وازدهر وزين إبراز املعنوي يف صورة احليس.
األرض وتعلق أصحابه به ،ثم
ثم زوال ذلك كله.
وتكاثر َّ
يبسه وزواله.
 2ـ ولدان خملدون
 3ـ املؤمن

 4ـ العلم يف الصغر

اللؤلؤ املنثور

تزيني املشبه.

مرآة

بيان صفة املشبه.

النقش يف احلجر

إبراز املعنوي يف صورة احليس.

 5ـ حال األب يرتفع بسبب ابنه إىل حال الرسول ﷺ وقد رفع من بيان إمكان حال املشبه.
مراتب الرشف العليا.
شأن قبيلة عدنان.
( )1أي  :يمنع ضياعه وهالكه ،فيجمع عليه معيشته ،ويضمها إليه.
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يذب عنه ويوفر عليه مصاحله.
( )2أي ّ :

تدريبــــــــــات

()1
وبي غرضه فيام يأيت :
استخرج طريف التشبيه ،نّ

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾

األعراف . 176

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
﴾ البقرة.

 3ـ قال اهلل تعـاىل ﴿:
﴾ البقرة . 275

 4ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ احلج.

﴾ الواقعة.

 5ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 6ـ قال الرسول ﷺ « :مثل املؤمن مثل النحلة ال تأكل إال طي ًبا وال ُتطعم إال طي ًبا» رواه الطرباين وابن حبان.
يشء من القرآن كالبيت اخلَ ِرب» متفق عليه.
 7ـ قال الرسول ﷺ « :إن الذي ليس يف جوفه ٌ
بعضا» متفق عليه.
 8ـ قال الرسول ﷺ « :املؤمن للمؤمن كالبنيان ُّ
يشد بعضه ً
ِ
النعامن ْبن املنذر :
 9ـ قال النابغة الذبياين يف مدح
ِ
ُ
َــب
ــب
ـس
ــت مل َي ْب ُ
إذا َط َل َع ْ
ـد منهـ َّن ك َْوك ُ
وامللـوك ك ََواك ٌ
فإ َّنـك َش ْم ٌ
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 10ـ قال الشاعر يف االجتامع والفرقة :

و ُكنّــا فـــي اجتمــــــاع كال ُّثـر َّيــا

َفصــ ِْر َنا ُف ْر َقــ ًة َك َبنـــــات َن ْعـــش

ِ
أرى َّ
ـيره
كل ذي ُجـــود إليــك َمص ُ

ُ
ـد ُ
ك َأ َّن َ
اول
ــــر
والمــلوك َج َ
ـــك َب ْح ٌ

ــلوب إذا تنــــا َفـر و ُّد َهـــــا
إن ال ُق
َ

ِ
ِم ْث ُ
عب
ــل ُّ
ــرها ال ُي ْش ُ
الز َج َ
ـــاجة ك َْس ُ

()3

وأنت جــراد َليــس ُتب ِ
ــقي وال َت َ
ــذ ْر
َ َ َ ٌ ْ َ ْ

 11ـ وقال أبو الطيب املتنبي :
 12ـ قال الشاعر :

 13ـ قال ابن عيينة(: )2

َ
أبـوك لنـا َغ ْي ٌ
ـث ُ
بســــــ ْي ِبه
نعيش َ

()1

 14ـ قال الشاعر :
ـــام
ــــــوم َو َر َاء ُه
ال والنُّ ُج
ـهي ً
ُص ُف ُ
كَــــ َأ َّن ُس َ
ـوف صـالة قــــام فيهــا َإم ُ
ُ
 15ـ قال ابن الرومي يذكر أثر البيان يف حتسني اليشء تارة وتقبيحه أخرى :
لقائ ِ
القول ترجيح ِ
في ُز ْخ��ر ِ
ِ
ِ
تغيير
بعض
لحق قد َي ْع َت ِر ِيه
له
ف
و ا ُّ
ُ
ٌ
ُ
ِ
َت ُق ُ
الز َنا بِ ِير
اج (  )٤النَّ ْح ِل َت ْم َد ُح ُه
��ي ُء َّ
وإن َتع ْ
ول هذا ُم َج ُ
ب ُق ْل َت  :ذا َق ْ
ِ
ِ
ِ
كالنور
الظلماء
البيان ُي ِر ي
حر
وص َف ُه َما
وذما وما
َ
جاوزت ْ
ً
َ
س ُ
مدحا ًّ
 16ـ قال عيل ِ
اجلارم( )5يف املدح :
ــاهــــــــــر ٌة َن ِ
ــحيـ َف ِ
ـك ِســــير ٌة كَـص ِ
َأبــرار َط ِ
َل َ
ـقــــــ َّيـه
ــــة الـــ
َ
ْ َ
 17ـ قال ابن املعتز يف اهلجاء :
ِ
ِ ِ
ـــهم َأ ْو َســـــاال
ِس
ــوا
ـــــرا َتـ َقــ َّط َر منْ ُ
الحـديث إ َذا َو َع ْ
ـم غ ََرابِ ُيل(َ )6
ًّ
َو ُه ُ

( )1بنات نعش  :سبع نجوم متفرقات.
( )2هو مروان بن سعيد املهلبي ( ..ـ 190هـ) شاعر من أهل البرصة ،من أصحاب اخلليل بن أمحد ،كان حاذقًا بالنحو.
( )4جماج النحل  :عسل النحل.
( )3سيبه  :عطاؤه.
( )5هو عيل بن صالح اجلارم ( 1299ـ 1368هـ) أديب مرصي من رجال التعليم ،له شعر ونظم كثري.
( )6غرابيل  :مجع غربال وهو ما ينخل به.
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 18ـ قال الشاعر :

ٌ
وره
حديـث َك َطـ ْعم َّ
ـه ِد ُح ْل ٌو ُ
الش ْ
صد ُ

ٍ
تشبيهات الغرض منها ما يأيت :
كون
ّ
 1ـ بيان صفة صديق محيم.
 3ـ تقبيح التدخني.

و َأ ْع َج ُازه الخُ طـبان( )1دون المحــارم

()2

 2ـ تزيني املروءة.

 4ـ تصوير من جيتهد ويتحقق له النجاح بصورة حمسوسة.

()3

قال الرسول ﷺ « :إنام مثل اجلليس الصالح وجليس السوء كحامل املسك ونافح الكري ،فحامل املسك
()1
وإما أن
وإما أن تبتاع منه ،وإما أن جتد منه ً
رحيا طيبة ،ونافخ الكري ّإما أن حيرق ثيابكّ ،
ّإما أن يحُ ذيك ّ ،
رحيا منتن ًة» متفق عليه.
جتد منه ً
ِ
ِ
ِ
وبي نوعه.
استخرج
أـ
َ
أركان التشبيه َ
ْ
من احلديث الرشيف ،نِّ
ِ
ِ
ِ
ِ
صحبة األرشار.
وتقبيح
صحبة األخيار،
تزيني
التشبيه يف
أثر
ِ
ب ـ نِّ ْ
بي َ
قال البحرتي يف إسامعيل بن نيبخت :
ان إلى أيدي الع َف ِ
وش ِ
د ٍ
ـــاس ٌع
ـــاة(َ )2
ُ
َ
ـــــو ُؤ ُه
وض
كال َب ْد ِر أ ْف َر َط في ال ُعـ ُل ِّو َ
ْ
أ ـ ما الغرض الذي يندرج حتته هذان البيتان ؟

()4

ــــدى َو َض ِ
ـر ِ
عن ِّ
يب
ـــد في النَّ َ
كل نِ ٍّ
ِ
ِ
ِ
ــد َق ِر ِ
الس
يـب
ــــاري َن(ِ )3ج ُّ
ل ْل ُع ْصــ َبة َّ

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.
( )1اخلطبان  :نبت شديد املرارة.
( )3العفاة  :طلاَّ ب املعروف.

( )2حيذيك  :يعطيك.
( )4العصبة السارين  :اجلامعة يسريون يف الليل.
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�أنواع الت�شبيه

أ ـ التشبيه املفرد والتشبيه التمثييل

األمثلة
 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 2ـ قال ابن النبيه(: )1

ــــد َأ ْن
والمــرء كــال ِّظ ِّل وال ُب َّ
ُ

 1ـ قال تعاىل ﴿ :
 2ـ قال أبو الطيب يصف األسد :
ِ ِ ِ ()2
ــرى مترفـ ًقـا من تيهه
َي َطـ ُأ ال َّث َ
الإي�ضـــــاح

(أ)

﴾ سورة هود .

ول َ
ذاك ال ِّظ ُّ
َي ُـز َ
ــداد
ـد ْامتِ َ
ــل َب ْع َ
(ب)

﴾ سورة البقرة.
َفـكَـ َأ َّنـه ٍ
ـــس َع ِليـــال
آس(َ )3ي ُج ُّ

تأمل التشبيه يف اآلية الكريمة يف املثال األول من املجموعة (أ) ،جتد أن طريف التشبيه لفظان مفردان،
أيضا لفظ مفرد ،ولذا ُي َقدر وجه الشبه ،وهو
فاملشبه كلمة (موج) لفظ مفرد ،واملشبه به كلمة (اجلبال) ً
الصفة املشرتكة بني املوج واجلبال لف ًظا مفردا ،وهو ِ
(الع َظم).
ً
وكذا الشأن يف املثال الثاين ،فإن املشبه ٌ
لفظ مفرد وهو ( املرء) وكذا املشبه به ،وهو لفظ (الظل) ّأما وجه

( )1هو عيل بن حممد بن احلسن ( ..ـ 619هـ) شاعر كاتب ،تولىّ ديوان اإلنشاء للملك األرشف.
( )2التيه ِ :
الكبرْ .
( )3اآليس  :الطبيب.
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أيضا يقدر مفر ًدا وهو الزوال يف ٍّ
كل من طريف التشبيه .وإذا كان التشبيه عىل هذه الصورة ،من
الشبه فهو ً
تشبيها مفر ًدا.
إفراد الطرفني ووجه الشبه فإن التشبيه يعد
ً
٭ ٭ ٭

ال من طريف
أما املجموعة (ب) ،فإن احلال فيها خيتلف ،فعندما تتأمل التشبيه يف اآلية الكريمة جتد أن ك ًّ
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
صورة تدل عىل املضاعفةّ .أما وجه الشبه فقد جاء صورة من دفع القليل واحلصول من وراء ذلك عىل
متثيليا.
الكثري ،وإذا جاء وجه الشبه هبذه الصورة املركبة ،فإن التشبيه يكون ًّ

وكذا الشأن يف وصف أيب الطيب املتنبي األسد ،فليس املش َّبه يف البيت (األسد) وحده ،وليس املشبه به
ومشهدا كامالً ،وهو هيئة األسد الذي يميش
(اآليس) وحده ،وإنام جعل الشاعر املشبه صورة متحركة،
ً
جيس
عىل الثرى برفق من شدة زهوه بنفسه ،ويقابل هذه الصورة صورة املشبه به ،وهي هيئة الطبيب الذي ّ
املريض برفق.
وبطبيعة احلال فإن وجه الشبه يؤخذ من الطرفني ،وينتزع منهام ،وهو يف البيت صورة مركبة من يشء
يمس شيئ ًا آخر برفق و ُتؤدة.
ّ
ومل يكن الرتكيب ليحصل يف وجه الشبه هنا ،لو مل يأت الطرفان صورتني مركبتني ،ولو كانا لفظني
مفردين ما جاء التشبيه متثيل ًّيا.

اخلـال�صـــــــة
ينقسم التشبيه إىل :

 1ـ مفرد  :وهو ما كان فيه كل من طريف التشبيه ووجه الشبه لف ًظا مفر ًدا.

 2ـ متثييل  :وهو تشبيه صورة بصورة ووجه الشبه فيه صورة منتزعة من أشياء متعددة.
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تدريب حملول
وبي نوعه من حيث اإلفراد والتمثيل فيام يأيت :
استخرج أركان التشبيه ،نِّ

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿:

﴾ يونس . 24 :

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

.

﴾ البقرة . 74 :

﴾

النور 40 :

ِ
احلسد ُ
احلطب» رواه أبو داود.
النار
 4ـ قال الرسول ﷺ « :إياكم واحلسد فإن
َ
َ
احل َسنات كام َتأك ُُل ُ
يأكل َ
ِ ()1
ب و َت َق ُار َب َمراتِ ِ
ب َبنِيها
كاحل ْل َق ِة ا ُمل ْف َرغ َِة( )2ال ُي ْد َرى
وص َفت فاطمة
ْ
فقالت ُ :
اس َ
5ـ َ
«ه ْم َ
األنامر َّي ُة َتنَ ُ

أين طرفاها».

 6ـ قال أبو احلسن التهامي( )3يف رثاء ابنه :
ُ
فالعيــش َن ْو ٌم والمن َّيــــ ٌة َي ْقــ َظـــ ٌة

 7ـ قال الفرزدق :

ـهـــما َخ َي ٌ
ـــال َســــار
والمـــرء َب ْينَ ُ
ُ

( )1هي فاطمة بنت اخلرشب األنامرية من غطفان يرضب هبا املثل يف نجابة أبنائها.
( )2احللقة املفرغة  :حلقة جموفة الوسط ال قطع فيها كالسوار.
( )3هو عيل بن حممد التهامي ( ..ـ 416هـ) شاعر مشهور من أهل هتامة ،له ديوان شعر.
( )4ينهض يف الشباب  :ينترش فيه.
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ِ
َل ْي ٌ
ــار
ــــل َي ِص
يــــح َ
ُ
بجان َب ْيــــه َن َه ُ

الشــَ َباب كَأ َّن ُه
ب َينْ َه ُض( )4في ّ
َّ
والش ْي ُ
 8ـ قال البحرتي يف وصف الذئب :
()2
هج ُت ُه
َعوى ُث َّم َأ ْق َعى
ْ
فارتجز ُت(َ )1ف ْ

 9ـ قال السنويس( )3يف الرشيعة اإلسالمية :
املشــبه

ِ
ـد
الر ْع ُ
َف َأ ْق َب َل م ْث َـل ال َب ْـرق َي ْت َبـ ُع ُه َّ

احلـــل

املشــبه به

وجه الشبه

نوعه

األداة

الكاف القسوة والصالبة.

مفرد

 1ـ حال الدنيا يف رسعة تقضيها حال النبات الذي ز ّين الكاف صورة يشء مبهج يبعث متثييل
األرض بخرضته ثم
األمل يف النفس ثم ال يلبث
وزوال نعيمها بعد اإلقبال.
حطاما.
صار
أن يزول ويتالشى.
ً

 2ـ قلوب بني إرسائيل.

احلجارة.

 3ـ أ /صورة أعامل الذين كفروا صورة رساب بفالة يظنه الكاف صورة اليشء خيدع منظره متثييل
تبدو بنظرهم حسنة وهي يف الظمآن ماء فيذهب إليه
ويسوء خمربه.
فال جيده شي ًئا.
احلقيقة حابطة ال ثواب هلا.
ب ـ هو نفسه يف فقرة (أ)

صورة ظلامت مرتاكمة الكاف صورة أشياء قد تراكمت متثييل
من جلج البحر واملوج
وخلت من النور.
والسحاب.

 5ـ حال أبناء األنامرية يف
تقارب مراتبهم وعجزها عن
حتديد أفضلهم.

حال احللقة املفرغة التي الكاف صورة من أشياء متقاربة متثييل
و متنا سبة  ،يصعب متييز
جيهل طرفاها.
بعضها عن بعض.

 4ـ حال احلسد الذي يأكل حال النار التي تأكل الكاف صورة يشء يقيض عىل آخر متثييل
احلسنات.
احلطب.
شي ًئا فشيئا.

( )1ارجتز  :رفع صوته.
( )2هجته  :زجرته.
( )3هو حممد بن عيل السنويس ( 1342ـ 1407هـ) شاعر سعودي ،له جمموعة من الدواوين.
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املشــبه به

األداة

وجه الشبه

نوعه

املشــبه

 7ـ حال بياض الشيب
وهو يمحو سواد الشعر يف
رسعة خميفة .

حال بياض النهار وهو
يمحو سواد الليل حتى
يزيله كله

ّ
كأن

صورة يشء أبيض يرسع
يف حمو يشء أسود وحيتل
مكانه

متثييل

 8ـ إقبال الذئب وعواؤه

الربق يتبعه الرعد

مثل

 9ـ أ ـ رشيعة
ب ـ الناس

شعاع الشمس
أسنان املشط

 6ـ أ ـ العيش
ب ـ املنية
ج ـ املرء

النوم
اليقظة
اخليال

حمذوفة الغفلة
حمذوفة االنتباه
حمذوفة رسعة الزوال

الكاف
الكاف

صورة يشء رسيع ينبعث
منه صوت شديد
السطوع
التساوي

تدريب حملول

()1

استخرج أركان التشبيه فيام يأيت ،ثم بني نوعه من حيث اإلفراد والتمثيل :

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ العنكبوت.

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ الرعد.

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
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﴾ املعارج.

مفرد
مفرد
مفرد

متثييل
مفرد
مفرد

 4ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ الكهف.
ِ
ِ
ِ
اجل َس ِد إ َذا ْاش َتكَى ِمنْه ُع ْض ٌو
«م َث ُل ا ُمل ْؤ ِم َ
نني يف َت َوا ِّدهم و َت َراحمُ ِهم و َت َعا ُطف ِهم َم َث ُل َ
 5ـ قال الرسول ﷺ َ :
ِ
ِ
واحل َّمى» رواه البخاري.
بالس َه ِر ُ
اجل َسد َّ
َت َداعى َل ُه َسائ ُر َ
 6ـ قال الرسول ﷺ « :م َث ُل الص َل ِ
س ك ََم َث ِل نهَ ٍر ٍ
جار غ َْم ٍر عىل َب ِ
وات اخلَ ْم ِ
اب َأ َح ِدكُم َي ْغ َت ِس ُل منه ك َُّل
َّ
َ
ْ
خس مر ٍ
ات» رواه مسلم.
َي ْو ٍم مَ ْ َ َ َّ
 7ـ قال بشار بن برد(: )1
ِ
رؤوســـنَا
ــار النَّ ْقـــع(َ )2ف ْو َق
َك َأ َّن ُم َث َ

ــــل َتهــاوى ك ِ
و َأســْ َيا َفنا َل ْي ٌ
َواك ُبـــ ُه

لنا
ــــم( )4وباد كـأ َّنـه
حـاضـــــر َف ْع ٌ
ٌ

(ِ )5
ـــم ِ
ار ُ
َــرما
يخ َر ْض َ
ــوى ع َّز ًة و َتك ُّ
َش َ

 8ـ قال حسان بن ثابت(: )3

 9ـ قال َع ْب َدة بن الطبيب( )6يف رثاء قيس بن عاصم :
ِ
ٍ
ولكـــنَّه ُبنْ َي ُ
ــــد َعـا
ـان َق
واحــد
وما كان َق ْي ٌس ُه ْلــ ُك ُه ُهـــ ْل َك
ــــــوم َت َص َّ
ْ
 10ـ قال أبو الطيب املتنبي يصف سيف الدولة وجيشه :
ــــش حـو َل َك جـانبي ِ
اب
ـــه
ك ََمــــا َن َف َض ْ
َي ُه ُّ
اح ْي َها ال ُعـ َق ُ
ـت َجـــنَ َ
َ َْ
الج ْي ُ َ ْ
ــــز َ
 11ـ قال أبو هالل العسكري(: )7
ِ
ٍ
لِك ِّ ِ
بــــاح
الص
ريـــــب
ــــر ٌج َق
ُ
كَمـــ ْثل الليـل َي ْت َبـــــع ُه َّ
ٌ
ُــــل ُمل َّمــــة َف َ
( )1هو بشار بن برد العقييل بالوالء ( 95ـ 167هـ) شاعر رضير ،أدرك الدولتني األموية والعباسية له شعر كثري.
( )2مثار النقع  :ما ثار من الغبار وارتفع.
حسان بن ثابت األنصاري ( ..ـ 54هـ) صحايب جليل ،شاعر خمرضم ،وهو شاعر الرسول ﷺ .
( )3هو ّ
كثري.
(َ )4ف ْع ٌم ٌ :
( )5شامريخ رضوى  :أعايل جبل رضوى.
( )6هو عبدة بن يزيد (الطبيب) (ت نحو 25هـ) شاعر فحل من الشعراء املخرضمني ،شارك يف الفتوح اإلسالمية.
( )7هو احلسن بن عبداهلل العسكري ( ..ـ بعد 395هـ) أديب شاعر ناقد ،وعامل لغوي ،له عدد من املؤلفات.
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ِ
ٍ
حترتق ٍ
بنار يحُ ُ
ُ
بعضا.
كشجرة
السوء
أصدقاء
 12ـ
بعضها ً
رق ُ
ُ
 13ـ قال الشاعر :

اح ِ
إن ال َّثنــــاء ليحــــيي ذكْــر ص ِ
َّ
بـه
َ َ
َ ُ

ِ
والج َبـلاَ
ـه َل َ
الس ْ
كال َغ ْيــث ُيحيي َن َدا ُه َّ

 14ـ أهدى شاعر ألحد الوالة ورد ًة منطبق ًة وأنشد :
ِ
ٍ
ُي َ
��س ُ
أ َت���� ْت َ
فاسها
ع���ام���ر ورد ٌة
����ك أب����ا
��ك َأ ْن َ
ِّ���ر َك ال��م ْ
���ذ ك ُ
ِ
اسها
َف��غَ�� َط ْ
كَ���� َع ْ
ْ��م��ام َ
��ر ه��ا ُم ْب ِص ٌر
��ه��ا َر َ
��ت بِ�� َأ ك َ
اء َأ ْب َ
��ص َ
����ذ َر َ

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

ّ
ـــــوع عـلى خـــ َِّدها
الد ُم
ك
َـــــأن ُّ
َ

 17ـ قال حممود حسن إسامعيل(: )4

ُ
الشوق بين جوانحي
أسري ويسري
ْ

()5

ٍّ
ـــــــل( )2عـلى ُجـ ُّلـنَـــار
َب ِقـــ َّي ُة َط

()3

كالنـار في الذاوي( )6من األعشـــاب
()2

تأمل معاين األمثلة التالية ،ثم أمتها بمشبه من عندك مبينًا نوع التشبيه :

 1ـ قال الشاعر :

ــو َلهــــا
كال َعـــين ال ُت ْبصـــ ُِر ما َح ْ

عزة(: )7
 2ـ قال كُثيرّ َّ
طاشــا غمــام ٌة
قومـا ِع ً
كمـا أ ْب َر َق ْ
ـت ً

ـــــد ُ
رك ما يبــــــعد
و َل ْحـ ُظـــهـا ُي
ْ
ف َلما رجـــوها أ ْق َشـــعت و َتجـــ َّل ِ
ت
َ
َ
َّ َ َ ْ

( )1هو يعقوب بن إسحاق الكندي ( ..ـ نحو 260هـ) فيلسوف العرب ،وأحد أبناء امللوك من كندة ،اشتهر بالطب والفلسفة ،ألف وترجم كت ًبا كثرية.
( )3جلنار  :زهر الرمان.
( )2الطل  :الندى.
( )4هو حممود حسن إسامعيل ( ـ 1397هـ) شاعر مرصي ،أجاد يف وصف الطبيعة.
( )6الذاوي  :الذابل.
( )5جوانحي  :ضلوعي.
ِ
كثري بن عبدالرمحن اخلزاعي ( ..ـ 105هـ) شاعر غزل ،من أهل املدينةُ ،عرف بكثيرِّ َع َّزة.
( )7هو ُ
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 3ـ مثل الغريق يتعلق بالقشة.
 4ـ قال ابن عثيمني(: )1
ِ
ْـدتِ ِه
اء ِعنْ َد َرك َ
كالمـاء ُي ْبـــدي َصـــ َف ً
 5ـ كالغيث عىل إخوانه ،وكالنار عىل أعدائه.

وك ِ
ـــت َذ َ
الصـــ ْفو إك َْد ُار
َامـ ٌن َت ْح َ
اك َّ

 6ـ كإحاطة السوار باملعصم.

 7ـ قال إبراهيم بن َه ْر َمة(: )2
ٍ
ــراء
كتـــــاركة َب ْيضــــــــــَها بال َع َ
 8ـ كالقابض عىل اجلمر.
قال أبو متام يف وصف الربيع :
ٍ
من ك ِّ
��ر ُق بالندى
��ر ْق َ
ُ��ل زاه���رة َت َ
تبــدو و َي ْح ُجـ ُبها
الجمـيم(َ )4ك َأ َّن َهــا
ُ

وم ْلبس ٍ
ــض أخــــرى خبـــاها
ــة َب ْي َ
ُ َ

()3
فكأ َّنها َع�� ْي�� ٌن إ ليك َت َح َّد ُر
( )5
َع ْ
راء َت�� ْب��دو ت���ار ًة و َتخَ َّف ُر
����ذ ُ
( )3

وقال البحرتي يف املعنى نفسه :
��ث حدي ًثا ك��ان َق�� ْب ُ
َي�� ُب ُّ
��ل ُم َك َّتما
ُي��ف�� ِّت�� ُق��ه��ا ب���ر ُد ال��ن��دى فكأ َّنه
ِ
ِ
( )6
��ج ٍ
نشرت َو ْش ًيا ُمنَ ْمنَ َما
باس ُه
عليه ،كما َّ
ال��ر بِ ُ
َف��م�� ْن َش َ
��ي��ع ل َ
��ر َر َّد َّ
أ ـ َو ّضح التشبيهات وبني نوعها يف النصني السابقني.
صور الندى عىل الزهر ،فأي الصورتني أمجل يف نظرك ؟
ب ـ كال الشاعرين ّ

()4

ِ
ٍ
تشبيه ٍ
ٍ
ِ
هات مثالني من إنشائك حيتوي ُ
الشبه فيهام.
وبي وج َه
مفرد،
األول عىل
متثييل ،نّ ْ
ُ
واآلخر عىل تشبيه ٍّ
( )1هو حممد بن عبداهلل بن عثيمني ( 1270ـ 1363هـ) من َأهل حوطة بني متيم ،شاعر سعودي ،اشتهر بشاعر نجد ،له ديوان شعر.
( )2هو إبراهيم بن عيل بن َه ْرمة( 90ـ 176هـ) شاعر غزل ،من خمرضمي الدولتني األموية والعباسية ،وهو آخر الشعراء الذين حيتج
حتدر  :ينحدر دمعها.
النحويون بشعرهم.
(ّ )3
نقشا حسنًا.
( )5ختفّر  :ختتفي.
( )4اجلميم  :النبات الغض الكثري.
( )6وش ًيا منمنا ً :
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ب ـ الت�شبيه ال�ضمني

األمثلة

 1ـ قال أبو العتاهية(: )1

َت ْر ُجــو النجــا َة ولم َت ْس ُل ْك َمسـالِكَها

 2ـ قال أبو متام خياطب نفسه :
ـكري َع َط َـل( )2الكريم ِمن ِ
ال ُتنْ ِ
الغـنى
َ
 3ـ قال الشاعر يف تفنيد ادعاءات منافسيه :
ي��د ع��وا سب ِقي بغير ج َد ٍ
ارة
إن ّ
َ
َ ْ
فا لنا ر َي ْع ُلو ها ا ل��د خ��ا ُن َو ُر ّبما

إن الس ِ
ـــفينَ َة ال َت ْجــري على ال َي َبـس
َّ َّ
ـــر ٌب للمكــان العـالي
فالســـَ ْي ُل َح ْ
ّ
ٍ
ِ
مكان
وع����ز
م��رت��ب��ة
وع���ل���و
ِّ
ِّ
ِ
ِ
الفرسان
��م
��م��ائ َ
��ار َع َ
يعلو ال��غُ�� َب ُ

الإي�ضـــــاح

مر بك فيام سبق صور من التشبيه الواضح الرصيح ،وذلك مثل  :أنت بحر يف العطاء ،وأخالقك
كالنسيم يف الرقة ،والكتاب كالصديق الويف ،وغري ذلك.
ولكن ليست ّ
كل صور التشبيه هبذا الوضوح والرصاحة ،فقد اجته بعض الشعراء إىل تضمني أشعارهم
صورا من التشبيه غري رصحية ،وعىل غري الصورة املألوفة.
ً
انظر قول أيب العتاهية يف املثال األول ،جتده يقول ملخاطبه  :إنك ترجو النجاة من اهلالك ومل تأخذ
باألسباب التي تنجيك ،فليس عجي ًبا 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

جميدا يف الزهد واملدح.
( )1هو إسامعيل بن القاسم ( 130ـ 211هـ) شاعر كثري الشعر ،رسيع اخلاطر ،كان ً
( )2عطل 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
تشبيها وال جتده رصاحة،
الغنى ،فهو أشبه بقمة اجلبل التي ال يستقر فيها املاء ،فأنت تلمح يف ضمن الكالم
ً
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.

