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بهاڬين سومبر دان تيكنولوڬي ڤنديـديـقن،
كمنترين ڤنديديقن مليسيـا.
* ڤڬاواي 2بهاڬين سومبر دان تيكنولوڬـي
ڤنديديقن ،كمنترين ڤنديديقن مليسيـا.
* سموا ڤيهق يـڠ ترليـبت سچـارا لڠسـوڠ
اتاو تيدق لڠسوڠ دالم منجاياكن بوكو اين.

الحمد ل َّله ،خلق اإلنسان ،علمه البيان ،والصالة والسالم على سيد الفصحاء ،وإمام
البلغاء ،وعلى صحابته الغر الميامين.

وبعد ؛؛؛

فهذا هو الجزء الثاني من كتاب البالغة العربية المقرر على الفرقة الثانية من المرحلة

الثانوية لطالب المعاهد األزهرية وطالباتها.

وهذا الكتاب يسير على نمط الكتاب السابق في الفرقة األولى ،ويتخذ المنهج ذاته 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
البالغيين ،فإن من يطالع كتاب اإليضاح للقزويني يلـمس أنه َج َّز َأ الحديث عن أركان التشبيه
في أكثر مـن مـوطن حـيث يتحدث أوال عـن أقسام الطرفين ،وال ُيك ِْم ُل َها كذلك ،ثم ينتقل إلى
الحديث عن بعض أقسـام وجـه الشبه وال ُيك ِْم ُل َها كذلك ،ثم يـعود إلـى أقسـام الطرفين مـن
جديد ،ثم بقية أقسام الوجه من جديد بعد ذلك.

ومـن ثم أخذنا على عاتقنا هنا أن نضم شتات هذا الفن ،ونقدمه متسلسال تسلسـال

طبعيـا؛ ليكـون أيسـر فـهما ،وأكثر دقة في عرضه لطالب العلـم ،مما ييسر عليهم إدراك
تالبيب هذا الفن ،واإلحاطة به بيسر وسهولة.

كمـا حرصـنا في هذا الكتاب أيضا أن نقف عند جميع المسائل محل الدراسة نكشف

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:
 1باألهداف اخلاصة به.
 2وبملخص له.

 3وبإثراءات تتمثل يف رصد ما يستحق املالحظة واالنتبـاه مـن الطـالب بأسلـوب موجز،
والرتكيز عىل تعريف بعض املفاهيم املهمة.
 4بتطبيقات متنوعة.

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

 2التدريب على استخراج القواعد البالغية من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية،
والنصوص األدبية واألمثلة المقدمة للطالب.
 3التعرف بدقة على أغراض وضع المضمر مـوضع المظهر وعكسه ،ووضع المضارع
موضع الماضي وعكسه.
 4تعريف القصر مع ذكر أركانه وأقسامه ،ومواقع القصر ،ومكونات أسلوب القصر.

 5بأنشطة إثرائية.

 5تعريف الفصل ،ومواضع الفصل بين الجمل ،وصور الفصل بين الجمل المختلفة.

وشــفعنا ذلــك يف هنايــة الكتــاب بوضع أســئلة عـامـــة حـــول جزئيات هـــذا الفن جمـــاب

عــن بعضهــا؛ لتثــر اليقظــة واالنتبــاه لــدى أبنائنــا الطــاب والطالبــات ،وتدفعهــم دفعــا
للتـــفكري ،وإعـــال الذهــن ،وتــذوق األمثلــة والشــواهد املختلفــة.

د

أهداف الكتاب

 6بيان مواضع الوصل بين الجملتين ،وشرط العطف بالواو ،ومحسنات الوصل بالواو
بين الجمل.
 7المقارنة بين كل من اإليجاز ،واإلطناب.

خالصا لوجهه الكريم.
واهلل نسأل أن حيقق رجاءنا ،وأن جيعل عملنا
ً

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

جلنة إعداد وتطوير املناهج باألزهر الرشيف

***

 9تعريف التشبيه ،وذكر عناصره وأركانه ،وأنواعه ،وأغراضه.
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الوحدة األوىل

األساليب التي تأيت عىل خالف الظاهر

أهداف الوحدة األوىل:

قادرا عىل أن:
بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب ً
 1يعرف االلتفات ويذكر أمثلة لصوره.

 2يرشح تعريف التغليب ،ويقارن بني صوره.

 3يعدد أغراض وضع املضمر موضع املظهر مع التمثيل.

 4يستخرج من أمثلة مقدمة له أغراض وضع املظهر موضع املضمر.
 5يذكر أغراض وضع املضارع موضع املايض مع التمثيل.

 6يتعرف عىل غرض وضع املايض مع املضارع مع التمثيل.
1

1

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1يذكر تعريفا لاللتفات.
 2يذكر أمثلة لصور االلتفات.
 3يقارن بين صور االلتفات.
 4يذكر تعريفا للتغليب.
 5يستخرج من أمثلة مقدمة صور التغليب.
 6يوازن بين صور التغليب.
 7يتعرف على أسلوب الحكيم ،ويقف على صوره البالغية.
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.
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 ُي َؤ َّدى 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
المظهـر وعكسـه ،ووضـع المضـارع موضع المـاضي وعكـسه ،وسنكشف ألبنائـنا
موضـع 2
الطالب والطالبات هنا عـن مـزايا هـذه األساليب تبـاعا ،ونبـدأ فـي هـذا الدرس بااللتفـات
والتغليب وأسلوب الحكيم ،فنقول وبال َّله التوفيق.

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

صور االلتفات  -كما حصرها البالغيون  -ست صور:
 1االلتفات من التكلم إلى الخطاب

مـثل قـولـه تـعـالـى :ﮋﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﮊ [يس ]٢٢:فقد عبر
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»
والثانية :المعطوفة عليها «ﯗ ﯘ».
 2االلتفات من التكلم إلى الغيبة

مـن ذلـك قـولـه تـعـالـى:ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ
[الكوثر ]٢-١: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
3
ّ
وتيرة واحدة دون التفات لقال:
(فصل لنا) ،ولكنه عدل عن ذلك الستمالة السامع إلى اإلصغاء3 ،
وتجديد نشاطه ،وتثبيت المعنى في نفسه ،وهذا من أسرار االلتفات التي من أجلها يرد في القرآن
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الدرس األول

االلتفات والتغليب واألسلوب الحكيم

ً
أول  :االلتفات

الكريم ،وكالم العرب.

ويالحظ أن االلتفات هنا ورد في أكثر من جملة.

ومثـله قولــه تعـالـى :ﮋﯜ ﯝ ﯞﯟﯠ ﮯ ﯢ ﯣ ﯤﯥﯦ
ﯧ ﯨﯩﮋ ﯫﯬ ﯭ ﯮﮊ [النحل ]١٠١:حيث التفت من ضميـر المتكلم المتـصل
(نا) في قوله« :ﯜ ﯝ» 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.
 3االلتفات من الخطاب إلى التكلم

مثـل قول َع ْل َقمـة ْبن َع ْبـدَ ة الشـاعر الجاهلـي مـن قصيدة يمـدح فيـها الحارث بـن أبـي		
َش َّمر ال َغ َّساني:
ِ ِ
وب
ب في الح َسان َط ُر ُ
َط َحا بِ َك ق ْل ٌ
ُيـ َك ِّل ُفنِ ْي َل ْي َلى َو َقـــدْ َش َّ
ــط َو ْل ُي َهـا

***
***

اب َعصر ح َ ِ
ُب َع ْيدَ َّ
ب
ـان َمش ْي ُ
الش َب ِ ْ َ َ
()1
و َعاد ْت َعــــو ٍ
اد َب ْينَنَا َو ُخ ُط ْو ُب
َ
َ َ

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
وأرقه.
لقال (يكلفك) ،وقد عدل إلى التكلم؛ الستمالة السامع ،وكشفا له عما آلمهَّ ،
هـذا ويالحظ أن االلتفات هـنا ورد مـن خالل جملتين األولى في البيـت األول حـيث
مجردا من َن ْف ِس ِه مخا َطبا ً
ب) ،والثانية في
قائلَ ( :ط َحا بِ َك َق ْل ٌ
تحدث عن نفسه بأسلوب الخطاب ِّ

ِ
ب َل ْيلى وقد َب ُعدَ ُق ْر ُبها ،وهذه األبيات هي مطلع قصيدة مدح
( )1طحا بك :ذهب بك وأتلفكَ .ش َّطَ :ب ُعدَ َ .و ْل ُيها :قربها ،أيُ :يك ِّل ُفني ُح ُّ
شمر الملك الغساني ،واستعطاه ،وسأله مع طلب الجائزَ ة أن َي ُم َّن على أخيه
فيها الشاعر علقمة بن عبدة المشهور بالفحل الحارث بن أبي ّ
شأس بن َع ْبدَ ة ،وكان أسيرا عند الملك فاستجاب له وأعطاه  ،وامتن عليه بإطالق سرح أخيه.
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ومـنـه قـولـه تـعـالـى :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﮊ [البقرة ]١٥٩ :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.

البيت الثاني حيث انتقل إلـى أسلـوب التك ُّلم فـي الحديث عـن نفسه فقالُ ( :ي َك ِّلفني َل ْيلى َوقدْ
ََّ
شط َو ْل ُيها).
مـن ذلـك قـولـه تـعـالـى:ﮋﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽﭾﮊ [ يونس ]22:حيث خاطبهم ً
أول 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 ال َّله  لئن أنجاهم من هذه
المحنة ليكونـن مـن الشاكريـن ،ولكـنهم حـين أنجاهم استمروا فـي بغيـهم وعنادهم وكفرهم
كما حكته اآلية التالية في قوله تعالى :ﮋﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﮊ
[يونس.]٢٣:
ويالحظ أن االلتفات هنا ورد من خالل جملتيـن فعليتيـن عطفت الثانية فيهما
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 ﮎﮊ
[الحجرات ]٧: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 :
حيث التفت مـن ضمير الخطاب في اآلية ( )٥1في قولـه« :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ» إلـى
أسلوب الغيبة في اآلية ( )٥6في قوله تعـالى متحدثا عـن هؤالء الضالين« :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ»
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[الواقعة ،]٥٦: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.

من ذلك قوله تعالى  :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ [فصلت ]١٢: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 تر بين جملتين فعليتين عطفت الثانية فيهما على األولى.

ومن ذلك أيضا قوله تعالى  :ﮋ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ
ﭽﭾﮊ [المائدة ،]١٢: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 اعتنا ًء 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 ﯪ ﯫﮊ
[النحل ]٥١:حيث التفت من أسلـوب الغيبة فـي قولـه« :ﯞ ﯟ»  -واالسم الظاهر يعد من
اي» لتربية المهابة في النفوس،
الغيبة عند علماء البالغة  -إلى أسلوب التكلم في قولهَ « :فإِ َّي َ
والرهبة في القلوب ،وتنشيط السامع ،وإثارة انتباهه.
وقد ورد االلتفات هنا من خالل أكثر من جملة فعلية واسمية.

ومن ذلـك أيضا قولـه تـعالـى :ﮋﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯞﯟﯠﯡﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﮊ [لقـمـان]١٠:
حيـث التفت من الغيبة في قولـه( :خلق وألقى وبث) وكلها بضميرالغائب المستتر ،إلى ضمـير
(و َأن َْز ْلنَا)؛ تـعظيـما لشـأن الرحـمن وتوفيـة لمقـام االمـتنان ،وقـد ورد
التكلـم (نا) فـي قولـهَ :
االلتفات هنا من خالل أكثر من جملة فعلية.
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مـن ذلـك قوله تعـالى :ﮋﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥﮊ [الفاتحة ]5-٢ :حيـث التـفت مـن أسلـوب الغيبة فـي قـوله:
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«ﭖ ﭗ»  -واالسم الظاهر يعد من الغيبة عند علماء البالغة  -إلى الخطاب في قـوله« :ﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ» ولو جر الكالم على مقتضى الظاهر لقال( :إياه نعبد وإياه نستعين)،
وإثار ًة النتباهه ،وتمكينا للمعنى في نفسه ،وقد ورد االلتفات هنا
ولكنه عدل تنشيطا للسامع،
َ
من خالل أكثر من جملة اسمية وفعلية.

ومـن ذلــك قـولــه تـعـالـى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ 		
[عبس ]٣-١:حيث التفت من الغيبة في قولـه« :ﭑ ﭒ» إلى الخطاب في قوله «:ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ» زيادة في العتاب ،وتنبيها للرسـول ﷺ إلى العناية بشأن األعمى الذي نزلت فيه هذه
اآليات وهو عبد ال َّله بن أم مكتوم ،وقد ورد االلتفات هـنا من خالل أكثر من جملة فعلية.

ثان ًيا :أسلوب التغليب

التغليب عـند علماء البالغة :هـو ترجـيح َأح ِ
ـد األمرين علـى اآلخر ،وذلـك
ُ َ
ُج ِري
بأن نطلق عليهما لفظا واحـدا ،فيـعطى الشيء حكـم غيره .أو هـوَ :أ ْن ت ْ
المختلفين مجر المتفقين ،وذلك بأن تعطيهما حكما واحدا.

ويظهر َلك معنى هذا التعريف جل ًّيا من خالل الشواهد اآلتية فى صور التغليب:
صور التغليب
للتغليب صور كثيرة يأتي عليها .من أشهرها:
 1تغليب العاقل على غير العاقل:

ﭹﭺﭻﭼ ﭽ ﭾﭿ
مـن ذلـك قـولـه تـعـالى :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ [الحـج ]١٨:حيـث عبـر باسـم
7
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ومن ذلك أيضا قوله تعالى :ﮋﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ
ﮯﮰﮱﯓ ﯔﮊ [البقرة ]١١٦: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 مرأ العين اإلنسانية.
 2تغليب غير العاقل على العاقل

مــن ذلـك قــولــه تـعـالـى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﮊ
[آل عمران ]١٠٩ :حيث عبر باسم الموصول (ما) الذي يستخـدم لغـير العـاقل فـي العربيـة،
وغير العقالء فـي السـموات واألرض المذكورين في هذه
تغليبا لغير العاقل هنا على العاقلُ ،
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 مجر المتفقين على جهة التغليب.
 3تغليب التذكير على التأنيث

والمراد به أن يأتي التعبير بصيغة التذكير ،وسياق الظاهر التأنيث؛ تغليبا للمذكر على
المؤنث ،ومنه قولهم لألب واألم :أبوان ،وقولهم للشمس والقمر :قمران.
ومـن ذلـك فـي الذكـر الحكيـم قوله تعالى :ﮋﮒ ﮓ ﮔﮕﮖﮗ ﮘ ﮙ
ﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣﮊ [األنعـام ]٧٨:فمقتـضـى الظاهـرأن يقـول:
(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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الموصـول( َم ْن) 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 ( َم ْن)؛ ألن السجود عند العقالء أبرز ،وله آثاره الواضحة المشاهدة فيهم.
وبذلك يكون قد أجر 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.

ومنـه قولـه تـعـالـى:ﮋﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﮊ [التحريم ،]١٢:فـمقتضى الظـاهر أن يقـول:
( وكانت من القانتات) ولكنه عبـر بـذلـك؛ تغليـبا لجـانب الذكـور علـى اإلنـاث؛ ألنـهن
األكثـر شهرة بالتضرع والقنوت ،وفي هذا تشريف لمـريم علـيها السـالم إلدخـالها فـي سلك
القانتين المشتهرين بذلك من الرجال.
 4تغليب التأنيث على التذكير

وذلك بأن يأتـي التـعبير للتأنيث ،وسياق الظاهرالتذكير تغلـيبا للتأنيث علـى التـذكير،
مـن ذلك قوله تعالـى:ﮋﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ
[البقرة ]٥١:فالمراد األيام المذكرة والليالي المؤنثة ،لكنه غلب جـانب التأنيث علـى التذكير
فعبر هنا بالليلة عن األيام والليالي.
 5خطاب الواحد بلفظ الجمع؛ تعظيما له

مثـل قوله تعالى :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮊ [القصص ]٩:حيث عبـرت عـن الواحـد وهـو فرعـون بـواو
الجـماعة في قوله« :ﮎ ﮏ» ولم يقل :ال تقتله؛ تعظ ًيما له ،وهكذا الشأن في خطاب الملوك،
فغلبت الجمع على الواحد.

ثال ًثا :األسلوب الحكيم

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.
َع َّرفه البالغيون بقولهم :هو تلقي المخاطب بغير الذي يترقبه ويتوقعه ،وذلك
بحمل كالمه على خالف مراده؛ تنبيها له على أن ذلك هو األَ ْو َلى بالقصد.
وسيتضح  -ألبنائنا الطالب والطالبات  -هذا التعريف جل ّيـا من خالل وقوفهم علـى
الشواهد اآلتية:
9
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أضرب هذا األسلوب

فالحجاج يريد أن َ
ِّ
ألعذ َبن ََّك بوضعك في القيد األدهم أي :األسود ،فتلقى ابن
يقول َل ُه:
الح َّجاج تلقيا آخر غير الذي يقصده؛ تنبيها له إلى ما هو أليق به ،فكأنه يقوله له:
القبعثر كالم َ
الالئق باألمير أن يحملني  -إكراما  -لي على األدهم الذي هو الفرس األسود.

وانظر كذلك إلى قول الحجاج له( :ويحك إنه حديد)! فقال له ابن القبعثر( :ألن يكون
خير من أن يكون بليدا) ،يقصد الحجاج أن األدهم الذي يقصده هو القيد الحديدي،
حديدا ٌ
وحول كالمه
ولك َّن ابن القبعثر تجاهل ذلك أيضا ،وحمل كالم الحجاج على خالف مرادهّ ،
إلى الحديث عن الفرس فوصفه بأن األولى بالحجاج أن يحمله على فرس حديد شديد ذكي
ٍ
خوار بليد ضعيف.
نشيط ال

وهكذا َغ َّير ابن القبعثرى مقصد الحجاج من كالمه؛ تنبيها له على أن األولى باألمراء أن
يكرموا رعيتهم ،ويح ُلموا عليهم ،ويمدوا لهم يد التَّح ِ
نان 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
[البقرة ]١٨٩:فقد كـان الصحابة  يتعجبون من الهالل يبـدو ضئيال ،ثم يكتمل نوره،
ثم يقل ،ثم ينمحق ،فكان سؤالهم عن هذا التدرج ،فجاء الجواب لهم بغيرالذي يترقبونه
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.
وهذان الضربان السابقان أينما وردا في الكالم العربي يطلق عليهما علماء البالغة
األسلوب الحكيم.
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االلتفات

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

الوحدة األوىل

يأتي هذا األسلوب على ضربين:
األول :حمل كالم المخاطب على خالف مراده؛ تنبيها له على أنه األَولى بالقصد.
الح ّجاج:
مـثل :الخـطاب الذي جـر بين الحجاج بن يوسف الثقفي وابن القبعثر حين قال له َ
(ألحملن ََّك على األَ ْدهم) ،فـر ّد عليه ابـن ال َق َب ْع َثر ٍ
الح ّجاجُ :
(مثل
بقول على خـالف ما يتوقعه َ
َ
ِ
األمير يحمل على األَ ْد َه ِم واألَ ْش َه ِ
ب).

