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المرحلة  من  الثانية  الفرقة  على  المقرر  العربية  البالغة  كتاب  من  الثاني  الجزء  هو   فهذا 
الثانوية لطالب المعاهد األزهرية وطالباتها.

الفرقة األولى، ويتخذ المنهج ذاته في  وهذا الكتاب يسير على نمط الكتاب السابق في 
عرض موضوعات البالغة ألبنائنا وبناتنا، هذا المنهج المتمثل في ربط القواعد البالغية ربطا 
 واضحا بكثير من النصوص البالغية التي تكشف عن القاعدة كشفا شفافا واضحا، مع شرح

ما غمض من  هذه النصوص حتى يظهر المعنى.

وهذا الكتاب يحتوي على بقية أبواب علم المعاني، وأضفنا إليه فن التشبيه من علم البيان.
وقد حـرصنا عند دراسة فن التشبيه علـى جـمع شتات هـذا الفن المبعثر عند المتأخرين من 
َأ الحديث عن أركان التشبيه  البالغيين، فإن من يطالع كتاب اإليضاح للقزويني يلـمس أنه َجزَّ
في أكثر مـن مـوطن حـيث يتحدث أوال عـن أقسام الطرفين، وال ُيْكِمُلَها كذلك، ثم ينتقل إلى 
 الحديث عن بعض أقسـام وجـه الشبه وال ُيْكِمُلَها كذلك، ثم يـعود إلـى أقسـام الطرفين مـن 

جديد، ثم بقية أقسام الوجه من جديد بعد ذلك.

تسلسـال  متسلسال  ونقدمه  الفن،  هذا  شتات  نضم  أن  هنا  عاتقنا  على  أخذنا  ثم  ومـن 
إدراك  عليهم  ييسر  مما  العلـم،  في عرضه لطالب  دقة  وأكثر  فـهما،  أيسـر  ليكـون  طبعيـا؛  

وسهولة. بيسر  به  واإلحاطة  الفن،  هذا  تالبيب 

الدراسة نكشف  المسائل محل  أيضا أن نقف عند جميع  الكتاب  كمـا حرصـنا في هذا 
عنها بأسلوب ميسر قريب من أفهام أبنائنا الطالب والطالبات؛ لنحبب إليهم هذا الفن العظيم 

مـن فنون علوم العربية الغراء. 
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هذا، وقد عملنا  - جاهدين -  عىل تصدير كل درس:  

1  باألهداف اخلاصة به.  

وبملخص له.  2  

وبإثراءات تتمثل يف رصد ما يستحق املالحظة واالنتبـاه مـن الطـالب بأسلـوب موجز،   3  
والرتكيز عىل تعريف بعض املفاهيم املهمة.

بتطبيقات متنوعة.  4  

بأنشطة إثرائية.  5  

وشــفعنا ذلــك يف هنايــة الكتــاب بوضع أســئلة عـامـــة حـــول جزئيات هـــذا الفن جمـــاب 
ــا  ــم دفع ــات،  وتدفعه ــالب والطالب ــا الط ــدى أبنائن ــاه ل ــة واالنتب ــر اليقظ ــا؛ لتث ــن بعضه ع

للتـــفكر، وإعـــال الذهــن، وتــذوق األمثلــة والشــواهد املختلفــة.
واهلل نسأل أن حيقق رجاءنا، وأن جيعل عملنا خالًصا لوجهه الكريم.

 جلنة إعداد وتطوير املناهج باألزهر الرشيف

التعريف بكل من االلتفات والتغليب، مع ذكر أمثلة لصورهما.  1

التدريب على استخراج القواعد البالغية من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية،   2
للطالب. المقدمة  واألمثلة  األدبية  والنصوص 

التعرف بدقة على أغراض وضع المضمر مـوضع المظهر وعكسه، ووضع المضارع   3
موضع الماضي وعكسه.

تعريف القصر مع ذكر أركانه وأقسامه، ومواقع القصر، ومكونات أسلوب القصر.  4
تعريف الفصل، ومواضع الفصل بين الجمل، وصور الفصل بين الجمل المختلفة.  5

بيان مواضع الوصل بين الجملتين، وشرط العطف بالواو، ومحسنات الوصل بالواو   6
بين الجمل.

المقارنة بين كل من اإليجاز، واإلطناب.  7

البيان عقب  التي يشتمل عليها، ووجه دراسة علم  أبوابه  البيان، وتبيان  تعريف علم   8
المعاني. علم 

تعريف التشبيه، وذكر عناصره وأركانه، وأنواعه، وأغراضه.  9
* * *

أهداف الكتاب

هـد
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بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يعرف االلتفات ويذكر أمثلة لصوره.  1
يرشح تعريف التغليب، ويقارن بني صوره.  2

يعدد أغراض وضع املضمر موضع املظهر مع التمثيل.  3
يستخرج من أمثلة مقدمة له أغراض وضع املظهر موضع املضمر.  4

يذكر أغراض وضع املضارع موضع املايض مع التمثيل.  5
يتعرف عىل غرض وضع املايض مع املضارع مع التمثيل.  6

أهداف الوحدة األوىل:

األساليب التي تأيت عىل خلف الظاهر

الوحدة األوىل

1
1



2
3

3

وىل
األ

دة 
وح

ال

هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثالثة )التكلم-الخطاب-الغيبة( بعد 
التعبير عن هذا المعنى بطريق آخر منها.

 كأن تبدأ خطاَبك لغيرك بضمير من ضمائر التكلم، ثم تنتقل إلى ضمير الخطاب، بشـرط 
أن يكون التعبيرالثاني بغيرما يترقبه المخاطب.

ويمكن أن يـقع االلتفات فـي جـملة واحـدة، ويمكـن أن يقع بين جـملتين أو أكثر كـما 
سيتضح لك من األمثلة اآلتية.

صور االلتفات - كما حصرها البالغيون - ست صور:

االلتفات من التكلم إلى الخطاب  1

]يس:22[ فقد عبر ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇژ    مـثل قـولـه تـعـالـى: 
بالضمير المتصل يـاء المـتكلم في )فطرني(، ثـم انتـقل إلى الضمير المتصل تاء الخطاب في 
)ترجعون(، وكان حق الكالم أن يقول لو جاء متتابعا على وتيرة التكلـم )وإليه أرجع(، ولكـنه 
جاء على غير ما يترقبه المخاطب، ويتوقعه، وهذا التحـول دون شك استرعى انتباه المخـاطب، 

واستمال سمعه، وجدد نشاطه، وهذا من أسرار جماله.
ويالحظ أن االلتفات هنا ورد من خالل جـملتيـن؛ األولـى: »ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  « 

ۇ«. »ۇ   عليها  المعطوفة  والثانية: 

االلتفات من التكلم إلى الغيبة  2

ڑژ    ڑ  ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   تـعـالـى:ژ  قـولـه  ذلـك   مـن 
  ]الكوثر:1-2[ حيث التفت مـن التكـلم بضمير العظمة )نا( في الفعل )أعطى(، إلى الغيبة في 
االسم الظاهر )لربك( - واالسم الظاهر يعد من الغيبة عند علماء البالغة - ولو جاء الكالم على 
وتيرة واحدة دون التفات لقال: )فصّل لنا(، ولكنه عدل عن ذلك الستمالة السامع إلى اإلصغاء، 
 وتجديد نشاطه، وتثبيت المعنى في نفسه، وهذا من أسرار االلتفات التي من أجلها يرد في القرآن 

أواًل : االلتفات

صور االلتفات

االلتفات والتغليب واألسلوب الحكيمالدرس األول

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يذكر تعريفا لاللتفات.
2  يذكر أمثلة لصور االلتفات.

3  يقارن بين صور االلتفات.
4  يذكر تعريفا للتغليب.

5  يستخرج من أمثلة مقدمة صور التغليب.
6  يوازن  بين صور التغليب.

7  يتعرف على أسلوب الحكيم، ويقف على صوره البالغية.

شرح الدرس
تمهيد

 الجـملـة في اللغة العـربية -كما نـعلم- قسمـان: اسمـية وفـعلـية، وكــل مـنهمـا لـها داللة
محددة في البيان العربي.

أما المراد باألسلوب هنا: فهو جملة واحدة أو جملتان أو عدة جمل تأتي على  
نمط محدد وصورة معينة يهدف البليغ من وراء التعبير بها إلى غرض معين في 

الكالم ال ُيَؤدَّى إذا لم ترد على هذا النمط.

وقد حصر البالغيون هـذه األساليـب النمطـية التي تأتي علـى خالف ظـاهر الحـال في 
الكالم العربي فوجدوها كثيرة منها االلتفات والتغليب، وأسلوب الحكيم، ووضـع المضـمر 
موضـع المظهـر وعكسـه، ووضـع المضـارع موضع المـاضي وعكـسه، وسنكشف ألبنائـنا 
الطالب والطالبات هنا عـن مـزايا هـذه األساليب تبـاعا، ونبـدأ فـي هـذا الدرس بااللتفـات 

والتغليب وأسلوب الحكيم، فنقول وباللَّه التوفيق.

وصف الدرس
سنتنـاول فـي هـذا الدرس تـعريف االلتـفات وصـوره التي يأتـي عليهـا في األساليب العربية،

 وتعريف التغليب، وصوره المتعددة في الكالم العربي، وأسلوب الحكيم، وصوره البالغية.
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البيت الثاني حيث انتقل إلـى أسلـوب التكلُّم فـي الحديث عـن نفسه فقال: )ُيَكلِّفني َلْيلى َوقْد 
شطََّ َوْلُيها(.

االلتفات من الخطاب إلى الغيبة  4
 مـن ذلـك قـولـه تـعـالـى:ژڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  
ڃ  ڃ  چ  چ  چ چ ڇ ژ ] يونس:22[ حيث خاطبهم أواًل بضمير المخاطب 

المتصل في ) ڄ( ثم عدل عن الخطـاب إلى ضميـر الغيبة المتصل )ڃ( ولو جـاء على نمط 
واحد لقال: )كنتم ... وجرين بكم(.

وفائدة هذا العدول هو: حكاية حال هؤالء الكفـار لغيرهم؛ تعجبا من كفرهم، وفيه أيضا 
زيادة تقبيح وتشنيع علـيهم؛ لعدم شكرهم هذه النعمة حيث دعوا اللَّه  لئن أنجاهم من هذه 
المحنة ليكونـن مـن الشاكريـن، ولكـنهم حـين أنجاهم استمروا فـي بغيـهم وعنادهم وكفرهم 

ڻ   ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ژڳ  تعالى:  قوله  في  التالية  اآلية  حكته  كما 
ۓۓژ  ے  ے   ھ   ھ  ھ  ہھ  ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 

]يونس:23[.
فيهما  الثانية  عطفت  فعليتيـن  جملتيـن  خالل  من  ورد  هنا  االلتفات  أن   ويالحظ 

على األولى.

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ژ  ڦ  ڄ  ڄ ڄ ڄڃ ڃ  ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ  
 ڇ ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ  ڈ  ژژ ڑ ڑ  ک ژ     
 ]الحجرات:7[ حيث التفت مـن أسلوب الخطـاب فـي قولـه: »ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  
ڌ  ڎ  ڎ« إلـى أسلوب الغيبة فـي قـوله: »ڑ  ڑ  ک«، ولو استمر على وتيرة 

الخطاب لقال: )أولئك أنتم الراشدون(.

ويالحظ أن االلتفات هنا ورد من خالل أكثر من جملة فعلية واسمية.

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ژ  ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ 
 ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ  ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤژ        ]الواقعة: 56-51[،

إلـى  التفت مـن ضمير الخطاب في اآلية )51( في قولـه: »ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ«  حيث 
أسلوب الغيبة في اآلية )56( في قوله تعـالى متحدثا عـن هؤالء الضالين: »ڤ  ڤ  ڤ  ڤ« 

الكريم، وكالم العرب.

ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ژڻ  تـعـالـى:  قـولـه  ومـنـه 
ھ ھ  ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭژ    ]البقرة: 159[ حـيث التفت مـن ضمير 
المتكلـم)نا( في قوله: »ڻ ۀ«، وقولـه: )ھ(إلى الغيبة فـي قـوله:»ۓ  ڭ«، ولو جـاء 
الكالم على نمط واحـد لقال: )أنزلنا - بيناه - نلعنهم(، ولكـنه التفت عـن التكـلم إلـى الغـيبة

بإظهار لفظ الجاللة في قوله: »ۓ  ڭ«؛ إللقاء الروعة في النفوس، والمهابة في القلوب.

ويالحظ أن االلتفات هنا ورد في أكثر من جملة.

 ومثـله قولــه تعـالـى: ژۈ ٴۇ ۋۋۅ ے ۉ ۉ ېېې  
ې  ىىژ ائەئ ەئ وئژ ]النحل:101[ حيث التفت من ضميـر المتكلم المتـصل
)نا( في قوله: »ۈ  ٴۇ« إلى الغائب لفظ الجاللة في قوله: )ۉ  ۉ( ولو جـاء األسلوب
على وتيرة واحدة لقال: )وإذا بدلنا... ونحن أعلم( ولكـنه التفت؛ لتـربية المـهابة فـي النـفـس،

وإلصاخة سمع المخاطب، وتجديد نشاطه، فيثبت هذا المعنى في ذهنه ويتمكن. 

االلتفات من الخطاب إلى التكلم  3

مثـل قول َعْلَقمـة ْبن َعْبـَدة الشـاعر الجاهلـي مـن قصيدة يمـدح فيـها الحارث بـن أبـي  
اني: ر الَغسَّ  َشمَّ

ْصَر َحـاَن َمِشْيُب  َباِب َعَ ُبَعْيَد الشَّ  *** َطَحا بَِك قْلٌب في الِحَساِن َطُروُب   
َوَعاَدْت َعــــَواٍد َبْينَنَا َوُخُطْوُب  *** ُفنِْي َلْيَلى َوَقـــْد َشــطَّ َوْلُيَهـا  ُيـَكلِّ  

)1(

والشـاهـد فـي )بـك( في البيت األول حـيث عدل عـن ضمير المخاطب المتصل فـي )بك( 
 إلى ضمير المتكلم المتصل)الياء( في )يكلفني( في البيت الثاني، ولو جاء على غير االلتفات 

قه. لقال )يكلفك(، وقد عدل إلى التكلم؛ الستمالة السامع، وكشفا له عما آلمه، وأرَّ
هـذا ويالحظ أن االلتفات هـنا ورد مـن خالل جملتين األولى في البيـت األول حـيث 
دا من َنْفِسِه مخاَطبا قائاًل: )َطَحا بَِك َقْلٌب(، والثانية في تحدث عن نفسه بأسلوب الخطاب مجرِّ

ُفنِي ُحبُّ َلْيلى وقد َبُعَد ُقْرُبها، وهذه األبيات هي مطلع قصيدة مدح  : َبُعَد. َوْلُيها: قربها، أي: ُيكلِّ )1( طحا بك: ذهب بك وأتلفك. َشطَّ

فيها الشاعر علقمة بن عبدة المشهور بالفحل الحارث بن أبي شّمر الملك الغساني، واستعطاه، وسأله مع طلب الجائَزة أن َيُمنَّ على أخيه 
شأس بن َعْبَدة، وكان أسيرا عند الملك فاستجاب له وأعطاه ، وامتن عليه بإطالق سرح أخيه.
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للتغليب صور كثيرة يأتي عليها. من أشهرها:

تغليب العاقل على غير العاقل:  1

ڇ  ڇ  چ   چ   چ  چ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ   :ژڄ   تـعـالى  قـولـه  ذلـك  مـن 
ڇ  ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ ژ  ]الحـج:18[  حيـث عبـر باسـم 

االلتفات من الغيبة إلى الخطاب  6
مـن ذلـك قوله تعـالى: ژپ پ  پ  پ ڀڀ ڀ  ڀٺ ٺ ٺ  
ٺ ٿٿ ٿ ٿژ  ]الفاتحة: 2-5[ حيـث التـفت مـن أسلـوب الغيبة فـي قـوله: 

»پ  پ« - واالسم الظاهر يعد من الغيبة عند علماء البالغة - إلى الخطاب في قـوله: »ٿ  
نعبد وإياه نستعين(،  )إياه  لقال:  الظاهر  الكالم على مقتضى  ٿ  ٿ  ٿ« ولو جرى 
ولكنه عدل تنشيطا للسامع، وإثاَرًة النتباهه، وتمكينا للمعنى في نفسه، وقد ورد االلتفات هنا 

من خالل أكثر من جملة اسمية وفعلية.

ومـن ذلــك قـولــه تـعـالـى: ژٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڀژ   
]عبس:1-3[  حيث التفت من الغيبة في قولـه: »ٱ  ٻ« إلى الخطاب في قوله:» پ  پ  
ڀ  ڀ« زيادة في العتاب، وتنبيها للرسـول ملسو هيلع هللا ىلص  إلى العناية بشأن األعمى الذي نزلت فيه هذه 

اآليات وهو عبد اللَّه بن أم مكتوم، وقد ورد االلتفات هـنا من خالل أكثر من جملة فعلية.

التغليب عـند علماء البالغة: هـو ترجـيُح َأَحـِد األمرين علـى اآلخر، وذلـك 
بأن نطلق عليهما لفظا واحـدا، فيـعطى الشيء حكـم غيره. أو هـو: َأْن ُتْجِري

 المختلفين مجرى المتفقين، وذلك بأن تعطيهما حكما واحدا.

ويظهر َلك معنى هذا التعريف جليًّا من خالل الشواهد اآلتية فى صور التغليب:

صور التغليب

ثانًيا: أسلوب التغليب

]الواقعة:56[، وذلك للتحقير من شأنهم وعدم المباالة بهم، ولو استمر على وتيرة الخطاب
 لقال: )هذا نزلكم(، ويالحظ أن االلتفات هنا، ورد من خالل أكثر من جملة اسمية.

االلتفات من الغيبة إلى التكلم  5

من ذلك قوله تعالى : ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  
ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ ٿ ٿژ     ]فصلت:12[  حـيث التفت مـن ضـمير الغـيبة 
فـي )پ( وهو الفاعل المحذوف الذي يعود على لفظ الجاللة، إلى ضمير التكلم)نا( في 
 قوله )ڀ( وفـي هـذا االلتفات إثـارة واضـحة لالنتباه، وإبـراز مـزيد مـن العناية واالهتـمام

بزينة السماء.

وقد وقع االلتفات كما ترى بين جملتين فعليتين عطفت الثانية فيهما على األولى.

 ومن ذلك أيضا قوله تعالى : ژ ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  
چ   ڇژ    ]المائدة:12[، حيث التفت من أسلوب الغيبة في قوله: »ڄ  ڃ« إلى أسلوب 

التكلـم في قوله: )چ(، ومـقتضى الظـاهر لو استمر علـى وتيرة الغيـبة، أن يقـول: )وبعث 
منهم(، وإنَّما التفت إلى التكلم اعتناًء بشأن هذا االبتعاث، وتفخيم أمره. وقد وقع االلتفات هنا 

بين جملتين فعليتين عطفت الثانية فيهما على األولى.
ومـثـلـه قـولـه تـعـالـى: ژ ۋ ۋ ۅ ۅۉ ۉې ې ې ې ىى ائ ائژ

]النحل:51[ حيث التفت من أسلـوب الغيبة فـي قولـه: »ۋ ۋ« - واالسم الظاهر يعد من 
النفوس،  اَي« لتربية المهابة في  التكلم في قوله: »َفإِيَّ البالغة - إلى أسلوب  الغيبة عند علماء 

والرهبة في القلوب، وتنشيط السامع، وإثارة انتباهه.
وقد ورد االلتفات هنا من خالل أكثر من جملة فعلية واسمية.

ڭ ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے   ھ  ھ  ھ  ژھ  تـعالـى:  قولـه  أيضا  ذلـك   ومن 
 ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۋۋۅۅۉۉ ې ې ې ېژ             ]لقـمـان:10[

حيـث التفت من الغيبة في قولـه: )خلق وألقى وبث( وكلها بضميرالغائب المستتر، إلى ضمـير 
التكلـم )نا( فـي قولـه: )َوَأْنَزْلنَا(؛ تـعظيـما لشـأن الرحـمن وتوفيـة لمقـام االمـتنان، وقـد ورد

 االلتفات هنا من خالل أكثر من جملة فعلية.
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وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ   ى   ى  ې   تـعـالـى:ژې  قولـه  ومنـه 
 ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئژ      ]التحريم:12[، فـمقتضى الظـاهر أن يقـول:

اإلنـاث؛ ألنـهن  الذكـور علـى  لجـانب  تغليـبا  بـذلـك؛  عبـر  ولكنه  القانتات(  من  وكانت   (
األكثـر شهرة بالتضرع والقنوت، وفي هذا تشريف لمـريم علـيها السـالم إلدخـالها فـي سلك 

القانتين المشتهرين بذلك من الرجال.

تغليب التأنيث على التذكير  4

التـذكير، علـى  للتأنيث  تغلـيبا  الظاهرالتذكير  وسياق  للتأنيث،  التـعبير  يأتـي  بأن   وذلك 
 مـن ذلك قوله تعالـى:ژڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ 
]البقرة:51[  فالمراد األيام المذكرة والليالي المؤنثة، لكنه غلب جـانب التأنيث علـى التذكير 

فعبر هنا بالليلة عن األيام والليالي.

خطاب الواحد بلفظ الجمع؛ تعظيما له  5

گ   گ   ک   ک    ک   ک   ڑڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ژ  تعالى:  قوله  مثـل 
گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ ژ    ]القصص:9[ حيث عبـرت عـن الواحـد وهـو فرعـون بـواو 
الجـماعة في قوله: »ک  ک« ولم يقل: ال تقتله؛ تعظًيما له، وهكذا الشأن في خطاب الملوك، 

فغلبت الجمع على الواحد.

أسلوب الحكيم يعد من أساليب مجيء الكالم على خالف مقتضى الظاهر وهو من األساليب 
التي تحتاج إليها النفس اإلنسانية بشدة عند الوقوع في المآزق كي تتالفاها، وهي تحتاج في 

استخدامها إلى فطنة حادة، وذكاء نادر.

فه البالغيون بقولهم: هو تلقي المخاطب بغير الذي يترقبه ويتوقعه، وذلك  َعرَّ
بحمل كالمه على خالف مراده؛ تنبيها له على أن ذلك هو األَْوَلى بالقصد.

علـى وقوفهم  خالل  من  جلّيـا  التعريف  هذا   - والطالبات  الطالب  ألبنائنا   -  وسيتضح 
الشواهد اآلتية:

ثالًثا: األسلوب الحكيم

الموصـول)َمْن( الذي يستخـدم في العربية للعـاقـل تغليبا هـنا للعاقل علـى غير العـاقـل؛ ألن 
السجود في اآلية كما هو واضح يشمل المـالئكة والشـمس والقـمر والنـجـوم، كـما يـشمل 
اآلدميين، والجبال والشجر والدواب فغير العـاقـل أكثـر، ولكنه رجح كفة العاقل المـعبر عـنه

 باسم الموصول )َمْن(؛ ألن السجود عند العقالء أبرز، وله آثاره الواضحة المشاهدة فيهم.
وبذلك يكون قد أجرى المختلف وهو سجود غير العقالء الذي ال نعرف كيفيته مجرى 
 المـتفـق، وهـو سجـود العقـالء الـذي نـعرف كيفـيته، ونـراه عيـانا بيـانا، وهـذا مـن فـوائـد 

التغليب وأسراره.

ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہہ   ہہ  ۀ  ۀ  ژڻ  تعالى:  قوله  أيضا  ذلك  ومن 
 ےۓۓڭ ڭژ ]البقرة:116[ حـيث عـبر بصيغة العـقالء فـي جـمع المـذكر السالم
)ڭ( للتغليب أي: تغليـب العقالء المذكورين في اآلية على غير العقالء؛ ألن القنـوت من 

العقالء أبرز وأوضح في مرأى العين اإلنسانية.

تغليب غير العاقل على العاقل  2
ڀژ ڀ  ڀ  پ  پپ   پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ژ  تـعـالـى:  قــولــه  ذلـك   مــن 
 ]آل عمران: 109[ حيث عبر باسم الموصول )ما( الذي يستخـدم لغـير العـاقل فـي العربيـة،
تغليبا لغير العاقل هنا على العاقل، وغيُر العقالء فـي السـموات واألرض المذكورين في هذه 
اآلية هم أكثر بكثير من العقالء؛ لذا جاز التعبير بغير العاقل عن العاقل بسبب كثرتهم العـارمة 
في هذا الكون الفسيح، والذي سوغ ذلك أيضا هو كثرة االختالط بـين غـير العـقالء والعقالء 

فأجرى المختلفين مجرى المتفقين على جهة التغليب.

تغليب التذكير على التأنيث  3
على  للمذكر  تغليبا  التأنيث؛  الظاهر  وسياق  التذكير،  بصيغة  التعبير  يأتي  أن  به   والمراد 

المؤنث، ومنه قولهم لألب واألم: أبوان، وقولهم للشمس والقمر: قمران.
ڳ  ڳ  گگڳڳ  گ  ژگ  تعالى:  قوله  الحكيـم  الذكـر  فـي  ذلـك  ومـن 
يقـول: الظاهـرأن  ]األنعـام:78[ فمقتـضـى   ڱڱ ڱڱںں ڻ ڻ ڻڻژ      
)قال هذه(؛ ألن الشمس مؤنثة فيشار إليها باسم اإلشارة للمؤنث فيقال: )هذه الشمس(، ولكنه 

عدل عن ذلك إلى التعبير بالتذكير في اسم اإلشارة )هذا( تغليبا للمذكر على المؤنث.
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ال هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثالثة ) الغيبة - التكلم - الخطاب( 
بعد التعبير عنه بطريق آخر منها.

األول: حمل المخاطب على خالف مراده تنبيها له على أنه األولى بالقصد.
األولى  أنه  على  تنبيها  غيره؛  منزلة  سؤاله  بتنزيل  يطلب  ما  بغير  السائل  جواب  هو   الثاني: 

بحاله والمهم له.  

ملخص الدرس

تغليب العاقل 
على غير 

العاقل

تغليب غير 
العاقل على 

العاقل

تغليب التذكير 
على التأنيث

تغليب التأنيث 
على التذكير

تغليب الجمع 
على الواحد

للتغليب صور كثيرة يأتي عليها من أشهرها

صور االلتفات

االلتفات من التكلم إلى الخطاب

االلتفات من التكلم إلى الغيبة

االلتفات من الخطاب إلى التكلم

االلتفات من الخطاب إلى الغيبة

االلتفات من الغيبة إلى التكلم

االلتفات من الغيبة إلى الخطاب

فائدة االلتفات: تطرية نشاط السامع، واستمالته؛ لتأكيد المعنى في نفسه.
هو ترجيح أحد األمرين على اآلخر، وذلك بأن نطلق عليهما لفظا 

واحدا، فيعطى الشيء حكم غيره.

االلتفات

أسلوب التغليب

هو تلقي المخاطب بغير الذي يترقبه ويتوقعه، وذلك بحمل كالمه األسلوب الحكيم
على خالف مراده؛ تنبيها له على أن ذلك هو األولى بالقصد. وهو 

ضربان:

يأتي هذا األسلوب على ضربين:
األول: حمل كلم المخاطب على خلف مراده؛ تنبيها له على أنه األَولى بالقصد.

مـثل: الخـطاب الذي جـرى بين الحجاج بن يوسف الثقفي وابن القبعثرى حين قال له الَحّجاج: 
)ألحملنََّك على األَْدهم(، فـرّد عليه ابـن الَقَبْعَثَرى بقوٍل على خـالف ما يتوقعه الَحّجاج: )مثُل 

األميِر يحمل على األَْدَهِم واألَ ْشَهِب(.
ابن  فتلقى  األسود،  أي:  األدهم  القيد  في  بوضعك  َبنََّك  َلُه: ألعذِّ يقوَل  أن  يريد  فالحجاج 
اج تلقيا آخر غير الذي يقصده؛ تنبيها له إلى ما هو أليق به، فكأنه يقوله له:  القبعثرى كالم الَحجَّ

الالئق باألمير أن يحملني - إكراما - لي على األدهم الذي هو الفرس األسود.
وانظر كذلك إلى قول الحجاج له: )ويحك إنه حديد(! فقال له ابن القبعثرى: )ألن يكون 
القيد الحديدي،  بليدا(، يقصد الحجاج أن األدهم الذي يقصده هو  حديدا خيٌر من أن يكون 
ولكنَّ ابن القبعثرى تجاهل ذلك أيضا، وحمل كالم الحجاج على خالف مراده، وحّول كالمه 
إلى الحديث عن الفرس فوصفه بأن األولى بالحجاج أن يحمله على فرس حديد شديد ذكي 

نشيط ال خواٍر بليد ضعيف.
َغيَّر ابن القبعثرى مقصد الحجاج من كالمه؛ تنبيها له على أن األولى باألمراء أن  وهكذا 

أضرب هذا األسلوب

يكرموا رعيتهم، وَيْحُلُموا عليهم، ويمدوا لهم يد التَّْحناِن واإلحسان ال يد البطش والعنفوان.
الثاني: هو جواب السائل بغير الذي يسأل عنه بتنزيل سؤاله منزلة غيره؛ تنبيها له على أن هذا 

األولى بحاله والمهم له.
وقـد ورد مـن ذلـك قـوله تعـالـى: ژے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇژ 
نوره،  يكتمل  ثم  ضئيال،  يبـدو  الهالل  من  يتعجبون    الصحابة  كـان  فقد  ]البقرة:189[ 
يترقبونه  بغيرالذي  لهم  الجواب  فجاء  التدرج،  هذا  عن  سؤالهم  فكان  ينمحق،  ثم  يقل،  ثم 
ويتوقعونـه؛ حيث بين المولـى  لهم بيان الحكمة من األهلة، وكأنه يقول لهم: كـان األولى 
بكم أن تسألوا عن حكمة خلق األهلة ال عن سبب تزايدها فـي أول الشهر وتناقصها في آخره؛ 

تنبيها لهم إلى األولى بالسؤال، وهو معرفة فوائد هذه األهلة.
البالغة  علماء  عليهما  يطلق  العربي  الكالم  في  وردا  أينما  السابقان  الضربان   وهذان 

األسلوب الحكيم.
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ال التدريب األول 

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:

قال تعالى: ژھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇژ  1
في اآلية التفات من )الخطاب إلى الغيبة - الغيبة إلى التكلم - الغيبة إلى الخطاب(  

قال تعالى: ژڇ  ڇ  ڇ  ڍژ   2
في اآلية )تغليب لغير العاقل على العاقل - تغليب للعاقل على غير العاقل - التفـات    

وضع المضمر موضع المظهر(.  

قال تعالى: ژٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ   3
في اآلية الكريمـة التفات مـن )الغيبـة إلى الخطاب - الخطاب إلى الغيبـة - الغيبة    

إلى التكلم(.  

قال تعالى:ژڱ   ڱ  ں  ںژ   4
التأنيث على  للتذكير  تغليب   - العاقل  غير  على  للعاقل  )تغليب  أسلوب  اآلية  في    

-أسلوب التفات(.  

التدريب الثاني

ضع إشارة )( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
1    االلتفات ليس من أساليب مجيء الكالم على خالف الظاهر. 

2    االلتفات له ست صور يأتي عليها. 
3    االلتفات ال يثير االنتباه، وال يوقظ الحس. 

4    التغليب له صور محددة. 
5    األسلوب الحكيم تحتاجه النفس عند المآزق. 

6    األسلوب الحكيم يأتي على ضربين. 
7    االلتفات والتغليب من أساليب النقد. 

8    االلتفات ال يقع في الضمائر. 

التدريبات إثراءات

االلتفات هو أن تبدأ الخطاب لغيرك بضمير من ضمائر التكلم مثال، ثم 
 تنتقـل إلى ضمير الخطاب، شــريطة أن يكون التعبيـر الثـاني بغيـر مـا

يترقبه المخاطب.

االلتفات يمكن أن يقـع في جملة واحدة، ويمكن أن يقع بيـن جملتيـن 
أو أكثر.

التغليب له صور كثيرة وما ذكرناه لك كان على سبيل المثال ال الحصر 
بخالف االلتـفات فله سـت صور يأتـي عليـها فـي الـكالم العربـي ال 

يخرج عنها.

العربية  البالغة  في  عليها  ورد  فحسب  صورتان  له  الحكيم  أسلوب 
النفس اإلنسانية بشدة عند الوقوع  إليها  التي تحتاج  وهو من األساليب 
حادة  فطنة  إلى  استخدامها  في  تحتاج  وهي  تتالفاها،  كي  المآزق   في 

وذكاء نادر.

القرآن  المتفق ويقع كثيرا في  المختلف مجرى  التغليب: هو أن ُتجري 
عديدة. بالغية  لمزايا  العرب  وكالم 

االلتفات والتغليب وأسلـوب الحكـيم مـن األسـالـيب التي تأتي على
خالف مقتضى ظاهر حـال المخاطب.

الحظ أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

الحظ أن

انتبه إلى أن

مفاهيم



 

األجوبة المقررة

إجابة التدريب األول

في اآلية الكريمة التفات من الخطاب إلى الغيبة.   1

في اآلية الكريمة تغليب للعاقل على غير العاقل.   2

في اآلية الكريمة التفات من الغيبة إلى الخطاب.   3
في اآلية الكريمة تغليب للتذكير على التأنيث.   4

إجابة التدريب الثاني
(   1( االلتفات ليس من أساليب مجيء الكالم على خالف الظاهر.

(   2( االلتفات له ست صور يأتي عليها.
(   3( االلتفات اليثير االنتباه، واليوقظ الحس .

(   4( التغليب له صور محددة.
(   5( األسلوب الحكيم تحتاجه النفس عند المآزق.

(   6(األسلوب الحكيم يأتي على ضربين.
(   7( االلتفات والتغليب من أساليب النقد.

(   8( االلتفات ال يقع في الضمائر.
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ال

التدريب الثالث
أجب عن المطلوب أمام كل مما يلي:

1   األسلوب الحكيم: حدد ضربيه، مع التمثيل.
2   االلتفات: اذكر ثالثا من صوره، مع التمثيل.
3   التغليب: اذكر ثالثا من صوره، مع التمثيل.

1نشاط
قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد لوحة تعليمية تتناول فيها صور االلتفات.

2نشاط
والتغليب،  االلتفات،  بإعداد بحث عن  قم  الدولية،  المعلومات  تعاملك مع شبكة  من خالل 

الحكيم. وأسلوب 

إجابة التدريب الثالثاألنشطة اإلثرائية
1   ألسلوب الحكيم ضربان:

األول: حمل كالم المخاطب على خالف مراده تنبيها له على أنه األولى بالقصد، ومثاله: 
أن رجال سأل بالال مولى أبي بكر  وقد أقبل من جهة الحلبة، فقال له: )من سبق( قال: 
سبق المقربون: فقال إنما أسألك عن الخيل. قال: و أنا  أجيبك عن الخير. فترك بالٌل 

جواب لفظه إلى خير هو أنفع له.

الثاني: هو جواب السائل بغير ما يطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره؛ تنبيها على أنه األولى 
بحاله والمهم له، ومنه ما روي من أن العباس  سئل: أأنت أكبر أم رسول اللَّه ؟ 
فقال في أدب جم: رسول اللَّه أكبر مني، ولكني ولدت قبله، فحمل السؤال عن كبر السن 

محمل السؤال عن كبر المنزلة؛ توجيها للسائل إلى األهم بالسؤال.
2  من صور االلتفات:

االلـتفات مـن التـكلـم إلى الـغيبة مـثالـه قـوله تـعـالـى:ژڻ ڻ  ۀ ۀ 
ڭۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ےے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 

ۉ ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
 ۉژ                  ]األعراف: 158[،  األصل  فآمنوا  بي،  ولكنه  عدل من التكلم  إلى الغيبة.
ے   ے    ھ   ھ    ھ   ھ   تعالى:ژ  قوله  مثاله  التكلم  إلى  الغيبة  من  االلتفات 
ۓ  ۓڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆۆ  ۈۈژ ]فـاطـر: 9[ فـقد عدل عن 

الغيبة في ژھ  ھ  ھ  ژ     إلى التكلم بنون العظمة في قوله: ژ ۓژ .
االلتفـات مـن الخطاب إلى الغيبة، مثـاله قولـه تعالـى: ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  

أ

ب

ج
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زيادة التقبيح والمبالغة في الذم والتقريع  1

ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ   مثل قوله تعالى: 
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ     ڃژ      ]البقرة: 59[ حيث وضع الظـاهر»ڦ  ڦ   ڄ« مكـان 
الضمير)َعَلْيِهْم( الذي سيعود بطبيعة الحال على الذين ظلموا فـي أول اآلية، ولم يقـل: )فأنزلنا 

عليهم(؛ مبالغة في الذم والتوبيخ والتقريع، وتسجيل الظلم على اليهود بتكراره وتأكيده.

 وضع المظهر موضع المضمر وعكسه، الدرس الثاين
ووضع نوع من األفعال موضع آخر، وعكسه

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يذكر أغراض وضع المضمر موضع المظهر.
2  يستخرج من أمثلة مقدمة له أغراض وضع المضمر موضع المظهر.

3  يذكر أغراض وضع المظهر موضع المضمر.
4  يأتي بأمثلة ألغراض وضع المظهر موضع المضمر.

5  يذكر أغراض وضع المضارع موضع الماضي مع التمثيل.

وصف الدرس
يتناول هذا الدرس األغراض البالغية لوضع المضمر موضع المظهر وعكسه، ووضع المضارع 

موضع الماضي وعكسه.

أواًل: وضع المظهر موضع المضمر

شرح الدرس

األصـل في األسلوب العربي إذا عـبر المـتكلم باسم ظـاهر، ثم أراد الحديث عـن هذا االسم 
 الظاهر مرة أخرى عبر عنه بضمير يعود عليه، ولكن قد يخرج المتكلم عن مقتضى هذا الظاهر
ويعدل عن التعبير بالضمير إلى االسم الظاهر مكررا له مرة ثانية، وذلك ألغراض بالغية منها:

ڃ ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ ڈ
  ڈ  ژژ  ڑ ڑ کژ    ]الحجرات:7[.

3  من صور التغليب:
تغليب العاقل على غير العاقل، مثاله قوله تعالى:ژڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  
چ  ژ  ]الحجر: 20[، فقد استخدم اسم الموصول )من(، وهو للعاقل، والسياق  

القرآني المحتف باآلية للعاقل وغير العاقل.
ۉۉ   ۅ   ۅ  ۋ  ژۋ  تعالى:  قوله  مثاله  العاقل،  العاقل على  غير  تغليب   
]القصص: 68[ حـيـث ەئژ   ەئ   ائ    ائ   ى    ېى   ې   ې    ې  

استخدم )ما(، وهي لغير العاقل؛ ألن أغلب المخلوقات من غير العقالء، فغير 
باألغلب.

 تغلـيب التـذكـير علـى التأنيث، مثاله قوله تعالى:ژٱ ٻ ٻٻٻ 
ٿٹ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پپ 
ڃژ ڃ  ڃ  ڄڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤڤڤ  ڤ  ٹ   ٹٹ 
]البقرة:275[، والموعظة تكون للذكـور كما تكـون لإلناث، فـذكر األقوى، وغلـب

التذكير على التأنيث.

أ

ب

ج
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لآلخرة. بالنسبة 
ومثله قول تعالى: ژڦڦڦژ   ]الزلزلة: 2[، حيث أظهر األرض، وقد سبق 
]الزلزلة: 1[،  ژ     ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  تعالى:ژ  السورة في قوله  أول  باسمها في  التصريح 
وكان مقتضى الظاهر اإلضمار، ولكنه عدل عن ذلك، وأظهرها ثانية فقال:»ڦڦ«، 

لزيادة التقرير والتوكيد.

زيادة العناية واالهتمام  5
ومنه قوله تعالى: ژڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ 
ڃ ڃ   ڃ     « قـولـه:  فـي  اإلضمار  مقـام  في  أظهر  حيث   ]78 ]اإلسراء:  چژ      چ  

)إن  لقال  الظاهر  على  جاء  ولو  ڄِ«  »ڄ   قوله:  في  به  التصريـح  بعد  چ«  چ      
واالهتمام. العناية  من  لمزيد  عدل؛  ولكنه  قرآنه( 

التهويل والتخويف  6

ڄڃژ       ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  ڦ   ڤڦ   ڤ   ژڤ  تعالـى:  قولـه  ذلـك   من 
]الطالق: 1[ حيث أظهر لفظ الجاللة في قولـه: » ڦ  ڦ   ڦ  ڄ«، وكان مقتضى الظاهر 
اإلضمار فيقول: )َوَمْن َيَتَعدَّ ُحُدْوَدُه(، ولكـنه صـرح بلفظ الجاللة مرة ثانية بعد ذكره صراحة 
في أول اآلية في قولـه: »ڤ ڤ  ڤ«؛ تهويال لألمر، وتخويفا للعـباد مـن تجـاوز الحـدود

ها المولى  لعباده.  التي حدَّ
وضع  حيث   ]2-1 ]القارعة:  ٺژ  ژڀڀٺ  تعالى:  قوله  أيضا  ومنه 
ٺ«، واألصل أن يقـال: القارعة ما هي؟ فعدل عن  الظاهر مكان الضمير في قوله: »ٺ 

اإلضمار إلى اإلظهار؛ للتخويف والترهيب، والتفظيع والتشديد.

ومن ذلك أيضا قوله تعالى:ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ ڀ  ڀ  
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ   
»ٹ  ٹ  ڤ  ڤ« مكان  قوله:  في  الكافرين  لفظ  الظاهر  ]البقرة: 89[ حيث وضـع 
الضمير، فلـم يـقل: )فلعنة اللَّه عليهم(؛ زيـادة فـي تقبيحهم، وذمـهم وتقريعهم وإشعارهم أن 

سبب حلول اللعنة بهم هو كفرهم. 

تربية الروعة وبث المهابة في النفوس  2
مـن ذلـك قـولــه تـعـالـى: ژٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ  ڄ  
 ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃژ     ]البقرة: 107[ حيث وضع لفظ الجاللة االسم الظاهر في قوله:
 »  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ« بدل الضمير؛ ألن أصل الكالم، وما لكم من دونه، ولكنه خالف 

مقتضى الظاهر؛ لتربية الروعة، وزرع المهابة في النفوس.

حيث   ]196 ]البقرة:  جضژ    مص  حص  مس  خس  حس  ژجس  تعالى:  قوله  ذلك  ومن 
 أظهر لفظ الجاللة في قوله: »خس مس حص« في موضع اإلضمار، واألصل واعلموا أنه؛ وذلك

لتربية المهابة في الصدور، وإدخال الروعة في القلوب، وبث الرهبة في النفوس.

التشريف وإظهار مزيد اللطف  3

من ذلك قوله تعالى:  ژی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  
ىب  يب  جت  حتژ    ]البقرة: 112[ حيث وضع اسم الرب مضافا إلى ضمير من أسلم موضع 
ضمير الجاللة، واألصل أن يقال: فله أجره عنده، ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر؛ للتشريف 

وإظهار مزيد اللطف بكل من أسلم وجهه للَّه.

زيادة  التقرير والمبالغة  4
ژڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   تعالى:  قوله  من ذلك 
ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈڈ    ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ   
»ڌ   قـوله:  فـي  أوال  الدنيـا  الحيـاة  أظهـر  حيـث  ]التوبة:38[  کککژ   
ڌ  ڎ  ڎڈ«، وكان مقتضى الظاهر أن يقول: )فما متاعها إال قليل( ولكنه 
الدنيا ودناءتها  بيان حقارة  التقريـر والمبـالغة في  لزيادة  ثانية في مقام اإلضمار؛  أظهرها مرة 
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ْنَيا َتُقوُل بِِملِء فِيَها     ***     َحَذاِر  َحَذاِر ِمْن َبْطِشي َوفْتِكي ِهَي الدُّ

حيث قدم ضمير الشأن في )ِهَي( وفسره بما بعده في قوله الدنيا.

ثالًثا: التعبير عن الماضي بلفظ المضارع

من أساليب خروج الكالم على مقتضى الظاهر التعبير عن الماضي بلفظ المضارع؛ 
ألغراض بالغية منها:

إفادة التجّدد والحدوث  1

من ذلك قوله تعالى: ژۀۀہہہہھھھھےژ 
]البقرة: 44[  حيث عبر بالمضارع »ۀ« بدال من الماضي)أأمرتم(؛ ألن صيغة المضارع 
تفيد التجدد والحدوث، وآثر التعبير بالمضارع هنا بالرغم من أن ذلك وقع منهم فعال؛ ألن هذا 

دأب أجيال اليهود وديدنهم في كل زمان ومكان، وليس خاصا بطائفة مضى زمانها.

إحضار الصورة أمام المخاطب  2

من ذلك قوله تعالى: ژ ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ ۅ ۅ ۉۉ 
ېژ     ]البقرة: 87[ حيث عبر بالمضارع »ې«، ولم يقل قتلتم كما قال كذبتم؛ ألن 
الفعل المضارع يستعمل في األفعال  الماضية التي بلغت من الفظاعة والشناعة مبلغا عظيما 
فكأنه أحضر صورة قتل األنبياء أمام السامع وجعله ينظر إلـيها بـعينه فيـكون إنكـاره لـها أبـلـغ

 واستفظاعه لها أشد وأعظم.
پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ      ٻ   ژٱ   تعالى:   قوله  المنوال  هذا  على  جاء  ومما 
پ  پ    ڀڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ ]البقرة: 127[ حيث ورد التعبير بصيغة المضارع )يرفع(

بـدال مـن الماضي )رفـع(؛ السـتحضار هـذه الصـورة المـاضية، وكـأنها مـشاهـدة بالعـيان، 
. وكأن السامع ينظر إلى البنيان، وهو يرتفع من إبراهيم وإسماعيل

ثانًيا: وضع المضمر موضع المظهر

تمهيد
إذا عبر المتكلم في أي موضوع باسم ظاهر، ثم أراد الحديث عنه مرة أخرى عبر عنه بضمير 
يعود عليه، هذا هو األصل الذي يجرى على مقتضى الظاهر في األساليب العربية، ولكن قد 
يعدل المتكلم عن هذا األصل، ويبدأ كالمه مباشرة بالضمير، من غير أن يتقدم االسم الظاهر، 

وذلك ألغراض بالغية منها:

التفظيع والتهويل  1
ژې ې ې ې  ى   ى  ائ  ائ ەئ ەئ وئ  وئ   من ذلك قوله تعالى: 
ۇئ ۇئۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئژ ]البقرة:161-162[ حيث عبر 
عن النار بالضمير، ولم يقل خالدين في النار، واألصل أن يذكرها؛  ألنه لم يسبق ذكرها كي يعيد 

الضمير عليها، ولكنه خولف ذلك األصل، وأضمرت النار تفظيعا لشأنها، وتهوياًل ألمرها.

تفخيم الشأن أو القصة   2
ژ ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ     وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ   تعالى:  قوله  ذلك  من 
يفلحون(،  ال  الكافريـن  )إن  الكـالم:  فأصل   ]117 ]المؤمنـون:  ېئژ  ېئ    ۈئ    ۈئ  
ومثله قوله تعالى: »ٱ  ٻ  ٻ  ٻ« ]اإلخالص:1[، واألصل: )قل اللَّه أحد(، ولكنه قدم 
فيما  الضمير  موضع  الظاهر  االسـم  وضعَت  ولو  بعده،  بـما  وفسره  بــدء  ذي  بادئ  الضمير 
مضى وقلَت: )إن الكافرين ال يفلحون(، )قل اللَّه أحد(، لتالشت الفخامة وزالت الروعة؛ ألنه 
لم يتقدم ما ينبه النفس إلى التفتيش عن المفسر لما أبهم في أول الكالم، ولــذلك نجد ضمير 

الشأن أو القصة هـذا ال يستـعمل إال في األنباء المـهمة، والمعاني الدقيقة. 
ومما ورد من ذلك شعرا قول أبي تمام:

اُم َقْد ِصرَن ُكّلَها      ***       َعَجاِئَب َحتَّى َلْيَس فِيها َعَجاِئُب َها األيَّ َعَلى َأنَّ

حيث قدم ضمير الشأن في )َأنََّها( وفسره بما بعده في قوله األيام.
ومنه كذلك قول أبي الفرج الساوي يرثي بعض الملوك من آل بويه:
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يوضع المظهر موضع المضمر ألغراض منها

زيادة التقبيح والمبالغة في الذم والتقريع، تربية الروعة، وبث المهابة في النفوس، التشريف 
وإظهار اللطف، زيادة التقرير والمبالغة.

يوضع المضمر موضع المظهر ألغراض منها

التفظيع والتهويل، تفخيم الشأن أو القصة المتحدث عنها.

يوضع المضارع موضع الماضي ألغراض منها
التجدد والحدوث، واستحضار الصورة الماضية أمام األذهان.

يوضع الماضي موضع المضارع ألغراض منها

تحقق الوقوع.

 وضع المظهر موضع المضمر وعكسه، ووضع المضارع موضع الماضي
وعكسه كلها من صور مجيء الكالم على خالف مقتضى الظاهر.

القرآن كثيرا وهو من  وضع المضارع موضع الماضي وعكسه ورد في 
األساليب التي تكثر كذلك في السنة النبوية والشعر العربي.

وضع الماضي موضع المضارع يفيد تحقق الوقوع، وكثر في القرآن في 
الحديث عن يوم القيامة.

يوضع المضارع موضع الماضي للتجدد والحدوث واستحضار الصورة 
الماضية في األذهان لتثبت وتتمكن.

ملخص الدرس

إثراءات

الحظ أن

انتبه إلى أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

رابًعا: التعبير عن المضارع بلفظ الماضي

ذلك  من  الوقوع،  تحقق  منها:  بالغية  الماضي ألغراض  بلفظ  المضارع  التعبير عن  يأتي 
قوله تعالى: ژڻ  ڻ  ڻ ۀ ۀ  ہہ   ہ  ہ  ھ  ھژ  ]إبراهيــم: 48[ 

حيث عبر بالماضي )برزوا( بدال من المضارع )تبرزون(؛ للداللة علـى تحقق الوقوع. 
]النحل:1[   کژ    ککک   ڑڑ  ژ   ڈژ   ژڈ   تعالى:   قوله  ومثله 
حيث عبر بالماضى)أتى( بدال من المضارع )يأتي(؛ للداللة على تحقق الوقوع فكأنه حـدث 

الماضي. فأخبرعنه بصيغة  ووقـع 
المـاضي بصيغة  عبر  حيث  ]الكوثر:1[  ڈژ     ڎ  ژڎ  تعالى:  قوله   ومثله 
المفيدة للوقوع )أعطيناك(، ولم يقل سنعطيك؛ ألن هذا الوعد لما كان ثـابتا محـققا عـبر عنه

بالماضي مبالغة، وكأنه حدث ووقع فعال.



1نشاط
قم بإعداد جدول مقارنة بين أغراض وضع المظهر موضع المضمر والعكس.

2نشاط
شارك أقرانك في إعداد لوحات تعليمية عن أغراض وضع المضارع موضع الماضي والعكس.

األنشطة اإلثرائية
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ال التدريب األول 

ضع إشارة )( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )( أمام العبارة الخطأ  فيما يأتي:

1   وضع الماضي موضع المضارع يفيد التجدد والحدوث.
2   وضع المضمر موضع المظهر لم يرد في القرآن.