ويقول الشاعر يف املثال الثالث  :إن منافسيه قد ا ّدعوا سبقه والتفوق عليه مع هّأنم ليسوا جديرين بذلك،
ُ
عامئم
الغبار
النار ،ويعلو
وليس هذا بعجيب ،فاليشء احلقري والتافه قد يعلو اليشء العزيز كام يعلو
َ
ُ
الدخان َ
تشبيها غري رصيح ،ويمكن استنتاج الطرفني من مضمون الكالم،
الفرسان .فأنت تلحظ من هذا املعنى
ً
ال لذلك ،واملشبه به هو ُ :ع ّلو الدخان عىل النار،
فاملشبه هو  :ادعاء منافيس الشاعر سبقه ،وهم ليسوا أه ً
والغبار عىل عامئم الفرسان ،وال قيمة هلام ،ومصريمها التاليش والزوال ،ويف هذا تلميح بالتشبيه من غري
ضمن يف الكالم ،كام هو الشأن يف املثالني السابقني .وهذا النوع من التشبيه هو ما يطلق
رصاحة ،حيث ّ
عليه التشبيه الضمني وقد ُس ّمي بذلك؛ ألنه يفهم من الكالم ضمنًا ال رصاحة.
ال عىل إمكان وقوع املشبه .ففائدة
وإذا تأملت أمثلة التشبيه الضمني ،فإنك جتد أن املشبه به قد جاء دلي ً
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
ال يف املثال األول  :من يرجو النجاة ومل يسلك مسالكها كمن يأمل أن متيش السفينة عىل اليابسة.
مث ً

اخلـال�صـــــــة
التشبيه الضمني  :هو التشبيه الذي يلمح فيه املشبه واملشبه به من ضمن الكالم،
ويفيد صحة حال املشبه.
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تدريب حملول
بينِّ طريف التشبيه يف التشبيهات الضمنية التالية :
 1ـ قال أبو الطيب املتنبي معتذر ًا لسيف الدولة :
ـت األَجســام ِ
َفربمــا صح ِ
ــك محمـــــود َع ِ
َّ
بالعــ َلل
واق ُبـــه
َ َّ
ٌ
ْ َ ُ
ُ َّ َ
لعــل َع ْت َب َ َ
 2ـ قال بشار بن برد :
ِ ()2
()1
قطــعت عنك منـافعي
ــو َت
الحالب
َّ
ُ
وإذا َج َف ْ
ــاء َ
والــد ُّر َي ْق َطـ ُعه َج َف ُ
ال تأخر عطاء ممدوحه :
 3ـ قال أبو الطيب املتنبي معل ً
()4
ومن الخــير ُب ْط ُء َســـــ ْي َ
ام
بك( )3عـني
ـحب في المسير َ
الس ْ
الج َه ُ
َأ ْس َر ٌع ُّ
الص ْي َم ِري(: )5
 4ـ قال َّ
بعد م���و ِ
ٍ
ٍ
مريض َق ْد َ
ت ا لطبيب و ا ل ُع َّو ا ِد
يأس
عاش من َب ْع ِد
كم
ِ
���ح ُّ
بالصياد
���اء
سليما
ق��د ُي��ص��ا ُد ا ل َق َطا فينجو
���ل ال��� َق َ
و َي ُ
���ض ُ
ً

املشــبه

احلـــــل

 1ـ حال العتاب الذي تكون عواقبه حممودة.

 2ـ قطع منافعه عن صديقه بسبب جفوته له.

ال عىل كثرته.
 3ـ حال العطاء يتأخر وصوله ،ويكون ذلك دلي ً

املشــبه به

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

حال السحب البطيئة يف السري ويكون ذلك دلي ًال عىل غزارة مائها.

 4ـ حال املريض الذي عاش من بعد يأس ،وموت حال طائر القطا ينجو من االصطياد وهيلك صائده.
الطبيب والعواد.
( )2جفاء احلالب  :انقطاع من حيلب الدابة.
الد ُّر  :سيالن اللبن من رضع الدابة.
(َّ )1
( )4اجلهام  :السحاب ال ماء فيه.
( )3سيبك  :عطاؤك.
هجاء ،له عدد من املؤلفات.
( )5هو حممد بن إسحاق الصيمري ( ..ـ 275هـ) كان أدي ًبا ظريفًا ،نديم املتوكل واملعتمد ،شاعر َّ
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تدريبــــــات

()1

َب نِّي كلاًّ من طريف التشبيه (املشبه واملشبه به) يف التشبيهات الضمنية التالية :

 1ـ قال أبو فراس احلمداين( )1مفتخر ًا :
ــدهم
ــد ِج ُّ
ـو ِمي إذا َج َّ
َســ َي ْذك ُُرني َق ْ
 2ـ قال أبو متام :
ِ ()2
احل ُسو
���ض���ض
اص�ب�ر ع�لى َم َ
َ
ْ
ُ
ك���ل َب ْع َضها
ف���ا ل���نَّ���ا ُر َت���أ
 3ـ قال الشاعر :
ال ير ْع ِك الم ِشيب يا ابن َة ِ
عبد الـ
َ ُ
َُ

الليـــلة ال َّظـ ْلم ِ
ِ
ــاء ُي ْف َتـ َق ُد ال َب ْد ُر
وفي
َ
ِد ف�����إ َّن َص���ْب���رْ َ َك َقا ت ُل ْه
إ ْن ل���م َت ِ
���د م���ا َت ْأ ُك ُل ْه
���ج ْ
ِ
ار
ـ��ل��ه
َّ
ف��ال��ش�� ْي ُ
��ب ُج�� َّل�� ٌة وو َق ُ
( )3
َت في خال لها ا أل ْنو ا ر
َض ِحك ْ

ال��ري��اض إذا َما
��س�� ُن
ُ
إنّ��م��ا َت ْ
��ح ُ
 4ـ قال أبو الطيب املتنبي يمدح سيف الدولة احلمداين :
فإن ِ
َّ
ْ
َ
َــزال
الم ْس
ـت ِمنْ ُهم ـ
ـــام ـ و َأ ْن َ
بعـض َدم الغ َ
ــــــك ُ
فــإن َت ُفــق األ َن َ
 5ـ وقال يف احلكمة :

الهــوان ِ
ُ
عليه
ـــــه ِل
َمـ ْن َي ُهـــ ْن َي ْس
ُ

 6ـ وقال يفتخر :
ِ
ـش فِ ِ
ـم بال َعـ ْي ِ
ـم
ومـا أنـــا مـنْ ُ
ـيـه ْ
ـه ُ

ٍ
ــــت إيـــــــال ٌَم
بمـ ِّي
ٍ
مالجـــــرح َ
ِ
الذ َه ِ
ـــــد ُن َّ
َام
ولكــ ْن َم ْع
الرغ ُ
ـب َّ

()4

( )1هو احلارث بن سعيد احلمداين ( 320ـ 357هـ) أمري شاعر فارس ،ابن عم سيف الدولة ،وقع يف أرس الروم مدة من الزمن.
( )2مضض احلسود  :أذاه ووجعه.
( )3األنوار  :مجع َن ْور  :وهو الزهر األبيض.
( )4الرغام  :الرتاب.
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 7ـ قال زهري بن أيب ُسلمى( )1يف مدح هرم بن سنان واحلارث بن عوف :
وم��ا ك��ان م��ن َخ�� ْي ٍ
����و ُه فإ َّن َما
آب����اء آب��ائ��ه��م َق ْب ُل
����و َار َث���� ُه
��ر َأ َت ْ
َت َ
ُ
()3
وشيجه
وهل ُينْبِ ُت الخَ ِّط َّي( )2إال
��غ��ر ُس إال في منا بِتِ َها النَخْ ُل
ُ
و ُت َ
 8ـ قال بشار بن برد يف املدح :

ِ
بــــابـه
ــــــاس على
يزدحــــم النَّ
ُ
ُ

ِ
ـــه ُل ال َع ْ
الز َحـام
يــر ِّ
والمنْ َ
ـــذ ُب كَث ُ
َ

َ
األح��داث يف َم َه ٍل
األدب
قد ينفع
ُ
ُص َ
ون إذا َق ّو ْم َت َها ا ْع َت َد َل ْت
إِ َّن الغ ُ

األدب
وليس َينْ َف ُع َب ْع َد ال�� َك�ْب�رْ ِة
ُ
َ
ب
و ال تلي ُن إ ذ ا َق َّو ْم َت َها ا لخَ َش ُ

ِ
ــو ٌة
تجمــــع ُق ّ
َوهـْ ُن الضعيــف إذا ّ

ـح ُ
رق
َّ
ـس َي ْج َمـ ُعها ُّ
اج َف ُت ْ
الز َج ُ
والش ْم ُ

 9ـ قال سابق الرببري(: )4

 10ـ قال الشاعر :

 11ـ قال الشاعر يف اإلقالل من الزيارة :
ِ
َع�� َل�� ْي َ
���ار ِة إ َّنها
ب��إق�لال
��ك
ِّ
ال���ز َي َ
دائما
��أم
فإ ِّني رأ ْي ُ
ً
��س ُ
��ت ال َق ْط َر ُي ْ

اله ْج ِر َم ْس َلكا
إذا َك ُث َر ْت كا َن ْت إلى َ
ُ
��س��أل ب��األي��دي إذا هو َأ ْمسكا
و ُي

ب َينسا َنا و َن ْذ ك ُُر ُه
الح ِّ
يا َم ْن على ُ
َّ
الم الذي َت ْج ُلوه (  )5يا َق َم ُر
إن ال َّظ َ

َ
ف َت ْ
وننساك
��و ًم��ا
��و َ
ُ��ر َن��ا َي ْ
��س ْ
��ذك ُ
َل َ
��د ِر كْ�� ُه َأ ْخ َف َ
اك
��اح متى ُت ْ
َل�� ُه َص�� َب ٌ

 12ـ قال أحدهم معات ًبا شاك ًيا :

( )1هو زهري بن أيب سلمى ( ..ـ ت  13ق هـ) شاعر جاهيل ،اشتهر باحلكمة ،وهو من شعراء املعلقات.
( )2اخلطي  :شجر تؤخذ من أغصانه الرماح.
( )3وشيجه  :الوشيج عروق شجر الرماح.
( )4هو سابق بن عبداللهّ الرببري (ـ نحو  100هـ) شاعر من الزهاد ،وهو من موايل بني أمية.
( )5جتلوه  :تزيله.
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()2

ِ
ِ
ِ
التالية نِّ ِ
وعي الطرفني :
األمثلة
التشبيه (املفرد ـ التمثييل ـ الضمني) يف
نوع
نِّبي َ

 1ـ قال أبو متام :

ِ
ُ
الح ِّي ُمخْ ِل ٌق
وطول مقا ِم المرء في َ
ي��د ْت َمح َّب ًة
فإ ّني
رأيت َّ
الش ْم َس ِز َ
ُ
 2ـ قال الشاعر :
والبــــدر يســـتر بال ُغيـوم وينْج ِ
ـلي
َ َ
ُ
ُ ُ
ُ
 3ـ قال ال ُّطغ َْرائي(: )4
()1

بقـــاء لـهـا
البقــاء بــدار ال
ترجـو
َ
َ

 4ـ قال شوقي :

لِ ِديبـاج َتـي ِ
ـــد ِد
ـه(َ )2فاغْـــ َت ِر ْب َت َت َج َّ
َ َ ْ
ِ ()3
ِ
ـت َع َل ْي ِه ْم بِ َس ْر َمد
إلى
الناس َأ ْن َل ْي َس ْ
ـســـــنَاء فـي ِمرآتِـها
كَـ َتـنَـ ُّفس َ
الح ْ
ـر مـنْـ َت ِ
ِ
ِ
ـق ِل ؟!
َف َه ْل َسـم ْع َت بظ ٍّـل َغ ْي ِ ُ

ومـن الســموم النَّ ِ
ِ
ـق َل َد ْي َ
ـاق َعــــات(َ )5د َو ُاء
ـــك شـــَري َع ٌة
الح ْـر ُب في َح ٍّ
َ
َ ُّ ُ
 5ـ قالت الشاعرة محدونة بنت زياد تصف واد ًيا تكسوه األشجار اخلرضاء الوارفة الظالل :
ـــو ا ُمل ْر ِضـــ َعات َعــىل ال َفطِـــيم
َحـ َل ْلــنَـا َد ْو َحـــ ُه َف َحـــنَـا َع َلـ ْيـنَــا
ُحنُ َّ
 6ـ قال أبو متام :
ِ
ِ
للح ِ
��ب إ لاَّ
اله َو ى
بيب ا ألَ َّو ِل
م��ا
َن ِّق ْل فؤا َد ك َح ْي ُث ش ْئ َت م َن َ
َ
ال��ح ُّ
ُ
ِ
األرض َي ْأ َل ُف ُه ال َف َتى
ك َْم َمنْ ِز ٍل في
����د ا ألَ َّو ِل َمنْ ِز ِل
وح��نِ��ي��نُ�� ُه َأ َب ً
َ
 7ـ قال البحرتي :

َ
الصـــبا إال َخ َيـــاالً َف َســ ّلما
أكــان ِّ

قـام ك ََر ْجـــع ال ّط ْـرف ُث َّم َتصـ ََّر َما
َأ َ

()6

( )1خملق  :مفسد.
اخلدان ،ويريد الشاعر شخصية اإلنسان وما يظهر من أمره.
( )2الديباجتان  :يف األصل ّ
( )3رسمد  :دائمة.
( )4هو احلسني بن عيل الطُّغرائي ( 455ـ 513هـ) شاعر ،من الوزراء ال ُك َّتاب ،له ديوان شعر ،وأشهر شعره قصيدته (الم ّية العجم).
(َ )6تصرَ َّ م َ :ت َقط ََّع.
( )5سم الناقعات  :سم قوي بالغ.
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()3
ٍ
ٍ
ِ
رصحية :
تشبيهات
الضمني َة التالي َة إىل
التشبيهات
َح ِّول
َّ
 1ـ قال أبو فراس احلمداين :

ِ
ومن َيخْ ُط ِ
الم ْه ُر
ب َ
الح ْسـنَ َاء َل ْم ُيغْل َها َ

َتهــ ُ
وسنَا
ُون عليــــنا في المعـالي ُن ُف ُ

 2ـ قال أبو متام :
البرية ُط���ر ا ( َ )1أ ْن ُت ِ
ِ
َ
الح َزن
ِعنْ َد السرور الذي
واس َي ُه
أول��ى
واساك في َ
ًّ
المنْ ِز ِل الخَ ِش ِن
الكرام إذا ما َأ ْس َه ُلوا َذ ك َُر وا
إن
من كان َي ْأ َل ُفهم في َ
َ
 3ـ قال أبو الطيب املتنبي يف مدح أمحد ْب ِن عمران :
كَــرم َتبــين فـي ك ِ
ِ ()3
َالم َ
ـق الخَ ْيلِ( )2في أصواتها
ال
ـــك ماثــــ ً
و َيبِيـ ُن ِع ْت ُ
َ ٌ َّ َ
حممد ْبن يسري(: )4
 4ـ قال ُ
ِ
ِ
ِ
َو ُم ْد ِم ِ
أل ْب َو ِ
ـــر ِع ل َ
ـجا
اجتِ ِه
اب َأ ْن َيل َ
الص ْب ِر أن َي ْح َظى بِ َح َ
َأ ْخل ْق( )5بِذي َّ
ــن ال َق ْ

()4
ِ
التشبيه فيهام واذكر نوعه :
وبي طريف
ارشح البيتني التاليني ،نِّ

قال أبو متام :

ٍ
فضيلة
��ر
وإذا أرا َد ال��لّ�� ُه َن ْ
��ش َ
اشتعال النَّ ِ
ُ
او َر ْت
لوال
ار فيما َج َ

()5

ان حس ِ
ِ
ُط ِ
ود
��و َي ْ
��ت َ ،أ َت َ
��اح َل َها ل َس َ َ ُ
عرف طِيب َعر ِ
ِ ()6
َما ك َ
ف ال ُعود
َان ُي ُ
ُ ْ

ٍ
ٍ
غرار ِ
ضمنية عىل ِ
املثال التايل :
تشبيهات
هات مخس َة

ِ
ِ
العنب.
الشوك
األرشار ،فإ ّنك ال جتني من
دع صحب َة
َ
ْ

( )2أصالتها.
طرا  :كافة.
(ًّ )1
( )4هو حممد بن يسري البرصي ( ..ـ نحو 210هـ) شاعر من أهل البرصة ،كان موىل لبني أسد.
( )6عرف العود  :رائحة الطيب.
( )5أخلق به  :جدير به.
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( )3صهيلها.

احلقيقة واملجـــــاز

األمثلة

حساما :
متقلدا
 1ـ قال أبو الطيب املتنبي يصف سيف الدولة احلمداين وقد نزل املطر عليه ،وكان
ً
ً
تحــ َّير منــه في َأ ْم ٍ
ِ
لعيــني ك َّ
ٌّ
ُـــل يــوم ِمنْ َ
ــــاب
ـج
حـــظ
ــك
ــــر ُع َ
ِ
ِ
ـــح ِ
ِ
اب
ـع ذا
الح َســا ِم عـلى ُح َسـا ٍم
السـحاب على َس َ
وم ْوق ُ
ح َمـــا َل ُة ذا ُ
َ
األب من بكاء الطفل .ضحكت األرض من بكاء السامء.
 2ـ ضحك ُ
 3ـ ألقى الشاعر عىل األمري أبيات مدح رائعة .ألقى الشاعر عىل األمري عقود ًا من الدر.
الإي�ضـــــاح

تأمل بيتي أيب الطيب املتنبي ،وانظر إىل البيت الثاين جتد أن ك َُّل شطر منه اشتمل عىل كلمتني متشاهبتني
ّ
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
حقيقيا.
يف اللغة ،فإن استعامهلا حينئذ يكون
ًّ

وأما كلمة (حسام) الثانية فإن الشاعر ال يريد هبا آلة احلرب ،وإنام يقصد هبا 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؛ لتشاهبهام يف القوة واملضاء ،فهذا األمري يفعل يف أعدائه ما يفعله السيف هبم،
جائزا بسبب هذه العالقة سمي جما ًزا.
وملا كان ذلك ً
ومثل ذلك يقال عن كلمتي (السحاب) و(سحاب) .فالكلمة األوىل استعملها الشاعر يف معناها
املعروف يف اللغة ،لذا نسميه استعامالً
حقيقيا .وأما الكلمة الثانية ،فالشاعر يقصد هبا ذلك األمري سيف
ًّ
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الدولة احلمداين ،وهذا ليس من معاين (السحاب) يف اللغة ،ولكن الشاعر يرى عالقة بني السحاب الذي
ماء
يكون سب ًبا يف اخلصب والربيع ،وبني األمري املمدوح الذي يغيث سائليه ويغمرهم بكرمه ،كام يغمر ُ
جمازيا.
السحاب األرض ،هلذا يكون االستعامل لكلمة (سحاب) الثانية
ًّ

ويف املثال الثاين وردت كلمتا (ضحك) و(بكاء) مرتني لكل واحدة منهام ،فحني تقرأ الكلمتني يف عبارة
(ضحك األب من بكاء الطفل) تعلم أن املراد بكلمة (ضحك) هو الضحك املعروف الذي يدل عىل
حقيقيا ،وبكاء الطفل هو البكاء املعروف املعرب عن األمل وهذا املعنى
الرسور والفرح ،فيكون االستعامل
ًّ
أيضا.
موافق لالستعامل اللغوي عند العرب ،فهو استعامل حقيقي ً
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.
جمازيا ،لوجود عالقة بني معنى الضحك احلقيقي ،وما
فقد استعمل املتكلم الضحك لألرض استعامالً ًّ
حصل لألرض من خصوبة وزينة ،وذلك بمنزلة ما حيصل للضاحك من رسور وفرح ،وألجل ذلك جاز
هذا االستعامل فنسميه جما ًزا.

وكذلك البكاء للسامء استعمل منسو ًبا هلا ،لوجود تشابه بينه وبني معنى البكاء احلقيقي ،وأن قطرات
املاء بمثابة قطرات دمع الباكي ،هلذه العالقة جاز هذا االستعامل فهو جمازي.

واحدا هو إلقاء الشاعر أبيات
ويف املثال الثالث تلحظ أن العبارتني متشاهبتان ،فكلتامها تضمنت معنى
ً
مدح رائعة عىل ممدوحه ،لكن العبارة األوىل جاءت وفق االستعامل احلقيقي ،أما العبارة الثانية فإن القائل
الد ِّر حقيقة ،وإنام هي أبيات الشعر ،وقد جاز للقائل ذلك ،ألنه أراد
ال يريد هبا أن الشاعر ألقى عقو ًدا من ُّ
أن يصور للقارئ مجال تلك األبيات ،وأهنا تشبه عقود الدر.
فإذا أعدت قراءة العبارتني يف املثال الثالث أدركت أن النتيجة واحدة وهي إلقاء الشاعر أبيا ًتا 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 مواف ًقا للمعنى اللغوي الذي تعارف العرب واصطلحوا
عىل استعامله فيه ،فإن هذا االستعامل يسمى استعامالً
حقيقيا.
ًّ
جتوز املتكلم يف إطالق لفظ عىل معنى آخر غري املعنى الذي استعمله العرب فيه ،فإن هذا االستعامل
وإن َّ
يسمى جما ًزا ،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 جماز ًا
مرسالً .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 هبا األمري سيف الدولة
احلمداين ،وكذلك كلمة (سحاب) الثانية مل يرد هبا السحاب املعروف ،وإنام أراد األمري املمدوح ،والذي
د َّلنا عىل ذلك هو معرفتنا باملناسبة التي ذكرت قبل البيتني ،وهذا األمر نسميه القرينة.

املجـاز اللغـوي

االستعارة
ما كانت العالقة فيه املشاهبة

االستعارة املفردة
ما كان املستعار فيها كلمة واحدة

املجاز املرسل
ما كانت العالقة فيه غري املشاهبة

االستعارة التمثيلية
ما كان املستعار فيها عبارة أو مجلة
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اخلـال�صـــــــة
احلقيقة  :استعامل الكلمة وفق املعنى األصيل هلا.

املجاز  :استعامل الكلمة يف غري املعنى األصيل هلا.

ورشط ذلك :

 1ـ وجود عالقة بني املعنى احلقيقي املستعمل يف غري معناه األصيل واملعنى املراد.
 2ـ وجود قرينة تدل عىل عدم إرادة املعنى األصيل.

وإجيازا للعبارة.
وإثراء للصورة،
توكيدا للمعنى،
ـ االستعامل املجازي للفظ يتضمن
ً
ً
ً
تدريب حملول

نِّبي احلقيقة واملجاز يف الكلامت املكتوبة باألزرق مما ييل :

 1ـ قال متيم بن املعز( )1يف وصف نافورة يف بستان :
ِ
ـــط بِرك ٍ
بالمـاء في وس ِ
اذ َف ٍ
و َق ِ
()3
َق ِد ا ْل َت َح َف ْت ظلاًّ من األَ ْي ِك(َ )2س ْج َسجا
َــة
ـــة
ْ
َ ْ
ِ
()5
()4
و َعا َد عليها ذلك النَّ ْص ُ
ــل َه ْو دجا
ال
ـثت
بالماء َســ ّل ْته ُمنْ ِصـ ً
إذا ان َب َع ْ
اك الســم ِ
ُت َح ِ
َّ
الجو ُم ْح َرجا
كأن لهـــــا َص ْد ًرا من
اء بِ َق ْذ فِــها
ِّ
ـــاو ُل إ ْد َر َ َّ َ
ِ
الصنهاجي ( 422ـ 501هـ) من ملوك الدولة الصنهاجية ،له ديوان شعر كبري.
( )1هو متيم بن ا ُملع ِّز ُّ
( )2األيك  :الشجر امللتف الكثري.
( )3السجسج  :املعتدل ال حر وال برد.
( )4سلته منصال  :خرج املاء عىل هيئة عمود مستقيم.
( )5اهلودج  :مركب للنساء يوضع عىل ظهور اإلبل.
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 2ـ وقال عبد اهلل ْب ِن املعتز( )1يصف سحابة :
ٍ
ِ
���م ُّ
���ل ال ُبكَا
وس
����ار ي����ة ال َت َ
َ

���د ِ
ود ال َّثرى
��ر ى َد ْم ُعها في ُخ ُ
َج َ
��د ي ٍ
بِ��ب��ر ٍق ك ِ ِ
( )3
��ة ( ُ )2تنْ َت َضى
الص ْب َح في َل ْي ِلها
َ��ه��نْ َّ
��دح ُّ
��ر ْت َت�� ْق ُ
َ ْ
َس َ
 3ـ من قتل نفس ًا بغري حق فقد قتل العدل واإلنصاف.
ماء نمري ًا ( ،)4وسقى أعداءه كأس املنون.
 4ـ سقى األمري أتباعه ً
احلـــل

رقم املثال

1

2

املاء
بركة
التحفت

الكلمة

نوعها

حقيقة
حقيقة
جماز

هودجا
ً

جماز

دمعها
خدود
الصبح
ليلها
برق

جماز
جماز
جماز
حقيقة
حقيقة

التوضيح

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،
هودجا ملشاهبته له يف شكله.
وسمي العائد من العلو
ً
ألن املراد حبات املطر شبهها الشاعر بالدمع.
تشبيها هلا بخدود الباكني.
ألن املراد سطح األرض
ً
ألن املراد النور الساطع من الربق لشبهه بالصبح.
ألن املراد به الليل الذي يعقب النهار.
ألن املراد النور الذي خيرج نتيجة اصطدام السحب.
وهو املعنى األصيل لكلمة (برق).

يوما وليلة ،له جمموعة من املؤلفات.
( )1هو عبداهلل بن حممد املعتز باهلل ( 247ـ 296هـ) شاعر مبدع ،تولىّ اخلالفة ً
( )2كهندية  :كسيوف مصنوعة يف اهلند.
( )3تنتىض  :تسل من أغامدها.
( )4املاء النمري  :املاط الط ّيب املروي من العطش.
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رقم املثال

3

4

الكلمة

نوعها

سقى أتباعه املاء

حقيقة

نفسا
قتل ً
قتل العدل

سقى أعداءه كأس
املنون

حقيقة
جماز

جماز

التوضيح

ألنه استعمل يف معناه األصيل وهو إزهاق الروح.
ألن القتل احلقيقي ال يقع عىل العدل ،وإنام هو للتشابه
يف االنتهاء.
احلقيقي للســقى وهو شـرب
ألنه اســتعمل يف املعنى
ِّ
السائل.

ألن املوت ال يسقى لكونه أمر ًا معنو ًّيا ،ولكن املتكلم
أراد تصوير حال متكن األمري من إزهاق أرواح أعدائه،
وكأنه يسقيهم املوت.

تدريبــــــات

()1

ميز احلقيقة واملجاز فيام كتب باألزرق مما ييل :
ِّ

 1ـ صافحت السيوف أعناق املجرمني  /صافحت التلميذات معلمتهن.

 2ـ ابتسم الرجل لضيفه  /ابتسم احلظ للتاجر.
3ـي ِ
رس ُل اهللُ الصواعق عىل من يشاء  /يرسل الشاعر صواعقه عىل خصومه.
ُ
 4ـ قال الشاعر :

ــت ُب ُيـو ًتا َعالِ َيــات و َق ْبـ َلهــا
َبنَ ْي َ

بنَيـت فَخَ ــارا ال ُتسـامى َشــو ِ
اه ُق ْه
َ
َ ْ
َ َ
ً
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()2

نِّبي املعنى املجازي للكلامت املكتوبة باألزرق :
 1ـ قال األنصار حني استقبلوا رسول اهلل ﷺ :
ـــــــــــد ُر عليـــــنـا
َطــــ َل َع الـ َب
ْ

 2ـ قال عبداهلل بن املعتز يف وصف الربيع :
َأ َما َت َرى األَ ْر َض َق ْد َأ ْع َطــ ْت َك َز ْه َر َتها
ِ
ـــد ِائ ِ
ـقــها
ـــماء ُب
فللس
كـــاء فِي َح َ
ٌ
َّ
 3ـ قال أمحد شوقي( )2يف املعلم :
يم ًة
ــو الذي َي ْبــــني ال ِّطـــ َب َ
َف ْه َ
اع َق ِو َ

اع
ِم ْن َثـنـ َّيــــــــــات
الـــــــو َد ْ
َ

()1

ـــو ِر ِ
عاريهــا
ُمخْ َض َّر ًة وا ْك َتســـَى بالنَّ ْ
يــاض ابتِســـام فــي َنو ِ
احيــها
وللر
َ
ِ ْ
ٌ
ِّ
ــدولاَ
وس ُع ُ
َو ْه َو ا َّلـذي َي ْبنــي النُّـ ُف َ

 4ـ قال أبو الطيب املتنبي يمدح سيف الدولة احلمداين :
ٍ
ـد َبا
ــه ُم
واجل ْ
وم َعنْ ُ
َف َي ْ
َو ْيو ًمـا بِ ُجـود َت ْطــر ُد ال َفـ ْق َر َ
الـر َ
ـومـ ًا بِخَ ــ ْي ٍل َت ْط ُـر ُد ُّ

()3

استعمل الكلامت التالية مرة استعامالً
جمازيا عىل غرار املثال األول :
حقيقيا ،وأخرى
ًّ
ًّ
 1ـ رأس

 2ـ مصباح

 3ـ وجه

 1ـ أصاب الصيا ُد رأس الطائر
 2ـ ...........................
 3ـ ...........................
 4ـ ...........................
 5ـ ...........................
 6ـ ...........................