ملخص الدرس

االلتفات من التكلم إلى الخطاب
االلتفات من التكلم إلى الغيبة

صور االلتفات

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.

أسلوب التغليب هو ترجيح أحد األمرين على اآلخر ،وذلك بأن نطلق عليهما لفظا
واحدا ،فيعطى الشيء حكم غيره.
للتغليب صور كثيرة يأتي عليها من أشهرها
تغليب العاقل
على غير
العاقل

تغليب غير
العاقل على
العاقل

تغليب التذكير
على التأنيث

تغليب التأنيث
على التذكير

تغليب الجمع
على الواحد

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

الثاني :هو جواب السائل بغير ما يطلب بتنزيل سؤاله منزلة غيره؛ تنبيها على أنه األولى
بحاله والمهم له.
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إثراءات

انتبه إلى أن

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.

مفاهيم

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

الحظ أن

12

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

انتبه إلى أن

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

مفاهيم

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

التدريب األول

الوحدة األوىل

الحظ أن

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.

التدريبات
اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:
1

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

 		 2قال تعالى :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮊ
في اآلية (تغليب لغير العاقل على العاقل  -تغليب للعاقل على غير العاقل  -التفـات 		
وضع المضمر موضع المظهر).
 		 3قال تعالى :ﮋﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ
في اآلية الكريمـة التفات مـن (الغيبـة إلى الخطاب  -الخطاب إلى الغيبـة  -الغيبة
إلى التكلم).

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

ضع إشارة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وإشارة ( )أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
 1االلتفات ليس من أساليب مجيء الكالم على خالف الظاهر.
 2االلتفات له ست صور يأتي عليها.
 3االلتفات ال يثير االنتباه ،وال يوقظ الحس.
 4التغليب له صور محددة.
 5األسلوب الحكيم تحتاجه النفس عند المآزق.
 6األسلوب الحكيم يأتي على ضربين.
 7االلتفات والتغليب من أساليب النقد.
 8االلتفات ال يقع في الضمائر.
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التدريب الثالث

األنشطة اإلثرائية
نشاط 1

قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد لوحة تعليمية تتناول فيها صور االلتفات.
نشاط 2

من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية ،قم بإعداد بحث عن االلتفات ،والتغليب،
وأسلوب الحكيم.

األجوبة المقررة
إجابة التدريب األول

		 1
		 2
		 3
		 4

في اآلية الكريمة التفات من الخطاب إلى الغيبة.
في اآلية الكريمة تغليب للعاقل على غير العاقل.
في اآلية الكريمة التفات من الغيبة إلى الخطاب.
في اآلية الكريمة تغليب للتذكير على التأنيث.

إجابة التدريب الثاني
 )( 1االلتفات ليس من أساليب مجيء الكالم على خالف الظاهر.
 )( 2االلتفات له ست صور يأتي عليها.
 )( 3االلتفات اليثير االنتباه ،واليوقظ الحس .
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الوحدة األوىل

أجب عن المطلوب أمام كل مما يلي:
 1األسلوب الحكيم :حدد ضربيه ،مع التمثيل.
 2االلتفات :اذكر ثالثا من صوره ،مع التمثيل.
 3التغليب :اذكر ثالثا من صوره ،مع التمثيل.

4
5
6
7
8

( )التغليب له صور محددة.
( )األسلوب الحكيم تحتاجه النفس عند المآزق.
()األسلوب الحكيم يأتي على ضربين.
( )االلتفات والتغليب من أساليب النقد.
( )االلتفات ال يقع في الضمائر.

إجابة التدريب الثالث

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 ٌ
بالل
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 ال َّله ؟
فقال في أدب جم :رسول ال َّله أكبر مني ،ولكني ولدت قبله ،فحمل السؤال عن كبر السن

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

أ االلـتفات مـن التـكلـم إلى الـغيبة مـثالـه قـوله تـعـالـى:ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﮊ [األعراف ،]١٥٨ :األصل فآمنوا بي ،ولكنه عدل من التكلم إلى الغيبة.

ب االلتفات من الغيبة إلى التكلم مثاله قوله تعالى:ﮋ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ ﯛﯜﮊ [فـاطـر ]٩ :فـقد عدل عن
الغيبة في ﮋﮪ ﮫ ﮬﮊ إلى التكلم بنون العظمة في قوله :ﮋ ﮰﮊ .
ج االلتفـات مـن الخطاب إلى الغيبة ،مثـاله قولـه تعالـى :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
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15

أ تغليب العاقل على غير العاقل ،مثاله قوله تعالى:ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﮊ [الحجر ،]٢٠ :فقد استخدم اسم الموصول (من) ،وهو للعاقل ،والسياق
القرآني المحتف باآلية للعاقل وغير العاقل.

ب تغليب غير العاقل على العاقل ،مثاله قوله تعالى :ﮋﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [القصص ]٦٨ :حـيـث
استخدم (ما) ،وهي لغير العاقل؛ ألن أغلب المخلوقات من غير العقالء ،فغير
باألغلب.
ج تغلـيب التـذكـير علـى التأنيث ،مثاله قوله تعالى:ﮋﭑ ﭒ ﭓﭔﭕ
ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ
ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ
[البقرة ،]٢٧٥:والموعظة تكون للذكـور كما تكـون لإلناث ،فـذكر األقوى ،وغلـب
التذكير على التأنيث.

الوحدة األوىل

ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ [الحجرات.]٧:
 3من صور التغليب:

الدرس الثاين

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

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1يذكر أغراض وضع المضمر موضع المظهر.
 2يستخرج من أمثلة مقدمة له أغراض وضع المضمر موضع المظهر.
 3يذكر أغراض وضع المظهر موضع المضمر.
 4يأتي بأمثلة ألغراض وضع المظهر موضع المضمر.
 5يذكر أغراض وضع المضارع موضع الماضي مع التمثيل.
وصف الدرس

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

ً
أول :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:
 1زيادة التقبيح والمبالغة في الذم والتقريع

مثل قوله تعالى :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ [البقرة ]٥٩ :حيث وضع الظـاهر«ﭰ ﭱ ﭲ» مكـان
الضمير( َع َل ْي ِه ْم) 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.
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 2تربية الروعة وبث المهابة في النفوس

مـن ذلـك قـولــه تـعـالـى :ﮋﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ [البقرة ]١٠٧ :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.

ومن ذلك قوله تعالى :ﮋﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢﮊ [البقرة ]١٩٦ :حيث
أظهر لفظ الجاللة في قوله« :ﰞ ﰟ ﰠ» في موضع اإلضمار ،واألصل واعلموا أنه؛ وذلك
لتربية المهابة في الصدور ،وإدخال الروعة في القلوب ،وبث الرهبة في النفوس.
 3التشريف وإظهار مزيد اللطف

من ذلك قوله تعالى :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﮊ [البقرة ]١١٢ :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 ل َّله.
 4زيادة التقرير والمبالغة
من ذلك قوله تعالى :ﮋﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏﮐﮑﮊ [التوبة ]٣٨:حيـث أظهـر الحيـاة الدنيـا أوال فـي قـوله« :ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇﮈ» ،وكان مقتضى الظاهر أن يقول( :فما متاعها إال قليل) ولكنه
أظهرها مرة ثانية في مقام اإلضمار؛ لزيادة التقريـر والمبـالغة في بيان حقارة الدنيا ودناءتها
18
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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
[البقرة ]٨٩ :حيث وضـع الظاهر لفظ الكافرين في قوله« :ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ» مكان
الضمير ،فلـم يـقل( :فلعنة ال َّله عليهم)؛ زيـادة فـي تقبيحهم ،وذمـهم وتقريعهم وإشعارهم أن
سبب حلول اللعنة بهم هو كفرهم.

بالنسبة لآلخرة.
ومثله قول تعالى :ﮋﭮﭯﭰﮊ [الزلزلة ،]٢ :حيث أظهر األرض ،وقد سبق
التصريح باسمها في أول السورة في قوله تعالى:ﮋ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﮊ [الزلزلة،]١ :
وكان مقتضى الظاهر اإلضمار ،ولكنه عدل عن ذلك ،وأظهرها ثانية فقال«:ﭮﭯ»،
لزيادة التقرير والتوكيد.
 5زيادة العناية واالهتمام

ومنه قوله تعالى :ﮋﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻﮊ [اإلسراء ]٧٨ :حيث أظهر في مقـام اإلضمار فـي قـولـه « :ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ» بعد التصريـح به في قوله« :ﭴ ﭵِ» ولو جاء على الظاهر لقال (إن
قرآنه) ولكنه عدل؛ لمزيد من العناية واالهتمام.
 6التهويل والتخويف

من ذلـك قولـه تعالـى :ﮋﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﮊ
[الطالق ]١ :حيث أظهر لفظ الجاللة في قولـه « :ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ» ،وكان مقتضى الظاهر
(و َم ْن َي َت َعدَّ ُحدُ ْو َد ُه) ،ولكـنه صـرح بلفظ الجاللة مرة ثانية بعد ذكره صراحة
اإلضمار فيقولَ :
في أول اآلية في قولـه« :ﭫ ﭬ ﭭ»؛ تهويال لألمر ،وتخويفا للعـباد مـن تجـاوز الحـدود
التي حدَّ ها المولى  لعباده.
ومنه أيضا قوله تعالى :ﮋﭜﭝﭞ ﭟﮊ [القارعة ]٢-١ :حيث وضع
الظاهر مكان الضمير في قوله« :ﭞ ﭟ» ،واألصل أن يقـال :القارعة ما هي؟ فعدل عن
اإلضمار إلى اإلظهار؛ للتخويف والترهيب ،والتفظيع والتشديد.
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ثان ًيا :وضع المضمر موضع المظهر

 1التفظيع والتهويل

من ذلك قوله تعالى :ﮋﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻﮊ [البقرة ]١٦٢-١٦١: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،
وتهويل ألمرها.
 2تفخيم الشأن أو القصة

من ذلك قوله تعالى :ﮋ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﮊ [المؤمنـون ]١١٧ :فأصل الكـالم( :إن الكافريـن ال يفلحون)،
ومثله قوله تعالى« :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ» [اإلخالص ،]١:واألصل( :قل ال َّله أحد) ،ولكنه قدم
وضعت االسـم الظاهر موضع الضمير فيما
الضمير بادئ ذي بــدء وفسره بـما بعده ،ولو
َ
وقلت( :إن الكافرين ال يفلحون)( ،قل ال َّله أحد) ،لتالشت الفخامة وزالت الروعة؛ ألنه
مضى
َ
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:
َع َلى َأن ََّها األ َّيا ُم َقدْ ِص َ
رن ُك ّل َها

***

ِ
ِ
ِ
ب
ب َحتَّى َل ْي َس فيها َع َجائ ُ
َع َجائ َ

حيث قدم ضمير الشأن في ( َأن ََّها) وفسره بما بعده في قوله األيام.
ومنه كذلك قول أبي الفرج الساوي يرثي بعض الملوك من آل بويه:
20

حيث قدم ضمير الشأن في ِ
(ه َي) وفسره بما بعده في قوله الدنيا.
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تمهيد
إذا عبر المتكلم في أي موضوع باسم ظاهر ،ثم أراد الحديث عنه مرة أخر 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:

ول بِ ِم ِ
لء فِيها *** ح َذ ِار ح َذ ِار ِمن ب ْط ِشي وفت ِ
ِه َي الدُّ ْن َيا َت ُق ُ
ْكي
َ
ْ َ
َ
َ
َ

ثال ًثا :التعبير عن الماضي بلفظ المضارع
من أساليب خروج الكالم على مقتضى الظاهر التعبير عن الماضي بلفظ المضارع؛
ألغراض بالغية منها:
 1إفادة التجدّ د والحدوث

من ذلك قوله تعالى :ﮋﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮊ
[البقرة ]٤٤ :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.
 2إحضار الصورة أمام المخاطب

من ذلك قوله تعالى :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ
ﯤﮊ [البقرة ]٨٧ :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.
ومما جاء على هذا المنوال قوله تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﮊ [البقرة ]١٢٧ :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 .
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راب ًعا :التعبير عن المضارع بلفظ الماضي
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يأتي التعبير عن المضارع بلفظ الماضي ألغراض بالغية منها :تحقق الوقوع ،من ذلك
قوله تعالى :ﮋﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮊ [إبراهيــم]٤٨ :
حيث عبر بالماضي (برزوا) بدال من المضارع (تبرزون)؛ للداللة علـى تحقق الوقوع.
ومثله قوله تعالى :ﮋﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎﮏﮐ ﮑﮊ [النحل]١:
حيث عبر بالماضى(أتى) بدال من المضارع (يأتي)؛ للداللة على تحقق الوقوع فكأنه حـدث
ووقـع فأخبرعنه بصيغة الماضي.
ومثله قوله تعالى :ﮋﮆ ﮇ ﮈﮊ [الكوثر ]١:حيث عبر بصيغة المـاضي
المفيدة للوقوع (أعطيناك) ،ولم يقل سنعطيك؛ ألن هذا الوعد لما كان ثـابتا محـققا عـبر عنه
بالماضي مبالغة ،وكأنه حدث ووقع فعال.

ملخص الدرس
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.

إثراءات
الحظ أن
انتبه إلى أن

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

مفاهيم

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

انتبه إلى أن

22

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

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

التدريبات
ضع إشارة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وإشارة ( )أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
1

وضع الماضي موضع المضارع يفيد التجدد والحدوث.

3

وضع المضارع موضع الماضي يفيد استحضار الصورة.

2
4
5
6
7
8
9

وضع المضمر موضع المظهر لم يرد في القرآن.

التفخيم والتهويل من أغراض وضع المظهر موضع المضمر.

لم يرد المضارع موضع الماضي في السنة النبوية.

من األساليب التي تأتي على خالف الظاهر ضمير القصة.

ضمير الشأن لم يرد في القرآن الكريم.

التدريب الثاني

أجب عن المطلوب فيما يلي:
1

ضمير الشأن :حدد مفهومه ،مع التمثيل.

3

اذكر صور وضع المضارع موضع الماضي ،مع التمثيل.

2
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قم بإعداد جدول مقارنة بين أغراض وضع المظهر موضع المضمر والعكس.
نشاط 2

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

األجوبة المقررة

من أغراض وضع المظهر موضع المضمر زيادة التقرير.

زيادة المبالغة من أسرار وضع المضمر موضع المظهر.

اذكر أربعة من صور وضع المظهر موضع المضمر ،مع التمثيل.

الوحدة األوىل

التدريب األول

نشاط 1

إجابة التدريب األول

1
2
3
4
5
6
7
8
9

( )وضع الماضي موضع المضارع يفيد التجدد والحدوث.

( )وضع المضمر موضع المظهر لم يرد في القرآن.

( )وضع المضارع موضع الماضي يفيد استحضار الصورة.
( )من أغراض وضع المظهر موضع المضمر زيادة التقرير.
( )زيادة المبالغة من أسرار وضع المضمر موضع المظهر.

( )التفخيم والتهويل من أغراض وضع المظهر موضع المضمر.

( )لم يرد المضارع موضع الماضي في السنة النبوية.

( )من األساليب التي تأتي على خالف الظاهر ضمير القصة.

( )ضمير الشأن لم يرد في القرآن الكريم.
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إجابة التدريب الثاني

1

2

ضمير الشأن هو :أن ُيبدأ بالضمير ويفسر بما بعده ،والغرض من ذلك تفخيم الشأن
أو القصة ،مثل قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﮊ [اإلخالص ،]١:واألصل(قل ال َّله
أحد) ،ولكنه قدم الضمير بادئ ذي بدء وفسره بما بعده ،ولو وضعت االسم الظاهر
موضع الضمير وقلت (قل ال َّله أحد) لتالشت الفخامة وزالت الروعة؛ ألنه لم يتقدم ما
ينبه النفس إلى التفتيش عن المفسر لما أبهم في أول الكالم.

من صور وضع المظهر موضع المضمر.

أ زيـادة التـقبيح والمـبالـغـة فـي الذم والتـقـريـع ،مـثـل قــولـه تـعـالى:ﮋﭧ
ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯﭰﭱ ﭲﭳﭴ ﭵ
ﭶ ﭷﭸﮊ [البقرة ،]٥٩ :حيث وضع الظاهر ﮋﭰ ﭱ ﭲﮊ مكان
الضميـر (عليهم) الذي سيعود بطبيعة الحال على الذين ظلموا في أول اآلية ،ولم
يقل( :فأنزلنا عليهم)؛ مبالغة في الذم والتوبيخ والتقريع ،وتسجيـل الظلم على
اليهود بتكراره وتأكيده.

ب تربيـة الروعة وبث المهابة في النفوس ،من ذلـك قـوله تـعالى :ﮋﭧ ﭨ ﭩ
ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﮊ
[البقرة ،]١٠٧ :حيث وضع لفظ الجاللة االسم الظاهر في قوله :ﮋﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴﮊ بدل الضمير؛ ألن أصل الكالم ،وما لكم من دونه ،ولكنه خالف
مقتضى الظاهر؛ لتربية الروعة ،وزرع المهابة في النفوس.

الوحدة األوىل

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

من صور وضع المضارع موضع الماضي:

3
أ

ب

إفادة التجدد والحدوث ،مثل قوله تعالى :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮊ [البقرة ،]٤٤ :حيـث عبـر بالمضـارع (أتأمرون)
بدال من الماضي (أأمرتم)؛ ألن صيغة المضارع تفيد التجدد والحدوث ،وآثر
التعبير بالمضارع هنا بالرغم من أن ذلـك وقـع منهم فعال؛ ألن هذا دأب أجيال
خاصا بطائفة مضى زمانها.
اليهود وديدنهم في كل زمان ومكان ،وليس ًّ

إحضار الصورة أمام المخاطب ،مـن ذلك قوله تعالى :ﮋ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [البقرة ،]٨٧ :حـيث عـبـر
بالمضارع (تقتلون) ،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 إليها بعينه ،فيكون إنكاره لها أبلغ،
واستفظاعه لها أشد وأعظم.

ج التشريف وإظهـار مزيد اللطف ،من ذلك قـوله تعالى :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌﮊ [الـبـقـرة،]١١٢:
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 ل ّله.
د زيادة التقرير والمبالغة ،من ذلك قـولـه تعـالى :ﮋﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ

26

27

27

الوحدة الثانية

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

الوحدة الثانية

أسلوب القرص

الدرس األول

تعريف القصر ،طرقه ،أغراضه البالغية

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

 3يأيت بأمثلة ألقسام القرص.
 4يوازن بني القرص احلقيقي التحقيقي ،والقرص احلقيقي االدعائي.
 5يعدد مواقع القرص احلقيقي واإلضايف.

 6يذكر مكونات مجلة القرص ،مع التمثيل.
وصف الدرس

واصطـالحا ،وأركان القصر وأقسامه باعتبار طرفيه،
يتنـاول هـذا الدرس تـعريف القـصر لـغة
ً

أهداف الوحدة الثانية:

قادرا عىل َأن:
بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب ً
 1يعرف القصر مع ذكر أركانه.
2
3
4
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يوازن بين أقسام القصر.
يأتي بأمثلة لمواقع القصر الحقيقي والقصر اإلضافي.
يستخرج من مثال مقدم له أركان جملة القصر.