3   وضع المضارع موضع الماضي يفيد استحضار الصورة.
4   من أغراض وضع المظهر موضع المضمر زيادة التقرير.
5   زيادة المبالغة من أسرار وضع المضمر موضع المظهر.

6   التفخيم والتهويل من أغراض وضع المظهر موضع المضمر.
7   لم يرد المضارع موضع الماضي في السنة النبوية.

8   من األساليب التي تأتي على خالف الظاهر ضمير القصة.
9   ضمير الشأن لم يرد في القرآن الكريم.

التدريبات

التدريب الثاني
أجب عن المطلوب فيما يلي:

1   ضمير الشأن: حدد مفهومه، مع التمثيل.
2   اذكر أربعة من صور وضع المظهر موضع المضمر، مع التمثيل.

3   اذكر صور وضع المضارع موضع الماضي، مع التمثيل.

األجوبة المقررة

إجابة التدريب األول
(   1( وضع الماضي موضع المضارع يفيد التجدد والحدوث.

(   2( وضع المضمر موضع المظهر لم يرد في القرآن.
(   3( وضع المضارع موضع الماضي يفيد استحضار الصورة.
(   4( من أغراض وضع المظهر موضع المضمر زيادة التقرير.

(   5( زيادة المبالغة من أسرار وضع المضمر موضع المظهر.
(   6( التفخيم والتهويل من أغراض وضع المظهر موضع المضمر.

(   7( لم يرد المضارع موضع الماضي في السنة النبوية.
(   8( من األساليب التي تأتي على خالف الظاهر ضمير القصة.

(   9( ضمير الشأن لم يرد في القرآن الكريم.
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إجابة التدريب الثاني
الشأن  تفخيم  والغرض من ذلك  بعده،  بما  ويفسر  بالضمير  ُيبدأ  أن  الشأن هو:  ضمير 
اللَّه  واألصل)قل  ]اإلخالص:1[،  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻژ  تعالى:  قوله  مثل  القصة،  أو 
الظاهر  بعده، ولو وضعت االسم  بما  بدء وفسره  بادئ ذي  الضمير  أحد(، ولكنه قدم 
موضع الضمير وقلت )قل اللَّه أحد(  لتالشت الفخامة وزالت الروعة؛ ألنه لم يتقدم ما 

ينبه النفس إلى التفتيش عن المفسر لما أبهم في أول الكالم.

2   من صور وضع المظهر موضع المضمر.
زيـادة التـقبيح والمـبالـغـة فـي الذم والتـقـريـع، مـثـل قــولـه تـعـالى:ژٹ  
ڄ  ڄ    ڄ   ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   ٹ  
مكان  ڄژ    ڦ    ژڦ   الظاهر  وضع  حيث   ،]59 ]البقرة:  ڃڃژ    ڃ 
الضميـر )عليهم( الذي سيعود بطبيعة الحال على الذين ظلموا في أول اآلية، ولم 
على  الظلم  وتسجيـل  والتقريع،  والتوبيخ  الذم  في  مبالغة  عليهم(؛  )فأنزلنا  يقل: 

وتأكيده. بتكراره  اليهود 

ژٹ  ٹ  ٹ   النفوس، من ذلـك قـوله تـعالى:  تربيـة الروعة وبث المهابة في 
ڃژ ڃ   ڃ   ڄ    ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڤڦڦ   ڤ   ڤ     ڤ  
ژڦ  ڦ   ]البقرة: 107[، حيث وضع لفظ الجاللة االسم الظاهر في قوله:   
لكم من دونه، ولكنه خالف الكالم، وما  الضمير؛ ألن أصل  بدل  ژ      ڄ  ڄ  ڄ 

مقتضى الظاهر؛ لتربية الروعة، وزرع المهابة في النفوس.
التشريف وإظهـار مزيد اللطف، من ذلك قـوله تعالى: ژی  ی  ی  ی  جئ  
حئ  مئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حتژ  ]الـبـقـرة:112[، 
حيث وضع اسم الرب مضافا إلى ضمير من أسلم موضع ضمير الجاللة، واألصل 
أن يقال: فله أجره عنده، ولكنه عدل عن مقتضى الظاهر؛ للتشريف وإظهار مزيد 

اللطف بكل من أسلم وجهه لّله.

ڃ  ڄ    ژڄ   تعـالى:  قـولـه  ذلك  من  والمبالغة،  التقرير   زيادة 
ڌ   ڌ   ڍڍ   ڇ   ڇ    ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ڃ    

کژ ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڎڈڈ   ڎ 
]التوبة: 38[ ، حيث أظهر الحياة الدنيا أواًل في قوله: ژ   ڌ  ڌ  ڎ  
ولكنه  قليل(،  إال  متاعها  )فما  يقول:  أن  الظاهر  مقتضى  وكان  ژ،  ڈ  ڎ  
أظهرها مرة ثانية في مقام اإلضمار؛ لزيادة التقرير والمبالغة في بيان حقارة الدنيا  

لآلخرة. بالنسبة  ودناءتها 

3    من صور وضع المضارع موضع الماضي:
ہ   ہ   ہ    ۀ   ژۀ   تعالى:  قوله  مثل  والحدوث،  التجدد  إفادة 
ہ  ھ  ھھ  ھ  ےژ ]البقرة: 44[، حيـث عبـر بالمضـارع )أتأمرون( 
وآثر  والحدوث،  التجدد  تفيد  المضارع  صيغة  ألن  )أأمرتم(؛  الماضي  من  بدال 
أن ذلـك وقـع منهم فعال؛ ألن هذا دأب أجيال  بالرغم من  بالمضارع هنا  التعبير 

بطائفة مضى زمانها. ا  اليهود وديدنهم في كل زمان ومكان، وليس خاصًّ

إحضار الصورة أمام المخاطب، مـن ذلك قوله تعالى: ژ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  
ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ېژ ]البقرة: 87[، حـيث عـبـر 
بالمضارع )تقتلون(، ولم يقل قتلتم كما قال كذبتم؛ ألن الفعل المضارع يستعمل 
الفظاعة والشناعة مبلغا عظيما، فكأنه أحضر  التي بلغت من  الماضية  في األفعال 
أبلغ،  لها  إنكاره  فيكون  بعينه،  إليها  ينظر  وجعله  السامع،  أمام  األنبياء  قتل  صورة 

واستفظاعه لها أشد وأعظم.

أ
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تمهيد
األصل في الجملة فـي اللغة العربيـة اسمـية كانـت أو فعلـية أن تـؤدي حكـًما واحـًدا 
مقصوًدا، فإذا قلـت: )محمد في المعهد(، فقـد أثبتَّ وجود محـمد في المـعهد، ولم تنف هذا 
األمر عن غيره مـطلقا، وإذا قلت: )لم يحضر محمد في المعهد(، فقد نفيت عنه الحضور، ولم

 تتعرض لغيره مطلقا من قريب أو بعيد.
هذا هو األصل في الجملة في العربية إما أن تثبت الحكم أو تنفيه كما مر.

ولكنَّ العربيَة بـما حباها اللَّه  مـن خصائص كثيرة، وسمات عديدة، قد تؤدي الجملُة 
الواحـدة فيها معنيين مقصودين مخـتلفين باإليجاب والسلب مـثل: )ما حضر في المعهد إال 
محـمًدا( فهـذه الجـملة َأْثَبَتْت الحضـور لمحـمد، ونفته عـن غـيره، حـيث أفـادت حكمين 
عليه  أطلـق  األسلـوب  وهذا  واحـدا،  حـكما  أفـادت  التي  السابقة  الجـملة  بخـالف   معا، 

البالغيون القصر.

وصف الدرس 
يتنـاول هـذا الدرس تـعريف القـصر لـغة واصطـالًحا، وأركان القصر وأقسامه باعتبار طرفيه،
 وباعتبار غرض المتكلم، وأقسام القصر الحقيقي، ومواقع القصر، ومكونات أسلوب القصر.

تعريف القصر، طرقه، أغراضه البلغيةالدرس األول

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يذكر تعريف القرص مع التمثيل.
2  يستخرج من مثال مقدم له أركان القرص.

3  يأيت بأمثلة ألقسام القرص.
4  يوازن بني القرص احلقيقي التحقيقي، والقرص احلقيقي االدعائي.

5  يعدد مواقع القرص احلقيقي واإلضايف.
6  يذكر مكونات مجلة القرص، مع التمثيل.

شرح الدرس

أسلوب القرص

الوحدة الثانية

بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادًرا عىل َأن:
يعرف القصر مع ذكر أركانه.  1

يوازن بين أقسام القصر.  2

يأتي بأمثلة لمواقع القصر الحقيقي والقصر اإلضافي.  3

يستخرج من مثال مقدم له أركان جملة القصر.  4

يوازن بين أدوات القصر.  5

يعدد أغراض القصر مع التمثيل.  6

أهداف الوحدة الثانية:

28
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وهكذا فإن الجمل في العربية إما أن تأتـي علـى طريق القصـر فتعطـي حكـمين معا، أو 
تأتي علـى غير طـريق القصر فتفيد حكمـا واحـدا وفـي هـذا إيجاز ال شك؛ لذا كان القصرمـن 
األساليب المهمة في البالغة العربية، والذي سنشرع اآلن في ذكر كل ما يتعلق به ألبنائنا وبناتنا 

طالب المعاهد األزهرية في المرحلة الثانوية.

شرح التعريف

 تخصيص شيء: المراد بلفظ شيء األول )صفة أو موصوف(.
الثاني يكون  األول صفة  الشيء  كان  فإذا  أو صفة(،  الثاني)موصوف  بلفظ شيء   والمراد 

موصوفا، والعكس صحيح.
المـوصوف شـوقي، بـصفة نقـول: )ما شوقي إال شـاعر(، نكـون قد خصصنا   فحينـما 
الشاعرية، مـن قـصر المـوصوف علـى الصفة، وحيـنما نقول: )ما شاعر إال شوقي( نكون قد

 خصصنا صفة الشاعرية بشوقي من قصر الصفة على الموصوف.
ومعنى التخصيص، أي: ثبوت الشيء الثاني دون غيره للشيء األول.

بطريق مخصوص، أي: بطريق من طرق القصر الستة المتفق عليها عند البالغيين وهي: 
و»تعريف  ضميرالفصل«،  و»توسط  و»التقديم«،  و»العطف«،  و»إنما«  واالستثناء،  )النفي 

الجنس«(. بالم  إليه  المسند  أو  المسند 

تعريف القصر

القصر في اللغة: بمعنى الَحْبِس، يقال لغة: َقَصر نفسه على عبادة َربِّه إذا َحَبسها على 
بذلك،  وَأْلَزَمُهْم  َحَبَسُهْم  إذا  ة  العسكريَّ التدريبات  ممارسة  على  الُجنود  وَقَصر  ذلك، 
وعلى هذا المعنى ورد قـوله تعـالى: ژٿ ٿٹٹژ ]الرحمن: 72[، أي 
محـبوسـات، وقـوله تعـالى: ژہ ہ ہژ    ]الرحمـن: 56[  أي: حـابسات 

الطرف على أزواجهن ال ينظرن إلى غيرهن لكمال عفافهن وخفرهن.

وفي اصطالح البالغيين هو: تخصيص شيء بشيء بطريٍق مخصوص.

بغير القصر  أفـاد  ما  كـل  ليخرج  المخصوص؛  بالطريق  التخصيص  البالغيون  قيد   وقد 
تلك الطرق المخصوصة، فقولنا: زيـد مقصور على العلم، وجاء محـمد وحده، وخـالد ينفرد 
بالشجاعة، وعلّي يخـتص بالشـعر، ومـثله قـول تـعالـى: ژۆئۆئۈئۈئېئژ 
]البقرة:105[ كـل هذه األقوال، وإن أفادت اختصاص شيء بشيء إال أنها ال تدخل في نطاق 
دراسة البالغيين؛ ألن التخصيص فيها لم يتم بطريق من طرق القصـرالمعهودة المـتفق عليـها

 عند البالغيين.

من خالل أمثلة القصر التالية نستطيع أن نحدد أركان هذا األسلوب، ففي قولنا )ما جاء إال 
محمد( المجيء مقصور، ومحمد مقصور عليه، وطريق القصر النفي واالستثناء بـ)ما وإال(. 

ى مقصورا، وما بعدها   وفي قولنا: )ما شوقي إال شاعٌر(، ما قبَل)إال( وهو )شوقي( يسمَّ
ى مقصورا عليِه، )وما - وإال( طريُق القصِر وأداُته. وهو)شاعٌر( يسمَّ

ولو قلَت:)شوقي شاعٌر( بدوِن نفٍي واستثناٍء ما ُفِهَم هذا التخصيُص والقصر، فمنشأ القصر 
والتخصيص هو وجود أداة القصر في الكالم تماما كوجود أداة العطف واالستفهام التي تنبئ 

عن أن في الكالم عطفا أو استفهاما.
وعلى ذلك فأي أسلوب من أساليب القصر له ثالثة أركـان ظاهـرة فـي الكالم نستطيـع

تحديدها، والتلفظ بها، طرفان: )مقصور، ومقصور عليه( وطريق القصر.

 

أركان القصر

طريق القصر مقصور عليه

طرفان

مقصور

أركان القصر الثلثة
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أبناؤنا الطالب إلى طرفي القصر، أي: المقصور والمقصور عليه - كما قدمنا -  إذا نظر 
باعتبار  فالقصر  بد أن يكون موصوًفا، واآلخر صفة؛  ولذا  سيجدون ال محالة أن أحدهما ال 

قسمين: ينقسم  طرفيه 
1   قصر صفة على موصوف.
2   قصر موصوف على صفة.

والوصف المقصود هنا ليس هو النعت النحوي، وإنما هو اصطالح خـاص بالبـالغة،
فُة المعنويُة التي تدلُّ عـلـى مـعنًى قائٍم بـشيٍء، سواٌء  أكـاَن اللفُظ الدالُّ فالمراُد بالصفِة هنا الصِّ

عليها جامدا أو مشـــتًقا، فعـاًل أو َغير فعٍل.

فإن الموصوف هنا هو  ]آل عمران: 144[  ژڄ  ڄ ڄ  ڃژ    فمثال حـينما نقـول: 
محمد، والصفة هي رسول؛ ألنها مـعنى قائـم بالغير، وهـو محـمد  ملسو هيلع هللا ىلص، ولـو قلنا: )مـا اللَّه إال

 خالق كل شيء( فإن الموصوف هو لفظ الجاللة والصفة هي خالق كل شيء.

ولو قلت: ژ  ۋۋۅۅۉ  ۉېژ ]فاطر: 28[ فإن الصفة هي الخـشية من اللَّه 
والموصوف هو)العلماء(، وهكذا ُيدرك أبناؤنا الطالب أن مفهوم الصفة في باب القصر في

 البالغة تختلف تماما عن مفهومها في باب النعت في النحو.

ينقسم أسلوب القرص باعتبار غرض املتكلم إىل قسمني :
1   قرص حقيقي.
2   قرص إضايف.   
أواًل: القصر الحقيقي 

بالنظر للحقيقة  بالمقصور عليه  المتكلم أن يختص المقصور  فالحقيقي: هو أن يكون غرض 
ُه، أي:ال ُيوَجُد في الوجود ُكله معبوٌد  والواقع بحيث ال يتعداه إلى غيره أصال، نحو: ال إلَه إال اللَّ
بحٍق سوى اللَّه ، فهو من باب قصر الصفة )األلوهية( على الموصوف )لفظ الجاللة(، وهذه 

الصفة ال تتجاوزه إلى غيره بالنظر للحقيقة والواقع.

أقسام القصر باعتبار طرفيه

أقسام القصر باعتبار غرض المتكلم

َثانًِيا: القصر اإلضافي 

هـو أن يكون غـرض المتكلم أن يختص المقصور بالمقصور عليـه بحسِب اإلضـافِة إلى شيٍء 
آخَر معين، ال لجميِع ما عداُه، كما تقول: )ما شوقي إال شاعر( فإن الغرض تخصيص )شوقي( 
بالشعر، وقصره عليه بحيث ال يتعداه إلى شيء آخـر مـعين بالذات هـو الكتابة مـثال، أي: أن له 
صفة الشعر ال صـفة الكتـابة، وهـذا ال ينـافي أن تكـون له صفـات أخرى كالخطـابة والشهامة 

والمروءة والتجارة وغيرها.

ومثـله )إنما الكاتب محمد( أي: ال عمرو ردا على الذي يزعم أن عمـرا كـاتب، وال تريد
أن محمًدا هو الكاتب في األرض أو في البلد دون غيره.

بل  والحـقيقة  للواقع  ليس  فيه  النظر  ألن  اإلضـافي؛  النوع  مـن  القصر  هـذا  كـان  ولـذا 
باإلضافة إلى شيء آخـر مـعين بحيث ال يتجـاوز المقصـور المقصـور علـيه إلـى ذلك الشيء 

المعين، وإن أمكن أن يتجاوزه إلى غيره.

ليس أي:  خاص،  وموضوع  محددة،  دائرة  فـي  ُمنَْحِصًرا  يكون  القسم  هذا  في   فالكالم 
ا. قصًرا حقيقيًّا عامًّ

چژ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄڃ   ڄ   ژڄ   تـعـالـى:  قـولـه  أيـضـا  ذلــك   ومــن 
]آل عمران:144[. فالمـوضـوع الخـاص الذي يـدور الكـالم حـوله فـي هذه اآلية هو كون 
ًءا أن يكون عرضًة للموت، فجـاء النّـص مـبيِّنًا َقـْصَره َعلى كونه رسواًل  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص رسواًل مبرَّ محمَّ
موَن أنَّ محمدا  رسوٌل ال َيموُت كـما يمـوت سـائر النـاس  ِذين يتوهَّ ر الَّ فقط؛ لتصحيح تصوُّ
فالقصر هنا مـنصب علـى نفي هذه الصفة عـنه، وليس مـنصبا علـى سائر الصفـات غيـر صـفة 

كونه رسواًل، إْذ له صفات كثيرة ال حصر لها.

ونحوه: )إنما الرازق اللَّه(، حيث قصر صـفة الرزق علـى اللَّه  ال تـتعداه لغيره واقـعا 
وحقيقة.

ومـثله : )مـا خاتـم الرسـل إال محـمد( فـهذا من باب قصر الصفة )خاتم الرسل( على 
الموصوف )محـمد(، ومـراد المتكلم تخصيص هذا الوصـف بمـحمد  ال يتعداه إلى غيره 

أصال بالنظر للحقيقة والواقع.
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ينقسم القصر الحقيقي قسمين:
1  قصر حقيقي تحقيقي.
2  قصر حقيقي ادعائي.

سّموه  لــذا  الخارجي؛  للواقع  مطابقا  مضمونه  يكون  أن  التحقيقي  الحقيقي  وعلمة    1
ــا( أي: صادقــا مطابقــا للواقــع، مثــل قولــه تعــاىل: ژەئ  ەئ  وئ  وئ   ــا حتقيقيًّ )حقيقيًّ
ۇئ  ۇئ   ۆئۆئ ژ ]األنعــام: 59[، فمفاتــح الغيــب عنــده ، وليســت عنــد غــره، وعلمهــا 
أيضــا مقصــور عليــه ، منفــي عــن كل مــا عــداه، وهــذه حقيقــة حمققــة مؤكــدة خمتّصــة بــه 

 ال تتعــدى إىل أحــد مــن خلقــه.

ــا  ــه غــر مطابــق للواقــع، وإن 2  وعلمــة القــرص احلقيقــي االدعائــي أن يــــكون مضمون
عائيًّــا( مثــل: ال ســيف إالَّ ذو  ْوُه )حقيقيًّــا ادِّ عــاء؛ ولــــذا ســمَّ ُذكرَعــىَل سبيــــل املبالغــة واالدِّ
ــه  ــه ســيف يف جودت ــار ال يضاهي ــالغة واالدعــاء يف أن هــذا الســيف بّت ــراد املبــ الفقــار، وامل

ــا مبنــي عــىل املبالغــة واالدعــاء. وشــدته وكأن مــا عــداه ال يســمى ســيًفا، فالقــرص هن

ومـــن ذلك أيـــضا قولنــــا: )ال َخطِيَب يف البلد إال عيل(، فــهذا قــــرص حقيقي ادعــائي؛ 
ألن التخصيــص فيــه ليــس واقعيًّــا؛  إذ الواقــع أن هنــاك خطبــاء غــره وإنـــــا هــذا يف ادعــــاء 
املتكلــم وافرتاضــه، وأن مــن عــداه مــن اخلطبــاء يف حكــم املعــدوم؛ لقصورهــم فيهــا، وكأهنــم 

مل يبلغــوا يف اخلطابــة مبلغ)عــيل(.

ــة  ــات املبالغ ــة يف مقام ــعرب، وبخاصــ ــالم الـ ــًرا يف كـــ ــرد كث ــي ي ــرص االدعائ والق
واملــــدح والتعظيــم، حيث يبنون كالمهم عىل املــبالـــغة، وعدم االعتــــداد بغــــر املـــذكور 

ــة. ــك الصف يف تل

أقسام القصر الحقيقي

س      مّم يتكون أسلوب القرص؟
أسلوب القرص قد يكون مجلة واحدة مكونة من فعل وفاعل، مثل: )ما حرض     ج      

           إال حممد(.  
وقد يكون مجلة واحدة مكونة من مبتدأ وخرب مثل: )ما شوقي إال شاعر(.

ــل: ژژ  ڑ  ڑ  ک   ــني مث ــن مجلت ــا م ــرص مكون ــلوب الق ــون أس ــد يك وق
ک    ک  ک  گ  گ   گ  گ  ڳژ ]الزمــر: 3[.

ُبوَنــا إِ ىَل اهلل« مجلــة فعليــة، وال  فاجلملــة األوىل »َمــا َنْعبُدُهــْم« مجلــة فعليــة، والثانيــة »لِيقرِّ
يتــم القــرص إال هبــا.

ــمية أو  ــة أو اس ــدة فعلي ــة واح ــني مجل ــون ب ــة يك ــة العربي ــرص يف اللغ ــك فالق ــىل ذل  وع
بني مجلتني.

الَقرُص بنـــوعيِه الـــحقيقي واإلضايف يـــقُع بيـــن الـــمبتدأِ واخلرِب، وبني الفعِل والفــاعِل، 
وبــني الفاعــِل واملفعــــوِل بــه، وبــني املفعولــني، وبــني احلــاِل وصاحبِهــا، وغــر ذلــك مــن 

املتعلقــاِت، وال يقــُع القــرُص مــع املفعــوِل َمَعــُه.

مواقع القصر

مكونات جملة القصر

بني املبتدأ واخلرب، نحو قوله 
تعاىل: ژڄ  ڄ    ڄ    ڃژ 

]آل عمران: 144[

 بني الفعِل والفاعِل، نحو: 
)ما صدَق إال حممٌد( 

َبني الفاعِل واملفعوِل به، 

َبني املفعولني، نحو: 

بني احلاِل وصاحبها، 
نحو: )ما جاَء راكًبا إال 

حممٌد(
مواقع القصر

15

2

3

4

نحو: )ما لقيُت إال حمموًدا(

  )ما منحُت الفقَر 
    إال مخسني جنيًها(
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ملخص الدرس

تعريف القصر  

أقسام القصر
ينقسم القصر باعتبار طرفيه المقصور والمقصور عليه قسمين: أ 

قصر موصوف على صفة.  1  

قصر صفة على موصوف.  2  
ب     ينقسم القصر باعتبار غرض المتكلم إلى قسمين:

حقيقي: وهو أن يكون غرض المتكلم أن يختص المقصـور بالمقصـور علـيه   1
بحيث ال يتعداه إلى غيره أصال.      

إضافي: وهو أن يكون غرض المتكلم أن يختص المقصـور بالمقصـور علـيه   2  
بالنسبة إلى شيء آخر معين.

القصر الحقيقي ينقسم إلى قسمين: ج 

قصـر حقـيقـي تحـقيـقـي: وهـو مـا كـان النـفـي فـيه عاما يتناول كل ما عدا   1  
المقصور عليه في حقيقة األمر وواقع الحال.   

قصـر حقـيقـي ادعـائـي: وهـو مـا كـان النـفـي فـيه عـاما يتناول كل ما عدا   2  
المقصور عليه على سبيل االدعاء والمبالغة .

مواقع القصر  

 القصر في اللغة: هو الحبس.
 وفي االصطالح هو: تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.

القصُر بنوعـيه الحقيقي واإلضافي يـقُع بيـن المـبتدأِ والخـبِر، 
وبيـن الفعـِل والفـاعِل، وبـين الفاعِل والمـفعـوِل بـه، وبـين 
المفعولين، وبين الحاِل وصاحبِها، وغير ذلك من المتعلقاِت، 

وال يقُع القصُر مع المفعوِل معُه.

أركان أسلوب القصر مقصور ومقصور عليه وطريق القصر.

القصر في اللغة العربية يكون بين جملة واحدة فعلية أو اسمية مكونات جملة القصر
أو بين جملتين.

إثراءات

الجملة  بخالف  وسلًبا  إيجاًبا  مختلفين  حكمين  يؤدي  القصر  أسلوب 
منفيا. أو  مثبتا  واحدا  تؤدي حكما  فهي  القصر  ترد على طريق  لم  التي 

أو قصر موصوف على  أن يكون قصر صفة على موصوف،  إما  القصر 
ثالث. يوجد شيء  صفة، وال 

جملة القصر مكونة من مقصور ومقصور عليه وأداة القصر وبدون األداة 
ينتفي القصر فمنشأ القصر راجع لوجود أداة القصر.

القصر الحقيقي االدعائي يستعمل في مواطن المدح والتعظيم.

القصر فيه باإلضافة  القصر الحقيقي ينظر فيه للواقع، واإلضافي يكون 
بالنسبة للواقع. لغيره ال 

قرآنـا وسنـة  العربـي  الكـالم  فـي  تكثـر  التـي   القصـر مـن األساليـب 
وشعرا ونثرا.

الحظ أن

الحظ أن

انتبه إلى أن

انتبه إلى أن
مفاهيم

مفاهيم
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ال التدريب األول  اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:

قال تعالى : ژەئ  ەئ  وئوئ  ۇئۇئ   ۆئژ.   1  
             في اآلية: ) قصر حقيقي - قصر إضافي - ال يوجد قصر(.

2    قال تعالى: ژڄ   ڄ  ڄ    ڃژ.  
             في اآلية: ) قصر حقيقي -  قصر إضافي-  أسلوب قلب(.

في قولنا: )ما كامل إال اللَّه(.   3
             )قصر صفة على موصوف - قصر إضافي -  قصر حقيقي تحقيقي(

قال الشاعر:    4
ُء  َتْذَهُب نِي     ***    َأَرى  األَْرَض َتْبَقى، َواألَِخالَّ ِه أْشُكو ال إَِلى النَّاِس إِنَّ إِ َلى اللَّ  

             في البيت )قصر صفة على موصوف - قصر موصوف على صفة - أسلوب تغليب(.

التدريبات

التدريب الثاني
ضع إشارة )( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )( أمام العبارة الخطأ فيما  يأتي:

القصر: أسلوب بدون أركان.   1
القصر: له أغراض بالغية تحددها السياقات.   2

القصر الحقيقي يرجع لغير غرض المتكلم.   3
القصر اإلضافي يتعلق بغرض المتكلم .   4

القصر التحقيقي ينظر فيه إلى الواقع.  5
القصر االدعائي ليس قسما من القصر الحقيقي.   6

المراد بالصفة في هذا الدرس أعم من النعت النحوي.  7
ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى حقيقي وإضافي.   8

ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قصر صفة على موصوف، والعكس.  9

1نشاط

 قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد لوحة تعليمية لمواقع القصر الحقيقي والقصر اإلضافي.

من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية، قم بإعداد مقال عن القصر.

2نشاط

األنشطة اإلثرائية

التدريب الثالث
حدد جملة القصر، ونوعه باعتبار الطرفين، واعتبار الواقع فيما يأتي:

قال تعالى:  ژڃ  ڃ  چ  چژ.   1
قال تعالى:  ژڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چژ.   2

قال تعالى: ژ ڦ ڄ ڄ ڄژ.   3
َلْيَس َعاُر بِــــأن يــقال َفـــــقيُر           ***         إنما العــاُر أن يــــقال بـــخيل   4
إنما األمم األخــالق ما َبــــِقَيْت          ***          فإن هم ذهبت أخالقهم ذهــبوا   5

سيذكرني قومي إذا جد جــــدهم         ***           وفي الليلة الظلماء يفتقد البــدر   6
ليس اليتيم الذي قد مات والـــده          ***           بـــل اليتيم يتيم العلـم واألدب   7
وما شاب رأسي من سنين تتـابعت         ***           عـــلّي ولـكن شيبتني الوقـائع   8
إن الجديدين في طـول اختالفهما          ***           ال يفسدان ولكن يفسد النــاس   9

. 10      ال يألف العلم إال ذكي، واليجُفوه إال غبيُّ
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ال نوع القصر باعتبار الطرفين نوع القصر باعتبار الواقع الجملة رقم

موصوف عىل صفة إضايف إنا اهلل... 1

صفة عىل موصوف حقيقي للَّه ما... 2

موصوف عىل صفة إضايف إن أنتم إال تكذبون 3

موصوف عىل صفة إضايف إنا العار... 4

موصوف عىل صفة حقيقي ادعائي إنا األمم... 5

موصوف عىل صفة إضايف ويف الليلة... 6

صفة عىل موصوف إضايف ليس اليتيم...بل 7

صفة عىل موصوف إضايف وما شاب...لكن 8

صفة عىل موصوف إضايف ال يفسدان...ولكن 9

صفة عىل موصوف حقيقي ال يألف...إال 10

إجابة التدريب الثالث

إجابة التدريب األول

في اآلية الكريمة: )قصر حقيقي(.  1

في اآلية الكريمة: )قصر إضافي(.  2
في قولنا: )ما كامل إال اللَّه( )قصر حقيقي تحقيقي(.  3

في قول الشاعر: )قصر صفة على موصوف(.   4

إجابة التدريب الثاني

)( القصر: أسلوب بدون أركان.   1
)( القصر: له أغراض بالغية تحددها السياقات.   2

)( القصر الحقيقي يرجع لغير غرض المتكلم.   3
)( القصر اإلضافي يتعلق بغرض المتكلم .  4

)( القصر التحقيقي ينظر فيه إلى الواقع.  5
)( القصر االدعائي ليس قسما من القصر الحقيقي.   6

)(  المراد بالصفة في هذا الدرس أعم من النعت النحوي.  7
)( ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى حقيقي وإضافي.   8

)( ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قصر صفة على موصوف، والعكس.  9

األجوبة المقررة
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تمهيد
بيَّنَّا ألبنائنـا الطـالب فـي الدرس السـابـق تعـريف القـصر، وأنـواعـه باعتـبار الطرفـين، 
 واعتبـار غـرض المتكلم، وشرحنا مـعنى القصـر الحقيـقي، ومـعنـى القصر اإلضـافي الذي

  هـو قسيم الحقيقي، وبقي هنا أن نفصل القول في القصر اإلضافي.
       فما مفهوم القصر اإلضافي؟

القصر اإلضافي:

إلى شيء آخر معين، ال  بالنسبة  بالمقصور عليه  المقصور  هو أن يختص 
لجميع ما عداه، كما مر ذكره تفصيال.

 

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يذكر أقسام القرص اإلضايف.
2  يستخرج من أمثلة مقدمة له أقسام القرص اإلضايف بالنظر للمخاطب.

3  يعدد أدوات القرص.
4  يوازن بني أدوات القرصاألكثر شهرة مع التمثيل.

5  يأيت بأمثلة ألهم أغراض القرص.

يتناول هذا الدرس مفهوم القصر اإلضافي، وأقسامه باعتبار المخاطب، وطرق القصر المختلفة، 
والفروق بينها، واألغراض البالغية للقصر.

وصف الدرس

شرح الدرس

 نحو قوله تعالى: ژڃ  ڃ  چ    چژ ]النساء: 171[ ردا على مـن اعتقد أنَّ اللَّــَه ثالُث ثالثـٍة. 
يعتقد  المخاطب  إذا كان  الموصوف: )ال شاعر إال شوقي(  الصفة على  وتقول في قصر 
فتثبتها له، وتنفيها  بالشاعرية  الشاعرية، فتفّرد أحدهما وهو شوقي  اشتراك عمرو وشوقي في 

عمرو.  عن 
وتقـول في قصر الموصـوف علـى الصفة: )مـا شـوقي إال شـاعر( إذا كـان المخـاطـب 

يعتقد اتصاف شوقي بالشعر والكتابة معا، فتفّرد أحـدهما وهـو الشاعرية فتثبتها له، وتنفي عنه 
صفة الكتابة.

وسمي قصر إفراد؛ لقطع الشــركة التي اعتقدها المـخاطب، وإفراد أحدهما وإثبـاتها له.
يمكن  حتى  الصفتين  تنـافي  عـدم  إفـرادا  الصفـة  على  الموصوف  قصـر  في  ويشتـرط 
متصف الموصوف  بأن  المخاطب  على  المتكلم  فيردُّ  المخاطب،  زعم  في   اجتماعهما 

 بأحدهما دون اآلخر، وعلى ذلك ال يصح في قصر اإلفـراد أن تـقول: شوقي شـاعر ال مـفحم؛ 
ألن الشاعرية واإلفحام وْصفان متنافيان، وال يمكن اجتماعهما لموصوف واحد.

قصُر َقلٍب2 

  قصُر إفراٍد1 

 أقسام القصر اإلضافي بحسب حال المخاطب
ينقسم القصر اإلضافي بحسب حال المخاطب إلى ثالثة أقسام:

فتقول في قصر الصفة علـى الموصوف: )ما سافر إال محمد(، ردا علـى َمـن اعتقَد أنَّ  
المسافر عليٌّ ال محمد.

وتقول في قصر الموصوف على الصفة: )ما محمد إال مسافر( إذا كان المخاطب يعتقد أن 
محمًدا مقيم في بلده، ولم يسافر، فتقلب زعـمه فتثبت له السفـر، وتـنفي عنـه صفة اإلقـامة.

وهو تخصيص أمر بأمر دون آخر، ويخاطب به من يعتقد الشركة

 القصر اإلضافيالدرس الثاين

 وهو تخصيص أمر بأمر مكان آخر، ويخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي 
أثبته المتكلم
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ا على من تردد في أن أحد الوصفين ثابت للبارودي، ولكنه  تقول: )البارودي شاعر، ال ناثر(، ردًّ
ال يجزم بأحدهما، فيعين له المتكلم أحدهما ليزيل شكه وتردده. وسمـــي قصـر تعيني؛ لتعيني 

مــا هــو غــر معــني عنــد املخاطــب، وحتديــده لــه، وإبعــاد غــره عــن ذهنــه.

طرق القصر وموقع المقصور عليه مع كل طريق

 للقصر عند البالغيين طرق كثيرة، أشهرها في االستعمال أربعة وهي:
النفي واالستثناء1 

يدلُّ  ما  أو  و)لن(،  و)إن(،  و)ال(،  )ما(،  مثل:  النفي  يفيد  حرف  أي:  هنا  بالنفي   والمراد 
على معنى النفي، كاالستفهام بــ)هل(، و)َمْن(.

(، و)َغْير( ونحوهما.  والمراد باالستثناء كلمة )إالَّ

ڀڀ ڀ   پ   پ   پ   ٻپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ژ   تعالى:  قوله   ) )إالَّ و  بـ)ما(  النفي  أمثلة   فمن 
  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺژ ]آل عمران:62[.

وقولـه تعـالـى: ژگ  گ    گ گ  ڳ ڳ ڳ   ڳ  ڱ ڱژ ]آل عمران:145[
ومن أمثلة النفي بــ )ال وإال( قوله تعالى: ژگ  گ   گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱژ 

]الصافات:35[.
ژچ  چ   ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ تعالى:  )إْن وإال( قوله  بــ  النفي  أمثلة   ومن 

  ڌ  ڎژ ]الحجر:21[.

قصر تعيين3 

وسمي قصر قلب؛ ألنك قلبت على المخاطب اعتقاده، وعكست عليه زعمه.

ويشترط فـي قصـر الموصـوف علـى الصفـة قلبـا تحقـق تنـافي الوصفين حتـى يمـكن 
اجتماعهما في زعم المخاطب، فيردُّ المتكلم علـى المخـاطب بتـحديد واحـد منهما كما مـر.
ومثلـه قولنا: )ما محمد إال قائم( يشترط أن يكـون المتـكلم معتقـدا كونه قاعدا ال كـونـه

 أسود أو أبيض؛ ليكون إثبات القيام مشعرا بانتفاء ضده وهو القعود.

وهو تخصيص أمر بأمر دون آخر، ويخاطب به المتردد بين شيئين

المقصور عليه مع النفي واالستثناء: هو ما بعد أداة االستثناء، وعلى ذلك يكون المقصور مع 
ٌد إاِلَّ َرُسوٌل(  النفي واالستثناء هو ما قبل االستثناء، صفًة كان أو موصوًفا، ففي قولنا: )َما ُمحمَّ

ٌد( موصوف هو المقصور)رسول( صفة هو المقصور عليه.  )ُمحمَّ

وفي قولنا: )ال صاحب للرسول في الغار إالَّ أبو بكر الصديق( فقولنا: )ال صاحب للرسول 
في الغار( صفة هو المقصور، وقولنا: )أبو بكر الصديق( موصوف هو المقصور عليه.

مثـال األول: قولـه تعالى: ژ ۋ ۋۅ ۅۉ ۉې ې ې ې   ىژ 
]فاطر: 28[.

إالَّ  يكسُبـُه  ال  أي:  ]النـساء:111[  ژڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہژ،  وقولـه: 
على نفسه. 

 كلمتا )إنما( بكسر الهمزة، و)أنما( بفتح الهمزة2 

ڎ ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ژڇ  تعالى:  قولـه  )لـن وإال(  بــ  النـفي  أمـثـلـة   ومن 
 ڎژ ]البقرة: 79[.

وقولـه تعـالـى: ژ ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  
گ   ژ ]التوبة:51[.

ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ژۅ  تعـالى:  قولـه  وإال(  بــ)لـم  النفي  أمثلة   ومن 
ىى ائ ائ ەئژ ]القصص: 58[.

ومـن أمثـلـة النـفـي بــ )هـل وإال( قـولـه تـعالــى: ژۋ ۅ ۅ ۉۉژ
]الرحمن:60[، حيث قصر جزاء اإلحسان على اإلحسان، وطريقه هو النفي واالستثناء؛ ألن 

االستفهام هنا بمعنى النفي.
ومن أمثلة النفي بـ)َمْن و إال( قوله تعالى: ژڤ ڦ ڦڦڦڄڄ 
ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چچچڇ  ڃڃچ  ڃ   ڃ   ڄ  ڄ  
ڍژ       ]آل عـمران: 135[ فقد قصر غفران الذنوب على الّله  قصر صفة على موصوف 
قـصًرا حقيقيًّا تحقيقيًّا، وطريقه هو النفـي واالستثناء؛ ألن االستفهام في اآلية الكريمة مراٌد بـه 

النـفـي؛ إذ المعنى:ال يغفر الذنوب إال اللَّه.

موقع المقصور عليه مع النفي واالستثناء 
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القصر بل العاطفة، مثل قولنا: )األرض متحركة ال ثابتة(، ومثله أيضا: )َأَكْلُت َعَساًل ال  
ا(، ومثله قولنا: )حامل راية المسلمين في فتح خيبر عليٌّ اَل  ا ال َبـزًّ َبَصاًل(، و )لبسُت خـزًّ

َغْيُره(، ومثله قولنا: )مالك بن أنس فقيه مجتهد ال شاعر(. 

وقوله عليه السالم: )اللَّهم حوالينا وال علينا(، والمعنى: ال تنزل المطر إال حوالينا.   

وكقول الشاعر:  
  

المقصور عليه مع )ال( العاطفة: هو الواقع قبلها، المقابل لما بعدها، وعلى ذلك فحينما 
نقول: )الفخر بالعلم ال بالمال( يكون المقصور عليه هو العلم، والمقصور هو الفخر.

 العطف بـ )ال، وبل، ولكن(3 

وقول الشاعر:

َما يْشَتِرْي اْلَمَحاِمَد ُحرٌّ   ***   َطاَب  َنْفًسا َلُهنَّ بِاألَ ْثَماِن  إِنََّ

ڇڇ ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ژڃ    تعالى:  قوله  الثاني:   ومثال 
   ڍ  ڍ  ڌژ ]المائدة:92[ أي: اَل َيِجُب َعلى َرُسولِنَا إالَّ البالُغ المبيُن.

ڄ      ڄ   ڦ    ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ    ٹ   تعـالـى:ژٹ   وقـوله 
]الحديد:20[ ڄژ   

 موقع المقصور عليه مع)إنَّما( ، و )أنَّما(

المقصور عليه مع)إنَّما(، و)أنَّما( هو المؤخر دائما، وعليه يكـون المقصور معهـمـا هو الذي 
يلي األداة مباشرة، ففي قولنا: )إنما الرازق اللَّه( الرازق مقصور، ولفظ الجاللة مقصور عليـه؛ 

ألنه هو المؤخر.

أ

ومن ذلك قول الشاعر:  

ِذي َقْد َماَت َوالُِدُه         ***         َبْل اْلَيتِيُم يتِْيُم اْلِعْلِم َواأْلََدِب  َلْيَس اْلَيتِيُم الَّ

فقد قصـر الشاعر الُيْتَم على صفة الحرمان من العلم واألدب، ونفاه عن فقدان الوالد قبل 
بلوغ مبلغ الرجال.

)ما  نقول:  فحينما  ذلك  وعـلى  بعدها،  الواقع  هو  العاطفة:  )لكن(  مع  عليه  المقصور 
الفخربالنسب لكن بالتقوى( يكون المقصور عليه هو)التقوى(، والمقصور هو الفخر المنفي 

النسب. عن 

ج القصر بـ)لكن( العاطفة، وهـي لالسـتدراك بـعـد النـفي، مـثـل: )مـا الفخر بالمال لكن

ادُق َلِكِن الفجر الكاذب(.  بالعلم(، ومثله قولنا :)ما طلَع اْلَفْجُر الصَّ
ومثـالها في القرآن الكريـم قوله تعالى: ژۓ ڭڭڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ 

ۈۈ ٴۇ ۋ ۋژ  ]آل عمران: 67[.
وقــولــه تـعـالــى: ژې ىى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئژ

    ]األحزاب:40[، فقـد قصـر النـبي علـى الرســالة والخـتم ال يتـجاوزهمـا إلى أبوة زيد  
بن حارثة.

 ومنه قول الشاعر:

إِنَّ الَجِديَدْيِن فِي ُطوِل اْختاِلفِِهَما       ***       ال َيْفُسَداِن  َوَلِكن َيْفُسُد النَّاُس
 

فقد قصر اإلفساد على الناس، ونفاه عن الجديدين، وهما الليل والنهار.

 القصر بـ)بل( العـاطفة، ومعناها اإلضراُب عن األول، واإِلثـبات للثـاني، مثل قولنا:)ما 
األرض ثابتة بل متحركة(، وقولنا: )ال تأكل ُدْهنًا حيوانيًّا بل ُدْهنًا نباتيًّا(.

ب

موقع المقصور عليه مع )بل(

المقصور عليه مع )بل(: هو الواقع بعدها، وعلى ذلك فحينما نقول: )ما الفخر بالمال بل 
بالعلم( فالمقصور عليه هو )العلم( والمقصور هو الفخر المنفي عن المال.

انِْي تِِه     ***     َوَمْوُتُه  ِخْزُيُه ال َيْوُمُه الدَّ ُعْمُر اْلَفَتى ِذْكُره ال ُطْوُل ُمدَّ

موقع المقصور عليه مع )لكن(موقع المقصور عليه: مع)ال( 
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ُه التأخير يأتي على ثالث صوُر مختلفة: وعلى ذلك فتقديم ما حقُّ

 الصـورة األولى: تـقديم الخـبر علـى المـبتدأ، أي: تـقديم المـسنـد علـى المسند إلـيه.
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ    ژٺ   تعـالـى:  قـولـه  ذلك  مـن 
( وهو الخبر)المسند(  ڤژ ]الحج: 48[، حيث تقدم شبه الجملة الجار والمجرور )إليَّ

على المبتدأ )المسند إليه( )المصير( فأفاد القصر أي: المصير إلى الّله ال إلى غيره البتة.

ومثله قوله تعالـى: ژٺ  ٺ   ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  
]العنكبوت: 8[، حيث تقدم شبه الجملة الجار  ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ   
( وهو الخبر )المسند( على المبتدأ )المسند إليه( )مرجعكم( فأفاد القصر، أي: والمجرور )إليَّ

المرجع إلى اللَّه ال إلى غيره البتة.

الصورة الثانية: تقديم المسنَد إليه على الفعل.

د التـقوية والتأكيـد، وإفادته  وهذا التـقديـم يفيد القصر في بعض أحوالـه، وقد يفيـد مجرَّ
للقصر تستمد من سياق الكالم، وقرائن األحوال.

وهذا النـوع من التقديم يتأتى في اللغة العربية على أكثر من صورة لفظية:

أ أن يكـون المسنـد إليـه مـعرفـًة والمـسنَـُد فعـًل مثبـتا، مـثل: )أنا سعيت فـي حـاجتك(.
ة ملكة سبأ لسليمان : ژٱ  ٻ  ٻ   ة َهِديَّ أي ال غيري، ومنه قول اللَّه في عرض قصَّ
ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺژ   ]النمل: 36[، حيث تقدم 
الفرح  الُمْسنَد المثبت )َتْفَرُحوَن( فأفاد القصر، والمعنى: أنَّ  )َأْنُتْم( على  إليه المعرفة  المسند 

ا آتاكم. ُه خيٌر ممَّ ، فأنا لست بها َفِرًحا، َفَما آتاني اللَّ ى إليَّ ة مقصوٌر عليكم، ال يتعدَّ بالهديَّ

بمساعدة  القصر  يفيد  قد  التقديم  وهذا  منْفًيا،  فعل  والمسنَُد  معرفًة  إليه  المسند  يكون  أن  ب 
القـرائـن مـن ذلـك قـول اللَّه : ژٱ ٻ  ٻ  ٻ   ٻ    پپ  پ  پ  ڀ   ڀ  
 ڀ  ڀ  ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤژ ]البـقـرة:216[، 

تقديم ما حقه التأخير4 

والظرف،  والمجرور  به  والمفعول  الخبر  مثل:  العربية،  اللغة  في  التأخير  حقه  ما  وتقديم 
ج أن يكون المسند إليه معرفًة منفية والمسنَُد فعًل مثبتا، كأن تقول: )ما أنا قلُت هذا القول( فهذه المصطلحات لها موقع معروف في الجملة العربية، فإذا تقدمت فإنها تفيد القصر غالبا. 

أي: أنا لم أ ُقـْله مع أنَّ غيـري قاله، فتُدلُّ بعبارتـك على َقْصـِر النفي على َنْفِسـك، مع إثبـات  
القول لغيرك.

الصورة الثالثة: تقديم المعمول على العامل.
، أم ظرًفا.  سواٌء أكان مفعوالً، أم مجروًرا بحرف جرٍّ

وعلى ذلك فإن هذه الصورة تأتي على هيئات لفظية متعددة على النحو اآلتي:
أ تقديم المفعول به على الفعل: مثل قول اللَّه :ژ ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ ]الفاتحة:5[
واألصل  للفعل»ٿ«،  به  مفعول  الثانية  اَك:  إيَّ »ٿ«،  للفعل  به  مفعول  األُولى  اَك:  فإيَّ
في المفعول به أن يكون متأخًرا عن الفعل والفاعل، ولكنه لما تقدم هنا دلَّ هذا التقديم على 

إالَّ بك. إيَّاك، وال نستعين  إالَّ  َنْعُبد  فالمعنى:اَل  بالعبادة واالستعانة،    اللَّه  تخصيص 

ب  تقديم الجار والمجرور على الفعل: مثل قول الّله  خطاًبا لّلذيَن آمنوا:ژٱٻٻٻ 
للفعل»پ«؛  معمول  اللَّه(  فالجار والمجرور)إلى  عمران: 158[،  ]آل  پپژ    ٻ 
ًرا عن عامله فلما تقدم  أفاد القصر على معنى: إَلى اللَّه  ألّنه معلٌَّق به، واألصل فيه أن يكون متأخِّ
ُتْحَشروَن ال إلى َغْيِره، ومعلوم أّن الحشر يوم القيامة يكون للَّه وْحَده، فهو الذي يحاِسُب عباده، 

ويجازيهم على أعمالهم خيرا فخيرا شرا فشرا.

ج  تقديم الظرف على الفعل، مثل قول اللَّه  في معرض الحديث عن اليهود: ژ  ڃ  

ڃ  چ  چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈڈ  
اْلِقَياَمِة«  »َيْوَم  الظَّرُف  َم  تقدَّ النص  ففي هذا  ]البقرة:85[   ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  کژ   
ّد إلى أشّد العذاب على كونه يقع يوم القيامة. على عامله »ڑ  ڑ   ک  ک«؛ إلفادة قصر الرَّ

المقصور عليه مع )التقديم(: هو المقدم، فالمقدم هو المقصور عليـه فـي كـل األمثلة السابقة 
على اختالف صورها، وهيئاتها اللفظية.

، وساعد  ففي قـولـه:»ڤ  ڤ     ڤ« ُيالِحُظ َقْصُر َعَدِم اْلِعلم، على المخاطبين فـي النَّصِّ
على هذه الداللة قوله تعالى قبله »ٹ  ٹ«. 

موقع المقصور عليه مع )التقديم(
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طرق القصر السابقة ليست في منزلة واحدة في الداللة على القصر، بل بينها فروق دقيقة، 
تحتـاج - من أبنائنا الطالب والطالبـات للوقوف عليهـا - إلى إعمال الذهن، وإنعـام النــظر،

وهذه الفروق تتمثل في اآلتي:

1 النفي واالستثناء، وأصل استعماله أن يكون فيما يجهله المخاطب وينكره، أو فيما يشـك  
وجدَته  إذا  خالٌد(  إال  هو  )ما  بعيد:  من  شبحا  رأيت  وقد  لصاحبك  كقولك  ويرتاب،  فيه 

يعتقد غير خالد، ويصر على اإلنكار. 

وعليه قولـه تـعـالـى: ژىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ    حئ    مئ   ىئيئ  جبژ   
]األنعام: 25[، فالكفار ال يعتقدون بأن القرآن من عند اللَّه، وينكرون هذا إنكارا شديدا، 

ومن ثم وصفوه على طريق القصر بأنه من أساطير األولين.

يعلمه  فيما  يكون   - واالستثناء  النفي  خالف  على   - استعمالها  أصل  )إنما(،  بــ  القصر   2
التي ال تدفع، كقولك: )إنما هو  المعلومة  ينكره أي: تستعمل في األمور  المخاطب وال 
أخوك(، و)إنما هو صاحبك القديم(، تقول هذا لمن يعلم ذلك، َوُيقرُّ به، وتريد أن ترقَقه 
عليه، وتنبهه لما يجب عليه من حق األخ، وحرمة الصاحب، وعليه قول أبي الطيب المتنبي 

في مدح كافور اإلخشيدي حاكم مصر:

 إِنََّما َأْنَت َوالٌِد َواألَُب الَقاطُِع     ***      َأْحنَى ِمْن َواِصِل األَْوالِد

لـم يرد المتنبي أن ُيْعِلَم كـافـورا أنه بمنزلة الوالـد، وال ذاك مـما يحتـاج كافـور فيه إلـى   
اإلعالم، ولكنه أراد أن يذكره بهذا األمر المعلوم؛ ليبني عليه استدعاء ما يريده منه.