،
،
،
،
،
،

 4ـ صهوة

 5ـ امتطى

رأس احلكمة خمافة اهلل.
. ........................
. ........................
. ........................
. ........................
. ........................

 6ـ نطق

( )1ثنيات الوداع  :اسم املكان الذي قابل فيه األنصار رسول اهلل ﷺ حني وصل إىل املدينة.
( )2هو أمحد شوقي ( 1285ـ 1351هـ) من أبرز شعراء العرص احلديث ،لقب بأمري الشعراء ،له ديوان شعر وعدد من املرسحيات الشعرية.
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()4

وازن بني معنى كل عبارتني متقابلتني ،وحدد أهيام أبلغ يف تأدية املعنى ،واذكر السبب :

 1ـ ورد يف كتب التاريخ ذكر جرائم اليهود  /يشهد التاريخ عىل جرائم اليهود.
 /نِ ْم ُت فوق األرض وحتت السامء.
 2ـ ا ْفترَ َ ْش ُت األرض وا ْل َت َح ْف ُت السامء
 /سطعت الشمس عىل قمم اجلبال.
صافحت أشع ُة الشمس قمم اجلبال
3ـ
ْ
 4ـ َب َّر االبن بوالديه

 5ـ امتطت بالدي صهوة املجد

 6ـ انترش الشيب يف رأس جدي
 7ـ جاءكم الرجل الصدوق

 /خفض االبن جناح الرمحة لوالديه.

 /ارتفعت منزل ُة بالدي.

 /اشتعل رأس جدي شي ًبا.

 /جاءكم الصدق يميش عىل قدميه.
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ثانيًا  :اال�ســتعارة

أ ـ االستعارة املفردة
بحرا يتصدق عىل الفقراء.
 1ـ رأيت ً

 2ـ قال عمر أبوريشة( )1خياطب بالده :
ِ
ِ ()2
ــلء ا َمل َحــاج ْر
وسا
تنــــام م َ
ُ
يا َع ُر ً

(أ)

والطيــوف السـو ِ
اح ْر
احل ْل َم
َ َّ َ
َش ِّيعي ُ
(ب)

()3

 1ـ حدثني التاريخ عن أجماد أمتي فشعرت بالفخر واالعتزاز.
 2ـ قال أبو العتاهية :

وإذا العنــاي ُة الح َظـــ ْت َك ُعيــونهُ ــا

ـهــــ َّن َأ َم ُ
ــان
ـــم
ُ
فاملخـــاوف ُك ُّل ُ
َن ْ

الإي�ضـــــاح
مر بنا أن التشبيه البد أن يعتمد عىل الطرفني  :املشبه واملشبه به ،ولكي يكون يف الكالم تشبيه فإنه ال
ٍ
ال  :القائد أسد وخالد بحر ،فيظهر لك
يمكن االستغناء عن هذين الطرفني ،أو عن
واحد منهام ،فتقول مث ً
اختصارا.
التشبيه يف أوجز ُص َو ِر ِه وأكثرها
ً
تشبيها ،بل يسمى
وقد ترقى صورة التشبيه تلك وتتطور ،فيحذف أحد الطرفني وحينئذ ال يعد الكالم
ً
ال كالبحر يتصدق
بحرا  )...فأصل الكالم رأيت رج ً
استعارة ،وذلك مثل ما جاء يف املثال األول (رأيت ً

( )1هو عمر ْبن شافع أبوريشة ( 1908ـ 1990م) شاعر سوري ،اتسم شعره باجلزالة وطول النفس.
( )2املحاجر  :العيون.
( )3الطيوف 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
املشاهبة 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 املشاهبة ،بني املستعار له (املشبه) واملستعار منه (املشبه به) ،فال تتم االستعارة ـ أي استعامل كلمة يف غري
معناها األصيل ـ إال مع وجود مشاهبة بني هاتني الكلمتني كام رأيت من استعارة كلمة (بحر) والتعبري هبا
عن الرجل الكريم ،لعالقة املشاهبة 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
استعامالً جماز ًّيا حيث استعريت للرجل الكريم ،وهذا الدليل لفظي ،وقد تكون القرينة غري ملفوظة ،بل
تفهم من سياق الكالم وحاله ،فتكون حالية وذلك كام يف استعارة الظلامت والنور للكفر واإليامن يف قوله
﴾  .فالقرينــة يف االســتعارة تأيت
تعـاىل ﴿ :
لفظية وتأيت حالية.
بحرا) مرة أخرى جتد أن املحذوف هو الطرف األول املشبه ،وقد رصح بالطرف
تأمل االستعارة (رأيت ً
ال كالبحر).
الثاين املشبه به ،وأصل الكالم كام ذكرنا آن ًفا (رأيت رج ً
عروسا) جتده خياطب بالده ،فقد استعار كلمة (العروس) للبالد ،وأصل
وتأمل قول الشاعر ( :يا
ً
الكالم  :يا بالد ًا كالعروس يف مجاهلا وزينتها ،ولكن الشاعر حذف املشبه وأبقى عىل املشبه به.
٭٭٭

واآلن انظر إىل املثال األول يف املجموعة الثانية ،جتد أن التاريخ يتحدث وكأنه إنسان ،ولكن هذا
ورمز إليه بيشء من لوازمه وهو التحدث يف
اإلنسان (املشبه به) مل يذكر وإنام ُذكر يف الكالم ما يدل عليه ُ
قوله ( :حدثني).
وانظر إىل قول أيب العتاهية يف املثال األخري جتده قد جعل للعناية عيو ًنا ،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
مرموزا إليه بيشء من لوازمه وصفاته كام يف املجموعة الثانية.
األوىل ،وإما أن يكون املحذوف هو املشبه به
ً
وهذان االحتامالن يردان يف أية استعارة ،ولكن أحدمها قد يكون أوضح من اآلخر وأمجل ،والذي حيدد
ُ
السياق.
ذلك هو
وأخريا 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..

اخلـال�صـــــــة
االستعارة  :هي تشبيه ُحذف أحد طرفيه.

مرموزا إليه بيشء يدل عليه.
واملحذوف إما أن يكون لفظ املشبه ،وإما أن يكون لفظ املشبه به
ً

العالقة يف االستعارة هي املشاهبة.

القرينة يف االستعارة تأيت لفظية أو حالية.
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تدريب حملول

حدد موضع االستعارة ووضحها فيام ييل :

 1ـ قال تعاىل ﴿ :

 2ـ قال تعاىل ﴿ :

﴾ التكوير . 18 :

﴾ األعراف . 154 :

 3ـ قال أمحد ْبن الطيب :

ِ
احلــــليم
اجل ْهــــل
ُ
َي ُعــو ُد بــه عـىل َ

اه َة ِم ْث ُ
ومـــا َق َت َ
ـــل ِحـــ ْلم
السـ َف َ
ــل َّ

 4ـ قال أبو الطيب املتنبي يف وصف اجليش :
ِ
يس( )1بشرَ ْ ق األَ ْرض والغ َْرب َز ْح ُف ُه
مَخ ٌ

ـــازم
ــــوزاء ِمنْه َز َم
اجل ْ
ُ
وفــي ُأ ُذن َ

()2

 5ـ قال إيليا أبومايض(: )3

ِ
يت ا ُمل َت َقـــــ ِّطع
ــــو َ
ـواجـــه م ْن َص ْ
ْأم ُ

َـت
ـح ُر ك َْم
ــاحك ْ
ســــاء ْل ُت ُه َ
فتض َ
وال َب ْ
َ

 6ـ قال ا ْب ُن الرومي :
ــت بِ ِ
والصـــِ َبا
ـه َّ
َب َل ٌد َص ِح ْب ُ
الشـــبِي َب َة ّ

ـــش وهو ج ِ
يد
ــــد ُ
و َلبِ ْس ُ
ـت فيه ال َع ْي َ َ ْ َ َ

 7ـ قال البحرتي يمدح ا ْبن املدبر ،ويذكر عل ًة نالته :
ِ
ّ
املجد
اعتــل ُع ْض ٌو من
ــد َت و ُقلنَا
ظلــلنا نعـو ُد ا َملجـد من َو ْع ِك َك الذي
َو َج ْ
احلــــل
 1ـ االستعارة يف كلمة (تن ّفس) حيث شبه انتشار الضوء بالتنفس ثم حذف املشبه.

مخيس ٌ :
جيش.
(ٌ )1
( )2زمازم  :الصوت البعيد الذي له دوي.
( )3هو إيليا أبو مايض ( 1889ـ 1957م) شاعر من كبار شعراء املهجر ،ولد يف لبنان ،وهاجر إىل أمريكا ،من دواوينه  :اجلداول ،اخلامئل،
ترب وتراب.
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 2ـ االستعارة يف كلمة (الغضب) حيث شبه الغضب بإنسان ،ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من
لوازمه وهو السكوت يف قوله ( :سكت).

 3ـ االستعارة يف كلمة (السفاهة) ،حيث شبه السفاهة بكائن حي ،ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء
من لوازمه وهو القتل يف قوله َ ( :ق َتل).
 4ـ االستعارة يف كلمة (اجلوزاء) ،حيث شبه اجلوزاء بإنسان ،ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من
لوازمه وهو (أذن).

 5ـ االستعارة يف كلمة (أمواجه) ،حيث شبه األمواج بإنسان ،ثم حذف املشبه به ورمز إليه بيشء من
لوازمه وهو الضحك يف قوله ( :تضاحكت).
 6ـ 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
َّ
(اعتل) وعيادة املريض يف قوله (نعود).
وهو املرض يف قوله :
تدريبــــــــات

وضح االستعارة فيام كتب باألزرق مما ييل :

()1

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ مريم . 4 :

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ هود . 74 :

حممدا عبده ورسوله ،وإقام
 3ـ قال الرسول ﷺ « :بني اإلسالم عىل مخس شهادة أن ال إله إال اهلل ،وأن ً

الصالة ،وإيتاء الزكاة ،وحج البيت ،وصوم رمضان» متفق عليه.
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 4ـ قال الرشيف الريض(: )1
أن ال َقــ ْلب مر َع ِ
ِ
ِ ِ ِ ()2
اليــوم َّ
اك
لِ َي ْهــــنَ ِك
خائله
يا َظ ْب َيــ َة
البـــان َترعـــى يف مَ َ
َ َْ
َ
 5ـ يف فصل الربيع تلبس األرض ثوب هبائها ،وتضحك من بكاء سامئها.

 6ـ قال أبو العتاهية يف هتنئة املهدي باخلالفة :
أ َت ْتــــــه ِ
إليــــــه تجُ
ــــــر ُر َأ ْذ َيــــــــــالهَ ـا
اخلـــــــــالف ُة ُمـنْـ َقـــاد ًة
ُ
ِّ
 7ـ قال احلسن ْبن هانئ يصف امرأة حزينة باكية :
ِ
ِ ()3
ِ
ٍ
ـــــاب
جـس
الـــد َّر من َن ْر
ـــم
تبــكي َف َت ْذري
الــــــــو ْر َد بِ ُعـنَّ
ُّ
َ
و َت ْلـط ُ
 8ـ قال أبو الطيب املتنبي يصف إقدام سيف الدولة :
ــن الردى وهـو َن ِ
ـــك لِو ِاق ٍ
ِ
َك َأ َّن َ
ـــائ ُم
ف
و َق ْف َ
ـك يف َج ْف ِ َّ َ َ ْ َ
ـت ومـا يف املـوت َش ٌّ َ
 9ـ قال أمحد شوقي يف قصيدة له عن رسول اهلل ﷺ :
ُ ِ
ــــاء
ـــاء
ـــد اهلُـــدى
ـــم و َثنَ
ُولِ َ
ـــم َّ
ُ
الزمـــــان َت َب ُّس ٌ
و َف ُ
فالكائنــات ض َي ُ

()2

موضع االستعارة ،ووضحها مبينًا عالقتها وقرينتها فيام ييل :
حدد
ِّ
َ

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ سورة األنعام . 122 :

﴾

البقرة . 16 :

﴾ إبراهيم . 1 :

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
( )1هو حممد بن احلسني بن موسى ( 359ـ 406هـ) من كبار شعراء العرص العبايس يف شعره رقة وعذوبة.
( )2مخائل  :مجع مخيلة وهو الشجر الكثري امللتف.
( )3تذري  :تنثر.
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 4ـ قال أبواحلسن التهامي يرثي ابنه :

يا ك َْوكَبـــ ًا ما ك َ
ــــر ُع ْم َره
َـــان َأ ْق َص َ

وكــذاك ُعمـــر كَو ِ
ـح ِ
اك ِ
ار
ــب األَ ْس َ
َ ْ ُ َ

ماَ

ــــر هـــم يل ِمنْ ِ
ـك َز ِ
اج ٌر
ـم ُت بِ َأ ْم ٍ َ َّ
همَ َ ْ

 5ـ قال أبوفراس احلمداين :
ويا ِع َّفـتِي ،مـــايل؟ ومــالك؟ ُك َّلــ

 6ـ قال أبوذؤيب اهلذيل(: )1
وإذا ا َملنِـ َّيــ ُة َأ ْن َشـــــ َب ْت َأ ْظـــ َف َارهـا

ــيت( )2ك َُّل تمَ ِ
يـــــم ٍة( )3ال َتنْــ َف ُع
َأ ْل َف َ
َ

 7ـ قال أبومتام يرثي القائد حممد بن محيد الطويس :
ِ
()4
اآلم ُ
حم ٍد
الس ْف ُر
����ال َب�� ْع َ
ُت ُ
��د ُم َّ
��و ِّف�� َي��ت َ
الس َف ِر َّ
و َأ ْص َب َح في ُشغ ٍْل َع ِن َّ
��ون َقبِ ٍ
اديث ِّ
األح ُ
��ت ُع�� ُي ُ
والذك ُْر
يلة
دما َض ِحك ْ
��اض ْ
َف ًتى ُك َّلما َف َ
َت َعنْه َ
ً

الر َّف ُاء( )5يصف شعره :
 8ـ قال السرَّ ُّي َّ
ِ
َتبســــم ِ
وب
إذا مــا َصـــا َف َح األَ ْســــــماَ ع َي ْو ًمـا
ت َّ
الضـــماَ ئ ُر وال ُقـــــ ُل ُ
َ
َ َّ
ُ
العاقل َم ْن َم َلك ِع َ
نان َش ْه َوتِه.
9ـ قال أحد احلكامء :
10ـ قال إيليا أبومايض :
ْ���ض الخَ ِ
ال��ر ْح ِ
ائ ِفي ْن
ِء
ُ��ض ف��ي ال َف َضا
��ب َر ك َ
��ر ك ُ
��ح ُ
وال��س ْ
َّ
��ب َت ْ
ُّ
ِ
لجبِي ْن
���د و َخ ْل َفها
و ا َّ
���س َت��� ْب ُ
���ر ا ء َع��ا ص��ب�� َة ا َ
���م ُ
َص��� ْف َ
ل���ش ْ
������اج (  )6ص ِ
����و ُع ا َّلز ا ِه ِد ي ْن
ام ٌت
��ر َس
فِ��ي��ه ُخ ُ
ٍ
����ش ْ
َ
وال�� َب ْ
��ح ُ
( )1هو خويلد بن خالد اهلذيل ( ..ـ نحو 27هـ) شاعر فحل خمرضم ،أدرك اجلاهلية واإلسالم ،اشرتك يف الفتوح اإلسالمية.
وجدت.
( )2ألفيت :
َ
ض.
( )3التميمة  :كل ما يعلق أو يلبس رجاء أن يدفع رُّ
السفْر  :مجع مسافر.
(ّ )4
( )5هو الرسي بن أمحد الكندي ( ..ـ 366هـ) شاعر أديب من أهل املوصل ،شعره عذب األلفاظ ،له ديوان شعر.
( )6ساج  :هادئ.
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 11ـ قال الدكتور غازي القصيبي( )1من قصيدته  :درب من العشق :
من َطو َق النَّخْ َل باألص َد ِ
ِ ()3
والد ِ
واسـتيقظت نـخل ٌة َو ْسنَى(ُ )2ت َو ْش ِ
رر ؟
ــو ُشني
اف ُّ
ْ
ْ
َ ْ َّ
12ـ قال أعرايب « :قد َكشرَّ ِ
وه ّيجت فتياهنا،
ت الفتن ُة
وشمرت أرادهناَ ،
أرضاسهاَ ،
وحسرَ ت رأسهاَّ ،
َ

وذمرت فرسانهَ ا ،ونازلت أقراهنا».
ّ

()3

اجعل كل كلمة مما يأيت استعارة يف مجل من إنشائك :

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

()4

بني موضع االستعارة فيام يأيت ،ثم أورد ثالث مجل عىل غرارها :

 1ـ ابتسم احلظ.

 2ـ الوقت يطري.

 3ـ كالمك خيدش احلياء.

()5

استخرج الصور البيانية من تشبيه واستعارة فيام يأيت ،مبي ًنا :

حوله إىل استعارة.
أ ـ التشبيه ،ثم ّ

ب ـ االستعارة ،ثم ر ّدها إىل تشبيه.

( )1هو الدكتور غازي بن عبدالرمحن القصيبي ،ولد يف سنة 1359هـ ،أديب سعودي ،له مشاركات متعددة يف الشعر والنثر ،تقلد عد ًدا
من املناصب الرسمية يف الدولة.
الوسن  :كثرة النُّ َعاس.
(َ )2
ِ
( )3توشوشني  :تهَ ْم ُس يل.
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 1ـ قال امرؤ القيس( )1يصف الليل :
َ ()2
وج ال َب ْح ِر َأ ْر َخى ُس ُدوله
و َل ْي ٍل ك ََم ِ

��ت َل��� ُه لمََّ���ا تمَ َ�� َّط��ى بِ ُص ْلبِه
َف�� ُق�� ْل ُ
ُ
الليل ال َّط ِو ُيل َأ لاَ ا ْن َج ِل
َأ الَ َأ هُّ َي��ا
 2ـ قال البحرتي يصف الربيع :
ــال َض ِ
الربيـع ال َّطــ ْل ُق يخَ ْ َت ُ
أتاك
احـكًا
ُ
ف َش ْم َع ًة :
 3ـ قال أبو إسحاق اخلفاجي َي ِص ُ
ــد و َلو َع ٍ
ٍ
ِ
ِ
ــة
وصـفراء َت ْبــكي ال ل َو ْج َ ْ
ُ
 4ـ قال ابن طباطبا( )6يصف الرياض املزهرة :
��ر إل��ى َز ْه ِ
ِ
��اض َك َأ َّن ُه
ال��ر َي
���ر ِّ
ا ْن�� ُظ ْ
ِ
كالعقود َت َب َّد َد ْت
والنَّ ْو ُر ( َ )7ي ْه ِو ي
 5ـ قال حليم دموس( )9وهو يف السجن :
الــد َجـى
ـــق ِج ْل َب
فغـــدا َينْ َش ُّ
ـــاب ُّ
ً
ُ
 6ـ قال ابن الرومي يرثي ابنه :
وخــى( )10حمِ َـام ا َملو ِ
َت ّ
ت َأ ْو َس َط ِص ْب َيتِي
ُ ْ
ُ
ـــــل اجلـــ ََو ِار ِح َأ هُّ َيـا
و َأ ْوال ُدنـــا ِم ْث

���م���و ِم ليبتيل
ع�ل�ي ب���أن���واع اهل ُ ُ
َّ
ِ ( )4
( )3
اء بِ َك ْلكَل
و َأ ْر َد َ
ف َأ ْع َج ً
از ا و َن َ
اح ِمنْ َك ب َأ ْم َث ِل
بِ ُص ْب ٍح وما
اإلص َب ُ
ْ
احلســ ِْن َح َّتى كَـــا َد َأ ْن َي َتـــ َك َّلماَ
من ُ
ِ
ب
ــم وال َّل ْي ُل ال َب
هــــيم(ُ )5م َقــ ِّط ُ
ُ
َف َت ْبس ُ
نمنم
��ر ُه
���ي ُت��نَ ِّ
ُّ
األك���ف ُم ُ
��ش ُ
َو ْش ٌ
وال��و ر د يخْ ج ُل واأل َق ِ
احي (َ )8ت ْب ِس ُم
َ ْ ُ َ َ
ــــج ِر األَ َمـــاين
و ُت َرى يف َم ْطــ َل ِع ال َف
ْ
اســ َط َة ِ
اخ َتــار و ِ
العــ ْق ِد
فل َّلـه َك ْي َ
ـف ْ َ َ
َــان ال َف ِ
َفـقــ َْد َنا ُه ك َ
ـع ال َبينِّ َ ال َفــ ْق ِد
اج َ

( )1هو امرؤ القيس ْبن حجر الكندي ( 130ـ  80ق.هـ) شاعر جاهيل ،من أشهر شعراء العرب.
( )4الكلكل  :الصدر.
( )3أعجاز الليل  :آخره.
(ُ )2س ُدوله  :سرته.
( )5البهيم  :شديد الظلمة.
( )6هو حممد ْبن أمحد بن طباطبا ( ..ـ 322هـ) شاعر مبدع ،وناقد متمكن له كتاب عيار الشعر.
( )8األقاحي  :مجع أقحوان  :وهو نوع من الزهر األصفر.
( )7النور  :الزهر األبيض.
دموس (1305هـ ـ 1337هـ) شاعر لبناين ،له قصائد يف مدح النبي ﷺ ُ ،يقال إنه اعتنق اإلسالم يف آخر حياته.
( )9هو حليم ّ
(َّ )10
توخى  :اختار.

62

()6

ووضح االستعارة وقرينتها فيهام :
ارشح البيتني التالينيّ ،

قال أمحد شوقي يرثي عمر املختار :
ِ ِ
واء
َرك ُ
الر َمـال ل َ
َــــزوا رفـا َتك يف ّ
املجـــر ُد بال َفال
الســــيف
يا هُّأيا
ُ
َّ

مســاء
بـــاح
ـــهض الوادي َص
َي ْس َتنْ
ُ
َ
َ
ِ
مضــاء
الزمــان
السـيوف عىل
َيك ُْسو
َ
َ
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ب ـ االستعارة التمثيلية

األمثلة

الز َحا ِم
 1ـ ا َمل ْو ِر ُد ال َع ْذ ُب كَثِ ُري ِّ

 2ـ قال أبو الطيب املتنبي :
ــت ُنيوب ال َّل ِ
يــث َب ِ
ــار َز ًة
إذا َر َأ ْي َ ُ َ
 3ـ جاء يف املثل  :لِك ُِّل جو ٍ
اد َك ْب َو ٌة.
َ َ

(الزدحام النـاس عـند أحـد العلمـاء)
ِ
َ
ـــم
فــال َت ُظــنَّ َّن َأ َّن ال َّل
ـــيـث َيـ ْبـ َتـس ُ
رضا عنه)
( لتبسم شخص آلخر يف غري ً

(لطـالب جمتـهد مل يوفـق يف االمتـحان)

الإي�ضـــــاح
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
املكون من مجلة أو عدة مجل حلالة أخرى ،برشط توفر ما ذكرناه ساب ًقا من عالقة املشاهبة ،والقرينة
الرتكيب ّ
التي تدل عىل االستعامل املجازي.

انظر إىل املثل (املورد العذب كثري الزحام) ومعناه أن مورد املاء العذب يزدحم عليه الناس لينهلوا منه،
فقد رضبنا هذا املثل حلالة مشاهبة له ،وهي ازدحام الناس عند أحد العلامء ،وأنت تعلم عند نطقنا هبذا
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 املشاهبة،
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
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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
ٍ
وحينئذ
يبتسم لك ،بل غرضه االفرتاس .وقد حيدث أن تبتسم لشخص ما يف غري رضا عنه فيغرت بذلك،
تتمثل له هبذا البيت ،أي تستعري البيت ِ
كامالً ،حلالتك مع ذلك الشخص وذلك للتشابه بينهام فتجعل
مشبها به ،واستعامل الرتكيب يف غري معناه
مشبها ،والبيت
حالتك مع ا ُمل ْغترَ ِّ بابتسامتك له من غري رضا
ً
ً
األصيل لعالقة املشاهبة استعارة متثيلية.
ٍ
جواد كبوة ،وليس هناك جواد،
وانظر املثال األخري ،فقد يخُ ِف ُق صدي ُقك املجتهد فتورد له املثل  :لكل
وإنام استعرت املثل حلالة صديقك املجتهد الذي مل يوفق وذلك لعالقة املشاهبة بينهام ،فحالة صديقك
مشبه ،واملثل مشبه به ،والعالقة هي املشاهبة فتكون االستعارة متثيلية.

وكثريا ما يتمثل الناس بقوهلم  :النار
وأخريا فإن االستعارة التمثيلية ،قد جرت اليوم عىل ألسنة الناس،
ً
ً
ب إال رما ًدا ،يف حالة األب الصالح واالبن الطالح ،وقوهلم  :إذا ُوجد املاء بطل التيمم ،للرجل
ال ُت َع ِّق ُ
ال يسد مكانه غريه ،وكذا  :ال دخان من غري نار ،وكذا ال يلعب بالنار ،وهم يستعريون هذه الرتاكيب
حلاالت معينة يروهنا شبيهة هبا.

اخلـال�صـــــــة
االستعارة التمثيلية  :تركيب استعمل يف غري معناه األصيل ،لعالقة هي املشاهبة ،مع قرينة مانعة من
إرادة املعنى األصيل.
تكثر االستعارة التمثيلية يف األمثال السائرة باعتبار مرضب املثل.
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تدريب حملول
مشبها لكل من االستعارات التمثيلية التالية ،ثم وضح االستعارة وقرينتها :
اذكر حالة مناسبة تكون
ً
القوم السرُّ ى.
 1ـ عند الصباح يحَ ْ َم ُد
ُ
 2ـ قال عمرو األسدي :

ُ
متـى َي ْبـــ ُلغُ
ــام ُه
يومـــا َت َم َ
البنيــان ً
وسوء ِكيل ًة(.)1
 3ـ أحش ًفا
َ

ـيه وغَـيـر َك يـه ِ
ــت َتـبـنِ ِ
ـــد ُم
ْ ُ َ ْ
إذا كُـنْ َ ْ

ال وتؤخر أخرى.
 4ـ أراك تقدم رج ً

 5ـ قال الشاعر :
ِ
إن األ َف ِ
ــاعي ْ
َّ
ـــها
وإن النـت َمالم ُس َ

ِعنْ َد ال َّت َقــ ُّل ِ
ب
ب في َأ ْن َيابِ َهــــا ال َع َط ُ

ٍ
ومــن َي ُ
يــض
ـــر َم ِر
ـــك ذا َفـــ ِم ُم ٍّ

ِ
الزلاَلاَ
الم
َي ِج
ْ
ــــاء ُّ
َ
ـــرا بِــه َ
ـــــد ُم ًّ

ور ُد يا َس ْع ُد اإلبل(.)3
 6ـ ما هكذا ُت َ
 7ـ قال أبو الطيب املتنبي :

()2

احلـــل

 1ـ املشبه  :حالة طالب يبدأ يف املذاكرة منذ بدء العام الدرايس ،فإذا جاءت االمتحانات كان استيعابه
ال عليه وحقق النجاح.
للدروس سه ً
مترا من آخر ،فإذا هو ردئ وناقص الكيل ،فقال املشرتي  :أحشفًا وسوء كيلة.
( )1أصله أن رج ً
ال اشرتى ً
( )2ال َعطَب  :اهلالك.
سعدا أن يورد اإلبل ،فلام أوردها مل حيسن القيام عليها والرفق
( )3أصله أن مالك بن زيد كانت له إبل ،فلام تزوج وبنى بامرأته ،ك ّلف أخاه ً
وسعد مشتمل ما هكذا تورد يا سعد اإلبل ،واملثل هو الشطر
سعد
هبا ،وكان ملتفًا َ
ٌ
بش ْملته فمنعه ذلك من النشاط ،فقال مالك  :أوردها ٌ
األخري.