5

يوازن بين أدوات القصر.

6

يعدد أغراض القصر مع التمثيل.

وباعتبار غرض المتكلم ،وأقسام القصر الحقيقي ،ومواقع القصر ،ومكونات أسلوب القصر.
شرح الدرس

تمهيد
حكـما واحـدً ا
األصل في الجملة فـي اللغة العربيـة اسمـية كانـت أو فعلـية أن تـؤدي
ً
أثبت وجود محـمد في المـعهد ،ولم تنف هذا
مقصو ًدا ،فإذا قلـت( :محمد في المعهد) ،فقـد َّ
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.

ولك َّن العربي َة بـما حباها ال َّله  مـن خصائص كثيرة ،وسمات عديدة ،قد تؤدي الجمل ُة
الواحـدة فيها معنيين مقصودين مخـتلفين باإليجاب والسلب مـثل( :ما حضر في المعهد إال
محـمدً ا) فهـذه الجـملة َأ ْث َبت َْت الحضـور لمحـمد ،ونفته عـن غـيره ،حـيث أفـادت حكمين
معا ،بخـالف الجـملة السابقة التي أفـادت حـكما واحـدا ،وهذا األسلـوب أطلـق عليه
البالغيون القصر.
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تعريف القصر

الح ْب ِ
س ،يقال لغةَ :ق َصر نفسه على عبادة َر ِّبه إذا َح َبسها على
القصر في اللغة :بمعنى َ
الجنود على ممارسة التدريبات العسكر َّية إذا َح َب َس ُه ْم و َأ ْل َز َم ُه ْم بذلك،
ذلك ،و َق َصر ُ
وعلى هذا المعنى ورد قـوله تعـالى :ﮋﭤ ﭥﭦﭧﮊ [الرحمن ،]72 :أي
محـبوسـات ،وقـوله تعـالى:ﮋﮦ ﮧ ﮨﮊ [الرحمـن ]٥٦ :أي :حـابسات
الطرف على أزواجهن ال ينظرن إلى غيرهن لكمال عفافهن وخفرهن.
ٍ
بطريق مخصوص.
وفي اصطالح البالغيين هو :تخصيص شيء بشيء
شرح التعريف
تخصيص شيء :المراد بلفظ شيء األول (صفة أو موصوف).

والمراد بلفظ شيء الثاني(موصوف أو صفة) ،فإذا كان الشيء األول صفة يكون الثاني
موصوفا ،والعكس صحيح.

أركان القصر
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).
شاعر) ،ما َ
يسمى مقصورا ،وما بعدها
وفي قولنا( :ما شوقي إال
قبل(إال) وهو (شوقي) َّ
ٌ
وهو(شاعر) يسمى مقصورا ِ
ِ
القصر وأداتُه.
طريق
عليه( ،وما  -وإال)
ُ
َّ
ٌ
ٍ
ِ
شاعر) بدون ٍ
التخصيص والقصر ،فمنشأ القصر
نفي واستثناء ما ُف ِه َم هذا
قلت(:شوقي
ولو َ
ُ
ٌ
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 الثالثة

فحينـما نقـول( :ما شوقي إال شـاعر) ،نكـون قد خصصنا المـوصوف شـوقي ،بـصفة
الشاعرية ،مـن قـصر المـوصوف علـى الصفة ،وحيـنما نقول( :ما شاعر إال شوقي) نكون قد
خصصنا صفة الشاعرية بشوقي من قصر الصفة على الموصوف.

طرفان

ومعنى التخصيص ،أي :ثبوت الشيء الثاني دون غيره للشيء األول.

بطريق مخصوص ،أي :بطريق من طرق القصر الستة المتفق عليها عند البالغيين وهي:
(النفي واالستثناء ،و«إنما» و«العطف» ،و«التقديم» ،و«توسط ضميرالفصل» ،و«تعريف
المسند أو المسند إليه بالم الجنس»).

30

الوحدة الثانية

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.

وقد قيد البالغيون التخصيص بالطريق المخصوص؛ ليخرج كـل ما أفـاد القصر بغير
تلك الطرق المخصوصة ،فقولنا :زيـد مقصور على العلم ،وجاء محـمد وحده ،وخـالد ينفرد
وعلي يخـتص بالشـعر ،ومـثله قـول تـعالـى :ﮋﯲﯳﯴﯵﯶﮊ
بالشجاعة،
ّ
[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.

مقصور

مقصور عليه

طريق القصر
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أقسام القصر باعتبار طرفيه

 2قصر موصوف على صفة.

والوصف المقصود هنا ليس هو النعت النحوي ،وإنما هو اصطالح خـاص بالبـالغة،
ٍ
ِ
اللفظ ُّ
الصف ُة المعنوي ُة التي ُّ
ُ
َ
الدال
أكـان
بـشيء ،سوا ٌء
تدل عـلـى مـعنًى قائ ٍم
فالمرا ُد بالصفة هنا ِّ
فعـل أو َغير ٍ
عليها جامدا أو مشـــت ًقاً ،
فعل.

فمثال حـينما نقـول :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ [آل عمران ]١٤٤ :فإن الموصوف هنا هو
محمد ،والصفة هي رسول؛ ألنها مـعنى قائـم بالغير ،وهـو محـمد ﷺ ،ولـو قلنا( :مـا ال َّله 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 ال َّله
والموصوف هو(العلماء) ،وهكذا ُيدرك أبناؤنا الطالب أن مفهوم الصفة في باب القصر في
البالغة تختلف تماما عن مفهومها في باب النعت في النحو.

أقسام القصر باعتبار غرض المتكلم

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

ً
أول :القصر الحقيقي
فالحقيقي :هو أن يكون غرض المتكلم أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالنظر للحقيقة
وجدُ في الوجود كُله معبو ٌد
والواقع بحيث ال يتعداه إلى غيره أصال ،نحو :ال إل َه إال ال َّل ُه ،أي:ال ُي َ
ٍ
بحق سوى ال َّله  ،فهو من باب قصر الصفة (األلوهية) على الموصوف (لفظ الجاللة) ،وهذه
الصفة ال تتجاوزه إلى غيره بالنظر للحقيقة والواقع.
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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

الوحدة الثانية

إذا نظر أبناؤنا الطالب إلى طرفي القصر ،أي :المقصور والمقصور عليه  -كما قدمنا -
سيجدون ال محالة أن أحدهما ال بد أن يكون موصو ًفا ،واآلخر صفة؛ ولذا فالقصر باعتبار
طرفيه ينقسم قسمين:
 1قصر صفة على موصوف.

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

أصال بالنظر للحقيقة والواقع.

َثانِ ًيا :القصر اإلضافي

ٍ
ِ
ِ
شيء
اإلضـافة إلى
بحسب
هـو أن يكون غـرض المتكلم أن يختص المقصور بالمقصور عليـه
آخر معين ،ال لجمي ِع ما عدا ُه ،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 أخر كالخطـابة والشهامة
والمروءة والتجارة وغيرها.
ومثـله (إنما الكاتب محمد) أي :ال عمرو ردا على الذي يزعم أن عمـرا كـاتب ،وال تريد
أن محمدً ا هو الكاتب في األرض أو في البلد دون غيره.

ولـذا كـان هـذا القصر مـن النوع اإلضـافي؛ ألن النظر فيه ليس للواقع والحـقيقة بل
باإلضافة إلى شيء آخـر مـعين بحيث ال يتجـاوز المقصـور المقصـور علـيه إلـى ذلك الشيء
المعين ،وإن أمكن أن يتجاوزه إلى غيره.
فالكالم في هذا القسم يكون ُمن َْح ِص ًرا فـي دائرة محددة ،وموضوع خاص ،أي :ليس
قصرا حقيق ًّيا عا ًّما.
ً

ومــن ذلــك أيـضـا قـولـه تـعـالـى :ﮋﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ
[آل عمران .]١٤٤:فالمـوضـوع الخـاص الذي يـدور الكـالم حـوله فـي هذه اآلية هو كون
ً
ً
رسول
ـص َره َعلى كونه
محم ٍد ﷺ
مبر ًءا أن يكون عرض ًة للموت ،فجـاء النّـص مـب ِّينًا َق ْ
رسول َّ
َّ
ِ
ٌ
مون َّ
يتوه َ
موت كـما يمـوت سـائر النـاس
أن محمدا 
رسول ال َي ُ
تصور ا َّلذين َّ
فقط؛ لتصحيح ُّ
فالقصر هنا مـنصب علـى نفي هذه الصفة عـنه ،وليس مـنصبا علـى سائر الصفـات غيـر صـفة
ً
كونه
رسول ،إ ْذ له صفات كثيرة ال حصر لها.
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أقسام القصر الحقيقي

 1قصر حقيقي تحقيقي.
 2قصر حقيقي ادعائي.

سموه
 1وعالمة الحقيقي التحقيقي أن يكون مضمونه مطابقا للواقع الخارجي؛ لــذا ّ

(حقيق ًّيــا حتقيق ًّيــا) أي :صادقــا مطابقــا للواقــع ،مثــل قولــه تعــاىل :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯ

ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﮊ [األنعــام ،]٥٩ :فمفاتــح الغيــب عنــده  ،وليســت عنــد غــره ،وعلمهــا

خمتصــة بــه
أيضــا مقصــور عليــه  ،منفــي عــن كل مــا عــداه ،وهــذه حقيقــة حمققــة مؤكــدة ّ

 ال تتعــد إىل أحــد مــن خلقــه.

 2وعالمــة القــر احلقيقــي االدعائــي أن يــــكون مضمونــه غــر مطابــق للواقــع ،وإنــا
ُذكر َعـ َ
ـم ْو ُه (حقيق ًّيــا ا ِّدعائ ًّيــا) مثــل :ال ســيف َّإل ذو
ـى سبيــــل املبالغــة واال ِّدعــاء؛ ولــــذا سـ َّ
الفقــار ،واملــراد املبــــالغة واالدعــاء يف أن هــذا الســيف ب ّتــار ال يضاهيــه ســيف يف جودتــه
وشــدته وكأن مــا عــداه ال يســمى ســي ًفا ،فالقــر هنــا مبنــي عــى املبالغــة واالدعــاء.
ِ
يب يف البلد إال عيل) ،فــهذا قــــر حقيقي ادعــائي؛
ومـــن ذلك أيـــضا قولنــــا( :ال َخط َ
ألن التخصيــص فيــه ليــس واقع ًّيــا؛ 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(عــي).

كثــرا يف كـــــام الـــعرب ،وبخاصــــة يف مقامــات املبالغــة
والقــر االدعائــي يــرد
ً
واملــــدح والتعظيــم ،حيث يبنون كالمهم عىل املــبالـــغة ،وعدم االعتــــداد بغــــر املـــذكور
يف تلــك الصفــة.

ـوعيه الـــحقيقي واإلضايف يـــقع بيـــن الـــمبتدأِ
ال َقرص بنــ ِ
ِ
ِ
ِ
والفــاعل،
الفعل
واخلرب ،وبني
ُ
ُ
ـول بــه ،وبــن املفعولــن ،وبــن احلـ ِ
ـل واملفعـــ ِ
وبــن الفاعـ ِ
ـال وصاحبِهــا ،وغــر ذلــك مــن
ِ
ـع القــر مــع املفعـ ِ
ـول َم َع ـ ُه.
املتعلقــات ،وال يقـ ُ
ُ
 1بني املبتدأ واخلرب ،نحو قوله
تعاىل :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ
[آل عمران]١٤٤ :
ِ
ِ
والفاعل ،نحو:
الفعل
 2بني
َ
صدق إال حممدٌ )
(ما

مواقع القصر
ِ
ِ
واملفعول به،
الفاعل
َ 3بني

الوحدة الثانية

ينقسم القصر الحقيقي قسمين:

مواقع القصر

ِ
احلال وصاحبها،
 5بني
نحو( :ما جا َء راك ًبا إال
حممدٌ )
َ 4بني املفعولني ،نحو:
الفقري
منحت
(ما
ُ
َ
جنيها)
إال مخسني ً

لقيت إال حممو ًدا)
نحو( :ما ُ

مكونات جملة القصر
س
ج

مم يتكون أسلوب القرص؟
ّ

أسلوب القرص قد يكون مجلة واحدة مكونة من فعل وفاعل ،مثل( :ما حرض 		

إال حممد).

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

وقــد يكــون أســلوب القــر مكونــا مــن مجلتــن مثــل :ﮋﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [الزمــر.]٣ :

ِ
يقر ُبو َنــا إِ َل اهلل» مجلــة فعليــة ،وال
ـم» مجلــة فعليــة ،والثانيــة «ل ِّ
فاجلملــة األوىل « َمــا َن ْعبدُ ُهـ ْ

يتــم القــر إال هبــا.

وعــى ذلــك فالقــر يف اللغــة العربيــة يكــون بــن مجلــة واحــدة فعليــة أو اســمية أو
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بني مجلتني.
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ملخص الدرس

أركان أسلوب القصر
أ

وفي االصطالح هو :تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص.
مقصور ومقصور عليه وطريق القصر.

أقسام القصر
ينقسم القصر باعتبار طرفيه المقصور والمقصور عليه قسمين:
 1قصر موصوف على صفة.
 2قصر صفة على موصوف.

ب ينقسم القصر باعتبار غرض المتكلم إلى قسمين:

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

ج

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

الحظ أن
الحظ أن

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

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

انتبه إلى أن

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

مفاهيم

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

انتبه إلى أن

مفاهيم

الوحدة الثانية

تعريف القصر

القصر في اللغة :هو الحبس.

إثراءات

القصر الحقيقي االدعائي يستعمل في مواطن المدح والتعظيم.

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

القصر الحقيقي ينقسم إلى قسمين:

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

 2قصـر حقـيقـي ادعـائـي :وهـو مـا كـان النـفـي فـيه عـاما يتناول كل ما عدا
المقصور عليه على سبيل االدعاء والمبالغة .
القصر بنوعـيه الحقيقي واإلضافي يـقع بيـن المـبتدأِ
ِ
والخـبر،
ُ
مواقع القصر
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
الفاعل والمـفعـول بـه ،وبـين
والفـاعل ،وبـين
الفعـل
وبيـن
ِ
ِ
المفعولين ،وبين الحال وصاحبِها ،وغير ذلك من المتعلقات،
ِ
المفعول مع ُه.
القصر مع
يقع
وال ُ
ُ

مكونات جملة القصر
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القصر في اللغة العربية يكون بين جملة واحدة فعلية أو اسمية
أو بين جملتين.
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التدريبات
1

قال تعالى  :ﮋﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰﯱ ﯲﮊ.

2

قال تعالى :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ.

3

في قولنا( :ما كامل إال ال َّله).

4

قال الشاعر:
ِ
إِ َلى ال َّل ِه ْأشكُو ال إِ َلى الن ِ ِ
ب
َّاس إِنَّني *** َأ َر األَ ْر َض َت ْب َقىَ ،واألَخ َّل ُء ت َْذ َه ُ

في اآلية ( :قصر حقيقي  -قصر إضافي  -ال يوجد قصر).
في اآلية ( :قصر حقيقي  -قصر إضافي -أسلوب قلب).
(قصر صفة على موصوف  -قصر إضافي  -قصر حقيقي تحقيقي)

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

حدد جملة القصر ،ونوعه باعتبار الطرفين ،واعتبار الواقع فيما يأتي:
1

قال تعالى :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ.

3

قال تعالى :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ.
ـــــقير
َل ْي َس َع ُار بِــــأن يــقال َف
ُ
إنما األمم األخــالق ما ب ِ
ــــق َي ْت
َ
سيذكرني قومي إذا جد جــــدهم

***

وما شاب رأسي من سنين تتـابعت

***

2
4
5
6
7
8
9

10

قال تعالى :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ.

ليس اليتيم الذي قد مات والـــده

إن الجديدين في طـول اختالفهما

1

القصر :أسلوب بدون أركان.

3

القصر الحقيقي يرجع لغير غرض المتكلم.

2
4

القصر :له أغراض بالغية تحددها السياقات.
القصر اإلضافي يتعلق بغرض المتكلم .

القصر التحقيقي ينظر فيه إلى الواقع.

5
6

القصر االدعائي ليس قسما من القصر الحقيقي.

8

ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى حقيقي وإضافي.

7
9
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***

***

***

***

غبي.
ال يألف العلم إال ذكي ،واليج ُفوه إال ُّ

التدريب الثاني

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

الوحدة الثانية

التدريب األول

اختر اإلجابة الصحيحة مما بين القوسين فيما يأتي:

التدريب الثالث

العــار أن يــــقال بـــخيل
إنما
ُ

فإن هم ذهبت أخالقهم ذهــبوا

وفي الليلة الظلماء يفتقد البــدر
بـــل اليتيم يتيم العلـم واألدب
عـــلي ولـكن شيبتني الوقـائع
ّ

ال يفسدان ولكن يفسد النــاس

األنشطة اإلثرائية
نشاط 1
قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد لوحة تعليمية لمواقع القصر الحقيقي والقصر اإلضافي.
نشاط 2
من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية ،قم بإعداد مقال عن القصر.

المراد بالصفة في هذا الدرس أعم من النعت النحوي.
ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى قصر صفة على موصوف ،والعكس.
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األجوبة المقررة

1

في اآلية الكريمة( :قصر حقيقي).

3

في قولنا( :ما كامل إال ال َّله) (قصر حقيقي تحقيقي).

2
4

في اآلية الكريمة( :قصر إضافي).

في قول الشاعر( :قصر صفة على موصوف).

إجابة التدريب الثاني
1

( )القصر :أسلوب بدون أركان.

3

( )القصر الحقيقي يرجع لغير غرض المتكلم.

2
4
5
6
7
8
9
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( )القصر :له أغراض بالغية تحددها السياقات.
( )القصر اإلضافي يتعلق بغرض المتكلم .
( )القصر التحقيقي ينظر فيه إلى الواقع.

( )القصر االدعائي ليس قسما من القصر الحقيقي.

( )المراد بالصفة في هذا الدرس أعم من النعت النحوي.

رقم

الجملة

نوع القصر باعتبار الواقع نوع القصر باعتبار الطرفين

1

إنام اهلل...

إضايف

موصوف عىل صفة

2

ل َّله ما...

حقيقي

صفة عىل موصوف

3

إن أنتم إال تكذبون

إضايف

موصوف عىل صفة

4

إنام العار...

إضايف

موصوف عىل صفة

5

إنام األمم...

حقيقي ادعائي

موصوف عىل صفة

6

ويف الليلة...

إضايف

موصوف عىل صفة

7

ليس اليتيم...بل

إضايف

صفة عىل موصوف

8

وما شاب...لكن

إضايف

صفة عىل موصوف

9

ال يفسدان...ولكن

إضايف

صفة عىل موصوف

10

ال يألف...إال

حقيقي

صفة عىل موصوف

الوحدة الثانية

إجابة التدريب األول

إجابة التدريب الثالث

( )ينقسم القصر باعتبار طرفيه إلى حقيقي وإضافي.

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

القصر اإلضافي

 1يذكر أقسام القرص اإلضايف.