   للقـصر بــ )إنما( مزية علـى القصـر بالعطـف؛ ألن )إنـما( تـفيد اإلثبـات للشـيء، والنـفي
 عن غيره دفعة واحدة، بخـالف طريق العطف فإنه يفـهم مـنه اإلثبـات أوال، ثم النفـي ثانيا،
أو عكسه؛ ولذا كان طريق العطف أقوى طرق القصر وآكدها؛ ألن غيره من الطرق ال  ُيصرح 

فيها بالنفي بل يفهم ضمنًا.    

الفروق بين أدوات القصر السابقة

3

ولـكن علـى الرغـم مـن أن فائـدة التأكيد في طريق العطف أقوى فإن مزية اإليجـاز فيه  
 تتضاءل؛ للتصريح فيه باإلثبات والنفي معا.

   القصر بـ)النفي واالستثنـاء، وإنمـا، والعطف( داللتها على القصـر داللة وضـعية وضـعها 
واضع اللغة، أما القصر بالطريق الرابع وهو التقديم فداللته على القصر ليست بطريق الوضع 
كالثالثة األول، بل مرجع داللته على القصر إلى سياق الكالم وقرائن األحوال، ويحتاج إلى 

الذوق السليم والفكر الصائب الستخراج القصر من هذا الطريق.

للقصر أغراض بالغية عديدة، ومن أهم هذه األغراض:

ڱژ  ڱ   ڳ   ڳ    ڳ   ڳ   گگ   گ   گ   ک   ژک   تعالـى:  قولـه  مثـل  اإليجاز، 
]المائدة: 99[ فجملة القصر هنا أفادت اإليجاز؛ ألنها في قوة جملتين مثبتٌة ومنفيٌة؛ ألن 
الكالم لو جاء بغير قصر لقال: الرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص مبلغ عن ربه، الرسول محمد ملسو هيلع هللا ىلص ليس 
قادرا على السيطرة على قلوب الناس، وإنما الذي يملك قلوب العباد ويصرفها نحو الخير، 
ويعلم سرها وعالنيتها هو المولى ، وهكذا فقد أغنت جملة القصر عن كالم كثير طويل، 

فالقصر من فوائده الواضحة اإليجاز، واإليجاُز أعظُم ركٍن من أركاِن البالغِة.

تمكين الكلم، وتقريره في ذهن السامع؛ لدفع ما قد يكون فيه من إنكار أو شك، وبخاصة 
في القصر اإلضافي، من ذلك قول الشاعر: 

فالبيت يؤكد بأسلوب القصر أن اإلنسان صغير ينمو ويترعرع، ثم يكبر، ثم يتجه إلى 
 النقص واالضمحالل كشأن الهالل.

 المبالغة في المعنى وبخاصة في القصر الحقيقي االدعائي، كقول الشاعر:

فالبيت يوضح أن اإلنسان ما هو إال لسان وعقل، وفي ذلك تعظيم ألثرهما، ومبالغة 
في أن اإلنسان هو هذان الشيئان فقط.

أغراض القصر

ْهِر، ُثمَّ َيِغْيُب وَما اْلمْرُء إاِل َكالِهالِل َوَضوِئِه   ***    ُيواِفي َتَماَم الشَّ

ُر َوَما الَمْرُء إاِل األَصَغَراِن لَِساُنُه      ***    َوَمْعُقْوُلُه، َواْلِجْسُم َخْلٌق  ُمَصوَّ

4

1

2

3
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ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی        ۈئ   ۆئ   ژ  تعالى:  قوله  في  كما  التعريض،  إفادة 
ی  یژ ]الزمر: 9[ أي: إنما ينصاع للحق أصحاُب العقول، فمن المقطوع به: أن 
ألن  العقول؛  ذوي  في  للحق  الخضوع  حصر  وهو  ظاهره؛  الكالم  هذا  من  الغرض  ليس 
وغلبة  عنادهم  لفرط  وأنهم  الكفار،  بذم  تعريض  هذا  وإنما  بالبـداهة،  معـلوم  أمر  هـذا 
الهوى عليهم في حكم من ال عقل لهم، وأن من يطمع في أن ينظروا ويتذكروا كمن  يطمع 
في ذلك من غير أولي األلباب، وهذا من أحسن مواقع )إنما( وإنما كان التعريض أحسن 
مواقع)إنما(، ألن الحكم الذي شأنها أن تستعمل فيه يكون معلوًما للمخاطب-كما مر- 
تقدم  آخر كما  إلى معنى  به  االنتقال  المقصود  يكون  بل  إفادته حينئذ،  الغرض  يكون  فال 

التعريض. بيانه، وهذا هو معنى 

4
ملخص الدرس

القصر اإلضافي  هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء آخر.

ينقسم القصر اإلضافي بالنظر للمخاطب ثالثة أقسام:
1  قصر اإلفراد: هو تخصيص أمر بأمر دون آخر، ويخاطب به من يعتقد الشركة.

2  قصر القلب: هو تخصيص أمر بأمر مكان آخر، ويخاطب به من يعتقد عكس الحكم.
3  قصر تعيين: هو تخصيص أمر بأمر دون آخر، ويخاطب به المتردد بين شيئين.

طرق )أدوات( القصر األكثر شهرة

2  إنما  1  النفي واالستثناء   
4 تقديم ما حقه التأخير 3  العطف بــ )ال وبل ولكن( 

الفروق بين أدوات القصر

من األغراض البالغية للقصر

2  تمكين الكالم، وتقريره في الذهن 1  اإليجاز     
4  التعريض  3  المبالغة في المعنى   

للقصر بــ )إنما( مزية على العطف؛ ألنها تفيد اإلثبات للشيء، والنفي عن غيره دفعة 
واحدة، بخالف العطف فإنه يفهم منه اإلثبات أّواًل، ثم النفي ثانيا، أو عكسه.

القصر بالتقديم ال يدل عليه بطريق الوضع كالثالثة األول، بل مرجع داللته إلى الذوق 
السليم والفكر الصائب.

القصر بالنفي واالستثناء يكون فيما يجهله المخاطب وينكره، والقصر بــ)إنما( يكون 
فيما يعلمه المخاطب، ويحسن في مقامات التعريض.

1

2

3

أغراض القصر

اإليجاز

1

تمكين 
الكلم، 

وتقريره في 
ذهن السامع

2
 المبالغة 

في المعنى 
وبخاصة 
في القصر 
الحقيقي 
االدعائي

3

إفادة التعريض

4
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اجتماعهما،  يمكن  حتى  الصفتين  تنافي  عدم  فيه  يشترط  اإلفراد  قصر 
ويشترط في قصر القلب تحقق تنافي الصفتين حتى يمكن اجتماعهما 

المخاطب. زعم  في 

قصر القلب سمي بذلك؛ ألن المتكلم قلب الحكم للمخاطب، وعكس 
له زعمه.

طرق القصر ليست على منزلة واحدة بل بينها فروق دقيقة.

طريق عن  يستفاد  العطف  وطريق  وإنما،  واالستثناء،  بالنفي   القصر 
من  القصر  يفيد  فهو  التقديم  بخالف  القصر  تفيد  حتما  فهي  الوضع، 

القرائن. خالل 

قصر اإلفراد يخاطب به من يعتقد الشركة، والقلب يخاطب به من يعتقد 
العكس، والتعيين يخاطب به من يتردد، ومثال واحد يمكن أن ُيَمثَّل به 

للجميع.

التعريض من األغراض البالغية للقصر التي ال تفهم إال من طريق إنما.

إثراءات

الحظ أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

مفاهيم

الحظ أن

انتبه إلى أن

   

التدريب األول
اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيا يأيت:

قال تعاىل: ژ  ڃ  ڃ  چ       چژ  1
يف اآلية )قرص إفراد - قرص-  ال يوجد قرص(  

قال تعاىل: ژ  ڌ  ڌ  ڎ   ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑژ   2
يف اآلية قرص طريقه: )النفي واالستثناء -إنا - تقديم ما حقه التأخر(  

قال تعاىل: ژ  ڤ  ڤ   ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄژ.  3
يف اآلية قرص: )إفراد- قلب - تعيني(  

قال الشاعر:   4

ْنَيا ِهَبـــــــــاٌت        ***        َوَعـَوار ُمْســرتدة َا الدُّ       إنَّ
ة ٌة َبْعَد رخـــــــــاٍء         ***        َوَرَخـاٌء َبْعَد ِشدَّ       ِشدَّ

يف البيت قرص طريقه )النفي واالستثناء - التقديم-  إنا(  
قال الشاعر :    5

َباِح ْنَيا ِسَوى ِحْلٍم لذيذ     ***      تنّبُهُه َتَباِشُر الصَّ       َوَما الدُّ
الغرض من القرص)املبالغة يف املعنى-  متكني الكالم - التعريض(  

قال الشاعر :  6

ا       ***      ِر وال َفَتى إاَل ِعيلُّ   ال َسْيَف إال ُذو الَفــــــــقَّ
الغرض من القرص)املبالغة يف املعنى- اإلجياز - التعريض(  

)1(

)1( ذو الفقار : اسم سيف سيدنا عيل بن أيب طالب

التدريبات
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التدريب الثاني
ضع إشارة )( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )( أمام العبارة الخطأ  فيما يأتي:

1  القصر اإلضافي هو الذي يكون فيما أضيف لغيره.
2   القصر اإلضافي: ثالثة أقسام: إفراد - قلب - تعيين. 

3   القصر يراعى فيه حال المخاطب. 
4   طرق القصر غير أدوات القصر. 

5   قصر اإلفراد: هو تخصيص أمر بأمر دون آخر، ويخاطب به من          
   يعتقد الشركة. 

6  قصر القلب: هو تخصيص أمر بأمر مكان آخر ويخاطب به من يعتقد   
  عكس الحكم. 

7  قصر التعيين: هو تخصيص أمر بأمر دون آخر، ويخاطب به المتردد   
  بين شيئين. 

8   تحسن إنما في مواطن التعريض. 
9   القصر بالعطف أقل طرق القصر قوة وآكدها؛ ألنه يصرح فيه بالنفي    

   واإلثبات مًعا
يف اآلية قرص إفراد.

يف اآلية قرص طريقه: تقديم ما حقه التأخر.
يف اآلية قرص قلب.

يف البيت قرص طريقه: إنا.
الغرض من القرص من البيت املبالغة يف املعنى.

الغرض من القرص يف هذا البيت املبالغة يف املعنى؛ ألنه قرص حقيقي ادعائي.

1
2
3
4
5
6

إجابة التدريب األول

إجابة التدريب الثاني

عّرف المصطلحات اآلتية، مع التمثيل: أ 
قصر اإلفراد - قصر القلب - قصر التعيين.  

بّين طريق القصر والمقصور عليه فيما يأتي: ب 
1 قال الشاعر:

اُم َوْهَي َكَما ِهَيا ِه َأْشُكو َأنَّ فِي النَّْفِس َحــاَجًة    ***    َتُمرُّ بَِها األَيَّ إَِلى اللَّ
2  قال الشاعر:

َر اْلَفاِرَس إاّل َأَنا َقْد  َعِلَمْت َسْلَمى َوَجــــــــاَراتَِها    ***    َمـــــا َقطَّ
3  قال الشاعر:

ْهِر ُثمَّ َيِغيُب َوَمـا اْلَمــــْرُء إاِل َكاْلِهاَلِل َوضـَْوِئِه    ***    ُيَوافِي َتَماَم الشَّ

التدريب الثالث

4 قال تعاىل: ژ ۈ  ٴۇ  ۋژ .
5 قال تعاىل: ژ    ٿ  ٿ  ٿ  ٿژ .

1نشاط

 قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد لوحة تعليمية ألدوات القصر.

من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية، قم بإعداد  بحث عن أغراض القصر.

2نشاط

األنشطة اإلثرائية

األجوبة المقررة

(   1( القصر اإلضافي هو الذي يكون فيما أضيف لغيره.
(   2( القصر اإلضافي: ثالثة أقسام: إفراد - قلب - تعيين. 

(   3( القصر يراعى فيه حال المخاطب. 
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إجابة التدريب الثالث

1 قصر اإلفراد: هو تخصيص أمر بأمر دون آخر، ويخاطب به من يعتقد الشركة.
المثال: تقول: )ال شاعر إال شوقي( إذا كان المخاطب  يعتقد اشتراك عمرو وشوقي    

الشاعرية. في 
2 قصر القلب: هو تخصيص أمر بأمر مكان آخر، ويخاطب من يعتقد عكس الحكم.

المثال: تقول : )ما سافر إال علي( ردا على من اعتقد أن المسافر خليل ال علي، فقد    
اعتقاده. عليه  وعكست  قلبت 

3 قصر التعيين: هو تخصيص أمر بأمر دون آخر، ويخاطب به المتردد بين الشيئين.
ثابت  الوصفين  أحد  أن  يعتقد  لمن  تقوله  ناثر(  )البارودي شاعر، ال   : تقول  المثال:    

للبارودي.

المقصور عليه طريق القصر

إلى اللَّه 1-التقديم

أنا  2-النفي واالستثناء )ما و إال(

الهالل 3-النفي واالستثناء )ما و إال(

إخوة 4-إنما

إياك 5-التقديم

أ

ب

(   4( طرق القصر غير أدوات القصر. 
(   5( قصر اإلفراد: هو تخصيص أمر بأمر دون آخر، ويخاطب به من يعتقد الشركة. 

(   6( قصر القلب: هو تخصيص أمر بأمر مكان آخر ويخاطب به من يعتقد عكس الحكم. 
(   7( قصر التعيين: هو تخصيص أمر بأمر دون آخر، ويخاطب به المتردد بين شيئين. 

(   8( تحسن إنما في مواطن التعريض. 
(   9( القصر بالعطف أقل طرق القصر قوة وآكدها؛ ألنه يصرح فيه بالنفي واإلثبات مًعا.



أسلوب الفصل والوصل

الوحدة الثالثة

بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يعرف كال من الوصل، والفصل مع التمثيل.   1

يأتي بأمثلة لمواضع الفصل.  2

يوازن بين صور كمال االتصال.  3
يحدد متى يجب الوصل بين الجملتين بحرف العطف )الواو(،    4

وشروط العطف به.  

يستخرج من جمل مقدمة له محسنات الوصل.  5

أهداف الوحدة الثالثة:

59
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بعد  واحدة  تتابعت  حيث  بينها،  العطُف  ُترك  منثورة،  جمٌل  فيها  تجيء  تارة  ووجدوها 
ڇژ ڇ   ڇ    چ   چ   چ   چ   ڃ   ڃ   ژڃ   تعالى:  كقوله   أخرى، 

]الرحمن:1 - 4[،  فالجمل تتابعت في هذه اآلية، وال يوجد بينها حرف عطف. 
وكقـول الرســول: )ليـس الغنى عن كثــرة العرض، إنمــا الغنى غنى النــفس( 

ففي الحديث الشريف جملتان ال يوجد بينهما عاطف.
وكقول المتنبي:

 

فالشطران جملتان، وال يوجد بينهما حرف عطف.
 ووجدوها تارة ترد فيها جمل متعاطفة كقوله تعالى: ژڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑژ      ]الرحمن: 5 - 7[. 
يكون  إنما  الجـمل  أو  المفـردات  بين  كان  سواء  وعدمه  العطف  أن  فيه  ريب  ال  والذي 

تقتضيه. بالغية  ألسرار 
وقـد قصر البـالغيـون المتأخـرون مباحث الفـصل على الجمـل الخاليـة من الواو، ولم
 ينظروا إلى المفردات المتتابعة الخالية من الواو، وإن كانت دراستها من األهمية أيضا بمكان.

دون  بالواو  المعطـوفة  الجـمل  علـى  الوصل  مباحـث  المتأخرون  البالغيون  قصر  كما 
غيرها مـن أدوات العطف، وقـد ذكروا الداعي وراء ذلك، وهـو أن الواو تـحتاج في العـطف 
بها إلى لطف في الفهم، ودقة في اإلدراك حيث ال تـفيد سوى مجرد الربط بين المتـعاطـفين، 
وتشريك ما بعدها في الحـكم لما قبلـها، فهي لمطلق الجمع، ويشترط في الـعطف بها وجود

المناسبة بين الجمل المعطوفة بعضها على بعض.
أمـا غـير الـواو من أدوات العـطف فإنها تفيد إلى جانـب التشريك في الحـكم مـعاني 
أخرى يقتضيها المـقام، كالترتيب مع التعقيب في الفاء، والترتيب مـع التراخي فـي ثم، ومـن 
أجـل ذلـك لـم يتعرض البـالغيون لـغير الواو من حـروف العطف حيث ال يـقع التباس في

استعماالتها، فليس ثمة أسرار تلتمس عندها كما يزعمون.
الجمـل  علـى  المتـأخرين  البالغيين  عنـد  الوصـل  في  البحث  اقتصر  مضـى  مـا  ولكل 
 المعطوفة بالواو دون غيرها، ولم يعرضوا كذلك للمفردات الموصولة بالواو، وهـي أيضا من

األهمية بمكان ولكنها أيسر فهما، وأسرع التقاطا.

3

4

يتنـاول هذا الــدرس تعريف الفصـل، ومواضـع الفصـل بين الجمــل، وصور الفصل بـين  
الجمل المختلفة.  

وجدوها تـارة تأتي فيـها مفردات مـتتابعة، ال عـطف بيـنها، كـما في قوله تعالى: ژھ  ے  
ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈٴۇ  

ۋ  ۋ  ۅ  ۅژ    ]الحشر: 23[،  حــيث تــعددت في هذه اآلية، أسماء اللَّه 
 الحسنى وتتابعت دون حرف عطف بينها.

نظر البالغيون في األساليب العربية فوجدوها متعددة الصور، مختلفة التراكيب، على النحو 
اآلتي:

الفصل وأغراضه البلغيةالدرس األول

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1 يعرف الوصل مع التمثيل.
2 يعرف الفصل مع التمثيل.

3 يحدد مواضع الفصل مع التمثيل.
4 يوازن بين صور كمال االتصال.

5 يستخرج من جمل مقدمة له كمال االنقطاع بال إيهام، شبه كمال     
االنقطاع. كمال  شبه  االتصال،       

وصف الدرس

تمهيد

شرح الدرس

1

2

***     ما لُِجْرٍح بَِميٍِّت إِيالُم َمْن َيُهْن َيْسُهِل اْلَهَواُن َعَلْيه  

ووجــدوها تــارة تجيء فـيها مفردات عـطف بعضها على بعض، كقوله تعالى: ژۈئ    ۈئ  
ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ  ىئ  ی  یژ ]الحديد: 3[، وكقوله : ژىئ  ىئ       ی  ی  ی  

ی   جئ  حئ  مئ  ىئ  يئژ ]عبس:34 - 36[.



62
63
63 62

63
63

لثة
الثا

دة 
وح

ال

والبدل - كمـا هو معلوم ألبنائنا الطالب - أنواع ثالثة: بدل كل من كل، وبـدل بعض 
من كل، وبدل اشتمال.

أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة األولى تأكيدا معنويا؛ لدفع توهم التجوز في الجملة ب
األولى.

فالجـملة  ]البقرة:2[،  ڀژ  ڀ    پپ   پپ   ٻ    ٻ   ژٻ   تعالى:  قوله  مثل 
الغـاية  بـلغ  الذي  الكامـل،  الكتـاب  الكريـم هو  القرآن  أن  أفادت  األولى»ٻ  ٻ« 

الهداية. كمال  في  القصوى 
والجملة الثانية »ٻ   پ  پ« أفادت نفي الريب عنه، عدم تـطرق الشـك إليه، وهذا تقريٌر 
لمعنى الجملة األولى وتـأكيد لــها؛ إذ يلزم من بلـوغ القرآن الكـريم درجـة الكمال أال 

دة له. يكون محالًّ للريب والشك، فجاءت جملة »ٻ   پ  پ« مقررًة لهذا المعنى ومؤكِّ
ومن هذا قول المتنبي:

ثـم فال المعنى، ومن  في  اتحدا  قد  األول، ألنهما  الشطر  يعطف على  لم  الثاني   فالشطر 
 حاجة إال وصلهما بالواو، لقوة الرابطة وشدة االتصال بينهما.

ومن ذلك قول حسان بن ثابت:

الثانية ألن  أدنسه(؛  )ال  وجملة  بمالي(  عرضي  )أصون  جملة  بين  الشاعر  فـصل   حـيث 
 توكيد لألولى توكيدا معنويا.

أن تكون الجملة الثانية منزلة من األولى مـنزلة البدل، بأن يكون في األولى قصور، أو خفـاء 
في وفاءها بالمراد، وتكون الثانية أوفى بالمراد من األولى.

ُه َبْعَد اْلِعْرِض فِي الَماِل َأُصْوُن ِعْرِضْي بَِمالِْي اَل ُأَدنُِّسُه   ***   اَل َباَرَك اللَّ
َأْحَتاُل لِْلَماِل إِْن َأْوَدى َفَأْكِسُبُه   ***   َوَلْسُت لِْلِعْرِض إِْن َأْوَدى بُِمْحَتاِل

  بدل كل من كل، مـثل قولـه تعـالـى: ژگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ1
  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻژ ]المؤمنون: 81 - 82[، فالجملة الثانية بدل كل من كل 

األولى. من 

من هنا قصر البالغيون المتأخرون درس الفصل والوصل على الجمل ، وكان تعريف 
الفصل والوصل عند البالغيين على النحو اآلتي:

الوصل: هو عطف بعض الكالم على بعضه بالواو خاصة.  
الفصل: هو ترك العطف بين بعض الكالم وبعضه.  

أو ترك العطف بين الجمل، والمجيء بها منثورة، تستأنف واحدة بعد األخرى.
ويقتصر البحث في هذا الدرس على بيان مواضع الفصل بين الجمل فقط.
وسيأتيك في الدرس التالي أسرار مواضع الوصل بين الجمل بالواو فقط.

يجب الفصل بين الجملتين في المواضع األربعة اآلتية:

كمال االتصال1 

لكمال االتصال عدة صور تتمثل في اآلتي:
أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة األولى تأكيًدا لفظيا؛ لدفـع توهـم الغلـط أو السهو 

 في الجملة األولى. 
 

 بمعنى أن تكون الجملة الثانية منهما لها صلة وثيـقة بالتي قبلها، بحيث تنزل منها مـنزلة نفسها، 
وفي هذه الحالة يفصل بينهما؛ فال تجيء الواو العاطفة؛ لما بينهما من ربط معنوي خفي.

وإنما وجب الفصل في هذه الحالة؛ ألن العطف بالواو يقتضي المغايرة بين الجملتين، 
وال مغايرة فيما بينهما، لكمال اتصالهما، وشدة التحامها.

مواضع الفصل بين الجمل

وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد تام وامتزاٌج كامل

صور كمال االتصال

أ

مثل قوله تعالى: ژڱ   ڱ   ڱ  ڱژ ]الطارق: 17[، فالجملة الثانية »ڱ    
ڱ« توافق الجملة األولى في اللفظ والمعنى؛ لذا صارت الصلة قوية بين الجملتين،  فال 
تحتاج إلى ربط بالواو؛ ألن التوكيد والمؤكد كالشيء الواحد، ومن َثمَّ ُتِرَك العطف؛ لعدم 

نفسه. على  الشيء  عطف  صحة 

ْهُر ُمنِْشًدا ْهُر إاِلَّ ِمْن ُرَواِة َقَصاِئِدْي   ***   إَِذا ُقْلُت ِشْعًرا َأْصَبَح الدَّ َوَما الدَّ
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( حيث أبدلت الجملة الثانية من األولى بدل اشتمال  والشاهد في قوله: )اْرَحل اَل ُتِقْيَمنَّ
 إذ  هي أوفى منها في تأدية المراد الذي هـو )إظهار كمال الكراهية فـي إقامته(؛ ألنهـا تدل عليه

 داللة صريحة، وإنما كان البدل اشتماال؛ ألن االرتحال يتضمن عدم اإلقامة.

أن تكون الجملة الثانية بياًنا لألولى لخفائها، والمقام يقتضي إزالة هذا الخفاء.
كقوله تعالى: ژڳ  ڳ      ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  
ڻژ  ]طه:120[  حيث فصلت جملة »ڱ  ڱ « عن جملة »ڳ«؛ ألنها موضحة 
لها؛ فهي منها بمنزلة عطف البيان لخفاء األولى إذ لم تتبين تلك الوسوسة. إال بذكر الجملة 
الثانية، ففي الجملة األولى خفاء وإبهام، وفي الثانية بيان وإيضاح، والبيان والمبّين كالشيء 
االتصال. وكمال  الترابط،  قوة  من  بينهما  لما  اآلخر؛  على  أحدهما  ُيعطف  فال   الواحد، 

وبما جاء في الشعر: 

كمال االنقطاع بال إيهام2 

ولم ُيوهْم ترك العطف خالف المقصود وإنما وجب الفصل في هذه الحالة؛ ألن العطف بالواو 
يقتضي المناسبة بين الجملتين، وال مناسبة فيما بينهما لكمال االنقطاع.

رِّ َوالَجْهِر ُمْسِلًما َوإاِلَّ ُفُكْن فِي السِّ   *** َأُقْوُل َلُه اْرَحْل اَل ُتِقْيَمنَّ ِعنَْدَنا 

وهو اختالف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، أو معنى فقط

ومثله قول الشاعر:

بدل بعض من كل، مـثل قـولـه تـعالـى: ژ ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئ  حئ   
مئ  ىئژ  ]الشعراء:132 - 134[، حيـث فصـل الجملة الثانية » ی  ی    جئ« عن 
الجملـة األولـى) ىئ  ىئ  ی  (؛ ألن الثانـية منزلة من األولى منزلة بدل بعض من كل، وإنما 
كانت الجملة الثانية بمنزلة بدل بعض من األولى؛ ألن ما ذكر في الجملة الثانية من النعم األربع 
وهـي األنعـام والبنيـن والجنـات والعيـون هـي بعض مـا يعلمون، وخص هـذه األربعة بالذكر؛

يتها عند المخاطبين.  ألهمِّ
ومثل ذلك قوله تعالى: ژٿ   ٿ   ٿ   ٹ   ٹ ٹ   ٹڤ   ڤ  ڤ  ڤ       ڦڦ  ڦ  ڦ  
ڄڄ  ڄ           ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇژ ]الرعد:2[، فقوله: 
» چ  چ« بدل بعض من قوله: » ڃ  چ«؛ ألن تدبير األمـر يشـمل تفصيل اآليات وغيره.

وإنما جاز فصـل الثـانية عـن األولى؛ قيـاسـا علـى المـفردات، فكما أنـك تـقول: 
)أكلت الرغيَف نصَفه( فتفصل نصفه؛ ألنـه بـدل بعـض مـن الرغيف، ولـو ذكـرت الواو 
فقلت: )أكلت الرغيَف ونصفه(؛ ألصبـح المـعـنى أنـك أكلـت رغيفا ونصفا، وهذا أمر 
واضح بجـالء، وهـذا يكشـف لـك عـن وجـوب الدقـة فـي استخـدام الواو مذكـورة أو 

محذوفة في المفردات والجمل.
بـدل االشـتـمـال، مـثـل قـولـه تـعالى: ژڱ  ں  ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ےژ  ]يس: 20 - 21[، حيـث فصلت 
الجملـة الثانية »ہ  ہ   ھ  ھ  ھ« عـن الجـمـلة األولـى»ۀ  ہ«؛ ألن 
الثانية بدل اشتمال من األولى، فهي تشتمل بمفهومها العام على معنى الجملة التي جاءت بداًل 
 منها؛ ومن ثم فهي أبين وأوفى من األولى في تأدية المعنى المقصود وهو حمل المخاطبين على

اتباع الرسل، الذين ال يسعون ألي غرض دنيويٍّ من دعوتهم.

2

3

وعدم العطف هنا جاء كذلك على قياس المفـردات كما مر لَك نظيره، فلو قلَت: )حكم أميُر 
المؤمنين عمُر بالعدل( فإنه ال يجوز وضع الواو بين البدل والمبدل منه؛ ألنك  إذا قلت: )حكم أميُر 
المؤمنين وعـمُر بالعدل( الختلف المعنى تماما، وصارا فردين مختلفين، وعلـى ذلك فكل جملة 
 كانت الثانية منهما منزلة من األولى بدل كل مـن كل ال يجوز وضع الواو بينهما؛ التصالهما الذاتي

 الكامل الذي يغني عن وجود الواو.

ِذيَن ُيَعاُش فِي َأْكنَافِِهْم   ***   وَبِقيُت فِي َخَلٍف َكِجلِد األَْجَرِب  َذَهَب الَّ
َيـَتـآَكـُلـْوَن َمـَغـاَلـًة َوِخَياَنـًة   ***   َوُيـعـاُب َقاِئُلُهم َوإِْن َلْم َيْشَغـِب

اأْلَْجَرِب(. َكِجْلِد  َخَلٍف  فِي  َبِقْيُت   ( لقوله:  بيان  َوِخَياَنًة(  َمَغاَلًة  )َيَتآَكُلْوَن   فقوله: 
تـكمن بالغة هـذه الصورة في أن البيـان بعد اإلبهام لـه وقٌع قوي في النفس وأثٌر حسٌن 
عليها، فالشيء إذا أبهم تطلَّعت إليه النفس، واشتـاقت لبيـانه، فإذا ما جاء البيان صادف 

َفَيْثُبُت فيها، ويتمكن لديها فضل تمكن. نفًسا َيقظة متطلعة 
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ملسو هيلع هللا ىلص:  النبـي  علـى  كذب  من  ذكر  عند  قولك  إنشاءان  اللفظ  في  وهما  معنى،  اختالفـهما  ومثـال 
)ليتبوأ مقعده من النار، ال تصاحْبه أيـها الصـديق(، فاألولى- وإن كـانـت إنشـاء فـي اللفظ- هـي في

 المعنى خبر على معنى: يتبوأ مقعده.
علـى  المعنى  فـي  خبرية  فاألولى  العبد(  أيها  اللَّه  اتق  َعْبَدُه؟  بَِكاٍف  ُه  اللَّ تقول:)َأَلْيَس  أن   ومثله 

معنى: اللَّه كاف عبده، وإن كانت في اللفظ إنشاء.

شبه كمال االتصال3 

كما في قول الشاعر:

  
 

َقاَل لَِي َكْيَف َأْنَت ُقْلُت َعِلْيٌل     ***      َسَهٌر َداِئٌم َوُحْزٌن َطِويل

فالجملة األولى هي قوله: )عليل( إذ التقدير: )أنا عليل(، وقد فصلت عنها جملة )سهردائم...إلخ(؛ 
ألنها وقعت جواًبا لسؤال ناشئ عن الجملة األولى، وكأن المخاطب حين سمع قوله: )عليل( تساءل: 

عنه  اللَّه  اللَّه، ورضي  عنه( فجملة رحمه  اللَّه  و)قال عمر رضي  اللَّه(  )مات فالن رحمه  ومثل: 
كلٌّ منهما خبرية لفًظا وإنشائية معنى؛ ألنهما ُدعائيتان؛ ولذا ُفصل بين كل منهما، وبين الجملة السابقة 

الختالف الجملتين خبًرا وإنشاء معنى فقط.
ومن ذلك قول الشاعر:

  
ُه ِمَن اْلَكاِذِب  ***   اْنَتَقَم اللَّ َوَقاَل إِنِّي فِي الَهَوى َكاِذٌب   

فجملة )انتقم اللَّه( جمـلة ُدعائية، وهـي خبرية لفًظا إنشائيـة معنى؛ ولذا ُفصـل بينها وبين جملة: 
)َقاَل إِنِّي فِي الَهَوى َكاِذٌب( الختالفهما معنى فحسب.

وهو يتحقق إذا اتحدت الجملتان خبرا أو إنشاء، وكانت الجملة األولى مثيرة لسؤال 
تصلح الثانية أن تكون جوابا عنه، فتفصل الثانية عنها كما يفصل الجواب عن السؤال 

ويسمى الفصل )استئناًفا( وتسمى الجملة الثانية )مستأنفة(.

ومثل ذلك أيضا قوله تعالى:  ژڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆژ  ]الحجرات:9[.
ۉ   ۅ     ۅ   ۋ   ٴۇۋ   ۈ   ۈ     ۆ   ۆ   ۇ   ڭۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ۓ   ژ  وقوله: 
ۉ  ېژ ]األنعام: 99[ فقد ُفصل بين الجمل في هاتين اآليتين الختالفها إنشاًء وخبًرا،  لفًظا 
ومعنى، فبينهما انقطاع كامل، وانفصال شامل كما ترى؛ ألن كل واحدة منها من ضرب مختلف عن 
مثيلتها؛ عالوة على أن الفصل بينها ال ُيوهم خالف المقصود، ومن ذلك أيضا ما ورد في قول الشاعر: 

***        فِي َوْجِهِه َشاِهٌد ِمن الَخَبِر  ال َتْسَأِل الَمْرَء َعْن َخاَلِئِقِه  

        حيث فصلت الجملة الثانية )فِي َوْجِهِه َشاِهٌد ِمن الَخَبِر( عن األولى )ال َتْسَأِل الَمْرَء َعْن َخاَلِئِقِه( 
الختالفهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى.

ومثله قول الشاعر: 

حيث فصلت الثانية عن األولى؛ الختالفهما خبرا وإنشاء والفصل ال يوهم خالف المراد، فالفصل 
 في عدم ذكر الواو بين الجمل التي بينها كمال انقطاع هو أن الفصل ال يحدث التباسا أو إيهاما، فلو أحدث

 الفصل التباسا ذكرنا الواو كما سيأتي الحقا.
 الصورة الثانية: اختلف الجملتين خبرا وإنشاء في المعنى فحسب.

َغه اللَّه مناه( فالجملة الثانية -   فمثـال اختالفهما معنى وهما في اللفظ خبران قولهم: )سافر محمد، َبلَّ
وإن كانت خبًرا في اللفظ - هي في المعنى إنشاء للدعاء، على معنى: اللَّهم بلغه مناه.

الصورة األولى: اختلف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى.

كقوله تعالى: ژژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  ک    گ  گژ ]فصلت: 34[ فالجملة األولى 
إنشائية  ک  ک    گ  گ«   « الثانية  والجملة  لفظا ومعنى،  »ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک« خبرية 
بينها وبين ما سبقها،  لفظا ومعنى ومن ثم جاءت جملة )ک( مفصولة عّما قبلها، لكمال االنقطاع 
إبهام  أو  التباس  يوجد  وال  كامل،  انقطاع  فبينهما  الخبر  وادي  من  وسابقتها  اإلنشاء،  وادي  من  فهذه 

إلزالته. بالواو  اإلتيان  يستدعي 

هذا النوع له صورتان:

  

صور كمال االنقطاع

ْبَر ال َتْحَسِب الَمْجَد َتْمًرا َأْنَت آِكُلُه     ***     َلْن َتْبُلَغ الَمْجَد َحتَّى َتْلَعَق الصَّ
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ومثله قول اآلخر:

حيث فصل جملة )َأُعوُذ بَِربِّي( عن جملة )َيُقوُلوَن( مع جواز عطفها عليها، حتى ال ُيتوهم عطفها 
على جملة )أحمل الضيم(، فتكون من مقولهم، وهي ليست منه، بل هي من كالم الشاعر.  

وشبه هذا بكمال االنقطاع الشتماله على مانع من العطف - كما بينا - وإنما لم يكن من كمال  
االنقطاع؛ ألن المانع ليس من ذات الجملتين، بل من أمر خارج عنهما، يمكن دفعه بنصب قرينة على 

المراد.

مثال ذلك قول الشاعر: 

فالجملة الثالثة )أراها( يصح عطفها على الجملة األولى )تظن( لكن يمنع من هذا توهم العطف 
على  الجملة الثانية )أبغي بها بدال( فتكون الجملة الثالثة من مظنونات سلمى، ويصير المعنى حينئذ: 
أن سلمى تظن: أنني أبغي بها بدال، وتظن أيًضا: أنني أراها تهيم في الضالل، وليس هذا مراده بل مراده 
 أن يقول: إن )سلمى( أخطأت في زعمها أنني أبغي بها بداًل، مع أنه غير المقصود، ولهذا امتنع العطف،

 ووجب الفصل.

ما سبب علتك؟ فأجاب: )سهر دائم، وحزن طويل(. ومثله قول الشاعر:

َداِئَد ُكلَّ َخْيٍر      ***     َعَرْفُت بَِها َعُدّوي ِمْن َصِديِقي ُه الشَّ َجَزى اللَّ

حيث فصل بين الجملتين؛ ألن الثانية في موقع الجواب عن سؤال ناشئ عن الجملة األولى وكأن 
سائال قال: لم دعوَت للشدائد بالخير على غير المألوف؟ فأجاب: عرفت بها ... إلخ

حيث  ]الذاريات:25[  ېژ  ې   ېې   ۉ   ۉ   ۅ   تعـالى:ژۅ   قولـه  في  ورد  مـا  ومثلـه 
الثانية جواب عن سؤال ناشئ عن األولى  فصلت جملة: »ې  ې« عن جملة: »ۉ  ې«؛ ألن  

ا لتحيتهم؟ فأجاب: )قال: سالم(. وكأن سائاًل سأل: فماذا قال إبراهيم  ردًّ
بياًنا للجملة األولى، بل  وسمي هذا شبه كمال اتصال، وليس كمال اتصال؛ ألن الجواب ليس 
لشيٍء  ينبعث منها وهو السؤال الذي أثارته واقتضته، ومن ثم سمي االستئناف ها هنا استئناًفا بيانيًّا، 
ح جواب السؤال المثار المنبعث من الجملة األولى، فالجملة الثانية ليست منفصلًة  ألنه استئناف يوضِّ
عن األولى في الواقع وال منقطعًة عنها، بل مبينة لشيء فيها؛ ولذا ُسميت الثانية مستأنفة استئناًفا بيانيًّا.

وهو أن تسبق جملة بجملتين يصح عطف الثالثة على األولى منهما لوجود 
المناسبة، ولكن في عطفها على الثانية فساد في المعنى، فيترك العطف بالمرة.

شبه كمال االنقطاع4 

مواضع الفصل 
بين الجمل

شبه كمال االنقطاع

4

شبه كمال االتصال

3

كمال 
االنقطاع بال 

إيهام

2

كمال االتصال

1

اَلِل َتِهْيُم نِي َأْبِغْي بَها      ***   َبَداًل ُأَراَها فِي الضَّ َوَتُظنُّ َسْلَمى َأنَّ

َأُعوُذ بَِربِّي َأْن ُيَضاَم َنظِْيِري ْيَم ِعنَْدُهمْ  ***  َيُقوُلوَن إِنِّي َأْحِمُل الضَّ
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إثراءات

البالغيين قصروا دراسة الفصل والوصل على الجمل المفصولة، وعلى الجمل 
الموصولة بالواو، وتركوا دراسة المفردات؛ ألنها أيسر فهما، وأسرع التقاطا.

 البالغيين قصروا دراسة الوصل على الواو خاصة؛ لما تحتاجه من لطف في 
المتعاطفين،  بين  الربط  مجرد  سوى  تفيد  ال  ألنها  اإلدراك؛  في  ودقة  الفهم، 

الجمع. قبلها، فهي لمطلق  لما  الحكم  بعدها في  ما  وتشريك 

أخرى  معاني  الحكم  في  التشريك  إلى جانب  تفيد  الواو  غير  العطف  أدوات 
يقتضيها المقام، كالترتيب مع التعقيب في الفاء، والترتيب مع التراخي في ثم، 
من هنا لم يعرض البالغيون لغير الواو حيث ال يقع التباس في استعماالتها.

 البالغيين في كمال االتصال منعوا العطف بالواو؛ قياسا على المفرد فكما ال 
المفرد العطف بين المؤكد والمؤِكد، والبدل والمبدل منه والمبيِّن  يجوز في 

والمبيَّن فكذلك ال يجوز في الجمل، وهو قياس منطقي دقيق.

كمال االتصال يعني أن بين الجملتين اتصاال كامال والتحاما شديدا يغني عن 
إيراد الواو التي تفيد المغايرة.

كمال االنقطاع بال إيهام يعني أن كل جملة من واد مختلف عن األخرى وليستا 
من واد واحد فهما مختلفان خبرا وإنشاء لفظا ومعنى أو معنى فحسب.

الحظ أن

الحظ أن

انتبه إلى أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

مفاهيم

أ   أن تنزل الثانية من األولى منزلة التوكيد اللفظي.
ب   أن تنزل الثانية من األولى منزلة التوكيد المعنوي.

ج   أن تنزل الثانية من األولى منزلة البدل بأنواعه الثالثة.

د   أن تنزل الثانية من األولى منزلة البيان لها.

ملخص الدرس

هو عطف بعض الكالم على بعضه بالواو خاصة.
هو ترك العطف بين بعض الكالم وبعضه.

كمال االتصال: وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد تام خبرا أو إنشاء، وتكون
الثانية منهما لها صلة وثيقة بالتي قبلها، بحيث تنزل منها منزلة نفسها. 

وله عدة صور:

الوصل

الفصل

مواضع الفصل أربعة

1

كمال االنقطاع بل إيهام: هو اختالف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، أو معنى 
فقط، ولم يوهم ترك العطف خالف المقصود.

 شبه كمال االتصال: وهو يتحقق إذا اتحدت الجملتان خبرا أو إنشاء، وكانت  الجملة 
األولى مثيرة لسؤال تصلح الثانية أن تكون جوابا عنه.

منهما  األولى  على  عطفها  يصح  بجملتين  جملة  تسبق  أن  هو  االنقطاع:  كمال  شبه 
لوجود المناسبة، ولكن في عطفها على الثانية فساد في المعنى، فيترك العطف بالمرة.

2

3

4
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ضع إشارة )( أمام العبارة الصحيحة ،وإشارة)( أمام العبارة الخطأ، فيما يأتي:

1      كمال االتصال يناسبه وجود الواو بين الجملتين .              
2      شبه كمال االتصال ال يناسبه وجود الواو بين الجملتين.   

3      العطف بين المفردات يدخل باب الفصل والوصل.                  
4       الوصل يعني ارتباط بين الجملتين بأي حرف من حروف العطف.                  

5      كمال االنقطاع يعني اختالف الجملتين خبرا وإنشاء.      
6      الوصل الظاهر كالوصل الخفي.                                        

7      الوصل الظاهر بالواو والوصل الخفي بغير الواو.   
8      الوصل في كمال االتصال وصل ذاتي ال يحتاج للواو.    

التدريب الثاني

في األسئلة اآلتية فصل، بّين موضعه، وسببه:

قال تعالى: ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿژ.

قال تعالى: ژی  ی   ی  ی       جئ  حئژ.

قال تعالى: ژۓ  ڭ   ڭ   ڭ  ڭ  ۇ  ۇ    ۆ      ۆ  ۈ   ۈ ٴۇ  ۋ   ۋۅ  ۅ  ۉ 
ېژ. ۉ  

 قال الشاعر: 
      الناس للناس من بدو وحاضرة     ***     بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم

1

2

3

4

 قال الشاعر:5
الرأي قبـل شجـاعة الشـجعـان      ***     هو أول، وهـــي المحــل الثــانـي

التدريبات

التدريب األول

1

2

3

فصل بين اآلية األولى واآلية الثانية؛ ألن بينهما كمال اتصال، سببه أن الثانية نزلت مـن
األولى منزلة عطف البيان.

فـصل بيـن جملـة ژ ی   یژ،   وجملـة ژ ی       جئ  حئژ ؛ ألن بينهمـا كمـال
انقطاع بال إيهام، سببه أن األولى إنشائية، والثانية خبرية .

فصـل بيـن جملـة ژۓ  ڭژ،    وجملـة ژٴۇ  ۋ   ۋۅ  ژ؛ ألن بينهـما شبـه كمـال 
اتصال، سببه: أن الثانية جواب لسؤال أثارته الجملة األولـى، فكـأنه قيـل بعـد سمـاع 
الجملة األولى : وماذا كان جواب اللَّه - سبحانه - لهما؟ فجاءت الجملة الثـانية ردا 

على هذا السؤال المتوقع.

إجابة التدريب األول

 عرف المصطلحات اآلتية، مع التمثيل
كمال االتصال - كمال االنقطاع - شبه كمال االتصال - شبه كمال االنقطاع

التدريب الثالث

1نشاط

2نشاط

قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد جدول مقارنة بين الوصل والفصل.

من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية، قم بإعداد بحث عن كمال االتصال- كمال 
االنقطاع - شبه كمال االتصال - شبه كمال االنقطاع.

األنشطة اإلثرائية

األجوبة المقررة
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كمال االتصال: هو أن يكون بين الجملتين اتحاد تام خبرا أو إنشاء، وتكون الثانية منهما 
لها صلة وثيقة بالتي قبلها، بحيث تنزل منها منزلة نفسها، مثاله: قول حسان بن ثابت:

ُه َبْعَد اْلِعْرِض فِي الَماِل ُسُه      ***      اَل َباَرَك اللَّ  َأُصْوُن ِعْرِضْي بَِمالِْي اَل ُأَدنِّ

 َأْحَتاُل لِْلَماِل إِْن َأْوَدى َفَأْكِسُبُه      ***      َوَلْسُت لِْلِعْرِض إِْن َأْوَدى بُِمْحَتاِل

فصل الشـاعر بين جملـة )أصون عرضـي بمالي(، وجملة )ال أدنسه(؛ ألن الثــانيــة  
توكيدلألولى.

كمال االنقطاع بال إيهام: هو اختالف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى، ولم يوهم  

إجابة التدريب الثالث

1

2

3

4

5

كمال 4 بينهما  ألن  الثاني؛  والشطر  األول  الشطر  بين  األول  البيت  فـي  الشاعر  فصل 
البيان. كعطف  فيه  فالشأن  لألول  ومبين  موضح،  الثاني  فالشـطر  اتصـال، 

فصل الشاعر فـي البيت الثاني بيـن الشـطر األول، والشـطر الثـاني؛ ألن بيـنهـما كمـال 
اتصال فالشطر الثاني مؤكد لألول.

  إجابة التدريب الثاني

(     1( كمال االتصال يناسبه وجود الواو بين الجملتين.

(     2( شبه كمال االتصال ال يناسبه وجود الواو بين الجملتين.

(     3( العطف بين المفردات يدخل باب الفصل والوصل.

(     4( الوصل يعني ارتباط بين الجملتين بأي حرف من حروف العطف.

(     5( كمال االنقطاع يعني اختالف الجملتين خبرا وإنشاء.

(     6( الوصل الظاهر كالوصل الخفي.

(     7( الوصل الظاهر بالواو والوصل الخفي بغير الواو .

(     8( الوصل في كمال االتصال وصل ذاتي ال يحتاج للواو.

الشاعر: مثاله قول  المقصود.  العطف خالف  ترك 

ْبَرا       ال َتْحَسِب الَمْجَد َتْمًرا َأْنَت آِكُلُه     ***     َلْن َتْبُلَغ الَمْجَد َحتَّى َتْلَعَق الصَّ

شبه كمال االتصال: ويتحقق إذا اتحدت الجملتان خبرا أو إنشاء، وكانت الجملة األولى 
مثيرة لسؤال تصلح الثانية أن تكون جوابا عنه.

مثاله قوله تعالى: ژٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پژ

شبه كمال االنقطاع: هو أن تسبق جملة بجملتين يصح عطفها على األولى منهما لوجود 
المناسبة، ولكن في عطفها على الثانية فساد في المعنى، فيترك العطف بالمرة، مثاله قول 

الشاعر: 

ْي َأْن ُيَضاَم َنظِْيِري ْيَم ِعنَْدُهُم     ***     َأُعْوُذ بَِربِّ     َيُقوُلوَن إِنِّي َأْحِمُل الضَّ
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ژۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ    تعالى:  ما ورد في قوله  مثال ذلك 
ەئوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئژ    ]البقرة:245[ حيـث نجـد جملـة )ۇئ( قد 
وقعت خبًرا للفظ الجاللة، وجملة )ۇئ( عطفت عليها بالواو؛ ألن القصد مجرد إشراك 
إذ  تناسٌب؛  الجملتين  وبين  للمبتدأ،  خبًرا  وقوعها  وهو  اإلعرابي،  الحكم  في  لألولى  الثانية 
المسند إليه في كلٍّ منهما واحد وهو اللَّه  وبين المسندين أيًضا »ۇئ ۇئ« تضاد، فهما 

متناسبان.

وبالغة الوصل هنا تكمن في أن اآلية الكريمة تكشف عن عظمة القادر، وأنه بيده األمر، 
غير  في  فقيل  العطف  ترك  ولو  ذلك،  يحقق  مما  والبسط  القبض  بين  فالجمع  المرجع،  وإليه 
القرآن: واللَّه يقبض يبسط - بدون الواو - لكان ذلك موهًما أن قولنا: يبسط، رجوًعا عن قولنا: 

يقبض، وإبطال له، وليس األمر كذلك.

يتعين  فإنه  اإلعرابي،  الحكـم  في  لألولى  الثانية  الجملة  تشريك  ُيقصد  لـم  إذا  ا  أمَّ
ۈ    ژۈ   تعـالى:  قولـه  تأمـل  المراد،  خـالف  ُيوهم  عندئـذ  الوصـل  ألن   فصلهما؛ 
ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې        ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  
وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئژ ]البقرة:14-15[ تجـد أن جملة »ەئ  ەئ وئ« قد فصلت عـن 
جملـة »ې        ې«؛ حيـث لـم يقصد التشريك بينهما في الحكم اإلعرابي، فجملة »ې ې«؛ 
مقول القول، وجملة »ەئ  ەئ وئ« إخباٌر من اللَّه  ولو وصلت باألولى؛ ألدى هذا الوصل 

إلى توهم أنها من مقول المنافقين، فدفًعا لهذا التوهم تعيَّن الفصل بينهما.  

الحكم   في  إشراكها  ُقصد  إذا  اإلعراب  من  محل  لها  التي  الجمل  أن  القول:  وخالصة 
اإلعرابي ُوِصَلْت، وقد ترد نادًرا بال وصل، وإذا لم ُيقصد التشريك وجب فصلها؛ ألن الوصل 

المراد. خالف  ُيوهم  عندئذ 

 أما الجمل التي ال محل لها من اإلعراب
إلى  المفرد، مثل )حضر محمد  أن يحل محلها  المفرد أي: ال يصح  تقع موقع  التي ال   فهي 
المعهد، ودخل الفصل، وأخرج كتابه، وطلب منه األستاذ أن يقرأ الدرس، وصفق له زمالؤه 
على حسن القراءة، وغادر المعهد في نهاية اليوم الدراسي إلى البيت، وكان فرًحا مسرورا؛ ألنه 
نال إعجاب الطالب واألساتذة( فهذه الجمل ال يصلـح أن يـوضع المفرد مكانهـا؛ ألنها ال 

محل لها.

يتناول هذا الدرس مواضع الوصل بين الجملتين، من خالل الشواهد الفصيحة، وشرط العطف 
بالواو، ومحسنات الوصل بالواو بين الجمل.