66

استعرنا املثل وهو (عند الصباح يحَ ْ َم ُد القوم السرُّ ى) حلال املشبه ،لعالقة املشاهبة ،فاالستعارة متثيلية
والقرينة حالية.
 2ـ املشبه  :الداعية يصلح من فساد الناس باحلكمة واملوعظة احلسنة ،وغريه يفسد ما يصلحه الداعية.
استعرنا الرتكيب كامالً ،وهو البيت بتاممه حلال املشبه ،لعالقة املشاهبة ،فاالستعارة متثيلية والقرينة حالية.
منقوصا.
 3ـ املشبه  :من جيمع بني خصلتني رديئتني ،كتأخري أجر العامل وأدائه
ً
استعرنا املثل (أحش ًفا وسوء كيلة) حلال املشبه لعالقة املشاهبة بينهام ،والقرينة حالية.
 4ـ املشبه  :من يرتدد يف إقدامه عىل أمر ما ،كمن يرتدد يف حتديد وجهته الدراسية.
ال وتؤخر أخرى) حلال املشبه ،لعالقة املشاهبة ،والقرينة حالية.
استعرنا املثل (إين أراك تقدم رج ً
 5ـ املشبه  :حال شخص يظهر املحبة واملودة ،ويبطن البغضاء والعداوة.
استعرنا الرتكيب كامالً ،وهو البيت بتاممه حلال املشبه ،لعالقة املشاهبة بينهام ،والقرينة حالية.
 6ـ املشبه  :حال من ُيطلب منه أمر فيقرص فيه ،وال يعمله بإتقان.
استعرنا املثل (ما هكذا تورد يا سعد اإلبل) حلال املشبه لعالقة املشاهبة ،والقرينة حالية.
 7ـ املشبه  :حال الذين مل يرزقوا الذوق السليم لفهم الشعر اجلميل.
استعرنا الرتكيب كامالً ،وهو البيت بتاممه حلال املشبه ،لعالقة املشاهبة والقرينة حالية.
تدريبــــــــات

()1

اذكر حالة مناسبة يمكن أن تستعار هلا األمثال واألبيات التالية :
َ
السوق إال َم ْن ربح.
 1ـ ال يحَ ْ َم ُد

حممد ْبن أيب زرعة الدمشقي.
 2ـ قال ُ

ـــام
قــد ُي َه ُّز
ُّ
الهنـــدي وهو ُح َس ُ
نباح الكالب.
 3ـ ال يرض
السحاب ُ
َ

ُّ
ـــــث الجـــوا ُد وهــو جــوا ُد
و ُي َح
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 4ـ كل فتاة بأبيها معجبة.
ِ
احلسناء مل ُيغ ِْلها ا َمل ْه ُر.
خيطب
 5ـ َم ْن
َ
 6ـ قال أبو الطيب املتنبي :

ُ
ـــــول
الو ُح
ــــر بـــه ُ
ــر ما َي ُم ُّ
َف َأ ْي َس ُ

ــو َض المـــنايـا
إ َذا اعتـــا َد ال َفتى َخ ْ

 7ـ قال مع ُن ْبن أوس(: )1
َّ
ـــو ٍم
الر َمـــا َي َة ك
ُـــــــل َي ْ
ـــم ُه ِّ
ُأ َع ِّل ُ
ِ
ضيعت اللبن.
الصيف
8ـ
َ

َف َلمـــا اســـــ َت َّد س ِ
ـــاع ُد ُه َر َمـــاني
َ
َّ

 9ـ قال لجُ يم بن صعب( )2يف تصديق قول امرأته حذام :
إ َذا َقا َل ْت َح َذا ِم َف َص ِّد ُقوها

 10ـ قال البحرتي :

َّ
فإن ال َق ْو َل ما َقا َل ْت َح َذا ِم
تـبـيـن فِ ِ
إهمـــــال ال َّطـبِ
ِ
ُ
ـيــب
يـــه
َّ َ

ٍ
ســــاد
ــر ُح ُر َّم( )3عـلى َف
إذا مــا ُ
الج ْ
ِ
 11ـ َّ
احلديد
إن
باحلديد ُي ْف َل ُح(.)4
َ
 12ـ قال أبو الطيب املتنبي :
َام فِيـــما َت َصـــ َّي َدا
ِّرغــام َب ًازا لِ َص ْي ِد ِه
وم ْن َي ْجــ َع ِل الضـ
َت َصـ َّي َد ُه ِّ
ـــرغ ُ
الض ْ
َ
َ
 13ـ يقول النقاد عن شعر جرير والفرزدق  :جرير يغرف من بحر ،والفرزدق ينحت من صخر.
ال لنام.
 14ـ لو ُترك القطا لي ً

 15ـ قال البوصريي :
الش ْم ِ
س ِم ْن َر َم ٍد
قد ُتنْ ِك ُر العي ُن َض ْو َء َّ

ـكر ال َفـم َطعــم الم ِ
ِ
اء ِمـ ْن َسـ َق ِم
ُ ْ َ َ
و ُينْ ُ

( )1هو معن بن أوس املزين ( ..ـ 64هـ) شاعر فحل ،من الشعراء املخرضمني له مدائح يف مجاعة من الصحابة رضوان اهلل تعاىل عليهم.
( )2هو جليم بن صعب بن بكر وائل ،جد جاهيل اشتهر بابنيه حنيفة وعجل.
(ُ )3ر ّم ُ :أ ْص ِل َح.
(ُ )4يفلح  :يشق ويقطع.
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()2

ٍ
ٍ
ِ
بذكر ٍ
ِ
مناسبة قبل ِّ
كل استعارة :
حال
تشبيهات ،وذلك
االستعارات التمثيلي َة التالي َة
اجعل

 1ـ إذا أنت أكرمت اللئيم متردا.

 3ـ ويف الليلة الظلامء يفتقد البدر.
 5ـ رب رمية من غري رامٍ.

 2ـ أنا الغريق فام خويف من البلل.

 4ـ أنت ُّ
ختط عىل املاء.

أسمع َج ْع َجع ًة وال أرى طِ ْحنًا.
6ـ
ُ

()3

قال الرسول ﷺ يوم أحد أليب ٍ
فمن عليه « :ال
عمرو اجلمحي ،وكان قد أرسه الرسول ﷺ يوم بدرّ ،
لدغ املؤمن من ُج ٍ
حر مرتني» متفق عليه.
ُي َ
أ ـ وضح االستعارة التمثيلية يف قول الرسول ﷺ .

مشبها آخر من عندك.
ب ـ هات لالستعارة يف احلديث
ً

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

هات استعارة متثيلية لكل مما يأيت :

 1ـ َم ْن َينْ َص ُح َم ْن ال تجُ ْ ِدي معه النصيح ُة.
 3ـ من هيمل ويكسل ثم يطمع بالنجاح.
 5ـ من حياول عمل يشء ال حيسنه.

()4

 2ـ من ُي َف ِّرط يف يشء كان يملكه ،ثم يندم عىل ذلك.
 4ـ من حيقق شيئني بمقصد واحد.

()5

موضحا طرفيها :
ارشح البيت التايل ،ثم اجعله استعارة متثيلية،
ً

قال أبو الطيب املتنبي :

وو ْضع النَّ َدى يف مو ِض ِع السي ِ
ف بال ُعال
َّ ْ
َْ
َ َ ُ

ِ
السـيف يف موضـع النَّ َدى
ُمضـ ٌِّر ك ََو ْض ِع
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ً
ُ
ر�سل
ثالثا :
املجاز املُ ْ َ

األمثلة

 1ـ قال الشاعر :
ـف ال َغ ْي َ
ـــح َيا ُأ ْمنِ َيــــاتِي
َأ ْقطِ ُ
ــث َف َت ْ
 2ـ رشبت ماء زمزم.

ــم ِشــ ْع ُبه
ــما ُت ْمــطِ ُر ْ
رزقــ ًا َع َّ
والس َ
َّ

ُ
«أصدق ك َِل َم ٍة قاهلا شاعر كلم ُة لبيد َ :أال ك ُُّل شيَ ٍء َما َخلاَ اهلل َباطِ ُل» متفق عليه.
 3ـ قال الرسول ﷺ :
 4ـ قال اهلل تعاىل ﴿:

 5ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 6ـ قال الشاعر :

بـالدي ْ
ـلي َعــزيــز ٌة
ـار ْت َع َّ
وإن َج َ

نزلت بالقوم فأكرموين.
7ـ ُ

﴾ الزمر.

﴾ النساء . 2 :

ِ
و َأ ْه ِ
ـلي ْ
ـــر ُام
ـــلي ك َ
وإن َضـــنُّوا َع َّ

الإي�ضـــــاح
عرفت مما سبق أن املجاز اللغوي يكون استعارة إذا كانت العالقة بني املعنيني األصيل واملجازي هي
تشبيها كام رأينا يف االستعارة املفردة والتمثيلية.
املشاهبة ،حيث يكون األصل يف املجاز
ً
ٍ
حينئذ يكون مرسالً ،أي غري مقيد بعالقة
ّأما إذا كانت هذه العالقة غري مبنية عىل التشبيه ،فاملجاز
واحدة ،كام هو احلال يف االستعارة املقيدة بعالقة املشاهبة.

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 َف ُعبرّ بالسبب عن املسبب.
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وعىل النقيض من ذلك ما جاء يف الشطر الثاين (والسام متطر رز ًقا) ،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 ال ُك ّلية .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 اهلل عليه وسلم ذكر (كلمة)
كالما ،ويف هذا استعامل للجزء وإرادة الكل ،وهذا جماز مرسل عالقته اجلزئية ،وال يعرب باجلزء عن
وأراد ً
الكل إال إذا كان هلذا اجلزء زيادة اختصاص باملعنى من الكالم ،كإطالق األذن عىل الشخص الذي يسمع
ِ
للمساعد.
من اآلخرين ،أو العني عىل اجلاسوس ،أو الذراع

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 ال ُي ْتم ويبلغ الرشد ،فقد استعملت كلمة (يتامى) وأريد هبا
الذين كانوا يتامى ،بالنظر إىل حالتهم السابقة ويف هذا جماز مرسل عالقته اعتبار ما كان.
وانظر إىل املثال اخلامس فاملخاطب هو النبي ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ وقد خوطب بلفظ (ميت) وهو
ال يزال ح ًّيا ،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 جيور
املحل وهو (بالدي) وأراد َّ
أهلها ،فالشاعر أطلق َّ
احلال فيه وهو األهل ،وهذا جماز مرسل عالقته املحلية.

وعكس ذلك ما جاء يف املثال األخري فإن القوم ال ينزل هبم ،وإنام ينزل يف املكان الذي يسكنه القوم،
فذكر َّ
احلا ِّل َّية.
احلال وهو (قوم) وأراد املحل وهو املكان ،وهذا جماز مرسل عالقته َ
وإذا تأملت عالقات املجاز املرسل هذه ،ترى أهنا ُتعرف بالنظر إىل اللفظ املستعمل ال إىل املعنى املراد،
ٍ
حينئذ السببية وهكذا.
فإذا استعمل السبب ،وأراد املسبب فالعالقة

وأسلوب املجاز املرسل دليل عىل التوسع يف اللغة ،والقوة يف البيان ،ولعل بالغته تربز فيام حيققه من
إجياز ومبالغة وتنوع يف األسلوب.
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اخلـال�صـــــــة
املجاز املرسل  :هو لفظ استعمل يف غري موضعه األصيل ،لعالقة هي غري املشاهبة ،مع قرينة متنع
من إرادة املعنى األصيل.
وأشهر عالقات املجاز املرسل هي :
 1ـ السببية

 5ـ اعتبار ما كان

 2ـ املسببية

 6ـ اعتبار ما سيكون

 3ـ الكلية

 7ـ املحلية

 4ـ اجلزئية
 8ـ احلا ِّل َّية

تدريب حملول

حدد املجاز املرسل ووضحه ،واذكر عالقته فيام يأيت :

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
﴾ النساء.

﴾ آل عمران . 167 :

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ البلد.

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

ال َف َل ُه َس َل ُبه» رواه البخاري ومسلم.
 4ـ قال الرسول ﷺ « :من َق َتل قتي ً

 5ـ قالت ليىل األخيلية( )1تصف اإلبل وراكبيها :
المنَـ َّف َرا
ال َترى
َر َم ْو َها بأثواب(ِ )2خفاف َف َ
ـــام ُ
َلهــا َشــ َب ًها إالَّ النَّ َع َ
املدير كلم ًة كان هلا َأ َث ٌر يف النُّ ُف ِ
وس.
 6ـ ألقى
ُ
( )1هي ليىل بنت عبداللهّ األخيلية ( ..ـ نحو 80هـ) ،شاعرة فصيحة ذكية ،اشتهرت بأخبارها مع توبة بن احلمري.
(ُ )2تطلق العرب الثوب أو اإلزار ،ويريدون البدن.
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عيل ْب ُن املقرب( )1حينام ضعفت قبيلته :
 7ـ قال ُّ
ـدا فِينَــا
َب ْع ُض الذي َنالنَا يا َد ْه ُر َيك ِْفيــنَا
ـاء َأ ْود ْعـها َي ً
امنُـ ْن ب َب ْي َض َ
َف ْ
 8ـ ركبت البحر إىل مرص.
رقم املثال

موضع املجاز

إنسان مستعبد

اجلزئية

بأثواب

بأبدان

املحلية

يدا
ً

معرو ًفا

3ـ

رقبة

5ـ
6ـ
7ـ
8ـ

املعنى املراد
ٌ
مال سيؤدي هبم إىل النار

1ـ

4ـ

العالقة
املسببية

نارا
ً

2ـ

احلــــل

بأفواههم

بألسنتهم

قتيال

رجال

كلمة

البحر

الكالم

الكلية

اعتبار ما يكون
اجلزئية

السببية

السفينة

املحلية

( )١هو عيل بن املقرب العيوين ( 572ـ 629هـ) شاعر جميد ،من أهل األحساء ،له ديوان شعر.
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تدريبـــــــات

()1

حدد املجاز املرسل ،مبينًا املعنى املراد منه ،واذكر عالقته فيام يأيت :
 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ طه . 40 :

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 4ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ األنفال . 60 :

 5ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 6ـ قال اهلل تعاىل ﴿:

﴾ البقرة . 19 :
﴾ غافر . 13 :

﴾ البقرة . 43 :

﴾ العلق  17 :ـ . 18

حممد ْب َن عبيد اهلل :
 7ـ قال أبو الطيب املتنبي يمدح َ
ـــددها
ُأ
إلـي َســـــــــابقــ ٌة
عـــــد منــــــــــها وال ُأ َع ِّ
ُّ
َلـــ ُه َأ َيــــــاد َّ
 8ـ قال أبو فراس احلمداين :

َ
ـــــش َج َّـرا
الج ْي
َـــم َب َعـــــ ْثنَا َ
و َلك ْ

 9ـ قال الشاعر :
كَم ِمن ي ٍ
ــدي َتها
ــد َأ ْس َ
ـــد َب ْيضـــ ََاء َق ْ
ْ ْ َ
 10ـ قال جرير(: )1
ــــــوم
اء ب َأ ْرض َق
الس
ْ
ـــــم ُ
َ
إ َذا َن َـز َل َّ
 11ـ سكنت املدينة املنورة.

ًرا و َأ ْر َســـــــــــ ْلنَا ال ُعـــــــ ُيو َنـــا
َ
نـــــان ك ُِّل و َداد
َت ْثـــــني إليــــك ِع
َر َع ْيــــنا ُه ْ
وإن كَـــا ُنــوا ِغ َضــــا َبــا

( )1هو جرير بن عطية اخلطفي من متيم ( 28ـ 110هـ) أشعر أهل عرصه ،من أهل الياممة ،دخل مع شعراء عرصه يف هجاء ،فلم يثبت
أمامه سوى الفرزدق واألخطل.
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 12ـ قال عبدامللك احلارثي( )١مفتخر ًا :

ُ
الس ُيوف ُن ُفوسـُنَا
َت
ســيل َعلى َح ِّ
ـــد ُّ

الســ ُيوف َت ُ
سـيل
و َل ْي َ
ـــس َعلى غَــ ْير ُّ

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

ِ
قــد َع ُ
بأفواهـنا
المــــــوت
ـــذ َب
ُ

ْ
والمــوت َخـــ ْي ٌر من َم َقـام َّ
ليـــل
الذ
ُ

 15ـ قال احلسني بن مطري( )٢يرثي َم ْع َن ْب َن زائدة :
َس َق ْت َك الغ ََوادي(َ )٤م ْر َب ًعـا( )٥ثم َم ْرب ًعـا
َألِ َّمــا(َ )٣على َم ْعــــن و ُقــوال لِ َق ْبره
 16ـ قال أمحد شوقي :
وإذا النِّســــاء َن َشــــ ْأ َن فـي ُأمـي ٍ
وخ ُمـوالً
الر َج ُ
ـــال َج َهـــال ًة ُ
ـــة
َر َض َ
ِّ َّ
ــع ِّ
ُ

()2

ال يف مجلة من إنشائك ثم نِّبي نوع العالقة :
اجعل كل كلمة من الكلامت التالية جما ًزا مرس ً
اجلزيرة العربية ـ الربيع ـ قلب ـ ثوب ـ املدرسة ـ ناقة.

()3

نِّبي نوع املجاز اللغوي وعالقته يف الكلامت املكتوبة باألزرق مما ييل :

﴾ األعراف . 31 :

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ نوح.

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ نوح.

( )1هو عبدامللك بن عبدالرحيم احلارثي ( ..ـ نحو 190هـ) شاعر عبايس جميد.
( )2هو احلسني بن مطري األسدي ( ..ـ 169هـ) شاعر من خمرضمي الدولتني األمو ّية والعباسية ،كان يتكلم بكالم أهل البادية ويلبس لبسهم.
(َ )3أ َّلمِا  :من َألمَ َّ به أي نزل عليه.
( )4الغوادي  :مجع غادية وهي السحابة التي تنشأ غ ُْد َو ًة.
( )5ا َمل ْر َبع  :املكانُ الذي ُين َْزل به يف فصل الربيع.
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 4ـ قال أبو الطيب املتنبي يف هجاء كافور اإلخشيدي :
إني َنـز ْل ُت بك َّ
ــــه ُم
َــــذابيـ َن َض ْيـ ُف ُ
 5ـ قال البحرتي يصور مرصع املتوكل :
اش ًة
السيوف ُح َش َ
ـريع َت َق َ
َص ٌ
اضــا ُه ُّ

()٢

َعن ِ
ــدو ُد
الق َرى( )١و َعن ال َّت ْر َحـال َم ْح ُ
ــر َأ َظـافِ ُر ْه
والم ْ
ـــو ُت ُح ْم ٌ
َي ُجـو ُد بها َ

 6ـ قال ابن املعتز يف ممدوحه :
ٍ
ِ ِ
َالد َنـــــانيـر
ـــاره بِ ُو ُج
الح ِّي ِحي َن َد َعا
ــــــوه ك َّ
اب َ
َســا َل ْت َع َل ْيه شـ َع ُ
َأ ْن َص َ
 7ـ قال أبو الطيب املتنبي يمدح املغيث العجيل :
ِ
ُ
ـــام
األطــــواق
ــي
ـام ْت في الرقــــــاب َلـــ ُه أيـــاد
والنـاس َ
ُ
الح َم ُ
ه َ
َأ َق َ
 8ـ قال احلطيئة( )٣يستعطف اخلليفة عمر ريض اهلل عنه :
ـول ألَ ْفراخٍ بِ ِ
ِ ()٤
ُزغ ِ
مــاذا َت ُق ُ
ـج ُر
ــذي َم
ـــــرخٍ
ــاء وال َش َ
احل َواص ِل ال َم ٌ
َ
ْـب َ
َ
 9ـ قال الشاعر :

ـــر َأ ْخ َشــــــى
ال َأ ْرك
َـــــب ال َب ْ
ُ
ـح َ
ِ
ــــــاء
ــــــــو َم
وه
طــي ٌن َأ َنـــــا ْ
َ
ٌ

َعــــ َلي ِمنْــــــه المعــــاطِ
ــــــب
ْ
ُ َ َ
َّ
ِ
ــــب
المـــــــاء َذ ِائ
وال ِّطـــــي ُن في
ْ

( )١القرى  :الضيافة واإلكرام.
( )٢احلشاشة  :بقية الروح يف املريض ،أو اجلريح.
مشهورا بشعره يف اهلجاء.
( )٣هو جرول بن أوس بن مالك ( ..ـ 45هـ) شاعر خمرضم كان
ً
( )٤زغب احلواصل  :أول ما ينبت من الريش عىل حواصل الطري.

76

ً
رابعا  :الكــنايـة

األمثلة

 1ـ قالت اخلنساء يف أخيها صخر :
العم ِ
ِ
ـــاد رفِ
ويل النِّج ِ
َط ُ
ـاد
ُ
َ
يــــــــع َ
َ
 2ـ قال أمحد شوقي وهو يف املنفى :
ـــوك ب ِ
ِ
ٌ
ـــــيل
خ
ــم ما َأ ُب
َ
يـا ا ْبنَــ َة ال َي ِّ
الإي�ضـــــاح

ِ
ِ
ــــاد إذا مـــا َشــــــــ َتا
الر َم
ــير َّ
كَث ُ
وح ْب ِ
س؟
مـا َلـــــ ُه ُمو َل
ــــــع بِ َمـنْ ٍع َ
ٌ

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
و(طويل النجاد) يدل عىل طول القامة وهذه صفة أيضا ،و(كثري الرماد) يدل عىل الكرم ،وهذه صفة
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.

أمرا سي ًئا جيب إخفاؤه.
نرش غسيله  :أظهر ً

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 اإلجياز واالختصار ،كام أهنا وسيلة لإلقناع حيث تقدم لنا املعاين
املؤكدة بدليلها.

وأخريا فالكناية أسلوب مهذب ،حيث عن طريقها ُيعبرّ عن املعنى املستهجن القبيح باللفظ املهذب،
ً
وقد كنى القرآن الكريم عن اجلامع بالرفث ،وعن احلدث بالغائط.
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اخلـال�صـــــــة
الكناية هي  :لفظ استعمل يف غري معناه األصيل الذي وضع له ،مع جواز إرادة املعنى األصيل
وتنقسم الكناية إىل قسمني :
 1ـ كناية عن صفة( ،)1أي  :معنى.

 2ـ كناية عن موصوف ،أي  :ذات.
تدريب حملول

عني موضع الكناية ،واذكر املراد منها ،ونوعها فيام يأيت :

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 2ـ قال املتنبي يمدح سيف الدولة النتصاره عىل الروم :
َ
ُ
َ
تمــر َ
بـاسـم
ْـــرك
ــاح و َثغ
ـمى َه ِزيمـــ ًة
بـك
ووجهـك َّ
وض ٌ
ُ
األبطــال َك ْل َ
ُّ
 3ـ قال امرؤ القيس يف معلقته :
و ُت ْض ِحي َفتِ ُ ِ
المس ِك(َ )٢فو َق فِر ِ
الض َحى لم َتنْ َتـطِ ْق(َ )٣عن َت َف ُّض ِل
اشها
وم ُّ
يت ْ
َن ُؤ ُ
ْ َ
 4ـ قال البارودي يرثي زوجته :
في جـو ِ
ـز ْز عـــلي بِــــ َأ ْن َأر ِ
ِ ()٤
َأ ْع ِ
ـداد
اك َر ِهينَـــــة
ف َأغْـ َب َـر َقـــاتِ ِم األَ ْس َ
َ ْ
َ
َّ
( )1املراد بالصفة هنا الصفة املعنوية كالكرم ،والغنى ،والعلم ،واجلامل ،والطول ال النعت املعروف يف دروس النحو.
( )٢فتيت املسك  :ما ُي ُّ
دق من املسك.
( )٣مل تنتطق  :مل تلبس النطاق ،وهو أشبه باحلزام؛ واملعنى مل حتتج إىل شد النطاق لتعمل؛ ألن يف بيتها من يكفيها العمل.
( )٤األَ ْس َداد  :الطرق املغلقة.
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﴾

األحزاب .

 5ـ قال حافظ إبراهيم( )١عىل لسان اللغة العربية ين َعى حظها بني أهلها :
ِ ()٢
َسـ َقى ال ّلـ ُه في َب ْط ِ
ــز َع َل ْيــــها َأ ْن َت ِلــــي َن َقـنَـاتي
يـر ِة َأ ْع ُظـم ًا
َي ِع ُّ
ـن َ
الج ِز َ

احلـــــل

الرقم

موضع الكناية

1

بلغت القلوب احلناجر

3

نؤوم الضحى

2
4
5

املراد منها
الشدة والكرب

كناية عن صفة

الرتف

كناية عن صفة

وجهك وضاح وثغرك باسم

الثقة بالنرص

أغرب قاتم األسداد

القرب

أن تلني قنايت

الضعف
تدريبـــــــات

()1

نِّبي موضع الكناية ،واملراد منها ،واذكر نوعها فيام يأيت :

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ القمر.

﴾ املائدة . 75 :

( )١هو حممد إبراهيم فهمي ( 1287ـ 1351هـ) شاعر النيل ،له ديوان شعر ومؤلفات.
( )٢القناة  :الرمح.
ِ
(ُ )3درس  :مفردها د َسار  :خيط من ليف ُت َش ُّد به أنواع السفن.
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نوعها
كناية عن صفة
كناية عن موصوف
كناية عن صفة

()1
مفتخرا :
 3ـ قال احلصني بن حمُ ام
ً
()٢
ومنَا
َف َل ْسـنَا على األَ ْع َقـاب َت ْدمى ُك ُل ُ

 4ـ قال الشاعر :

الضـــاربي َن بك ِّ
ـض ِمخْ َ
ــذم
ُـل أ ْب َي َ
َّ

()٣

ِ
الد َمــــا
ولك ْن َعــلى َأ ْق َد ِامنــا َت ْقـ ُط ُر ِّ
ِ
وال َّط ِ
جـــــام َع األَ ْضــــغَان
ـاعني َن َم

 5ـ قال أبو الطيب املتنبي يف وصف قتال سيف الدولة بني كالب :
اب
��م َح ِر ٌير
��س ُ
��م ُت َر ُ
��س�� ُط ُ
��ح ُ
َو َص�� َّب َ
��س�� ُط ُ
��ه ُ
��م و ُب ْ
��ه ْ
��ه ُ
��م و ُب ْ
��اه ْ
��م َّ
َف َ
ِ
ِ ِ
ِ
اب
��ه��م َقنَا ٌة
َ��م�� ْن في كَ�� ِّف��ه منْ ُه ْم خ َض ُ
َو َم���� ْن ف��ي كَ�� ِّف��ه م��نْ ُ
ك َ
 6ـ قال البحرتي يصف َق ْت َله الذئب :
ُون ال ُّلـب والر ْعب ِ
َ ()٤
بح ْي ُث َيك ُ
والح ْق ُد
َف َأ ْت َبـ ْع ُتـها ُأ ْخ َـرى َف َأ ْض َل ْل ُت َن ْصـلها
ُّ ُّ ُ
َ

 7ـ قال الشنفرى يصف امرأته :
ــوت بالمــــالم ِة حـــ َّل ِ
ِ
ت
ــوم َب ْي ُتـــها
َي ُ
َ َ
ـجاة مــ َن ال َّل ْ
بمنْ َ
إذا َمـا ُب ُي ٌ َ
بيــت َ
عمر ْبن أيب ربيعة :
 8ـ قال ُ
ِ
ِ
ــم
ـو َفـل
ــمس َ
ــرط َّإمـا لنَ ْ
وهاش ُ
وإمـا َعـ ْب ُد َش ْ
َأبوهـا َّ
َبعــِ ْيد ُة َم ْهــوى ال ُق ْ
 9ـ قال أمحد شوقي :
َهما الو ِ
اهـي الــذي ُث ِك َ
الشــ َبا َبـا
ــم
ــل َّ
َولِـــي َب ْيـــ َن ُّ
َ َ
الضـــ ُلوع َد ٌم و َل ْح ٌ
 10ـ قال إيليا أبو مايض خياطب املتكرب املتعجرف الذي نيس أنه خلق من تراب كبقية البرش :
ِ
ِ
��ص��ا َل تِ ًيها و َع ْر َب ْد
��ي ال�� ِّط��ي�� ُن َس��اع�� ًة َأ َّن��� ُه طِيـ
ـ�� ٌن َحق ٌير َف َ
َن��س َ
و ح���وى ا َمل َ ِ
َو كَ��س��ا ا خلَ ُّ ِ
��ي��س�� ُه َف َت َم َّر ْد
باهى
��م�� ُه َف َت َ
َ َ
���ال ك ُ
��س َ
���ز ج ْ
َ
احلصني بن حمُ َام الذبياين ( ...ـ  10ق هـ) شاعر فارس جاهيل ،يف شعره حكمة.
( )١هو ُ
(ُ )٢ك ُلومنا ُ :جروحنا.
( )٣أبيض خمذم أي السيف.
( )٤الن َّْصل َ :ح ِديد ُة السهم.
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َم ِّثل للكنايات التالية يف مجل من إنشائك :

كناية عن صفة الرسعة

()2

ـ كناية عن موصوف هو القلم

()3
ف ُت َكنِّي عن ٍّ
كل مما يأيت ؟ مبينًا نوع الكناية :
َك ْي َ

ـ كناية عن موصوف هو الطائرة.

الرسور ـ كثرة األسفار ـ الطول ـ البخل ـ كثرة العلم.