 2يستخرج من أمثلة مقدمة له أقسام القرص اإلضايف بالنظر للمخاطب.
 3يعدد أدوات القرص.

 4يوازن بني أدوات القرصاألكثر شهرة مع التمثيل.
 5يأيت بأمثلة ألهم أغراض القرص.
وصف الدرس

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

شرح الدرس

ب َّينَّا 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:
هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء آخر معين ،ال
لجميع ما عداه ،كما مر ذكره تفصيال.
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1

ٍ
إفراد
قصر
ُ

الوحدة الثانية

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

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

وهو تخصيص أمر بأمر دون آخر ،ويخاطب به من يعتقد الشركة
ٍ
أن ال َّلــ َه ُ
نحو قوله تعالى :ﮋﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [النساء ]١٧١ :ردا على مـن اعتقد َّ
ثالثـة.
ثالث

وتقول في قصر الصفة على الموصوف( :ال شاعر إال شوقي) إذا كان المخاطب يعتقد
فتفرد أحدهما وهو شوقي بالشاعرية فتثبتها له ،وتنفيها
اشتراك عمرو وشوقي في الشاعريةّ ،
عن عمرو.

وتقـول في قصر الموصـوف علـى الصفة( :مـا شـوقي إال شـاعر) إذا كـان المخـاطـب
فتفرد أحـدهما وهـو الشاعرية فتثبتها له ،وتنفي عنه
يعتقد اتصاف شوقي بالشعر والكتابة معاّ ،
صفة الكتابة.
وسمي قصر إفراد؛ لقطع الشــركة التي اعتقدها المـخاطب ،وإفراد أحدهما وإثبـاتها له.
ويشتـرط في قصـر الموصوف على الصفـة إفـرادا عـدم تنـافي الصفتين حتى يمكن
اجتماعهما في زعم المخاطب ،فير ُّد المتكلم على المخاطب بأن الموصوف متصف
بأحدهما دون اآلخر ،وعلى ذلك ال يصح في قصر اإلفـراد أن تـقول :شوقي شـاعر ال مـفحم؛
وصفان متنافيان ،وال يمكن اجتماعهما لموصوف واحد.
ألن الشاعرية واإلفحام ْ
قصر َق ٍ
2
لب
ُ

وهو تخصيص أمر بأمر مكان آخر ،ويخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي
أثبته المتكلم

فتقول في قصر الصفة علـى الموصوف( :ما سافر إال محمد) ،ردا علـى َمـن اعتقدَ َّ
أن
علي ال محمد.
المسافر ٌّ
وتقول في قصر الموصوف على الصفة( :ما محمد إال مسافر) إذا كان المخاطب يعتقد أن
محمدً ا مقيم في بلده ،ولم يسافر ،فتقلب زعـمه فتثبت له السفـر ،وتـنفي عنـه صفة اإلقـامة.
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وسمي قصر قلب؛ ألنك قلبت على المخاطب اعتقاده ،وعكست عليه زعمه.

3

قصر تعيين

وهو تخصيص أمر بأمر دون آخر ،ويخاطب به المتردد بين شيئين
تقول( :البارودي شاعر ،ال ناثر) ،ر ًّدا على من تردد في أن أحد الوصفين ثابت للبارودي ،ولكنه
ال يجزم بأحدهما ،فيعين له المتكلم أحدهما ليزيل شكه وتردده .وسمـــي قصـر تعيني؛ لتعيني
مــا هــو غــر معــن 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:
 1النفي واالستثناء

والمراد بالنفي هنا أي :حرف يفيد النفي مثل( :ما) ،و(ال) ،و(إن) ،و(لن) ،أو ما ُّ
يدل
على معنى النفي ،كاالستفهام بــ(هل) ،و( َم ْن).
والمراد باالستثناء كلمة َّ
(إل) ،و( َغ ْير) ونحوهما.

فمن أمثلة النفي بـ(ما) و َّ
(إل) قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ
ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ [آل عمران.]٦٢:

وقولـه تعـالـى :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ [آل عمران]١٤٥:
ومن أمثلة النفي بــ (ال وإال) قوله تعالى :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ
[الصافات.]٣٥:
ومن أمثلة النفي بــ ْ
(إن وإال) قوله تعالى :ﮋﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﮅ ﮆﮊ [الحجر.]٢١:
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ويشترط فـي قصـر الموصـوف علـى الصفـة قلبـا تحقـق تنـافي الوصفين حتـى يمـكن
اجتماعهما في زعم المخاطب ،فير ُّد 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.

ومن أمـثـلـة النـفي بــ (لـن وإال) قولـه تعالى :ﮋﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇﮊ [البقرة.]٧٩ :
وقولـه تعـالـى :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ
ﮔ ﮊ [التوبة.]٥١:
ومن أمثلة النفي بــ(لـم وإال) قولـه تعـالى :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬﮊ [القصص.]58 :
ومـن أمثـلـة النـفـي بــ (هـل وإال) قـولـه تـعالــى :ﮋﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣﮊ
[الرحمن ،]٦٠:حيث قصر جزاء اإلحسان على اإلحسان ،وطريقه هو النفي واالستثناء؛ ألن
االستفهام هنا بمعنى النفي.
ومن أمثلة النفي بـ( َم ْن و إال) قوله تعالى :ﮋﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳ

ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹﭺ ﭻﭼﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮊ [آل عـمران ]١٣٥ :فقد قصر غفران الذنوب على ال ّله  قصر صفة على موصوف

قـصرا حقيق ًّيا تحقيق ًّيا ،وطريقه هو النفـي واالستثناء؛ ألن االستفهام في اآلية الكريمة مرا ٌد بـه
ً
النـفـي؛ إذ المعنى:ال يغفر الذنوب إال ال َّله.
موقع المقصور عليه مع النفي واالستثناء
المقصور عليه مع النفي واالستثناء :هو ما بعد أداة االستثناء ،وعلى ذلك يكون المقصور مع
حمدٌ إِ َّل َر ُس ٌ
ول)
النفي واالستثناء هو ما قبل االستثناء ،صف ًة كان أو موصو ًفا ،ففي قولناَ ( :ما ُم َّ
حمدٌ ) موصوف هو المقصور(رسول) صفة هو المقصور عليه.
( ُم َّ
وفي قولنا( :ال صاحب للرسول في الغار َّإل أبو بكر الصديق) فقولنا( :ال صاحب للرسول
في الغار) صفة هو المقصور ،وقولنا( :أبو بكر الصديق) موصوف هو المقصور عليه.
 2كلمتا (إنما) بكسر الهمزة ،و(أنما) بفتح الهمزة

مثـال األول :قولـه تعالى :ﮋ ﯞ ﯟﯠ ﯡﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ
[فاطر.]٢٨ :
وقولـه :ﮋﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮊ[ ،النـساء ]١١١:أي :ال يكس ُبـ ُه َّإل
على نفسه.
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وقول الشاعر:

ومثال الثاني :قوله تعالى :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮁ
ب َعلى َر ُسولِنَا َّإل البال ُغ المبي ُن.
ﮂ ﮃ ﮄﮊ [المائدة ]٩٢:أيَ :ل َي ِج ُ

وقـوله تعـالـى:ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴﮊ [الحديد]٢٠:
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 ال َّله) الرازق مقصور ،ولفظ الجاللة مقصور عليـه؛
ألنه هو المؤخر.
 3العطف بـ (ال ،وبل ،ولكن)
أ

القصر بال العاطفة ،مثل قولنا( :األرض متحركة ال ثابتة) ،ومثله أيضاَ ( :أ َك ْل ُت َع َس ًل ال
علي َل
َب َص ًل) ،و
ُ
(لبست ًّ
خـزا ال َب ًّـزا) ،ومثله قولنا( :حامل راية المسلمين في فتح خيبر ٌّ
َغ ْي ُره) ،ومثله قولنا( :مالك بن أنس فقيه مجتهد ال شاعر).

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

ُع ْم ُر ا ْل َفتَى ِذك ُْره ال ُط ْو ُل ُمدَّ تِ ِه *** َو َم ْو ُت ُه ِخ ْز ُي ُه ال َي ْو ُم ُه الدَّ انِ ْي
موقع المقصور عليه :مع(ال)
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.
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َل ْي َس ا ْل َيت ُ

***

الوحدة الثانية

يشت َِري ا ْلمح ِامدَ حر *** َطاب َن ْفسا َلهن بِاألَ ْثم ِ
ان
َ ً ُ َّ
إِ َّن ََما ْ ْ َ َ
َ
ُ ٌّ

اإلضراب عن األولِ ،
واإلثـبات للثـاني ،مثل قولنا(:ما
ب القصر بـ(بل) العـاطفة ،ومعناها
ُ
األرض ثابتة بل متحركة) ،وقولنا( :ال تأكل ُد ْهنًا حيوان ًّيا بل ُد ْهنًا نبات ًّيا).
ومن ذلك قول الشاعر:
ِ
يم يتِ ْي ُم ا ْل ِع ْل ِم َو ْالَ َد ِب
َب ْل ا ْل َيت ُ

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

ج القصر بـ(لكن) العاطفة ،وهـي لالسـتدراك بـعـد النـفي ،مـثـل( :مـا الفخر بالمال لكن
الص ُ
ادق َل ِك ِن الفجر الكاذب).
طلع ا ْل َف ْج ُر َّ
بالعلم) ،ومثله قولنا (:ما َ
ومثـالها في القرآن الكريـم قوله تعالى :ﮋﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ
ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟﮊ [آل عمران.]٦٧ :
وقــولــه تـعـالــى :ﮋﯧ ﯨﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﮊ
[األحزاب ،]٤٠:فقـد قصـر النـبي علـى الرســالة والخـتم ال يتـجاوزهمـا إلى أبوة زيد
بن حارثة.
ومنه قول الشاعر:
الج ِديدَ ْي ِن فِي ُط ِ
ول ْاختِالفِ ِه َما
إِ َّن َ

***

ِ ِ
َّاس
ال َي ْف ُسدَ ان َو َلكن َي ْف ُسدُ الن ُ

فقد قصر اإلفساد على الناس ،ونفاه عن الجديدين ،وهما الليل والنهار.
موقع المقصور عليه مع (لكن)

المقصور عليه مع (لكن) العاطفة :هو الواقع بعدها ،وعـلى ذلك فحينما نقول( :ما
الفخربالنسب لكن بالتقو) يكون المقصور عليه هو(التقو) ،والمقصور هو الفخر المنفي
عن النسب.
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تقديم ما حقه التأخير

صور مختلفة:
وعلى ذلك فتقديم ما ح ُّق ُه التأخير يأتي على ثالث
ُ

الصـورة األولى :تـقديم الخـبر علـى المـبتدأ ،أي :تـقديم المـسنـد علـى المسند إلـيه.
مـن ذلك قـولـه تعـالـى :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ
(إلي) وهو الخبر(المسند)
ﭫﮊ [الحج ،]٤٨ :حيث تقدم شبه الجملة الجار والمجرور َّ
على المبتدأ (المسند إليه) (المصير) فأفاد القصر أي :المصير إلى ال ّله ال إلى غيره البتة.

ومثله قوله تعالـى :ﮋﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ
ﭭ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ [العنكبوت ،]٨ :حيث تقدم شبه الجملة الجار
(إلي) وهو الخبر (المسند) على المبتدأ (المسند إليه) (مرجعكم) فأفاد القصر ،أي:
والمجرور َّ
المرجع إلى ال َّله ال إلى غيره البتة.
الصورة الثانية :تقديم المسنَد إليه على الفعل.

مجرد التـقوية والتأكيـد ،وإفادته
وهذا التـقديـم يفيد القصر في بعض أحوالـه ،وقد يفيـد َّ
للقصر تستمد من سياق الكالم ،وقرائن األحوال.
وهذا النـوع من التقديم يتأتى في اللغة العربية على أكثر من صورة لفظية:

ً
فعـل مثبـتا ،مـثل( :أنا سعيت فـي حـاجتك).
أ أن يكـون المسنـد إليـه مـعرفـ ًة والمـسنَـدُ
قصة َه ِد َّية ملكة سبأ لسليمان  :ﮋﭑ ﭒ ﭓ
أي ال غيري ،ومنه قول ال َّله في عرض َّ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﮊ [النمل ،]٣٦ :حيث تقدم
ون) فأفاد القصر ،والمعنىَّ :
الم ْسنَد المثبت ( َت ْف َر ُح َ
أن الفرح
المسند إليه المعرفة ( َأ ْنت ُْم) على ُ
مما آتاكم.
بالهد َّية
خير َّ
إلي ،فأنا لست بها َف ِر ًحاَ ،ف َما آتاني ال َّل ُه ٌ
مقصور عليكم ،ال يتعدَّ  َّ
ٌ
ب أن يكون المسند إليه معرف ًة والمسنَدُ فعال منْف ًيا ،وهذا التقديم قد يفيد القصر بمساعدة
القـرائـن مـن ذلـك قـول ال َّله  :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،]٢١٦:
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وتقديم ما حقه التأخير في اللغة العربية ،مثل :الخبر والمفعول به والمجرور والظرف،
فهذه المصطلحات لها موقع معروف في الجملة العربية ،فإذا تقدمت فإنها تفيد القصر غالبا.

ِ
ِ
َّص ،وساعد
ففي قـولـه«:ﭪ ﭫ ﭬ» ُيالح ُظ َق ْص ُر عَدَ ِم ا ْلعلم ،على المخاطبين فـي الن ِّ
على هذه الداللة قوله تعالى قبله «ﭨ ﭩ».
ج أن يكون المسند إليه معرف ًة منفية والمسنَدُ ً
قلت هذا القول)
فعل مثبتا ،كأن تقول( :ما أنا ُ
أن غيـري قاله ،فتدُ ُّل بعبارتـك على َق ْص ِ
أي :أنا لم أ ُقـ ْله مع َّ
ـر النفي على َن ْف ِسـك ،مع إثبـات
القول لغيرك.
الصورة الثالثة :تقديم المعمول على العامل.
جر ،أم ظر ًفا.
سوا ٌء أكان مفعوالً ،أم
مجرورا بحرف ٍّ
ً
وعلى ذلك فإن هذه الصورة تأتي على هيئات لفظية متعددة على النحو اآلتي:

أ تقديم المفعول به على الفعل :مثل قول ال َّله :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ [الفاتحة]٥:
اك :األُولى مفعول به للفعل «ﭣ» ،إ َّي َ
فإ َّي َ
اك :الثانية مفعول به للفعل«ﭥ» ،واألصل

متأخرا عن الفعل والفاعل ،ولكنه لما تقدم هنا َّ
دل هذا التقديم على
في المفعول به أن يكون
ً
َ
فالمعنى:ل َن ْع ُبد َّإل إ َّياك ،وال نستعين َّإل بك.
تخصيص ال َّله  بالعبادة واالستعانة،

ب تقديم الجار والمجرور على الفعل :مثل قول ال ّله  خطا ًبا ل ّلذي َن آمنوا:ﮋﭑﭒﭓﭔ
ﭕ ﭖﭗﮊ [آل عمران ،]158 :فالجار والمجرور(إلى ال َّله) معمول للفعل«ﭗ»؛
ألنّه مع َّل ٌق به ،واألصل فيه أن يكون ِّ
متأخ ًرا عن عامله فلما تقدم أفاد القصر على معنى :إ َلى ال َّله
ِ
رون ال إلى َغ ْي ِره ،ومعلوم ّ
ُح َش َ
ب عباده،
وحدَ ه ،فهو الذي يحاس ُ
أن الحشر يوم القيامة يكون ل َّله ْ
ت ْ
ويجازيهم على أعمالهم خيرا فخيرا شرا فشرا.
ج تقديم الظرف على الفعل ،مثل قول ال َّله  في معرض الحديث عن اليهود :ﮋ ﭸ
ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ
رف « َي ْو َم ا ْل ِق َيا َم ِة»
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮊ [البقرة ]85:ففي هذا النص تقدَّ َم ال َّظ ُ
الر ّد إلى أشدّ العذاب على كونه يقع يوم القيامة.
على عامله «ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ»؛ إلفادة قصر َّ
موقع المقصور عليه مع (التقديم)
المقصور عليه مع (التقديم) :هو المقدم ،فالمقدم هو المقصور عليـه فـي كـل األمثلة السابقة
على اختالف صورها ،وهيئاتها اللفظية.
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الفروق بين أدوات القصر السابقة

 1النفي واالستثناء ،وأصل استعماله أن يكون فيما يجهله المخاطب وينكره ،أو فيما يشـك
فيه ويرتاب ،كقولك لصاحبك وقد رأيت شبحا من بعيد( :ما هو إال خالدٌ ) إذا وجدتَه
يعتقد غير خالد ،ويصر على اإلنكار.
وعليه قولـه تـعـالـى :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅﮊ
[األنعام ،]٢٥ :فالكفار ال يعتقدون بأن القرآن من عند ال َّله ،وينكرون هذا إنكارا شديدا،
ومن ثم وصفوه على طريق القصر بأنه من أساطير األولين.

 2القصر بــ (إنما) ،أصل استعمالها  -على خالف النفي واالستثناء  -يكون فيما يعلمه
المخاطب وال ينكره أي :تستعمل في األمور المعلومة التي ال تدفع ،كقولك( :إنما هو
قر به ،وتريد أن ترق َقه
أخوك) ،و(إنما هو صاحبك القديم) ،تقول هذا لمن يعلم ذلكَ ،و ُي ُّ
عليه ،وتنبهه لما يجب عليه من حق األخ ،وحرمة الصاحب ،وعليه قول أبي الطيب المتنبي
في مدح كافور اإلخشيدي حاكم مصر:
اص ِل األَو ِ
إِ َّنَما َأن َْت والِدٌ واألَب ال َقاطِع *** َأحنَى ِمن و ِ
الد
ْ
ْ َ
ْ
ُ
َ َ ُ

لـم يرد المتنبي أن ُي ْع ِل َم 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.
 3للقـصر 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 أقو طرق القصر وآكدها؛ ألن غيره من الطرق ال ُيصرح
فيها بالنفي بل يفهم ضمنًا.
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 4القصر 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.