الطالب  -ألبنائنا  نكشف  أن  قبل  ولكن  الظاهر،  الوصل  أسباب  نبين  الدرس  هذا  وفي 
والطالبات- عن أسباب الوصل نود أن نذكر أن الجمل في اللغة العربية نوعان: جمل لها محل 

من اإلعراب، وجمل ال محل لها من اإلعراب.

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يحدد متى يجب الوصل بين الجملتين بحرف العطف )الواو(.
2  يأتي بأمثلة لصور التوسط بين الكمالين.

3  يذكر شروط العطف بالواو.
4  يعدد محسنات الوصل مع التمثيل.

بيَّنَا - ألبنائنا الطالب والطالبات - في الدرس الماضي مواضع الفصل في البيان العربي، كما 
بينـا أن بين الجمل فـي حالـة الفصل وصـال خفيـا، وهـذا الوصل الخفي أقوى مـن الـوصل 

الظاهر بالواو.

 فيكون حكمها حكم المفرد؛ ألنها تقع موقعه، وتأخذ حكمه اإلعرابي، فالعطف عليها يكون 
بمنزلة العطف على المفرد، ووجه الحاجة إلى الـواو عندئذ يكـون ظاهًرا، واإلشراك بهـا في

 الحكم يكون واضحا.
فإذا أردنا إشراك الجملة الثانية لألولى في حكمها اإلعرابي عطفنا بالواو مع مراعاة المناسبة 

التي تسوغ العطف، وإذا لم نرد التشريك في الحكم اإلعرابي يمتنع العطف.

أما الجمل التي لها محل من اإلعرابأ 

أضرب الوصلالدرس الثاين

وصف الدرس

شرح الدرس

تمهيد



78
79
79 78

79
79

لثة
الثا

دة 
وح

ال

وال فرق بين أن تكون الجملة الثانية خبرا لمبتدأ نحو: )محمد يعطي ويمنع(، أو حاال نحو: 
)قام محمد يخطب ويشعر(، أو صفة نحو: )مررت برجل يشرب ويطرب( أو مفعوال نحو: )ألم 
تعلم أني أحبك، وأني أجلك( أو غير ذلك  من كل جملتين أريد تشريك الثانية منهما في حكم 

إعراب األولى وحينئذ يجب عطف الثانية على األولى ليدل العطف على التشريك المذكور.

الموضع الثاني: التوسط بين الكمالين  
إنشاء، وكانت  أو  الجملتان خبرا  اتفقت  إذا  يتحقق  الكمالين: وهو  بين  التوسط  تعريف: 

بينهما. العطف  غ  يسوِّ الذي  بالجامع،  ما يسمى  المعنى، وهو  في  مناسبة  بينهما 

األولى؛  على  الثانية  عطفت  وقد  خبريتان،  فالجملتان  لْجَلُج(،  َواْلَباطُِل  َأْبَلُج،  الحقُّ  مثل:) 
التضاد. وهي  هنا،  بينهما  المناسبة  لوجود 

وجاز  أمر،  ألنهما  إنشائيتان؛  الجملتان   ،) رِّ الشَّ َعِن  َواْبَتِعْد  الَخْيِر،  فِي  )اْسَع  أيضا:  ومثله 
التضاد. وهي  بينهما،  المناسبة  لوجود  األخرى؛  على  أحدهما  عطف 

ألبنائـنا  نـذكر  عـديدة  أسـلوبية  وهيئات  لفظية،  صور  له  الكـمالين  بين  والتوسـط  هذا، 
أشهرها: هنا  الطالب 

أن تتفق الجملتان في الخبرية لفظا ومعنى1             

كقوله تعـالى: ژژ  ژ     ڑ  ڑ   ک  ک   ک        ک   گژ ]االنفطار:13-14[، فالجملة 
المناسبة  ووجـدت  ومـعنى،  لفظا  الخبرية  في  الشتراكـهما  األولى؛  علـى  معطـوفة  الثانيـة 
ترى. كما  بينهما  ُوصل  ولذا  مانع؛  العطف  من  يمنع  ولم  التضاد،  وهي  العطف  تسوغ   التي 
ک   ک   ک   ڑ   ڑ      ژ   ژ   ڈ     ڈ       ژڎ   تعالى:  قوله  أيضا  ذلك  ومن       
ک  گ  گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ    
 ہ  ہ   ہ  ھھ  ھ  ھ   ے  ے     ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ     ۆژ

 ]آل عمران: 26 - 27[، حيث اتفقت هذه الجمل في الخبرية لفظا ومعنى فعطف بينها؛ لعدم 
وجود مانع من العطف، ولوجود المناسبة التي سوغت العطف وهي التضاد، وال يخفى على 
أبنائنا الطالب ما يفيده الجمع بين الجمل في اآليتين، من إبراز قدرة اللَّه  في أسمى معانيها، 

. فال يقدر على هذه األضداد إال المولى

وحكم هذه الجمِل التي ال محل لها من اإلعراب أن تعطف بالواو الشتراكها في الخبرية 
 لفظا ومعنى، ولوجود المناسبة بينها، وهي التناسب بين الجمل، والتحدث عن حالة شخص 

واحد هو محمد .
وعلى ذلك فالوصل هو: عطف بعض الكالم على بعضه بالواو خاصة في الجمل التي لها 

محل، والجمل التي ليس لها محل مع وجود المناسبة التي تسوغ العطف.
بين  الوصل  مواضع  لك  نذكر  بنا  فـهيا  الوصـل  مـفهوم  الطـالب  ألبنائنـا  أوضحـنا  وإذ 

لها محل. ليس  والتي  لها محل،  التي  الجمل 

يجب الوصل بين الجملتين بحرف العطف )الواو( في ثالثة مواضع:

الموضع األول: إذا قصد إشراك الجملتين في الحكم اإلعرابي

ويقرأ  يصلي،  )محمد  مثل:  اإلعرابي  الحكم  في  الجملتين  إشراك  قصد  إذا  تعريف: 
القرآن(، فجملة )يقرأ القرآن( معطوفة على جملة )يصلي(، وقد اشتركت الجملتان في الحكم 
اإلعرابي فكلتاهما في محل رفع؛ ألن )يصلي( فعل مضارع مرفوع وفاعله ضمير مستتر يعود 
على )محمد(، والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ )محمد(، وجملة )يقرأ 
القرآن( معطوفة على الجملة الخبرية قبلها )يصلي( فاشتركت معها في هذا الحكم فصارت 
خبرية مثلها، وعلى ذلك فكل جملة معطوفة على جملة قبلها، وكانت التي قبلها لها محل من 

اإلعراب فهي تشترك معها في هذا الحكم.

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  
قد  ٿ«  ٺ   »ٺ   جملة  أن  نجد  نتأمل  فحينما   ،]197 ]األعراف:  ٿژ   
نرى أن جملة  المبتدأ، كما  )الذين( فهي في محل رفع خبر  الموصول   وقعت خبرا عن اسم 
»ٿ   ٿ  ٿ« تشارك هذه الجملة التي سبقتها  في حكمها أي: هي خبرية مثلها، إذ المقصود 
 من القول الكريم: اإلخبار عن المبتدأ اسم الموصول وصلته »ڀ  ڀ  ٺ  ٺ« بخبرين:

أولهما: أنهم اليستطيعون نصرا لمن يعبدونهم.

ثانيهما: أنهم ال يملكون نصرا ألنفسهم أيضا فوصل بين الجملتين، كما ترى.

مواضع الوصل بين الجمل
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مع  انقطاع،  كمال  الجملتين  بين  يكون  أن  وهو  اإليهام:  مع  االنقطاع  كمال  تعريف: 
َفْصَل  الجملتان خبًرا وإنشاء ولكنَّ  أن تختلف  المراد ويتحقق هذا في  الفصل خالف  إيهام 
إحداهما عن األخرى يوهم خالف المقصود، مثل قولك في الدعاء لمخاطبك بالسداد: )ال، 

خطاك(. اللَّه  وسدد 

فقولك له: )ال( اختصار لجملة خبرية أصلها )ال ليس األمر كذلك(، فهي جملة خبرية، 
انقطاع، وكان  الله خطاك( جملة إنشائية دعائية، فبين الجملتين إذا كمال  وقولك له: )وسدد 
مقتضى ذلك الفصل بينهما؛ الختالفهما خبًرا وإنشاء لكن يجب الوصل هنا دفًعا إليهام خالف

ٺ ڀ   ڀ    ڀ   ڀ     پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   ژ  تعالى:  قوله   ومنه 
  ٺ  ٺ  ٺژ     ]هود:54[، أي: وأشهدكم على أني بريء مما تشركون.

وئژ وئ   ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې    ې   ۉ   ۉ   ۅ   ژ  تعالى:   كقوله 
ۉ«  »ۅ   جملة:  على  عطفت  وقد  ومعنى،  لفظا  خبرية  )ەئ(  فجملة   ]169 ]األعراف: 
وهي - وإن كانت إنشاء على صيغة االستفهام - فهي خبر في المعنى؛ ألن االستفهام إنكاري 

بمعنى النفي، أي أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه.

كقولك آلَخِرين:)لقد أخذنا عليكم عهًدا، ال تعبثون بالنظام، وتحافظون على أوقاتكم( فكلتا 
الجملتين إنشائية معنى، أي: ال تعبثوا بالنظام، وحافظوا على أوقاتكم؛ ألن أخذ العهد يقتضي 

َل باألمر أو النهي كما هنا. األمر والنهي، فإذا وقع بعده خبر ُأوِّ

ۅ    ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ژۇ    تعــالـى:  قــولــه  ومـثلـه 
ۅژ    ]البقرة:83[، فجملـة »ۈ  ٴۇ« خبريـة لفـظا إنشائية مـعنى، وجملـة »ۅ   
 ۅ«، خبريـة لفظا إنشائية معنى كذلك، والمعنى: اْعُبُدوا اللَّه وأحسـنوا بالوالديـن، ولـذا 

جاز العطف بينهما.

الموضع الثالث: كمال االنقطاع مع اإليهام

 أن تكون الجملتان إنشاء في المعنى، واللفظ خبران6 

أن تكون الجملتان خبًرا في المعنى، ولفظ األولى )إنشاء( والثانية )خبر(5 
ٺ   ٺ   ٺ  ڀڀ   ڀ     ڀ    پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ژ  تعالى:  كقوله 
ٺژ    ]األعراف:31[، حيث عطفت الجملة الثانية والثالثة والرابعة على األولى »  ٻ  
وهي  العطف،  تسّوغ  التي  المناسبة  ووجود  ومعنى،  لفظا  اإلنشائية  في  الشتراكها  ٻ«؛ 

والشراب. الطعام  آداب  باب  من  فكلها  التناسب، 

وكقوله تعالى: ژې  ېى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئژ    ]الشورى:15[، 
حيـث عطفـت الجملة الثانية على األولى؛ الشتراكـهـما فـي اإلنشائية لفظا ومعنى، ووجـود 
المنـاسبة التي تسـوغ العطف وهـي التنـاسب، فكـلـها مـن باب الفضائل والخالل الحميدة. 

ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ    ەئ   ائ   تعالى:ژائ   وكــقوله 
األولى؛  على  والرابعة  والثالثة  الثانية  الجملة  عطفت  حيث  عمران:200[،  ]آل  ۆئژ    

التناسب،  العطف، وهي  التي تسوغ  المناسبة  لفظا ومعنى، ووجود  الشتراكهما في اإلنشائية 
والتقى. الصالح  باب  من  كلها  فمعانيها 

كقولك : )نصحتك بالتقوى، وألم أحذرك من المعصيـة( فالجملـتان خبريتان؛ ألن االستفهام 
في الثانية للتقرير، والمعنى وحذرتك من المعصية.

فالجملـة  بالناس(،  األذى  إيقـاع  عن  أحذرك  وألم  المعاملـة،  بحسن  )أوصيتك  ومثله: 
الثـانية إنشــاء في اللفظ على صيغة االستفهام، ولكنها في المعنى خبر على معنى: وحذرتك 

عن إيقاع األذى بالناس.

للتقرير،  الجملتين  في  فاالستفهام  اإلهمال(،  من  أحذرك  وألم  بالجد  أنصحك  مثل:)ألم 
اإلهمال. من  وحذرتك  بالجد،  نصحتك  بتقدير:  خبري  ومعناهما 

بكذا، أمرتك  معنى:  على  األذى(  عن  أنهك  وألم  بالتقوى،  آمرك  )ألم  قولك:   ومثله 
ونهيتك عن كذا.

   أن تكون الجملتان خبًرا في المعنى ، وإنشاء في اللفظ3 

أن تتفق الجملتان في الخبرية من حيث المعنى، ولفظ األولى خبر، والثانية إنشاء4 

 أن تتفق الجملتان في اإلنشائية لفًظا ومعنى2 
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شرط العطف بالواو أن يكون بين الجملتين جامع.

ُغ  والمـراد بالجـامع أن يكـون بين الجـملتين، أو الجـمل المـعطوفة بالواو مناسبة عقلية ُتَسوِّ
الجمع بينهما، وهذه المناسبة تكون من جهتين:

أ  تكون عن طريق الموافقة مثل: )محمد يقرأ ويكتُب(.

ة مثل: )محمد يضحك ويبكي(. ب  تكون عن طريق الُمضادَّ

هن يتصور أحد الضدين عند تصور اآلخر،  ة في حـكـم الُمـوافقة؛ ألنَّ الذِّ وإنما كانت المضادَّ
)فالعلم( يخطر على البال عند ذكر )الجهل(، كما تخطر )الكتابة( عند ذكر )القراءة(.

أن  يصح  ال  ثم  ومن  جميعا،  والمسند  إليه  المسند  في  تتـحـقق  أن  يجب  المناسبة  وهذه 
يقـال: )خليل قادم، والبعير ذاهب(؛ لعدم وجود الجامع بين المسند إليه فيهما وهو خليل في 
الجملة األولى، والبعير في الجملة الثانية، كما ال يصح أن يقال:)سعيد عالم، وخليل قصير(؛ 
لعدم وجود الجامع بيـن المـسند فيهما، وهـو عـالـم في الجملة األولى، وقصير في الجـملة 
الثانية؛ ولذا يصح أن يقال )زيد شاعر، وعمرو كاتب(، و)محمد طويل، خالد قصير(؛ لوجود

المناسبة بين المسند إليه والمسند في كل منهما.

شرط العطف )بالواو( المراد إذ لو ُتِرك الوصل فقيل: )السدد اللَّه خطاك( ألوهـم الكالم أنه دعاء على المخاطب 
بعدم السداد في حين أن المقصود الدعاء له بالسداد. 

ومثله قولك )ال وشفاه اللَّه( جواًبا لمن سألك: هل عوفي محمد من مرضه؟ فإن ترك العطف 
يوهم الدعاء عليه بعدم النقاهة من هذا المرض، مع أن الغرض الدعاء له بالشفاء منه.

ومثله أيضا قولك ألحد األصدقاء يعرض عليك مساعدته: ال وبارك اللَّه فيك، فحذفالواو 
يوهم ضد المقصود فوجب الوصل بالواو؛ دفعا لهذا اإليهام.

وقد روي أن أبا بكر  مر برجل في يده ثوب، فقال له: أتبيع هذا الثوب؟ فقال الرجل: ال 
يرحمك اللَّه، فقال أبو بكر: ال تقل هذا قل: ال ويرحمك اللَّه.

َد  شيد( سأل وزيَره عن شيء فقال:) اَل وأيَّ ومن جميل ما ُروي في هذا أيضا أنَّ )هارون الرَّ
اِحَب ْبَن عبَّاٍد، فقال:) هذه الواو أْحَسُن من الواوات في ُخُدود  ُه اْلخِليَفة( فبَلغ هذا القوُل الصَّ اللَّ

المالح( أي: أحسن من الشعر الذي يتدلَّى من الصدغ، ويكون مثل الواو، على الخدود.

وهكذا استبان ألبنائنا الطالب دقة موقع الواو وأنها يؤتى بها تارة لدفع اإليهام وااللتباس 
عند السامع كما هنا، وتارة تبعد مطلقا لعدم وجود اإليهام كما مر في كمال االنقطاع في الدرس 
السابق، فالواو إما أن تأتي لدفع مشكلة، أو يستغنى عنها لعدم إيجاد مشكلة، وهذا من األسرار 
دقائق  لها من  لما  الواو؛  الوصل على دراسة  باب  البالغيون في  اقتصر  لذا  الواو؛  الكامنة في 

ورقائق كما رأيت.

أيضا،  أهمية  فلها  البالغيين  عند  األخرى  العطف  حروف  أهمية  عدم  هذا  معنى  وليس 
ولكن الحديث البالغي فيها سهل يسير، والبالغيون من عادتهم االنشغال بالخفيات الدقيقة، 

ومكنوناتها. خبيئاتها  عن  اللثام  ويكشفوا  حلوال،  لها  يوجدوا  كي  الشائكة  والمعضالت 
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إثراءات

الخفي  الوصل  وهذا  خفي،  وصل  بينها  يكون  الفصل  حالة  في  الجمل 
بالواو. الظاهر  الوصل  من  أقوى 

الجمل في اللغة العربية نوعان: جمل لها محل من اإلعراب، وجمل ال 
محل لها من اإلعراب، والجمل التي لها محل من اإلعراب حكمها حكم 
المفرد؛ ألنها تقع موقعه، وتأخذ حكمه اإلعرابي، فالعطف عليها يكون 
بمنزلة العطف على المفرد، ووجه الحاجة إلى الواو عندئذ يكون ظاهرا، 

واإلشراك بها في الحكم يكون واضحا.

الجمل التي لها محل من اإلعراب إذا ُقصد إشراكها في الحكم اإلعرابي 
ُوِصَلْت، وقد ترد نادًرا بال وصل، وإذا لم ُيقصد التشريك وجب فصلها؛ 

ألن الوصل عندئذ ُيوهم خالف المراد.

الواو إما أن تأتي لدفع مشكلة، أو يستغنى عنها لعدم إيجاد مشكلة، وهذا 
من األسرار الكامنة في الواو؛ لذا اقتصر البالغيون في باب الوصل على 

دراسة الواو؛ لما لها من دقائق ورقائق.

الجمل التي ال محل لها من اإلعراب، هي الجمل التي ليست واقعة موقع 
المفرد، أي: ال يصح أن يحل محلها المفرد.

الجمل التي لها محل من اإلعراب هي الواقعة موقع المفرد ، أي: يصح 
أن يحل محلها المفرد، مثل: )رأيت محمًدا يأكل ويشرب(، فيجوز لك 

أن تقول: )رأيت محمًدا آكال وشاربا(.

الحظ أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

الحظ أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

ملخص الدرس

هو عطف بعض الكالم على بعضه بالواو خاصة.

يجب الوصل بين الجملتين بحرف العطف )الواو( في ثالثة مواضع:

1   إذا قصد إشراك الجملتين في الحكم اإلعرابي.
2  التوسط بين الكمالين: وهو يتحقق إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء، وكانت        

          بينهما مناسبة في المعنى.

          وله صور عديدة من أشهرها:
اتفاق الجملتين في الخبرية لفظا ومعنى.* 
اتفاق الجملتين في اإلنشائية لفظا ومعنى.* 
اتفاق الجملتين في الخبرية معنى ولفظاهما إنشاءان.* 
اتفاق الجملتين في الخبرية من حيث المعنى، ولفظ األولى خبر، والثانية إنشاء.* 
اتفاق الجملتين في الخبرية من حيث المعنى، ولفظ األولى إنشاء والثانية خبر.* 

اتفاق الجملتين في اإلنشائية من حيث المعنى، واللفظان خبران.* 

 كمال االنقطاع مع اإليهام: وهو يتحقق إذا اختلفت الجملتان خبرا أو إنشاء، وأوهم 
تسوغ  التي  المناسبة  بالواو وجود  العطف  المقصود. وشرط  بينهما خالف  الفصل 
الجمع بينهما، عن طريق الموافقة و عن طريق التضاد ، وهذه المناسبة بين المسند 

إليه والمسند في كل منهما.

الوصل

3
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بين مواضع الوصل فيما يأتي، مع ذكر السبب:

1   قال حكيم: ال وفاء لكذوب، وال راحة لحسود.

2   قال علي : دع اإلسراف مقتصدا، واذكر في اليوم غدا.

3   قال أبو بكر: إني وليت عليكم ولست بخيركم.

4   قال تعالى: ژۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېژ.     

5   قال الشاعر:

َلِج ْوَحاِت َوالدُّ اِقُد اْلَهاِدي بَِرْقَدتِِه        ***    َوَقْد َيِخْيُب َأُخو الرَّ     َقْد ُيْدِرُك الرَّ

6   قال الشاعر:

َم َساِغًبا َأْكَل الُمَراِر           َوُحبُّ اْلَعْيِش َأْعَبَد ُكلَّ ُحرٍّ        ***    َوَعلَّ

التدريب الثاني

ضع إشارة )( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

يجب العطف بغير الواو إذا قصد إشراك الجملتين في الحكم اإلعرابي.                                                 1
اتفاق الجملتين في اإلنشائية لفظا ومعنى من موجبات الوصل.                                                                                 2
اتفاق الجملتين في اإلنشائية لفظا ومعنى ليس من موجبات الوصل.                                                                 3

اتفاق الجملتين في اإلنشائية من حيث المعنى، واللفظان خبران     4

ليس موجبا للوصل.                                                                                                            

كمال االنقطاع مع اإليهام يعني اختالف الجملتين خبرا وإنشاء فقط.                                                                  5

الوصل الظاهر بالواو والوصل الخفي بال حرف عطف.                                                                            6

التدريبات

التدريب األول

إجابة التدريب األول

)( يجب العطف بغير الواو إذا قصد إشراك الجملتين في الحكم اإلعرابي.  1
)( اتفاق الجملتين في اإلنشائية لفظا ومعنى من موجبات الوصل.  2

)( اتفاق الجملتين في الخبرية لفظا ومعنى ليس من موجبات الوصل.  3
)( اتفاق الجملتين في اإلنشائية من حيث المعنى، من موجبا للوصل.  4

)( كمال االنقطاع مع اإليهام يعن اختالف الجملتين خبرا وانشاء فقط.  5
)( الوصل الظاهر يكون بالواو، والوصل الخفي يكون بال حرف عطف.  6

التدريب الثالث

بين السر في الوصل بين الجمل في كل مما يأتي، وموضعه:
قال الشاعر:  

َنِديٌم، وال ُيْفِضي إِليه َشَراُب  *** رِّ ِمنِّي َمْوِضٌع ال َينَاُله  وللسِّ  
قال الشافعي:  

َوَلْسُت َأَرى لِلَمرِء َما َيَرى لَِيا  *** َوَلْسُت بَِهياب لَِمْن ال َيَهاُبنِي   
قال الشاعر:  

َوَغْدُر الَمَواِضي في نبٌو المَضاِرِب   *** َوَغْدُر اْلَفَتى فِي َعْهِدِه، َوَوَفاِئهِ   

1

2

3

1نشاط  قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد لوحة تعليمية عن مواضع الفصل.

2نشاط من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية، قم بإعداد بحث عن   
           مواضع الوصل بين الجملتين بحرف العطف )الواو(.

األنشطة اإلثرائية

األجوبة المقررة
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السر في الوصل في بيت المتنبي قـصد التشريك في الحـكم، فإن جملة )ال يناله نديم( 
وقعت نعتا للنكرة قبـلها ) مـوضع( وجاء بـعدها جـملة أخرى) ال يـفضى إليه شراب( 

وأريد إشراكها في حكم الجملة األولى، فجاءت الواو للوصل بين الجملتين.

السر في الوصل في هذا البيت التوسط بيـن الكمـالين، مـع عـدم المـانع، فإن كـال من 
جملة )ولست بهياب( وجملة )لست أرى للمرء( خبرية فهما متفقتان في هذه الناحـية، 
وبينهما مناسبة تامة، ورابطة تجمع بينهما، فالمسند إليه في الجملة األولى هـو المسنـد 
إليه نفسه في الجملة الثانية، وليس فيهما ما يوجب الفصل، ولذلك وصل بينهما بالواو.

السر في الوصل بين جملة )وغدر الفتى( وجملة )وغدر المواضي( فـي هذا البيت هـو 
التوسط بين الكمالين؛ التفاقهما في الخبرية، ولوجود الرابطة بينهما، مع عدم المانع.

إجابة التدريب الثالث

وصل بين جـملتي )ال وفـاء، وال راحـة(؛ التفاقهما خبرا، وتناسبهما معنى، وال يوجـد 
ما يقتضي الفصل .

وصل بين الجـملتين )دع ، واذكـر(؛ التفاقهما إنشاء مع وجود المناسبة.

وصــل بيـن الجملتـين )وليـت عليكم، ولست بخيركـم(؛ ألنـه أراد إشـراكـهمـا فـي 
الحكـم اإلعرابي، فكلتاهما في محل رفع خبر اسم إن.

وصـل بيـن الجـملتين »ۅ  ۉ، ې« إلرادة إشراكـهـما فـي الحكـم اإلعـرابــي، 
فكلتاهـما في محل رفع خبرالمبتدأ لفظ الجاللة اللَّه.

مـع  الخبرية،  فـي  التفـاقـهـما  َيِخْيُب(؛  َوَقْد  ُيْدِرُك،  )َقْد  الجملـتيـن  بيـن   وصـل 
وجـود المناسبة.

َم َساِغًبا(؛ إلرادة إشـراكـهـما فـي الحـكـم  ، َوَعلَّ وصل بيـن الجـمـلتـين  )َأْعَبَد ُكلَّ ُحرٍّ
اإلعرابي، فكلتاهما في محل رفع خبر المبتدأ )ُحبُّ اْلَعْيِش(.

1

2

3

4

5

6

إجابة التدريب الثاني



أسلوب اإلجياز واإلطناب

الوحدة الرابعة

بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يعقد موازنة بني اإلجياز واإلخالل، واإلطناب.   1

يأيت بأمثلة ملواقع اإلجياز بالقرص.  2

حيدد أنواع احلذف، وأدلة احلذف مع التمثيل.  3

يستخرج من أمثلة مقدمة له صور اإلطناب.  4

أهداف الوحدة الرابعة:

89
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إيجاز حذفإيجاز ِقَصٍر

اإليجاز نوعان

أواًل: إيجاز الِقَصِر

هو أن تتضمن العبارة القليلة معاني كثيرة دون أن يكون في تركيبها لفظ 
محذوف.

أو: أن تؤدي المعاني الكثيرة بعبارة قصيرة من غير حذف.

وهذا النوع من اإليجاز ميداٌن تتجلى فيه أقدار البلغاء، وتـقاس به براعتهم، وتتـفاوت فيه  
آيات كثـيرة  فيه  ينال، حيث ورد  المجال منزلة ال تدرك، ومقام ال  منزلتهم، وللقرآن في هذا 
ا، فيها ِقَصٌر في ألفـاظها، وَثْرَوٌة واسـعة في مـعانيها، مع أنَّها ال تـطوي في مثانيها كلمـات   جدًّ
محذوفة بل جاءت غنى معانيـه من منـطوق ألفاظه المنتخبة بدقة بالغة وصلت حد اإلعجاز.

 ]179 ]البقرة:  ژڭ  ڭ  ڭ  ۇژ     : قـولـه  البـاب  هـذا  في  المـشهـور  ومن 
وهي جملة جـامعة ذلك أن اإلنسان إذا عـلم أنه متى َقَتَل ُقتَِل امتنع عن القتل خشية أن يذهب 
ضحيـة جرمه )قصاًصا(، وبهذا القصـاص يرتفع كثيـر من قتل النـاس بعضهم بعًضا، وبذلك

  تعريف اإليجاز

أنواع اإليجاز

قصيًرا  جعله  إذا  الكالَم  أوجز  يقاُل:  ألفاظه،  وتقليل  الكالم  اختصار  لغة:  اإِليجاز 
ة تدور حول   ينتهي من نطقه بسرعة، ويقال: كالٌم وجيز، أي: خفيٌف قصير، فالمادَّ

التخفيف والتقصير.

واإليـجاز فـي اصطالح البالغيين: هـو عرض المعـاني الكثيرة فـي ألفـاظ 
 قلـيلة مـع اإلبانة واإلفصاح، ووفائها بالمعنى المراد. 

أو: هو اندراج المعاني المتكاثرة، تحت اللفظ القليل الوافي.

وصف الدرس  
يتناول هذا الدرس مفهوم اإليجاز، وأنواعه، وتعريف اإليجاز بالقصر،  وإيجاز الحذف، وأنواع 

المحذوف، وأدلة الحذف.

نـفسه  في  عـما  للتعبير  البليُغ  يختاُر  لذا  كالم؛  حالة  ولكـل  مـقام،  إذن  أسلـوب  فلكـل 
طريقا يتـالءم مع مقتضى الحال، فهو تـارة يوجز، وتارة ُيطنب، علـى حـسب ما يقتضيه حال 
 المخاطب، ويستدعيه مْوطُن الكالم، وسنشرح ألبنائنا الطالب ما يتصل باإليجاز أوال، ثـم ما

يتصل باإلطناب ثانيا.

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يوازن بين اإليجاز واإلخالل.
2  يأتي بأمثلة ألنواع اإليجاز.

3  يستخرج من أمثلة مقدمة له مواقع إيجاز القصر.
4  يحدد أنواع الحذف مع التمثيل.

5  يعدد أدلة المحذوف مع التمثيل.

شرح الدرس

تمهيد

س   
الجواب عن ذلك ما ذكره بعضهم عند إجابته عن سؤال أحد البلغاء في قوله: نرى ج

إنما توجـز  فلماذا؟ فأجاب:  العـرب تطيل في كالمها، ونراها توجز في كالمها، 
العـرب فـي كالمـها؛ ليحفظ عنها، وتطيل في كالمها؛ ليفهم عنها. 

لماذا تتنوع األساليب العربية طوال وقصرا؟ 

اإليجازالدرس األول
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مواقع إيجاز القصر

إيجاز القصر يغلب في الحكم، واألمثال، والوصايا، والنصائح، واألجوبة، والتوقيعات.

ثانيا: إيجاز الحذف

فإذا لم يكن فـي العبـارة وفـاء بالغرض كـان إخـالاًل، ال إيـجاًزا، وعلـى ذلـك فاإلخالل 
عند البالغيين: هو التعبير عن المعنى بكالم قصير ال يفي بأداء الغرض المراد. ومن ذلك أيضا 

قول عروة بن الورد:

َعِجْبُت لُهْم إِْذ َيْقُتُلوَن ُنُفوَسُهْم      ***      َوَمْقَتُلُهْم ِعنَْد اْلَوَغى َكاَن َأْعَذَرا

الوغـى  عنـد  ومقتلهم  السلم،  في  نفوسهم  يقتلون  إذ  لهم  عجبت  يـقول:  أن  أراد  فإنـما 
أعذر، فـترك الجـار والمـجرور )في السلم(، وال يـوجد دلـيل واضـح عـلى حـذفه، وبه يتم 

المراد. بالمعنى  فأخل  المعنى، 

وبعد أن أوضحنا ألبنائنا الطالب مفهـوم اإلخالل، ننـتقل اآلن إلـى الحديث عن اإليجاز
بالحذف، وسنتناول الحديث عنه هنا من جهتين:

2. أدلة الحذف1. أنواع المحذوف

ومن ذلك قول أحد الشعراء يمدح :

َهَذا َرَجاِئي َوهِذي ِمْصُر ُمْعِرَضٌة    ***      َوَأْنَت َأْنَت َوَقْد َناَدْيُت ِمْن َكَثٍب

اإليجاز  من  وهو  للممدوح،  كثيرة  صفات  عـن  بـهما  عبر  كلمتان  َأْنَت(  )َوَأْنَت  فقوله: 
عظيما. مبلغا  بلغ  الذي  بالقصر 

ومن ذلك قوله تعالى: ژڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چژ ]األعراف: 199[،  
ومن  السلوك.  وآداب  األخــالق،  مكـارم  القـصيرة  العبـارات  هـذه  في  ُجـمـعت  حـيث 
شواهد اإليجاز بالقصر في السنة النبوية قوله ملسو هيلع هللا ىلص: )المـعدة بيت الداء، والحمية رأس الدواء(، 

ففيه من المعاني الحكيمة أشياء كثيرة ال تكفيها قراطيس.

آداب  مـن  جـمعت  قـد  قصرها،  عـلى  العبارة  فهذه  الركب(  أمير  )الضعيف  أيضا  ومنه 
الطويل. باألسلوب  إال  عنه  يعبر  أن  البليغ  على  يسهل  ال  ما  الغير  على  والعطف  السفر، 

استقم( حـيـث  ثم  باللَّه  آمنت  )قل  لـه:  فقـال  يـوصيه  أن  لـمن سـألـه ملسو هيلع هللا ىلص  أيـضا  ومـنه 
ذكـر اإلسـالم كـله بعباداته ومعامالته في جملتين )آمنت باللَّه ثم استقم( وهاتان الجملتان ال 

تكفيهما مجلدات لبيان معانيها، وكل ما يتصل بها.

)ثـمرة   : طـالب  أبي  بن  علي  قول  الصـحابة  قول  في  بالقصر  اإليجاز  شواهد  ومـن 
كثيرة. معان  ذات  قصيرة  جملة  فهي  الندامة(،  التفريط 

ومنه فـي الِحَكم: )يد اللَّه مع الجماعة( فهـذه عبارة موجزة لو أردنا شرحها الحتـجنا إلى 
صفحات، ولكن اإلنسان حين يسمعها يدرك ألول وهلة ما ترمي إليه دون عناء.

ومنه في أشعار العرب قول امرئ القيس:

 تطول األعمار، وتكثرالذرية، فهذا المعنى الكثير أدته عبارة قصيرة، من غير أن يكون فيها شيء 
محذوف يحتاج إليه في أداء المعنى المقصود.

يدخل  القصيرة  الجـملة  فـهذه    ،]82 ]األنعام:  پژ    پ   پ   ژ  تعالى:  قـوله  ومنه 
الصعاب. وألوان  الشدائد،  صنوف  كل  بها  وينتفي  محبوب،  أمر  كل  تحتها 

قـلة  عـلى  اآلية  فهذه  ]األعراف:54[،   ڻژ  ڻ    ں   ں   ژ   تعالى:  قوله  ذلك  ومـن 
ألفاظها استوعبت كل شيء في الكون كله على وجه االستقصاء حتى قال ابن عمر: )مـن بقي 

له شيء فليطلبه(.

فقوله: ) َأَفانِْيَن َجْرٍي( عبارة قصيرة ضمت معاني غزيرة.

َعَلى َهْيَكٍل ُيْعطِْيَك َقْبَل ُسَؤالِِه     ***     َأَفانِْيَن َجْرٍي َغْيِر َكزٍّ َوال َواِن

الكثيرة في عبارة قليلة، بحذف شيء  المعاني  إيجاز الحذف: هو عرض 
المعاني. بتلك  من تركيبها، مع عدم اإلخالل 
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  أن يكـون المحـذوف حرف معنى، مثل قوله تعالى: ژەئ  ەئ   وئ   وئژ     ]يوسف:29[،
 إذ المراد: يا يوسف أعرض، فحذف حرف النداء، وفي حذفه داللة على أن قربه من قلبه ظل على 

حاله؛ ألنه يعني أن العزيز قد تأكد من براءة يوسف ، ولم تتغير مشاعره تجاهه.

والحذف أيضا يرجع إلى ضيق المقام بسبب ما َأَلمَّ بالعزيز من ضيق وهم وَأَلٍم حين تأكد من 
. خطيئة زوجه، وبراءة يوسف

ۈئ ۆئ      ۆئ     ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ   ژائ   تعالى:  قوله   ومثله 
  ۈئ  ېئژ     ]يوسف:85[،  أي: ال تفتأ تذكر فحذف حرف النفي)ال(. 

أ

ب

ب

ج

حذف المبتدأ، مثل قوله تعالى: ژٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ    ٹ   ٹژ   ]ق:17[، أصله عـن 
اليمين قعيد، وعن الشمال قعيد، فحذف من األول لداللة الثاني عليه.

ومنه قـوله تعالى: ژيئ  جب  حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت ژ   ]الذاريات: 2 9[، 
حيث تضمنت اآلية حذف المسند إليه، والتقدير: أنا عجوزعقيم. 

 حـذف الخـبر، مـثل قـوله تـعالى: ژۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  
ې   ې  ې   ىژ ]الطالق:4[،  فـفي اآلية إيـجـاز بـحـذف الخـبـر، أي:)والالئـي لـم 

يـحضن فعدتهن ثالثة أشهر أيضا(، فحذف الخبر وهو جملة اسمية.  

ومنه قوله تعالى: ژ ڀ  ٺ  ٺژ     ]الرعد:35 [،  والتقدير: أكـلها دائم وظلها دائم 
فحذف منه الخبر بدليل السابق عليه.

حـذف المفعـول، مثل قوله تعالى: ژحئ   مئ  ىئ   يئ  جبژ     ]يـونـس:25[،  فـقـد حـذف 
من اآلية مفعول يدعو للعموم، وتقديره: واللَّه يدعو كل الناس.

ومـن ذلك قـولــه تعـالـى: ژۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھژ    ]األعلـى:2 - 3[، حيث 
حـذف المفعول في قوله: »ۀ    ہ«، وفي»  ہ   ھ« والتقدير: خلق كـل شـيء فســواه، وقدر 

كل شيء فهداه؛ ليفيد العموم. 

ال  التي  والجملة  المفرد،  شيئان:  بالكلمة  والمراد  استعماال،  الحذف  أنواع  أكثر  هو  النوع  وهذا 
تستـقل بمعناها، كجـملة القسم، وجوابه، وجملة الشرط، وجوابه، وإليك األمثلة الخاصة بكل نوع.

والبـد في أي حـذف من هـذه األنواع السـابقة من وجود أمرين: دا ٍع يدعو إليه، وقرينة تـدل 
على المحذوف ، وترشد إليه. 

أوال - اإليجاز بحذف حرف 

والحرف المحذوف في الكالم يكون من جهتين:

1  أنواع المحذوف:

أنواع المحذوف

أوال  - اإليجاز بحذف حرف

ثالثا -  اإليجاز بحذف جملة

ثانيا  - اإليجاز بحذف كلمة

رابعا -  اإليجاز بحذف أكثر من جملة 

اعلموا أبناءنا الطالب أن المحذوف لإليجاز ال يخرج عن أربعة أمور:

ۀ    أ ڻ   ڻ   ڻ   ڻ    ں   ں   ژڱ   تعالى:  قوله  مثل  مبنى،  حرف  المحذوف  يكون  أن 
ۀ  ہ  ہژ   ]مريم:20[،  واألصل: ولم أكن، حذفت النون وهي من الحروف التي بنيت منها 

الكلمة؛ للتخفيف، ولإلشارة إلى الحالة الشديدة التي اعترت السيدة مريم  ، وما انتابها من هم 
وغم لدرجة أن ظهر ذلك في نطقها لكالمها حيث تناقصت حروفه على لسانها، فالحذف يكشف 
عن نفسيتها، ومدى ما تعانيه من ضيق جعلها تطوي الكالم طيا، وهو مناسب جدا لمقتضى حالها.

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ژپ  ڀ  ڀژ    ]الفجر:4[،  حـيث حـذفت اليـاء مـن الفعل 
المضـارع )يسري( والدليل علـى حـذفها الصناعة النحـوية؛ ألن هـذا الفعل معتل اآلخر بالياء، 
ولـم يسبقه أداة جزم أو نهي فكان هذا دليال من سياقات اللغة، وقواعدها المستقرأة على الحذف.

والحـذف هـنا لعـلة بـالغية تتـمثل في التـخفيف، ومراعاة الفواصل أي: أن حذف الياء جاء 
مراعـاة لفـاصلة الراء السـاكنة قبلها وبـعدها، ومراعاة النسق الجمالي في رؤوس اآليات أحد 

وسائل اإلعجاز القرآني، وهو عنصر قوي من عناصر التأثير في أسلوب القرآن الكريم.

ثانيا - اإليجاز بحذف كلمة
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ثالثا- اإليجاز بحذف جملة

وهذا النوع من الحذف ورد كثيرا في الذكر الحكيم، مـن ذلـك قوله تعالى: ژ چ  چ   چ   
 ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ  ڌ     ڎ  ڎ  ڈژ     ]البقرة: 60[، فالمحذوف جملة
وامتثاله     إجابة موسى  إلى سرعة  يشير  في حذفها  والسر  الحجر(،  تقديرها )فضرب موسى   تامة،  

ألمر ربه.
 ومنه  قوله  تعالى: ژٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ       ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ    ڦژ

  ]الشعراء: 63[،  والتقدير: فضرب موسى البحر فانفلق.

ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ژڇ   تعالى:  قوله  ومنه 
اللَّه  فبعث  فاختلفوا  أي:    ،]213 ]البقرة:  گژ     گ   گ   کک   ک   ک   ڑ     ڑ   ژ   ژ  

ڑ    ک  ک  ک«. »ژ  ڑ   قوله:  المحذوف  على  ودل  النبيين، 

حذف الشرط، مثل قوله تعالى: ژڤ  ڤ   ڤ  ڦژ      ]الماعون:2[، حـيث حذف 
منه الشرط، أي: إن أردت أن تعرفه، فذلك الذي يدع اليتيم.

 ومـنـه قـوله تـعـالـى: ژ ڄ  ڄ   ڄژ      ]آل عمران:31[، أي: إن تـتبعوني يـحببكم 
اللَّه، وكقولك: أين بيتك أزرك؟ أي: إن تعرفنيه أزرك.

 حـذف جـواب الشرط، مـن ذلك قوله تعالى: ژ ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  
پ  پ ژ ]السجدة:12[، حيث حذف جواب لو للتهويل أي: لرأيت أمًرا مهواًل.

ومـن ذلـك قوله تعـالى: ژۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئېئ  ېئ   ېئژ    ]سبـأ:31[،  
حيث حذف الجواب للتهويل أي: لو ترى حالهم لرأيت أمرا فظيعا. 

 .  حذف القسم،  مثل قولك: )ألحجنَّ هذا العام( أي: واللَّه ألحجنَّ

 حذف جواب القسم، وهو كثير شائع، مثل قوله تعالى: ژ ٱ        ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ      پ  
پ  ڀ  ڀژ     ]الفجر:1 - 4[، وتقدير الجواب: لتعذبن يا كفار مكة.

ح 

ط 

ي 
ك 

الثانوي،  األول  الصف  من  الماضي  العام  في  الطالب  بأبنائنا  مرت  الثالثة  األنواع   وهذه 
وذكرناها لكم هنا؛ كي تعيدوا استذكارها .

ژ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   تعالى:  قوله  مثـل  الموصوف  قليل عن حـذف  وهو  الصفة،  حذف   
ڻ  ڻژ     ]الكهف: 79[، أي: سفينة سليمة، بدليل قوله: »ڱ  ڱ  ڱ « فذلك يدل على 

أن المـلك كان ال يأخذ السفينة المعيبة. 
 حذف المضـاف، وهو يـقع كـثيرا في الكـالم ، مثـل قـوله تعـالى: ژڱ  ڱ  ڱ   ڱ  
تعالى:  قوله  القرية.ومثله  أهل  أي:  ]يوسف:82[،  ۀژ       ۀ   ڻڻ    ڻ   ڻ     ں    ں  

ژ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہژ ]الحج:78[، أي: في سبيل اللَّه.
 حذف المضاف إليه، وهو قليل في الكالم مثل قوله تعالى: ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  
ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ژ  تـعالى:  قـولـه  ومـثله  لياٍل.  بعشر  َأي:  ]األعراف:142[  ژ     ڱ 

ۉژ     ]الروم:4[، أي مـن قبـل ذلـك ومـن بعد ذلك.

حـذف الموصوف، ويقع كثيرا في الكالم، مثـل قوله تعالى: ژ  ڄ  ڄ  ڄ ڄ  ڃژ 
]الجمعة:10[ والتقدير: ذكرا كثيرا، فحذف الموصوف ذكرا.

ومنه أيضا قوله تعالى:ژہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےژ  ]الرحمن:56[  
فـفي اآلية إيجاز بحـذف المـوصوف وهو )حور(، والتـقدير: )فِيِهنَّ حور َقاِصَراُت الطَّْرِف( أي: 

قصرن أبصارهن على أزاوجهن ال ينظرن إلى غيرهن.

د 

هـ 

و 

ز 

       ومثله قوله تعالى: ژگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱڱ  ڱ     ں   ں   ڻژ
        ]سبأ:11[،  أي: دروًعا سابغات. 

ومثله قول الشاعر: 

أي:  جال(  رجل  ابن  )أنا  والتـقدير:  الموصوف،  حذف  حيث  جال(  ابن  )أنا  قوله:  في  والشاهد 
الكروب. وجال  األمور،  كشف  رجل  ابن  أو  أحد،  على  يخفى  ال  بحيث  واتضح،  أمره  انكشف 

َأَنا اْبُن َجاَل َوَطاَلُع الثَّنَاَيا     ***     َمَتى َأَضِع اْلِعَماَمَة َتْعِرُفونِي
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2 أدلة الحذف 

الحـذف لـغرض بـالغي البـد أن يعـتـمد على دلـيل يدل على المحذوف، وقرينـة تشيـر إليـه،
 وللحذف أدلة كثيرة منها:

أن يدل العقل وحده على الحذف، كقوله تعالى: ژڱ  ڱژ  ]يوسف: 82[، فالعقل يدل 
على الحذف، ويعين المحذوف، والتقدير: واسأل أهل القرية.

ومـثله قولـه تـعالى:ژى  ائ  ائ  ەئ  ەئژ  ]الفجر:22[، أي: أمـر ربـك فالعـقـل
وحده هو الذي دل على الحذف، وهو الذي عين المحذوف أيضا؛ المتناع مجيء الرب عقال.

)بسم  أقول  فحيـنما  المحـذوف،  الفـعل عـلى  في  الشروع  ويدل  الحذف،  العقل على  يدل  أن 
اللَّه الرحمن الرحيـم(، فالعقـل دل علـى أن هنـا حـذًفا؛ إلدراكه أن الجار والمجرور ال بد أن 
يتعلق بشيء، والشروع في الفعل يدل على المحذوف، فإذا قلت ذلك قبل األكل كـان التـقدير: 
آكل بسم اللَّه، وإذا كان قبل قراءة القرآن كان التقدير: أقرأ القرآن بسم اللَّه، وفي الكتابة أكتب 

باسم اللَّه وهكذا .

أ 

ب 

ج 

رابعا - اإليجاز بحذف أكثر من جملة

التفصيالت  عن  ُيستغنى  حيث  القرآني،  القصص  في  وبخاصة  القرآن،  في  جدا  كثيرا   وورد 
 الجزئية التي تفهم من قرائن األحوال، ففي تخطيها وصول إلى العناصر الجوهرية في القصة وإبرازها 
تلك  يفهم  إذ  لذهنه؛  وإثارة  لمشاعره  وتحريك  للمخاطب  حثٌّ  أيًضا  تخطيها  وفي  واضحة،   جلية 

المشاهد المطوية ويقف عليها من خالل تدبره ألحداث القصة، ووقوفه على سياقاتها. 

من ذلـك قوله تعالى: ژ ژ  ژ  ڑڑ  ک     ک  ک  ک  گ   گ  گ  گژ       
]البقرة:73[، وتـقدير الكـالم المحذوف: فضربوه ببعضها فأحياه اللَّه، كذلك يـحيـي اللَّه الموتى، 

والمحذوف هنا جملتان. 

]الشعراء:13[،  ژ  ۆ   ۆ       ۇ     ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ژڭ   تعالى:  قوله  ذلك  ومن 
حيث حذفت أكثر من جملة دلَّ على هـذا الحـذف السياق والتقدير: )أرسـْل جـبريـل إلـى هـارون، 

واجعله نبيا، وآزرني به واشدد به عضدي(.

ٹ   ٿ   ٿ        ٿ   ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ   ژ  تـعـالى:  قـوله  ذلك  ومن 
ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ     ]يوسف: 45 - 46[، والتـقدير: فـأرسلـوني إلـى يوسـف 

ألستعبره الرؤيا، فأرسلوه إليه، فأتاه وقال له: يوسف أيها الصديق أفتنا.

أن يدل العقل على أن في الكلم حذفا، ويدل العرف على تعيين المحذوف، من ذلك قوله تعالى: 

ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ      ڀ   ڀژ  ]المائدة: 3[، فقـد دل العـقل 
 عـلى أن المحذوف كلمة )أكل(، واألصل حرمت عليكـم أكل الميتة؛ لعدم تصور تعلق الحـرمة 

الميتة. بجـسد 

 أدلة الحذف

جبأ
أن يدل العقل 

على أن في 
الكلم حذفا، 
ويدل العرف 

على تعيين 
المحذوف

أن يدل العقل 
وحده على 

الحذف

أن يدل العقل 
على الحذف، 

ويدل 
الشروع في 

الفـعل عـلى 
المحـذوف
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إثراءات

كالمها  في  العرب  إليه  وتلجأ  البالغة،  أركان  من  ركين  ركن  اإليجاز 
. عنها  ليفهم  اإلطناب  إلى  وتلجأ  ليحفظ، 

اإلخالل عيب مذموم يقدح في جمال الكالم، واإليجاز حسن ممدوح 
ُيْعِلي من شأن الكالم.

وكالم  النبوية  والسنة  القرآن  في  ورد  والحذف  القصر  بنوعيه  اإليجاز 
العـرب شعـرا ونثـرا كثيـرا جـدا؛ ألنه ركـن ركين مـن أركـان البـالغة، 

فالبالغة اإليجاز.

 اإليجاز بالحذف ال بد له من قرينة تدل على المحذوف.

اإليجاز بالحذف واإليجاز بالقصر ال يحسنان إال إذا استدعاهما سياق 
الكالم، واقتضاهما الحال.

والشروع  والعرف  العقل  منها  متعددة  العربي  البيان  في  الحذف   أدلة 
في الفعل.

الحظ أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

الحظ أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

ملخص الدرس

اإليجاز
اإلخالل

اإليجاز نوعان
إيجاز القصر

هو عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة مع اإلبانة واإلفصاح.

هو عرض المعاني المرادة بلفظ قاصر عن أداء المعنى .

2   إيجاز حذف 1   إيجاز قصر   
تركيبها  في  يكون  أن  دون  كثيرة  معاني  القليلة  العبارة  تتضمن  أن   هو 

لفظ محذوف.

هو عرض المعاني الكثيرة في عبارة أقل منها، بحذف شيء من تركيبها،
مع عدم اإلخالل بتلك المعاني، والحذف تحته أمران:

ب - أدلة الحذفأ  -أنواع المحذوف

أ   أنواع المحذوف: إما حذف حرف، أو حذف كلمتـة، أو حذف جملـة، أو حذف   أكثر  
         من جملة.

ب  أدلة الحذف كثيرة منها:
1   أن يدل العقل على أن في الكالم حذفا، ويدل العرف على تعيين المحذوف.

2   أن يدل العقل وحده على الحذف.
3   أن يدل الشروع في الفعل على المحذوف، ويدل العقل على تعيين الحذف.

إيجاز الحذف

والوصـايـا، مواقع إيجاز القصر واألمثـال،  الحكـم،  في  يغلب  القصر  إيجاز 
والتوقيعات. واألجوبة،  والنصائح، 
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قال تعالى:   ژڭ  ڭ  ڭ  ۇژ

قال تعالى:   ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ ژ

قال تعالى:  ژچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڇ  ڍ    ڍ  ڌ       ڌ     ڎ  ڎ    ڈ   ڈ    ژ  ژ  
ڑ  ڑ         ک  ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ         ڳ   ڳ  ڳ  ڳژ

قيل ألعرابي يسوق إبال كثيرة: لمن هذا المال؟ فقال: للَّه في يدي.