()4

استخدم الكلامت التالية حسب املعاين التي تقابلها يف مجل من إنشائك ،مبي ًنا نوع الكناية :

 1ـ بنات الدهر
 2ـ بنو الدنيا
 3ـ ثالثة األثايف
 4ـ فاكهة الشتاء
 5ـ ابن الغامم
 6ـ سليل البخار
 7ـ خرساء األساور
 8ـ نفش ريشه
 9ـ قلب له ظهر املِ َج ِّن
 10ـ ورم أنفه
 11ـ قلبه يف جناحي طائر
 12ـ قرع سنه
 13ـ ناعمة الكفني
 14ـ نقية الثوب
 15ـ مهبط الوحي

(حوادثه ومصائبه)
(الناس)
(املصيبة العظيمة)
(النار)
(البرَ َ د)
(القطار)
(املرأة السمينة)
(تباهى وزها)
(أظهر خالف ما عهد عنه)
(الغضب)
(اخلوف)
(الندم)
(الرتف)
(العفة)
(أرض اململكة العربية السعودية)
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تدريبات عىل موضوعات علم البيان
()1

نّبي أركان التشبيه واذكر نوعه يف النصوص التالية :
 1ـ قال البحرتي يف وصف بركة املتوكل :
َتنْصب فِيها و ُف��و د الم ِ
اء ُم ْع ِج َل ًة
َ ُ
َ ُّ
ُ َ
كَأ َّنما ا ِلف َّض ُة ا ل َب ْي َضا ُء َسا ِئ َل ًة
اءت في َج َو انِبِها
��ر ْ
وم َت َ
إذا النُّ ُج ُ

كالخَ ْي ِل َخ ِ
ار َج ًة ِم ْن َح ْب ِل ُم ْج ِر َيها
من السب ِ
ائك َت ْج ِر ي في َم َج ِ
ار يها
َّ َ
ال َح ِس ْب َت َس َما ًء ُر ِّك َب ْت فِيها
َل ْي ً
ريش ال َّط ِ
واو ِ
َ
يس تحكيه و َت ْح ِك َيها

ٍ
���ز ُال َت َر ى
محفوف ٌة
ب��ري��اض ال َت َ

 2ـ قال أبو العالء المعري :
الح ْسـ
الص ْب ُح في ُ
ُر َّب َل ْي ٍل َك َأ َّنه ُّ
وال��ب��در طِ ْف ٌل
قلت
فكأني م��ا
ُ
ُ
ِ
الز ْنـ
وس ِم��ن ِّ
���ر ٌ
َل ْي َلتي ه��ذه َع ُ
��و ُم َع�� ْن ُج ُفونِ َي فِيها
��ر َب ال��نَّ ْ
َه َ

َان َأ س��و د ال َّطي َلس ِ
ِ
ـن ْ ،
ان
وإن ك َ ْ َ َ
ْ َ
ِ
نفوان
وش��ب��اب الظلماء ف��ي ُع
ُ
ـ��ج َ ،عليها َق ِ
��د ِم�� ْن ُج َم َ
ان
ِ
�لائ ٌ
ْ
���ؤ ِ
اد الجب ِ
األم ِ
ان
��ن َع�� ْن ُف َ
ََ
��ر َب ْ
َه َ
( )1

ِ
ب:
 3ـ قال ابن األنباري في ابن بقية الوزير لما ُصل َ
إح��د ى المع ِج َز ِ
اة وف��ي المم ِ
ُع�� ُل��و في الحي ِ
ات
��ت
ات
َ
َل َح ٌّق َأ ْن َ
ُ ْ
َ
ٌّ
َ َ
لهبا ِ
ِ
كَ��م ِّ ِ
��م��ا إ َل�� ْي ِ
��د ْي َ
ت
اء
دت َي َ
َم َ
��د َ
��ه��م بِا ِ َ
��ك َن ْح َو ُه ُم ْ
��د ه َ
َ
احت َف ً
َ��أن النَّاس ح��و َل َ ِ
ِ ()2
���د َ
ك َّ
الصالَت
اموا
ُو ُف���و ُد َن َ
���ام ِّ
َ َ ْ
اك َأ َّي َ
��ك حي َن َق ُ
ـــائم فِ
كَــأ َّن َك َق ِ
ِ
ال ِة
���م ِق��� َي���ا ٌم
يــــهم َخطِــــي ًبا
للص َ
َّ
َو كُ��� ُّل ُ
���ه ُ
ٌ
( )1الطيلسان  :نوع من األوشحة يلبس عىل الكتف أو حييط بالبدن خال من التفصيل واخلياطة.
( )2الصالت  :مجع صلة وهي ال َعطِ َّية.
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 4ـ قال حافظ إبراهيم يصف البحر وهو في رحلة على الباخرة :
أ ن���ا ب��ا ل��لّ��ه منهما ُم ْس َت ِج ُير
��ر ُي ِغ ُير
عا ٌ
صف ير تمي (  )١و َب ْ
��ح ٌ
محُ ْنِ َق ٍ
( )٤
()٢
ٍ
ّ
ُ
األم���واج
وك���أن
نفس تثور
أشجان
ات ( ، )٣
وه��ي َتوالىَ
َ
َ
ِ
( )٦
ِ
ُور
اجلبال عىل ال ُفلـ
ف��ت (ِ )٥م ْث َل
ُث َّم َأ ْو ْ
ـ��ك ولل ُف ْل ِك َع ْ
��ز َم�� ٌة ال تخَ ُ
ِ
ور
كالسيـ
وه��و (  )٧آن ًا َينْ َح ُّط ِم ْن ُعلو
ـ��ل وآن��� ًا يحَ ُ ��و ُط��ه��ا منه ُس ُ
َّ
ِ ( )٨
ِ
عات ك��ا َد ْت َشعا ًعا َتط ُري
خائرات
��وس��ن��ا
جاز ٌ
ٌ
وع��ل��ي��ه��ا ُن�� ُف ُ

()2

قال حافظ إبراهيم يف األم :

���د َر َس��� ٌة إ َذ ا َأ ْع َد ْد َتها
ا ألُ ُّم َم ْ
ا ألُ ُّم َر ْو ٌض ْ
الح َيا
��ه َ
��د ُه َ
إن َت�� َع َّ
ا ألُ ُّم ُأ ْس�� َت��ا ُذ ا ألَ َس���اتِ َ
���ذ ِة ا ألُ َلى

ب ا ألَ ْعر ِ
اق
َأ
َ
ع���د ْد َت َش ْع ًبا َط ِّي َ
َ
ب��ال��ر ِّي َأ ْو ر َق َأ َّي��م��ا إير ِ
اق
َ
َ
ِّ
ِ
��د ى اآل َف ِ
اق
��م َم َ
��ر ُه ْ
َش َغ َل ْت َم��آث ُ

��ل�ا ُق َتنْب ُت كَا لنَّبا ِ
ت
هي ا ألَ ْخ َ
َ
ُ
����م أ َر للخال ئق م�� ْن َم ٍّ
حل
َو َل ْ
��د َر َس�� ٌة َت َسا َم ْت
َف ِح ْض ُن ا ألُ ِّم َم ْ

��ق��ي��ت بِ��م ِ
��اء المكْر م ِ
ات
إذا ُس ِ َ ْ
َ ُ َ
َ
��ن ا ألُ مها ِ
��ه��ذ ب��ه��ا ك ِ
��ض ِ
ُي ِّ
ت
َ��ح ْ
َّ َ
ب��ي��ة ا ل��ب��نِ��ي��ن َأ ِو ا لبنَا ِ
بِ�� َت��ر ِ
ت
َ
َ
َ

وقال معروف الرصايف يف املعنى نفسه :

اقرأ األبيات السابقة قراءة تأمل وتذوق ،ثم أجب عماّ ييل :

 1ـ ما أثر األم يف تربية بنيها ؟ وما واجب األبناء جتاه أمهاهتم ؟
 2ـ استخرج طريف التشبيه يف التشبيهات الواردة يف النصني ؟
( )١يرمتي  :يشتد يف هبوبه.
( )٣حمنقات  :غاضبات.
( )5أوفت  :أرشفت.
( )٧الضمري (هو) واهلاء يف قوله  :منه  :للبحر.

( )٢تواىل  :تتواىل.
( )٤تثور  :هتيج.
( )٦ختور  :تضعف.
( )٨طارت نفسه َش َعا ًعا  :أي ذهبت متفرقة من خوف ونحوه.
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 3ـ اذكر وجه الشبه يف تشبيه الشاعر األم باملدرسة.

أتم التشبيهات التالية ،مبينًا نوع التشبيه :

()3

 1ـ انطلقت السيارة كأهنا .............................................

 2ـ اختفى  ....................مثل اختفاء الظالم عند إرشاق الصباح.
 3ـ  ...........................................وكل فتاة بأبيها معجبة.
 4ـ بدت عيناك كأهنام ................................................

 5ـ ال تكن كا  .............................تكسو الناس وهي عريانة.

وكا  .......................................تيضء للناس وهي حترتق.

وكا  ...........................................نفع غريه ويرض نفسه.

 6ـ تالشت أحالمنا كام ..............................................

 7ـ  ........................................كالرب كان ألتفه األسباب.

()4
قال ابن زيدون( )1يف سجنه خياطب الوزير أبا حفص ْبن برد :
اس
م����ا ع���ل���ى َظ
����نّ����ي َب ُ
َ
ي����ر ِس َها ٌم
و ا ل����م����ح����ا ذ
ُ
وب����ن����و األي�����������ا ِم أخيا

ه���ر و َيا ُسو
ي���ج���ر ُح ا ل���د ُ
( )3
ي���ر ِقيا ُس
و ا ل���م���ق���ا د ُ
ف (  : )4س����را ٌة ( ِ )5
( )6
وخ َساس
ٌ
َ

( )1هو أمحد بن عبد اهلل األندليس ( 394ـ 463هـ) وزير وكاتب شاعر.
( )2ياسو  :يأسو  :يداوي.
( )3قياس  :مجع قوس.
( )4أخياف  :خمتلفون.
( )5رساة  :أرشاف.
( )6خساس  :أذالء ومنحطون.
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( )2

م���ت���ع��� ٌة ذ ا ك ا ل ّلبا ُس
( )١
ل��وا ع��ن ال��ع��ه��دَ ،
اسوا
وخ ُ
ِ
( )٢
���ه���ا ٌش و ا ْنتِ َها ُس
ف���ا ْن���ت َ
( )٣
ِ
ئ���ب ا عتِ َسا ُس
و ل���ل���ذ
���ل��� ْل���غَ���ي ِ
َف ِ
ا ْحتِ َبا ُس
���ث
ْ
ِ
��ع��اس ؟
ال��م
��ج��د ال��نُّ
ُ
ُم�� ْق�� َل�� َة َ
إ َّن َع����ه ِ
( )٤
َ
����ك آ ُس
����د ي َل
ْ

ل����د ْن����ي����ا و لك ْن
ن��ل��ب��س ا
ّ
ٍ
���ش���ر َحا
م���ا َت�����رى ف���ي َم��� ْع
أ ذ ؤ ٌب ه���ا م���ت بِ َل ْح ِمي

���م
ك
ُ
ُ���لّ���ه ْ
َو َل���ئ��� ْن

���س ُ
���أل ع���ن حالي
َي ْ
م��س��ي��ت َم ْح ُبو ًسا
أ
ُ

ف���ت���أ م���ل ك���ي���ف يغْشى

����د ك َو ْر ًد ا
����ه ُ
ال َي���كُ��� ْن َع ْ

السابق ،ثم أجب عماّ يأيت :
النص
َ
اقرأ ّ

 1ـ وصف ابن زيدون أصدقاءه ،فبم وصفهم ؟

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

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

()5

موضحا االستعارة وقرينتها،
نِّبي نوع املجاز اللغوي يف الكلامت املكتوبة باألزرق يف األمثلة التالية،
ً
واملجاز املرسل وعالقته :
﴾

 1ـ قال تعاىل ﴿ :

سورة اإلرساء.

خاسوا  :خانوا.
(ُ )1
()2االنتهاش  :األخذ باألرضاس ،واالنتهاس (بالسني)  :األخذ بمقدم األسنان.
( )3اعتساس  :طلب الصيد بالليل.
( )4الورد رسيع الذبول ،واآلس يدوم فهو بطئ الذبول.
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 2ـ من دعاء الرسول ﷺ عند السفر « :اللهم إ ّنا نسألك يف سفرنا هذا البرِ َّ والتقوى ،ومن العمل ما
ِ
الصاحب يف السفر ،واخلليفة يف األهل،
واطو َعنَّا ُب ْع َد ُه ،اللهم أنت
هون علينا سفرنا هذا،
ُ
ترىض ،اللهم ّ
اللهم إين أعوذ بك من وع َث ِ
اء السفر ،وكآبة املنظر ،وسوء املنقلب يف املال واألهل والولد» رواه مسلم.
َ ْ
 3ـ قال الشاعر :

كروضــة س ِ
ٍ
ــــق َي ْت َسـحا ًبا
ــت
و ُكنْ َ
ُ

ِ
الســــحاب
َف َأ ْثنَ ْ
ـت بالنَّســي ِم عـلى َّ

الصبح البدي ِع وقد َب َد ا
ُا ْن ُظ ْر إلى
ِ
غ ِ
زه��ر النجو ِم وإنما
��ت ب��ه
َ��ر َق ْ
ُ

ِِ
الم َت َد ِّفق
بمــائه ُ
َيغ َْشى الظــالم َ
ِ
ُ
كالز ْو َر ِق
ال��ه�لال ألَ َّن���ه
��م
َّ
َس��ل َ

ُ
خفـاء
نســرق الدمــع في الجيــوب
ً

ِ
األشــــــواق
وبنـا مــا بنــــا مــن

و َأ ْق َب َـل يمشــي في البسـاط فمـا َد َرى

إلى البحر يمشـي أم إلى البـدر َي ْر َت ِقي

ال��م��ج��د ل��ن��ا ل��م��ا رآنا
ض��ح��ك
ُ

ِ
��ص�� ُب��وغً��ا لوانا
���د ِم
بِ َ
األب��ط��ال َم ْ

 4ـ قال ابن متيم :

 5ـ قال الرشيف الريض يف الوداع :

 6ـ قال البحرتي يف مدح الفتح بن خاقان :
اإلي������وان(ِ )1
������ؤدون ال��ت��ح��ي�� َة م��ن ٍ
ِ
ٍ
َ
باد
إل��ى
بعيد
ُي
ق��م��ر م��ن
َّ
وك��م لك من ٍ
ٌ
فضل ك َف ْض ِل َك في ا ألَ يادي
لها
��اء عندي
ي��د َب�� ْي َ
��ض َ
ِ
سيف الدولة احلمداين :
 7ـ قال أبو الطيب املتنبي يف مدح
 8ـ قال الشاعر يف شهداء فلسطني :

ف ل��ل��م��و ت أ ن ُنطعم ُه
ش����ر ٌ

أن��ف��س�� ًا َج���بّ���ار ًة ت��أب��ى الهوانا

( )1اإليوان  :البناء العايل الواسع.
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حدد موضع الكناية ،واذكر نوعها فيام يأيت :
ِّ

()6
﴾

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿:

 2ـ قال الرسول ﷺ « :أكثروا من ذكر هادم اللذات» رواه الرتمذي.
مادحا :
 3ـ قال الشاعر ً

ُ
الرجـــال تحـ َّفـــ ُظوا
إذا مـا تــراءاه

قـريب
العــوراء( )1وهـو
فلم ُتنْـــ َط ِق
ُ
ُ

صفـوا
ونشــرب إن ور ْدنا المـــــاء
ً

كــد ًرا وطيـــنًا
ويشــــرب غـــيرنا َ

دق َّ
ســليـل الـنـــار(َّ )2
ورق حـــتى

َّ
الســـــالال
كــــأن أبـــاه َأ ْو َر َثــــ ُه ُّ

عمرو ْبن كلثوم :
 4ـ قال ُ

 5ـ قال املعري يف السيف :

 6ـ عىل محلة األقالم يف بالدنا مسؤولية كبرية جتاه دينهم ووطنهم.
 7ـ قال جرير :

تيـم
األمـر حين
و ُيقــضى
ُ
تـغـيــب ٌ
ُ
 8ـ قال أمحد شوقي يف رأس سنة 1329هـ :
مـم الهــــالل مقـــــال ًة من صادق
ُأ َ

وال ُيســــتأمرون وهـــم شـــــهو ُد
أليــــق بالرجــال مقــاالً
ُ
والصـدق
ُ

(ُ )1تنطق العوراء ُ :يتلفظ بالكالم القبيح.
( )2سليل النار  :املسلول من النار املخرج منها.
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الكهف . 42 :

علم البديع

أوالً  :تعريفه وموضوعاته

األمثلة

 1ـ كان من دعاء النبي ﷺ إذا قام من الليل :
حاكمت ،فاغفر
خاصمت ،وإليك
أنبت ،وبك
آمنت ،وعليك
«اللهم لك
ُ
ُ
توكلت ،وإليك ُ
ُ
أسلمت ،وبِ َك ُ
ُ
املقدم وأنت املؤخر ،ال إله إال أنت» رواه البخاري.
أعلنت ،أنت
أرسرت وما
أخرت ،وما
قدمت وما
يل ما
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
 2ـ جاء يف حديث أم زرع « :زوجي رفيع العامد ،طويل النجاد ،عظيم الرماد ،قريب البيت من النَّ ِ
اد»
رواه البخاري.

الإي�ضـــــاح

عرفت فيام سبق أن علم املعاين هو العلم الذي هيتم 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.
يف املثال األول تلحظ اإليقاع املتمثل يف انتهاء أكثر مجلة بالتاء املضمومة التي تســمى تاء الفاعل،
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 ورون ًقا وحتسينًا.
هذا التحسني الذي رأيته هو ما خيتص به علم البديع ،وملا كان هذا النوع من التحسني معتمد ًا بشكل
ظاهر عىل اجلانب اللفظي ُس ِّمي التحسني اللفظي ،ويشمل السجع واجلناس وغريمها.
وانظر مرة أخرى إىل الكلامت التالية (قدمت وأخرت) ،وكذلك (أرسرت وأعلنت)( ،واملقدم واملؤخر)،
جتد أن كل كلمة حتمل معنى مضا ًّدا لألخرى يسهم يف حتسني املعنى وتوضيحه ،وإظهاره بصورة جلية
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متميزة ،وقد قيل ( :وبضدها تتميز األشياء) ،وملا كان هذا اللون من التحسني يعتمد بشكل واضح عىل
املعنى ُس ّمي التحسني املعنوي ،ويشمل الطباق واملقابلة والتورية وغريها.
فعلم البديع إذ ًا 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
ال رسم عىل قطعة قامش بالية !!.
منظرا مجي ً
كان ً

اخلـال�صـــــــة
علم البديع  :هو العلم الذي يعرف به طرق حتسني الكالم.
أقسامه :
يكون التحسني  :لفظ ًّيا ومعنو ًّيا.
معتمدا عىل اللفظ  :كالسجع واجلناس.
فاملحسن اللفظي  :ما كان التحسني فيه
ً
معتمدا عىل املعنى  :كالطباق واملقابلة والتورية.
واملحسن املعنوي  :ما كان التحسني فيه
ً

رسم توضيحي يبني موضوعات علم البديع
علم البديع
(طرق حتسني الكالم)

التسحني املعنوي
الطباق

املقابلة

التحسني اللفظي
السجع

التورية
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اجلناس

ً
ثانيا  :من فنون البديع

 1ـ السجع

األمثلة

 1ـ قال رسول اهلل ﷺ « :إن اللهّ َح َّرم عليكم عقوق األمهات ،ومن ًعا وهات ،ووأد البنات وكره لكم
 :قيل وقال ،وكثرة السؤال ،وإضاعة املال» رواه البخاري.
 2ـ قال أحد الكتاب يف وصف الكتابة « :الكتابة ـ أهلمك اهلل 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».
 3ـ قال أمحد شوقي يف وصف الصوم :
«الصوم ِح ْر َم ٌ
ان مرشوع ،وتأديب باجلوع ،وخشوع للهّ وخضوع .يستثري الشفقة ،وحيض عىل الصدقة،
ويكرس ِ
الكبرْ  ،و ُي َع ِّلم الصرب».
ُ
الإي�ضـــــاح
حني تلقي نظرة عامة عىل النصوص السابقة تلحظ ظاهرة مشرتكة وهي أن بعض عباراهتا تتشابه يف
احلروف التي تنتهي هبا.
ففي حديث الرسول ﷺ نجد التشابه بني قوله :

«عقوق األمهات ،ومن ًعا وهات ،ووأد البنات» يف االنتهاء بحرف التاء.

ويف قوله ﷺ « :قيل وقال ،وكثرة السؤال ،وإضاعة املال» تشابه يف االنتهاء بحرف الالم.

وهذا النوع من التشابه واالتفاق يف احلرف األخري من اجلمل والعبارات يضفي عىل الكالم إيقا ًعا

صوت ًّيا عذ ًبا.
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تشبيها له بام يصدر من أصوات احلامم؛ ألن العرب تسمي ما
وكل كالم اتفقت أواخره يسمى سج ًعا،
ً
يصدر من احلامم من أصوات تتامثل أواخرها سج ًعا.

ويف النص الثاين مجل اتفقت أواخرها ،ال خيفى عليك إدراكها ،ومثل ذلك يف وصف أمحد شوقي
للصوم.
وقد يكون االتفاق يف احلرف األخري وحرف قبله أو أكثر ،فالعبارات املنتهية بالكلامت التالية (األمهات،
وهات ،والبنات) من حديث الرسول ﷺ  :تتفق فيام بينها مجي ًعا بحرف التاء واأللف قبلها ،واهلاء قبلهام
يف كلمتي األمهات ،وهات ،وكل ذلك يسمى سج ًعا.

ومع أن السجع يضيف إىل الكالم إيقا ًعا صوت ًّيا ،يسهم يف حتسني الكالم وجتميله ،إال أن اإلكثار منه،
أثرا سلب ًّيا ،حيث يدعو إىل التكلف والصنعة ،فتكون األلفاظ هي الغاية بدالً
واإلفراط يف استعامله حيدث ً
من أن تكون وسيلة للمعنى.

ولذلك فأحسن السجع ما جاء عفو اخلاطر غري متكلف ،وما كانت ألفاظه تابعة ملعانيه.
صوتيا مجيالً ،يساعد عىل اإلصغاء إىل الكالم ،وسهولة حفظه.
وفائدته أن حيدث إيقا ًعا
ًّ

بقي أن تعلم أن من العلامء من كره إطالق مصطلح (السجع) عىل ما جاء من آيات كتابه العظيم متفقة
﴾ ( .)1حمتجني
األواخر مثل  :قوله تعاىل ﴿ :
بقوله ﷺ « :إياكم وسجع الكهان»( ،)2وهلذا أطلقوا عىل ما جاء يف كتاب اهلل مما يشبه السجع «الفواصل»
﴾ (.)3
اعتام ًدا عىل قوله سبحانه ﴿ :
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.

وقد شاع السجع يف كتابات بعض األدباء واملؤلفني يف فرتات زمنية من التاريخ اإلسالمي ،بل إن
بعضهم كان يلتزم السجع يف كل كتاباته ،ويكتفي آخرون من السجع بعنوان الكتاب.
( )1سورة املدثر  1 :ـ . 4

( )3سورة فصلت . 3 :

( )2رواه أبو داود.
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اخلـال�صـــــــة
السجع هو اتفاق أواخر اجلمل يف احلروف.
تدريب حملول

حدد مواضع السجع يف النصوص التالية وبني ما اتفقت فيه :

 1ـ قال رسول اهلل ﷺ « :ما من يوم يصبِح العباد فيه ،إال ملكان ينزالن ،فيقول أحدمها  :اللهم ِ
أعط
ُ
ُ
ِ
منْ ِف ًقا َخ َل ًفا ،ويقول اآلخر  :اللهم َأ ْع ِ
ط ممُ ْسكًا َت َل ًفا» متفق عليه.
ُ
ِ
ِ
 3ـ قال أبو هريرة ريض اهلل عنه « :كان رسول اهلل ﷺ يتعوذ من َج ْهد البالء ،و َد َرك( )1الشقاء ،وسوء
القضاء ،وشامتة األعداء» رواه البخاري.
 3ـ احلُ ّر 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
رقم املثال

1
2
3
4
5

ما اتفق عليه السجع

مواضع السجع

خلفا ،تلفا

حرف الالم والفاء

البالء ،الشقاء ،القضاء ،األعداء

اهلمزة املسبوقة بألف

غيث ،ليث

الياء ،والثاء.

وىف ،كفى ،عفا

العشرية ،الذخرية ،الرسيرة

الفاء واأللف املقصورة
الياء والراء والتاء املربوطة

الدرك  :أقىص قعر اليشء.
(َّ )1
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تدريبـــــات

حدد مواضع السجع يف النصوص التالية :
ِّ

()1

 1ـ قال رسول اهلل ﷺ « :ليس لك من مالك إال ما أكلت فأفنيت ،أو لبست فأبليت ،أو تصدقت
فأمضيت» رواه البخاري.

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

 3ـ وقال احلريري( )1يف 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 :

 1ـ 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( ،)2إن ركبت ُه هام ،وإن ركبه غريي .»...............
 2ـ من أطاع غضبي أضاع ..................

 3ـ استغن عمن شئت تكن أمريه ،واحتج إىل من شئت تكن .................
ِ
زالت األحلاظ ،وسقطات  ،.............وشهوات احلنان ،وهفوات ..............
 4ـ اللهم اغفر
( )1هو القاسم بن عيل احلريري ( 446ـ 516هـ) أديب كبري ،صاحب املقامات املشهورة.
( )2البواري  :احلُصرُ املنسوجة.
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 5ـ علـيك بصحــبة من إن صحبـته  ................وإن احتـجت إليه مانك( ،)١وإن رأى منـك
خــلة  ...............أو حسنة عدها ،وإن سألته  ،..................وإن أمسكت عنه ابتداك.
 6ـ دخلت أعرابية عىل أحد األمراء ،فقالت :

«أصلح اهلل األمري ،وأمتع بهَ ،ح َدرتنا( ،)٢أشكو إليك سنة اشتد بالؤها ،وانكشف َ ،..............أ ُع ُ
ول
صبيـة صغـارا ،وآخرين  ،..............ختفضنا خافضة ،وترفعـنا ُ ،................لمِ ِل ٍ
الدهر
ت ِمن َّ
ً
ماَّ
()٣
َب َر ْين  ،............وأذهبن حلمي ،وقد مات  ،.............وغاب الرافد  ،فاصنع يل إحدى ثالث :
إما أن تردين إىل  ،................أو حتسن صفدي( ،)٤أو تقيم أودي.
فقال  :بل أمجعها لك .فلم يزل جيري عليها حتى ماتت».

()3

استفد من بعض الكلامت التالية يف صياغة عبارات مسجوعة عىل غرار املثال التايل :
مديدا،
1ـ ً

رشيدا،
ً

محيدا،
ً

نضيدا،
ً

 2ـ مشكورة،

مذكورة،

مأثورة،

مأمورة.

 3ـ نظر،

أمر،

شكر،

حرض.

 4ـ صاهنا،

مكاهنا،

إحساهنا،

امتناهنا.

مديدا.
 1ـ أهلمك اهلل رأ ًيا
رشيدا ،وعم ً
عمرا ً
ال ً
ً
محيدا ،ومنحك ً
2ـ
3ـ

4ـ

( )١ما َنك  :أعطاك.
( )٢حدرتنا  :دفعتنا واألصل يف احلدر  :احلط من العلو إىل السفيل.
( )٣الرافد  :املعطي املنفق.
( )٤صفدي  :عطائي.
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جديدا.
ً

 5ـ سامع،
5ـ

طائع،

جامع،

مانع.

انثر البيتني التاليني يف عبارات مسجوعة :
قال صفي الدين احليل(: )1

لقــوم أ َب ْت أخال ُقنـا شـــر ًفا
إ َّنـا
ٌ
بيض َصنَ ِائ ُعنا( ،)2ســو ٌد وقائعـنا
ٌ

()4

أن نبتدي باألذى من ليـس يؤذينـا

ُخ ْض ٌـر مرابعــنا ،حمُ ٌـر مواضيـنا

()3

( )1هو عبدالعزيز بن رسايا احليل ( 677ـ 750هـ) شاعر جميد ،له جمموعة من الدواوين ،وله كتاب يف البالغة.
( )2صنائعنا  :أفعالنا.
( )3مواضينا  :سيوفنا.
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 2ـ اجلنــاس

األمثلة

(أ)

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ النور.

 2ـ من أقوال الفضل بن سهل( )1وزير املأمون :
الص ْدر».
اسع َّ
للص ْد ِر إال َو ُ
«ال َي ْص ُل ُح َّ
 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 2ـ قال أبو العالء املعري(: )2

(ب)

﴾ القيامة.

الشـــعر أو بي ٍ
ٍ
الش ْع ِر
ت من َّ
َْ
َب ْيــت من ِّ ْ

ـه ُر في شـــيئين َر ْو َن ُق ُه
والح ْس ُن َي ْظ َ
ُ
صخرا :
 3ـ قالت اخلنساء ترثي أخاها
ً

()3

ِ
ـوانح
الج َ
الجــوى(َ )4ب ْيــ َن َ
ُء مــ َن َ

َّ
الشـــــــــــ َفا
البكــــاء ُه
إن
ـــــو ِّ
َ
َ

()5

 4ـ قال عبد اهلل ْب ُن رواحة( )6يف مدح الرسول ﷺ :
ِ
ِ ()8
َت ْح ِمـ ُل ُه النَّا َق ُة األَ ْد َم
ــما
ــــاء(ُ )7م ْع َتج ًرا
ُ
وره ال ُّظ َل َ
بال ُبــرد كال َب ْدر جـــ َّلى ُن ُ
وزيرا له.
( )1هو الفضل بن سهل الرسخيس ( 154ـ 202هـ) كان جموس ًّيا فأسلم عىل يد املأمون وأصبح ً
( )2هو أمحد بن عبداهلل التنوخي ( 363ـ 449هـ) شاعر فيلسوف ،عامل باللغة ،كان يلقب برهني املحبسني (العمى ،ومالزمته بيته) له شعر
كثري ومؤلفات عديدة.
(َ )3ر ْو َنقُه  :حسنه ومجاله.
احل ْزن.
اجل َوى ُ :
(َ )4
( )5اجلوانح  :الضلوع.
( )6هو عبداهلل بن رواحة األنصاري ( ..ـ 8هـ) من األمراء الشعراء استشهد يوم مؤتة.
( )7األدماء  :ذات البياض الواضح.
لف العاممة عىل رأسه.
( )8املعتجر  :الذي َّ

97

الإي�ضـــــاح
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 َبصرَ وهو
النَّ َظر ،فيكون معناها  :األنظار ،و(األبصار) يف املوضع الثاين بمعنى  :العقول ،فذوو األبصار معناها :
ذوو العقول.
تصدر
ويف قول الفضل بن سهل نجد كلمة الصدر جاءت مرتني ،ومعناها يف األوىل الرئاسة مأخوذة من ّ
اليشء ،والرئيس يتصدر قومه ،ومعناها يف الثانية  :احلليم ،مأخوذة من سعة الصدر ،واحتامل الشدائد.