الوحدة الثانية

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:

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

أغراض القصر

للقصر أغراض بالغية عديدة ،ومن أهم هذه األغراض:

 1اإليجاز ،مثـل قولـه تعالـى :ﮋﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮊ
[المائدة ]٩٩ :فجملة القصر هنا أفادت اإليجاز؛ ألنها في قوة جملتين مثبت ٌة ومنفي ٌة؛ ألن
الكالم لو جاء بغير قصر لقال :الرسول محمد ﷺ مبلغ عن ربه ،الرسول محمد ﷺ 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،
ِ
ِ
أعظم ٍ
البالغة.
أركان
ركن من
واإليجاز
فالقصر من فوائده الواضحة اإليجاز،
ُ
ُ

 2تمكين الكالم ،وتقريره في ذهن السامع؛ لدفع ما قد يكون فيه من إنكار أو شك ،وبخاصة
في القصر اإلضافي ،من ذلك قول الشاعر:
الل و َض ِ
مر ُء إِال ك ِ
وئ ِه *** ُيواِفي ت ََما َم َّ
الش ْه ِرُ ،ث َّم َي ِغ ْي ُب
َاله ِ َ
و َما ا ْل ْ

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

 3المبالغة في المعنى وبخاصة في القصر الحقيقي االدعائي ،كقول الشاعر:

وما المرء إِال األَص َغر ِ
ان لِ َسا ُن ُه *** َو َم ْع ُق ْو ُل ُهَ ،وا ْل ِج ْس ُم َخ ْل ٌق ُم َص َّو ُر
َ
ََ َُْ

فالبيت يوضح أن اإلنسان ما هو إال لسان وعقل ،وفي ذلك تعظيم ألثرهما ،ومبالغة

في أن اإلنسان هو هذان الشيئان فقط.
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ملخص الدرس
الوحدة الثانية

 4إفادة التعريض ،كما في قوله تعالى :ﮋ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ
أصحاب العقول ،فمن المقطوع به :أن
ﯾ ﯿﮊ [الزمر ]٩ :أي :إنما ينصاع للحق
ُ
ليس الغرض من هذا الكالم ظاهره؛ وهو حصر الخضوع للحق في ذوي العقول؛ ألن
هـذا أمر معـلوم بالبـداهة ،وإنما هذا تعريض بذم الكفار ،وأنهم لفرط عنادهم وغلبة
الهو 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 معلو ًما للمخاطب-كما مر-
فال يكون الغرض إفادته حينئذ ،بل يكون المقصود االنتقال به إلى معنى آخر كما تقدم
بيانه ،وهذا هو معنى التعريض.

القصر اإلضافي هو أن يختص المقصور بالمقصور عليه بالنسبة إلى شيء آخر.
ينقسم القصر اإلضافي بالنظر للمخاطب ثالثة أقسام:

 1قصر اإلفراد :هو تخصيص أمر بأمر دون آخر ،ويخاطب به من يعتقد الشركة.
 2قصر القلب :هو تخصيص أمر بأمر مكان آخر ،ويخاطب به من يعتقد عكس الحكم.
 3قصر تعيين :هو تخصيص أمر بأمر دون آخر ،ويخاطب به المتردد بين شيئين.
طرق (أدوات) القصر األكثر شهرة

أغراض القصر

			
 1النفي واالستثناء
 3العطف بــ (ال وبل ولكن)

 2إنما
 4تقديم ما حقه التأخير

الفروق بين أدوات القصر
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1

2

اإليجاز

تمكين
الكالم،
وتقريره في
ذهن السامع

3

المبالغة
في المعنى
وبخاصة
في القصر
الحقيقي
االدعائي

4

إفادة التعريض

 1للقصر بــ (إنما) مزية على العطف؛ ألنها تفيد اإلثبات للشيء ،والنفي عن غيره دفعة
واحدة ،بخالف العطف فإنه يفهم منه اإلثبات ّأو ًل ،ثم النفي ثانيا ،أو عكسه.

 2القصر بالتقديم ال يدل عليه بطريق الوضع كالثالثة األول ،بل مرجع داللته إلى الذوق
السليم والفكر الصائب.
 3القصر بالنفي واالستثناء يكون فيما يجهله المخاطب وينكره ،والقصر بــ(إنما) يكون
فيما يعلمه المخاطب ،ويحسن في مقامات التعريض.

من األغراض البالغية للقصر
				
 1اإليجاز
		
 3المبالغة في المعنى

 2تمكين الكالم ،وتقريره في الذهن
 4التعريض
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إثراءات

			

انتبه إلى أن

طرق القصر ليست على منزلة واحدة بل بينها فروق دقيقة.

الحظ أن

انتبه إلى أن
مفاهيم
مفاهيم

قصر القلب سمي بذلك؛ ألن المتكلم قلب الحكم للمخاطب ،وعكس
له زعمه.
القصر بالنفي واالستثناء ،وإنما ،وطريق العطف يستفاد عن طريق
الوضع ،فهي حتما تفيد القصر بخالف التقديم فهو يفيد القصر من
خالل القرائن.

التدريب األول

اخرت اإلجابة الصحيحة مما بني القوسني فيام يأيت:
1

قال تعاىل :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ

2

قال تعاىل :ﮋ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ

يف اآلية قرص طريقه( :النفي واالستثناء -إنام  -تقديم ما حقه التأخري)

3
4

قال الشاعر:

5

قال الشاعر :

6
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يف اآلية (قرص إفراد  -قرص -ال يوجد قرص)

قال تعاىل :ﮋ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﮊ.

قصر اإلفراد يخاطب به من يعتقد الشركة ،والقلب يخاطب به من يعتقد
العكس ،والتعيين يخاطب به من يتردد ،ومثال واحد يمكن أن ُي َم َّثل به
للجميع.
التعريض من األغراض البالغية للقصر التي ال تفهم إال من طريق إنما.

الوحدة الثانية

الحظ أن

قصر اإلفراد يشترط فيه عدم تنافي الصفتين حتى يمكن اجتماعهما،
ويشترط في قصر القلب تحقق تنافي الصفتين حتى يمكن اجتماعهما
في زعم المخاطب.

التدريبات

يف اآلية قرص( :إفراد -قلب  -تعيني)

ـوار ُم ْســرتدة
ـــــــــات ***
إن ََّم الدُّ ْن َيا ِه َب
ٌ
َو َع َ
ٍ
َو َر َخـا ٌء َب ْعدَ ِشدَّ ة
***
رخـــــــــاء
ِشدَّ ٌة َب ْعدَ
يف البيت قرص طريقه (النفي واالستثناء  -التقديم -إنام)
َو َما الدُّ ْن َيا ِس َو ِح ْل ٍم لذيذ ***

ِ
الص َب ِ
اح
تن ّب ُه ُه َت َباش ُري َّ

الغرض من القرص(املبالغة يف املعنى -متكني الكالم  -التعريض)
قال الشاعر :

ف إال ُذو ال َفــــــــ َّقا *** ِر وال َفتَى َإل ِع ُّيل
ال َس ْي َ
الغرض من القرص(املبالغة يف املعنى -اإلجياز  -التعريض)

( )١ذو الفقار  :اسم سيف سيدنا عيل بن أيب طالب

()١
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التدريب الثاني

ضع إشارة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وإشارة ( )أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
2
3
4
5
6
7
8
9

أ

ب

ب ّين طريق القصر والمقصور عليه فيما يأتي:
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األنشطة اإلثرائية
نشاط 1
قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد لوحة تعليمية ألدوات القصر.
		
		

التدريب الثالث

عرف المصطلحات اآلتية ،مع التمثيل:
ّ

 5قال تعاىل :ﮋ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﮊ .

الوحدة الثانية

1

القصر اإلضافي هو الذي يكون فيما أضيف لغيره.
القصر اإلضافي :ثالثة أقسام :إفراد  -قلب  -تعيين.
القصر يراعى فيه حال المخاطب.
طرق القصر غير أدوات القصر.
		
قصر اإلفراد :هو تخصيص أمر بأمر دون آخر ،ويخاطب به من
يعتقد الشركة.
قصر القلب :هو تخصيص أمر بأمر مكان آخر ويخاطب به من يعتقد
عكس الحكم.
قصر التعيين :هو تخصيص أمر بأمر دون آخر ،ويخاطب به المتردد
بين شيئين.
تحسن إنما في مواطن التعريض.
القصر بالعطف أقل طرق القصر قوة وآكدها؛ ألنه يصرح فيه بالنفي
واإلثبات م ًعا

 4قال تعاىل :ﮋ ﯜ ﯝ ﯞﮊ .

قصر اإلفراد  -قصر القلب  -قصر التعيين.

 1قال الشاعر:
إِ َلى ال َّل ِه َأ ْشكُو َأ َّن فِي النَّ ْف ِ
ــاج ًة *** ت َُم ُّر بِ َها األَ َّيا ُم َو ْه َي ك ََما ِه َيا
س َح َ
 2قال الشاعر:
ــــــــاراتِ َها *** َمـــــا َق َّط َر ا ْل َف ِ
ار َس ّإل َأنَا
َقدْ َع ِل َم ْت َس ْل َمى َو َج
َ
 3قال الشاعر:
ِ
ــــر ُء إِال كَا ْل ِه َل ِل َوضـ َْو ِئ ِه *** ُي َوافِي ت ََما َم َّ
يب
الش ْه ِر ُث َّم َيغ ُ
َو َمـا ا ْل َم ْ

نشاط 2
من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية ،قم بإعداد بحث عن أغراض القصر.

األجوبة المقررة
إجابة التدريب األول
 1يف اآلية قرص إفراد.

 2يف اآلية قرص طريقه :تقديم ما حقه التأخري.

 3يف اآلية قرص قلب.

 4يف البيت قرص طريقه :إنام.

 5الغرض من القرص من البيت املبالغة يف املعنى.

 6الغرض من القرص يف هذا البيت املبالغة يف املعنى؛ ألنه قرص حقيقي ادعائي.
إجابة التدريب الثاني
 )( 1القصر اإلضافي هو الذي يكون فيما أضيف لغيره.
 )( 2القصر اإلضافي :ثالثة أقسام :إفراد  -قلب  -تعيين.
 )( 3القصر يراعى فيه حال المخاطب.
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4
5
6
7
8
9

أ

( )طرق القصر غير أدوات القصر.
( )قصر اإلفراد :هو تخصيص أمر بأمر دون آخر ،ويخاطب به من يعتقد الشركة.
( )قصر القلب :هو تخصيص أمر بأمر مكان آخر ويخاطب به من يعتقد عكس الحكم.
( )قصر التعيين :هو تخصيص أمر بأمر دون آخر ،ويخاطب به المتردد بين شيئين.
( )تحسن إنما في مواطن التعريض.
( )القصر بالعطف أقل طرق القصر قوة وآكدها؛ ألنه يصرح فيه بالنفي واإلثبات م ًعا.

إجابة التدريب الثالث
 1قصر 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
في الشاعرية.

		

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

		

المثال :تقول ( :البارودي شاعر ،ال ناثر) تقوله لمن يعتقد أن أحد الوصفين ثابت
للبارودي.

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

ب
-1التقديم

طريق القصر

-2النفي واالستثناء (ما و إال(

-3النفي واالستثناء (ما و إال(

-4إنما
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-5التقديم

المقصور عليه
إلى ال َّله
أنا

الهالل
إخوة
إياك

الوحدة الثالثة
أسلوب الفصل والوصل

أهداف الوحدة الثالثة:

قادرا عىل أن:
بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب ً
1

يعرف كال من الوصل ،والفصل مع التمثيل.

2

يأتي بأمثلة لمواضع الفصل.

3
4
5

يوازن بين صور كمال االتصال.

يحدد متى يجب الوصل بين الجملتين بحرف العطف (الواو)،
وشروط العطف به.
يستخرج من جمل مقدمة له محسنات الوصل.
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الدرس األول

الفصل وأغراضه البالغية

وصف الدرس
يتنـاول هذا الــدرس تعريف الفصـل ،ومواضـع الفصـل بين الجمــل ،وصور الفصل بـين

الجمل المختلفة.

شرح الدرس

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

 1وجدوها 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 ﯜﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﮊ [الحشر ،]٢٣ :حــيث تــعددت في هذه اآلية ،أسماء ال َّله
الحسنى وتتابعت دون حرف عطف بينها.
 2ووجــدوها تــارة تجيء فـيها مفردات عـطف بعضها على بعض ،كقوله تعالى :ﮋﯴ ﯵ

ﯶ ﯷ ﯸﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﮊ [الحديد ،]٣ :وكقوله  :ﮋﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﮊ [عبس.]٣٦ - ٣٤:
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َم ْن َي ُه ْن َي ْس ُه ِل ا ْل َه َو ُ
ان َع َل ْيه

***

الوحدة الثالثة

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1يعرف الوصل مع التمثيل.
 2يعرف الفصل مع التمثيل.
 3يحدد مواضع الفصل مع التمثيل.
 4يوازن بين صور كمال االتصال.
 5يستخرج من جمل مقدمة له كمال االنقطاع بال إيهام ،شبه كمال
االتصال ،شبه كمال االنقطاع.

ٌ
ُ
العطف بينها ،حيث تتابعت واحدة بعد
جمل منثورة ،تُرك
 3ووجدوها تارة تجيء فيها
أخرى ،كقوله تعالى :ﮋﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ
[الرحمن ،]٤ - ١: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:
ما لِ ُج ْرحٍ بِ َم ِّي ٍت إِيال ُم

فالشطران جملتان ،وال يوجد بينهما حرف عطف.
 4ووجدوها تارة ترد فيها جمل متعاطفة كقوله تعالى :ﮋﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ
ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮊ [الرحمن.]٧ - ٥ :
والذي ال ريب فيه أن العطف وعدمه سواء كان بين المفـردات أو الجـمل إنما يكون
ألسرار بالغية تقتضيه.
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.
كما قصر البالغيون المتأخرون مباحـث الوصل علـى الجـمل المعطـوفة بالواو دون
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.
ولكل مـا مضـى اقتصر البحث في الوصـل عنـد البالغيين المتـأخرين علـى الجمـل
المعطوفة بالواو دون غيرها ،ولم يعرضوا كذلك للمفردات الموصولة بالواو ،وهـي أيضا من
األهمية بمكان ولكنها أيسر فهما ،وأسرع التقاطا.
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من هنا قصر البالغيون المتأخرون درس الفصل والوصل على الجمل  ،وكان تعريف
الفصل والوصل عند البالغيين على النحو اآلتي:
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.
مواضع الفصل بين الجمل

يجب الفصل بين الجملتين في المواضع األربعة اآلتية:
 1كمال االتصال

وامتزاج كامل
وهو أن يكون بين الجملتين اتحاد تام
ٌ
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.
صور كمال االتصال

لكمال االتصال عدة صور تتمثل في اآلتي:

أ أن تكون الجملة الثانية مؤكدة للجملة األولى تأكيدً ا لفظيا؛ لدفـع توهـم الغلـط أو السهو
في الجملة األولى.
مثل قوله تعالى :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮊ [الطارق ،]١٧ :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 َث َّم ت ُِر َك العطف؛ لعدم
صحة عطف الشيء على نفسه.
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مثل قوله تعالى :ﮋﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛﮊ [البقرة ،]٢:فالجـملة
األولى«ﭓ ﭔ» أفادت أن القرآن الكريـم هو الكتـاب الكامـل ،الذي بـلغ الغـاية
القصوى في كمال الهداية.

الوحدة الثالثة

الوصل :هو عطف بعض الكالم على بعضه بالواو خاصة.

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

تقرير
والجملة الثانية «ﭕ ﭖ ﭘ» أفادت نفي الريب عنه ،عدم تـطرق الشـك إليه ،وهذا
ٌ
لمعنى الجملة األولى وتـأكيد لــها؛ إذ يلزم من بلـوغ القرآن الكـريم درجـة الكمال أال
يكون ًّ
محل للريب والشك ،فجاءت جملة «ﭕ ﭖ ﭘ» مقرر ًة لهذا المعنى ومؤكِّدة له.
ومن هذا قول المتنبي:
َو َما الدَّ ْه ُر إِلَّ ِم ْن ُر َو ِاة َق َص ِائ ِد ْي *** إِ َذا ُق ْل ُت ِش ْع ًرا َأ ْص َب َح الدَّ ْه ُر ُمن ِْشدً ا
فالشطر الثاني لم يعطف على الشطر األول ،ألنهما قد اتحدا في المعنى ،ومن ثـم فال
حاجة إال وصلهما بالواو ،لقوة الرابطة وشدة االتصال بينهما.
ومن ذلك قول حسان بن ثابت:

ض فِي الم ِ
َأ ُص ْو ُن ِع ْر ِض ْي بِ َمالِ ْي َل ُأ َدن ُِّس ُه *** َل َب َار َك ال َّل ُه َب ْعدَ ا ْل ِع ْر ِ
ال
َ
ض إِ ْن َأ ْو َدى بِم ْحت ِ
َأ ْحت َُال لِ ْلم ِ
ال إِ ْن َأ ْو َدى َف َأك ِْس ُب ُه *** َو َل ْس ُت لِ ْل ِع ْر ِ
َال
ُ
َ

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

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

 1بدل كل من كل ،مـثل قولـه تعـالـى :ﮋﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ [المؤمنون ،]٨٢ - ٨١ :فالجملة الثانية بدل كل من كل
من األولى.
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 2بدل بعض من كل ،مـثل قـولـه تـعالـى :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂ ﰃﮊ [الشعراء ،]١٣٤ - ١٣٢:حيـث فصـل الجملة الثانية « ﯾ ﯿ ﰀ» عن
الجملـة األولـى( ﯺ ﯻ 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؛
ألهميتها عند المخاطبين.
ِّ
ومثل ذلك قوله تعالى :ﮋﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ
ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀﮊ [الرعد ،]٢: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:
الرغيف نص َفه) فتفصل نصفه؛ ألنـه بـدل بعـض مـن الرغيف ،ولـو ذكـرت الواو
(أكلت
َ
الرغيف ونصفه)؛ ألصبـح المـعـنى أنـك أكلـت رغيفا ونصفا ،وهذا أمر
فقلت( :أكلت
َ
واضح بجـالء ،وهـذا يكشـف لـك عـن وجـوب الدقـة فـي استخـدام الواو مذكـورة أو
محذوفة في المفردات والجمل.
 3بـدل االشـتـمـال ،مـثـل قـولـه تـعالى :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [يس ،]٢١ - ٢٠ :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 ً
بدل
منها؛ ومن ثم فهي أبين وأوفى من األولى في تأدية المعنى المقصود وهو حمل المخاطبين على
دنيوي من دعوتهم.
اتباع الرسل ،الذين ال يسعون ألي غرض
ٍّ
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ِ
ِ
ِ
الج ْه ِر ُم ْس ِل ًما
الس ِّر َو َ
َأ ُق ْو ُل َل ُه ْار َح ْل َل تُق ْي َم َّن عنْدَ نَا *** َوإِ َّل ُف ُك ْن في ِّ

الوحدة الثالثة

وعدم العطف هنا جاء كذلك على قياس المفـردات كما مر َ
أمير
لك نظيره ،فلو َ
قلت( :حكم ُ
أمير
عمر بالعدل) فإنه ال يجوز وضع الواو بين البدل والمبدل منه؛ ألنك إذا قلت( :حكم ُ
المؤمنين ُ
وعـمر بالعدل) الختلف المعنى تماما ،وصارا فردين مختلفين ،وعلـى ذلك فكل جملة
المؤمنين
ُ
كانت الثانية منهما منزلة من األولى بدل كل مـن كل ال يجوز وضع الواو بينهما؛ التصالهما الذاتي
الكامل الذي يغني عن وجود الواو.

ومثله قول الشاعر:

(ار َحل َل ت ُِق ْي َم َّن) حيث أبدلت الجملة الثانية من األولى بدل اشتمال
والشاهد في قولهْ :
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.