قال الشاعر:

 وإن هو لم يحمل على النفس ضيمها     ***     فليس إلى حسن الثناء سبيل

1
2

3

4

5

التدريب الثاني
بين اإليجاز ونوعه، في كل مما يأتي:

ضع إشارة )( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:

التدريبات

التدريب األول

1   فائدة اإليجاز كفائدة اإلطناب.                                                                                   
2   يستخدم البليغ اإليجاز ليسهل الحفظ.                                                                      
3   أنواع اإليجاز كثيرة غير محدودة.                                                                             
4   اإليجاز بالقصر يكون بحذف وبدون حذف.                                                                               
5   ال فرق بين اإلخالل واإليجاز.                                                                                   
6   يستخدم البليغ اإليجاز في موطنه الذي يستدعيه.                                                                                    
7   القرينة ال تشترط في الحذف.                                                                                    

إجابة التدريب األول8   أدلة الحذف العقلية والعرفية يتعين بها المحذوف.  

(   1( فائدة اإليجاز كفائدة اإلطناب.                
(   2( يستخدم البليغ اإليجاز ليسهل الحفظ.              

(   3( أنواع اإليجاز كثيرة غير محدودة.               

(   4( اإليجاز بالقصر يكون بحذف وبدون حذف.             

(   5( ال فرق بين اإلخالل واإليجاز.               
(   6( يستخدم البليغ اإليجاز في موطنه الذي يستدعيه.             

(   7( القرينة ال تشترط في الحذف.               
(   8( أدلة الحذف العقلية والعرفية يتعين بها المحذوف. 

1نشاط
اإليجاز بنوعيه القصر والحذف وردا في القرآن والسنة النبوية وكالم العرب شعرا ونثرا كثيرا 

جدا، من خالل اطالعك على النصوص الدينية واألدبية، دلل على صحة هذا الكالم.

2نشاط

من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية، قم بإعداد بحث عن مواقع إيجاز القصر.

األنشطة اإلثرائية

األجوبة المقررة
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104

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يعرف اإلطناب مع التمثيل.
2  يوازن بين صور اإلطناب.

3  يستخرج من أمثلة مقدمة له صور اإلطناب.

اإلطـناب  وأنواع  والتـطويل  الحشـو  بين  والفرق  اإلطناب،  مفهوم  الدرس  هـذا   يتناول 
وصـوره المختلفة.

اإلطنابالدرس الثاين

وصف الدرس

شرح الدرس

اإلطناب في اصطالح البالغيين: هـو عرض المعـنى فـي عبارة زائدة بحيث 
تحقق الزيادة فائدة.

تعريف اإلطناب في اللغة: يدور حول معنى اإلطالة واإلكثار يقال: أْطنََب النهُر إذا 
يُح إذا اشتدت مثيرًة للغبار، ويقال: أطنب الرجل في كالمه  طال مجراه، وأطنبت الرِّ

إذا باَلَغ وأكثر فيه.

 فإذا لم تحقق الزيادة فائدة لم يكن الكالم إطناًبا، بل يكون حشوا أو تطويال.

1

2

3

4

5

هذا القول الكريم مع وجازة لفظه يتضمن من المعاني الكثـيرة ما يعد أساسـا اجتماعيا 
مهما، ففيه إيجاز قصر.

في اآلية الكريمة إيـجاز قصر، فقـد أشار - سبحانه - إلى جميـع ما تخرج األرض من 
أقوات الناس، ومتاعهم بكلمتين اثنتين: ماءها ومرعاها.

في القول الكريم إيجاز بالحذف، فقد حذفت منه جمل عديدة، والتقدير أن يقال في غير 
القرآن بعد اآلية األولى: فذهبتا إلى أبيهما، وقصتا عليه ما كان من أمر موسى، فأرسل 

إليه فجاءته إحداهما تمشي.
في جواب األعرابي جمال، فهو على قلة ألفاظه تتزاحم المعاني، وتكثر في ظله، فالمال 
للحرص  وجه  فال  زاده،  أو  أبقاه،  شاء  وإن  أخذه،  شاء  وإن  إياه،  استودعني  الّله،  مال 
الشديد عليه، أو البخل منه إلى غير ذلك من المعاني التي تتوفر مع هذا القول الموجز، 

أيضا. بالقصر  وإيجازه 
هذا البيت يشتمل على كل ما عرف من مكارم األخالق، من سماحة وشجاعة وصبر، 
إلى غير ذلك؛ ألنه يضيم  وحلم، واحتمال للمكاره، وتواضع، وعفة، وقناعة، ورضا، 

النفس، لما في تحمله من مشقة، وعناء، ذلك إيجاز القصر.

إجابة التدريب الثاني
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ڳژأ ڳ   ڳ  ڳ   گ   گ   گ    ژگ   تعالى:   كقوله  واإلنذار:  الردع   تأكيد 
] التكاثر:3 - 4[، فقوله )كال( للزجر عن االنشغال بالدنيا، والتلهي بها عن اآلخرة، وقوله: 
»گ   گ« إنذار وتهديد، أي: سوف تعلمون ما أنتم عليه من ضالل إذا شاهدتم هول 

المحشر، وفي تكريره تأكيد لهذا الردع واإلنذار. 
ب

ج

د

استمالة المخاطب إلى تلقي الكلم بالقبول، وتكرار مـا ينـفي التـهمة عـن الـنصح، من 
ذلك قوله تعالى : ژ ۅ  ۉ     ۉ  ې     ېې  ې    ى  ى        ائ  ائ  ەئەئ  وئ   وئ  
ی   ىئ   ىئ   ىئ   ېئ       ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   

ی    ی  ی   جئ    حئ  ژ       ]هود:51 - 52[.
ژۓ  ۓ       ڭ  ڭ      ڭ    ڭ  ۇ  ۇ  ۆ    ومثله قوله تعالى: 
 ]39  -  38 ]غافر:  ېژ    ۉ   ۉ       ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   ۆ  
واإلرشاد. النصح  قبول  على  وحملهم  استمالتهم،  لقصد  َقْوِم(؛  )َيا  قولـه:  كـرر   حيـث 

التنويه بشأن المكرر: كقوله  من حديث طويل)واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من 
قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار من خيار(.

بن  يعقوب  بن  يوسف  الكريم  ابن  الكريم  ابن  الكريم  ابن  )الكريم   : قوله  ومثله 
إبراهيم(. بن  إسحاق 

قصد االستيـعاب: مـثل: )راجعت الكتاب صفحة صفحـة(، و)فهمته كلمة كلمة(، فـفـي
 هـذا التكرار معنى االستيعاب والشمول.

إظهار التحسر: ومنه قول الحسين بن مطير، َيْرثي)مْعَن  ْبَن زائدة(:

لإلطناب صور مختلفة تتضمن أغراضا بالغية يقتضيها المقام، وإليك أشهرها:
1 التكرير: ويشترط فيه أن يفيد غرضا، وإال كان تطويال معيبا، وهو يفيد أغراضا مختلفة إلى جانب 

الغرض الكائن األساسي في كل تكرير، وهو تثبيت المعاني في النفوس، ومن أشهر هذه األغراض:

( في البيت الثاني فيه إظهار لنار الحزن المندلعة بين جوانحـه علـى فقده. فتكرار: )َيا َقْبَر َمْعٍنٍ

فقوله: )قبله( حشو؛ ألنه زيادة متعينة لغير فائدة؛ حيث فهم صراحة من لفـظ )األمس(، وهـو
 اليوم الذي قبل يومك ومثله قول الشاعر:

                               
ْأِس َواْلَوَصُب   َذَكْرُت َأِخي َفَعاَوَدنِي      ***      ُصَداُع الرَّ

فذكر )الرأس( مع الصداع حشو؛ ألن الصداع ال يكون في غير الرأس، ولكنه غير مفسد للمعنى.

2  التطويل: هو أن يكون الزائُد َغير متعيٍن                                                                         
 مثل قول عدي بن زيد هو من شعراء العصر الجاهلي:

َدْت األَِديَم لِراِهَشيِه       ***      َوَأْلَفى َقْوَلها َكِذًبا َوَمْينَا )1( َوَقدَّ

والشاهد في قوله: )ومينا( فإن فيه تطويال؛ ألن الكذب هو المين، وال فائدة في الجمع بينهما، 
ولم يتعين أحدهما للزيادة ومثله قول الشاعر:

أال َحبََّذا ِهنٌْد وَأْرٌض بَِها ِهنٌْد       ***       َوِهنٌْد َأَتى ِمْن ُدونَِها النَّْأُي َواْلُبْعُد

يتعين  ولم  بينـهما،  الجمع  في  فائـدة  وال  بعينه،  )النأي(  ألنه  تـطويل؛  )والبعد(  قوله   ففي 
أحدهما للزيادة.

_____________________
)1( قددت: من القد وهو القطع. وتاء التأنيث تعود على الزباء التي غدرت بجذيمة األبرش. األديم: الجلد.

 الراهشان: عرقان في باطن الذراعين إذا فصد المرء منهما مات لساعته. المين: الكذب.

الفرق بين الحشو والتطويل

1  الحشو: أن يكون الزائد متعينا في الكلم                                                                                
مثل قول زهير بن أبي سلمى:

َوَأْعَلُم ِعْلَم اْلَيْوِم َواألَْمِس َقْبَلُه     ***    َوَلِكنَّنِي َعْن ِعْلِم َما فِي َغٍد عِمي

هـ 

أنواع اإلطناب وأغراضه

ماَحِة َموِضًعا ُل ُحـفـَْرٍة   ***   ِمَن األَْرِض ُخطَّْت للسََّ َفَيـا َقْبـَر َمعـٍْن َأْنَت َأوَّ
َوَيا َقْبَر َمْعٍن َكْيَف َواَرْيَت ُجْوَده   ***   َوَقْد َكـاَن ِمنْـُه اْلَبرُّ واْلَبـْحـُر ُمـْتَرًعـا
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5  التوشيع:  وهو أن يؤتى في آخر الكالم بمثنى مفسر بمفردين، ليرى المـعنى في صورتين، 
يخرج فيهما من الخفاء المستوحش إلى الظهور المأنوس؛ نحو:) العلم علمان: علم األبدان، 
وعلم األديان(، ومنه قوله : اثنان ال يشبعان طالب علم وطالب مال، وقـوله : )اثـنان إذا 
صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس: األمراء والعلماء(، وقوله : ) َيْهَرُم اْبُن آَدَم َوَيِشبُّ 

ِمنُْه اْثنَاِن: الحرُص على المال، والحرص َعَلى اْلُعْمِر(.

6  االعتراض:  وهو أن يؤتى في أثناء الكالم، أو بين كالمين متصـلين فـي المـعنـى بجمـلة
معترضة أو أكثر المحل لها من اإلعراب، وذلك ألغراض بالغية منها:

أ  الدعاء: كقولك: إني-  حفظك الله -  مريٌض.

وكما في قول عوف بن محلم الشيباني يشكو ضعفه: 

ْغتـُـَها         ***         َقْد َأْحَوَجْت َسْمِعي إَِلى ُتْرُجَماٍن إِنَّ الثََّــمانِيـَن  َوُبلِّ

الدعـاء  لقـصـد  الكـالم  أثنـاء  بـه  أتـى  اعـتـراض  فهـو  ْغُتَها(،  )َوُبلِّ قوله:  في   والشـاهد 
للمخاطب بطول العمر.

ب  التنبيه: على فضل العلم: كقول الشاعر:

َرا واْعَلـْم َفِعْلـُم اْلَمـْرِء َينـُْفُعُه      ***      َأْن َسْوَف يـَْأتِـي ُكلُّ َما ُقدِّ

عـلـى  للمخـاطب  تنبـيًها  به؛  أتى  اعتراض  فهو  ينفعه(،  المرء  )فعلم  قوله:  في  والشاهد 

قدره. تنبيها على جاللة  المالئكة،  استقالال، ومرة ضمن  مرة  مرتين  ذكر  فقد  المالئكة،   فـي 

اإليضاح بعد اإلبهام: لتقرير المعنى في ذهن السـامع بذكـره مـرتين: مـرة عـلى سـبيل   4
اإلبـهـام واإلجمـال، ومـرة عـلى سبـيل التفـصـيل، واإليضاح، كـقـوله تـعالى: ژۅ  
ۉ  ۉ  ې  ې   ې  ې  ى  ىژ      ]الحـجـر: 66[ فـقـولـه: أن دابـر هؤالء:

تفسـير، وتوضيح لذلك األمر، وفائدته تفخيم شأن المبين، وتمكينه في النفس زيادة تمكن. 

ومن ذلك قوله تعالى: ژ مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت  ىت    يتجث  مث  ىث     يث  
حج  ژ      ]المجادلة: 11[  حيث عطف الخـاص على العام؛ تنبيها على شرفه فإن )الذين أوتوا 

العلم( دخلوا في المؤمنين أوال، ثم خصوا بالذكر ثانيا تعظيما لهم .
ومنه قوله تعالى:ژ ې  ې  ې  ېژ    ]المعارج: 4[، حيث ذكر الخاص وهو 
جبريـل  المعـبر عنـه بـ )الروح(، وقد دخل ضمـن العام وهـم المالئكة؛ تنبيــهـا لفضـله، 

وتعظيما له وتشريفا.
ذكـر  حـيث  ]النصر:1[  ژ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ژ    تعالـى:  قـوله  ذلـك  ومـن 
الخاص بعـد العـام، فـنصر اللَّه يشمـل جـميع الفتوحات، فعطف عليه )فتح مكة( ؛  تعظيما

 لشأن هذا الفتح، واعتناء بأمره. 

حئ  مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب   ژ  ذكر العام بـعد الخـاص: كقـوله تعالى:   3
ىب  يب  جت    حت  خت  مت     ىتژ      ]نوح: 28[  فقوله: )للمؤمنين  والمؤمنات( عام 
سبقه الخاص في قوله: » مئ     ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  « وفائدة ذلك شـمـول بـقية 

األفراد واالهتمام بالخاص لذكره ثانيا في عنوان عام، بعد ذكره أوال في عنوان خاص.
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ژ   تـعالى:  قـولـه  أيـضـا  ذلـك  ومـن 
ڻڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہژ    ]التحريم: 4[  حـيث ذكــر العـام بـعد الخـاص، فـقـد 
 أوال بالذكر تشريفا، ثم ذكره ثانيا ضمن العمـوم اعـتناء بشـأن الرسـول  خص جبريل

ووسط )صالح المؤمنين( بين المالئكة المقربين؛ تفخيما ألمرهم. 

  ]38 ]النبأ:  ڇژ     ڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڃ   ژ   تعالى:   قوله  أيضا  ذلك  ومـن 
 حيــث ذكـر العـام )المالئكة صفا( بـعـد الخـاص )الروح(  وهـو جـبريـل  وهـو داخـل

پ   2 ذكـر الخـاص بعد العـام كقوله تعالى:چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  
پ   پچ ]البقرة: 238[ ،  وفائدته التنبيه على فضل الخاص، حتى كأنه لفضله ورفعته جزء 

آخر مغاير لما قبله.
چژ    چ   چ   چ     ڃ   ڃ   ڃ   ژڃ   تــعـالـى:  قــولــه  ذلـك  ومـن 
]لقمان: 14[، حيث ذكر الخاص »ڃ  چ«  بعد ذكره في طيات العـام في قوله: بـوالـديه

 وذلك  لزيادة العناية واالهتمام بالخاص.
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لكل مقاٍم مقال، والبالغة كمـا عّرفها البالغيـون مطابقـُة الكالم لمقتـضى الحال، فالحال
قد تقتضي اإليجـاز في القـول وطي الكلـمات، وعندئذ تكـون البـالغة في أن يوجز المتكلم
ويختصر كالمه، وقد تقتضي اإلطناب وإطالة القول، وعندئذ تكون البـالغـة فـي اإلســهـاب

وإشباع القول وإطالة الكالم. 
كـالحـكـم  تالئـمه،  ومـواضع  تقتـضيه،  مـقـامـات  لإليجـاز  أن  لـك  يتـضـح  وبـهذا 
واألمثال، كما أن لإلطناب مقامات تقتضيه ومواضع تالئمه، كالمدح والفـخر والوعـظ، ومـا 
يحسن فيه اإليجاز ال يـحـسن فيـه اإلطـنـاب، وكـذلك مـا يحـسن فيـه اإلطنـاب ال يـحسن

 فيه اإليجاز.

بِيِع َوِديمٌة َتْهِمي َفَسَقى ِدَياَرَك َغْيُر ُمْفِسِدَها      ***      َصْوُب الرَّ

يـار بمطر كثير َقْد يفسدها، َفـدفع هذا  فقوله:)َغْيُر ُمْفِسِدَها( تكميل احتراسي؛ ألن ُسْقَيا الدِّ
اإليهام باالحتراس الذي جاء به. 

ومنه قوله تعالى لموسى : ژوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  
ی  یی  جئ  حئ       مئ  ىئژ      ]النمل: 12[.

َما َكاَن َعْن َبَرٍص، فجاَءت عبارة:»ۈئ  ېئ  ېئ«  فقوله: »ۆئ  ۈئ   « قْد ُتوِهُم َأنَّ َبَياَضَها ُربَّ
تكميال اْحتراسيًّا لَدْفِع هذا اإِليهام.

 خاتمة 
بلغة اإليجاز و اإلطناب

 والتذييل على ضربين: 

ژچ   تـعـالى:  كـقـوله   ، قبله  ما  على  يتوقف  بل  المعنى،  بإفادة  يستقل  ال  الذي  وهو 
چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ژ     ]سبأ: 17[،  فصدر اآلية صـريح فـي أن هـذا الجزاء 
إنما كان من أجل كفرهم، فقوله » ڇ  ڇ  ڇ  ڍ« تذييل جيء به؛ تأكيًدا لما استفيد مـن

  سابقه، ولم يجر مجرى المثل لتوقفه على ما قبله. 

ڱ   ڱ   ڱ   تـعـالـى:ژڳ   كـقوله   بإفادته،  واستقل  كليا،  حكما  تضمن  ما  وهو 
ڱں   ں  ڻ  ڻ    ڻژ       ]اإلسراء: 81[،  فقوله: »ں  ڻ  ڻ   ڻ«، تذييل أتى تأكـيدا 
لما فهم مما قبله، وهو جار مجرى  المثل؛ الستقالله باإلفادة عما قـبله بتضـمنه مـعنى كـليًّا، 

وهو: أن الباطل ال تقوم له قائمة.
: وقول أبي الطيِّب المتنبِيِّ

ُفُن َياُح بِما ال َتْشَتِهي السُّ ما ُكلُّ َمـا يتـمنَّى اْلَمــْرُء ُيْدِرُكه      ***      َتْجِري الرِّ

َد به الشاعر منطوق الشطر األول منه، وقد جرى مثاًل. الشطر الثاني من هذا البيت تذييل أكَّ

8 االحتراس أو التكميل: وهو أن يؤتى بعد كالم يوهم خالف المقصود بـما يـدفـع ذلـك   
اإليهام، مثل قول طرفة بن اْلَعْبد:

إقباال على طلبه.  يزيده  العلم، وهذا مما  فضل 

ج  التنزيه: كقوله تعالى: ژٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ ژ     ]النحل: 57[، فقوله: 

ا كبيًرا. تنزيهه تعالى عما يقولون علوًّ الكالم، والغرض منه  أثناء  اعتراض وقع في   )سبحانه( 
7 التذييل: وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها؛ تأكيدا لها.

األول: ضرب لم يخرج مخرج المثل

الثاني: ضرب جرى مجرى المثل
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إثراءات

الحشو والتطويل يعدان من عيوب الكالم، أما اإلطناب فهو ممدوح محمود 
إذا جاء مطابقا لمقتضى الحال.

الحشو هو زيادة متعينة لغير فائدة، والتطويل زيادة غير متعينة لغير فائدة.  

التكرار له صور عديدة يأتي عليها في الكالم، وله أغراض بالغية مختلفة. 

أغراض  وله  كثيـرا،  القرآن  في  ورد  وقد  اإلطناب،  أنواع  من   االعتراض 
بالغية متنوعة.

اإلطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة.

ذكر الخاص بعد العام وعكسه كثر في القرآن الكريم بصورة ملحوظة لدواع 
بالغية عديدة.

الحظ أن

الحظ أن

انتبه إلى أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

مفاهيم

اإلطناب هو عرض المعنى في عبارة زائدة بحيث تحقق الزيادة فائدة.

لإلطناب صور مختلفة أشهرها: 

1   التكرير.

2   ذكر الخاص بعد العام.

3   ذكر العام بعد الخاص.

4   اإليضاح بعد اإلبهام.

5   التوشيع: وهو أن يؤتى في آخر الكالم بمثنى مفسر بمفردين.

6   االعتراض: وهو أن يؤتى في أثناء الكالم، أو بين كالمين متصلين في المعنى

           بجملة معترضة أو أكثر ال محل لها من اإلعراب.

7   التذييل: وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها؛ تأكيدا لها. 

           وهو قسمان: تذييل يجري مجرى المثل، وتذييل ال يجري مجرى المثل.

8   االحتراس أو التكميل: وهو أن يؤتى بعد كالم يوهم خالف المقصود بما يدفع

           ذلك اإليهام، سواء وقع في وسط الكالم، أو في آخره.

ملخص الدرس

تذييل ال يجري مجرى المثلتذييل يجري مجرى المثل

التذييل قسمان
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إجابة التدريب الثاني
1   في اآلية إطناب، طريقه االعتراض، وموطنه   ژ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ ژ.

2   في البيت إطناب، طريقه التذييل، وموطنه )وأي الناس تصفو مشاربه(.
3   في العبارة إطناب، طريقه االحتراس، وموطنه )وهو مخلص(.

4   في البيت إطناب، طريقه االعتراض، وموطنه )وحاشاك(.
5   في البيت إطناب، طريقه االحتراس، وموطنه الشطر الثاني.

األنشطة اإلثرائية

1نشاط
قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد لوحة تعليمية عن صور اإلطناب.

2نشاط
من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية، قم بإعداد بحث يجيب عن هذا السؤال أيهما 

أبلغ اإليجاز أم اإلطناب.

بين ما في األمثلة اآلتية من أنواع اإلطناب: 
1   قال تعالى: ژ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ ژ 

2    قال الشاعر:
           إَِذا َأْنَت َلْم َتْشَرْب ِمَراًرا َعَلى اْلَقَذى    ***    َظِمْئَت َوَأيُّ النَّاِس َتْصُفو َمَشاِرُبُه

3   من زارك وهو مخلص فبالغ في إكرامه.
4   قال الشاعر:

ٍب      ***      َيَرى ُكلَّ َما فِيَها - وَحاَشاَك - َفانَِيا ْنَيا اْحتَِقاَر ُمَجرِّ                      َوَتْحَتِقُر الدُّ

5   قال المتنبي: 
َياِح الُهوِج َبْطًشا      ***      َوَأْسَرُع فِي النََّدى ِمنَْها ُهُبوًبا             َأَشدُّ ِمَن الرِّ

   ضع إشارة )( أمام العبارة الصحيحة، وإشارة )( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
1   اإلطناب ممدوح والتطويل مذموم.                                                               

2   ال فرق بين الحشو والتطويل.                                                                     
3   صور اإلطناب محدودة.
4   االحتراس غير التكميل.

5   ال فرق بين التطويل واإلطناب.
6   يستخدم البليغ اإلطناب ليسهل الفهم.

7   التكرار يأتي لفوائد بالغية وورد كثيرا في القرآ ن.
8   كل صور اإلطناب وردت في القرآن والسنة والشعر العربي.

9   اإلطناب يستخدم في المواطن التي يستخدم فيها اإليجاز.
10   اإلطناب واإليجاز من سمات اللغة العربية البارزة.

التدريبات

التدريب األول

التدريب الثاني

األجوبة المقررة

إجابة التدريب األول
(   1( اإلطناب ممدوح والتطويل مذموم.                                                               

(   2( ال فرق بين الحشو والتطويل.                                                                     
(   3( صور اإلطناب محدودة.
(   4( االحتراس غير التكميل.

(   5( ال فرق بين التطويل واإلطناب.
(   6( يستخدم البليغ اإلطناب ليسهل الفهم.

(   7( التكرار يأتي لفوائد بالغية وورد كثيرا في القرآ ن.
(   8( كل صور اإلطناب وردت في القرآن والسنة والشعر العربي.

(   9( اإلطناب يستخدم في المواطن التي يستخدم فيها اإليجاز.
(   10( اإلطناب واإليجاز من سمات اللغة العربية البارزة.



117
117

سة
خلام

دة ا
وح

ال  تعريف علم البيان

وأحوال التشبيه والتمثيل

الوحدة اخلامسة
أهداف الدرس:

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:
1  يذكرتعريفا لعلم البيان.

2  يفرق بين علم البيان وعلم المعاني.
3  يحدد أهم مباحث علم البيان.

4  يذكر أمثلة لمباحث علم البيان.
5  يذكر سبب دراسة علم البيان بعد علم المعاني.

علمَت من قبل أن البالغة تتكون من ثالثة علوم:
1 علم المعاني

ن الطالب - من خالل مدارسة قواعده، والوقوف على ضوابطه - من التعبير  وهو الذي أن ُيمكِّ
عن معانيه المختلفة، وأغراضه المتعددة بأساليب تتطابق مع مقتضى الحال، فيـجيـد التنكـير 
في موضعه الذي يقتضيه، والتـعريف فـي مـوضعه الذي يـليق به، والحـذف في مقـامه الذي 
يستدعيه، والذكر في مقامه الذي يـحسن فـيه، وهـلم جرا من سائر فنون علم المعاني، حـيث 
الحـال،  مقتضى  مع  المتـطابقة  المالئمة  بالخصيصة  صدره  في  يجيش  عما  التعبير  ُيْحِسُن 

وقـدسبق ذكر ذلك تفصيال فيما مضى.
2 علم البيان

وهو يختص بتصوير المعنى الواحد بأكثر من طريقة تعبيرية، ووسيلة تصويرية تتمثل في التشبيه 
والمجاز والكناية، وسندرس ألبنائنا وبناتنا هنا باب التشبيه.

3 علم البديع
وهـو العلم المنوط به النظر في تحـسين األلـفاظ والمـعاني وجـعلها فـي أجمل حلة، وأبهى 
صورة، وهو ما سوف يدرسه أبناؤنا وبناتنا في الصـف الثالث الثانوي إن شـاء الّله تـعـالى مع

 المجاز والكناية.

يتناول هذا الدرس تعريف علم البيان، وتبيـان أبوابه التي يشتمل عليها، ووجـه دراسـة عـلـم 
البيان عقب علم المعاني.

علم البيان، تعريفه، أبوابهالدرس األول

وصف الدرس

تمهيد

بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب قادًرا عىل أن:

يتعرف علم البيان.  1
يوازن بني علم البيان، وعلم املعاين، والبديع.  2

حيدد مباحث علم البيان.  3
يستخرج ألوان البيان يف مجل.  4

يفرق بني أنواع التشبيه املختلفة.  5
يأيت بأمثلة ألحوال التشبيه.  6

أهداف الوحدة اخلامسة:
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البيان في اللغة: الظهور والوضوح، يقال: َباَن الشيء بيانا إذا ا تََّضح وظهر

وفي اصطالح البالغيين: أصول وقواعد ُيْعَرُف بها كيفية التعبير عن المعنى 
الواحد بتراكيب مختلفة، وأسـاليب مـتنوعـة فـي وضوح الداللة عليه بعد 

رعاية المطابقة لمقتضى الحال.

وقـواعده  العـلـم  هـذا  بـأصول  اإلحاطة  خالل  ومن  المعاني،  من  معنى  الجود  فمثال: 
نتمكن من التعبير عن هذا المعنى بصور بيانية عديدة من التشبيه والمجاز المرسل واالستعارة 
والكناية تتالءم مع مقتضى الحال، فيمكـن أن نـقول عـن هـذا المـعنى عـلـى سبـيل التشبيه، 
)محمد كالبحر جودا(، وأن نقول عنه على سبيل المجاز المرسل، )لمحمد عَليَّ أياد عديدة(. 
وأن نقول عنه سبيل االستعارة، )في معهدنا بحر ال ينضب معينه(. وعلى سبيل الكناية، )يسير 
الجود مع محمد حيث يسير(، وغير ذلك من التراكيب المختلفة على معنى الجود كما سنبينه

 لك بعد ذلك تفصيال.
والكراهية  والحب  والخيانة  والوفاء  والذلة  والعزة  والجبن  الشجاعة  في  الحال  وكذلك 
نك علم البيان - من خالل استيعاب قـواعد التشبيه،  وغير ذلك من المعاني التي ال تتناهى ُيَمكِّ
وضوابط المجاز، وأسس الكناية - من التعبير عن أي معنى من هذه المعاني بأكثر مـن صـورة

 تعبيرية، وتركيبة فنية، بعضها أقوى وأوضح في الداللة على المعنى من بعض.

يبحث علم البيان في ثالثة أبواب:
3  الكناية. 2  المجاز اللغوي بنوعيه )المجاز المرسل، واالستعارة(       1  التشبيه    
ولذا فإن الناظر لعلم البيان من جهة اختصاصه بدراسـة هـذه األبـواب قد يكتفي في تعريفه 

بقوله: )هوعلم ُيُبحث فيه عما يتعلق بأحوال التشبيه والمجاز والكناية(.
وعقلك،  لنفسك  وأقربهما  شئَت،  أيهـما  اختـر  تـعريفان،  البـيان  لـعلم  يـكون  وبـذلك 

صحيحة. جهة  من  منبثٌق  وكالهما 

شرح الدرس

مباحث علم البيان 

يختلف  بطرق  الواحد،  المعنى  إيراد  كيفية  بها  يعرف  وقواعد  أصول  هو  علم البيان 
بعضها عن بعض في وضوح الداللة على هذا المعنى الواحد، بعد رعاية 

الحال.  لمقتضى  المطابقة 
أو هو علم ُيْبَحُث فيه عن أحوال التشبيه والمجاز والكناية.  

ملخص الدرس

عـلم البيـان درسـه البالغيون المتأخرون بعد الحديث عن أبواب علم 
مـن  المـركـب  بمنزلة  واقـع  البـالغيين  عنـد  البيان  المعاني؛ ألن علم 

التركيب يأتي بعد اإلفراد. الـمفرد، وطـبعي أن 

أنه يـجب التـفريق بين علم المعاني الذي ُيعرف به كيفية مطابقة الكالم 
لمقتضى الحـال، وعلـم البيـان الذي ُيعرف بـه كيفيـة اإلتيـان بالمعنى

الواحـد عـلى أكثـر مـن طريقة تعبيرية.

البيـان علـم يـعرف به كيـفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة  علـم 
في وضوح الداللة عليه مع مطابقة الكالم لمقتضى الحال.

إثراءات

الحظ أن

انتبه إلى

مفاهيم

الكنايةالتشبيه المجاز بنوعيه

االستعارة المجاز المرسل

مباحث علم البيان ثلثة
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َبيِّْن معنى علم البيان لغة، واصطالحا، واذكر مباحثه التي يـدرسها، وسبب وضع البالغيين 
لعلم البيان بعد علم المعاني.

التدريب الثاني

أشر بعالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
1  علوم البالغة ثالثة أولها علم البيان. 

علم البيان يدرس عند المتأخرين عقب دراسة علم البديع.   2
علم البيان ينزل من علم المعاني منزلة المركب من المفرد.   3

علم البيان يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بعد رعاية مطابقة   4
مقتضى الحال.   

علم المعاني ثالثة أبواب، والبديع أربعة، والبيان اثنان.  5

التدريبات

التدريب األول

1

2

3

4

5

)يتلو - يسبق - يضارع(

) ثالثة - اثنان - أربعة(

)فن وعلم - علم - فن (

) يطابق - ال يطابق - يعرف(

)اإليجاز - الطباق - التشبيه(

علم البيان ...........علم المعاني.           

علوم البالغة ...........

علم البيان............

علم البيان .......... مقتضى الحال    

علم البيان يبحث في ..........        

التدريب الثالث
امأل الفراغ بعبارة مناسبة مما بين القوسين:

1نشاط

من خالل مطالعتك فى شبكة المعلومات الدولية )اإلنترنت( قم بالبحث عن: 

معنى كلمة اليبان.  1

أشهر الكتب التي تناولت علم البيان.  2

2نشاط

قم بكتابة بحث عن: )الخطيب القزويني(

األنشطة اإلثرائية

األجوبة المقررة

البيان لغة: الظهور والوضوح، يقال: َباَن الشيء بيانا إذا اتََّضح وظهر.
علم البيان في اصطالح البالغيين: علم يعرف به كيفيـة اإلتيـان بالمعنى الواحـد علـى  

صورة  كل  مطابقـة  مع  بعض  مـن  أوضـح  بعضـها  متنـوعة  وأسـاليب   صور  متعددة 
لمقتضى الحال.

مباحث علم البيان ثالثة: التشبيه، المجاز اللغوي بنوعيه )المجاز المرسل واالستعارة(، 
والكناية.

سبب دراسة علم البيان بعد علم المعاني، أن علم البيان عند البالغيين بمنزلة المركب 
من المفرد؛ ولذا جاء علم البيان في ترتيبه بعد علم المعاني الذي ينهض بالكشف عن 
الخصوصيات البالغية للمفرد والمركب، أما علم البيان فينهض بالحديث عن التراكيب 

فحسب.

1
2

3

4

إجابة التدريب األول
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122

تعريف التشبيه

بِيُه: الِمْثُل، والجمع َأْشَباٌه  َبُه والشَّ ْبُه والشَّ التشبيه لغة: التمثيل، قال ابن منظور: )الشِّ
وَأْشَبه الشيُء الشيَء ماثله، وفي المَثل: َمْن َأْشَبه َأَباه فما َظَلم()1(. 

وعند علماء البيان: هو الداللة على مشاركة أمر ألمر آخر في معنى مشترك 
بينهما بأداة ملفوظة أو ملحوظة، لغرض يتوخاه المتكلم.

مثل قول الشاعر يخاطب ممدوحه:  
ْيِف في ِقَراِع اْلُخُطوِب)2( َجاَعِة    ***     َواإِلْقَداِم َوالسَّ أ نت كاللَّيث في الشَّ

 

يتنـاول هـذا الدرس تعريـف التشبيه لغـة واصطـالًحـا، وعنـاصر التشبيـه وأركـانه، ومفهـوم
 الطرفين، وخصائصهما، وتعريف وجه الشبه، ومفهوم أدوات التشبيه.

 )1(   لسان العرب البن منظور )ش.ب.هـ(.
)2(   قراع الخطوب: مصارعة الشدائد والتغلب عليها.

_______

التشبيه: تعريفه، وأركانهالدرس الثاين
أهداف الدرس:

بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:
1  يذكر تعريفا للتشبيه.
2  يذكر أركان التشبيه.

3  يفرق بين أركان التشبيه.
4  يأتي بأمثلة من القرآن الكريم توضح مفهوم التشبيه.

5  يأتي بأمثلة حياتية تبين أركان التشبيه.
6  يفرق بين وجه الشبه التحقيقي الحسي، ووجه الشبه التحقيقي العقلي.

7  يستخرج أركان التشبيه من أمثلة مقدمة إليه.

وصف الدرس

شرح الدرس

إجابة التدريب الثالث

علم البيان يتلو علم المعاني.  1
علوم البالغة ثالثة.  2

علم البيان فن وعلم.  3
علم البيان يطابق مقتضى الحال.  4

علم البيان يبحث في التشبيه.  5

إجابة التدريب الثاني

)( علوم البالغة ثالثة أولها علم البيان.  1
)( علم البيان يدرس عند المتأخرين عقب دراسة علم البد يع.  2
)( علم البيان ينزل من علم المعاني منزلة المركب من المفرد.  3

)( علم البيان يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بعد رعاية مقتضى الحال.  4
)( علم المعاني ثالثة أبواب، والبديع أربعة ، والبيان اثنان.  5
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ومثله قول المعتمد بن عباد يصف جمال امرأة:

ا )1( َبا َعْرًفا َوُغْصُن النََّقا  َقدَّ ْبُي ِجيًدا َواْلَغَزاَلُة ُمْقَلًة      ***     َوَرْوُض الرُّ ِهَي الظَّ

حيث شارك المشبه )هي( - الضمير العائد على المحبوبة - المشبه به )الظبي( في معنى 
مشترك بينهما، وهو طول العنق الذي عبر عنه الشاعر بقول )جيدا(، والرابط بينهما هـو األداة 
الملحوظة من العبارة والتي لم يتلفظ بها الشاعر، والتـقدير هي كالظبـي جيدا، وهكذا الحـال 
في بقية التشبيهات في هـذا البيـت، والغـرض مـن التشبيه هـو بيـان حـال المـشبه، وتـزيينه، 

والثناء عليه.
ومثله قوله تعالى:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃژ )2(.

بـينـهـما،  مـشتـرك  مـعنى  فـي  )األعالم(  بـه  المـشبه  )السفن(  المـشبه  شـارك  حـيث 
وهـو الضـخـامـة المحذوفة من اآلية القرآنية، والرابط بين المشبه والمشبه به هو أداة التشبيه 

 الملفوظة الكاف، والغرض من التشبيه: بيان حال المشبه.

عناصر التشبيه، وأركانه المختلفة

من خالل هذا التعريف بأمثلته السابقة يتضح لَك أن أسلوب التشبيه يرتكز على خمسة عناصر 
تتمثل في اآلتي:

المشبه وهو: المراد باألمر األول في التعريف.  1
المشبه به وهو: المراد باألمر الثاني في التعريف.  2

وجه الشبه وهو: المراد بقولنا في التعريف: في معنى مشترك بينهما.  3
أداة التشبيه وهي: المراد بقولنا:  بأداة ملفوظة، أي: )مذكورة(  أو ملحوظة، أي:)محذوفة(.   4

الغرض الذي يقصده المتكلم من جراء التعبير بأي تشبيه من التشبيهات.  5
________

)1( الجيد: العنق الطويل وهو صفة مستحبة في المرأة، المقلة: العين شبه المرأة في سعة عيونها بعـيون الغزالن  المشـهورة بهذه الصفة. 
روض الربا: األزهار النابتة على المرتفعات. عرفا: رائحة ذكية، شبه رائحة المرأة بأزهار الربا في طيب الرائحة وذكائها. غصن النقا: شجر 

 ينبت في منابت حسنة فغصونه معتدلة. شبه قوام محبوبته بالغصن في اعتداله ورشاقته.
)2( الجواري: السفن. األعالم : جمع علم وهي الجبال.

حيـث شـارك المشبه )أنت( - الضـمير العـائد على الممدوح - المـشبه به )الليث والسيف( 
في معنى مشترك بينـهما، وهـو الشـجـاعــة واإلقـدام، في التـشبيه األول، و )قراع الخطوب( 
في التشبيه الثانـي، والرابط بيـنهما هـنا هـو أداة التشبيـه )الكاف( وهـي األداة الملفـوظـة أي

المذكورة في الكالم، والغرض من التشبيه: هو بيان حال المشبه.

طرفا التشبيه

البالغيون  عليهما  أطلق  وقد  به،  والمشبه  المشبه  هما:  التشبيه  في  األساسيان  الركنان 
تلقائيا. إليهما  ذهنك  يذهب  أن  يجب  الطرفين  لفظة  البالغة  كتب  في  تقرأ  فحينما  الطرفين. 

 وال بد في كل تشبيه - كما سبق في األمثلة - من وجود هذين الطرفين.

هل يجوز حذف الطرفين؟

في  المشبه  حذفت  لو  ألنك  مطلقا؛  حذفهما  يجوز  ال  أنه  الركنين  هذين  خصـائص  من 
التشبيه  لـتحول  الطريق(  في  بحرا  )رأيت  وقـلت:  العـلم(،  سـعة  في  كالبحر  قولنا:)محمد 
إلى استعارة تصريحية، ولـو قـلَت: )فاض محمٌد علما(، وحذفَت المشبه به البحر، وتركت 
الزما من لوازمـه وهو كلمة )فـاض( لتحول التشبيه إلى استعارة مكنـية؛ ألن االستعارة - كما 

ِمنُْه بقية األركان. سيأتيك - هي تشبيه ذكر فيه أحد ركنيه، وُحِذَف 
عن  الكالم  يخرج  ال  وعندئذ  دليل،  عليه  دل  إذا  به  للعلم  المـشبه؛  حـذف  يجـوز  لكـن 

التشبيه؛ ألن المحذوف المقـدر فـي حـكم المذكور الثابت، مثل قوله تعالى: ژٿ  ٿ  ٿ  
ٹ  ٹ  ٹژ    ]البقرة: 18[، فالمـشبه محـذوف دل عليه سياق اآليات السابقة التي تتحدث

فإذا قلنا: )محمد كاألسد في الشجاعة( فإن )محمد( هو المشبه، و)األسد( هو المشبه به،  
وصفة الشجاعة هي وجـه الشبه، والكاف هي أداة التشبيه، والغرض من التشبيه هـنا: بيان حال 

المشبه في صفة الشجاعة.
وهكذا دواليك في نحو: )هند كالبدر في الجمال(، )وحازم كالسيف في المضاء(، و )علي 

يحكي البحر في العطاء(.
هذه هي عناصر التشبيه التي يجب أن يعيها أبناؤنا الطالب، وقد أجمع علماء البالغة على 
ى أركان التشبيه، وجميعها لها تقسيمات وتفريعات سنعرض  أن العناصر األربعة األولى تسمَّ

لها بالتفصيل الحقا.
مـلفوظ  غير  أو  مرئي  غـير  عـنصر  فهو  التشبيه(  من  الغرض  )وهو  الخامس  العنصر  أما 
بطبـيعة الحـال؛ ألنه يكـون كـامنا في عقل ُمنِْشئ التشبيه، فهـو غير موجود أصال في الكالم، 
ولكنه مفهوم منه بداهة؛ ألنه يستحيل أن يكـون هناك تشبيه، وال يؤدي غرضا من األغراض 
التي سنبينها لك الحقا، فبقيت العناصر األربعة األولى هي المرصودة في العبارة، وهي التي

يسميها البالغيون أركان التشبيه.
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صراحة عن المنافقين، والتقدير)هم صم بكم عمي(.

        ونحوه قول عمران بن حطان يخاطب الحجاج:

افِر)1(. َأَسٌد َعَليَّ َوفِي الُحُروِب َنَعاَمٌة      ***      َفْتَخاُء َتنِْفُر ِمْن َصِفيِر الصَّ

المبتدأ المشبه )أنت(، ألنه مفهوم من سياق الكالم،  والتقدير: أنت كأسد علي، فحذف 
ومثله: إذا ُسئْلَت )كيف حال علي في مرضه(؟ فأجبَت قائال: )كالـزهرة الذابِلِة( فإِن )كالزهرة( 
الذابلة( فالمبتدأ المشبه )هو( مقدرفي اإلجابة؛  خبٌر لمبتدأ محذوف، والتقدير:)هو كالزهرة 

ألنه مذكور في السؤال بلفظ )علي(.
ومن هنا فإن هذا األسلوب - وما جاء على منواله - يعد من قبيل التشبيه، وليس من قبيل 

 االستعارة كما ذهب ثِقاُت البالغيين.

وجه الشبه

_________
ا احلجاج بن يوسف الثقفي حني دخلت عليه غزالة احلرورية هي وزوجها  )1( البيت من ضمن أبيات ثالثة قاهلا عمران بن حطان مـعرِّ

شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباين الكوفة يف تسعائة فارس فتحصن منها، وأغلق عليه قرصه فكتب إليه عمران بن حطان، وكان احلجاج قد 
لجَّ يف طلبه لقتله فقال متهكا به:

 ثم لحق بالشام فنزل على روح بن زنباع.
)2( اإليضاح في علوم البالغة للقزويني ص5 25

***       َفْتَخاُء َتنِْفُر ِمْن َصِفْيِر الّصـَافِــِر َأَسٌد عليَّ وفي الحروِب َنعـامٌة       
***       َبْل َكاَن َقْلُبَك فِي َجنَاَحْي َطاِئــِر هاَل َبَرْزَت إَِلى َغَزاَلَة فِي اْلَوَغى        

ابِــر َصَدَعْت َغـَزاَلـُة َقـْلـَبُه بَِفَوارٍس      ***      َتـَرَكـْت َمـَدابَِره َكَأْمِس الدَّ

تعريفه  لَك من  استبان  التشبيه، كما  أركان  الثالث من  الركن  الشبه: هو  وجه 
فيه  يشترك  الذي  المعنى  )هـو  بقوله:  القزويني  الخطيب  عرفه  وقد  السابق. 

تخييال()2(. أو  تحقيقا  الطرفان 

والمراد بالمعنى: الصفة أو الصفات المشتركة التي تكون بين الطرفين. ولكن يـجب أن تكون 
هذه الصفة أو تـلك الصفات في المشبه به أعرف وأشهر، وأوضح وأظهر، وأقوى وأكمل من 

صفة المشبه عند المقارنة بين صفات الطرفين. 
أقوى  هي  به  المشبه  في  الشجاعة  صفة  فإن  الشجاعة(  في  كاألسد  )محمد  قلنا:  فإذا 
في  كالبدر  )هند  نحو:  في  دواليك  وهكذا  المشبه،  في  عليه  هي  مما  وأشهر  وأعرف  وأكمل 
الشبه  وجه  فإن  العطاء(  في  البحر  يحكي  و)علي  المضاء(،  في  كالسيف  و)حازم  الجمال(. 
المشبه لمن  في هذه األمثلة أقوى وأكمل، وأعرف وأشهر، وأوضح وأظهر مما هو عليه في 

 يتأمل ويقارن.

 والمراد بوجه الشبه التحقيقي: أن هذه الصفة أو الصفات المشتركة تكون ثابتة ومتحققة 
في الطرفين حسا أو عقال.

مثال وجه الشبه التحقيقي الحسي: محـمد كالشمس في الوضاءة.

ومثال وجه الشبه التحقيقي العقلي: محمد كاألسد في الشجاعة، فكلٌّ من الشجـاعة، وهي 
معنى عقلي، والوضـاءة وهي معنى حـسي أمران ثـابتان متحققان في الطرفين، وليسا بمتخيلين 

على أي حال من األحوال.
يمكن وجـودها  المشتركة ال  الصـفات  أو  الصفة  أن هذه  التخييلي:  الشبه  بوجه  والمراد 
في المشبه به إال على سبيل التأويل والتخييل، أي: أن المـعنى المشـترك بين الطرفين موجـود 

في المشبه حقيقة، ولكنه متخيٌل متأوٌل في المشبه به، مثل قول ابن بابك )1(.

َماَك َفَأْبَصَرا َل اللْيُل السِّ َوَأْرٍض َكَأْخاَلِق اْلِكَراِم َقَطْعُتَها     ***     َوَقْد َكحَّ

فوجه الشبه وهو السعة موجود على حقيقته في المشبه األرض، لكنه متخـيل متـأول في 
المشبه به أخالق الكرام ، والذي سوغ للشاعر ذلك هو أن أخالق الكرام لما كانت توصف بالسعة 
والضيق تشبيها لها باألماكن الواسعة والضيقة تخيل الشاعر أخالق الكـرام شيـئا له سعـة، و جعـلت 
حقيقة  )األرض(  المشبه  في  موجود  السعة  وهو  الشبه  فوجه  بها،  الواسعة  األرض  فشبه  فيها  أصال 

الكرام. به أخالق  المشبه  متأول في  ومتخيل 

أداة التشبيه

أداة التشبيه هي الركن الرابع من أركان التشبيه، وهي الرابط الذي يربط بين 
الطرفين، ويدل على إلحاق المشبه بالمشبه به في معنى مشترك بينهما.

ربطت  الكاف  وهي  التشبيه  أداة  فإن  سرعته(،  شدة  في  كالطائر  الفرس  هذا   ( قلَت:  فإذا 
هنا بيـن الطرفين، وألحقت المشبه )الفرس( الناقص في صفة السـرعة بـالمشبه بـه )الطائر( 

السرعة. صفة  في  واألكمل  واألشهر  األعـرف 
________

ابن بابك: هو عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك، شاعر مشهور، له ديوان كبير وأسلوب رائق فـي نظـم الشعر، مدح عضد    )1(
بن  الصاحب  حـضرة  فـي  يشـتو  كـان  أنـه  الدهـر  يتيـمة  صاحب  وذكر  الجـوائز،  لـه  وأجزلوا  وغيـرهما،  عباد  بن  والصاحب  الدولة 

و ُيَصيُِّف في وطنه، وقد ذكر ذلك في بعض قصائده، ينظر معاهد التنصيص للعباسي64/1. عباد،  
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 التمثيل.

 الداللة على مشاركة أمر ألمر في صفة مشتركة بينهما بأدوات 
معلومة ملفوظة أو ملحوظة لغرض يقصده المتكلم.

 هما المشبه والمشبه به وسميا بذلك؛ ألن كل واحد منهما يكون 
أصال وعمدة وطرفا أساسيا في قضية التشبيه.

هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقا أو تخييال.

 مثل الوضاءة في نحو: )علي كالشمس(.

مثل الشجاعة في نحو: )محمد كاألسد في الشجاعة(.

مثل السعة في قول الشاعر: )وأرض كأخالق الكرام(، فإن السعة 
محققة في المشبه، متخيلة متأولة في المشبه به.

هي ألفاظ تربط بين الطرفين، وتدل على إلحاق المشبه بالمشبه به 
في معنى مشترك بينهما.

ملخص الدرس

التشبيه لغًة

وجه الشبه

تحقيقا عقليا

وفي االصطالح

تحقيقا حسيا

طرفا التشبيه

تخييال وتأويال

أدوات التشبيه

أركان التشبيه أربعة

أداة التشبيهوجه الشبهالمشبه بهالمشبه

إثراءات

المشبه يجوز حذفه للعلم به إذا دل عليه دليل؛ ألن المحذوف المقدر 
الثابت. الموجود  في حكم 

أن الطرفين )المشبه والمشبه به( يجب أن يكونا موجودين في الكالم، 
ْرُه - لتحول التشبيه إلى استعارة تصريحية،  ولو حذفت المشبه، - ولم ُتَقدِّ
ولو حـذفَت المشبه به، وتركت الزما من لوازمه لتحـول التشبيـه إلى 

استعارة مكنية.

أن وجه الشبه المتحقق في الطرفين يجب أن يكون أقوى وأظهر وأشهر 
وأعرف في المشبه به منه في المشبه. 

مشتركة  صفات  أو  صفة  في  ألمر  أمر  مشاركة  على  الداللة  هو 
ملحوظة.  أو  ملفوظة  بأدوات  بينهما 

هما المشبه والمشبه به. 

هو الصفة أو الصفات التي يشترك فيه الطرفان تحقيقا أو تخييال. 

الحظ أن

مفاهيم

انتبه إلى

التشبيه

انتبه إلى

الطرفان

وجه الشبه
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ال التدريب األول 

أشر بعالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
1   التشبيه يتكون من خمسة عناصر أربعة ُيلفظ بها وعنصر غير مرئي. 

2   أركان التشبيه هي أعمدة التشبيه وال يمكن االستغناء عن أي ركن منها. 
3   ال يجوز حذف المشبه مطلقا حتى لو دل عليه دليل. 