وحني تتأمل هذه الكلامت املتامثلة جتد أهنا تشاهبت من أربعة وجوه  :نوع احلروف ،وهيآهتا (حركاهتا
وسكناهتا) ،وأعدادها ،وترتيبها ،فإذا اتفقت الكلمتان يف هذه الوجوه األربعة ُس ِّم َي ما بينهام من اتفاق
ومتاثل  :اجلناس التام ،واملعترب يف ذلك النطق ال الكتابة.
٭ ٭ ٭

وإذا نظرت إىل املجموعة (ب) وجدت أن كل مثال وردت فيه كلمتان متشاهبتان ،ولكنهام ليستا متفقتني
متاما كام هو احلال يف املجموعة (أ).
ً
ففي اآلية الكريمة جاءت الكلمتان ( :نارضة) و(ناظرة) ،خمتلفتني ،واالختالف يف نوع احلروف،
فاحلرف الثالث يف الكلمة األوىل هو حرف الضاد ،ويف الثانية حرف الظاء ،ومعنى ( :نارضة)  :حسنة
مجيلة ،ومعنى (ناظرة)  :مبرصة.

أيضا ،واالختالف بينهام يف هيئة الكلمة
(الش ْعر)
َّ
ويف بيت أيب العالء نجد كلمتي ِّ
و(الش ْعر) ،خمتلفتني ً
(احلركات والسكنات) ،ومعنى كل واحدة منها معروف.

أيضا ،واالختـالف بينهام يف عدد
ويف بيت اخلنساء جاءت كلمـتا (اجلوى) و(اجلوانح) ،خمتلفتني ً
احلروف  :حيث زادت الكلمة الثانية عىل األوىل حريف النون واحلاء.
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ويف بيت عبد اهلل بن رواحه ريض اهلل 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.

فإذا وقع االختالف بني الكلمتني يف واحد من هذه الوجوه األربعة ُس ِّمي اجلناس  :اجلناس غري
التام.
ولعلك حني تتأمل هذه النصوص التي اشتملت عىل اجلناس بنوعيه جتد أن اجلناس قد أضفى عىل النص
صوتيا متثل يف اإليقاع اللفظي ،والتنغيم الصويت ،وإثارة املتلقي ملعرفة معنى اللفظني،
وح ْسنًا
قيمة مجاليةُ ،
ًّ
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.
ال غري متكلف وإال كان ذلك
ويشرتط يف اجلناس لكي يضفي عىل النص حسنًا ومجاالً أن يكون قلي ً
وعائدا بأثر سلبي عىل املعنى.
سب ًبا يف ضعف األسلوب
ً

اخلـال�صـــــــة
اجلناس  :هو متاثل اللفظني أو تشاهبهام يف النطق ،واختالفهام يف املعنى.

اجلناس قسامن :

أ ـ اجلناس التام  :ما متاثلت فيه الكلمتان يف أربعة أمور :
 1ـ نوع احلروف
 2ـ احلركات
 3ـ العدد

 4ـ الرتتيب

ب ـ اجلناس غري التام  :ما تشاهبت فيه الكلمتان ،وكان االختالف يف واحد من األمور األربعة
السابقة.
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تدريبات حملولة

وبي نوعه فيام ييل :
ِّ
حدد موضع اجلناس ،نِّ

()1
﴾ سورة اهلمزة.

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 2ـ قال رسول اهلل ﷺ ِ :
«غ َفار غفر اهلل هلا ،وأسلم ساملها اهلل ،وعصية عصت اهلل » رواه مسلم.
 3ـ رحم اهلل امرأ أمسك ما بني فكيه ،وأطلق ما بني كفيه.
 4ـ قال أبو حفص املطوعي(: )1
ـر َضن عـلى الــر ِ
واة قصــــِيد ًة
ال َت ْع ِ َّ
ُّ
ـذ ٍ
الشــ ْع َر غَــ ْي َر ُم َه َّ
ب
فإذا َع
رضــت ِّ
َ
الر َّفاء(: )2
 5ـ قال السرَّ ِ ُّي َّ
ِ
ــــج َّيتِـها( )3المنَـا َيــا
ــار ِمـ ْن َس
َي َس ٌ

ِ
مـا لم ُت َبـــالِغْ َق ْب ُ
يبــها
ــل فـي َت ْهــذ َ
ـاوسا َته ِ
َع ُّ ِ
ـــذي بِ َهــا
ـدوه منْـك َو َس ِ ً ْ
ِ ِ
ِ
ــــار
ـس
ُ
و ُي ْمــنَى مـ ْن َعطـ َّيتــــها ال َي َ

( )1هو عمر بن عيل املطوعي ( ..ـ 440هـ) من أهل نيسابور ،أديب له شعر رقيق.
( )2هو الرسي بن أمحد الكندي ( ..ـ 366هـ) أديب من أهل املوصل ،شعر عذب األلفاظ ،مجيل التشبيهات.
( )3سجيتها  :خصلتها وعادهتا.
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احلــــل
رقم املثال

1
2

مواضع اجلناس

مهزة ،ملزة

غفار ،غفر

غري تام
غري تام

أسلم ،سامل

غري تام

عصية ،عصت

غري تام

هتذيبها ،هتذي( )1هبا

تام

3

فكيه ،كفيه

5

يسار ،اليسار

4

نوعه

()2

غري تام

تام

()2

نِّبي معنى اللفظني يف اجلناس التام ،وحدد نوع االختالف بني الكلمتني يف اجلناس غري التام فيام ييل :

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿:

 2ـ قال رسول اهلل ﷺ « :اخليل معقود بنواصيها اخلري إىل يوم القيامة».
 3ـ قال عبدالباقي ْبن أيب حصني :

ــــد َر شــاني
َف َل ْم َتضـَع األ َعــادي َق ْ

البهاء ُز َهري(: )3
 4ـ قال
ُ
َأ ْشـــكُو و َأ ْشـــــــــكُر فِ ْعـــــــ َله
ـجــ ِم فِـيـ
ـــرفي و َط
ــــــر ُ
ف الـنّ ْ
ْ
َط ْ

﴾ سورة الروم . 55 :

ٌ
ــد َر َشـــاني
وال َقـا ُلـــوا :
فــالن َق ْ
لشــــــاك منــه َش ِ
ٍ
ـــاك ْر
ـــب
َفا ْع َج ْ
ٍ
َ ِ
ِ
ــــاه ْر
وس
ــك ك ُ
الهــــما ســـــاه َ

( )1يعتد البالغيون يف اجلناس التام بالنطق ال بالكتابة.
( )2ال يعتد البالغيون باأللف والالم ،ألهنا طارئة عىل الكلمة.
( )3هو زهري بن حممد املهلبي ( 581ـ 656هـ) من الشعراء الكتاب ،يقولون عن شعره  :تعجب به العامة ،وتستملحه اخلاصة.
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 5ـ وقال رشيد الدين العمري(: )1

ـــد ِاء َح ْتــف
ورمحْ ُـك فيـه لأل ْع َ
ُ

ــامك فيـه ل َ
ــح
أل ْح َبــاب َفــ ْت ٌ
ُح َس ُ
 6ـ قال عبيد اهلل بن أمحد امليكايل(: )3
كرت ِمن أدمعي تَترْ ى( )4سو ِ
َأ ْن ِ
اك ُبها
َ َ
ْ
رقم املثال

1

مواضع اجلناس

الساعة ،ساعة
اخليل ،اخلري

تام

ُ()2

سليِ دمـوعي هل أبكي ِسو ِ
اك هبا ؟
َ
َ
َ ُُ

احلـــل
نوعه

غري تام

البيـــــــان

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

2
3

قدر شاين ،قد رشاين

تام

4

أشكو وأشكر

غري تام

االختالف يف نوع احلروف.

ساه ،ساهر

غري تام

االختالف يف عدد احلروف.

5
6

شاك ،شاكر
فتح ،حتف

سواكبها ،سواك هبا

غري تام
غري تام
غري تام

قدر شاين  :مقدار منزيل ومكانتي.

قد رشاين  :قد قدم يل رشوة.
االختالف يف عدد احلروف.

االختالف يف ترتيب احلروف.

سو ِ
اك ُبها  :دموعها النازلة واالختالف بينهام
َ َ
ِسو ِ
يف هيئة ا لكلمتني
اك هِ َبا  :غريك هبا.
َ
(احلركات)

( )1هو حممد بن العمري ،الشهري بالوطواط ( ..ـ 573هـ) شاعر كاتب ،كان ينظم الشعر بالعربية والفارسية.
ف  :املوت مجعه حتوف.
( )2احلَ ْت ُ
( )3هو عبيد بن أمحد امليكايل ( ..ـ 436هـ) من الكتاب الشعراء ،له عدد من املؤلفات يف األدب والبالغة.
( )4تَترْ َ ى  :متتابعة.
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تدريبـــــــــات

()1

حدد موضع اجلناس ،وبني نوعه يف النصوص التالية :
()1
ناصحا :
 1ـ قال أبو الفتح البستي
ً

���ع ُع ْم َر ُه
ي���ا َم����� ْن ُي َ
���ض��� ِّي ُ
ع���ل���م ب��أ ن��ك ال َم َحا ل َة
وا
ْ
 2ـ قال شمس الدين الكويف :

��ه ِ
��و
م��ت��م��اد ًي��ا ف��ي ال�� َّل ْ
ه�����ب ك���ذ ه���ا ِ
ب
ذا
ٌ

َأ ْم ِس ْك
َأ ْم ِس ْك

ِ
إنســــــان
ـــــر إلــى
ما َرا َقـــ ُه َن َظ
ٌ

ُ
عيني(ُ )2م ْ
ُـم
ــذ
ْ
إنسـان َ
دارك ْ
تنــاءت ُ
 3ـ وقال الدكتور غازي القصيبي واص ًفا مدينة أهبا :
الربــا الحـبـيـبـ َة أبهـــا
يـا
َ
عـروس ُّ

 4ـ وقال أبو الفضل امليكايل :

ِ
ِ
أنـت أحـــلى ِمـ َن الخَ
يــال وأبهــى

َّ���ل أجفاني بِ��ر ْع��ي كَو ِ
َو َو ك َ
اكب ْه
َ
َ
ويا َكبِدي صبر ا َعلى ما كَ��و ِ
اك بِ ْه
َ
َ ًْ

ِ
بصدوده
الد َجى
��د ُر ُّ
لقد را َعني َب ْ
ال َع َسا ُه َي ُعو ُد لي
فيا َج َز عي َم ْه ً
 5ـ وقال أمحد البهكيل( )3من قصيدة بعنوان «إىل أهبا» :
تــــهم ال َّطـري َقــا
َتكَـــا ُد خطـــاه َت ْل
َفـ َتــاك أتـــــاك يـا َأ ْبهـــا َم ُشـــو ًقا
ُ

 6ـ وقال أمحد سامل باعطب( )4من قصيدة بعنوان (املعلم واحلياة) :
مــــن ِ
ـــــــع َلـبِـنَــاتِهــــا ؟
واض
َهـــذي الحـضـــــار ُة يـــا أخـــي
ٌ
ْ
َ
( )1هو عيل بن حممد البستي ( ..ـ 400هـ) شاعر وكاتب جميد ،من كتاب الدولة السامانية يف خراسان.
( )2إنسان العني  :وسطها وهو املوضع الذي يتم به اإلبصار.
( )3هو أمحد بن حييى البهكيل ،أديب سعودي ،ولد يف جازان سنة 1374هـ ،له عدد من الدواوين الشعرية.
( )4هو أمحد سامل باعطب ،أديب سعودي ،ولد يف سنة 1355هـ ،غزير اإلنتاج ،له عدد من الدواوين.
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ِ
���خ ُخ��� َط َ
ن���اس ٌ
الحقيـ
َم��� ْن
���ط َ
بِ
����ر َع����ى َن ْشأ ها
َ
���ي���د ْي���ك َت ْ

ِ
�����ة و ا ل����ه����د ى لِ ُبنا تِها
َق
وال����نَّ ْ
ه����ر ذاتِها
����و
����ش ُء َج ْ
ُ

()2
وبي معنى كل لفظني متجانسني :
ِّ
حدد موضع اجلناس التام يف النصوص التالية ،نِّ

 1ـ قال القايض التنوخي(: )1
ِ
ِ
فـير
وحـادي رك
ـير
َـــــابي(ْ )2لو َعــ ٌة َ
َ
وز ُ
َ
ــير وقلــبي فـــي هـــواك َأس ُ
َأس ُ
 2ـ وقال البارودي يف قصيدة يودع فيها وطنه :
ف المــن ك َُّل رزي ٍ
الم ِّن
ــة
ـــو َ
وح ْم ُـل َر َزايـا َّ
َ
َّ
ِّ
َت َح َّمـ ْل ُت َخ ْ
الد ْهـر َأ ْح َلى من َ
 3ـ وقال القايض ناصح الدين األُ َّرجاين(: )3
ِ
ِ
َف َداعـــي الشــــوق َق ْب َلـكُما َد َعـاني
اها
َد َعــاني مـن َملاَ مكُــــما ســــ َف ً
 4ـ قال أبو الطيب املتنبي وقد شاهد سحابة مقبلة ،وكان يف صحبة رجل كريم :
ِ
فقــلت  :إ َل ْي َ
ــحا َبا
اب وقـد َق َف ْلنا
الس
ُ
الس َ
ــــح ُ
َ
ــك إن َمعــي َّ
َت َع َّـر َض لـي َّ
 5ـ قال جمنون ليىل :
ُ ِ
��و َه ِائ ٌم :
��ت َأ ُخ��و َل ْي َلى ؟ َف َق َال ُ :ي َق ُال
َأ َأ ْن َ
��ر بي ْ
وه َ
أق��ول ل َظ ْب ٍي َم َّ
َف ُق ْل ُت  :أفي ظِ ِّل ا ألَر ِ
يقا ُل و ُي ْس َت ْظ َلل ؟ فقال ُ :ي َق ُ
اك��ة والغضا
ال
َ

 6ـ قال أبو الفتح البستي :
إلــى ح ْت ِ
ـــد ِمـــــــــي َأ َ
راق َد ِمـــــي
ــد ِمـي
أرى َق َ
ــــفي َســــــ َعى َق َ
َ
قرأت يف كتب ابن القيم من الكالم القيم ما هيفو له القلب ،ويلذ له السمع.
7ـ
ُ

 8ـ ملا تويف أحد الكرماء إثر سقوطه عن فرسه ،قيل  :إنا هلل وإنا إليه راجعونَ ،ق َتل اجلوا ُد اجلوا َد.

ٍ
قاض من العلامء األدباء الشعراء.
( )1هو املحسن بن التنوخي ( 327ـ 384هـ) ولد يف البرصة وتويف يف بغداد.
( )2حادي ركايب  :مصاحب سفري.
( )3هو أمحد بن حممد األرجاين ( 460ـ 544هـ) شاعر يف شعره رقة وحكمة.
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()3

حدد موضع اجلناس غري التام ،و َب نِّي ن َْو َع االختالف بني الكلمتني املتجانستني :
ِّ
﴾ العاديات  7 :ـ . 8

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

حس ْن ُخ ُلقي» رواه أمحد.
 2ـ قال رسول اهلل ﷺ « :اللهم كام َح َّسنت َخ ْلقي َف ِّ

 3ـ وقال رسول اهلل ﷺ « :ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك واتقى لربك» رواه أمحد.
 4ـ اللهم اسرت عوراتنا وآمن روعاتنا.
 5ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 6ـ وقال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ التكوير.

﴾ القيامة.

 7ـ وقال ابن النبيه :
()1
ُ
بـــات
ـــــجاء و ْث
ـات وفي اله ْي
فرسـان َم ْعرك ٍَة
وتحـــت ِغيل ال َقنَا
ُ
لها َث َب ٌ
َ
َ
فر ًطا.
 8ـ قال ابن املعتز  :ما ترى
اجلاهل إال ُم ْف ِر ًطا أو ُم ِّ
 9ـ إن اهلل يمهل وال هيمل.

 10ـ قال أبو متام يف فتح عمورية :

إنباء من ال ُك ُت ِ
ب
��د ُق
ُ
السيف َأ ْص َ
ً
ِ
الصحائف في
ائح ال ُسو ُد
الص َف ِ
بِ ُ
يض َّ
 11ـ وقال البحرتي :
ــزم َط َو ُاه َما
ــــزم و َع ْ
َف َيــا َل َك ِم ْن َح ْ

الجد وال َّل ِ
عب
الح ُّد بين
ِّ
في َح ِّد ه َ
لش ِّك و ا ِّلر َي ِ
ب
�لا ُء ا َّ
ُم ُتو نِ ِه َّن َج َ
والص َف ِائح
َج ِد ُ
الر َدى َت ْح َ
الص َفا َّ
ـت َّ
يد َّ

()4

ٍ
مستفيدا من الكلامت التالية عىل غرار املثال األول :
عبارات من إنشائك تشتمل عىل اجلناس،
ُص ْغ
ً
 1ـ عسري (اسم املنطقة) ،عسري (بمعنى صعب).

( )1غيل القنا  :الرماح كأهنا شجر كثري ملتف.
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ت اجلسور ،و ُفتِح ِ
الطرق ،وبنِي ِ
مه َد ِ
ُ
الطريق إىل عسري غري عسري.
فأصبح
األنفاق،
ت
ت
ُ
َ
َ
ُ ُ َ
ُ ِّ
ُ ُ
 2ـ سواك (غريك)،

 3ـ أراك (أبرصك وأشاهدك)
 4ـ ما َلك ؟ (مابك ؟)
 5ـ َد ُار ُه (منزله)

 6ـ الراحة (راحة اليد)

سواك (مسواك).

أراك (شجرة األراك).

ما َل َك (ثروتك).
( َد ِار ِه) من املداراة؛ وهي املجاملة.
(الراحة) االرتياح بعد التعب.
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 3ـ الطباق واملقابلة

األمثلة
 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

(أ)

()1

﴾

سورة فاطر.

 2ـ قال أمحد شوقي يف رثاء صديق له :
المـــال ِ
َ
ــم َم ال َعــوالي
وأعطـى
واله َ

ولم يع ِ
واإلبــــاء
ـط الـكـــرامــــ َة
ُْ
َ
(ب)
 1ـ قال أبو جعفر املنصور  :ال خترجوا من ِع ِّز ال َّطا َع ِة إىل ُذ ِّل ا َمل ْع ِص َي ِة.
 2ـ قال أبو فراس احلمداين  :وهو يف األرس حني سمع محامة تنوح :
َأي ْضـح ُك م ْأســور و َتب ِ
ون َو َينْ ُد ُب س ِ
ُت َم ْح ُـز ٌ
ال(! )2
ــكي َط ِليـــ َق ٌة
َو َي ْســك ُ
َ َ ُ ٌ ْ
َ
َ
الإي�ضـــــاح

تأمل ما كُتب باللونني األزرق واألمحر يف املجموعة (أ) تلحظ جميء الكلمة وضدها ،ففي اآلية
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
( )1احلرور  :ضد الربد.
( )2يندب 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.

٭ ٭ ٭
وإذا انتقلت إىل املجموعة الثانية وجدت تضا ًّدا واق ًعا بني كلمتني ثم ما يضادمها ،كام يف قول املنصور
(عز الطاعة) و(ذل املعصية) فكلمة (عز) يضادها (ذل) وكلمة (الطاعة) يضادها (املعصية) فإن هذا
يسمى مقابلة؛ ألن التضاد مل حيصل بني كلمة وأخرى فحسب ،وإنام حصل بني أكثر من كلمة ،فإذا وردت
ال هلا ما يضادها عىل الرتتيب سمي هذا النوع من التضاد مقابلة ،فاملقابلة
الكلامت املتعددة ،ثم جاء مقاب ً
تعتمد عىل الطباق.
ويف قول أيب فراس تقابل بني  :ضحك املأسور ،وبكاء الطليقة ،وتقابل آخر بني سكوت املحزون،
وندب السايل.

وحني تعيد النظر يف النصوص املشتملة عىل هذا التضاد أ ًّيا كان نوعه طباق إجياب ،أو طباق سلب ،أو
أثرا مهماًّ يف املتلقي؛ ألن اجتامع املتضادات يسهم يف جتلية املعنى ،وإبرازه وتوضيحه ،وتثبيته
مقابلة جتد له ً
يف ذهن املتلقي ،وقد قال الشاعر :
ــد ُي ْظ ِ
ـــد
ـمـ َعـا َح ُســــــنَا
الض ُّ
والض ُّ
ــــه ُر ُح ْســــنَه ِّ
ِّ
اسـ َت ْ
ـج َ
لما ْ
ضـدان َّ

اخلـال�صـــــــة
الطباق هو اجلمع بني معنيني متضادين ،وهو نوعان :
 1ـ طباق اإلجياب  :وهو املجيء بالكلمة وضدها.
معتمدا عىل اإلثبات والنفي.
 2ـ طباق السلب  :وهو ما كان التضاد فيه
ً
املقابلة  :ذكر لفظني أو أكثر ،ثم ذكر ما يضادها عىل الرتتيب.
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تدريب حمــلول

حدد موضع الطباق أو املقابلة يف النصوص التالية ،وبني نوعه :
ِّ

﴾ سورة الزمر . 9 :

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 2ـ وقال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ سورة الشعراء.

 3ـ وقال اهلل تعاىل ﴿:

﴾ سورة األنعام . 122 :

صغري ُه كبري ،وقلي َله كثري.
اخلري ،وال حتقر منه شي ًئا ،فإن
َ
 4ـ افعل َ
 5ـ الدنيا دار فناء ،واآلخرة دار بقاء.

ضعفت
قويت فا ْق َو عىل طاعة اهلل ،وإذا
 6ـ احذر أن ُترى عند معصية ،وأن تفقد عند طاعة ،وإذا
َ
َ
فاضعف عن معصية اهلل .
ْ
 7ـ قال الرشيف الريض :

َـــان بالسـراء ي ْض ِ
ـــحكُني
ومنْـ َظ ٌر ك َ َّ َّ ُ
َ

ـــــراء ُي ْب ِكيني
بالض
َيا ُق ْر َب ما َعــا َد َّ
َّ

 8ـ قال الطغرائي يف قصيدته الشهرية (المية العجم) :
ِ
َاه ِة ،مر ِ
ـــدة ال َبـــ ْأس منـــه ر ّقـــ ُة الغ ََزل
زج ْت
بش َّ
الج ِّ
ـد قـد ُم َ
ُح ْل ُ
ـو ال ُفـك َ ُ ُّ
 9ـ قال أبو الطيب املتنبي يف مدح بدر بن عماّ ر :
ـد ُج ِهــ ْل َت وما ُج ِهــ ْل َت ُخ ُموال
ــت َحقيــ َق ًة
و َل َق ْ
َف َل َق ْ
ــت وما ُع ِر ْف َ
ـد ُع ِر ْف َ
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احلــــل
رقم املثال

1
2
3
4
5
6
7
8
9

موضع الطباق

طباق سلب

يعلمون ،وال يعلمون

نوعه

طباق إجياب
طباق إجياب

مرضت ،يشفني
ُ
يميتني ،حييني

طباق إجياب

مي ًتا ،أحييناه

صغريه ،كبري

طباق إجياب

الدنيا دار فناء ،اآلخرة دار بقاء

مقابلة بني كلمتني

طباق إجياب

قليله ،كثري

ُترى عند معصيةُ ،تفقد عند طاعة
إذا قويت فاقو عىل طاعة اهلل  ،وإذا ضعفت
فاضعف عن معصية اهلل
بالرساء يضحكني ،بالرضاء يبكيني
حلو ا ْل ُفك ِ
مر اجلد
َ
َاهةّ ،
عرفت
عرفت ،وما
َ
َ
جهلت
جهلت ،وما
َ
َ

مقابلة
مقابلة بني ثالث كلامت
مقابلة
مقابلة

طباق سلب
طباق سلب
تدريبـــــــــات

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

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
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﴾ سورة النجم.

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿:

﴾ سورة الكهف . 18 :

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 4ـ أعجب ممن يعظ الناس وال يعظ نفسه !.
 5ـ قال ابن رشيق(: )1

شـمس النهار و َأ ْو َق ُدوا
وقـد أطفـؤوا
َ

 6ـ قال ابن زيدون يف نونيته املشهورة :
ال من َت َد انِينَا
أضحى ال َّتنَائي َب ِد ي ً
��ت لِ َف ْق ِد ك ُُم أ يا ُمنا َفغ ََد ْت
َح��ا َل ْ
َ
الز َم َ
َّ
م��ازال ُي ْض ِح ُكنَا
ان الذي
إن َّ
 7ـ قال البحرتي :
()2
ُيق َّي ُض لي من َح ْي ُ
ـث ال َأ ْع َل ُم النَّ َوى

﴾ سورة اإلرساء.

ـماء َع َجــاج
ُن
جـوم ال َعـوالي فــي َس َ
َ
��اب
و َن َ
ُس��و ًد ا
��س��ا
ُأ ْن ً

َع�� ْن طِ ِ
يب ُل ْق َيا َنا َت َجافِينَا
بيضا َليالينا
ْ
وكانت بِكُم ً
بقر بِك ُُم ق��د َع���ا َد ُي ْب ِكينا

ـو ُق ِم ْن َح ْي ُث َأ ْع َل ُم
إلي َّ
الش ْ
و َي ْســري َّ

()2

وبي األلفاظ املتقابلة :
ِّ
حدد موضع املقابلة يف النصوص التالية ،نِّ

 1ـ قال اللـه تعاىل ﴿:
 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ سورة األنعام . 125 :

﴾ سورة التوبة.

 3ـ قال رسول اهلل ﷺ َّ :
فق ال يكون يف يشء إال زانه ،وال ينزع من يشء إال شانه» رواه مسلم.
الر َ
«إن ِّ
ِ
ملحمد ْبن عمران الطلحي  :بلغني أنك بخيل !!
 4ـ قال أبو جعفر املنصور
قال الطلحي  :يا أمري املؤمنني ،ما أمجد يف حق ،وال أذوب يف باطل.

( )1هو احلسن بن رشيق القريواين ( 390ـ 463هـ) ولد يف املغرب وتويف يف صقلية ،أديب ناقد.
( )2النَّوى  :ال ُب ْع ُد والفراق.
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 5ـ قال أبو الطيب املتنبي :

فال الجـو ُد يفني َ
والج ُّد(ُ )1م ْقبِ ٌل
المال َ

َ
ـد ُم ْدبِ ُر
وال ال ُبخْ ُـل ُي ْب ِقي
والج ُّ
المـال َ

ــــم ِ
وباســـط َخـي ٍر فِيـــــكُم بي ِ
ينـه
ُ َ
ُ ْ

بشــــــم ِ
ـابض َشــــر َعنْــكُم ِ
اله
و َق ُ
َ
ُ
ٍّ

 6ـ قال جرير :

 7ـ قال ابن املعتز يمدح أباه :
ِ
الحــــق لنـــا فــــي َإمــــام
ـع
ُّ
ُجم َ

َق َت َ
احا
ـــم َ
الس َ
ـــل ال ُبـــخْ َل و َأ ْحـــ َيا َّ

()3

نِّبي ما يف النصوص التالية من طباق أو مقابلة :

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ سورة الليل.

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ سورة البقرة.

ِ
اخلليل ْبن أمحد وهو جالس عىل نمرقة صغرية ،فرحب به ،وأجلسه يف مكانه ،فقال
 3ـ دخل رجل عىل
له الرجل  :إهنا ال تسعنا !.
ملتباغضني.
فقال اخلليل  :ما تضايق َس ُّم اخلياط بمتحا َّبينْ  ،وال اتسعت الدنيا
َ
 4ـ ما أقبح اخلضوع عند احلاجة ،وال ِّتيه عند االستغناء !!
أوس ْبن حجر
 5ـ قال ُ

ــــــو ٌم
َأ َطـ ْعـــنَـا َر َّبنَــا َو َع َصـــا ُه َق
ْ

َف ُ
ـــم َطـا َعـتِــه و َذا ُقــوا !
ـذ ْقنَــا َط ْع َ

اجل ّد  :احلظّ .
(َ )1
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()4

أكمل العبارات التالية بجمل تشتمل عىل طباق إجياب أو طباق سلب أو مقابلة :
خالد يتجاىف عن القبيح و ...............................................
1ـ
ٌ

قابلت صدي ًقا عايل اهلمة و ...............................................
2ـ
ُ

 3ـ حث اإلسالم عىل التحليّ بالصرب عند الشدائد و ..........................
 4ـ الغدر من الصفات الذميمة عند العرب و ................................
 5ـ أعز اهللُ أولياءه املؤمنني و ................................................