د أن تكون الجملة الثانية بيانًا 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 والمب ّين كالشيء
الواحد ،فال ُيعطف أحدهما على اآلخر؛ لما بينهما من قوة الترابط ،وكمال االتصال.
وبما جاء في الشعر:
َج ِ
يت فِي َخ َل ٍ
فك ِ
لد األَ ْج َر ِ
ب ا َّل ِذي َن ُي َع ُ
ب
اش فِي َأ ْكنَافِ ِه ْم *** و َب ِق ُ
َذ َه َ
ـعـاب َق ِائ ُل ُهم َوإِ ْن َل ْم َي ْش َغ ِ
ـب
ـو َن َمـ َغـا َلـ ًة َو ِخ َيانَـ ًة *** َو ُي
ُ
َيـتَـآكَـ ُل ْ

فقوله( :يتَآ َك ُلو َن م َغا َل ًة و ِخيا َن ًة) بيان لقوله ( :ب ِقي ُت فِي َخ َل ٍ
فك ِ
َج ْل ِد ْالَ ْج َر ِ
ب).
َ ْ
َ َ
َ ْ َ
وأثر حس ٌن
تـكمن بالغة هـذه الصورة في أن البيـان بعد اإلبهام لـه ٌ
وقع قوي في النفس ٌ
عليها ،فالشيء إذا أبهم تط َّلعت إليه النفس ،واشتـاقت لبيـانه ،فإذا ما جاء البيان صادف
نفسا َيقظة متطلعة َف َي ْث ُب ُت فيها ،ويتمكن لديها فضل تمكن.
ً

 2كمال االنقطاع بال إيهام

وهو اختالف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى ،أو معنى فقط
وهم ترك العطف خالف المقصود وإنما وجب الفصل في هذه الحالة؛ ألن العطف بالواو
ولم ُي ْ
يقتضي المناسبة بين الجملتين ،وال مناسبة فيما بينهما لكمال االنقطاع.
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صور كمال االنقطاع

كقوله تعالى :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ [فصلت ]٣٤ :فالجملة األولى
«ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ» خبرية لفظا ومعنى ،والجملة الثانية « ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ» إنشائية
عما قبلها ،لكمال االنقطاع بينها وبين ما سبقها،
لفظا ومعنى ومن ثم جاءت جملة (ﮐ) مفصولة ّ
فهذه من وادي اإلنشاء ،وسابقتها من وادي الخبر فبينهما انقطاع كامل ،وال يوجد التباس أو إبهام
يستدعي اإلتيان بالواو إلزالته.

ومثل ذلك أيضا قوله تعالى :ﮋﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚﮊ [الحجرات.]٩:
وقوله :ﮋ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
وخبرا ،لف ًظا
ﯣ ﯤﮊ [األنعام ]٩٩ :فقد ُفصل بين الجمل في هاتين اآليتين الختالفها إنشا ًء
ً
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:
ِ
الم ْر َء َع ْن َخ َل ِئ ِق ِه
ال ت َْس َأل َ

***

فِي وج ِه ِه َش ِ
اهدٌ ِمن َ
الخ َب ِر
َ ْ

حيث فصلت الجملة الثانية (فِي وج ِه ِه َش ِ
ِ
اهدٌ ِمن َ
الم ْر َء َع ْن َخ َل ِئ ِق ِه)
َ ْ
الخ َب ِر) عن األولى (ال ت َْس َأل َ
الختالفهما خبرا وإنشاء لفظا ومعنى.
ومثله قول الشاعر:
ِ
ال ت َْح َس ِ
الص ْب َر
الم ْجدَ َحتَّى َت ْل َع َق َّ
الم ْجدَ ت َْم ًرا َأن َْت آك ُل ُه *** َل ْن َت ْب ُل َغ َ
ب َ

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 :اختالف الجملتين خبرا وإنشاء في المعنى فحسب.
فمثـال اختالفهما معنى وهما في اللفظ خبران قولهم( :سافر محمدَ ،ب َّل َغه ال َّله مناه) فالجملة الثانية -
خبرا في اللفظ  -هي في المعنى إنشاء للدعاء ،على معنى :ال َّلهم بلغه مناه.
وإن كانت ً
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الوحدة الثالثة

هذا النوع له صورتان:
الصورة األولى :اختالف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى.

ومثل( :مات فالن رحمه ال َّله) و(قال عمر رضي ال َّله عنه) فجملة رحمه ال َّله ،ورضي ال َّله عنه
ٌّ
كل منهما خبرية لف ًظا وإنشائية معنى؛ ألنهما ُدعائيتان؛ ولذا ُفصل بين كل منهما ،وبين الجملة السابقة
خبرا وإنشاء معنى فقط.
الختالف الجملتين ً
ومن ذلك قول الشاعر:
		
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
***
َو َق َال إنِّي في ال َه َوى كَاذ ٌب
ا ْن َت َق َم ال َّل ُه م َن ا ْلكَاذ ِب
فجملة (انتقم ال َّله) جمـلة ُدعائية ،وهـي خبرية لف ًظا إنشائيـة معنى؛ ولذا ُفصـل بينها وبين جملة:
( َق َال إِنِّي فِي الهوى ك ِ
َاذ ٌب) الختالفهما معنى فحسب.
ََ
ومثـال اختالفـهما معنى ،وهما في اللفظ إنشاءان قولك عند ذكر من كذب علـى النبـي ﷺ:
(ليتبوأ مقعده من النار ،ال تصاح ْبه أيـها الصـديق) ،فاألولى -وإن كـانـت إنشـاء فـي اللفظ -هـي في
المعنى خبر على معنى :يتبوأ مقعده.
ومثله أن تقولَ (:أ َليس ال َّله بِك ٍ
َاف َع ْبدَ ُه؟ اتق ال َّله أيها العبد) فاألولى خبرية فـي المعنى علـى
ُ
ْ َ
معنى :ال َّله كاف عبده ،وإن كانت في اللفظ إنشاء.
 3شبه كمال االتصال
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 (استئنا ًفا) وتسمى الجملة الثانية (مستأنفة).
كما في قول الشاعر:
		

ف َأن َْت ُق ْل ُت َع ِل ْي ٌل *** َس َه ٌر َد ِائ ٌم َو ُح ْز ٌن َط ِويل
َق َال لِ َي َك ْي َ

فالجملة األولى هي قوله( :عليل) إذ التقدير( :أنا عليل) ،وقد فصلت عنها جملة (سهردائم...إلخ)؛
ألنها وقعت جوا ًبا لسؤال ناشئ عن الجملة األولى ،وكأن المخاطب حين سمع قوله( :عليل) تساءل:
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ما سبب علتك؟ فأجاب( :سهر دائم ،وحزن طويل) .ومثله قول الشاعر:

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

ومثلـه مـا ورد في قولـه تعـالى:ﮋﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧﮊ [الذاريات ]٢٥:حيث
فصلت جملة« :ﯦ ﯧ» عن جملة« :ﯣ ﯤ»؛ ألن الثانية جواب عن سؤال ناشئ عن األولى
وكأن ً
سائل سأل :فماذا قال إبراهيم  ر ًّدا لتحيتهم؟ فأجاب( :قال :سالم).

وسمي هذا شبه كمال اتصال ،وليس كمال اتصال؛ ألن الجواب ليس بيانًا للجملة األولى ،بل
ٍ
لشيء ينبعث منها وهو السؤال الذي أثارته واقتضته ،ومن ثم سمي االستئناف ها هنا استئنا ًفا بيان ًّيا،
يوضح جواب السؤال المثار المنبعث من الجملة األولى ،فالجملة الثانية ليست منفصل ًة
ألنه استئناف ِّ
عن األولى في الواقع وال منقطع ًة عنها ،بل مبينة لشيء فيها؛ ولذا ُسميت الثانية مستأنفة استئنا ًفا بيان ًّيا.
 4شبه كمال االنقطاع

َي ُقو ُل َ
الض ْي َم ِعنْدَ ُهمْ
ون إِنِّي َأ ْح ِم ُل َّ

حيث فصل جملة ( َأ ُعو ُذ بِ َر ِّبي) عن جملة ( َي ُقو ُل َ
ون) 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.

َو َت ُظ ُّن َس ْل َمى َأنَّنِي َأ ْب ِغ ْي َبها

***

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:
أيضا :أنني أراها تهيم في الضالل ،وليس هذا مراده بل مراده
أن سلمى تظن :أنني أبغي بها بدال ،وتظن ً
أن يقول :إن (سلمى) أخطأت في زعمها أنني أبغي بها ً
بدل ،مع أنه غير المقصود ،ولهذا امتنع العطف،
ووجب الفصل.
68

كمال
االنقطاع بال
إيهام

كمال االتصال
مواضع الفصل

المناسبة ،ولكن في عطفها على الثانية فساد في المعنى ،فيترك العطف بالمرة.
الض َل ِل ت َِه ْي ُم
َبدَ ًل ُأ َر َاها فِي َّ

2

1

وهو أن تسبق جملة بجملتين يصح عطف الثالثة على األولى منهما لوجود

مثال ذلك قول الشاعر:

*** َأ ُعو ُذ بِ َر ِّبي َأ ْن ُي َضا َم نَظِ ْي ِري

الوحدة الثالثة

َج َزى ال َّل ُه َّ
الشدَ ِائدَ ك َُّل َخ ْي ٍر *** َع َر ْف ُت بِ َها عَدُ ّوي ِم ْن َص ِد ِيقي

ومثله قول اآلخر:

3

شبه كمال االتصال

بين الجمل

4

شبه كمال االنقطاع
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إثراءات

ملخص الدرس

الفصل

هو ترك العطف بين بعض الكالم وبعضه.

مواضع الفصل أربعة
 1كمال 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:
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.

 2كمال االنقطاع بال إيهام :هو اختالف الجملتين خبرا وإنشاء لفظا ومعنى ،أو معنى
فقط ،ولم يوهم ترك العطف خالف المقصود.
 3شبه كمال االتصال :وهو يتحقق إذا اتحدت الجملتان خبرا أو إنشاء ،وكانت الجملة
األولى مثيرة لسؤال تصلح الثانية أن تكون جوابا عنه.
 4شبه 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.
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الحظ أن

البالغيين قصروا دراسة الوصل على الواو خاصة؛ لما تحتاجه من لطف في
الفهم ،ودقة في اإلدراك؛ ألنها ال تفيد سوى مجرد الربط بين المتعاطفين،
وتشريك ما بعدها في الحكم لما قبلها ،فهي لمطلق الجمع.

انتبه إلى أن

أدوات العطف غير الواو تفيد إلى جانب التشريك في الحكم معاني أخرى
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.

انتبه إلى أن

البالغيين في كمال االتصال منعوا العطف بالواو؛ قياسا على المفرد فكما ال
ِ
والمؤكد ،والبدل والمبدل منه والمب ِّين
يجوز في المفرد العطف بين المؤكد
والمب َّين فكذلك ال يجوز في الجمل ،وهو قياس منطقي دقيق.

مفاهيم

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

مفاهيم

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.

الوحدة الثالثة

الوصل

هو عطف بعض الكالم على بعضه بالواو خاصة.

الحظ أن

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

التدريبات

عرف المصطلحات اآلتية ،مع التمثيل

التدريب األول

في األسئلة اآلتية فصل ،ب ّين موضعه ،وسببه:
1

قال تعالى :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ.

3

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

2

4
5

قال تعالى :ﮋﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﮊ.

قال الشاعر:

الناس للناس من بدو وحاضرة *** بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم
قال الشاعر:
الرأي قبـل شجـاعة الشـجعـان *** هو أول ،وهـــي المحــل الثــانـي

األنشطة اإلثرائية
نشاط 1
قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد جدول مقارنة بين الوصل والفصل.
نشاط 2
من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية ،قم بإعداد بحث عن كمال االتصال -كمال
االنقطاع  -شبه كمال االتصال  -شبه كمال االنقطاع.

التدريب الثاني

ضع إشارة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وإشارة( )أمام العبارة الخطأ ،فيما يأتي:
1

كمال االتصال يناسبه وجود الواو بين الجملتين .

3

العطف بين المفردات يدخل باب الفصل والوصل			 .

2
4
5
6
7
8
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شبه كمال االتصال ال يناسبه وجود الواو بين الجملتين.
الوصل يعني ارتباط بين الجملتين بأي حرف من حروف العطف.

كمال االنقطاع يعني اختالف الجملتين خبرا وإنشاء			 .

الوصل الظاهر كالوصل الخفي.

			

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

الوحدة الثالثة

كمال االتصال  -كمال االنقطاع  -شبه كمال االتصال  -شبه كمال االنقطاع

األجوبة المقررة
إجابة 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 ﰀ ﰁﮊ ؛ ألن بينهمـا كمـال
انقطاع بال إيهام ،سببه أن األولى إنشائية ،والثانية خبرية .
فصـل بيـن جملـة ﮋﮱ ﯓﮊ ،وجملـة ﮋﯝ 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 ال َّله  -سبحانه  -لهما؟ فجاءت الجملة الثـانية ردا
على هذا السؤال المتوقع.
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4

3

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

4

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 ُقو ُل َ
الض ْي َم ِعنْدَ ُه ُم *** َأ ُع ْو ُذ بِ َر ِّب ْي َأ ْن ُي َضا َم نَظِ ْي ِري
ون إِنِّي َأ ْح ِم ُل َّ

إجابة التدريب الثاني
1

( )كمال االتصال يناسبه وجود الواو بين الجملتين.

2

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

4

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

3

( )العطف بين المفردات يدخل باب الفصل والوصل.

5

( )كمال االنقطاع يعني اختالف الجملتين خبرا وإنشاء.

7

( )الوصل الظاهر بالواو والوصل الخفي بغير الواو .

6
8

الوحدة الثالثة

5

فصل الشاعر فـي البيت األول بين الشطر األول والشطر الثاني؛ ألن بينهما كمال
اتصـال ،فالشـطر الثاني موضح ،ومبين لألول فالشأن فيه كعطف البيان.
فصل الشاعر فـي البيت الثاني بيـن الشـطر األول ،والشـطر الثـاني؛ ألن بيـنهـما كمـال
اتصال فالشطر الثاني مؤكد لألول.

ترك العطف خالف المقصود .مثاله قول الشاعر:
ب المجدَ تَمرا َأن َ ِ
الص ْب َرا
الم ْجدَ َحتَّى َت ْل َع َق َّ
ال ت ْ
ْت آك ُل ُه *** َل ْن َت ْب ُل َغ َ
َح َس ِ َ ْ ْ ً

مثاله قوله تعالى :ﮋﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﮊ

( )الوصل الظاهر كالوصل الخفي.

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

إجابة التدريب الثالث
1

2
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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:
ض فِي الم ِ
َأ ُص ْو ُن ِع ْر ِض ْي بِ َمالِ ْي َل ُأ َدن ُِّس ُه *** َل َب َار َك ال َّل ُه َب ْعدَ ا ْل ِع ْر ِ
ال
َ
َأ ْحت َُال لِ ْلم ِ
ض إِ ْن َأ ْو َدى بِم ْحت ِ
ال إِ ْن َأ ْو َدى َف َأك ِْس ُب ُه *** َو َل ْس ُت لِ ْل ِع ْر ِ
َال
َ
ُ
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
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الدرس الثاين

أضرب الوصل

وصف الدرس

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

شرح الدرس

ب َّينَا  -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.
وفي هذا الدرس نبين أسباب الوصل الظاهر ،ولكن قبل أن نكشف -ألبنائنا الطالب
والطالبات -عن أسباب الوصل نود أن نذكر أن الجمل في اللغة العربية نوعان :جمل لها محل
من اإلعراب ،وجمل ال محل لها من اإلعراب.
أ أما الجمل التي لها محل من اإلعراب
فيكون حكمها حكم المفرد؛ ألنها تقع موقعه ،وتأخذ حكمه اإلعرابي ،فالعطف عليها يكون
ظاهرا ،واإلشراك بهـا في
بمنزلة العطف على المفرد ،ووجه الحاجة إلى الـواو عندئذ يكـون
ً
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.
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أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1يحدد متى يجب الوصل بين الجملتين بحرف العطف (الواو).
 2يأتي بأمثلة لصور التوسط بين الكمالين.
 3يذكر شروط العطف بالواو.
 4يعدد محسنات الوصل مع التمثيل.

مثال ذلك ما ورد في قوله تعالى :ﮋﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﮊ [البقرة ]٢٤٥:حيـث نجـد جملـة (ﯰ) قد
خبرا للفظ الجاللة ،وجملة (ﯱ) عطفت عليها بالواو؛ ألن القصد مجرد إشراك
وقعت ً
تناسب؛ إذ
خبرا للمبتدأ ،وبين الجملتين
ٌ
الثانية لألولى في الحكم اإلعرابي ،وهو وقوعها ً
المسند إليه في ٍّ
أيضا «ﯰ ﯱ» تضاد ،فهما
كل منهما واحد وهو ال َّله  وبين المسندين ً
متناسبان.
وبالغة الوصل هنا تكمن في أن اآلية الكريمة تكشف عن عظمة القادر ،وأنه بيده األمر،
وإليه المرجع ،فالجمع بين القبض والبسط مما يحقق ذلك ،ولو ترك العطف فقيل في غير
موهما أن قولنا :يبسط ،رجو ًعا عن قولنا:
القرآن :وال َّله يقبض يبسط  -بدون الواو  -لكان ذلك
ً
يقبض ،وإبطال له ،وليس األمر كذلك.

أ َّما إذا لـم ُيقصد تشريك الجملة الثانية لألولى في الحكـم اإلعرابي ،فإنه يتعين
فصلهما؛ ألن الوصـل عندئـذ ُيوهم خـالف المراد ،تأمـل قولـه تعـالى :ﮋﯛ ﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﮊ [البقرة ]١٥-١٤:تجـد أن جملة «ﯬ ﯭ ﯮ» قد فصلت عـن
جملـة «ﯦ ﯧ»؛ حيـث لـم يقصد التشريك بينهما في الحكم اإلعرابي ،فجملة «ﯦ ﯧ»؛
إخبار من ال َّله  ولو وصلت باألولى؛ ألدى هذا الوصل
مقول القول ،وجملة «ﯬ ﯭ ﯮ»
ٌ
إلى توهم أنها من مقول المنافقين ،فدف ًعا لهذا التوهم تع َّين الفصل بينهما.

وخالصة القول :أن الجمل التي لها محل من اإلعراب إذا ُقصد إشراكها في الحكم
ِ
نادرا بال وصل ،وإذا لم ُيقصد التشريك وجب فصلها؛ ألن الوصل
اإلعرابي ُوص َل ْت ،وقد ترد ً
عندئذ ُيوهم خالف المراد.
ب أما الجمل التي ال محل لها من اإلعراب

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

وإذ أوضحـنا ألبنائنـا الطـالب مـفهوم الوصـل فـهيا بنا نذكر لك مواضع الوصل بين
الجمل التي لها محل ،والتي ليس لها محل.
مواضع الوصل بين الجمل

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

الموضع األول :إذا قصد إشراك الجملتين في الحكم اإلعرابي

تعريف :إذا قصد إشراك الجملتين في الحكم اإلعرابي مثل( :محمد يصلي ،ويقرأ
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
ﭥﮊ [األعراف ،]١٩٧ :فحينما نتأمل نجد أن جملة «ﭠ ﭡ ﭢ» قد
وقعت خبرا عن اسم الموصول (الذين) فهي في محل رفع خبر المبتدأ ،كما نرى أن جملة
«ﭣﭤﭥ» 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.
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ِ
الجمل التي ال محل لها من اإلعراب أن تعطف بالواو الشتراكها في الخبرية
وحكم هذه
لفظا ومعنى ،ولوجود المناسبة بينها ،وهي التناسب بين الجمل ،والتحدث عن حالة شخص
واحد هو محمد .