4   وجه الشبه هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقا أو تخييال. 
5   التشبيه من فنون علم البيان التي أوالها القدماء عناية خاصة. 

6   ال يجوز حذف الوجه واألداة. 
7   يشترط في المشبه أن يكون أعرف في وجه الشبه من المشبه به. 

8   وجه الشبه التخييلي يكون في المشبه والتحقيقي يكون في المشبه به. 
9   وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين الطرفين. 

10   وجه الشبه الشجاعة في نحو: )محمد كاألسد( محقق تحقيقا حسيا. 
11   وجه الشبه الرائحة الطيبة في نحو: )ثناء كالعطر( متخيل متأول. 

التدريبات

_________
)1( كيوان: زحل، وهو أعلى الكواكب السيارة.

التدريب الثاني

َبيِّْن طرفي التشبيه والوجه واألداة فيما يأتي:

1   قال تعالى:  ژجئ  حئ   مئ    ىئ  يئ  جب  حب  خبژ.
2   قال تعالى:  ژ ىئ  ی  ی  ی      ی  جئ  حئ  مئژ  .

3   قال أبو العالء المعري:
َياِء َوإِْن َجا      ***      َوْزَت ِكيَواَن فِي ُعُلوِّ اْلَمَكانِ)1( ْمِس فِي الضِّ    َأْنَت َكالشَّ

4   قال حافظ إبراهيم:
             َأحـِنُّ لُهْم َوُدوَنُهُم َفالة      ***      َكـَأنَّ َفِسيَحَها َصْدُر الَحِليِم 

5   وقال الشاعر:
َبــــاْح ٍة فِيَها َنِسيُم الصَّ         َكَأنَّ َأْخاَلَقَك فِي ُلْطِفَها      ***      َوِرقَّ

6   وقال الشاعر:
       َكَأنـََّما المـَاُء فِي َصَفاٍء      ***       َوَقْد َجَرى َذاِئـُب اللَُّجـْيِن

التدريب الثالث
َميِّْز وجه الشبه التحقيقي من التخييل فيما يأتي:

1   قال القاضي التنوخي:
َفَقا ُهَما      ***     فِي اْلَعْيِن ُظْلٌم ِوإِْنَصاٌف َقْد اتَّ َفاْنَهْض بِنَـاٍر إَِلـى َفْحـٍم َكَأنَّ

2   وقال الصاحب بن عباد وقد أهدى إلى القاضي إلى أبي الحسن علي بن عبد العزيز    
      الجرجاني عطرا: 

ِذي َنْفِسـي َلُه     ***     َمـَع ُقْرِب َعْهِد لَِقاِئِه ُمْشَتاَقْة ها اْلَقاِضي الَّ        َيا َأيُّ
َما َأُْهِدي َلُه َأْخاَلَقْه          َأْهَدْيُت ِعْطًرا ِمْثَل طِيِب َثنَاِئِه      ***      َفَكــَأنَّ

3    قال ابن طبابا العلوي األصفهاني:
َكَأنَّ اْنتَِضاَء اْلَبْدِر ِمْن َتْحَت َغيِمِه   ***      َنَجــاٌء ِمَن اْلَبأَســاِء َبْعَد ُوُقوِع

4    قال الشاعر:
ْت بِنَـا َوَكَأنَّـَها     ***      َفَرٌس ُيَهْرِوُل َأْو َنِسْيٌم َساِري َكــْم نِْعَمٍة َمـرَّ

5    قال قيس بن األسلت: 
َرا حيَّـٍة ِحيـَن َنـوَّ ا َكَما َتَرى  ***    َكـُعـنُْقـْوِد ُمالَّ ْبِح الثَُّريَّ َوَقْد اَلَح فِي الصُّ

6    قال الشاعر: 

ْنَيا ُهُمو   ***      َكالظِّلِّ فِي اإِلْقَباِل، َواإِلْدَباِر ْنَساُن ، َوالدُّ اْلُعْمُر، َواإْلِ
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إجابة التدريب الثالث
وجه الشـبه تخييلي تأويلي؛ ألن الوجه وهـو الهيئة الحاصلة من تداخل اإلشراق مـع  

الظلمة ال يتأتى على سبيل التحقيق في المشبه به الظلم واإلنصاف بل هو متخيل.
وجـه الشبه تـخييلي تأويلي؛ ألن الرائحة الطيبة وهي وجه الشبه ال تـوجد في المشبه 

به طيب الثناء على سبيل الحقيقة بل هي فيه على سبيل التأويل والتخييل.
وجه الشبه تخييلي تأويلي؛ ألن الظهور بعد االختفاء ال يوجد في المشبه به إال على سبيل 
التخييل، ولكنه موجود في المشبه انقضاء البدر من تحت غيمه على سبيل التحقيق الحسي.
وجه الشبه تحقيقي؛ ألن وجه الشبه وهو المرور السريع يوجد في الطرفين على سبيل التحقيق.

وجه الشبه تحـقيقي؛ ألن وجه الشبه وهو الهيئة الحاصلة من هوى أجرام مشرقة مستطيلة 
متناسبة المقدار متفرقة في جواب شيء مظلم يوجد في الطرفين على سبيل التحقيق.

وجه الشبه تحقيقي؛ ألن وجه الشبه وهو اإلقبال واإلدبار يوجد في الطرفين على سبيل التحقيق.

1

2

3

4
5

6

1نشاط

أركان  بهـا  أبيـاتا  اذكر  عليك،  المـقرر  والنصـوص  األدب  كتـاب  فى  مطالعتك  خالل   مـن 
التشبيه األربعة.

2نشاط

اذكر ثالثة أمثلة من واقع حياتك ذكر فيها طرفا التشبيه.
3نشاط

من خالل مطالعتك لكتب البالغة الموجودة فى مكتبتك قم بكتابة بحث عن التشبيه.

إجابة التدريب الثانياألنشطة اإلثرائية
1   الطرفان: المشبه: الضمير في كأن )هن( وهو يعود على الحور العين، والمشبه به: )بيض 

مكنون( والوجه الصفاء والنقاء، واألداة كأن، وهي حرف التشبيه.   
في  والطرفان  كالعهن(  الجبال  الثاني:)  كالمهل(،  )السماء  األول:  تشبيهان:  اآلية  في    2
   التشبيه األول )السماء( مشبه، و)المهل( مشبه به، ووجه الشبه محذوف وهو التساقط، 

   واألداة الكاف وهي حرف.
   والتشبيه الثاني طرفاه المشبه )الجبال(، والمـشبه به )العهن(، ووجـه الشـبه محـذوف،

    وهو الهشاشة وعدم التماسك، واألداة الكاف وهي حرف.
3   المشبه في البيت المعري )الضمير أنت العائد على الممدوح(، والمشبه به )الشمس(، 

ووجه الشبه )الضياء( وأداة التشبيه مذكورة، وهي حرف الكاف.    
4    المشبه في بيت حافظ إبراهيم )الفالة الفسيحة(، والمـشـبه به: )صدر الحليم(، ووجـه

     الشبه: السعة، واألداة المذكورة، وهي الحرف كأن.
5    المشبه: األخالق، والمشبه به: نسيم الصباح، ووجه الشبه: مذكور وهو الرقة واللـطف، 

   واألداة مذكورة، وهي الحرف كأن.
6    المشبه:الماء، والمشبه به:الفضة المذابة )ذائب اللجين(، ووجـه الشبه: مذكـور وهـو  

   الصفاء، واألداة مذكورة وهي الحرف كأن.

األجوبة المقررة

إجابة التدريب األول

)( التشبيه يتكون من خمسة عناصر أربعة ُيلفظ بها وعنصر غير مرئي.  1
)( أركان التشبيه هي أعمدة التشبيه وال يمكن االستغناء عن أي ركن منها.  2

)( ال يجوز حذف المشبه مطلقا حتى لو دل عليه دليل.  3
)( وجه الشبه هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقا أو تخييال.  4

)( التشبيه من فنون علم البيان التي أوالها القدماء عناية خاصة.  5
)( ال يجوز حذف الوجه واألداة.  6

)( يشترط في المشبه أن يكون أعرف في وجه الشبه من المشبه به.  7
)( وجه الشبه التخييلي يكون في المشبه والتحقيقي يكون في المشبه به.   8

(  9( وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين الطرفين.
(  10(وجه الشبه الشجاعة في نحو: ) محمد كاألسد( محقق تحقيقا حسيا.

(  11( وجه الشبه الرائحة الطيبة في نحو: )ثناء كالعطر( متخيل متأول.
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أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يذكر تعريفا للتشبيه الحسي.
2  يذكر أنواع التشبيه الحسي، مع اإلتيان بأمثلة توضح هذه األنواع.

3  يذكر تعريفا للتشبيه العقلي.
4  يأتي بأمثلة توضح أنواع التشبيه العقلي.

5  يعرف التشبيه المقلوب، مع ذكر أمثلة توضح التعريف.
6  يذكر أنواع التشبيه باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما.

7  يستخرج أنواع التشبيه باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما من أمثلة مقدمة إليه.

مضى بنا الوقوف على أركان التشبيه األربعة إجماال، وهنا نشرع بحول اللَّه وقوته في الحديث 
عنها تفصيال، ونبدأ بالحـديـث عـن أقسـام التشبيه بالنظـر للطرفين، وهـو بهـذا االعتـبـار لـه

 ثالثة أقسام:

وصف الدرس
يتناول هذا الدرس مفهوم الطرفين من حيث الحسية والعقلية، وأنواع التشبيه الحسي، وأقسام 
التشبيه باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما، ومفهوم التشبيه المقلوب، وصوره في الكالم العربي.

أحوال الطرفين )المشبه والمشبه به( من حيث الدرس الثالث
الحسية والعقلية

شرح الدرس

األول
أحوال الطرفين من حيث 

الحسية والعقلية

الثاني
أحوال الطرفين من حيث 
اإلفراد والتركيب والتعدد

الثالث
أحوال الطرفين من حيث 

التصريح والتضمن

أقسـام التشبيه بالنظـر للطرفين

أوالً : أحوال الطرفين من حيث الحسية والعقلية
ولكن قبل الحديث عن أحوال الطرفين من حيث الحسية والعقلية ينبغي الوقـوف أوال 

 على ماهية الحسي والعقلي، فنقول وباللَّه التوفيق:
مفهوم الحسي1 

مفهوم الحسي الحسي: هو المدرك - هو أو مادته )أي: أجزاؤه( - بإحدى الحواس الخمس 1
الظاهرة: البصر والسمع والشم والتذوق واللمس.

وبناء على هذا التعريف فإن التشبيه الحسي ينقسم قسمين:
القسم األول: الحسي الحقيقي: وهـو مـا كان الطرفـان فـيه مـدركين علـى حقيقتهما بإحدى 

الحواس الخمس.
فمثال ما يدرك فيه الطرفان بحاسة البصر:

والفيل  واالعتـدال،  االستـواء  فـي  بالرمح  والقـد  الحـمرة،  في  بالورد  الخـد  تشبيـه 
ۇژ   ۇ   ژڭ  العين:  الحور  تشبيه  في  تعـالى  قوله  ومنه  الضخامة،  في   بالجبل 

]الرحمن: 58[.
ومثال ما يدرك فيه الطرفان بحاسة السمع: 

صوت وتشبيه  بالهمس،  الضعيف  الصوت  وتشبيه  بالمزاميِر،  الحسنِة  األصواِت   تشبيه 
الرحِل بصوِت الفراريِج في قول ذي الرمة:

َكَأنَّ أْصَواَت - ِمْن إِيَغالِهنَّ بِنَا -    ***      َأَواِخَر اْلَمْيِس إِْنَقاُض اْلَفَراِريج)1(

ومثال ما يدرك فيه الطرفان بحاسة الشم:
 تشبيه النكهة الطيبة بالعنبر، وتشبيه الريحان بالمسِك.

ومثال ما يدرك فيه الطرفان بحاسة التذوق:
تشبيه الفواكه الحلوة بالعسل، والريق بالخمر.

_________
َحال التي توضع عىل ظهور اإلبل، واملراد به الرحال هنا. اإلنقاض: مصدر أنقضت الدجاجة: أي: صوتت،  )1( امليس: شجر تتخذ منه الرِّ

يقول: كـأن أصوات الرحل عند احتكاكها من شدة رسعة اإلبل التي يمـتطوهنا كأصـوات الفراريج، وهي صغار الدجاج.
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ومثال ما يدرك فيه الطرفان بحاسة اللمس: 
تشبيه الجلد بالحرير في النعومة  ومنه قول ذي الرمة:

َلها َبَشٌر ِمْثُل اْلَحِريِر َوَمنْطٌِق      ***      َرِخيـُم اْلحَواِشـي ال ُهَراٌء َوال َنْزُر

ُه ُكـوَنا َفَكـاَنَتا       ***      َفُعوالِن بِاألَْلَباِب َما َتْفَعُل اْلخْمر)1(. َوَعْينَاِن َقاَل اللَّ

القسم الثاني: الحسي الخيالي: وهو ما كانت الصـورة الكـليـة فيـه خيالية، والعناصرالجـزئية 
مدركة بإحدى الحواس الخمس.

مثل قول الصنوبري:

ـد َب َأْو َتَصــعَّ ـيـ       ***       ِق إَِذا َتَصـوَّ ـقَّ وَكَأنَّ ُمْحـَمرَّ الشُّ
َأْعاَلُم َيـاُقــوٍت ُنِشــْر      ***      َن َعَلى ِرَماٍح ِمْن َزَبْرَجْد )2(

فصورة المشبه به الكلية متخيلة؛ ألنـها غـير موجـودة في الواقع المنظور كما هو واضٌح 
 - مـنفردة  والرمـاح   - منفردا  والياقوت   - منفردة  )األعالم  وهي  الجزئية  عناصرها  أما  لَك، 

البصر. والزبرجد منفردا( كل واحدة منها مدركة بحاسة 

مفهوم العقلي2 

العقلي هو: ما لم يدرك - هو أو مادته ) أي: أجزاؤه( - بإحدى الحواس الخمس.

وبناء على هذا التعريف يدخل في العقلي ثالثة أشياء:

األول: العقلي الغرزي

والشبع،  والجوع  واأللم  كاللذة  اإلنسانية  النفس  بها  ُتحسُّ  التي  الوجدانية  األشياء  وهي 
والري والعطش، والحزن والفرح، والخوف واألمن، والهـلع والسعـادة، والغضـب والرضـا، 

)1( بشر: جمع بشرة، أي: جلد شبه جلدها في النـعومة بالحـرير. منطق رخيم الحواشي: أي فيه تقطع مستحسن. الهراء: الكالم الهزر 
الساقط . نزر: قليل يدل على ِعيٍّ وحصر. والمعنى: أن كالمها مختصراألطراف ال قليل وال كثير.

)2(ُمْحَمر الشقيق: أي: الشقيق الُمْحَمر، والمراد به شقائق النعمان، وهو ورٌد أحمر في وسطه سواد، سمي  بشقـائق النعمـان؛ قيل ألن 
النعمان بن المنذر الذي كان ملكا على إمارة الحيرة في الجاهلية أول من حماه، أو أضيفت إلى النعـمان بمعـنى الدم ألنها تشبهه في 

اللون. تصوب: مال إلى أسفل، تصعد: مال إلى أعلى مستقيما، الياقوت والزبرجد: حجران كريمان.

_________

الثاني: العقلي الحقيقي غير الغرزي

وهي األشياء التي يدركها العـقـل إدراكا صرفا، ويتصورها تصورا محـضا، وال ُيحس به 
وجدانيا كما سبق، مثـل: الخـير والشـر، والذكاء والغباء، والحق والباطل، والموت والحياة،

والعلم والجهل، وهلم جرا.
مثل: تشبيه العلم بالحياة في اإلفادة، و)الجهل بالموت( في عدم اإلفادة، وتشبيه )الضالل عن 

الحق بالعمى( في عدم االهتداء.

الثالث: العقلي الوهمي
وهو كما يقول الخطيب القزويني: )ما ليس مدركا بشيء من الحواس الخمس الظاهرة مع 

أنه لو ُأْدرك لم ُيْدرك إال بها()1(.
كما في قول امرئ القيس:

 
َأَيْقُتُلنِي واْلـَمْشَرفيُّ ُمَضاِجِعي     ***     َوَمْسنُوَنٌة ُزْرٌق َكَأْنَياِب أْغَواِل)2(

فإن الغول حيوان خرافي متوهم على زعم العرب الجاهليين، لكننا لو افترضنا وجوده فسوف 
ندركه بحاسة البصر.

ال  فإنـنا  ]الصـافـات:65[  ڻژ   ڻ   ڻ    ژں   تـعـالى:  قـولـه  وعلـيه 
 ، نـرى الشيـاطـين، ولكنها لو ظهرت لنا فسندركها بحاسة البصر كما كان يراها سليمان 
المسجد علـى حسب مـن سـواري  فـي سـارية  ورآه وربـطه    للنبي  الشيطان   وكما ظهر 

 القصة المشهورة.

 أقسام الطرفين من حيث الحسية والعقلية3 

وبناء على ما سبق إذا تأملنا في الطرفين مليا فسنجد بمقتضى القسمة العقلية أن الطرفين 

)1( اإليضاح للقزويني 254 بتصرف يسير.

)2( المعنى: أيقتلنى ذلك الرجل الذي يتوعدني، والحال أن ُمَضاِجعي سيٌف منسوب إلى مشارف اليمن، وسهاٌم محددة النصال صافيٌة 

مجلوة. وأنياب األغوال مما ال يدركها الحس؛ لعدم وجودها مع أنها لو أدركت لم تدرك إال بحاسة البصر.

تدرك  ال  ولكنـها  انتابته،  إذا  المرء  بها  يشعر  اإلنسانية  النفس  في  مغروزة  األمور  هذه  فكـل 
بالحـواس الخمس، وال تدرك أيضـا بالعـقـل الصرف بـل هـي مـن الوجـدانيـات المـغروزة 

فـي النفس اإلنسانية مثل: تشبيه الجوع بالنار، وتشبيه شدة العطش بتسعر اللهب.
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بهذا االعتبار ينقسمان إلى أربعة أقسام:

األول- تشبيه المحسوس بالمحسوس

وهو أن يكون الطرفان حسيين: أي: مدركان بإحدى الحواس الخمس )السمع - البصر 
و)البحر(  )أنت(  فالطـرفان  العطاء،  في  كالبحر  أنت  كقولنا:  اللمس(   - التذوق   - الشـم   -

مـشتركان فـي إدراكهما بحاسة البصر، فهما حسيان، ومـنه قـوله تعالى: ژڄ ڄ  ڄ  ڃ  
]الرحمن:24[  فالطرفان حسيان كما هو واضح. ڃ  ڃژ  

الثاني - تشبيه المعقول بالمعقول
كالحيـاة(،  )العلم  نحـو:  بالعـقل:  مـدركـان  أي:  عقلـيين:  الطرفـان  يكـون  أن  وهـو 
إدراك  أمور عقلية ال يمكن  العلم والحياة، والجهل والموت  و)الجـهل كالموت(، فكل من 

الخمس. الحواس  من  بواحدة  فيهما  الطـرفين  أحد 

الثالث - تشبيه المعقول بالمحسوس

و)الموت  كالنور(،  )العلم  نحو:  حسيا،  بـه  والمـشبه  عقليـا،  المـشبه  يـكون  أن  وهـو 
والنور  عقليان،  أمران  سبق  مما  مثال  كـل  فـي  المـشبه  وهـما  والمـوت  فالعلـم  كالسبع(، 

حسيان. أمران  السابقين  المثالين  في  به  المشبه  وهـما  والسبع، 

الرابع - تشبيه المحسوس بالمعقول
كالموت(،  السوء  )طبيب  نحـو:  عقلـيا،  به  والمـشبه  حـسيا،  المـشبه  يكـون  أن  وهـو 
فالمشبه )طبيب السوء( أمر محسوس بالبصر، والمشبه به )الموت( أمر عقلي ال يحس، ومثله: 

تشبـيه السيوف بأنياب األغوال، فإن المشبه محسوس والمشبه به عقلي وهمي.
ومثله: قول شاعر النيل حافظ إبراهيم:

َأِحنُّ َلـُهْم َوُدوَنُهُم َفالٌة     ***     َكَأنَّ َفِسيَحَها َصْدُر اْلـَحِليِم

حـيث َشبَّـه الشــاعر الفالة وهي الصـحراء الواسعة المقفرة بصـدر الحليم في االتساع، 
والمشبـه حسي، والمشبه به عقلي. 

التشبيه المقلوب4 
وهذا القسم األخير، أي: تشبيه المحسوس بالمعقول: أطلـق علـيه البـالغيـون التـشبيه   

المقلوب؛ ألن األصل - كما تقدم - أن يكون وجه الشبه في المشبـه بـه أقوى وأظهـر، وأعـرف 
وأشهر، وأكمل وأتم في المشبه به من المشبه، وطبيعي ال يتحقق هذا األمر إال إذا كـان المشبه  
به حسيا ال عقليا، فإذا حدثت المغايرة كان هذا على سبيل القـلب بـوضـع أحـدهما مـوضـع 
اآلخر مبالغة وادعاء في أن وجه الشبه المستمد من المشبه به العقلي صـار هـو األصـل الذي 
يقاس عليه، وصار الحسي هـو الفـرع مبـالغة، وهذا ال شك يتأتى في مواطن بعينها يستدعيها

 المقام، ويقتضيها الحال.
ولكـن يجـب أن نؤكد على أن التشبيه المقلوب ال يكون فيه المشبه حسيا والمشبه به عقليا 

فحسب، فقد يتأتى والطرفان حسيان مثل قول محمد بن وهيب الحْمَيري)1(

.

أمر  امتداحه  عند  الخليفة  وجه  به  والمشبه  حسي،  أمر  الصبـاح  تبـاشير  فالمشبه 
هـوَأقَوى  بما  دائما  ُيَشبَّه  الشيَء  أنَّ  النفس  في  مستقرٌّ  هو  عـما  التشبيه  خرج  وقد  حسي، 
يـشبه  المـديح  سمـاعه  عند  الخليفة  وجه  إِنَّ  يقال:  َأْن  المألوُف  إِذ  الشبِه،  وجـه  في  مـنه 
المشبَّه. في  َأْقَوى  الشبه  وجَه  َأنَّ  بادعاِء  للمبالغة  وقلب  عكس،  ولكنه  التأللؤ،  فـي   الصـباَح 

ومثله قول البحتري يصف برق السحابة:

ُم ِعيَسى ِحيَن َيْلِفُظ بِاْلَوْعِد َكَأنَّ َسنَاَها بِاْلَعِشيِّ لُِصْبِحَها   ***    َتَبسُّ

َيِعدُّ  حـين  ممـدوحه  بتبـسم  العشي  وقـت  في  لمع  الذي  السحابة  برق  يشبه  فالبحـتري 
بالعطاء، فالطرفان كما ترى حسيان، وال شـك َأن لمعان البرق أقوى من بريق االبتسام، فكـان 
المعهود أن يشبه االبتسام بالبرق كما هي عادة الشعراء، ولكـن البحتري قلب التشبيه مبـالـغة 
وادعاء بَِأنَّ وجَه الشبه َأقَوى فـي المشبَّه مـنه فـي المـشبه به، وهذا العدول مظهر مـن مظـاهر

 االفتنان واإلبداع عند الشعراء الفحول. 
وعلـى ذلـك فـإن التـشبيه المقلوب هو:

عاِء َأنَّ وجه الشبه فيه َأقوى وَأْظهُر سواء كان أمرا عقليا أو حسيا. جعل المشبَِّه مشبَّها به بادِّ

)1( محمد بن ُوهْيب الحْمَيريُّ شاعر متشيع من شعراء الدولة العباسية، بصري األصل بغدادي النشأة، اتصل بالمأمون ومدحه ثم لم يزل 

منقطعا إليه حتى مات.

َتُه     ***      َوْجُه الخـِليَفِة ِحيَن ُيْمَتَدُح َباُح َكَأنَّ ُغرَّ َوَبَدا الصَّ
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ملخص الدرس

هو الذي يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. 
والتشبيه الحسي نوعان:

حـسي حـقيقي، وهـو الذي يدرك بإحـدى الحـواس الخمس السمع 
والبصر والشم واللمس والتذوق. 

وعناصره  متخيلة،  الكلية  صورته  تكون  الذي  وهـو  خيالي،  حسي 
بالحواس. مدركة  الجزئية 

هو الذي ال يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة. 
 والتشبيه العقلى ثالثة أنواع:

فـي  البـاطنية  والغرائز  بالوجـدان  يدرك  الذي  وهو  غرزي،  عقلي 
واأللم. واللذة  والغضب،  والرضـا  والعطش،  الجوع  مـثل  اإلنسان 
عقلي حقيقي غير غرزي، وهو الذي يدرك بالعقل إدراكا صرفا كالعلم 

والجهل والموت والحياة، والحق والباطل، والخير والشر.
عقلي وهمي، وهـو المـتوهـم الذي ال يـدرك، وإذا أدرك فإنه يـدرك 

بإحدى الحواس الخمس. 

تشبيه المحسوس بالمحسوس. 
تشبيه المعقول بالمعقول.

تشبيه المعقول بالمحسوس.
تشبيه المحسوس بالمعقول. وسمى البالغيون هذا الضرب   

 األخيـر بالتشبيـه المقلـوب؛ ألنـه انقـلـب علـى المعهـود،
وجاء على خالف األصل مبالغة وادعاء .

التشبيه الحسي

التشبيه العقلي

األول

األول

الثاني

الثاني

الثالث

األول
الثاني

الثالث
الرابع

تشبيه المحسوس بالمعقول أطلق عليه البالغيون التشبيه المقلوب.

 المشبه به العقلي في التشبيه المقلوب صار هو األصل الذي يقاس عليه، 
التشبيه  النوع من  مبالغة وادعاء، وهذا  الفرع  الحسي صار هو   والمشبه 
المقـام،  يستـدعيها  بعينـها  مواطن  في  يتـأتى  بل  استـعماله  يكثـر   ال 

ويقتضيها الحال.

أنواع  من  والوهمي  الحسي،  التشبيـه  أنواع  من  الخيالي  التشـبيـه   أن 
التشبيه العقلي.

أن التشبيه المقلوب ال يكون فيه المشبه حسيا والمشبه به عقليا فحسب 
فقد يتأتى والطرفان حسيان.

إثراءات

الحظ أن
الحظ أن

انتبه إلى

انتبه إلى

مفاهيم

التشبيه الحسي

التشبيه العقلي

التشبيه الوهمي

التشبيه الخيالي

التشبيُه المقلوُب

السمع  الظاهرة  الخمس  الحواس  بإحدى  يدرك  الذي  هو 
والتذوق. واللمس  والشم  والبصر  

هو الذي  ال يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة.

وعنـاصره  متخيـلة،  الكليـة  صـورته  تكـون  الذي  هـو 
بالحواس. مـدركة  الجـزئيـة 

هـو المتـوهـم الذي ال يـدرك، وإذا أدرك فسيـدرك بإحـدى 
الحـواس الخمس.

هو جـعل المـشبَِّه مشبَّها بـه بادِّعـاِء َأنَّ وجه الشبه فيه َأقَوى 
وَأظهُر سواء كان أمرا عقليا أو حسيا.

وينقسم التشبيه باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما أربعة أضرب:
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أشر بعالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
1   التشبيه المقلوب يأتي على خالف األصل مبالغة وادعاء. 

2   التشبيه العقلي الوهمي لو أدرك سيدرك بإحدى الحواس الخمس. 
3   التشبيه الخيالي ضرب من ضروب التشبيه الحسي. 

4   التشبيه الوهمي لم يرد في القرآن الكريم. 
5   التشبيه الحسي ورد بكثرة في القرآن الكريم . 

6   التشبيهات الغرزية ضرب من ضروب التشبيهات الحسية. 

التدريب الثاني 

َبيِّْن َنوَع طرفي التشبيه من حيث الحسية والعقلية، فيما يأتي:
قال تعالى:     ژ    جب  حب  خبژ   1

قال تعالى:  ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک گ     گ  گژ   2
قال تعالى:     ژ   ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ   3

قال تعالى:      ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ     چ       چ  چ  چژ   4

التدريبات

التدريب األول

5   قال الشاعر، وينسب لعبد المطلب جد النبي  كما في خزانة األدب:
         ال َينِْزُل اْلـمْجُد إاِل فِي َمنَاِزلِنَا     ***     َكالنَّْوِم َلْيَس َلُه َمْأَوى ِسَوى اْلـُمَقل

6   قال عنترة بن شداد:
وأَنا المنِيَّة ِحيَن َتْشَتِجُر اْلَقنَا    ***     َوالطَّْعُن ِمنِّي َسابُِق اآلَجاِل

7   قال الشاعر، وينسب لإلمام علي بن أبي طالب:
َجاَجِة َكْسُرها ال ُيْشَعُب َها     ***     ِشْبُه الزُّ           إِنَّ اْلُقُلوَب إَِذا َتنَاَفَر ُودُّ

8   قال بشار بن برد:
 َكأنَّ ُمَثاَر النَّْقِع َفْوَق ُرؤوِسنَا    ***     َوَأْسَياَفنَا َلْيٌل َتَهاَوى َكَواِكُبه

إجابة التدريب األول

(   1( التشبيه المقلوب يأتي على خالف األصل مبالغة وادعاء.
(   2( التشبيه العقلي الوهمي لو أدرك سيدرك بإحدى الحواس الخمس.

(   3( التشبيه الخيالي ضرب من ضروب التشبيه الحسي.
(   4( التشبيه الوهمي لم يرد في القرآن الكريم.

(   5( التشبيه الحسي ورد بكثرة في القرآن الكريم .
(   6( التشبيهات الغرزية ضرب من ضروب التشبيهات ا لحسية.

التدريب الثالث 
ْد المشبه، والمشبه به، ووجه الشبه، ونوع التشبيه فيما يأتي: حدِّ

1   َكأنَّ النسيم في الرقِة أخالُقه.
2     وَكَأنَّ الماَء في الصفاء طباُعه.

3   وَكَأنَّ ضوَء النهار جبينُه.
4   وَكَأنَّ َنشر الروض حسُن سيرته.

1نشاط من خالل مطالعتك للقرآن الكريم، اذكر بعض اآليات التي تبين نوَع طرفي التشبيه من   
           حيث الحسية والعقلية.

2نشاط من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية، قم بكتابة بحث عن نوِع طرفي   
           التشبيه من حيث الحسية والعقلية.

األنشطة اإلثرائية

األجوبة المقررة
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إجابة التدريب الثالث

1   المشبه النسيم، المشبَّه به أخالق الممدوح، وجه الشبه الرقة، نوع التشبيه مقلوب.
2   المشبه الماء، المشبه به طباعه، وجه الشبه الصفاء، نوع التشبيه مقلوب.

3   المشبه ضوء النهار، المشبه به جبينه، وجه الشبه اإلشراق، نوع التشبيه مقلوب.
نوع  الجميـل،  األثر  الشبه  وجه  سيرته،  حسـُن  بـه  المشبه  الروض،  َنشـر  المشبه    4

    التشبيه مقلوب.

7

8

أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يذكر أنواع التشبيه باعتبار اإلفراد والرتكيب يف الطرفني.
2  يأتي بأمثلة ألنواع التشبيه باعتبار اإلفراد والرتكيب يف الطرفني..

3  يفرق بني أحوال التشبيه املفرد.
4  يأتي بأمثلة ألحوال التشبيه املفرد.

5  يأتي بأمثلة ألوضاع التشبيه املركب الطرفني.
6  يفرق بني صور التشبيه املتعدد.

7  يستخرج صور التشبيه املتعدد من أمثلة مقدمة إليه.

1 معنى اإلفراد والرتكيب والتعدد

املراد بالطرفني املفردين: أن يكون كل واحد منها عنرصا واحدا غر مركب من أجزاء. 
حاصلة كيفية  أو  هيئة  أو  صورة  منها  واحد  كل  يكـــون  أن  املركبني:  بالطرفني   واملراد 

من جمموعة أجزاء تضامت والتأمت حتى صارت شيئا واحدا.
واملراد بالطرفني املتعددين: أن يتعدد الطرفان أو أحدمها ال عىل وجه التضام وااللتحـام 

وااللتئام بل عىل وجه االستقالل واالنفصال. 
وكل نوع من هذه األنواع الثالثة له تقسيات مهمة، وفروق دقيقة سنذكرها لَك تفصيال.

من الدرس الرابع به«  والمشبه  »المشبه  الطرفين  أحوال 
والتعدد والتركيب  اإلفراد  حيث 

يتناول هذا الدرس مفهوم التشبيه املفرد واملركب واملتعدد، ثـم يعرض تـفصيال ألقسام التشبيه 
باعتبار اإلفراد، وباعتبار الرتكـيب، وباعتبار الوحدة والتعدد يف الطرفني، ثـم يـبني الفـرق بني

 التشبيه املركب واملتعدد.

وصف الدرس

شرح الدرس

الطرفان متفقان في الحسية، المشبه: الضمير في كأن )هن( حسي، والمشبه به )بيض 
حسي. مكنون( 

التوراة في  الذين حملوا  اليهود   الطرفان مختلفان، فالمشبه )الهيئة الحاصلة من صورة 
 صدورهم وتعبوا في حملها ولم يعملوا بمقتضاها( عقلي، والمشبه به )الهيئة الحاصلة 
من صورة الحمار الذي يحمل أسفار العلم النافعة ويشقى بحملها ال يدري كنهها( حسي.

الطرفان متفقان في العقلية، فالمشبه )البيع( عقلي، والمشبه به )الربا( عقلي.
 الطرفان مختلفان، فالمـشبه )صـورة الكفـار الذين يعمـلون أعمـاال صـالحة في الدنيا، 
 ويظنون أنها نافعة لهم في اآلخرة، ولكنهم سيالقون غير ما يتوقعـون( عقلـي. والمـشبه 
به )الهيئة الحاصلة من وجود سراب بقيعة يظنه الظمآن من بعيد ماء فيفرح ويستبشر فإذا

وصل إليه وجده على غير ما يتوقع( حسي.
الطرفان متفقان في العقلية: فالمشبه )المجد الذي ليس له مقام إال في منازل الشاعر(، 

والمشبه به )النوم الذي ليس له مأوى سوِى الُمَقِل( عقليان.
حسي،  القنـا(،  اشتجـار  وقت  المعركة  في  الشاعر  )حـال  فالمشبه  مختلفان  الطرفان 

عقلي. )المنية(  به  والمشبه 
 الطرفان مختلفان فالمشبه )القلوب المتنافرة( عقلي، والمشبه به )الزجاجة المنكسرة 

التي ال تلتئم( حسي.
الطرفان متفقان فالمشبه: )هيئة الغبار فوق الرؤوس تتخلله السيوف بوميضها وحركاتها 
جهات  في  كواكبه  تتهاوى  مظلم  ليل  )صورة  به:  والمشبه  حقيقي،  حسي  المتوافتة( 

خيالي. متوافتة(حسي 

1

2

3
4

5

6

إجابة التدريب الثاني
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2 أقسام الطرفني باعتبار اإلفراد

املتأمل يف أسلوب التشبيه من حيث اإلفراد يلحظ أنه ال خيرج عن أربعة أقسام:  
األول: تشبيه مفرد جمرد بمفرد جمرد، وهو ما طرفاه مفردان مطلقان، أي: غـر مقيدين، بأي قيد 
من القيود، كتشبيه اخلد بالورد، والشعر بالليل، والريق باخلمر، والبدين بالفيل، ومـن هذا قوله 

تعالى: ژ  پڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺژ  ]البقرة:187[.
الثاين: تشبيه مفرد مقيد بمفرد مقيد، سـواء كان القيُد جارا وجمروا، أو ظرفا، أو حـاال، أو صـفة

من الصفات مثل: العلم يف الصغر كالنقش عىل احلجر.
ومثل: تشبيه ريق املحبوبة وقَت السحر باخلمِر املعتقِة.

ومثل قوهلم: هو كاحلادي وليس له بعر.
الثالث: تشبيه مفرد مطلق بمفرد مقيد، كقول ابن املعتز:

ا َرَأْيُتَها َبَدْت َفْوَق اْلَجَبْل ْمُس كاْلِمْرآِة في َكفِّ األََشْل      ***      لمَّ َوالشَّ

فإن املشبه هو: الشمس عىل اإلطالق دون أي قيد، واملشبه به هو : املرآة بقيد كوهنا يف كف األشل.
كتشبيه املرآة يف كف األشل بالشمس. الرابع: تشبيه مفرد مقيد بمفرد مطلق، 

3 أقسام الطرفني باعتبار الرتكيب

ينقسم الطرفان هبذا االعتبار ثالثة أقسام:

األول: تشبيه املركب باملركب كا يف قول البحرتي يصف فرسا:

يِش اللَؤاِم َأَراِجَعتِي َيَداَك بَِأْعــَوجـــِّي      ***      َكقـِْدِح النَّبـِْع فِي الرِّ

تـِــِه َدَيـاِجـيــَر الظَّـالِم بَِأْدهـََم َكالظَّالِم َأَغـــرَّ َيْجُلو     ***      بِـُغـرَّ
     َتَرى َأْحَجاَلُه َيصـَْعـْدَن فِيــِه     ***     ُصُعوَد اْلَبْرِق فِـي الَغْيِم اْلَجَهاِم)1(

وحمل الشاهد البيت األخر، فكل من املشبه واملشبه به هيئة مركبة من أجزاء، والبحرتي   

 )1( قدح النبع: سهم يتخذ من شجر النبع، شبه به الشاعر فرسه األعوجي يف مالسته وضموره . أدهم: فرس أسود.

غرته :غرة الفرس البياض الذي يف جبهته. أحجال: مجع حجل، واملحجل من اخليل :أن تكـون قوائمه األربعة بيضا دون أن يبلغ البياض 
الركبتني. الغيم اجلهام: السحاب الداكن الكثر املطر.

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ      ڃ  ڃ  ژڃ   تعاىل:  قوله  ومنه 
هـنــا  فالطرفـان   ،]39 ]النور:  ڑژ      ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ   ڌ   ڌ  ڍ   ڍ 
مركبـان من أكثر من عنرص، وال يمكن فصل هذه العنارص، فال يمكن تشبيه الكفار وحدهـم، 
وال تشبيه أعاهلم وحدها، وإنا يراد تشبيهها معا، واملشبه هنا هو صـورة أعـال الذين كـفـروا 
يف بطالهنا، وعـدم انتفاع أصحاهبا هبا، حينا يكونون يف أشد احلاجة إىل ذلك االنتفاع، واملشبـه 
به صورة رساب بقيعة، حيسبه الظمآن ماء، فيتعلق به قلبه، وكلا بلغ بـه سعيه مرحـلة، وجــده 
يتـحرك أمـامه، ويفلـت مـن بني يديه، وبـعد هـذا اجلـهد املتواصل، واملعاناة الشاقة يصـل إىل 
حيث كان ُيخيل إليه أنه ماء، فلم جيده شيًئا؛ فتتضاعف لـذلك حرسته، ويشتد يأسـه وقنوطـه، 
وليس هذا وحسب؛ بل إنه جيد نفسه فجأة أمام هول رهيب، يمسك بتالبيبه، ويقوده إىل حتـفه 
وهالكه، كذلك الكافر حيسب أن أعاله يف دنياه نافعة له يف آخرته، فإذا كان يوم القـيامة، وقـدم 
عىل ربه، ال جيد هلا أثًرا من ثواب، أو ختفيف عذاب، فالطرفان كـا تـرى مـركبـان مـن عنـارص

تضامت وتالصقت حتى صارت شيئا واحدا.
الثاني: تشبيه املفرد باملركب، مثل قول الصنوبري:

ْد َب َأْو َتَصعَّ َقْيـ             ***          ـِق إَِذا َتَصوَّ َوكأنَّ ُمْحَمرَّ الشُّ
ـَْد َأْعاَلُم َياُقوٍت ُنـِشْر               ***          َن َعَلى ِرَماٍح ِمْن َزَبْرج

ياح ألعلى وألسفل( مفـرٌد مقـيد، واملشبه به:  ُكها الرِّ فإن المشبه: )شقائق النعان التي ُتَحرِّ
)أعالم مـن ياقوٍت أحــمر ُنِشـْرَن علـى ِرَماٍح ِمْن َزَبْرَجٍد أخضـر( مركٌب من عنارص تضامت

 وتالمحت حتى صارت عىل هيئة يتعذر انفصاهلا.
ومثله قول الصنوبري يف النيلوفر:

نَا َبـــاِسُط اْلَيِد      ***      َنْحَو َنْيُلوَفٍر َنــِدي ُكلُّ
َكَدَبابِيِس َعْسَجِد       ***       ُقْضُبَها ِمْن َزَبْرَجِد

ال يريد تشبيه بياض حجول الفرس عىل االنفراد بالربق بل مقصوده اهليئة اخلاصة احلاصلة مـن 
خمالطة أحد اللونني باآلخر يف املشبه، وكذلك احلال يف املشبه به.
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الكثرة  الربـوات  أزهـار  بـه  اختـلـطـت  الذي  املشمس  النهار  هيئة  وهو  مركب:  فاملشبه 
املتكاثفة، فنقصت األزهار الكثيفة باخرضارها من ضوء الشمس حتى صار الضـوء يرضب إىل

 السواد، واملشبه به: الليل املقمر، وهو مفرد.
وهذا القسم كا يقول ابن األثر: ) قليل االستعال بالنسبة إىل األقسام السابقة()1(.

4 أقسام الطرفني باعتبار الوحدة والتعدد

ينقسم الطرفان هبذا االعتبار أربعة أقسام:

أواًل: التشبيه امللفوف

هو ما ُأيت فيه باملشبهني معا، ثم باملشبهني هبا معا

كقول امرىء القيس:

ـَبََّهني مها :القلوب الرطبـة، والقلوب اليابسة من قلوب الطـر حيث أتى الشـاعر أوال بِمش
عطف َأَحَدُهَما عىل اآلخر، وجعلها معا يف طرف، وجاء بعد ذلك بِمَشبََّهني بهما:

)1( المثل السائر البن األثير تحقيق الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد 397/1، تقصيا نظريكا: أبلغا أقىص نظريكا وغاية ما تبلغانه، 
واجتهدا يف النظر. تصور :أصلها تتصور فحذفت إحدى التاءين.

ى العناب أيضا. احلَشُف البايل: يابُس التَّْمِر الذي ذهب ماؤه وُكلُّ خر فيه. )2( اْلُعنَّاُب: ثمر َأْحَمر لشجرة ُتَسمَّ

فاملشبه: النيلوفر الندي مفرد مقيد، واملشبه به: دبابيس عسجِد قضبها مْن زبرجِد مركب 
 حيس خيايل كا تقدم لك مبسوطا.

الثالث: تشبيه املركب باملفرد، كقول أيب متام يف وصف الربيع:

ُر َيا َنـَظَرْيُكا     ***      َتَرَيا ُوُجوَه األَْرِض َكْيَف ُتَصوَّ َيا َصاِحَبيَّ َتَقصَّ
َا ُهــَو ُمـْقـِمــُر َبا َفَكَأنَّ ارا ُمْشِمًسا َقْد َشاَبُه      ***       َزْهُر الرُّ َتَرَيا هَنَ

وسـمـي مفروقا؛ ألن الشاعر فرق بني املشبـهات، واملشبـهات بها، ومل جيــمع كـال منها يف 
قرن واحد.

ثالًثا: تشبيه التسوية

هو أن يتعدد الطرف األول املشبه، ويتفرد الطرف الثاين املشبه به.

ْطَبة.  األول: اْلُعنَّاُب: الذي شبَّه به القلوَب الرَّ
الثاين: احلَشُف البايل: الذي َشبَّه به القلوَب اليابسَة من قلوب الطر، وقد عطـف أحـدمهـا عـىل

اآلخر، وجعلها أيضا معا يف َقَرٍن واحد.
ـَت أيًضا مع  وسمي ملفوفا؛ ألن املشبهات ُلفَّت مع بعضها يف قرن واحد، واملشبهات هبا َلفَّ

بعضها يف قرن واحد.

ثانًيا: املفروق

هو أن يأيت املتكلم بمشبَّه وَمَشبٍَّه به، ثم ُيْتبُعُه بمشبٍَّه َوُمشبٍَّه به، ثم آخر وآخر، 
وهكذا

 
من ذلك قول املرقش األكرب:

النَّرْشُ ِمْسٌك، واْلُوُجوُه َدَنا     ***     نٌِر َوأْطَراُف األَُكفِّ َعنَْم

أتبـع ذلـك  به املسك، ثم  باملشبه  الطيبة( وقرنه  النرش)الرائحة  املشبه:   الشاعر  حيث أورد 
بتـشبيه جديد بدأ باملشبه: الوجوه ثـم أتبعه باملشبه به الدنـانر، ثـم فـعل ذلـك عينه يف األخـر

 حيث شبه البنان وهي أطراف األكف بالعنم وهو شجر له ثمر أمحر يشبه به البنان املخضوب.

َكَأنَّ ُقُلوَب الطَِّر َرْطًبا َوَيابًسا      ***      َلَدى َوْكِرَها اْلُعنَّاُب واحْلََشُف اْلَباِيل)2(
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كقول الشاعر:

َيــايل ُصْدُغ احْلَبِيِب َوَحاِيل     ***     ِكاَلُمها َكاللَّ
َوَثْغُرُه يِف َصَفــــــاٍء      ***     َوَأْدُمِعي َكالَّآليل

فاملشــبه يف البيت األول شـيئان: صـدغ املحبـوب، وحـال الشـاعر بعـد فراق حمبوبتـه لـه،
 واملشبه به يشء واحد: وهو الليايل، وكذلك احلال يف البيت الثاين كا هو واضح.

ى بني املشبَّهاِت يف العدد. وسمي تشبيه التسوية؛ ألن منشئ التشبيه سوَّ

رابًعا: تشبيه اجلمع

هو أن يتعدد الطرف الثاين املشبه به، ويتفرد الطرف األول املشبه.

مثل: العلـم كاملـاء واهلواء، فاملشبه واحـد وهو العلم، واملشبه به متعدد وهو املاء والهواء.ومثله 
قول البحرتي:

َباْح     ***     َأْغَيُد َمْجُدوُل َمَكاِن اْلِوَشاْح َباَت َنِديا َحتَّـى الصَّ
ــٍد َأْو َبَرٍد َأْو َأَقـــاْح)1( َكـَأنَّـَما َيْبِسُم َعـْن ُلـْؤُلٍؤ     ***     ُمنَضَّ

د، د، وهـو: اللْؤُلُؤ املنـضَّ املشـبَّه يف البيـت الثاين أسنـان األغيد واحــد، واملشــبَُّه به متـعدِّ
 واْلربد واألقاح.

وسمَي بتشبيِه اجلمِع؛ ألن منشئ التشبيه أفرد املشبه، ومجع املشبهات هبا.

)1( األْغَيُد :من الناس النـاعـم الذي َيَتـايل ويتـثنَّى يف لِيـٍن. َمْجدوُل َمكاِن الِوَشاح: أي: ملفوُف القـامة َحَسنُها، والِوشاُح نسيج عريٌض 
ٌد: مرصوف بتناُسق. َأَقاح: مجع ُأْقُحواَنة، وهو نبـت َزْهُره أصفـر أو أبيـض، ورقـه ُه املرأة بني عاتقها وَكْشَحْيها. ُمنَضَّ ُع باجلوهر، َتُشدُّ ُيَرصَّ

كأسنان املنشار، تشّبه األسنان باألبيض منه.

الفرق بني التشبيه املركب واملتعدد

من خالل ما مىض مـن أمثـلة متنـوعة يتـضح جليا الفرق بني املركب واملتعدد فكـل مـنها 
يتكون من أكثر من عنرص، ولكنَّ عنارص املركب تكون عىل وجه االلتئام واالتصال وااللتحـام 
ال يمكن فصل هذه العنارص، وال يمكن مقابلة أجزاء كل طرف بأجزاء الطرف اآلخر إال نادرا.

أما التشبيه املتعدد فهو يكون عىل وجه االستقالل واالنفصال.
وعالمة التفريق بيـنها أن التشبيه املتعدد جيوز االستغناء عن تشبيـه واحـد أو أكثـر، وجيوز 
كذلـك تقـديم أحـد التشبيـهات عىل اآلخر، ويستقيم التـشـبيه وال يفـسد، وال يتـأتى هـذا يف

املركب البتة.
يـكـون هلذه  أن  والبـحر جودا( ال جيـب  مـضاء،  والسيف  بأسا،  )زيد كاألسد  قلنا:  فإذا 
التشبيهات ترتيب خمـصوص، بـل لو قدمنا التشبيه بالبحر، أو التشبيه بالسيف جاز، ولو حذفنا 
واحًدا من هذه الثالثة مل يتغر حـال غره يف إفـادة معناه، بخـالف املركب فإن املقصود منه خيتل

بإسقاط بعض األمور؛ نظرا لتالمحه وارتباط عنارصه بعضها ببعض لتشكل صورة واحدة.

األسد

البـحر

السيف



152
153
153

سة
خلام

دة ا
وح

ال

ينقسم التشبيه باعتبار اإلفراد والرتكيب يف الطرفني ثالثة أقسام:
تشبيه مفرد.  1

تشبيه مركب.  2
تشبيه متعدد.  3

التشبيه املفرد يأيت عىل أربعة أحوال

تشبيه مفرد مطلق بمفرد مطلق.
تشبيه مفرد مقيد بمفرد مقيد.

تشبيه مفرد مطلق بمفرد مقيد.

تشبيه مفرد مقيد بمفرد مطلق.
التشبيه املركب الطرفني يتأتى عىل ثالثة أوضاع

تشبيه املركب باملركب.
تشبيه املفرد باملركب.
تشبيه املركب باملفرد.

التشبيه املتعدد يأيت عىل أربعة صور

ملخص الدرس

األول

الصورة األوىل

الصورة الثالثة

الصورة الثانية

الصورة الرابعة

الثاين

األول

الثالث

الثاين

الرابع

الثالث

التشبيه امللفوف: وهو الذي يذكر فيه املشبهات معا ثم املشبهات 
هبا معا.

التشبيه املفروق: وهو الذي يذكر فيه املشبه ثم املشبه به، وهكذا 
دواليك.

به  واملشبه  متعددا،  املشبه  فيه  يأيت  الذي  وهو  التسوية:  تشبيه 
واحدا.

تشبيه اجلمع: وهو الذي يأيت فيه املشبه واحدا، واملشبه به متعددا.

إثراءات

املراد بالطرفني املفردين: أن يكون كل واحد منها عنرصا 
واحدا غر مركب من أجزاء.

املراد بالطرفني املركبني: أن يكون كل واحد منها كيفية 
حاصلة من جمموعة أجزاء تضامت وتالصقت حتى صارت 

شيئا واحدا.

املراد بالطرفني املتعددين: أن يتعدد الطرفان أو أحدمها ال عىل 
وجه التضام والتالصق بل عىل وجه االستقالل واالنفصال.

الحظ أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

الحظ أن

انتبه إلى أن

تشبيه املركب باملركب يكون عىل رضبني:

يقابله من با   أحدمها: ما ال يصح مطلقا تشبيه كل جزء من أحد طرفيه 
الطرف اآلخر.