كالما بليغًا متناسق األجزاء ،واضح املعاين .......................
 6ـ سمعت ً

()5
تأمل الكلامت املضادة التالية ،واستخدمها ،يف مجل من إنشائك :
 1ـ الثواب  ،والعقاب.

 2ـ الطويل  ،والقصري.

 5ـ العامل  ،واجلاهل.

 6ـ الذكي  ،والغبي.

 3ـ الغني  ،والفقري.

 7ـ الرىض  ،والغضب.

 4ـ املورس  ،واملعرس.

 8ـ املؤمن  ،والكافر.

()6
ال تشتمل عىل مقابلة يف املعاين التالية :
صغ بأسلوبك مج ً

 1ـ كسل املهمل ،ونشاط املجد.
عز الطاعة ،وذل املعصية.
2ـ ّ
 3ـ نور العلم ،وظالم اجلهل.
 4ـ سعادة الصديق ،وحزن العدو.
 5ـ قوة الشباب ،وضعف املشيب.
 6ـ سواد الليل ،وبياض النهار.
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 4ـ التورية

األمثلة

 1ـ رأى رجل رؤيا ،فقال لصديقه  :سأقصها عليك !
املنام طائر إذا قصصته وقع.
قال الصديق  :إن َ

 2ـ قال حافظ إبراهيم يداعب الشاعر أمحد شوقي :
َ
نـــار ولو َعـ ٌة
ـــو َق
يقــولون إن َّ
الش ْ
ٌ

فمــا ُ
اليـوم بار َدا
أصبـح
بــال شوقي
َ
َ

ِ
فيـــــه ُق ْ
ــــل لــــي
يـا َعـــــاذلي
ٍ
َّ
ــــــت
ُـــــــل َو ْق
ـــــر بـــي ك
َي ُم
ُّ

كيــــــــف َأ ْســـــــ ُلو
ــــــدا
إ َذا َب
َ
َ

 3ـ قال بدرالدين الذهبي :

ــــــــر َي ْحــــــ ُلو
وكُـ َّلـمـــــــا َم
َّ

الإي�ضـــــاح
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 م ًعا فتكون عىل املعنى األول بمعنى  :حصلت الرؤيا ،وصارت
أمرا واق ًعا ،وعىل املعنى اآلخر بمعنى  :سقط الطائر.
ً
وملا كانت كلمة (قصصته) حمتملة معنيني أحدمها وراء اآلخر سمي هذا األسلوب تورية؛ ألن معنى
ورى يف اللغة  :أخفى فكأن أحد املعنيني خيفي اآلخر.
ّ
وإذا عدت لقراءة العبارة بعد ذلك عرفت أن مراد املتكلم أحد هذين املعنيني وهو حكاية الرؤيا.

تأمل الشكل التايل لتعرف كيف تكون التورية.
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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 (بار ًدا) تصلح للمعنيني م ًعا ،فعىل معنى االشتياق يكون لفظ (بار ًدا) داال عىل أن الشاعر يشكو
برودة اشتياقه .وأما عىل معنى أن املراد هو اسم الشاعر فإن كلمة (بار ًدا) تنرصف إىل وصف أمحد شوقي
بالربود ،وحني تتأمل املعنيني جتد أن املعنى الثاين هو الذي يريده الشاعر ،ألنه حينئذ حيقق تلك املداعبة
التي أرادها.

املعنى األول  :االشتياق ،القرينة الدالة عليه الشوق (نار ولوعة).
لفظ التورية (شوقي)
املعنى اآلخر  :اسم الشاعر أمحد شوقي ،القرينة الدالة عليه مناسبة
النص وهي أن الشاعر يريد مداعبته.
(م َّر) فنجد أهنا حتتمل معنيني ،األول :
ويف املثال الثالث نقرأ قول بدر الدين الذهبي ،ونقف عىل كلمة َ
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،
واحدا يفهم منه معنيان ،لكل معنى ما يؤيده يف النص ،وهذا َت َفنُّ ٌن يف الكالم
إذ استطاع أن يستخدم لف ًظا
ً
ينبئ عن مقدرة وبراعة وتلطف ،ولذا كثر استخدام الشعراء له يف الدعابة ،كام يف بيت حافظ .كام كثر يف
(األلغاز) واألحاجي ،مثل قول الشاعر :
ِ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
ظـلـــماء
ليــــــلة
ونهـــــار فـــي
نمــل
جـحر
رأيــت فـي
ثـــور
ُر َّب
ُ
فهذا البيت إذ محل عىل ظاهره كان حماالً وإذا عرف أن الثور هاهنا  :القطعة من األ ْقط( ،)1والنهار :
فرخ احلبارى( )2صح املعنى.

( )1األق ِ
ْط  :يشء مثل اجلبن يتخذ من اللبن املخيض ،والقطعة منه أقطة.
( )2احلبارى  :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

وبي املعنيني :
ِّ
حدد موضع التورية يف النصوص التالية نِّ

 1ـ قيل لألشعث بن قيس( : )1إن أبا هذا ينسج الشامل باليمني.
 2ـ قال أمحد شوقي يف رثاء حافظ إبراهيم :
ِ
وح ِ
ار َس َم ْج ِدها
ـحى َ
يا َحـاف َظ ال ُف ْص َ

وإمــام مـن َنجـبت مــن البـ َلـغ ِ
َـــاء
َ َ ْ
ُ
َ َ

عمر ْبن أيب ربيعة حني تزوج سهيل بن عبدالرمحن بن عوف امرأة من الشام اسمها (الثريا) :
 3ـ قال ُ
ـــف ي ْل َت ِ
ِ
ِ
ــــان ؟
ـقـ َي
ال
ـــهي ً
َع ْم َـر َك ال ّلــه َك ْي َ َ
ـــر َّيا ُس َ
المنْــــك ُح ال ُّث َ
َأ ُّي َهـــا ُ
ِ
ِ
اســــــ َت َق َّل َي َمـــاني
اســـ َتـ َقـ َّل ْت
وس َ
ــــهـ ْي ٌل إذا ْ
ُ
هـي َشــــام َّي ٌة إذا مـــا ْ
 4ـ وقال الشاعر :

ور ْو ُض ُه
الربِيــ ِع َ
يـا َح َّبـــذا َز َمــــ ُن َّ
َز َمـ ٌن ُي ِر َ
ــــم فيـــه َيانِ ًعـــا
يـك النَّ ْج َ

 5ـ قال البحرتي :
ووراء َتس ِ
ـــد ِية ِ
ـــــــاح َمل َّيــ ٌة
الو َش
ِ
َ ََ َ ْ

ِ
ِ
ــــان
ْص
ـــيم ُه الخَ ـــ َّف ُ
اف باألغ َ
و َنس ُ
ِ
ِ
المـــيزان
كالدينــــار في
ـس
َّ
والش ْم ُ
بالح ْس ِ
ــن َت ْم ُل ُح في ال ُقـ ُلوب و َت ْع ُذ ُب
ُ

( )1هو األشعث بن قيس الكندي ( 23ق هـ ـ  40هـ) أمري كندة يف اجلاهلية واإلسالم وفد عىل النبي ﷺ فأسلم .شهد عددا من املعارك
اإلسالمية.
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رقم املثال

موضع التورية

احلــــــل

بيـــان املعــنى

1

الشامل

2

حافظ

املعنى األول  :اليد الشامل ،واآلخر  :مجع (شملة) وهي رداء يدار عىل
اجلسد.

3
4

الثريا
سهيل

املعنى األول  :اسم امرأة ،واآلخر  :اسم النجم.

امليزان

5

متلح

املعنى األول  :اسم حافظ إبراهيم ،واآلخر  :من احلفظ ألنه مشهور
بحبه للغة العربية.
املعنى األول  :اسم الرجل ،واآلخر  :اسم النجم.

املعنى األول  :ما توزن به األشياء ،واآلخر امليزان وهو أحد أبراج
الفلك.
املعنى األول  :من امللوحة ،واآلخر  :من املالحة.

تدريبـــــــــات

()1

َب نِّي التورية فيام كتب باألزرق يف النصوص التالية مع إيضاح املعنيني :

 1ـ قال الرساج الوراق( )1خياطب أحد ممدوحيه :
��م ِ
َق�� َّل��د م��ن َن�� ْظ ِ
كَ���م َق�� َط��ع ال��ج��و د ِم���ن لِس ٍ
��ه النُّ ُحورا
ان
ُ
ْ َ
ْ
ِ
ِ
ــع لســـــاني َأ ِز ْد َك نـــــورا
اج
فـا ْقـ َط ْ
����ر س َر ٌ
ف��ه��ا أن����ا ش����اع ٌ
( )1هو عمر بن حممد بن حسن ( 615ـ 695هـ) شاعر كاتب ،له ديوان شعر كبري.
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أيضا :
 2ـ وقال ً

يا َخج َلتي وصح ِ
ائفي سو ٌد َب َد ت
َ َ
ْ
ِ
القيامة َق َ
��ال لي :
ب لي في
وم َؤ ِّن ٌ
ُ

الصفدي(: )1
 3ـ قال صالح الدين َّ
���ب َل��م��ا َأ َت����ا ه ِ
وص ِ
���اح ٍ
الغنَى
ُ
َ َ
َّ
��ي��ل َ :ه ْ
َو ِق َ
��ر َت ِم��نْ�� ُه َي ًدا
��ل َأ ْب َ
��ص ْ
 4ـ قال شمس الدين النواجي

()2

الد نيا ُذ ُنوبي كَثِير ٌة
كنت في ُّ
لئ ْن ُ
َفر حم ُة ر بي في المع ِ
اد َذ ِخ َير تي
َ َ
َ ِّ
َ ْ
 5ـ قال بدر الدين الذهبي :
ار ها
َو ِر َي
�����اض و َق�� َف ْ
ٌ
��ت َأ ْش َج ُ
الضحى
عت أورا َقهــا
َطا َل ْ
شمـــس ُّ
ُ

وص��ح ِ
��ف األَ ْب����ر ِار في إشر ِ
اق
��ائ ُ
َ َ
َ
َ
ُ
ال���و َّر اق ؟
ف
أك��ذا
تكون َص َح ِائ ُ
َ
َت���ا ه و َن�� ْف��س ال���م ِ
اح ْه
���ر ء َط َّم َ
ُ
َ
َ ْ
احــــ ْه
َت ْشــك ُُر َها ؟ ُ ،ق ْل ُ
ــت  :والَ َر َ
الح ْش ِر ألقا ُه ُينجيني
وال َع َم ٌل في َ
ســتنفعني ِم ْن َب ْع ِد غ َْســلي وتكفيني
ـــح إليــها
الص ْب ِ
ـــم ُة ُّ
و َت َم َّش ْت َن ْس َ
ِ
الو ْر ُق( )3عليـــها
َب ْع َ
ــد َأ ْن و َّقعـــت ُ

()4
بدرا ،لقيهم أعرايب ،فسأهلم  :ممن
سائرا بأصحابه يريد ً
 6ـ ورد يف السرية أن رسول اهلل ﷺ حني كان ً
القوم ؟ فأجاب ﷺ  :نحن من ماء.

مهاجرا مع رسول اهلل ﷺ  :من هذا ؟ يعني
ال سأل أبا بكر حني كان
أيضا أن رج ً
 7ـ كام ورد يف السرية ً
ً
رسول اهلل ﷺ .فقال أبو بكر  :هاد هيديني .أخرجه البخاري يف باب هجرة النبي ﷺ.

( )1هو خليل بني َأ ْي َبك الصفدي ( 696ـ 764هـ) ولد يف صفد بفلسطني وتويف يف دمشق ،أديب ،مؤرخ ،له مؤلفات كثرية ممتعة.
( )2هو حممد بن حسن النواجي ( 788ـ 859هـ) مولده ووفاته يف القاهرة .عامل وناقد له شعر.
الو ْرق  :مجع ورقاء وهي احلاممة.
(ُ )3
( )4ذكره ابن كثري يف البداية والنهاية يف باب اهلجرة إىل املدينة.
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()2

انظر يف مناسبات النصوص التالية وأفد منها يف حتديد موضع التورية وبيان معنييها :

األديب  :حسبنا اهلل ونعم الوكيل.
ال إلحدى الكليات .فقال
 1ـ دخل أحد األدباء عىل صديق له ُعينِّ وكي ً
ُ
 2ـ قال الشاعر أمحد شوقي يف رثاء مصطفى املنفلوطي مؤلف كتايب (النظرات) و(العربات) :
��ر ِ
��ج ٍ
وض��ي��ق ِذ َر ا ِع
وما
يا ُم ْر ِس َل النَّ َظ َر ات يف ُّ
فيها ع�لى َض َ
الد نيا َ
لِ��ل��ع��ا لمَ ِ ال��ب ِ
ِ
ات تجَ ْ ِ
��ر ْق ِ
��اك��ي ِم�� َن ا ألَ ْو َجا ِع
���ري ر َّق ًة
َ
َ
��ر َق ال�� َع�َب�رَ
وم َ
ُ
��د وا ؟ و َأ َّي ُم َعل ٍم بِ�َي�رَ ا ِع ؟!
يا ُم ْص َطفى ا ل ُب َلغَا ِء أ َّي َب َر ا َع ٍة
َف�� َق ُ
 3ـ قال رجل جبان :
الح ْر ِ
َأ ُق ُ
َـار ًة
ـول و َق ْ
ـد َشــنُّوا إلى َ
بغ َ

َد ُعـونِي َفـإ ِّني آك ُ
بالج ْب ِن !
ُـل الخُ ْب َز ُ

ال يقال له ضياء الدين :
الوراق يمدح رج ً
 4ـ قال السرِّ اج َّ
ال ِضــــي ِ
ِ
اء
الس
ـت َشــــــ ْي ًئا
ـــــراج بِ َ
ـت ما َأغْـنَـ ْي ُ
ــوال َأ ْن َ
َ
ُ
َفـ َل ْ
وما ُيغْــني ِّ
َ
كافورا األخشيدي ،ويذكر قتله لشبيب العقييل :
 5ـ قال املتنبي يف قصيدة يمدح
ً
بِ َر ْغ ِم َشبِ ٍ
ف َك َّف ُه
الس ْي ُ
��ار َق َّ
يب َف َ
��اب النَّ ِ
ك ّ
اس َقا َل ْت لِ َس ْي ِف ِه :
َأن ِر َق َ

ال ت َي ْص َط ِح َبا ِن
و كا َنا َع�لى ا لع َّ
����ت َيماَنيِ
َر فِ��ي�� ُق َ
��ك َق�� ْي�ِس�يِ ٌّ و َأ ْن َ

()3

ضع الكلامت التالية يف مجل من إنشائك تشتمل عىل تورية :

 1ـ كلمة (الناظر) ملعنيني ،األول  :املدير أو املسؤول ،واآلخر  :العني املبرصة.
 2ـ كلمة (فؤاد) ملعنيني ،األول  :اسم رجل ،واآلخر  :القلب.

 3ـ كلمة (صالح) ملعنيني ،األول  :اسم رجل ،واآلخر  :من كان متص ًفا بالصالح.

الش ْع ِر يف العمرة
(مقصرِّ ) ملعنيني ،األول  :من التقصري يف أداء العمل ،واآلخر  :من تقصري َّ
 4ـ كلمة ُ
أو احلج.
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ثالثا  :بالغة املح�سنات البديعية
ٍ
معان رائعة تالئم املقام الذي قيلت فيه ،فإن تلك املعاين ستحقق فائدة
ال عىل
إذا كان الكالم مشتم ً
للمتلقي ،فإن أضيف هلذا الكالم يشء من التحسينات الكالمية ،فسيكون اإلنصات له أكثر ،واإلفادة
منه أوفر.

مرت بك ،وما اشتملت عليه من سجع ،وجناس ،وطباق ،وتورية
ولو ُع ْد َت إىل النصوص التي َّ
لوجدت أن النفس تزيد إقباالً عىل تلك النصوص ،ألهنا مجعت بني الفائدة واملتعة.

تأمل السجع يف قول من وصف القرآن الكريم «القرآن حبل اهلل املمدود ،وعهده املعهود ،وظله العميم،
ورصاطه املستقيم ،وهو الواضح سبيله ،الراشد دليله ،حجة اهلل 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 َج ْر ِس ِه وإيقاعه ،تلذ األذن ،لسامعه ،وترسع
ٍ
معان تصف بعض ما يتميز به القرآن.
الذاكرة حلفظه ،كل ذلك إضافة إىل ما َب َّينَ ُه من

تتأمل ِ
ِ
اجلناس يف قول الدكتور غازي القصيبي واصفًا مدينة أهبا :
وحني
الربـــــا الحـبـيـبـ َة أ ْبهـا
يا
َ
عـروس ُّ

ِ
أحـــ َلى مــ َن الخيـــال وأ ْب َهـى
أ ْنت ْ

جتد أن كلمة (أهبا) وردت مرتني تظن ألول وهلة أهنا تكرار للكلمة فحسب ،ولكنك تدرك أن (أهبا)
هي اسم املدينة ،و(أهبى) الثانية هي وصف هلا بالبهاء ،فيقع يف نفسك هذا اجلناس موق ًعا حسنًا؛ ألنه
أضفى عىل النص قيمة مجالية ،وحسنًا صوت ًّيا وفائدة معنوية ،متثلت يف عنرص املفاجأة بإعادة اللفظ نفسه،
مع أنه حيمل معنى آخر.
السمة اللفظية ،فإن التحسني يكون
وإذا كانت السمة الظاهرة يف حتسني السجع واجلناس للكالم هي ِّ
أيضا ،تأمل قول ابن رشيق :
معنو ًّيا ً
ُنجــوم العـوالِي في سـم ِ
ـم َس النَّ َه ِ
ـــاج
ـدوا
اء َع َج ِ
ار و َأ ْو َق ُ
َو َق ْد أ ْط َف ُ
ُ َ َ َ
َ َ
ـؤوا َش ْ
فإنك ستجد نفسك متاب ًعا الشاعر الذي مجع يف وصف ممدوحيه بني عملية اإلطفاء واإليقاد ،ومها معنيان
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وضوحا إذا عرفت أن املراد بإطفاء
متضادان ،فكيف اجتمعا يف وصف أولئك القوم ؟ وسيزداد املعنى
ً
الشمس أهنم حجبوا ضوءها ،لكثرة ما تطاير من الغبار من حتت سنابك خيوهلم ،وأن املقصود بإيقاد نجوم
العوايل  :ملعان سيوفهم التي أرشعوها ألعدائهم ،وهبذا تدرك كيف أسهم هذا الطباق يف توضيح املعنى
تصويرا رائ ًعا ساعد عىل ذلك ما اشتمل عليه البيت من صور بيانية ال ختفى عليك.
املراد وتصويره
ً
وحني تتأمل املقابلة يف بيت النابغة اجلعدي :
عــىل َأ َّن فِ ِ
فـ ًتى تـم فيـه مـا يســر ص ِ
ـــوء األ َعـاد َيا
يـــه ما َي ُس
ــدي َقـــ ُه
َ ُ ُّ َ
ُ
َّ
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 َع ِ
ـــاذلي فـيــــه ُق ْ
ــــــف َأ ْســـــ ُلو ؟
ـــــــدا َك ْي
إ َذا َب
ــــل لـــــي
َ
َ
َ
ٍ
َّ
ـحـــــــ ُلو
َوكُـ َّل َمــــا َم
ـــــت
ُـــــــــل َو ْق
ــــر بِــي ك
ـــــــــر َي ْ
َّ
َي ُم ُّ

(مر) ،ففي البيت ما جيعلك تظن أهنا من املرارة ،وهي كلمة (حيلو) ،وهناك ما
جتد براعة يف استعامل كلمة ّ
(مر) من املرور ،وهو قوله ( :يمر يب كل وقت) ،فهذه الرباعة اللغوية وسيلتها التورية.
يرشدك إىل أن ّ

هذه نامذج مما تربز فيه ظاهرة التحسني اللفظي واملعنوي للكالم ب َّينَّاها لك بالتفصيل يف الدروس
املاضية.

والبد من التنبيه عىل مسألة مهمة ،وهي أال يتحول التحسني من وسيلة لتزيني الكالم وتطريته إىل
شبيها بالورود اجلميلة
غاية يف ذاهتا ،فيصبح الكالم حينئذ زخرفة لفظية ال طائل من ورائها ،ويكون ً
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 :

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ األنعام.

﴾ الكهف.
وهامة،
التامة ،من كل شيطان
 3ـ كان الرسول ﷺ ُي ّ
ّ
عوذ احلسن واحلسني بقوله « :أعيذكام بكلامت اهلل ّ
المة» رواه البخاري.
ومن كل عني ّ
أحدا».
 4ـ قال
خبيب ْبن عدي ريض اهلل عنه « :اللهم أحصهم عددا ،واقتلهم بددا ،وال ُتغادر منهم ً
ُ
 5ـ سأل ٌ
وم ْن
خري ؟ قال « ُت ْط ِع ُم
الم ،عىل من َع َر ْف َت َ
الس َ
الطعام ،و َت ْق َر ُأ َّ
َ
رجل النبي ﷺ  ،أي اإلسالم ٌ
ف» متفق عليه.
مل َت ْع ِر ْ
 6ـ قال أبو فراس احلمداين :
ِ
ِ
ِمـــ ْن َب ْح ِ
ـض ِ
ف
ـــل ِع ْل
ف
ـر
ــــــم َك أ ْعـــــترَ ِ ْ
جــــــود َك أغْـــــترَ ِ ْ
وبِ َف ْ
 7ـ قال عمر بن اخلطاب ِ
لعمرو ْبن معدي كرب « :صف لنا احلرب ،قال ُ :م ّرة المَْ َذ ِاق ،إذا ك ََش َف ْت عن
ف.
ف عنها َت ِل َ
ساق ،من صرب فيها ُع ِرف ،ومن َض ُع َ
 8ـ قيل يف التوسط يف احلب والكره  :ال يكن ُح ّبك َك َلفا ،وال ُبغ ُْضك َت َلفا.
 9ـ قال البستي  :إذا ما بقي ما قاتك ،فال تأسف عىل ما فاتك.

()2
عي املحسنات املعنوية من طباق ومقابلة وتورية يف األمثلة التالية :
نِّ
 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ آل عمران.
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﴾ البقرة . 185 :

﴾ احلاقة.

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ البقرة.

 4ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 5ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
﴾ الرعد.

 6ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ آل عمران . 153 :

﴾ املائدة.

 7ـ قال اهلل تعاىل ﴿:

 8ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ هود.
 9ـ قال أبو العالء املعري :
ع��ل�لان��ي ف���إن بِ
��ي��ض األماني
َ

وال��ظ�لام ليس ب َفاني
��ت
َف��نِ�� َي ْ
ُ
َ
بمدح
ال��زم��ان
ك��م أردن���ا ذاك
فشغلنا ب����ذ ِّم ه���ذ ا ا لز َما ِن
ٍ
 10ـ وكان من دعائه ﷺ « :اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ،وبمعافاتك من عقوبتك ،وأعوذ بك
ثناء عليك ،أنت كام أثنيت عىل نفسك» رواه مسلم.
منك ،ال أحيص ً
 11ـ كان من دعاء النبي ﷺ « :اللهم اغفر يل ذنبي كلهِ ،د َّقه وج َّله ،وأوله وآخره ،وعالنيته ورسه» رواه مسلم.
حممد ْبن سليامن التلمساين :
 12ـ قال ُ
ِ
س������واك ِ
َ
الم َعنَّى
ثان
ف���ي���ه
ول���ي���س
َ
��ي ُ
ي��ا س��اك��نً��ا َق�� ْل��بِ َ
ِ
أل ِّي م��ع��نً��ى ك���س���ر َت قلبي
ساكنان
وم����ا ال��� َت��� َق���ى ف��ي��ه
ال كثري ًا :
 13ـ قال ابن عبداملجيد ملا زار ابن نباتة فرأى يف بيته نم ً
ِ
ٌ
َ
ـــرا
نمل
األديـب به
مــنزل المولى
ما لي أرى
تجــم َع في أرجـــــائه ُز َم َ
ّ
ُ
الش َع َرا
فالنمـل من شــأنها أن
فقـــال ال َت ْع َجـــ َب ْن من َن ْم ِل منــزلِ ِه
تتبــع ُّ
َ
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تدريبات عامة عىل موضوعات الكتاب
()1

وبي نوعه وغرضه فيام يأيت :
استخرج أركان التشبيه ،نِّ

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ الصف.
﴾ املرسالت.

 4ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ آل عمران.

﴾ املدثر.

 5ـ قال الرسول ﷺ ُ « :بعثت أنا والساعة كهاتني» وأشار بأصبعيه السبابة والوسطى .رواه أبو داود.
ٍ
 6ـ قال الرسول ﷺ « :مايل وللدنيا ؟ ما أنا فيها إال كَر ِ
اك ٍ
راح و َت َركها» رواه
ب است َظ َّل تحَ ْ َت َش َجرة ثم َ
َ

أمحد والرتمذي.