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

تعريف :التوسط بين الكمالين :وهو يتحقق إذا اتفقت الجملتان خبرا أو إنشاء ،وكانت
يسوغ العطف بينهما.
بينهما مناسبة في المعنى ،وهو ما يسمى بالجامع ،الذي ِّ
ِ
لج َل ُج) ،فالجملتان خبريتان ،وقد عطفت الثانية على األولى؛
مثل(:
ُّ
الحق َأ ْب َل ُجَ ،وا ْل َباط ُل ْ
لوجود المناسبة بينهما هنا ،وهي التضاد.
(اس َع فِي َ
الخ ْي ِرَ ،وا ْبت َِعدْ َع ِن َّ
الش ِّر) ،الجملتان إنشائيتان؛ ألنهما أمر ،وجاز
ومثله أيضاْ :
عطف أحدهما على األخرى؛ لوجود المناسبة بينهما ،وهي التضاد.
هذا ،والتوسـط بين الكـمالين له صور لفظية ،وهيئات أسـلوبية عـديدة نـذكر ألبنائـنا
الطالب هنا أشهرها:
 1أن تتفق الجملتان في الخبرية لفظا ومعنى

كقوله تعـالى :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮊ [االنفطار ،]١٤-١٣:فالجملة
الثانيـة معطـوفة علـى األولى؛ الشتراكـهما في الخبرية لفظا ومـعنى ،ووجـدت المناسبة
التي تسوغ العطف وهي التضاد ،ولم يمنع من العطف مانع؛ ولذا ُوصل بينهما كما ترى.
ومن ذلك أيضا قوله تعالى :ﮋﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ

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 ،]٢٧ - ٢٦ :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 ال َّله  في أسمى معانيها،
فال يقدر على هذه األضداد إال المولى .
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2

أن تتفق الجملتان في اإلنشائية لف ًظا ومعنى

وكقوله تعالى :ﮋﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ [الشورى،]١٥:
حيـث عطفـت الجملة الثانية على األولى؛ الشتراكـهـما فـي اإلنشائية لفظا ومعنى ،ووجـود
المنـاسبة التي تسـوغ العطف وهـي التنـاسب ،فكـلـها مـن باب الفضائل والخالل الحميدة.

وكــقوله تعالى:ﮋﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ
ﯳﮊ [آل عمران ،]٢٠٠:حيث عطفت الجملة الثانية والثالثة والرابعة على األولى؛
الشتراكهما في اإلنشائية لفظا ومعنى ،ووجود المناسبة التي تسوغ العطف ،وهي التناسب،
فمعانيها كلها من باب الصالح والتقى.
3

خبرا في المعنى  ،وإنشاء في اللفظ
أن تكون الجملتان ً

مثل(:ألم أنصحك بالجد وألم أحذرك من اإلهمال) ،فاالستفهام في الجملتين للتقرير،
ومعناهما خبري بتقدير :نصحتك بالجد ،وحذرتك من اإلهمال.
ومثله قولك( :ألم آمرك بالتقوى ،وألم أنهك عن األذى) على معنى :أمرتك بكذا،
ونهيتك عن كذا.
 4أن تتفق الجملتان في الخبرية من حيث المعنى ،ولفظ األولى خبر ،والثانية إنشاء
كقولك ( :نصحتك بالتقو ،وألم أحذرك من المعصيـة) فالجملـتان خبريتان؛ ألن االستفهام
في الثانية للتقرير ،والمعنى وحذرتك من المعصية.
ومثله( :أوصيتك بحسن المعاملـة ،وألم أحذرك عن إيقـاع األذ بالناس) ،فالجملـة
الثـانية إنشــاء في اللفظ على صيغة االستفهام ،ولكنها في المعنى خبر على معنى :وحذرتك
عن إيقاع األذى بالناس.
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كقوله تعالى :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡﮊ [األعراف ،]٣١:حيث عطفت الجملة الثانية والثالثة والرابعة على األولى « ﭔ
تسوغ العطف ،وهي
ﭕ»؛ الشتراكها في اإلنشائية لفظا ومعنى ،ووجود المناسبة التي ّ
التناسب ،فكلها من باب آداب الطعام والشراب.

ومنه قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭡﮊ [هود ،]٥٤:أي :وأشهدكم على أني بريء مما تشركون.
كقوله تعالى :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ
[األعراف ]١٦٩ :فجملة (ﯭ) خبرية لفظا ومعنى ،وقد عطفت على جملة« :ﯡ ﯢ»
وهي  -وإن كانت إنشاء على صيغة االستفهام  -فهي خبر في المعنى؛ ألن االستفهام إنكاري
بمعنى النفي ،أي أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه.
6

أن تكون الجملتان إنشاء في المعنى ،واللفظ خبران

كقولك َ
آلخ ِرين(:لقد أخذنا عليكم عهدً ا ،ال تعبثون بالنظام ،وتحافظون على أوقاتكم) فكلتا
الجملتين إنشائية معنى ،أي :ال تعبثوا بالنظام ،وحافظوا على أوقاتكم؛ ألن أخذ العهد يقتضي
األمر والنهي ،فإذا وقع بعده خبر ُأ ِّو َل باألمر أو النهي كما هنا.

ومـثلـه قــولــه تعــالـى :ﮋﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
ﯡﮊ [البقرة ،]٨٣:فجملـة «ﯜ ﯝ» خبريـة لفـظا إنشائية مـعنى ،وجملـة «ﯠ
ﯡ» ،خبريـة لفظا إنشائية معنى كذلك ،والمعنى :ا ْع ُبدُ وا ال َّله وأحسـنوا بالوالديـن ،ولـذا
جاز العطف بينهما.

الموضع الثالث :كمال االنقطاع مع اإليهام
تعريف :كمال االنقطاع مع اإليهام :وهو أن يكون بين الجملتين كمال انقطاع ،مع
خبرا وإنشاء ولك َّن َف ْص َل
إيهام الفصل خالف المراد ويتحقق هذا في أن تختلف الجملتان ً
إحداهما عن األخرى يوهم خالف المقصود ،مثل قولك في الدعاء لمخاطبك بالسداد( :ال،
وسدد ال َّله خطاك).

فقولك له( :ال) اختصار لجملة خبرية أصلها (ال ليس األمر كذلك) ،فهي جملة خبرية،
وقولك له( :وسدد الله خطاك) جملة إنشائية دعائية ،فبين الجملتين إذا كمال انقطاع ،وكان
خبرا وإنشاء لكن يجب الوصل هنا دف ًعا إليهام خالف
مقتضى ذلك الفصل بينهما؛ الختالفهما ً
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المراد إذ لو ت ُِرك الوصل فقيل( :السدد ال َّله خطاك) ألوهـم الكالم أنه دعاء على المخاطب
بعدم السداد في حين أن المقصود الدعاء له بالسداد.

ومثله أيضا قولك ألحد األصدقاء يعرض عليك مساعدته :ال وبارك ال َّله 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 ال َّله ،فقال أبو بكر :ال تقل هذا قل :ال ويرحمك ال َّله.
ومن جميل ما ُروي في هذا أيضا َّ
وزيره عن شيء فقالَ (:ل وأ َّيدَ
الرشيد) سأل َ
أن (هارون َّ
ٍ
ِ
ال َّله ا ْل ِ
ُ
أح َس ُن من الواوات في ُخدُ ود
خلي َفة) فب َلغ هذا
ب ْب َن ع َّباد ،فقال (:هذه الواو ْ
الصاح َ
القول َّ
ُ
المالح) أي :أحسن من الشعر الذي يتد َّلى 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
الكامنة في الواو؛ لذا اقتصر البالغيون في باب الوصل على دراسة الواو؛ لما لها من دقائق
ورقائق كما رأيت.

شرط العطف بالواو أن يكون بين الجملتين جامع.

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

الوحدة الثالثة

ومثله قولك (ال وشفاه ال َّله) جوا ًبا 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.

شرط العطف (بالواو)

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

المضا َّدة مثل( :محمد يضحك ويبكي).
ب تكون عن طريق ُ

ألن ِّ
المـوافقة؛ َّ
الذهن يتصور أحد الضدين عند تصور اآلخر،
وإنما كانت المضا َّدة في حـكـم ُ
(فالعلم) يخطر على البال عند ذكر (الجهل) ،كما تخطر (الكتابة) عند ذكر (القراءة).

وهذه المناسبة يجب أن تتـحـقق في المسند إليه والمسند جميعا ،ومن ثم ال يصح أن
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.

وليس معنى هذا عدم أهمية حروف العطف األخرى عند البالغيين فلها أهمية أيضا،
ولكن الحديث البالغي فيها سهل يسير ،والبالغيون من عادتهم االنشغال بالخفيات الدقيقة،
والمعضالت الشائكة كي يوجدوا لها حلوال ،ويكشفوا اللثام عن خبيئاتها ومكنوناتها.
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إثراءات

ملخص الدرس
هو عطف بعض الكالم على بعضه بالواو خاصة.

يجب الوصل بين الجملتين بحرف العطف (الواو) في ثالثة مواضع:
 1إذا قصد إشراك الجملتين في الحكم اإلعرابي.

 2التوسط 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.

 3كمال االنقطاع مع اإليهام :وهو يتحقق إذا اختلفت الجملتان خبرا أو إنشاء ،وأوهم
الفصل بينهما خالف المقصود .وشرط العطف بالواو وجود المناسبة التي تسوغ
الجمع بينهما ،عن طريق الموافقة و عن طريق التضاد  ،وهذه المناسبة بين المسند
إليه والمسند في كل منهما.
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الحظ أن

انتبه إلى أن
انتبه إلى أن
مفاهيم
مفاهيم

الوحدة الثالثة

الوصل

الحظ أن

الجمل في حالة الفصل يكون بينها وصل خفي ،وهذا الوصل الخفي
أقوى من الوصل الظاهر بالواو.
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
ِ
نادرا بال وصل ،وإذا لم ُيقصد التشريك وجب فصلها؛
ُوص َل ْت ،وقد ترد ً
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 محمدً ا يأكل ويشرب) ،فيجوز لك
أن تقول( :رأيت محمدً ا آكال وشاربا).
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التدريب الثالث

التدريبات
ضع إشارة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وإشارة ( )أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
1

يجب العطف بغير الواو إذا قصد إشراك الجملتين في الحكم اإلعرابي.

3

اتفاق الجملتين في اإلنشائية لفظا ومعنى ليس من موجبات الوصل.

2
4
5
6

اتفاق الجملتين في اإلنشائية لفظا ومعنى من موجبات الوصل.

		
اتفاق الجملتين في اإلنشائية من حيث المعنى ،واللفظان خبران

ليس موجبا للوصل.

كمال االنقطاع مع اإليهام يعني اختالف الجملتين خبرا وإنشاء فقط.

الوصل الظاهر بالواو والوصل الخفي بال حرف عطف.

األنشطة اإلثرائية
نشاط  1قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد لوحة تعليمية عن مواضع الفصل.
نشاط  2من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية ،قم بإعداد بحث عن 		
مواضع الوصل بين الجملتين بحرف العطف (الواو).

التدريب الثاني

بين مواضع الوصل فيما يأتي ،مع ذكر السبب:

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

 2قال علي  :دع اإلسراف مقتصدا ،واذكر في اليوم غدا.
 3قال أبو بكر :إني وليت عليكم ولست بخيركم.
 4قال تعالى :ﮋﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﮊ.

إجابة التدريب األول
1

َقدْ يدْ ِر ُك الر ِاقدُ ا ْله ِ
ادي بِ َر ْقدَ تِ ِه
َ
ُ
َّ

***

خيب َأ ُخو الروح ِ
ِ
ات َوالدُّ َل ِج
َّ ْ َ
َو َقدْ َي ْ ُ

3

( )اتفاق الجملتين في الخبرية لفظا ومعنى ليس من موجبات الوصل.

ب ا ْل َع ْي ِ
ش َأ ْع َبدَ ك َُّل ُح ٍّر
َو ُح ُّ

***

ِ
الم َر ِار
َو َع َّل َم َساغ ًبا َأك َْل ُ

5

 6قال الشاعر:
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األجوبة المقررة

( )يجب العطف بغير الواو إذا قصد إشراك الجملتين في الحكم اإلعرابي.

 5قال الشاعر:

الوحدة الثالثة

التدريب األول

بين السر في الوصل بين الجمل في كل مما يأتي ،وموضعه:
 1قال الشاعر:
ِ
ِ
اب
وللس ِّر ِمنِّي َم ْو ِض ٌع ال َينَا ُله
يم ،وال ُي ْفضي إِليه َش َر ُ
*** نَد ٌ
ِّ
 2قال الشافعي:
و َلست بِهياب لِمن ال يهابنِي *** و َلست َأرى لِلم ِ
رء َما َي َرى لِ َيا
َ ْ ََ ُ
َ ْ ُ َ
َ
َ ْ ُ َ
 3قال الشاعر:
ِِ
ِ ِ
ِ
ِ
المض ِ
ار ِ
ب
نبو َ
الم َواضي في ٌ
َو َغدْ ُر ا ْل َفتَى في َع ْهدهَ ،و َو َفائه *** َو َغدْ ُر َ

2
4
6

( )اتفاق الجملتين في اإلنشائية لفظا ومعنى من موجبات الوصل.

( )اتفاق الجملتين في اإلنشائية من حيث المعنى ،من موجبا للوصل.

( )كمال االنقطاع مع اإليهام يعن اختالف الجملتين خبرا وانشاء فقط.

( )الوصل الظاهر يكون بالواو ،والوصل الخفي يكون بال حرف عطف.
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إجابة التدريب الثاني

 1وصل بين جـملتي (ال وفـاء ،وال راحـة)؛ التفاقهما خبرا ،وتناسبهما معنى ،وال يوجـد
ما يقتضي الفصل .
 2وصل بين الجـملتين (دع  ،واذكـر)؛ التفاقهما إنشاء مع وجود المناسبة.

 3وصــل بيـن الجملتـين (وليـت عليكم ،ولست بخيركـم)؛ ألنـه أراد إشـراكـهمـا فـي
الحكـم اإلعرابي ،فكلتاهما في محل رفع خبر اسم إن.

 4وصـل بيـن الجـملتين «ﯡ ﯢ ،ﯦ» إلرادة إشراكـهـما فـي الحكـم اإلعـرابــي،
فكلتاهـما في محل رفع خبرالمبتدأ لفظ الجاللة ال َّله.
ِ
ب)؛ التفـاقـهـما فـي الخبرية ،مـع
 5وصـل بيـن الجملـتيـن ( َقدْ ُيدْ ِر ُكَ ،و َقدْ َيخ ْي ُ
وجـود المناسبة.
وصل بيـن الجـمـلتـين ( َأ ْعبدَ ك َُّل حر ،و َع َّلم س ِ
اغ ًبا)؛ إلرادة إشـراكـهـما فـي الحـكـم
َ
6
ُ ٍّ َ َ َ
ب ا ْل َع ْي ِ
ش).
(ح ُّ
اإلعرابي ،فكلتاهما في محل رفع خبر المبتدأ ُ
إجابة التدريب الثالث
 1السر 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.

 2السر 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.
 3السر 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.
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الوحدة الرابعة

أسلوب اإلجياز واإلطناب

أهداف الوحدة الرابعة:

قادرا عىل أن:
بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب ً
1

يعقد موازنة بني اإلجياز واإلخالل ،واإلطناب.

2

يأيت بأمثلة ملواقع اإلجياز بالقرص.

3
4

حيدد أنواع احلذف ،وأدلة احلذف مع التمثيل.
يستخرج من أمثلة مقدمة له صور اإلطناب.
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الدرس األول

اإليجاز

ِ
اإليجاز لغة :اختصار الكالم وتقليل ألفاظهُ ،
قصيرا
يقال :أوجز الكال َم إذا جعله
ً
خفيف قصير ،فالما َّدة تدور حول
ينتهي من نطقه بسرعة ،ويقال :كال ٌم وجيز ،أي:
ٌ
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.
شرح الدرس

تمهيد
س
ج

لماذا تتنوع األساليب العربية طوال وقصرا؟

الجواب عن ذلك ما ذكره بعضهم عند إجابته عن سؤال أحد البلغاء في قوله :نرى
العـرب تطيل في كالمها ،ونراها توجز في كالمها ،فلماذا؟ فأجاب :إنما توجـز
العـرب فـي كالمـها؛ ليحفظ عنها ،وتطيل في كالمها؛ ليفهم عنها.

ُ
البليغ للتعبير عـما في نـفسه
يختار
فلكـل أسلـوب إذن مـقام ،ولكـل حالة كالم؛ لذا
ُ
طريقا يتـالءم مع مقتضى الحال ،فهو تـارة يوجز ،وتارة ُيطنب ،علـى حـسب ما يقتضيه حال
موط ُن الكالم ،وسنشرح ألبنائنا الطالب ما يتصل باإليجاز أوال ،ثـم ما
المخاطب ،ويستدعيه ْ
يتصل باإلطناب ثانيا.
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أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1يوازن بين اإليجاز واإلخالل.
 2يأتي بأمثلة ألنواع اإليجاز.
 3يستخرج من أمثلة مقدمة له مواقع إيجاز القصر.
 4يحدد أنواع الحذف مع التمثيل.
 5يعدد أدلة المحذوف مع التمثيل.

تعريف اإليجاز

أنواع اإليجاز
اإليجاز نوعان
إيجاز ِق َص ٍر

أول :إيجاز ِ
ً
الق َص ِر

إيجاز حذف

هو أن تتضمن العبارة القليلة معاني كثيرة دون أن يكون في تركيبها لفظ
محذوف.
أو :أن تؤدي المعاني الكثيرة بعبارة قصيرة من غير حذف.

ٌ
ميدان تتجلى فيه أقدار البلغاء ،وتـقاس به براعتهم ،وتتـفاوت فيه
وهذا النوع من اإليجاز

منزلتهم ،وللقرآن في هذا المجال منزلة ال تدرك ،ومقام ال ينال ،حيث ورد فيه آيات كثـيرة
جدًّ ا ،فيها ِق َص ٌر في ألفـاظها ،و َث ْر َو ٌة واسـعة في مـعانيها ،مع أنَّها ال تـطوي في مثانيها كلمـات

محذوفة بل جاءت غنى معانيـه من منـطوق ألفاظه المنتخبة بدقة بالغة وصلت حد اإلعجاز.

ومن المـشهـور في هـذا البـاب قـولـه  :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ [البقرة]١٧٩ :
وهي جملة جـامعة ذلك أن اإلنسان إذا عـلم أنه متى َقت ََل ُقتِ َل امتنع عن القتل خشية أن يذهب

بعضا ،وبذلك
ضحيـة جرمه
(قصاصا) ،وبهذا القصـاص يرتفع كثيـر من قتل النـاس بعضهم ً
ً
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تطول األعمار ،وتكثرالذرية ،فهذا المعنى الكثير أدته عبارة قصيرة ،من غير أن يكون فيها شيء
محذوف يحتاج إليه في أداء المعنى المقصود.