من  يقابله  با  طرفيه  أحد  أجزاء  من  جزء  كل  تشبيه  يصح  ما  الثاين: 
الرتكيب  جراء  الناشئة من  والروعة  احلسن  أن  إال  اآلخر  الطرف   أجزاء 

تتالشى وتنتهي.

التشبيه املتعدد جيوز االستغناء فيه عن تشبيه واحد أو أكثر، وجيوز كذلك 
تقديم أحد التشبيهات عىل اآلخر، ويستقيم التشبيه وال يفسد، وال يتأتى 

هذا يف التشبيه املركب البتة.

التشبيه املركب جيب أن يكون عىل وجه االلتئام واالتصال وااللتحام.

التشبيه املتعدد جيب أن يكون عىل وجه االستقالل واالنفصال.

األول

الثاين

الثالث
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ال التدريب األول 

أرش بعالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ فيا يأيت:
1   التشبيه المركب ما كان متنزعا من أجزاء ضمت على جهة االلتحام. 

2   التشبيه المتعدد ما تعددت أطرافه بوجه عام. 
3   التشبيه املفروق هو الذي يتعدد فيه املشبه به، ويأيت املشبه واحدا. 

4   تشبيه اجلمع، وتشبيه التسوية من أنواع التشبيه املتعدد. 
5   تشبيه املركب باملفرد يأيت كثرا يف كالم العرب. 

6   التشبيه املقيد يعد من التشبيه املركب. 

التدريب الثاين
بنيِّ نوَع طريف التشبيه من حيث الرتكيب واإلفراد والتعدد فيا يأيت:

1   قال ابن الرومي:
ْعِر ُل بــْدِء املشيِب َواِحــدٌة      ***      ُتشِعُل ما جاَوَرْت مَن الشَّ أوَّ

َرر ُل صـَْوٍل صـَِغَرُة الشَّ ِمثُل اْلَحِريِق اْلَعظِيِم َتْبَدُؤُه      ***      َأوَّ

التدريبات

2   قال ابن الرومي:
آَراُؤُكْم َوُوُجوُهُكْم َوُسُيوُفُكْم      ***        في اْلَحاِدَثاِت إَِذا َدُجوَن ُنجوم

3   قال عبد اهلل بن املعتز:
ليٌل َوَبْدٌر َوُغْصٌن         ***        َشـْعٌر َوَوْجـٌه وقـدُّ

َخْمٌر َوُدرٌّ َوَوْرد ٌ       ***        ِريٌق َوَثـْغٌر َوخـَدُّ
4   وقال الصاحب بن عبَّاد يف وْصِف أبياٍت أْهِدَيْت إليه:

نَاِن أَتـْتنَِي بـاأَلْمِس َأْبَيـاُتـُه        ***       ُتَعلُِّل ُروِحي بَرْوِح اجْلِ
َراِب        ***       َوظِلِّ األََمـاِن وَنْيِل األََمـانِـي َباِب َوَبْرِد الشَّ َكَبْرِد الشَّ

َناِن َوَرْجِع اْلِقَياِن َبا       ***        َوَصْفِو الدِّ َبا َوَنِسيِم الصَّ َوَعْهِد الصِّ

5   قال ابن املعتز:
ِل َشْهٍر َغاَب فِي َشَفِق ُه َوَكَأنَّ اْلَكْأَس فِـي َفِمِه      ***      ِهاَلُل َأوَّ     َكَأنَّ

6   وقال أمحد بن أيب طاهر: 
ا َعـَلـى خـِنِْزيـِر إِنِّي َوَتْزيينِي بَِمْدِحَي َمْعَشًرا       ***       َكـُمـَعلٍِّق ُدرًّ

7   قولنا ملن مل حيصل من سعيه عىل طائل: )هو كالقابض على الماء(
 

التدريب الثالث
امللفوف،  والتشبيه  باملطلق،  املقيد  واملفرد  باملركب،  املركب  تشبيه  من  لكل  واحدا  مثاال   اذكر 

وتشبيه التسوية.

1نشاط

قم بإعداد لوحات تعليمية مع أقرانك، تبني فيها أنواع التشبيه باعتبار اإلفراد والرتكيب والتعدد، 
مع ذكر األمثلة اخلاصة بكل نوع.

2نشاط

والنصوص  األدب  وكتاب  حتفظها،  التي  واألحاديث  الكريم،  القرآن  ىف  مطالعتك  خالل  من 
أمثلة: اذكر  عليك  املقرر 

أ  ألحوال التشبيه املفرد. 
ب  ألوضاع التشبيه املركب الطرفني. 

ج  لصور التشبيه املتعدد.

األنشطة اإلثرائية
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في  انتشاره  ثم  الشعرات،  بعض  في  الشيب  بدء  )هيئة  فالمشبه:  مركبان،  الطرفان 
 الشعر كله(، مركب، والمشبه به: )هيئة بدء الحريق بشرارٍة ثم انتشار النار في المكان 

كله(، مركب.

فالمشبه: )آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم(، متعدد،  المتعدد،  التشبيه  قبيل  الطرفان من 
والمشبه به: )نجوم( مفرد، وهذا يسمى تشبيه التسوية.

وغصٌن(،  وبدٌر  )ليٌل  األول:  البيت  فـي  فالمشبه  المتعدد،  التشبيه  قبيل  مـن  الطرفان 
متعدد.  ،) وقدُّ ووجٌه  )شعٌر  به:  والمشبه  متعدد،  وهـو 

 ،) الثاني: )خمٌر ودرٌّ وورٌد(، متعدد، والمشبه به: )ريٌق وثغٌر وخدُّ البيت  والمشبه في 
ملفوفا. تشبيها  والتشبيه هنا يسمى  متعدد، 

الطرفان من قبيل التشبيه المتعدد، فالمشبه: )األبيات الشعرية التي أهديت للصاحب بن

عباد في مديحه(، وهـو مفرد، والمشبه به: ثمانية أشياء جاءت كلها فـي البيتين الثاني 
والثـالث، متعدد، والتشبيه هنا يسمى تشبيه الجمع.

1

2

3

4

إجابة التدريب الثاني

األجوبة المقررة

إجابة التدريب األول

(   1( التشبيه المركب ما كان متنزعا من أجزاء ضمت على جهة االلتحام.
(   2( التشبيه المتعدد ما تعددت أطرافه بوجه عام.

(   3( التشبيه املفروق هو الذي يتعدد فيه املشبه به، ويأيت املشبه واحدا.
(   4( تشبيه اجلمع، وتشبيه التسوية من أنواع التشبيه املتعدد.

(   5( تشبيه املركب باملفرد يأيت كثرا يف كالم العرب.
(   6( التشبيه املقيد يعد من التشبيه املركب.

إجابة التدريب الثالث

1   مثال تشبيه املركب باملركب قول أبي الطيب:

َيُزوُر األَعاِدي فِي َسَماِء َعَجاَجٍة    ***     َأِسنَُّتُه فِي َجانَِبْيها اْلَكَواِكُب
2   مثال تشبيه املفرد املقيد بالمفرد املطلق »العلم في الصغر كالنقش«

3   مثال التشبيه امللفوف قول امرئ القيس:

                   َكَأنَّ ُقُلوَب الطَّيِر َرْطًبا َوَيابًسا        ***       َلَدى َوْكِرَها اْلُعنَّاُب واْلَحَشُف اْلَبالِي
4   مثال تشبيه التسوية، قول الشاعر:

َيايل                    ُصْدُغ اْلَحبِيِب َوَحاِيل        ***       ِكاَلُهما َكاللَّ
          َوَثـْغُرُه فِــــي صـََفاٍء       ***      َوَأْدُمِعي َكالَّآليل

6

7

الطرفان مركبان، فالمشبه: )الهيئة الحاصلة من صورة الشارب والكأس تغيب فـي فمه(
فِي  َغـاَب  والذي  ْهر  الشَّ ِل  َأوَّ هـالل  صورة  من  الحاصلة  )الهيئة  به:  والمشبه  مركب، 

َفِق من دقته( مركب كذلك. الشَّ

الطرفان مفردان مقيدان، فالمشبه: )المتكلم بقيد اتصـافه بتزيينه بمـدحـه معشرا( مـفرد 
مقيد، والمشبه به: )َمن يعلق درا بقيد أن يكون تعليقه إياه على خنزير( مفرد مقيد.

الطرفان مفردان مقيدان، فالمشبه: )الساعي مقيدا بكون سعيه دون طـائل( مـفرد مـقيد، 
والمشبه به: )القابض مقيدا بكون قبضه على الماء( مفرد مقيد.

5
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أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يعرف أقسام وجه الشبه باعتبار احلسية والعقلية واإلفراد والرتكيب والتعدد.
2  يأتي بأمثلة ألقسام وجه الشبه باعتبار احلسية والعقلية، واإلفراد والرتكيـب    

         والتعدد. 
3  يذكر خصائص وجه الشبه الواحد احليس.

4  يذكر خصائص وجه الشبه الواحد العقلي.
5  يذكر الوجوه البديعة لوجه الشبه املركب احليس.

6  يأتي بأمثلة للوجوه البديعة لوجه الشبه املركب احليس.
7  يفرق بني وجه الشبه املركب الحسي ووجه الشبه املركب العقلي.

8  يستخرج من أمثلة مقدمة له وجه الشبه املتعدد احليس، ووجه الشبه 
         املتعدد العقيل.

تمهيد
إىل  التشبيهات حيتـاج  التشبيه، وهـو يف كثر مـن  أركان  الثالث من  الركن  الشبه هو  وجه 
تدبر وإنعام نظر يف استخراجه، وبخاصة يف املركبات العقلية واحلسية، وملا كان هبذه الدقة أواله 
البالغيون اهتاما خاصا، ونظروا إليه من مناٍح عديدة، ونستطيع أن نقول: إن وجـه الشـبه هـو 

أكثر أركان التشبيه تفريعا وتنويعا.
أنواعها  اختالف  عىل  والنثرية  والشعرية  والنبوية  القرآنية  التشبيه  أساليب  يف  يتأمل  ومن 
يتضح له جليا أن وجه الشبه يرد يف هذه الرتاكيب عىل تقسيات خمتلفة باعتبارات متعددة سنرشع

سنتناول يف هذا الدرس أقسام وجه الشبه من حيث احلسية والعقلية، واإلفراد والرتكيب والتعدد، 
واخلصائص التي خيتص هبا كل قسم من هذه األقسام.

 أحوال وجه الشبه الدرس اخلامس
)من حيث احلسية والعقلية، واإلفراد والرتكيب والتعدد(

وصف الدرس

شرح الدرس

وجه الشبه ـ كا علمَت من قبُل ـ  إما أن يكون حسيا،  وإما أن يكون عقليا.
والوجه احليس إما أن يكون شيئا واحدا، أو مركبا، أو متعددا.
والوجه العقيل إما أن يكون شيئا واحدا، أو مركبا، أو متعددا.

مـع مـالحظة أن الوجـه املتعـدد ال يكـون كله متعددا حسيا أو عـقليا فقط بل قد يكون 
عقليا. وبعضه  حسيا،  بعضه 

البـالغة مـن خـالل  وهذه األقسام ال خيـرج عنـها أي وجـه شـبه كـا استقـصاه علـاء 
املوضحة. والشواهد  باألمثلة  مصحوبا  ذلك  تفصيل  وهاكم  العريب،  الكالم  استقصاء 

القسم األول: وجه الشبه الواحد احليس

مثل :احلمرة يف تشبيه اخلد بالورد، وطيب الرائحة يف تشبيه النـكهة بالعنرب، ولـذة الطعم يف 
تشبيه الريق باخلمر، ولني امللمس يف تشبيه اجللد الناعم باحلرير.

خصائص هذا القسم:
الواحد احليس ال يستمد إال مـن طرفني حسيني،  الشبه  القسم أن وجه  من خصائص هذا 
كا استبان لَك من األمثلة السـابقة بوضـوح؛ فـوجوه الشبه يف األمثـلة السـابقة كلـها حـسية، 
وطرفاها حسيان، وال جيوز ـ كا يقول علاء البالغة ـ أن ُيْسَتَمدَّ أمٌر حيس من طرفني عقليني.

القسم الثاين: وجه الشبه الواحد العقيل 

باملوت،  اجلهل  تشبيه  يف  النفع  وعـدم  باألسد،  الشجـاع  الرجـل  تشبـيه  يف  اْلَجراءة  مثل: 
الدينية. نَن  بالسُّ النجوم  تشبيه  يف  اخلفاء  وعدم  بالقسطاس،  العدل  تشبيه  يف  واملساواة 

خصائص هذا القسم:
من خصائص هـذا القسم أنه يصح استمداد وجه الشبه العـقيل مـن طرفني: 1- حسيني، 

2- عقليني، 3- خمتلفني كا نوضحه لك يف الشواهد اآلتية:

 يف ذكرها ألبنائنا الطالب تباعا يف أكثر من درس.
ونبدأ هنـا باحلـديث عـن أحـوال وجـه الشبه مـن حــيث احلـسية والعـقلية، واإلفـراد 

التوفيق: وباهلل  فنقول  والتعدد،  والرتكيب 

من طرفني حسيني مـثل: اجلراءة يف تشبيه الرجـل الشجـاع بـاألسد، فإن اجلراءة أمر عقـيل، 
بالنجوم،  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أصحاب  تشبيه  يف  االهتداء  مطلق  ومثل:  حسيان،  أمران  والطرفان 

1
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مثل قول أيب طالب الرّقي:

َوَكَأنَّ َأْجَراَم النُُّجوم َلَواِمًعا       ***      ُدَرٌر ُنثِْرن َعَلى بَِساٍط َأْزَرِق

ق أجراٍم متأللَِئٍة مستديرة، صغـار املقادير يف  فإن وجه الشبه وهو: )الهيئة  احلاصلة من تفرُّ
ْرقة( مركب حيس كا هو بيٌن؛ ألن تلك اهليئة ال  مرأى العيون، عىل سطح جسم أزرق صايف الزُّ

تدرك إال بحاسة البرص.

ومن خصائص هذا القسم أن وجه الشبه فيه يستمد من طرفني مركبني فحسب.

گگ    گ   گ      ک  ک   ک     ک   ڑ   ڑ   ژ   ژژ   تعاىل:  قـوله  يف  كا 
ڳ   ڳ  ڳ ڳ  ڱ ڱ  ڱڱ  ں  ں    ڻ  ڻ    ڻژ  ]الجمعة:5[،  فإن وجه الشبه 

من  منتزع  عقلي  مركب  استصحابه(  في  التعب  تحمل  مع  نافع  بأبلغ  االنتفاع  )حرمان  وهو: 
مركبين. طرفين 

عقيل. والوجه  حمسوسان،  فالطرفـان 
من طرفني عقليني مثل: العراء عن الفائدة يف تشبيه وجود اليشء العديم النفع بعدمه، ومثل: 

اإلدراك يف تشبيه العلم باحلياة، فالوجه عقيل، والطرفان عقليان.
من طرفني خمتلفني املشبه عقيل واملشبه به حيس مثل :اهلداية يف تشبيه العلم بالنور، ومثل: 
املساواة يف تشبيه العدل بالقسطاس )امليزان(،  فالوجه عقيل، والطرفان خمتلفان املشبه عقيل، 

واملشبه به حيس.

2

3

ومن هنا نقول إن التشبيه بالوجه العقيل أعم من التشبيه بالوجه احليس؛ ألن الوجه احليس 
يستمد من طرفني حسيني، أما العقيل فيستمد من طرفني عقليني، وحسيين، وخمتلفني كا تبني لك 

من األمثلة السابقة.

القسم الرابع: وجه الشبه املركب العقلي

القسم الثالث: وجه الشبه املركب احليس

التوراة  الذين حيـملون  اليهود  منتزع من حال  الشبه  املشبه مركب عقيل، ألن وجه  األول: 
 يف صدورهم، ويتعبون يف محلها، وال يعملون بمقتىض ما ذلك، فلم يستفيدوا شيئا مـن تعبهم

يف محل أوامرها ونواهيها يف صدورهم.
احلار  به  املشبه  مـن  الشبه  استمداد وجـه  به مركب حيس، حيث روعـي يف  املشبه  الثاين: 
التي  األسفار  وهـي  خمصوصا،  شيئا  املحـمول  يكون  أن  وروعي  احلمل،  وهو  خمصوص  فعل 
هـي أوعية العلـوم، وروعي أن احلـار جاهـل بـا فيهـا فوجه الشبه مركب عـقيل، والطـرفان 
مـركبان، أي: منتزعان من جمموعة أمور قرن بعضها إىل بعض تضامت والتأمت حتى صارت 

واحدا. شيئا 

القسم اخلامس: وجه الشبه املتعدد احليس

الشـكل، وهـو االسـتـدارة، واللـون وهـو  أشياء:  بالربتقال يف ثالثة  املشمش  تشبيه  مثل 
الطيب. املذاق  والطعم وهو  الصفرة، 

ومن خصائص هذا القسم أنه يستمد من طرفني حسيني كا ترى.

القسم السادس: وجه الشبه املتعدد العقيل
َفاد يف تشبيه اهلدهد بالغراب.  مثل: حدة النظر، وكال احلذر، وإخفاء السِّ

القسم السابع: وجه الشبه املتعدد بعضه حيس، وبعضه عقيل

مثل: تشبيه رجل عظيم بالشمس يف أمرين: حسن الطلعة، وهـو حـيس، ونبـاهة الشـأن، 
وهو عقيل، ومن ذلك أيضا قول الشاعر:

َيا َشبِيَه اْلَبْدِر ُحْسنًا      ***      َوِضَياًء َوَمنَااَل
َوَشبِـيَه اْلُغْصـِن لِيـنًا     ***      َوَقَواًما َواْعتِدااَل
َأْنِت ِمْثُل اْلَوْرِد َلْوًنا      ***      َوَنـِسيًا َوَماَلال

وواحـد  وضياء،  حسـن  ومها  حسيـان،  اثنـان  منها  للشبه،  أوجه  ثالثة  األول  البيت  ففي 
عقيل، وهو منال، وهذا هو حمل الشاهد بخالف البيت الثاين: ففيه ثالثة أوجه للشبه، وهي لني، 

الثالث. البيت  وقوام واعتدال، وكلها حسية، وهكذا 
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ملخص الدرس

إثراءات

وجه الشبه إما أن يكون حسيا أو عقليا.

والوجه احليس إما يكون حسيا واحدا، أو حسيا مركبا، أو حسيا متعددا، 
والعقيل إما يكون عقليا واحدا، أو عقليا مركبا، أو عقليا متعددا.

 وجه الشبه احلـيس ال يصـح استمـداده مـن طرفني عقليني؛ ألنه يمتنع أن 
ُيستمد أمر حيس من طرفني عقليني.

 وجه الشبه العقيل يصح استمداده من طرفني عقليني؛ وحمسوسني، وخمتلفني .
ولذلك يقال: التشبيه بالوجه العقيل أعم من التشبيه بالوجه احليس.

 وجه الشبه املركب احليس ال يدرك بسهولة كا قد يتبادر إىل األذهان بل هو يف 
كثر من أمثلته يأيت عىل وجوه بديعة.

 اهليئة التي تقع عليها احلركة: هي هيئة اجلسم حال حتركه سواء كانت حركة 
 بسيطة مثل حركة السهم أو حركة مركبة مثل حركة الكتاب عند انفتاحه 

وانغالقه يف جهات متعددة.

ينقسم وجه الشبه باعتبار احلسية والعقلية، واإلفراد والرتكيب والتعدد سبعة أقسام: 
وجه الشبه الواحد احليس، ويستمد من طرفني حسيني . 

وجه الشبه الواحد العقيل، ويستمد من طرفني عقليني، وحمسوسني، وخمتلفني. 
وجه الشبه املركب احليس، ويستمد من طرفني مفردين، ومركبني، وخمتلفني.

وجه الشبه املركب العقيل، ويستمد من طرفني مركبني فحسب. 
وجه الشبه املتعدد احليس، ويستمد من طرفني حسيني فحسب. 

وجه الشبه املتعدد العقيل، 
وجه الشبه املتعدد بعضه حيس، وبعضه عقيل.

أوال

خامسا

ثالثا

سابعا

ثانيا

سادسا

رابعا

الحظ أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

انتبه إلى أن

انتبه إلى أن

التدريب األول 

أرش بعالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ، فيا يأيت:
1   وجه الشبه يأيت حسيا وعقليا فحسب. 

2   وجه الشبه احليس جيوز أن يستخرج من طرفني عقليني. 
3   وجه الشبه املركب ال يستخرج إال من طرفني مركبني. 

4   وجه الشبه املتعدد يكون بعضه حسيا، وبعضه عقليا. 
5   وجه الشبه املتعدد يكون كله حسيا. 
6   وجه الشبه املتعدد يكون كله عقليا. 

التدريب الثاني

بنّي نوع التشبيه من حيث الحسية والعقلية في الطرفين، والوجه، فيا يأيت:

1   قال تعاىل: ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ

2   قال الشاعر:
ا     ***       َفَرٌس ُيَهْرِوُل، َأْو َنسيٌم َساِري ْت بِنَا َوَكَأهنَّ                      َكْم نِْعَمٍة َمرَّ

3   قال البحرتي:

ْبِح َحى      ***       َوَصاَىف بَِأْخالٍق ِهَي الطَّلُّ يِف الصُّ           َوَأْشَرَق َعْن بِْشٍر ُهَو النُّوُر يِف الضُّ

4   قال الشاعر:

َنَيا  ُهُمو       ***       َكالظِّلِّ فِي اإِلْقَباِل، َواإِلْدَبـــاِر              اْلُعْمُر، َواإِلْنَساُن َوالدُّ

5   قال الشاعر، وينسب أليب عيل بن سينا:

َجاَجِة َواْلِع       ***        ْلُم ِسَراٌج، َوِحْكَمُة اهللِ َزْيُت               إِنَّا النَّْفُس َكالزُّ

              فِإَذا َأْشَرَقـــْت فِإنََّك َحيُّ      ***       ِوإَِذا َأْظَلَمْت فـِـإِنََّك َمْيــُت

التدريبات
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التدريب الثالث

اخرت الصواب مما بني القوسني، وامأل به الفراغ.
)العقيل ـ اخليايل ـ احليس( 1   وجه الشبه ......... يستمد من طرفني حسيني. 
)املفرد ـ العقيل ـ املركب( 2   وجه الشبه ......... يستمد من طرفني عقليني. 

)املركب ـ العقيل ـ اخليايل(  3   وجه الشبه ....... جيوز أن يستمد من طرفني مفردين. 

)مفردين ـ مركبني ـ متعددين( 4   وجه الشبه املفرد يستمد من طرفني ............ 

)حسيني ـ مركبني ـ متعددين( 5   وجه الشبه الواحد العقيل يستمد من طرفني ........ 

1نشاط

قم بكتابة بحث تتناول فيه وجه الشبه باعتبار احلسية والعقلية، واإلفراد والرتكيب والتعدد.

2نشاط

بمشاركة أقرانك وحتت إرشاف أستاذك قم بإعداد مرسحية تشخصون فيها وجه الشبه باعتبار 
احلسية والعقلية، واإلفراد والرتكيب والتعدد.

األنشطة اإلثرائية

التفرق  الشبـه:  ووجه  حسي،  المتـفرق  الفراش  به  المشبـه  حسي،  النـاس   المشبـه 
واالنتشار عقلي.

 المشبه النعمة مفرد عقلي، المشبه به )فرس يهرول، أو نسيم ساري( متعدد حسي، ووجه 
الشبه: سرعة االنقضاء مفرد عقلي.

في هذا البيت تشبيهان:

األول: المشبـه البشر محسوس، والمشبـه به النور فـي الضحى محسوس، ووجه 
الشبه: التأللؤ والبهاء متعدد بعضه حسي، وبعضه عقلي.

مفرد  الصبح  في  الّطل  به  والمشبه  عقلي،  مفرد  الممدوح  أخالق  المشبه  الثاني: 
عقلي. متعدد  واللطف  الرقة  الشبه:  ووجه  حسي، 

 المشبه العمر، واالنسان، والدنيا متعدد بعضه حسي وبعضه عقلي، والمشبه به الظل مفرد 
محسوس، ووجه الشبه: سرعة اإلقبال، واإلدبار مفرد عقلي.

 المشبه: )النفس، والعلم، وحكمة اللَّه( متعدد عقلي، والمشبه به )الزجاجة، والسراج، 
والزيت( متعدد حسي، ووجه الشبه: مركب عقلي.

1

2

3

4

5

إجابة التدريب الثاني

إجابة التدريب الثالث

1   وجه الشبه الحسي يستمد من طرفني حسيني. 
2   وجه الشبه العقلي يستمد من طرفني عقليني. 

3   وجه الشبه المركب جيوز أن يستمد من طرفني مفردين. 
4   وجه الشبه املفرد يستمد من طرفني مفردين. 

5   وجه الشبه الواحد العقيل يستمد من طرفني حسيين. 

إجابة التدريب األول

(   1( وجه الشبه يأيت حسيا وعقليا فحسب.
(   2( وجه الشبه احليس جيوز أن يستخرج من طرفني عقليني.

(   3( وجه الشبه املركب ال يستخرج إال من طرفني مركبني.

األجوبة المقررة

(   4( وجه الشبه املتعدد يكون بعضه حسيا، وبعضه عقليا.
(   5( وجه الشبه املتعدد يكون كله حسيا.
(   6( وجه الشبه املتعدد يكون كله عقليا.
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ال أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يفرق بني التشبيه التمثيلي والتشبيه غر التمثيلي.
2  يأتي بأمثلة للتشبيه التمثيلي والتشبيه غر التمثيلي.

3  يأتي بأمثلة من النصوص األدبية لصور التشبيه التمثيلي.  
4  يوازن بني آراء علاء البالغة في تعريفهم للتشبيه التمثيلي. 

5  يستخرج من أمثلة مقدمة له التشبيه التمثيلي والتشبيه غر التمثيلي.

سنتناول يف هذا الدرس مفهوم التشبيه غر التمثييل وصـوره، ومفهـوم التشـبيه التـمثييل، وآراء 
علاء البالغة يف كينونة التشبيه التمثييل.

مفهوم التشبيه غر التمثييل1 

صور التشبيه غر التمثييل2 

سواء كان هذا الوجه حسيا مثل: النعومة يف قولنا: )شعر كاحلرير(، أو كـان عقليا، مثل الشجـاعة 
يف قولنا: )حممد كاألسد(. 

التشبيه غر التمثييل يأيت عىل رضبني:
أن يكون وجه الشبه املنتزع من غر متـعدد صفًة واحدة، كا يف قوله تعـاىل خطـابا لـبنـي أ

]البقرة:74[. ڻژ   ڻ  ں  ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ژڳ   إسـرائيل: 
فوجه الشبه وهو القساوة صفة واحدة عقلية منـتزعة من شيئني مها املشبه القلـوب،  

واملشبه به احلجارة، وكل منها غر متعدد. 

التشبيه غر التمثييل، والتشبيه التمثييلالدرس السادس

وصف الدرس

شرح الدرس

 التشبيه غر التمثييل هو: ما كان وجُه الشبه فيه منتزعا من غير متعدد

ومثله قول املتنبي يف الرثاء:

فوجه الشبه اخلفاء صفة واحدة عقلية، منتزعة من شيئني غر متعددين، مها املشبه )املوت(، 
واملشبه به )اللص اخلفي(، حيث شبه املوت يف إبطاله األرواح بالسارق الذي ال يمكن االحرتاس 

منه؛ لدقة شخصه. 

)1( أرخى: أرسل وأسبل. السدول: مجع سدل وهو احلجاب والسرت، يبتلي: من االبتالء وهو االختبار.
_________________

ا قساوة احلجارة فهي قساوة  حسية  لِكنَّ قساوَة قلوهبم هي قساوة معنوية جتاه احلقِّ واخلر، أمَّ
ية بطبيعة احلال.  مادِّ

أن يكون وجه الشبه املنتزع من غر متعدد صفتني مثل قول اْمرئ اْلَقْيس:

***     َعَليَّ بَِأْنَواِع اْلُهُمْوِم لَِيْبَتيِل)1( َوَلْيٍل َكَمْوِج اْلَبْحِر َأْرَخى ُسُدوَلُه  

واهلول  الظلمُة  الشبه  ووْجه  البحر،  بموج  وهْوله  ظالمه  يف  الليل  القيس  امرؤ  شبه  حيث 
البحر.  وموج  الليل  مها  متعددين  غر  شيئني  من  منتزعتان  صفتان 

ومثل ذلك قول البحرتي:

***     ِمنُْه ُقْرًبا، َتْزَدْد من الَفْقِر ُبْعَدا اِح، واْلـُجوُد، فاْزَدْد   ُهَو َبْحُر السَّ

املمدوح  مها  متعددين،  غر  شيئني  من  منتـزعتان  صفتان  والسـاحة،  اجلود  الشـبه  فوجه 
والبحر.فكل ما كان وجه الشبه فيه عىل هذا النحو السابق صفة أو صفتين انتزعتا من شيئني غر 

متعددين فهو تشبيه غر متثييل. 

َوَما اْلَمْوُت إاِل َساِرٌق َدقَّ َشْخُصُه    ***    َيُصوُل باِل َكفٍّ وَيْسَعى باِل ِرْجِل



168
169
169

سة
خلام

دة ا
وح

ال

فاملشبه صورُة املمدوح وبيده سيٌف المع يشق به ظالَم الغبار، واملشبه به صورة قمر يشقُّ 
ظلمَة الفضاء ويتصُل به كوكب ميضٌء، والوجه ظهور يشء ميضء يلوح بيشء متأللئ يف وسط 

الظالم، والوجه ـ كا ترى ـ صورة حسية منتزعة من أمور حسية متعددة، فهو تشبيه متثييل.

ڎ   ڎ   ڌ    ڌ     ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   ژچ   تعـاىل:   قـوله  ومـثله 
ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳژ ]البقرة: 261[، حــيـث 
شبه املوىل  هيئة الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهلل ابتغاء مرضاته، هبيئة احلبة التي ُتْزرُع فُتنْبُِت 
سبع سنابل يف كل سنبلة مائة حبة، واهلل  يضـاعف ملـن يشاء، فوجـه الشبه هنا مركب تركيبا 

عقليا، وهو صورة منتزعة من أشياء متعددة، وهو تشبيه متثييل.

حيث شبه املتنبي صورة جانبي اجليش: ميمنته، وميرسته، وسيف الدولة بيـنها، ومـا فـيها 
وهـو:  ـ  هـنا  الشبه  ووجه  وحتركها،  جناحيها،  تنفض  عقاب  بصورة  واضطراب،  حركة  من 
وجـود جانبني ليشء يف حال حركة ومتوج ـ ليس مفردا، ولكنه صورة حسية منتزعة من متعدد 

أي: من طرفني مركبني من عدة عنارص تركيبا حسيا.
ومثله قول البحرتي:

َجاِل بَكْوَكِب َقَمًرا َيُكرُّ َعىَل الرِّ  *** َوَتَراُه يِف ُظَلِم اْلَوَغى، فَتَخاُلهُ 

 مفهوم التشبيه التمثييل3 

***    َكا َنَفَضْت َجناَحْيَها اْلُعَقاُب )1( َيُهزُّ اْلَجْيُش َحْوَلَك َجانَِبْيهِ   

مثل قول املتنبي يف سيف الدولة:

التشبيه التمثييل هو: ما كان وجه الشبه فيه صورة حسية أو عقلية منتزعة من متعدد 
حسيًّا أو عقليًّا. 

_________________
)1( العقاب: طائر كارس معروف بالعزة واملنعة، ويرضب به املثل يف ذلك فيقال: )أمنع من عقاب اجلو(، وهو خفيف اجلناح، رسيع الطران .

إثراءات

ملخص الدرس

ينقسم التشبيه باعتبار تركيب الوجه وعدمه قسمني: 

 تشبيه غر متثييلتشبيه متثييل

 التشبيه باعتبار تركيب الوجه وعدمه

 البالغيني اتفقوا عىل أن التشبيه غر التمثييل يكون يف وجه الشبه املنتزع من 
غر متعدد. 

املركب  الشبه  وجه  يف  يكون  التمثييل  التشبيه  أن  عىل  اتفقوا   البالغيني 
تركيبا عقليا. 

وجه  يف  يكون  البالغيني  ومجهور  القزويني  اخلطيب  عند  التمثييل  التشبيه 
عقليا.  أو  حسيا  تركيبا  املركب  الشبه 

الحظ أن

الحظ أن

الحظ أن

مفاهيم
التشبيه التمثييل

التشبيه غر التمثييل
هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من أمور متعددة. 

هو ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من غر متعدد.

تشبيه متثييل: هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد مركًبا تركيًبا حسيًّا 
أو عقليًّا. 

تشبيه غر متثييل: هو ما كان وجه الشبه فيه مفردا منتزعا من أمر واحد.  

1

2
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أرش بعالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ، فيا يأيت:

1   التشبيه التمثييل ما كان الوجه فيه منتزعا من يشء واحد.                                                     

2   التشبيه غر التمثييل ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من أشياء متعددة.                               

3   املركب احليس يأيت عىل صور بديعة جدا تؤهله ألن يكون تشبيها متثيليا.                   

4   التشبيه التمثييل عند القزويني ما كان مركبا تركيبا عقليا.                                          

ميِّْز التشبيَه التمثييل من غر التمثييل عىل خمتلف آراء العلاء فيا يأيت:

1

2

قال البوصريُّ يف الربدة:

َضاِع َوإِْن َتْفطِْمُه َينَْفطِِم والنَّْفُس كالطِّْفِل إِْن ُتْهِمْلُه َشبَّ     ***     َعَلى ُحبِّ الرَّ

وقال البوصريُّ يف وصف الصحابة:

ِة اْلُحُزِم ة ِاْلَحْزِم اَل ِمْن ِشدَّ ُهْم فِي ُظُهوِر اْلَخْيِل َنْبُت ُرًبا     ***      ِمْن ِشدَّ       َكَأنَّ
وقال املتنبي يف وصف األَسد: 

ُه آٍس َيُجسُّ َعِليال             َيَطُأ الثََّرى ُمَتَرفِّقا ِمْن تِيِهِه          ***      فكأنَّ

وقال املتنبي يف وصف بحرة يف وسط رياٍض:

َها فِي َنَهاِرها َقَمٌر        ***       َحفَّ بِِه ِمْن ِجنَانَِها ُظَلُم                       َكَأنَّ

وقال القايض التنوخي:

      ُربَّ َليـٍْل َقــَطـْعُتــُه بِـصــُدوٍد     ***    َأْو فَِراٍق َما َكاَن فِيِه َوَداُع

      ُموِحٍش َكالثَِّقيِل َتْقَذى بِه اْلَعْيُن      ***    َوَتْأَبـــى حِديَثُه األَْسَماُع

التدريب الثاني

3

4

5

6

7

8

9

10

11
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وقال ابن لنكك:

ْرِو ِمنُْهْم َمَثٌل     ***      َلُه ُرَواٌء َوَما َلُه َثَمُر                 يِف َشَجِر السَّ

وقال التهامي: 

              َفاْلَعْيُش َنْوٌم َواْلَمنِيَُّة َيْقَظٌة       ***     َواْلـَمْرُء َبْينَُهَا َخَياٌل َساِر 

وقال آخر يف وصف امرَأة تْبكي:

نَاْر َها       ***          بِقيَُّة َطلٍّ عىل ُجلَّ ُموَع َعىَل َخدِّ                  كَأنَّ الدُّ

وقال تعـاىل: ژڇ  ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  
ڈژ  ژ  ڑ  ڑ ک کک ک  گ  گژ.

وقال تعاىل: ژڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿژ.

ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ژڱ  تعاىل:  وقال 
ہ  ہ ہ ہ ھ  ھھ  ھ ےے ۓ ۓ ڭڭ ڭڭ  
ۇۇۆ  ۆ  ۈ ۈ ٴۇۋۅ ۅ ۉ ۉ ې  ېې  

ائژ. ى   ى   ې   
وقال تعاىل: ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  پ  پ  پ  ڀ ڀ ڀ  ڀ  

ٺ  ٺ  ٺ   ٺژ.

اخرت الصواب مما بني القوسني، وامأل به الفراغ.

التدريب الثالث

1

2

3

)صورتان ـ ثالثة ـ صورة واحدة(

)عقليا ـ حسيا ـ متعددا(

)خياليا ـ حسيا ـ متعددا(

التشبيه غر التمثييل له.............           

 التشبيه التمثييل عند السكاكي ما كان الوجه 
مركبا.............    

 التشبيه التمثييل ما كان الوجه مركبا 
............. عند القزويني.   
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تشبيه تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه مركب عقلي.
مفرد عقلي  والحيـطة  الحزم  الشبـه شدة  الجميـع؛ ألن وجه  عند  تمثيـلي  غير   تشبيـه 

غير مؤول.
عقلي  مفرد  العجلة  وعدم  الرفق  الشبه  وجه  ألن  الجميـع؛  عند  تمثيلي  غير   تشبيه 

غير مؤول.
تشبيه غير تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه البياض والصفاء مفرد حسي.

تشبيه غير تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه الشدة والثقل مفرد عقلي غير مؤول.
تشبيه تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه حسن المظهر وسوء المخبر مركب عقلي.

تشبيه غير تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه مفرد عقلي غير مؤول.
تشبيه تمثيلي عند القزويني؛ ألن وجه الشبه مركب حسي.

تشبيه تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه حسن المظهر وسوء المخبر مركب عقلي.
تشبيه غير تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه سرعة الفرار مفرد عقلي غير مؤول.

تشبيه تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه مركب تركيبا عقليا.

تشبيه تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه مركب تركيبا عقليا.

1
2

3

4
5
6

12

7
8
9

10
11

إجابة التدريب الثاني

5

التشبيه غر التمثييل له صورتان. 
 التشبيه التمثييل عند السكاكي ما كان الوجه مركبا عقليا. 

التشبيه التمثييل ما كان الوجه مركبا حسيا عند القزويني.
التشبيه التمثييل عند عبد القاهر ما كان الوجه مفردا مؤوال.

التشبيه غر التمثييل ما كان الوجه منتزعا من واحد.

1
2
3
4
5

إجابة التدريب الثالث

)متعدد ـ واحد ـ مركب( التشبيه غر التمثييل ما كان الوجه منتزعا 
من .................      

 من خالل بحثك ىف شبكة املعلومات الدولية قم بإعداد بحث عن: آراء علاء البالغة يف تعريف 
التشبيه التمثييل.

قم بمشاركة أقرانك بإعداد لوحات تعليمية تذكر فيها أمثلة من النصوص للتشبيه التمثيلي.

1نشاط

2نشاط

األنشطة اإلثرائية

)عقليا ـ حسيا ـ مؤوال(4 التشبيه التمثييل عند عبد القاهر ما كان الوجه 
مفردا ...............       

األجوبة المقررة

)( التشبيه التمثييل ما كان الوجه فيه منتزعا من يشء واحد.  

)( التشبيه غر التمثييل ما كان وجه الشبه فيه منتزعا من أشياء متعددة. 

)( املركب احليس يأيت عىل صور بديعة جدا تؤهله ألن يكون تشبيها متثيليا. 

)( التشبيه التمثييل عند القزويني ما كان مركبا تركيبا عقليا. 

1

2

3

4

إجابة التدريب األول
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أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يفرق بني التشبيه املفصل والتشبيه املجمل.
2  يأتي بأمثلة للتشبيه املفصل والتشبيه املجمل. 

3  يعرف أرضب التشبيه املجمل. 
4  يذكر صور التشبيه املجمل اخلفي مع التمثيل. 

5  يأتي بأمثلة من النصوص األدبية لصور التشبيه التمثيلي. 
6  يقارن بني أنواع التشبيه باعتبار القرب والبعد. 

7  يأتي بأمثلة من النصوص األدبية لتحويل التشبيه القريب إىل بعيد غريب. 
8  يستخرج من أمثلة مقدمة له التشبيه الضمني، والتشبيه املرشوط، والتشبيه  

         املقلوب.

التشبيه  التشبيه املفصل، والتشبيه املجمل وأرضبه، وصور  سنتناول يف هذا الدرس مفهوم 
املجمل اخلفي، ومفهوم التشبيه القريب املبتذل، وأسباب ظهور وجه الشبه فيه، ومفهوم التشبيه 

البعيد الغريب، وأسباب خفاء وجه الشبه فيه، ورشوط حتويل التشبيه القريب لبعيد غريب.

حـيث  ومـن  وجممل،  مفصـل  تشبـيه  إىل:  ينقسـم  واحلذف  الذكر  حيث  من  الشبه  وجـه 
سهولة استخراجه وصعوبة التقاطه ينقسم إىل: تشبيه قريب مبتذل، وتشبيه بعيد غريب، وإليك 

التفاصيل.

والحذف الدرس السابع الذكر  حيث  من  الشبه  وجه  أحوال 
والبعد والقرب 

وصف الدرس

شرح الدرس

ومثله قول الشاعر: 

َوَثْغُرُه فِي َصَفاٍء     ***       َوَأْدُمِعى َكالآلِيل

َل تفصيال يف الكـالم كـا هو بني  وسـمي هذا اللون بالتشبيه املفصل؛ ألن وجه الشبه ُفصِّ
لك مما حتته خط يف هذه الشواهد السابقة.

التشبيه املجمل2 

التشبيه املجمل: هو التشبيه الذي ُحِذَف منه وجه الشبه 

تِه(. فإن وجه الشبه وهو اهلداية حمذوف. مثل: )العالُم رِساُج ُأمَّ

ومثله قول الشاعر: 

***      َنْسُجُه ِمْن َعنَْكُبوِت ْنَيا َكَبْيٍت   َا الدُّ إِنَّ

فإن وجه الشـبه وهو الضعف والوهن جممل؛ ألنه حمذوف من العبـارة مل يتلفـْظ به الشـاعر.  
وسمي هذا النوع بالتشبيه املجمل؛ ألن وجه الشبه أمجل إمجاال، ومل يذكر يف الكالم، كما هو 

َبيٌِّن لك من هذه الشواهد.

مثل قول أيب بكر حممد بن هاشم اخلالدي: 

***          َوِضَيـــاًء َوَمنَاال َيا َشبِيَه اْلَبْدِر ُحْسنًا  
***          َوَقَواًما َواْعتَِداال َوَشبِيَه اْلُغْصِن لِينًا  

التشبيه املفصل1 

التشبيه املفصل: هو التشبيه الذي ُذكر فيه وجه الشبه
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مثل قول الفرزدق: 

اُر ُه َلْيٌل َيِصيُح بَِجانَِبْيِه هَنَ َباب      ***       َكَأنَّ ْيُب َينَْهُض يِف الشَّ والشَّ

حيث شبه الشاعر هيئة ظهور الشيب يف الشباب، هبيئة ظهور الصبح يف جوانب الليل، فوجه 
الشبه يف هذا البيت ـ وهو: اهليئة احلاصلة من اختالط البياض بالسواد ـ بعيٌد غريب حيتاج لتأمل 

وإمعان نظر يف استخراجه والتقاطه.

ومثله قول الشهاب التلعفري:

ْمُس َتْحِكي ِعنَْد َمْطَلِعَها         ***            ِمرآَة تِْبٍر َبَدْت يِف َكفِّ ُمْرَتِعِش َوالَحِت الشَّ

حيث شبه الشمس حني تطُلع محراَء المعًة مضطربًة، بمرآٍة من ذهٍب تضطرُب يف كف رجل 
ُمْرَتِعِش.

ووجه الشبه ـ وهو اهليئة احلاصلة من وجود يشء أمحر المع هيتز ويضطرب ـ بعيد غريب 
النظر يف استخراجه. حيتاج إلمعان 

التشبيه البعيد الغريب4 

و)عـلي  كالسـيف(،  و)مـحمد  كالبدر(،  و)هند  كاألسد(،  )زيد  قولنا:  في  الشبه  فوجوه 
كالجبل( ظاهرة جلية ال تحتاج في استخراجها لتفكير أو تدقيق نظر؛ لقربها وابتـذالـها وكثـرة 

تردادها على األلسنة.

ُينَْتقُل فيه من املشبه إىل املشبه به بعد فكر وتدقيق  التشبيه البعيد الغريب: هو ما 
الرأي نظر؛ خلفاء وجه الشبه يف بادئ 

التشبيه املفصل : هو الذي ُذكر فيه وجه الشبه. 
التشبيه املجمل : هو الذي حذف منه وجه الشبه. 

ُينَْتقُل فيه من املشبه إىل املشبه به دون إعال  التشبيه القريب: هو الذي 
الرأى.  فكر أو إمعان نظر؛ لظهور وجه الشبه يف بادئ 

تدقيق  بعد  به  املشبه  إىل  املشبه  من  فيه  ُينَْتقُل  الذي  هو  البعيد:  التشبيه 
الرأى. بادئ  يف  الشبه  وجه  خلفاء  نظر؛  وإدامة 

ملخص الدرس

ينقسم التشبيه باعتبار حذف وجه الشبه وذكره إىل قسمني : 
وهو ما ذكر فيه وجه الشبه. 

وهو ما حذف منه وجه الشبه.

وينقسم التشبيه باعتبار القرب والبعد إىل قسمني: 
إمعان  أو  الوجه بيرس وسهولة دون إعال فكر  فيه   وهو ما يدرك 

نظر. 
إدراكه  يف  التأمل  يتطلب  ألنه  العامة؛  طبقة  عن  يرتفع  ما  وهو 

والتقاطه.

إثراءات

وجه الشبه املجمل إما أن يكون ظاهًرا ال خيفى عىل أحد حتى العامة، وإما 
أن يكون خفيا ال يدركه كل أحد بل هو مقصور يف إدراكه عىل اخلاصة. 

قلة التفصيل يف وجه الشبه مدعاة لقرب التشبيه وابتذاله، وكثرة التفصيل 
مدعاة لبعده وغرابته. 

غلبة حضور املشبه به يف الذهن مطلقا مدعاة لقرب التشبيه وابتذاله، وندرة 
حضور املشبه به يف الذهن مطلقا مدعاة لبعده وغرابته. 

مفصل

تشبيه قريب

جممل

تشبيه بعيد

الحظ أن

انتبه إلى أن

انتبه إلى أن

مفاهيم

التشبيه القريب المبتذل3 

التشبيه القريب المبتذل: هو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به سريعا من 
غير تدقيق نظر؛ لظهور وجه الشبه في بادئ الرأي

األول
الثاني

الثالث

الرابع



178
179
179

سة
خلام

دة ا
وح

ال

أرش بعالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ، فيا يأيت:
التشبيه املفصل ما ذكر فيه وجه الشبه.                                                   
التشبيه املجمل ما مل يذكر فيه وجه الشبه.                                                    
التشبيه املجمل اخلفي يدركه اجلميع حتى العامة.      
التشبيه الغريب تعود غرابته لندرة حضور املشبه به عىل الذهن.                              
وجه الشبه املفصل إما ظاهر وإما خفي.                                            

1
2
3
4
5

التدريبات

التدريب األول

ميِّْز التشبيَه القريب املبتذل، والبعيد الغريب مع بيان السبب فيا يأيت:
قال البوصريُّ يف الربدة:

َضاِع َوإِْن َتْفطِْمُه َينَْفطِِم   والنَّْفُس كالطِّْفِل إِْن ُتْهِمْلُه َشب   ***   َعَلى ُحبِّ الرَّ
وقال البوصريُّ يف وصف الصحابة:

ِة احُلُزِم ة ِاْلَحْزِم اَل ِمْن ِشدَّ ُهْم فِي ُظُهوِر اْلَخْيِل َنْبُت ُرًبا  ***    ِمْن ِشدَّ   َكَأنَّ
وقال املتنبي يف وصف اأَلسد: 

ُه آٍس َيُجسُّ َعِليال         َيَطُأ الثََّرى ُمَتَرفِّقا ِمْن تِيِهِه     ***        فكأنَّ

1

2

3

التدريب الثاين

4    وقال املتنبي يف وصف بحرة يف وسط رياٍض:
َها فِي َنَهاِرها َقَمرٌ   ***           َحفَّ بِِه ِمْن ِجنَانَِها ُظَلُم                       َكَأنَّ

5    وقال القايض التنوخي:
صُدود  ***  َأْو فَِراٍق َما َكاَن فِيِه َوَداُع ـِ ُربَّ لِْيــــٍل َقطــَْعــُتـُه ب

 ُموِحٍش َكالثَِّقيِل َتْقَذى بِه اْلَعْيُن    ***   َوَتْأَبـى حِديَثُه األَْسَمـــاُع

6    وقال ابن لنكك:
ْرِو ِمنُْهْم َمَثٌل             ***               َلُه ُرَواٌء َوَما َلُه َثَمُر              يِف َشَجِر السَّ

7    وقال التهامي: 
                َفاْلَعْيُش َنْوٌم َواْلَمنِيَُّة َيْقَظٌة         ***           َوامْلَْرُء َبْينَُهَا َخَياٌل َساِر 

8    وقال الناشئ األوسط يف وصف امرَأة تْبكي:
نَاْر َها         ***         بِقيَُّة َطلٍّ عىل ُجلَّ ُموَع َعىَل َخدِّ                     كَأنَّ الدُّ

َبنيِّ ْنوع التشبيه من حيث الذكر واحلذف يف الوجه، فيا يأيت:

قال تعالى:  ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤژ 
قال الشاعر:

ا               ***             َفَرٌس ُيَهْرِوُل، َأْو َنسيٌم َساِري ْت بِنَا َوَكَأهنََّ              َكْم نِْعَمٍة َمرَّ
قال البحرتي:

ْبِح ***  َوَصاَىف بَِأْخالٍق ِهَي الطَّلُّ يِف الصُّ َحى   َوَأْشَرَق َعْن بِْشٍر ُهَو النُّوُر يِف الضُّ
قال الشاعر:

***       َكالظِّلِّ فِي اإِلْقَباِل، َواإِلْدَباِر َنَيا  ُهُمو          اْلُعْمُر، َواإِلْنَساُن َوالدُّ
قال الشاعر، وينسب أليب عيل بن سينا:

***         ْلُم ِسَراٌج، َوِحْكَمُة اهللِ َزْيُت َجاَجِة َواْلِع              إِنَّا النَّْفُس َكالزُّ
               َفإَذا َأْشَرَقْت فِإنََّك َحيُّ               ***          َوإَِذا َأْظَلَمْت فـِـإِنََّك َمْيــُت

قال النابغة الذبياني:
***     إَِذا َطَلَعْت َلْم َيْبُد ِمنُْهنَّ َكْوَكُب َفإِنََّك َشْمٌس واْلُمُلْوُك َكَواِكٌب      

1
2

3

4

6
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التدريب الثالث
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تشبيه مجمل لحذف وجه الشبه.
تشبيه مجمل لذكر ما ينبئ عن وجه الشبه في لفظتي يهرول، وساري.

في هذا البيت تشبيهان:
األول: وجه الشبه: التأللؤ والبهاء مجمل؛ ألنه غير موجود في العبارة.

الثاني: وجه الشبه: الرقة واللطف مجمل؛ لحذفه من العبارة.
وجه الشبه: سرعة اإلقبال، واإلدبار مفصل؛ لذكره.

وجه الشبه: مجمل؛ لحذفه.

وجه الشبه: مجمل؛ لحذفه.