ُ
حسان ْبن ثابت يمدح النبي ﷺ :
 7ـ قال
الهـالل مبــاركًا ذا رحم ٍ
ـــل ِ
ِم ْث ُ
ــــة
َ ْ َ
َُ َ

ِ
ِ
ــواد
ـب األَ ْع َ
ـــم ُح الخَ ليـــ َقة َطـ ِّي ُ
َس ْ

 9ـ قال الشاعر خياطب األسد :
َو َق ْلـبِ َي ِم ْث ُـل َق ْلبِ َ
ــس َيخْ شــَى
ــك َل ْي َ

ــاف ُذ ْع َـرا ؟
ـف َيخَ ُ
ـاو َل ًة(َ ،)2ف َك ْي َ
ُم َص َ

 8ـ قال الشاعر يف وصف الشيب يف س ّن الشباب :
ِ ِ
َت َف ِ
ـار ُيق َشــ ْي ٍ
الشـ َب ِ
وما ُح ْســ ُن َل ْي ٍ
ــوم
اب َل َو ِام ٌع
ب( )1في َّ
ـــل َل ْي َ
ـس فيـه ُن ُج ُ
َ

 10ـ قال أبو الطيب املتنبي يصف عدم استقراره يف مكانه وكأنه عىل ظهر الريح :
عــلى َقـ َلق ك َّ
ُأ َق ِّل ُبـــها َي ِميـــــــنًا أو ِشـــــــماال
يـــــح تحـتي
الر
َ
َـــأن ِّ
( )1تفاريق شيب متفرقة.
ومقَاتلةٌ.
( )2مصاولة ُ :مواثب ٌة ُ

124

 11ـ قال اب ُن الرومي يصف الليل :

ُر َّب َل ْي ٍ
ـــر ُطـــــوالً
ــل كَـأ ّنــ ُه َّ
الد ْه ُ
الشــ
ذي ُن ُجـــو ٍم َك َأ َّن ُهــ َّن ُن ُج
ــــوم َّ
ُ

 12ـ قال األحوص :
ِ
ُ
ــد َتني
الر
جـــال َو َج ْ
إ ِّني إذا َخـــفي ِّ
 13ـ قال أبو الطيب املتنبي يصف البحرية :
ـــــر
ـم
َك َأ َّنهـــا فــي َن َه
َ
ٌ
ــــــارهـا َق َ
 14ـ وقال يرثي والدة سيف الدولة :
َن ِصيـــ ُب َك فــي َح َيــاتِ َك ِم ْن َحبِ ٍ
يـب
ــها ُح َفــا ًة
ـــو َل ْي َ
ـــر ُاء َح ْ
َم َشـى األُ َم َ

 15ـ قال ابن املعتز يف وصف اهلالل :
َــزورق ِمـــن فِ َّض ٍ
ِ
ــــة
ْ
ا ْن ُظ ْـر إ َل ْيــه ك َ ْ َ
 16ـ قال أبو القاسم الشابيِّ يف املرأة :
ـذب ٌة َأ ْن ِ
ــت كَال ُّطــ ُفو َل ِة كاألحـــالم
َع ْ َ
كالس ِ
ِ
ِ
كالليلة ال َق ْم َر ِاء
ــحوك،
الض
ـماء َّ
َّ َ
أيضا :
 17ـ وقال ً
َســ َأ ِع ُ
ــداء
ْــم
الـــداء واألَ ْع َ
َّ
يش َرغ َ
 18ـ قال ابن الرومي :
َق ْ ِ
ـس َعجـيـ ًبا
ــيب ال َفــ َتى و َل ْي َ
ــد َيش ُ

ــد َتنَـــاهى َف َليـــس فِ ِ
يـــه َم ِ
يـد
ـز ُ
َق ْ
َ
ْ َ
ول ِ
لكـ ْن َت ِ
ـ ْي ِ
ــز ُ
يـــد
ـز ُ
ب َل ْي َس ْ
ـــت َت ُ
ــمس ال َتخْ ـــ َفى بك ِّ
ُــل َمكَـان
َّ
كالش ْ
ــف ِ
بـــه ِمـ ْن جنــــــانها ُظـــ َل ُم
َح َّ
َن ِصيـــب َك فــي منَ ِ
ــام َك ِمـ ْن َخ َيــال
ُ
َ
ِ ()2
الرئَال
ــر َو(ِ )1مــ ْن ِز ِّ
الم ْ
كَـــ َأ َّن َ
ف ِّ
ـــد َأ ْث َقـ َلـ ْتـــ ُه ُح ُمـــو َل ٌة ِمـ ْن َعنْـ َبر
َق ْ
ــــد ِ
ــن ،كالصـــــَباح الج ِ
كال ّل ْح ِ
يد
َ
َ
َّ
ِ
كالـور ِد ،كابتِســــــــا ِم الولِ
ـــــيد
َ
ْ َ
َْ
ِ
ــــماء
ـــم ِة َّ
كالنَّ ْســـر َف ْ
الش َّ
ــو َق الق َّ
ِ
الرطِيب
أن ُي َرى النَّ ْ
ـو ُر في ال َقضــيب َّ

( )1املرو  :حجارة بيض براقة.
( )2زف الرئال  :ريش النعام.
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 19ـ قال ابن عثيمني يف املدح :
ُـل رابي ٍ
ِ
ـة
و َأ َ
نـت كال َغ ْيـــث َي ْعـــ ُلو ك َّ َ َ

ِ ِ
ــهل
الس َ
و َي ْسـ َتـق ُّـر لنَ ْفـع النَّـاس فـي َّ

ـد ُيســــ َت َد ُّل ب َظـــاهر َعـ ْن َباطِــن
َق ْ

ــان َيك ُ
الد َخ ُ
َح ْي ُ
ــد َنـار
ُـون َم ْو ِق ُ
ــث ُّ

 20ـ قال الشاعر :

 21ـ قال أمحد شوقي :
ــم ْت ْ
وإن َخ َد َع ْت
وما َ
الحـ َيا ُة إذا َأ ْظ َ
 22ـ قال اب ُن املعتز يف وصف َس َحا َب ٍة :
الدمـــ ِع لِغـــي ِر وج ِ
ــــد
ْ َ ْ
َم ْســ ُف َ
وح ُة َّ ْ
جــاء ْت بِهــا ِريـح الصـبا ِمـن َنج ِ
ـد
ُ َّ َ ْ ْ
َ َ
 23ـ قال الشاعر يف الليل وسواده :
و َل���ي��� َل ٍ
���ة َل����� ْي
��ل��اء ( َ )1ي ْحـ
َ ْ
َ
ُن ُجو ُمها
كَ�����أ َّن�����م�����ا
������د ُنثِ َر ْت
�����������م َق
َد َر ا ِه
ْ
ٌ

حدد موضع االستعارة ووضحها فيام يأيت :

ِ
ـع
ــح َر َاء َي ْلـ َتـم ُ
اب َعــ َلى َص ْ
إلاَّ َس َـر ٌ
ِ
الـــــو ْر ِد
ـــيم َكنَ ِســــــي ِم
َ
َل َهــا َنس ٌ
الع ْق ِ
ـــار ِ
ــــل ا ْنـتِـ َث ِ
َفا ْن َتـ َث َـر ْت ِم ْث َ
ــد
ِ
������و ا ُد
ـ��ك��ي��ه��ا َس
َ
ف���ي َم����غ ِ
ْ����ر ٍ
ب َأ ْو
َع��� َل���ى بِ����س����ا ٍ
ط
َ

()2

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

بالدلجْ َة فإن األرض ُت ْط َوى بالليل» رواه أبو داود.
 2ـ قال الرسول ﷺ « :عليكم ُّ
 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 4ـ قال النابغة يف وصف طول الليل :

بمنْ َقـض !
َت َط َ
ــاو َل َح َّتى ُق ْل ُت َ :ل ْي َس ُ

لم ْف ِر ِق
ا َ
َم ْش ِر ِق
َأ ْز َر ِق

﴾ يس.

﴾ الذاريات.

ـوم بآيب
َو َل ْي َ
ـس الـــذي َي ْر َعـى النُّ ُج َ

( )1ليالء  :شديدة السواد.
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 5ـ جاء يف املثل  :لِك ُِّل َص ِ
ار ٍم َن ْب َو ٌة.

التوباد :
امللوح يف جبل ْ
 6ـ قال قيس بن َّ
دمــع ال َعـ ْين َل َّمـا َع َر ْف ُتـ ُه
ـــت
و َأ ْذ َر ْف ُ
َ

ــوتِ ِه َف َد َعـاني
و َنــــا َدى ب َأ ْعـــ َلى َص ْ

طائرا :
 7ـ قال الشاعر خياطب ً
ِ
ــــاحـك ٍَة
ــت فــي َخضــــ َْر َاء َض
َأ ْن َ
 8ـ َّ
إن ال َب ُع ْو َض َة ُت ْدمى ُم ْق َل َة األَ َس ِد.
 9ـ قال أبو الطيب املتنبي يف سيف الدولة :
ِ
الزم ِ
ـــد َر ُه
ــان و َب ْ
ـم َ
ـس َّ َ
ُأحـ ُّب َك يا َش ْ

ِ
الهــتِن
مــ ْن ُبكَــــاء ال َعــــارض َ

ِ()1

ْ
المنِـي فِ َ
السها( )2وال َف َر ِاقد
يـك ُّ
وإن َ

ُ()3

أيضا :
 10ـ وقال ً
ِ
ِ
ِ
َفـإ َّن َ
ــــم
الـد ِّر الـذي لِ َي َل ْف ُظ ُه
ـد فـي ُّ
الح ْم ُ
َل َك َ
ـــي َنـاظ ُ
ـك ُم ْعـطـــيـه وإ ِّن َ
 11ـ جاء يف املثل َ :أ َأ ْن ُثر ُد ًّرا َبينْ َ َس ِ
ار َح ِة ال َغنَم ؟! [يرضب ملن ُيلقي العلم عىل غري أهله].
 12ـ قال ابن املعتز  :األماين ُت ْع ِمي َأ ْعينُ َ ال َب َص ِائر.
 13ـ قال أبو القاسم الشايب يف قصيدته «أغاين احلياة» :
ِ
َأ ْق���� َب َ
ا لنَّا ِع َس ْه
����ح����ي����ا ِة
���ح ُي َغنِّى
����ل ا
ل���� ْل َ
ل���ص��� ْب ُ
ُّ
ِّ
ُ���ص���و ِن ا لما ِئ َس ْه
���ح��� ُل���م ف���ي ظِـ
ـ����ل ا ل���غ ُ
وال����ر َب����ى َت ْ
ُّ
ل�����ز ُه�����و ِر ا ل َيا بِ َس ْه
َق ا
����ص َأ ْو َر ا
����ر ِق
ُّ
ُ
َّ
وال���ص��� َب���ا ُت ْ
ِ
َ
لد ا ِم َس ْه
���ور ف���ي تِ ْلـ
���ج���ا ِج ا َّ
ـ���ك ا ل���ف َ
و َت َ
����ه����ا َد ى ال���نُّ ُ
 14ـ قال البحرتي يمدح إسحاق بن إبراهيم :
ِ
ِ
ِ
ـوف َب ْأ ِس َ
ـك َم ْه َر ُب
ـج
ـب َل ْم َيكُـ ْن
يــهم مـ ْن َخ ْ
ُينَ ِّ
ـم َرك ُبـوا الكَـواك َ
ُ
َو َل ْو َأ َّن ُه ْ
( )1اهلتن  :املطر الضعيف املستمر.
السها  :نجم خفي من بنات نعش الصغرى.
(ُّ )2
( )3الفرقد  :مجع فرقد وهو نجم قريب من القطب الشاميل هُيتدى به.
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نِّبي املجاز املرسل وعالقته فيام يأيت :

()3
﴾

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

البقرة . 178 :
﴾

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

يوسف.
﴾

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
﴾ البقرة . 185 :

 4ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :
 5ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

ِ
ب َي ْفـ َعل
ــما َت ْأ ُمــري ال َقـ ْل َ
و َأ َّنـك َم ْه َ

 8ـ قال مهلهل :
ـد َك ُأ ِ
ـــد ْت
ـت َأ َّن النَّ
وق َ
ـــــار َب ْع َ
ُن ِّب ْئ ُ
َ

الم ْج ِل ُس
ب(َ )1ب ْع َ
ـد َك يا ُك َل ْي ُ
واسـ َت َّ
ـب َ
ْ

 9ـ قال جرير من قصيدة يمدح هبا احلجاج :
ُق ْـل لِ ْلجــب ِ
ـــــر ُج ُه
ـد َت َأ َّخ َـر َس
ان َو َق ْ
َ َ
ْ
 10ـ قال مع ُن ْب ُن أوس :

ـــــوافِي
ـــم ال َق
َ
َــم َع َّل ْمــــ ُته َن ْظ َ
وك ْ

﴾

التوبة . 61 :

 6ـ قال امرؤ القيس يف معلقته :
ِ
ـــــك َقــاتِـلي
َـــرك ِمنِّـي َأ َّن ُح َّب
َأغ َّ
 7ـ فاضت عيناي ُح ْز ًنا عىل الفقيد.

النساء . 92 :

ـت ِمـن َشـــر ِك المنِي ِ
ــاج
ــة َن ِ
َه ْـل َأ ْن َ
َ َّ
ْ
َ
َ
ــــال َقــافِ َيــــ ًة َه َجــــانِي
َفـ َل َّمـا َق

( )1استب  :استقر واستقام.
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يد ال أنساها.
 11ـ لفالن عندي ٌ

 12ـ قال احلجاج يف إحدى خطبه « :إن أمري املؤمنني نثر كنانته( )1بني يديهَ ،ف َع َج َم عيداهنا( ،)2فوجدين
أمرها ُعو ًدا ،وأصلبها مكرسا».
ّ
 13ـ قال الشاعر :
ِ
ــــدا
ـــض ال َت ْمـــنُ ْن َع
ام
ــــلي َي ً
َّ
َف ْ

َ
َـــد ِره
َمـنُّ
المــ ْع ُر َ
وف ِمـــ ْن ك َ
ـــــك َ

()4

حدد موضع الكناية ،وبني املراد منها ،واذكر نوعها فيام يأيت :

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ الزخرف.

﴾ األعراف.

 3ـ جاء يف حديث السبعة الذين يظلهم اهلل يف ظله يوم ال ظل إال ظله قول الرسول ﷺ «ورجل قلبه
معلق يف املساجد» متفق عليه.
 4ـ قال غريقة العبيس :
ِ
ـاؤه
ــب فِـنَ ُ
ـــير َرمــاد القـدر َر ْح ٌ
كَث ُ
لبيد ْب ُن ربيعة :
 5ـ قال ُ
ُ
وك ُّ
تدخـل بيـنهم
ُـل ُأ َنــاس ســوف

 6ـ قال أبو الشيص :
الهوى بي َح ْي ُث َأ ْن َت َف َل ْي َس لِي
و َق َ
ـف َ

احل ّمى :
 7ـ قال أبو الطيب املتنبي يف ُ
ُـــل بنْ ٍ
الـد ْهـر ِعـنْـدي ك ُّ
ـــت
ـت َّ
َأبنْ َ
( )1الكنانة  :ما توضع فيه السهام.

ٍ
وب
ـم َت ْحـ َتـجـنْ ُه (ُ )3غ ُي ُ
إلــى َســنَد َل ْ
ُ
األنامـل
تصــــفر منــــها
ُد َو ْيـهـ َيـ ٌة
ّ
ـــــد ُم
ـــر َعنْـــــ ُه َوالَ ُمـ َتـ َق
َّ
ُمـ َتـ َأ َّخ ٌ
ـت َأ ْن ِ
ف وص ْل ِ
الز َحـام ؟!
ــت ِم َن ِّ
َف َك ْي َ َ َ

( )2عجم عيداهنا  :اختربها وم ّيز بينها.
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( )3مل ْحت َتجنه  :مل تصده ،ومل ترصفه.

()5

استخرج الصور البيانية (من تشبيه واستعارة وكناية) وبني نوعها :

 1ـ قال كعب الغنوي يرثي أخاه أبا املغوار :
يف النَّ َد ى َي ْد ُعو النَّ َد ى َف ُيجي ُب ُه
َح ِل ُ
ال��ز ِ
وار ِغ ْش َي ُ
ان ( َ )1ب ْيتِ ِه
يب إلى ُّ
َحبِ ٌ

يب
َس ِر ي ًعا َو َي ْ
��د ُع��و ُه النَّ َد ى َف ُي ِج ُ
ِ
ِ
يب
��و َأ د ُ
��ب َو ْه َ
مح َّيا َش َّ
َجم ُيل ا ْل َ

 2ـ قال الشافعي :
��ال��د ع ِ
���ز ُأ بِ
اء
��اء َو َت ْز َد ِر ِيه
��ع ُّ
َو َم��ا َت ْ
ُّ َ
���ه َ
���د ِر ي بِ َما َص��نَ َ
َأ َت ْ
الد َع ُ
����د و لِ�ل� َ ِ ِ
ِ
اء
��ه��ا ُم ا ل ّل ْي ِل ال ُتخْ طِي َو َل ِك ْن
��ه��ا َأ َم ٌ َ
َل َ
س َ
أ َم���د ا ْنق َض ُ
 3ـ قال أبو الطيب املتنبي خماط ًبا عاذلته التي تطلب منه إدراك املعايل دون بذل النفس وتعريضها
للمخاطر :
ِ
ِ
ِ
ـــهد ِمـ ْن إ َب ِ
ـد ُد َ
ـر النَّ ْح ِل
الش
يــص ًة
ون َّ
َوال ُب َّ
المــ َعالي َرخ َ
ُت ِريـدي َن ُل ْقــ َيان َ
 4ـ قال عبدامللك احلارثي يف الفخر :
وال ينْ ِ
و ُننْ ِ
ـك ُر إن ِشـ ْئنَا َعـلى النَّ ِ
ــو َل ِحــي َن َن ُق ُ
ـك ُر َ
ــول
ـاس َق ْو َلهم
ون الـ َق ْ
َ ُ
َ
 5ـ قال معروف الرصايف يف وصف يوم قائظ :
إ ْذ َق ْد ب َد ا فِ ِيه لِلر مض ِ
ِ ( )٢
اء َت ْسع ُير
الح ِّر َه َذ ا ال َي ْو ُم َي ْص َه ُر َنا
َّ ْ َ
َ
َق ْد كَا َد بِ َ
ٍ ()٣
الش ْم ُس َجا َع ْت َف ْه َي ِم ْن َسغَب
ور
َك َأ َّنما َّ
لها وا ألَ ُ
وم َ
َت ْش ِو ي ُ
رض َتنُّ ُ
الج ُس َ
 6ـ وقال يف غروب الشمس :
ص ْفـراء ُت ْشــبِه َع ِ
()4
ُــر ِ
وب ُذ ُيــوالً
اشـــ ًقا َمـ ْتـ ُبـوال
ُ
َ َ ُ
َن َـز َل ْت َت ُج ُّـر إ َلــى الغ ُ

( )1غشيان بيته  :كثرة زيارته وإتيانه.
( )٢تسعري  :اضطرام.
(َ )٣سغَب  :جوع.
( )٤متبول  :متيم باحلب.
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ـد الم ِ
ـتز بيـن ي ِ
ـغ ِ
ـيـب كَـأ َّنهـــــا
َت ْه ُّ َ ْ َ َ
َ
َت َم َش ِ
ــار ُقها بِ َو ْج ِ
ـه َك ُبكْـر ًة
َض ِحـك ْ

ــل فـي ِ
الف َـر ِ
ب(َ )١ت َم ْل َم َ
ال
اش َع ِليـ ً
َص ٌّ
َــت َمغ ِ
ـــاء َأ ِصيــال
َــار ُبها ِّ
َو َبك ْ
الد َم َ

()6

وبي نوعه ،واذكر معنى الكلمتني يف اجلناس التام ،ثم نِّبي وجه االختالف
ِّ
حد ْد موضع اجلناس ،نِّ
بني كلمتي اجلناس غري التام يف النصوص التالية :
﴾

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ النساء . 36 :

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 3ـ قال رسول اهلل ﷺ « :من أمر منكم بمعروف ،فليكن أمره بمعروف» رواه البيهقي.

غافر.

 4ـ قال رسول اهلل ﷺ ّ :
«إن اهلل ومالئكته ُي َص ُّلون عىل الذين يص ُلون الصفوف ،ومن َس ّد فرجة رفعه
اهلل هبا درجة» رواه أمحد وابن حبان.
 5ـ قال أبو متام يف املدح :
ٍ
اص(َ )٢ع ِ
()٣
ـو ٍ
ـد َ
واصـم
َي ُم ُّ
ون َأ ْيــد َع َ

ٍ
اض َقو ِ
اض ِ
ـب
ــو ٍ َ
ـو ُل ب َأسـ ْـ َياف َق َ
َت ُص ْ

 6ـ قال أمحد شوقي يف قصيدة «صدى احلرب» :
ِ
الح ْر ِب َي ْص ُع ُب
الو ْع ُـر َق ْب َله
الس ْهل في َ
ـه ُل منْ ُهم ما ر َأى َ
الس ْ
َف َيا َق ْو ِم َح َّتى َّ
َر َأى َّ
()4
واض ْي َع ًة عىل َم ْن ليس َل ُه َض ْي َعة
 7ـ قال الثعالبي َ :
 8ـ قال الرساج الوراق :

ِ
ـها َعـلى َح َ
هـي ال ُعـ ُي ُ
ـذ ٍر
ون َفـ ُك ْن منْ َ

َفـرب إ ْنس ِ
ــان َع ْي ٍ
ــن َصـا َد إ ْن َســـا َنا
ُ َّ َ

صب  :رقيق اهلوى.
(ٌّ )١
( )٢عواص  :مجع عاصية وهي املمتنعة.
( )٣عواصم  :مانعة.
( )٤الضيعة  :األرض املغ ّلة.
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 9ـ قال أبو متام يمدح حييى بن عبد اهلل الربمكي :
ـدال ّل ِ
بـن َعب ِ
مـا م َ ِ
الزم ِ
ــه
ـــان فـإ َّنــه
َي ْحـــ َيا َل َ
ــدى َي ْحـ َيى ِ ْ
َـر ِم َّ َ
ـات مـ ْن ك َ
َ
 10ـ قال أبو إسحاق الشريازي إمام الشافعية :
الشعر ِ
الش ْع ِر َأ ْر َضى َم َذ ٍ
اهب
اء
اهبنا في ِّ
���و ٌم َم�� ْع َ
َم َذ ُ
إذا َذ َّم َق ْ
��ر ُّ َ َ
��ش َ
الشعر ِ
َّ
و َل ْسنَا ِم َن ال َق ْو ِم الذي ِق َيل فِ ِيه ُم
اء
ِم�� َن
ال��ذ ِّم َما َن ْت ُلو ُه في ُّ َ َ
عمر ْب ُن عيل املطوعي يصف فتحا « :فتح ما انتصف النهار إال وقد انتصف اهلل للحق من
 11ـ قال ُ
الباطل».
 12ـ وقال أبو الفتح البستي :
ِ
ال��لّ��ه ِ
ِ
ِ
ــيح
واس��� َع��� ٌة َف َضاها
ب�ل�ا ُد
ور ْز ُق ال ّلـــه فـي ُّ
الد ْن َيــــــا َفس ُ
ِ
ٍ
َف ُق ْ
ـــــيحوا
ُــم َأ ْر ٌض َف ِس
ـــوان
ــــاع ِدي َن عـــلى َه
ـــل لل َق
ُ
إذا َضــا َق ْت بِك ْ
 13ـ وقال مجيل بثينة :
َأ َتا َنا بِال و ْع ٍ
ــد َف ُقــوال َل َهـا َ :ل َهــا
��ت ُب َث ْينَ ُة َما َل ُه
َخ ِلي َل َّي إ ْن َق��ا َل ْ
َ
ات ُط َ
��و َم ْشغ ٌ
السها َس َها
ُول بِ ُع ْظ ِم الذي بِ ِه
َو َم ْن َب َ
َأ َتى َو ْه َ
ول ال ّل ْي ِل َي ْر َعى ُّ

()7
ال وجانس فيها بني الكلامت التالية :
ُص ْغ بِ ُأسلوبك مج ً

 1ـ البرِ ُّ  :الصلة واإلحسان
 2ـ يزيد  :اسم رجل
 3ـ ُم ّر  :فعل أمر من املرور
 4ـ ْأر ِضهم  :اطلب رضاهم
 5ـ الظهور  :الوضوح والبيان
 6ـ يرشح
 7ـ اهلوى

البرُ ُّ  :القمح.
يزيد  :فعل بمعنى يكثر.
َم َّر  :صار ُم ّر الطعم.
أرضهم  :مكان إقامتهم.
الظهور  :مجع ظهر.
يرسح.
اهلوان.
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()8

السجع يف النصوص التالية :
ِّ
حد ْد مواضع ّ

 1ـ قال رسول اهلل ﷺ « :كلمتان خفيفتان عىل اللسان ،ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن  :سبحان
اهلل وبحمده سبحان اهلل العظيم» رواه البخاري.
 2ـ رحم اهلل امر ًأ قال خري ًا فغنم أو سكت فسلم.
 3ـ قال األصمعي  :وقف علينا أعرايب ونحن برملة اللوى فقال :
«رحم اهلل امر ًأ مل متجج أذناه كالمي ،و َق َّدم معاذ ًة من سوء مقامي ،فإن البالد جمدبة ،واحلال مسغبة،

واحلياء زاجر يمنع من كالمكم ،والفقر عاذر يدعو إىل إخباركم ،والدعاء أحد الصدقتني ،فرحم اهلل
امر ًأ أمر بمري ،أو دعا بخري ،فقلت  :ممن أنت يرمحك اهلل ؟ فقال  :اللهم غفر ًا ،سوء االكتساب يمنع من
االنتساب».

()9

َح ِّدد الطباق أو املقابلة يف النصوص التالية ،ثم نّبي نوعه :

 1ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ الضحى.

 2ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

 3ـ قال اهلل تعاىل ﴿ :

﴾ املائدة . 44 :

﴾ األعراف . 157 :

الرس والعلن ،وأن يكون عادالً يف الرضا
 4ـ من الوصايا اجلامعة لكل مسلم أن يكون
ً
خملصا يف ّ
مقتصدا يف الفقر والغنى.
والغضب ،وأن يكون
ً
 5ـ قال أمحد شوقي يف قصيدة «نكبة دمشق» :
للم ْس َت ْع ِمر ي َن َو إ ْن َأ الَ ُنو ا
و ُ
ج���اء ُه���م طُ��َّل�اَّ ُب َح ٍّق
إذا م��ا
َ
َ ِ
��ه��ا لِ َت ْح َيا
بِ��ل�ا ٌد َم
����ات ف�� ْت�� َي�� ُت َ

ِ
��ار ِة ال َت ِر ُّق
��وب كَ��ا ْل��ح َ
ُق�� ُل ٌ
��ج َ
َي ُق ْو ُل ِ :ع َصا َب ٌة َخ َر ُجو ا و َش ُّقو ا
��و ِم ِ
َو َز ا ُل����وا ُد َ
��م لِ َي ْب َقوا
ون َق ْ
��ه ُ
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نح ُن ُمخْ َت ِل ُفو َن َد ا ر ًا
َن َص ْح ُت َو ْ
��ت بِال ٌد
َو َي ْج َم ُعنَا إ ذ ا ا ْخ�� َت�� َل�� َف ْ
ت َأ و حي ٍ
و َق�� ْف�� ُت��م ب��ي��ن م���و ٍ
اة
ْ ََ
َ ْ َ َ ْ
َ
ِ
ألج�� َي ٍ
��ال َح َيا ٌة
َف��ف��ي ال�� َق�� ْت�� َل��ى ْ

 6ـ قال أبو متام :
َـان ُقبـح الجـو ِر يس ِ
ــخ ُطها
يـا ُأ َّمـ ًة ك َ ْ ُ َ ْ ُ ْ
 7ـ قال البحرتي يف وصف بركة املتوكل :
الشـمس َأحيـا ًنا ي َض ِ
احك َُها
َف َح
َْ ُ
ُ
ـاجب َّ ْ

و َل ِ
��م َش ْر ُق
��ك�� ْن ُك ُّلنا ف��ي
َ
َ
ال��ه ِّ
��ل ٍ
��ان غَ��ي��ر م��خْ �� َت ِ
َب�� َي ٌ
��ف َو ُن ْط ُق
ْ ُ ُ
ال��د ْه ِ
َف ْ
اش َقوا
��ر َف ْ
��م َن ِع ْي َم َّ
��إن ُر ْم�� ُت ْ
وف��ي ا ألَس���ر ى فِ��دى َلهم ِ
وع ْت ُق
ُ ُ
ْ َ
ـد ِل ُي ْر ِضيها
ـح ُح ْسـ ُن ال َع ْ
َد ْه ًرا َف َأ ْص َب َ
ـث َأحيــــا ًنا يب ِ
ــق( )1ال َغي ِ
ـاكيـها
َو َر ِّي ُ
َُ
َْ
ْ

()10

وبي نوعها ،واذكر فائدهتا فيام يأيت :
حدد موضع املحسنات البديعية ،نّ

 1ـ قال الرساج الوراق :
ِ
لِ��ق��اء ال��م��و ِ
ُ ِ
ي��م(َ )2و ْجهي َع ْن ُأ ٍ
يب
َأ
ناس
ت َ
عند ُهم ا ألَ د ُ
َ ْ
ُ
ص��ون َأد َ
ال��ش�� ْع ِ
يب
يض
ور ُّب
ِّ
��ر ِع��نْ َ
��د ه��م َب ِغ ٌ
��م َحبِ ُ
���و وا َف���ى بِ��ه َل ُ
و َل ْ
��ه ُ
َ
 2ـ قال بدر الدين الذهبي :
ِ
ِر ْف����� ًق�����ا بِ
����خ ٍّ
�����د ا و َه ْج َر ا
َأ ْب��� َل��� ْي��� َت��� ُه َص
����ل َنا ِص ٍح
ًّ
ال���ح ِ
َو ا َف��������ا َك َس����ا ِئ ُ
���ال َن ْهرا
����ر َد ْد َت����ه ف��ي
����ل َد ْم ِع ِه
َ
َف َ
 3ـ قال أمحد سامل باعطب يف رثاء امللك فيصل رمحه اهلل :
الد َنـا إ ْن َســــانـا
ــعب عــي ٌن كُـنْ َت إنســــا ًنا لهـا
َّ
ـم َت فـي َعـ ْي ِن ُّ
الش ُ
فع ُظ ْ
احل ُّر.
بالرب ُي ْس َت ْع َب ُد ُ
 4ـ يقال ِّ :

( )1الر ِّيق  :تردد املاء عىل وجه األرض.
( )2األديم  :اجللد ،واملقصود به برشة الوجه.
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«حبيب ْب َن أوس» :
 5ـ قال احلس ُن ْب ُن وهب يرثي أبا متام
َ
��ح��ب��ن بِ ِ
ِ
ِ
��ه َن ِحيبا
لم ْو ِص ِل ا ل َق ْب َر ا لغ َِر ي َبا
��ب َي��نْ�� َت ْ َ
��ح��ائ ُ
َس َ
َس َقى با َ
���راب َذ َ
َف َّ
َحبِيب ًا ك��ا ن ُي��د َع��ى ل��ي َحبِي َبا
اك ال َق ْب ِر َي ْح ِو ي
��إن ُت
َ

 6ـ قال األوس بن حارثة ينصح ابنه مالكا :
الع َقاب ،وال َّتج ُّل ُد ال ال َّتب ُّلد( ،)1واعلم أن خري ِ
والعتاب َقبل ِ
الدنيةِ ،
«يا ُ
الغنَى القناع ُة،
َ
َ
ُ ْ
مالك  :املن ّي ُة وال َّ ّ
َ
ويوم عليك ،فإذا كان لك فال َت ْب َط ْر ،وإن كان َعليك
فيوم لك
وشرَ َّ ال َف ْق ِر الضرَّ َ ا َع ُة(َّ ،)2
ٌ
والد ْه ُر يومان ٌ :
فاصبرِ ».
ْ

( )1التبلد  :الكسل.
( )2الرضاعة  :التذلل.
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م�صادر ومراجع الكتاب
الكتــــاب
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

امل�ؤلف

أثر التشبيه يف تصوير املعنى
األعالم
اإلفصاح عماّ تضمنه اإليضاح من مباحث البيان
األمايل
البديع يف ضوء أساليب القرآن
البالغة والتطبيق
البالغة العربية  :أسسها ،وعلومها ،وفنوهنا ،وصور من تطبيقاهتا
البالغة العربية يف ثوهبا 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
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د .عبدالباري سعيد
الزركيل
احلجار
أمحد حممد ّ
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

الواجبات املنزلية التي كلف هبا الطالب
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