1
2

3

4
5
6

إجابة التدريب الثالث

املجمل،  والتشبيه  املفصل،  التشبيه  مفهـوم  عـن  أدبية  نصوص  بتجميع  أقرانك  بمساعدة  قم 
البعيد  التشبيه  ومفهوم  فيه،  الشبه  وجه  ظهور  وأسباب  املبتذل،  القريب  التشبيه  ومفهوم 

احلائط. جملة  في  الغريب،،وكتابتها 

قم بمشاركة أقرانك بإعداد تقرير مفصل عن مفهوم التشبيه املفصل، والتشبيه املجمل، ومفهوم 
التشبيه القريب املبتذل، وأسباب ظهور وجه الشبه فيه، ومفهوم التشبيه البعيد الغريب، ووضعه 

في مكتبة املدرسة.

1نشاط

2نشاط

األنشطة اإلثرائية

سة
خلام

دة ا
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1
2
3
4
5

)( التشبيه املفصل ما ذكر فيه وجه الشبه.  
)( التشبيه املجمل ما مل يذكر فيه وجه الشبه. 

)( التشبيه املجمل اخلفي يدركه اجلميع حتى العامة. 
)( التشبيه الغريب تعود غرابته لندرة حضور املشبه به عىل الذهن. 

)( وجه الشبه املفصل إما ظاهر وإما خفي.

إجابة التدريب األول

إجابة التدريب الثاني

 تشبيه بعيد؛ ألن وجه الشبه مركب عقلي يحتاج لتأمل وتدبر في استخراجه.
 تشبيه قريب؛ ألن وجه الشبه قوة الحزم والحيطة يدرك ألول وهلة.

 تشبيه قريب؛ ألن وجه الشبه الرفق وعدم العجلة يدرك بسهولة ويسر.

1
2

3

األجوبة المقررة

4
5
6

7
8

 تشبيه قريب؛ ألن وجه الشبه البياض والصفاء يدرك دون عناء.
 تشبيه قريب؛ ألن وجه الشبه الثقل مفرد عقلي، ال يحتاج لتدبر في التقاطه.

 تشبيه بعيد؛ ألن وجه الشبه حسن المظهر وسوء المخبر مركب عقلي وهو خفي     
يحتاج لتأمل وتدبر في استخراجه.

 تشبيه قريب؛ ألن وجه الشبه وهو اإلسراع مفرد عقلي، يسهل استخراجه.
 تشبيه بعيد؛ ألن وجه الشبه مركب حسي يحتاج لتأمل وإنعام نظر.
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أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يذكر أقسام التشبيه بحسب أدواته.
2  يأتي بأمثلة ألدوات التشبيه باعتبار األصل اللغوي.

3  يذكر الفرق بني أداة التشبيه الكاف ،وأداة التشبيه كأن مع التمثيل. 
4  يوازن بني  التشبيه املؤكد والتشبيه املرسل، والتشبيه البليغ. 

5  يفرق بني مراتب التشبيه من حيث القوة والضعف.
6  يذكر صور التشبيه البليغ مع التمثيل.

7  يأتي بأمثلة من النصوص األدبية للتشبيه املؤكد والتشبيه املرسل.
8  يستخرج من أمثلة مقدمة له تشبيها حذف منه وجه الشبه، وتشبيه       

         حذف منه أداة التشبيه.

سنلقي الضوء يف هذا الدرس عىل أدوات التشبيه مـن حـيث أصلها اللـغوي، والفروق الكائنة 
بينها، ثم نعرض لألدوات من حيث ذكرها وحذفها، ثـم نبـني مـفهـوم التشبيه البليغ وصـوره 

املختلفة، ثم ننتقل للحديث عن مراتب التشبيه من حيث قوهتا وضعفها.

أدوات التشبيه من حيث أصلها اللغوي1 
تنقسم أدوات التشبيه من حيث أصلها اللغوي ثالثة أقسام: 

 األول: أدوات اسمية 
كـ )مثل ـ وشبه ـ ومثيل ـ وشبيه ـ ومماثل ـ ومشابه - وحماك - ومضارع - ونحو(.

الثاين: أدوات فعلية   
مثل: )ُيْشبِه ـ وُيامثل ـ وُينَاظرـ وحيكي ـ ويحاكي- ويضارع( ونحوها من ُكلِّ ما يدلُّ عىل 

تشبيه يشء بيشء، وهذه األدوات الفعلية تدل عىل التشبيه رصاحة.  

وصف الدرس

شرح الدرس

الثالث: أدوات حرفية
ومها لفظتان فحسب )الكاف، وكأن( مثل: زيد كاألسد، وزيد كأنه األسد.

الفروق بني أدوات التشبيه2 
بني أدوات التشبيه فروق واضحة تتمثل يف خمسة أمور: 

مثل  و)خالد  كاألسد(،  )عـيل  مثل:  به،  املشبه  يليها  أن  وشبه(  ومثل،  )الكاف،  يف  األصل 
ڭ ڭڭ  ےۓۓڭ   ے   ژھ   تعـالى:  قولـه  ذلك  ومـن   األسـد(، 

ۇ ۇ   ۆ   ۆ  ۈۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉژ   ]النـحـل:77[، حـيـث ذكـر
 المشبه به صراحة عقب الكاف في األمثلة السابقة.

أ

األصـل يف )كأن، وشابه، وماثل( أن يليـها املشبه، نـحـو: )زيد كأنه األسد( فاملـشبه هــو ب
الضمر يف كأن العائد عىل زيد، ومثل: )محمد يشابه األسد( فاملشبه هـو الفـاعل الضـمر 

املحـذوف العـائـد عـىل حمـمد، ومـنـه قـولـه تعـاىل: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ پژ 
]األعراف:171[.

األصل يف الكاف أن يليها مفرد يتأتى التشبيه به منفردا عىل حاله، مثل: )هند كالبدر(، وقد 
يليها مفرد ال يتأتى التشبيه به منفردا عىل حاله، وذلك إذا كان املشبه به مركبا كقوله تعالى: 

خت  حت  خبمبىبيبجت  حب  ىئيئجب  مئ  حئ  جئ  ژی 
مت ىتيت جث مث ىث  يث حج مجژ  ]الكهف:45[، إذ لـيس املـراد تـشبـيه حـال الدنيا 
باملاء، بـل املراد تشبيه حال الدنيا يف نضارهتا وهبجتها وما يتعقبها من اهلالك والفناء بحـال 

النبات يكون أخرض وارفا ثم هييج وييبس فتطره الرياح كأن مل يكن.

وهنـاك بعـض األفـعال التي تنبئ عن التشبيه، وتـشعر به كــ )علمُت، َوِخْلُت َوَحِسْبُت(
مثل: )علمُت زيًدا أسًدا، وخلُته أسدا، وحسبته أسدا(.

ولكن الفـعل )علمت( املنبئ عن التشـبيه ُيستعمل إذا َقُرَب التـشـبيه، وادعـينا كــاله؛ ملـا
 يف الفعل )علمت( من الداللة عـىل التيقن والتحقـيق. 

التشبيه أدنى تبـاعد؛  َبُعَد  إذا  التشبيه )خلت، وحسبت( يستعمل  املـنبئ عـن  الفـعـل  بينا 
لمـا يف احلسبان من اإلشعار بعدم التحقق والتيقن.

أحوال أدوات التشبيه المختلفة، ومراتب الدرس الثامن
التشبيه
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مفهوم التشبيه البليغ4 

أ

ب

أدوات التشبيه من حيث ذكر األداة أو حذفها3 
ينقسم التشبيه هبذا االعتبار قسمني:

التشبيه املرسل: وهـو الذي ُذكـرت فـيـه أداة التـشبيه مـثل قوله تعاىل: ژ ڄ  ڄ  ڄ  
ڃ  ڃ  ڃژ ]الـرحمن:24[، وقـولـه تـعــاىل: ژ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦژ 

]الواقعة:23-22[.
وسمي مرسال؛ ألنه بذكر األداة صار مرسال عن التأكيد املستفاد من حذف األداة . 

التشبيه املؤكد: وهو الذي حذفت منه أداة التشبيه مثل قول الشاعر : 

َتْجَتِليَك اْلُعُيوُن َشْرًقا، َوَغْرَبا َأْنَت َنْجٌم يِف ِرْفَعٍة َوِضَياِء       *** 

وسـمي مؤكـدا؛ ألنه بحـذف األداة أصبح التشبيه ُمْشِعًرا ومؤكدا ـ حسب الظاهر ـ أن
 املشبه صار هو عني املشبه به.

مر بنا أن وجه الشبه إذا حذف سمي التشبيه جممال، وإذا حذفت األداة سمي التشبيه مؤكدا، 
أما إذا حذف الوجه واألداة معا فهو تشبيه بليغ. 

فالتشبيه البليغ هو التشبيه املحذوف الوجه واألداة، نحو: )عيل أسد(، و)اجلـهل مـوت(، 
]النبأ: 20[، ومنه  ژۀ   ۀ   ہ  ہژ  تـعالى:  قـولـه  ذلـك  و)العلم حياة(، ومـن 

الشاعر: قول 

تستعمل الكاف يف التشبيه دون رشط، أما كـأن فتستعمل يف التشبيه برشط أن يكـون خـربها 
جامدا مثل: حممد كأنه البحر أو السيف أو األسد. 

وكـأنـك قـدم،  وكـأنـه  قائم،  كأنك  مـثل:  للظن  فـهي  مشتقا  خربها  كان  إذا   أما 
قـلت، وكأين قلُت. 

، وزيادة املبنى تدل  بة مـن الكاف وَأنَّ التشبيه بكأنَّ أبلغ من التشبيه بالكاف، ألنَّ )كأن( مركَّ
عىل زيادة املعنى، ولكن جيب أن يعلم أن أبلغية كأن عىل الكاف ليست عـىل عـمومها بل إذا 

اقتضاها املقام، واستدعاها سياق الكالم.

د

هـ

مراتب التشبيه من حيث القوة والضعف5 

وبناء عىل ما سـبق ذكره فإن الصورة الكالميـة ألي أسلوب تشبيـه تأيت عىل أربعـة مراتب: 

املرتبة األوىل: وهي التي ُذكرْت فيها مجـيـع أركـان التشبيه األربـعة، مثـل: )حمـمد كاألسـد 
يف الشجـاعة(، وهـذه أقلُّ مراتـب التشبيه يف البـالغة؛ ألنَّ بـالغَة التـشبيه مـبنيٌَّة عـىل ادعـاِء 

َأنَّ املشّبه عني املشبَّه به، ووجوُد األداة ووجِه الشبه معا يمنعان هذا االدعاء. 
وبياُن ذلك أنَك بذكرَك الوجـَه حـرصَت التشابَه، فلم تدْع للخياِل جمااًل يف الظنِّ بأن التشابَه 
يف كثيٍر مـن الصفات، كـا أنك بـذكِر األداِة نصصَت عىل وجوِد التفاوِت بني املشبَِّه واملشبَِّه بـه، 

ومل ترتْك بابا للمبالغِة. 

املرتبة الثانية: وهي التي حذفت فيـها أداة التشبـيه فقـط، مثل: )حمـمد أسـد يف الشجاعة(، 
يقـوي  األداة  حذف  ألَنَّ  قليال؛  ارتفاعا  سابقتها  عن  التشبـيه  درجـة  فيها  يرتفع  املرتبة  وهذه 
تدع فلم  التشابَه،  حصرَت  الوجه  وبذكر  التقوية،  بعض  به  والمشبَّه  المشبَّه  اتحاد   ادعاَء 

للخياِل جمااًل يف الظنِّ بأن التشابَه يف كثر من الصفاِت. 

املرتبة الثالثة: وهي التي حذف فيها وجه الشبه فقط، مـثل: )حمـمد كاألسد(، وهذه املرتبـة 
يرتفع فيها درجة التشبيه عن سابقتها أكثر؛ ألَنَّ حذف وجه الشبه يقوي ادعاَء احتاد املشبَّه واملشبَّه 

به يف صفات كثرة. 

وهذه  أسد(،  مـثل:)حممد  مـعا،  واألداة  الوجـه  فيـها  حـذف  التي  وهي  الرابعة:  املرتبة 
 املرتبة هي أعـىل درجـات التشبيه وأبـلغـه؛ ألَنَّ حـذفها مـعـا يقـوي ادِّعـاء أنَّ املشبَّه واملشبَّه 

بـه احتـدا وصـارا شيئا واحًدا.

ْمِس ِكْسَفٌة َوُأُفوُل ْمُس َلْو َلْم   ***    ُيْقَض للشَّ َوْجُهَك اْلَبْدُر ال َبِل الشَّ

بني  الفواصل  بقطع  يوحـي  األداة  فحذف  املشاهبة  درجات  أقىص  بلغ  ألنه  بليغا؛  وسمي 
الطرفني، وحذف الوجه يوحي بعموم الصفات املشرتكة بيـنها، وهذا يؤدي للمبـالغة ال شـك، 
وألَنَّ التشبيه بحذف الوجه واألداة يف الغالب يدق وخيـفى، وكـلا دقَّ وَخِفَي كـان أبـلَغ وأفـعل

 يف النفس.
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ملخص الدرس

ينقسم التشبيه باعتبار أدواته قسمني: 
باعتبار األصل اللغوي لألدوات 

باعتبار حذفها، وذكرها. 
فباعتبار أصلها اللغوي فاألدوات إما: اسمية كــ )مثل وشبه ومثيل وشبيه(، أو فعلية كــ 
)ياثل ويشبه ويشابه وحيكي وحياكي ويضارع ويناظر(، أو حرفية، ومها )الكاف، وكأن(.

واألصل يف الكاف أن يليها املشبه به، واألصل يف كأن أن يليها املشبه. 
والكاف تدل عىل التشبيه دون رشط، وكأن تدل عىل التشبيه برشط أن يكون خربها جامدا، 

فإذا كان خربها مشتقا كانت للظن عىل األغلب. 
وكأن أبلغ يف التشبيه من الكاف؛ ألهنا مـركـبـة مـن الكـاف وأن، وزيـادة املـبنى تـدل عـىل 

زيادة املعنى. 
وباعتبار حذف األدوات وذكرها ينقسم التشبيه إىل قسمني: 

التشبيه املؤكد: وهو ما حذفت أداته. 
التشبيه املرسل: وهو ما ذكرت فيه األداة. 

أما إذا حذفت األداة مع وجه الشبه فهذا يسمى تشبيها بليغا. 
ثم اعلم أن مراتب التشبيه من حيث القوة والضعف أربعة مراتب: 

 وهي التي ُذكـرْت فـيها مجيع أركان التشبيه األربعة، مثل:)حممد كاألسد 
يف الشجاعة(، وهذه أقل مراتب التشبيه يف البالغة 

الشجاعة«،  يف  أسد  حممد  مثل:  فقط،  التشبيه  أداة  فيها  حذفت  التي  وهي 
قليال. ارتفاعا  سابقتها  عن  التشبيه  درجة  فيها  يرتفع  املرتبة  وهذه 

وهي التي حذف فيها وجه الشبه فقط، مثل: )حممد كاألسِد(.
 وهي التي حذف فيها الوجه واألداة معا، مثل: )حممد أسد(، وهذه املرتبة 
هي أبلغ درجات التشبيه؛ ألَنَّ حذفها معا يقوي ادِّعاء أنَّ املشبَّه واملشبَّه به 

احتدا، وصارا شيئا واحًدا.

األول

املرتبة األوىل

املرتبة الثالثة

املرتبة الثانية

املرتبة الرابعة

الثاين

1
2

إثراءات

 األصل يف )الكاف، ومثل، وشبه، وما يرادفها( أن يليها املشبه به. 

األصل يف )كأن، وشابه، وماثل، وما يرادفها( أن يليها املشبه. 

  ، بة من الكاف وَأنَّ ( مركَّ التشبيه بكأنَّ أبلغ من التشبيه بالكاف، ألن )كأنَّ
وزيادة املبنى تدل عىل زيادة املعنى. 

حـاله،  عىل  منفردا  به  التشبيه  يتأتى  مفرد  يليها  أن  الكاف  يف  األصل   أن 
مـثل: )زيد كاألسد(، وقـد يليها مفـرد ال يـأتى التشبيـه به منفـردا عـىل 

حاله، وذلك إذا كـان املشبه به مركبا. 
التـشبيه  التشبيه دون رشط، أما كأن فتستعمل يف  أن الكاف تستعمل يف 
بـرشط أن يكون خربها جامدا، أما إذا كان خربها مشتقا فهي للظن مثل: 

كأنك قائم. 

الحظ أن

الحظ أن

الحظ أن

انتبه إىل

انتبه إىل

مفاهيم

وهو الذي حذفت فيه أداة التشبيه. 

وهو الذي ذكرت فيه أداة التشبيه. 

هو الذي حذف منه وجه الشبه وأداة التشبيه.

التشبيه املؤكد

التشبيه املرسل

التشبيه البليغ
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6

7

8

9

10

بني نوع التشبيه من حيث األداة، والوجه، والطرفان، وأصل أداته فيا يأيت:

: قال البوصريُّ  

َضاِع َوإِْن َتْفطِْمُه َينَْفطِِم                      والنَّْفُس كالطِّْفِل إِْن ُتْهِمْلُه َشبَّ   ***      َعَلى ُحبِّ الرَّ

وقال يف وصف الصحابة:  

ِة احُلُزِم ِة اْلَحْزِم اَل ِمْن ِشدَّ ُهْم فِي ُظُهوِر اْلَخْيِل َنْبُت ُرًبا     ***      ِمْن ِشدَّ                   َكَأنَّ

قال الشاعر:  

ْنَيا  ُهُمو     ***      َكالظِّلِّ فِي اإِلْقَباِل، َواإِلْدَباِر                     اْلُعْمُر، َواإِلْنَساُن َوالدُّ

قال تعاىل: ژٹ  ٹ  ٹ  ٹ ڤژ.   
قال الشاعر، وينسب أليب عيل بن سينا:  

ِه َزْيُت َجاَجِة َواْلِع      ***            ْلُم ِسَراٌج، َوِحْكَمُة اللَّ                           إِنَّا النَّْفُس َكالزُّ

                  َفإَِذا َأْشَرَقْت فِإنََّك َحيُّ       ***             َوإَِذا َأْظَلَمْت فـِـإِنََّك َمْيــُت

وقال أعرابي في وصف امرَأة: تِلَك شمٌس باهْت بها األَرُض شمَس السماِء.  

وقال تعالى: ژڀ  ڀ   ٺژ  .  

وقال المتنبي  يف مدح كافور:   

اِب ُتَراُب ِذي َفْوَق الرتُّ        إَِذا نِْلُت ِمنَْك اْلُودَّ َفاْلَماُل َهيٌِّن      ***        َوُكلُّ الَّ

وقولنا: زرنا حديقًة كأهنا الِفْردْوس يف اجلال والبهاء.  

ته يف اهِلداية. وقولنا: العالم  ِسراُج ُأمَّ  

1

2

3

4
5

التدريبات

التدريب األول
أرش بعالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ فيا يأيت:

التشبيه املرسل ما ذكر فيه الوجه.                                                                  

التشبيه املؤكد ما حذفت فيه األداة.                                                    

التشبيه البليغ هو التشبيه املجمل املؤكد.                                                         

صور التشبيه البليغ عديدة منها ذكر وجه الشبه وحذف األداة.                          

يقع املشبه به بعد كأن.                                                                                      

يقع املشبه به بعد الكاف.                                                                                   

التشبيه املرسل كالتشبيه املؤكد.                                                                           

)علمت( من أدوات التشبيه الفعلية.                                                                            

)خلت وظننت( أدوات تنبئ عن التشبيه.                                                        

1

2

3

4

5

6

7

8
9

التدريب الثاني

اخرت الصواب مما بني القوسني، وامأل به الفراغ.
الوجه اجلميل.......... القمر.                 )يفوق ـ حيجب ـ ياثل(

)يسابق ـ ينافس ـ يشابه( الولد................ أباه.                               
)يأكل ـ مثل ـ يعرف(  املؤمن........... األترّجة.                                   

)ثم ـ كأهنا ـ مثل( البنت............ الوردة.                                    
)عن ـ ك ـ كأن( اليأس............. املوت.                                  

1
2
3
4
5

التدريب الثالث
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)( التشبيه املرسل ما ذكر فيه الوجه.  

)( التشبيه املؤكد ما حذفت فيه األداة. 

)( التشبيه البليغ هو التشبيه املجمل املؤكد. 

)( صور التشبيه البليغ عديدة منها ذكر وجه 
الشبه وحذف األداة. 

)( يقع املشبه به بعد كأن. 

)( يقع املشبه به بعد الكاف. 

)( التشبيه املرسل كالتشبيه املؤكد. 

)( علمت من أدوات التشبيه الفعلية. 

)( خلت وظننت أدوات تنبئ عن التشبيه. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

إجابة التدريب الثالثإجابة التدريب الثاني

الوجه اجلميل يماثل القمر.

 الولد يشابه أباه.

 املؤمن مثل األترّجة. 

البنت كأنها الوردة. 

اليأس كالموت. 

1

2

3

4

5

1نشاط

2نشاط

 قم مع أقرانك بإعداد لوحات تعليمية: 
ألدوات التشبيه. 

للمقارنة بني التشبيه املؤكد والتشبيه املرسل، والتشبيه البليغ.

من خالل بحثك ىف شبكة املعلومات الدولية، قم بإعداد بحث عن التشبيه البليغ وصوره.

األنشطة اإلثرائية

1
2

أصل أداته الطرفان نوع التشبيه الرقم

الكاف، وهي حرف المشبه: النفس، والمشبه به: الطفل إن             
تهمله شب على حب الّرضاع  مرسل مجمل 1

كأن، وهي حرف المشبه: الضمير )هم العائد على 
الصحابة(، والمشبه به: )نبت ربا(. مرسل مجمل 2

 الكاف، وهي حرف
تشبيه

 المشبه: العمر، واإلنسان، والدنيا. المشبه
به: الظل مرسل مجمل 3

الكاف، وهي حرف المشبه: الناس، والمشبه به: الفراش. مرسل مجمل 4

الكاف، وهي حرف
 الكاف، وهي حرف

 األداة محذوفة

المشبه: النفس، والمشبه به: الزجاجة.
المشبه: العلم، والمشبه به: سراج.

المشبه: حكمة اللَّه، والمشبه به: زيت.

مرسل مجمل
مرسل مجمل

بليغ
5

إجابة التدريب األول

األجوبة المقررة

األداة محذوفة  المشبه: اسم اإلشارة تلك العائد على
المرأة، والمشبه به: شمس بليغ 6

كأن، وهي حرف  المشبه: الضمير )هم( العائد على
الكافرين، والمشبه به: الُحُمُر المستنفرة مرسل مجمل 7

األداة محذوفة  المشبه: كل الذي فوق التراب، 
والمشبه به: تراب بليغ 8

كأن، وهي حرف  المشبه: الضمير في كأنه العائد على
الحديقة، والمشبه به: الفردوس مرسل مفصل 9

األداة محذوفة المشبه: العالم، والمشبه به: سراج مؤكد مفصل 10
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ال أهداف الدرس:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب قادًرا على أن:

1  يذكر أغراض التشبيه التي تعود عىل املشبه. 
2  يأتي بأمثلة ألغراض التشبيه التي تعود عىل املشبه. 

3  يذكر أغراض التشبيه التي تعود عىل املشبه به. 
4  يأتي بأمثلة ألغراض التشبيه التي تعود عىل املشبه به. 

5  يوازن بني  التشبيه احلسن املقبول، والتشبيه القبيح املردود. 
6  يستخرج من أمثلة مقدمة له التشبيه احلسن املقبول والتشبيه القبيح املردود. 

التي  التشبيه  املشبه، وأغراض  فائدهتا عىل  التي تعود  التشبيه  الدرس أغـراض  سنتناول يف هذا 
املقبول واملردود. التشبيه  به، ومفهوم  املشبه  فائدهتا عىل  تعود 

أغراض التشبيه ـ كا مر ـ عنرص من عنارص التشبيه، وهي ركن غر مرئي يف العبارة؛ ألهنا 
تنبع من نفس املتكلم، وتصدر عن خلجاته، ومكنون ذاته وقت التلفظ بأسلوب التشبيه، وعىل 
املخاطب الفطن إدراكها وتوضيحها؛ ألن كالم العقالء ال خيلو من مرام وأغراض إما أْن تعود 
عىل املشبه وهو األغلب، أو تعود عىل املشبه به وهو األقل النادر، وإذا حتقق الغرض من التشبيه، 

وأصاب موطنه فهو حسن مقبول، وإال صار قبيحا مرزوال.

قبل  له  إثباهتا  يراد  التي  الصفة  معروف  غر  مبها  املشبه  يكون  حينا  يتأتى  الغرض  وهذا 
التشبيه، واملشبَُّه به يكون معلوما عند السامع بتلك الصفِة التي ُيْقَصد اشرتاك الطرفني فيها، فيفيد

بيان حال املشبه1 

من أغراض التشبيه التي تعود للمشبه: 

 أغراض التشبيهالدرس التاسع

وصف الدرس

شرح الدرس

تمهيد

أواًل :أغراض التشبيه بالنظر للمشبه

 التشبيه عندئذ بيان حال املشبه، كقول بشار بن برد:

***    َكأنَّ ِعَظاَمَها ِمْن َخْيُزَراِن إَِذا َقاَمْت لَِحاَجتَِها َتَثنَّْت  

بتلك معروف  مبها غر  كان  واملشبه  اللني،  من  فيها  ملا  بيانا  باخليزران؛   شبه عظام حمبوبته 
الصفة قبل التشبيه، عىل عكس املشبه به املعروف بتلك الصفة. 

ْبيانيُّ يمدح النعان بن املنذر: ومثله قول النَّابغة الذُّ

إَِذا َطَلَعْت َلـْم َيْبُد ِمنْهنَّ َكْوَكُب  *** فإِنََّك َشْمٌس واْلُمُلوُك َكواِكُب  

يريد النابغة َأْن يبـني حاَل املمدوح وحاَل غره من امللوك، فشـبََّه ممدوَحه بالشـمس، وشبَّه 
غره من امللوك بالكواكِب؛ مبينا أن سطوَة املمدوح َتُغضُّ من سطوِة كل ملٍك كا ُتخِفي الشمُس 
الكواكَب، واملشبه كان مبها غر معروف بتلك الصفة قبل التشبيه، عىل عكس املشـبه به املعروف 

بتلك الصفة.

بيان مقدار حال املشبه قوة وضعفا وزيادة ونقصا2 

وهذا الغرض يتأتى حينا يكون املشبه معروف الصفة التي يراد إثباهتا له معرفة إمجالية قبل 
التشبيه، واملشبه به معروف الصفة بدقة، وعندئذ يراُد من التشبيِه بياُن مقدار نصيب املشبَِّه من 
هذه الصفِة ، كا يف تشبيِه املاِء بالثلِج يف شدِة الربودِة، وتشبيه الثوب األسود بالغراب يف شـدة 

السواد، وعىل منواله جاء قول أيب متام يصف مجال رسالة جاءته فأعجب هبا:

اِب )1( ***    َوِقْرَطاٌس َكَرْقَراِق الرسَّ     ِمَداٌد ِمْثُل َخافِيِة اْلُغَراِب  
***    َوَخطٌّ ِمْثُل َوْشِم َيِد اْلَكَعاِب     َوَأْلَفاٌظ َكَأْلـَفاِظ اْلَمَثانِي  

معروف  الغراب  به خافية  واملشبه  التشبيه،  قبل  إمجاال  السواد  بصفة  معروف  املداد  فاملشبه 
الصفِة. املشبَِّه من هذه  بيان مقدار نصيِب  التشبيه  فأفاد  بدقة،  السواد  بصفة شدة 

ڻژ ڻ   ں   ں    ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ژ   تــعـالـى:  قـولــه   ومـثلـه 
 ]البقرة: 74[، فغلظ قلوب اليهود وهي املشبه معروفة معرفة إمجالية قبل التشبيه، وأتى املشـبه به 

)1( املداد: احلرب. خافية: هي الريش املختفي حتت جناحي الغراب، ويكون أشد سواًدا من الريش الظاهر. 
_______________________
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وهـو  الصـغر،  إبان  يف  العلم  ُشبِّه  حيث  احلَجر(  يف  كالنَّقِش  َغِر  الصِّ يف  )الِعلُم  قولنا:   مثل 
أمر معنوي بالنقش عىل احلجر، وهو أمر حيس؛ والغـرض مـن ذلك هـو تثبيت هـذا املـعنى يف 
 نفس املخاطب، ومتكينه حلال املشبه يف قلبه؛ ألن اإللف باحلسيـات يف النـفس البرشية أتـم مـنه

بالعقليات ؛ لتقدم احلسيات يف الوجود، وفرط إلف النفس هبا. 
ومثُله قول الشاعر:  وينسب لإلمام عيل بن أيب طالب:

َجاَجِة َكرسَها ال ُيْشَعُب َها       ***   ِمْثُل الزُّ           إِنَّ اْلُقُلوَب إَِذا َتنَاَفَر ُودُّ

شبه تنافر القلوب وهو أمر معنوي بكرس الزجاجة، وهو أمر حيس؛ تقريرا وتثبيتا يف نفس 
القلوب إىل ما كانت عليه من األنس واملودة كا يتعذر   املخـاطب حلـال املشبه من تعذر عودة 

التئام الزجاجة.
ومنه قوله تعالى: ژ  ٱ  ٻ  ٻٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  
  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤژ ]الـرعـد:14[، أراَد اهلل
ر يف األذهـان شأن َمْن يْعبـدوَن األوثـان، فشبََّه حـال هؤالِء الوثنيني  يف هذه اآلية الكريمة أْن ُيقرِّ
يف أهنم إذا دعوا آهلَتهم فإهنم ال يستجيبون هلم، وال يرجُع إليهم هذا الدعاُء بأيـة فائدٍة، فاملشـبه 
ـ كا ترى ـ أمر معنوي شبهه بأمر حيس بمن يبُسط كفيِه إىل املاء ليرشَب فال يصـُل املاُء إىل فمـه 
يثبت هـذا  أن  َيْخُرُج من خالِل أصـابعه ما دامـت كّفـاُه مبسوطتني، والغرض  بالبداهة؛ ألنه 

األمر املعنوي يف األفئدة، ويرسخ فيها ويتقرر. 

لكي يكشف لنا عن مقدار هذه القسوة، وتلك الغلظة.

تقرير حال املشبه يف نفس السامع3 

وهذا الغرض يتأتى حينا يكون املشبَُّه يف الغالب أمًرا معنويا يف حاجة إىل التثبيت واإليضاح 
ِر، يزيُد املشبَّه إيضاحا؛ ملا يف املشبَِّه به من قوِة الظهوِر والتاِم؛  فيؤتى بمشبٍَّه به حيسٍّ قريِب التصوُّ
ومن ثم يتمكن املشبه يف ذهن السامع؛ ألَنَّ طبيعة النفِس اإلنسانية أهنا ال جتزم باألمور املعنوية 

مثل َجْزمها باألمور احلسيَّة، فهي يف حاجٍة إىل اإلقناِع.

وكا يف قول املتنبي من قصيدة يرثي فيها والدَة سيف الدولة ويمدُحُه فيها: 

***      َفإِنَّ امْلِْسَك َبْعُض َدِم اْلَغَزاِل     َفإِْن َتُفِق األََناَم َوَأْنَت ِمنُْهْم  

مجلته يفوق  قد  اليشء  بعض  فإن  منهم؛  واحد  وأنت  الناس  َفَضْلَت  أن  عجب  ال   يقول: 
كاملسك فإنه بعُض دم الغزال، وقد فضله فضال كثرا. 

فاملتنبي ملا ادعى أن املمدوح قد فاق الناس حتى صار أصال برأسه، وجنسا بنفـسه، وكان 
هذا يف الظاهر ممتنعا غر ممكن احتجَّ هلذه الدعوى، َوَبيََّن إمكاهنا بأن شبه هذه احلال بحـال املسك 
 الذى هو من الدماء ثم إنه ال يعد من الدماء؛ ملا فيـه مـن األوصـاف الرشيفة التى ال توجد يف الدم.

 
حتسني املشبه وتزيينه5 

وهذا الغرض يتأتى حينا يريد منشئ التشبيه الرتغيب يف املشبه وتصويره بصورة هتفو إليها 
النفس وتتعلق به، كا يف تشبيه وجه أسود بمقلة الظبي، ومن ذلك قول َأيب احلسن األَنباريِّ يف 

وصف مصلوٍب: 

َباِت ا إَِلْيِهْم بِاهْلِ ِمهَ ***             َكَمدِّ َمَدْدَت َيَدْيَك َنْحَوُهُم اْحتَِفاًء  

 يشبُِّه الشـاعـر مدَّ ذراعـي املصـلوِب عـىل اخلشبة، والـناُس حـوَله بمدِّ ذراعيِه بالعـطـاِء 
للسائلني أيام حياتِه، والغرُض من هذا التشبيه التزيني، وحتسني صورة املصلوب يف عيون رائيه. 

بـذكر شـبيه إال  تـزول غرابُته  أمـًرا مسـتغربا، ال  املشبَُّه  يـكون  يتأتى حينا  الغرض   وهذا 
له، وهـو املشبه به الذي ال يشك أحد يف صحته وإمكانه كقول ابن الرومي:

 
***    ُثمَّ اْنَثنَْت َعنِّي َفِكْدُت َأِهيُم َنَظَرْت فَأْقَصـَدِت اْلُفَؤاَد بِـَسْهِمـَها 
َهاِم، َوَنْزُعُهنَّ َألِيُم ***     َوْقُع السِّ َوْيالُه إِْن َنَظَرْت َوإِْن ِهَي َأْعَرَضـت  

شبـه نـظرها بوقع السـهام، وإعراضها بنزعها؛ بيانا إلمكان إيالمها هبا مجيعا، فاملشبه به ال 
يشك أحد يف صحته وإمكانه فأزال عن املشبه ما فيه من غرابة قد تبدو أو استنكار. 

بيان إمكان املشبه4 
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ومثله قول المتنبيِّ يذم رجال: 

***     ُيَقْهِقُه أْو َعُجوٌز َتْلطِم ُه ِقْرٌد   ثا َفَكَأنَّ وإَِذا َأَشاَر ُمحدِّ  

ثانيا: أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به
ذكر البالغيون لهذا األمر غرضين:

وهذا الغرض يتأتى في التشبه المقلوب، كقـول مـحمـد بن ُوَهْيـِب اْلِحـمَيرّي يـمـدح 
الخليفة المأمون:

***     َوْجُه اْلَخِليَفِة ِحيَن ُيْمَتَدُح َتُه   َباُح َكَأنَّ ُغرَّ          وَبَدا الصَّ

تقبيح املشبه، وتشوهيه6 
وهذا الغرض يتأتى حينا يريد منشئ التشبيه حتقر املشبه، والتنفر منه، وتصويره بصورة تعافها 

النفس، وتشمئز منها.
كقول أعرابي في وصف امرأة تزوجها:

***     وَوْجٌه َكَوْجِه اْلِقْرد َأْو ُهَو أْقَبُح   لها ِجْسُم ُبْرغـُوٍث َوَسـاقا َبُعوَضٍة  
ْمَتُه َبـاًبا ِمـَن النَّار ُيـْفَتـُح ***     َتـوهَّ وَتْفَتُح - ال كـانْت- َفـَما َلـو َرَأْيَتُه  
َذ ِمنَْها ِحيَن ُيْمِسي َوُيْصبُِح ***     َتَعوَّ ْيطاُن ُصوَرَة َوْجـِهَها   إَذا َعـاَيَن الشَّ

منه  الغرض  األول  البيـت  فـي  المستقبحة  المـستشنعة  الصفـات  بهـذه  لـلمـرأة  فوصفه 
لفـِم الثاني  البيت  فـي  تشبيهه  في  الحـال  والتنفير عنها ال شك، وكذلك  تقبيـحهاوتشويهها 

 امرأته حـينما تفتُحه بباٍب من أبواِب جهنَّم، الغرُض منه التقبيُح والتنفير ال شك.

فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء.

ومنه قوله تعالى حكاية عن مستحلي الربا: ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿٹ  ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤژ ]البقرة: 275[، فإن مـقتضى الظـاهـر أن يقـال إنما الربا مثل البيع؛ 
إذ الكالم في الربا ال في البيع، فعكسوا ذلك، إليهام أن الربا عندهم أقوى في الحل من البيع، 

وأعرف به، فيكون أحق بالحل من البيع على حد زعمهم.

بيان أن االهتمام بالمشبه به2 

وهذا الغرض يتأتى حينما يريد منشئ التشبيه االهتمام بالمشبه به، وتسليط األضواء عليه 
ال غير، كتشبيه الجائع وجها كالبدر في اإلشراق واالستدارة بالرغيف، إظهارا لالهتمام بشأن 
باله بل  البدر على  الرغيف، وتأكيدا على جوعه وشدة حاجته إلى هذا الرغيف، ولذا لم يرد 

خطر الرغيف لهذا الغرض.

الرغيف
إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه1 



198
199
199

سة
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وح

ال

أغراض التشبيه التي تعود على المشبه تتمثل في:

أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به تتمثل في أمرين:
األول: إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه، وذلك في التشبيه المقلوب.

الثاني: بيان االهتمام بالمشبه به كتشبيه الجائع وجها كالبدر في اإلشراق واالستدارة
بالرغيف؛ إظهارا لالهتمام بشأن الرغيف ال غير، وهذا يسمى إظهار المطلوب.

والفخر،  والرثاء  المِديح  فـي  كثيرا  ُيستعـمل  المشبه(،  )تزيين  غرَض 
النفوُس. إليه  تميُل  ما  ووصـِف 

غرَض )تقبيح المشبه( يستخدم كثيرا في الهجاِء والذم ووْصِف ما تنِْفُر 
منه النفُس.

أغراض التشبيه اآلتية:

ملخص الدرس

إثراءات

بيان مقدار حال المشبه بيان حال المشبه
قوة وضعفا

في  بيان إمكان المشبه المشبه  حال  تقرير 
السامع نفس 

تقبيح المشبه، وتبشيعه تزيين المشبه وتحسينه

أغراض التشبيه

بيان حال المشبه.
بيان مقدار حال المشبه قوة وضعفا.

بيان إمكان المشبه.
تقرير حال المشبه في نفس السامع يجب أن يكون وجه الشبه في 

المشبه به فيها أتم وهو به أشهر وأعرف.

الحظ أن

الحظ أن

انتبه إلى أن

التدريبات

حدد الغرض من التشبيه فيما يأتي:

قال ابن الرومي:   1
ْقِر ِمْن َشْيَباَن ُقْلُت َلـُهْم *** َكال، َلَعْمِري، َوَلِكْن ِمنُْه َشْيَباُن َقاُلوا َأُبو الصَّ   

ِه َعْدَناُن        َكْم ِمْن َأٍب َقْد َعاَل بِاْبِن ُذَرا َشَرٍف *** َكَما َعَلْت بَِرُسوِل اللَّ
قال الشاعر:   2  

          َأَرى ُكلَّ ِذي ُجوٍد إَِلْيَك َمِصيُرُه ***  َكَأنََّك َبْحٌر، َواْلُمُلوُك َجَداِوُل

: قال البحتريُّ   3
           َدَنْوَت َتَواُضًعا، َوَعَلْوَت َقدًرا، ***  فَشأناَك اْنِحَداٌر، َواْرتَِفاُع

َعاُع ْوُء ِمنَْها، والشُّ ْمُس َتْبَعُد َأْن ُتَساَمى  ***  َوَيْدُنو الضَّ             كذاَك الشَّ
قال المتنبي في الهجاء:   4

ُه  ***  ِقْرٌد ُيَقْهِقُه َأْو َعُجوٌز َتْلطُِم  ًثا َفَكَأنَّ                         َوإَِذا َأَشاَر ُمَحدِّ
5  قال مجنون ليلى:

    َوَأْصَبْحُت ِمْن َلْيَلى اْلَغَداَة َكَقابٍِض *** َعَلى اْلَماِء َخاَنْتُه ُفروُج األََصابِِع 

ْأِس ِمَن اْلَجَسِد َيْأَلُم اْلُمْؤِمُن    : ))إِنَّ الُمْؤِمَن ِمْن َأْهِل اإِليَماِن بَِمنِْزَلِة الرَّ قال النَّبِيِّ   6
ْأِس((.  أِلَْهِل اإِليَماِن َكَما َيْأَلُم اْلَجَسِد لَِما فِي الرَّ  

قال تعالى: ژڃ  ڃ  ڃ   ڃ        چ       چ  چ  چ  ژ  7

قال تعالى: ژ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ ژ  8

التدريب األول

1234

6 5

األول
الثاني
الثالث
الرابع
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1   من أغراض التشبيه بيان إمكان...........                )الوجه - المشبه - المشبه به(
2   التشبيه........ هو الذي استوفى الشروط         )المردود - المرفوض-  المقبول(
3   بيان االهتمام غرض يعود على ..........                            )الوجه - المشبه - المشبه به(
4   التشبيه............. هو الذي لم يستوف الشروط.         )المردود-  الغريب-  المقبول(

5   تقبيح المشبه يستعمل في غرض..........                        )المدح- الهجاء- الوصف(

اختر الصواب مما بين القوسين، وامأل به الفراغات.
 التدريب الثالث

من أغراض التشبيه بيان إمكان المشبه. 
التشبيه المقبول هو الذي استوفى الشروط.

بيان االهتمام غرض يعود على المشبه به.
التشبيه المردود هو الذي لم يستوف الشروط.

تقبيح المشبه يستعمل في غرض الهجاء.

1
2
3
4
5

إجابة التدريب الثالث
1نشاط

من خالل مطالعتك للنصوص المقررة عليك هذا العام، اذكر أمثلة ألغراض التشبيه التي تعود 
على المشبه، وأمثلة ألغراض التشبيه التي تعود على المشبه به.

2نشاط

من خالل بحثك في شبكة المعلومات الدولية، قم بإعداد تقرير مفصل عن:
أ -التشبيه الحسن المقبول.

األنشطة اإلثرائية

بيان إمكان المشبه.

بيان إمكان المشبه. 

بيان حال المشبه. 

تقرير حال المشبه في نفس السامع. 

1

3

5

7

إجابة التدريب األول

2

4

6

بيان حال المشبه.

بيان مقدار حال المشبه.

تقرير حال المشبه في نفس السامع. 

التدريب الثاني

أرش بعالمة )( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة )( أمام العبارة الخطأ فيا يأيت:
بيان إمكان المشبه من أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به

تقرير حال المشبه في النفس من أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به.
إظهار االهتمام غرض من أغراض التشبيه العائدة على المشبه.

التشبيه المقبول هو التشبيه الوافي بالغرض.
بيان حال المشبه وبيان المقدار هما من أغراض التشبيه العائدة على المشبه.

بيان حال المشبه وبيان المقدار صنوان ال يفترقان.

1
2

3
4

5
6

إجابة التدريب الثاني

)( بيان إمكان المشبه من أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به

)( تقرير حال المشبه في النفس من أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به.

)( إظهار االهتمام غرض من أغراض التشبيه العائدة على المشبه.

)( التشبيه المقبول هو التشبيه الوافي بالغرض.

)( بيان حال المشبه وبيان المقدار هما من أغراض التشبيه العائدة على المشبه.

)( بيان حال المشبه وبيان المقدار صنوان ال يفترقان.

1

2

3

4
5
6

األجوبة المقررة
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 السؤال الثالثأسئلة عامة

 بين مواضع الفصل والوصل ، مع بيان السبب، فيما يأتي:

1                                قال تعالى:     ژ   ٱ     ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   ڀژ 
2                   قال تعالى:     ژېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  یی ژ

3     قال الشاعر:
ِذي َطاَل َعْجمَها ُعودي َماِن َتْعِرُفنِي      ***     َأَنا الَّ إِنَّ ُنُيوَب الزَّ

4     قال الشاعر:
ٍة     ***      َوَيْمَتثُِلون األَْمَر َوالنَّهَي فِي اْلَخفِض وَن فِي الَبْأَساِء ِمْن َغْيِر ِعلَّ َيُصدُّ

5     قال الشاعر:
َرِم ال ُيْعِجُبنََّك إِْقَباٌل ُيِريَك َسنًا     ***      إِنَّ الُخُموَد لَعْمِري َغاية الضَّ

6                   قال تعالى:     ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿژ

7                  قال تعالى:     ژ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ژ

 بين نوع اإليجاز وسببه، واإلطناب ونوعه وغرضه، فيما يأتي:

1                                قال تعالى:     ژ   پ  پ  پژ

2             قال تعالى:      ژ   ائ  ەئ  ەئ وئ وئژ
3                  قال تعالى:   ژ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌژ

4             قال تعالى:     ژٿ		ٿ		ٹ		ٹ		ٹ		ٹ				ڤ			ڤ		ڤ		ڤ		ڦ		ڦ		ڦ								
																																														ڦ		ڄ			ڄ							ڄ		ڄ		ڃ			ڃ		ڃ		ڃ			چژ

5            قال تعالى:     ژوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ   ۆئۈئ  ۈئ ېئ ېئ  ېئژ
6    قال الشاعر:

إِنِّي ُأَصاِحُب ِحْلِمي َوْهَو بِي َكَرٌم      ***      َوال ُأَصاِحُب ِحْلِمي، َوْهَو بِي َجُبٌن

  السؤال الرابع

1

2

4

5

6

   السؤال األول
َبيِّْن نوع األسلوب وغرضه البالغي فيما يأتي: 

           قال الشاعر: 

***      َحَياُؤَك؟ إِنَّ ِشيَمَتَك اْلَحـَياُء َأَأْذُكُر َحاَجتِي َأْم َقْد َكَفانِي    

***     َعِن الُخُلِق اْلَجِميِل وال مساء َكــِريـٌم ال ُيَغيُِّرُه َصـَبــاٌح    

           قال تعالى: ژ ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۇژ 

3    قال الشاعر:

***      وأري الجنى اشتارتُه أيٍد عواسُل  ُلَعاُب اأْلََفاِعي اْلَقاتاَِلُت لعاُبُه    

             قال تعالى:     ژ  ڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑژ 

           قال تعالى:     ژۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ   
                      حئ    مئ  ىئژ 

           قال تعالى:     ژگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱژ

   السؤال الثاني
بين نوع القصر باعتبار الواقع، وأركانه وأداته فيما يأتي:

1    قال تعالى: ژ   ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉژ 
2            قال تعالى: ژڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎژ

ِه َقاَمْت َسْمَحٌة        ***        بِاْلَحقِّ ِمْن ِمَلِل اْلُهَدى َغّراُء 3            قال الشاعر: بَِك َيا اْبَن َعْبِد اللَّ
4   قال الشاعر: َوَما اْلماُل واألَْهُلوَن إاِلَّ َوداِئُع           ***         َواَل  ُبدَّ َيْوًما َأْن ُتَردَّ اْلَوَداِئُع

ِه َأْشُكو َأنَّ فِي النَّْفِس َحاَجًة   ***     َتُمرُّ بَِها األَيـَّاُم، وهي كما هيا 5   قال الشاعر: إَِلى اللَّ
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7    قال الشاعر:
َلْو َأنَّ الَباِخليَن َوَأْنَت ِمنُْهْم      ***      َرَأوَك َتْعلُموا ِمنَْك الِمَطاال

8           قال تعالى:     ژ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی    جئژ     

  السؤال الخامس 
أكمل ما يأتي :

1                 من أقسام التشبيه باعتبار الوجه:
-2     -1

2                 من أدوات التشبيه االسمية والفعلية:
-2     -1

3                 من أقسام التشبيه المتعدد:
-2     -1

4                 ينقسم التشبيه باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما أربعة أقسام هي:
-2     -1
-4     -3

5                 التشبيه المجمل هو:

6                 التشبيه المرسل هو:

السؤال السادس

ف المصطلحات اآلتية مع التمثيل. عرِّ
التشبيه المرسل:

مثل:
التشبيه البليغ:

مثل:
التشبيه المؤكد :

مثل:
التشبيه الصريح :

مثل:
التشبيه المفصل:

مثل:
بيان حال المشبه:

مثل:

السؤال السابع

َمثِّل لما يأتي بمثال واحد
تشبيه الغرض منه التقبيح:                  1

تشبيه عقلي الطرفين:     2

تشبيه مقيد الطرفين:                  3

تشبيه بليغ:                  4

5                  تشبيه حسي الطرفين:

تشبيه تمثيلي:                  6

تشبيه عقلي الطرفين:                  7
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 السؤال الثامن

ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مع التعليل فيما يأتي:

1                 الغرض من التشبيه في قول الشاعر:
َفإِن َتُفِق األَناَم َوَأْنَت ِمنُْهْم      ***      فإِنَّ اْلِمْسَك َبْعُض َدِم اْلَغَزاِل

            بيان حال المشبه - بيان إمكان وجود المشبه - تقرير حال المشبه .

ًة َواْنِفَتاًحا 2                 َوكَأنَّ اْلَبْرَق ُمْصَحُف َقاٍر                  ***                 َفاْنطَِباًقا َمرَّ
           أداة التشبيه في هذا البيت: اسمية - فعلية - حرفية.

3                 يجوز حذف أركان التشبيه اآلتية:
           أداة التشبيه  - المشبه - المشبه به .

4                 طرفا التشبيه في قول الشاعر: المنسوب لإلمام علي بن أبي طالب:
َجاَجِة َكْسُرَها ال  ُيْشَعُب َها            ***        مثُل الزُّ إنَّ اْلُقلوَب إَِذا َتنَاَفَر ُودُّ

            مفردان - مركبان - متعددان .

  السؤال التاسع

أعْد ُكلََّ َشاهٍد إلى قاعدته البالغية فيما يأتي :

قال تعالى: ژژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک     ک  ک گ     گ  گژ

قال تعالى:  ژ  جب  حب  خبژ

قال امرؤ القيس :
ْيِر َرْطًبا َوَيابًِسا               ***        َلَدى َوْكِرَها اْلُعنَّاُب واْلَحَشُف اْلَبالِي كأنَّ ُقُلوَب الطَّ

 السؤال العاشر

ل القول في القضايا البالغية اآلتية مع االستشهاد والتوضيح: فصِّ
1                 التشبيه البليغ.

2                 التشبيه التمثيلي .

 السؤال الحادي عشر

اكشف بإيجاز عن الفروق بين المصطلحات البالغية اآلتية:

1                 التشبيه المركب والمتعدد:
2                 التشبيه المفصل والتشبيه المجمل:

3                 كمال االتصال و كمال االنقطاع:
4                 قصر القلب وقصر التعيين :

5                 الحشو والتطويل :

             1

2

             3
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1نشاط
من خالل رحالتك التي قمت بها داخل مصر، قم بكتابة موضوع تعبيري تأتي فيه بجمل 

عن:
أ    تشبيه بليغ

ب    تشبيه تمثيلي
ج    تشبيه بعيد غريب

د    تشبيه خيالي

2نشاط
استعن بالمعجم وابحث عن معنى الكلمات اآلتية:

أ    التشبيه
ب    القصر

ج    التغليب

3نشاط
من خالل مطالعتك للمعلقات السبع فى الشعر الجاهلي وباقى نصوص العصر الجاهلى

التي درستها قم باستخراج:
أ    التشبيهات وبّين أنواعها

مواضع كمال االتصال ب   
القصر بإنما ج   

إيجاز القصر د   

4 نشاط إثرائي

من بحثك في شبكة المعلومات الدولية، اكتب بحثا عن أشهر العلماء الذين كتبوا في
اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم.

األنشطة اإلثرائية
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