ومـن ذلك قوله تعالى :ﮋ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [األعراف ،]٥٤:فهذه اآلية عـلى قـلة
ألفاظها استوعبت كل شيء في الكون كله على وجه االستقصاء حتى قال ابن عمر( :مـن بقي
له شيء فليطلبه).

ومن ذلك قوله تعالى :ﮋﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﮊ [األعراف،]١٩٩ :
حـيث ُجـمـعت في هـذه العبـارات القـصيرة مكـارم األخــالق ،وآداب السلوك .ومن
شواهد اإليجاز بالقصر في السنة النبوية قوله ﷺ( :المـعدة بيت الداء ،والحمية رأس الدواء)،
ففيه من المعاني الحكيمة أشياء كثيرة ال تكفيها قراطيس.
ومنه أيضا (الضعيف أمير الركب) فهذه العبارة عـلى قصرها ،قـد جـمعت مـن آداب
السفر ،والعطف على الغير ما ال يسهل على البليغ أن يعبر عنه إال باألسلوب الطويل.

ومـنه أيـضا لـمن سـألـه ﷺ أن يـوصيه فقـال لـه( :قل آمنت بال َّله ثم استقم) حـيـث
ذكـر اإلسـالم كـله بعباداته ومعامالته في جملتين (آمنت بال َّله ثم استقم) وهاتان الجملتان ال
تكفيهما مجلدات لبيان معانيها ،وكل ما يتصل بها.
ومـن شواهد اإليجاز بالقصر في قول الصـحابة قول علي بن أبي طـالب ( :ثـمرة
التفريط الندامة) ،فهي جملة قصيرة ذات معان كثيرة.
ومنه فـي ِ
الحكَم( :يد ال َّله 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:

َل يعطِي َك َقب َل س َؤالِ ِه *** َأ َفانِين جر ٍي َغي ِر ك ٍَّز وال و ِ
ان
َ َ
ْ
ْ َ َْ
َع َلى َه ْيك ٍ ُ ْ ْ ْ ُ
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فقولهَ ( :أ َفانِ ْي َن َج ْر ٍي) عبارة قصيرة ضمت معاني غزيرة.

ه َذا رج ِائي و ِ
هذي ِم ْص ُر ُم ْع ِر َض ٌة ***
َ
َ َ َ

ْت َو َقدْ نَا َد ْي ُت ِم ْن َك َث ٍ
ب
ْت َأن َ
َو َأن َ

الوحدة الرابعة

ومنه قـوله تعالى :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙﮊ [األنعام ،]٨٢ :فـهذه الجـملة القصيرة يدخل
تحتها كل أمر محبوب ،وينتفي بها كل صنوف الشدائد ،وألوان الصعاب.

ومن ذلك قول أحد الشعراء يمدح :

ْت) كلمتان عبر بـهما عـن صفات كثيرة للممدوح ،وهو من اإليجاز
ْت َأن َ
(و َأن َ
فقولهَ :

بالقصر الذي بلغ مبلغا عظيما.

مواقع إيجاز القصر
إيجاز القصر يغلب في الحكم ،واألمثال ،والوصايا ،والنصائح ،واألجوبة ،والتوقيعات.
ثانيا :إيجاز الحذف
إيجاز الحذف :هو عرض المعاني الكثيرة في عبارة قليلة ،بحذف شيء
من تركيبها ،مع عدم اإلخالل بتلك المعاني.
ً
إيـجازا ،وعلـى ذلـك فاإلخالل
إخـالل ،ال
فإذا لم يكن فـي العبـارة وفـاء بالغرض كـان
ً
عند البالغيين :هو التعبير عن المعنى بكالم قصير ال يفي بأداء الغرض المراد .ومن ذلك أيضا

قول عروة بن الورد:

له ْم إِ ْذ َي ْق ُت ُل َ
وس ُه ْم
َع ِج ْب ُت ُ
ون ُن ُف َ

***

َو َم ْق َت ُل ُه ْم ِعنْدَ ا ْل َو َغى ك َ
َان َأ ْع َذ َرا

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

المعنى ،فأخل بالمعنى المراد.

وبعد أن أوضحنا ألبنائنا الطالب مفهـوم اإلخالل ،ننـتقل اآلن إلـى الحديث عن اإليجاز

بالحذف ،وسنتناول الحديث عنه هنا من جهتين:
 .١أنواع المحذوف

 .٢أدلة الحذف
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 1أنواع المحذوف:

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

أنواع المحذوف

ثانيا  -اإليجاز بحذف كلمة
ثالثا  -اإليجاز بحذف جملة
رابعا  -اإليجاز بحذف أكثر من جملة

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:
أ أن يكون المحذوف حرف مبنى ،مثل قوله تعالى :ﮋﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧﮊ [مريم ،]٢٠: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 ،]٤: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.
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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.
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أوال  -اإليجاز بحذف حرف

ب أن يكـون المحـذوف حرف معنى ،مثل قوله تعالى :ﮋﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ [يوسف،]٢٩:
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 َأ َل َّم بالعزيز من ضيق وهم و َأ َل ٍم حين تأكد من
خطيئة زوجه ،وبراءة يوسف. 

ومثله قوله تعالى :ﮋﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶﮊ [يوسف ،]٨٥:أي :ال تفتأ تذكر فحذف حرف النفي(ال).
ثانيا  -اإليجاز بحذف كلمة

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

أ حذف المبتدأ ،مثل قوله تعالى :ﮋﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﮊ [ق ،]١٧:أصله عـن
اليمين قعيد ،وعن الشمال قعيد ،فحذف من األول لداللة الثاني عليه.
ومنه قـوله تعالى :ﮋﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﮊ [الذاريات،]٩ ٢ :
حيث تضمنت اآلية حذف المسند إليه ،والتقدير :أنا عجوزعقيم.

ب حـذف الخـبر ،مـثل قـوله تـعالى :ﮋﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨﮊ [الطالق ،]٤: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 ،] ٣٥:والتقدير :أكـلها دائم وظلها دائم
فحذف منه الخبر بدليل السابق عليه.

ج حـذف المفعـول ،مثل قوله تعالى :ﮋﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﮊ [يـونـس ،]٢٥:فـقـد حـذف
من اآلية مفعول يدعو للعموم ،وتقديره :وال َّله يدعو كل الناس.
ومـن ذلك قـولــه تعـالـى :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮊ [األعلـى ،]٣ - ٢:حيث
حـذف المفعول في قوله« :ﮥ ﮦ» ،وفي« ﮩ ﮪ» والتقدير :خلق كـل شـيء فســواه ،وقدر
كل شيء فهداه؛ ليفيد العموم.
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وهذه األنواع الثالثة مرت بأبنائنا الطالب في العام الماضي من الصف األول الثانوي،
وذكرناها لكم هنا؛ كي تعيدوا استذكارها .

ح حذف الشرط ،مثل قوله تعالى :ﮋﭫ ﭬ ﭭ ﭮﮊ [الماعون ،]٢:حـيث حذف

د حـذف الموصوف ،ويقع كثيرا في الكالم ،مثـل قوله تعالى :ﮋ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﮊ

ومـنـه قـوله تـعـالـى :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵﮊ [آل عمران ،]٣١:أي :إن تـتبعوني يـحببكم

ومنه أيضا قوله تعالى:ﮋﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮊ [الرحمن]56:
فـفي اآلية إيجاز بحـذف المـوصوف وهو (حور) ،والتـقدير( :فِ ِيهن حور َق ِ
ات ال َّط ْر ِف) أي:
اص َر ُ
َّ
قصرن أبصارهن على أزاوجهن ال ينظرن إلى غيرهن.

ط حـذف جـواب الشرط ،مـن ذلك قوله تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ
ً
مهول.
أمرا
ﭗ ﭘﮊ [السجدة ،]١٢:حيث حذف جواب لو للتهويل أي :لرأيت ً

ومثله قوله تعالى :ﮋﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮊ

[سبأ ،]١١:أي :درو ًعا سابغات.
ومثله قول الشاعر:

ال َّله ،وكقولك :أين بيتك أزرك؟ أي :إن تعرفنيه أزرك.

ومـن ذلـك قوله تعـالى :ﮋﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸﮊ [سبـأ،]٣١:

حيث حذف الجواب للتهويل أي :لو ترى حالهم لرأيت أمرا فظيعا.

ي حذف القسم ،مثل قولك( :ألحج َّن هذا العام) أي :وال َّله ألحج َّن.

َأنَا ا ْب ُن َج َل َو َط َل ُع ال َّثنَا َيا *** َمتَى َأ َض ِع ا ْل ِع َما َم َة َت ْع ِر ُفونِي

ك حذف جواب القسم ،وهو كثير شائع ،مثل قوله تعالى :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﮊ [الفجر ،]٤ - ١:وتقدير الجواب :لتعذبن يا كفار مكة.

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

ثالثا -اإليجاز بحذف جملة

هـ حذف الصفة ،وهو قليل عن حـذف الموصوف مثـل قوله تعالى :ﮋ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢ ﮣﮊ [الكهف ،]٧٩ :أي :سفينة سليمة ،بدليل قوله« :ﮚ ﮛ ﮜ » فذلك يدل على
أن المـلك كان ال يأخذ السفينة المعيبة.
و حذف المضـاف ،وهو يـقع كـثيرا في الكـالم  ،مثـل قـوله تعـالى :ﮋﮚ ﮛ ﮜ ﮝ
ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥﮊ [يوسف ،]٨٢:أي :أهل القرية.ومثله قوله تعالى:
ﮋ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [الحج ،]٧٨:أي :في سبيل ال َّله.

ز حذف المضاف إليه ،وهو قليل في الكالم مثل قوله تعالى :ﮋﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛ ﮊ [األعرافَ ]١٤٢:أي :بعشر ٍ
ليال .ومـثله قـولـه تـعالى :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ
ﯣﮊ [الروم ،]٤:أي مـن قبـل ذلـك ومـن بعد ذلك.
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الوحدة الرابعة

[الجمعة ]١٠:والتقدير :ذكرا كثيرا ،فحذف الموصوف ذكرا.

منه الشرط ،أي :إن أردت أن تعرفه ،فذلك الذي يدع اليتيم.

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 ،]٦٠ :فالمحذوف جملة
تامة ،تقديرها (فضرب موسى الحجر) ،والسر في حذفها يشير إلى سرعة إجابة موسى  وامتثاله

ألمر ربه.

ومنه قوله تعالى :ﮋﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ

[الشعراء ،]٦٣ :والتقدير :فضرب موسى البحر فانفلق.

ومنه قوله تعالى :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ [البقرة ،]٢١٣ :أي :فاختلفوا فبعث ال َّله
النبيين ،ودل على المحذوف قوله« :ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ».
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رابعا  -اإليجاز بحذف أكثر من جملة

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

من ذلـك قوله تعالى :ﮋﮊﮋﮌﮍﮎ ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮊ

[البقرة ،]٧٣:وتـقدير الكـالم المحذوف :فضربوه ببعضها فأحياه ال َّله ،كذلك يـحيـي ال َّله الموتى،

والمحذوف هنا جملتان.

ومن ذلك قوله تعالى :ﮋﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﮊ [الشعراء،]١٣:
ْ
حيث حذفت أكثر من جملة َّ
(أرسـل جـبريـل إلـى هـارون،
دل على هـذا الحـذف السياق والتقدير:

على الحذف ،ويعين المحذوف ،والتقدير :واسأل أهل القرية.

ومـثله قولـه تـعالى:ﮋﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﮊ [الفجر ،]٢٢:أي :أمـر ربـك فالعـقـل

وحده هو الذي دل على الحذف ،وهو الذي عين المحذوف أيضا؛ المتناع مجيء الرب عقال.

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

باسم ال َّله وهكذا .

واجعله نبيا ،وآزرني به واشدد به عضدي).

أدلة الحذف

ومن ذلك قـوله تـعـالى :ﮋ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ

ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ [يوسف ،]٤٦ - ٤٥ :والتـقدير :فـأرسلـوني إلـى يوسـف

ألستعبره الرؤيا ،فأرسلوه إليه ،فأتاه وقال له :يوسف أيها الصديق أفتنا.
 2أدلة الحذف

الحـذف لـغرض بـالغي البـد أن يعـتـمد على دلـيل يدل على المحذوف ،وقرينـة تشيـر إليـه،

وللحذف أدلة كثيرة منها:

أ أن يدل العقل على أن في الكالم حذفا ،ويدل العرف على تعيين المحذوف ،من ذلك قوله تعالى:
ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ [المائدة ،]٣ :فقـد دل العـقل

عـلى أن المحذوف كلمة (أكل) ،واألصل حرمت عليكـم أكل الميتة؛ لعدم تصور تعلق الحـرمة

الوحدة الرابعة

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

ب أن يدل العقل وحده على الحذف ،كقوله تعالى :ﮋﮚ ﮛﮊ [يوسف ،]٨٢ :فالعقل يدل

أ
أن يدل العقل
على أن في

الكالم حذفا،

ويدل العرف
على تعيين

المحذوف

ب
أن يدل العقل
وحده على
الحذف

ج

أن يدل العقل

على الحذف،
ويدل

الشروع في

الفـعل عـلى
المحـذوف

بجـسد الميتة.
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ملخص الدرس

اإلخالل

اإليجاز نوعان
إيجاز القصر

هو عرض المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة مع اإلبانة واإلفصاح.

هو عرض المعاني المرادة بلفظ قاصر عن أداء المعنى .
		
 1إيجاز قصر

 2إيجاز حذف

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

مواقع إيجاز القصر إيجاز القصر يغلب في الحكـم ،واألمثـال ،والوصـايـا،
والنصائح ،واألجوبة ،والتوقيعات.
إيجاز الحذف

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

أ -أنواع المحذوف

ب  -أدلة الحذف

أ أنواع المحذوف :إما حذف حرف ،أو حذف كلمتـة ،أو حذف جملـة ،أو حذف أكثر
من جملة.
ب أدلة الحذف كثيرة منها:

الحظ أن
الحظ أن

اإليجاز ركن ركين من أركان البالغة ،وتلجأ إليه العرب في كالمها
ليحفظ ،وتلجأ إلى اإلطناب ليفهم عنها .
اإلخالل عيب مذموم يقدح في جمال الكالم ،واإليجاز حسن ممدوح
ُي ْع ِلي من شأن الكالم.

انتبه إلى أن

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

مفاهيم

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

انتبه إلى أن

مفاهيم

الوحدة الرابعة

اإليجاز

إثراءات

اإليجاز بالحذف ال بد له من قرينة تدل على المحذوف.

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

 1أن يدل العقل على أن في الكالم حذفا ،ويدل العرف على تعيين المحذوف.
 2أن يدل العقل وحده على الحذف.

 3أن يدل الشروع في الفعل على المحذوف ،ويدل العقل على تعيين الحذف.
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األنشطة اإلثرائية

التدريبات
ضع إشارة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وإشارة ( )أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
 1فائدة اإليجاز كفائدة اإلطناب.

 2يستخدم البليغ اإليجاز ليسهل الحفظ.
 3أنواع اإليجاز كثيرة غير محدودة.

 4اإليجاز بالقصر يكون بحذف وبدون حذف.

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.
نشاط 2
من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية ،قم بإعداد بحث عن مواقع إيجاز القصر.

 5ال فرق بين اإلخالل واإليجاز.

 6يستخدم البليغ اإليجاز في موطنه الذي يستدعيه.
 7القرينة ال تشترط في الحذف.

 8أدلة الحذف العقلية والعرفية يتعين بها المحذوف.
التدريب الثاني
بين اإليجاز ونوعه ،في كل مما يأتي:

 1قال تعالى :ﮋﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ
 2قال تعالى :ﮋﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ

 3قال 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

4
5
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قيل ألعرابي يسوق إبال كثيرة :لمن هذا المال؟ فقال :ل َّله في يدي.

قال الشاعر:

األجوبة المقررة
إجابة التدريب األول

					
 )( 1فائدة اإليجاز كفائدة اإلطناب.
				
 )( 2يستخدم البليغ اإليجاز ليسهل الحفظ.
					
 )( 3أنواع اإليجاز كثيرة غير محدودة.
			
 )( 4اإليجاز بالقصر يكون بحذف وبدون حذف.
					
 )( 5ال فرق بين اإلخالل واإليجاز.
			
 )( 6يستخدم البليغ اإليجاز في موطنه الذي يستدعيه.
					
 )( 7القرينة ال تشترط في الحذف.
 )( 8أدلة الحذف العقلية والعرفية يتعين بها المحذوف.

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

نشاط 1

إجابة التدريب الثاني

3

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.

5

هذا البيت يشتمل على كل ما عرف من مكارم األخالق ،من سماحة وشجاعة وصبر،
وحلم ،واحتمال للمكاره ،وتواضع ،وعفة ،وقناعة ،ورضا ،إلى غير ذلك؛ ألنه يضيم
النفس ،لما في تحمله من مشقة ،وعناء ،ذلك إيجاز القصر.

2

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

4

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

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1يعرف اإلطناب مع التمثيل.
 2يوازن بين صور اإلطناب.
 3يستخرج من أمثلة مقدمة له صور اإلطناب.

الوحدة الرابعة

1

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

الدرس الثاين

اإلطناب

وصف الدرس

يتناول هـذا الدرس مفهوم اإلطناب ،والفرق بين الحشـو والتـطويل وأنواع اإلطـناب
وصـوره المختلفة.
شرح الدرس
النهر إذا
تعريف اإلطناب في اللغة :يدور حول معنى اإلطالة واإلكثار يقال :أ ْطن َ
َب ُ
يح إذا اشتدت مثير ًة للغبار ،ويقال :أطنب الرجل في كالمه
الر ُ
طال مجراه ،وأطنبت ِّ
إذا با َل َغ وأكثر فيه.
اإلطناب في اصطالح البالغيين :هـو عرض المعـنى فـي عبارة زائدة بحيث
تحقق الزيادة فائدة.
فإذا لم تحقق الزيادة فائدة لم يكن الكالم إطنا ًبا ،بل يكون حشوا أو تطويال.
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أنواع اإلطناب وأغراضه

الفرق بين الحشو والتطويل

س َقب َله *** و َل ِكنَّنِي َعن ِع ْل ِم ما فِي َغ ٍد ِ
ِ
عمي
ْ
َ
َو َأ ْع َل ُم ع ْل َم ا ْل َي ْو ِم َواألَ ْم ِ ْ ُ
َ
فقوله( :قبله) حشو؛ ألنه زيادة متعينة لغير فائدة؛ حيث فهم صراحة من لفـظ (األمس) ،وهـو
اليوم الذي قبل يومك ومثله قول الشاعر:
ِ
او َدنِي
َذك َْر ُت َأخي َف َع َ

***

الر ْأ ِ
ب
س َوا ْل َو َص ُ
ُصدَ ُ
اع َّ

فذكر (الرأس) مع الصداع حشو؛ ألن الصداع ال يكون في غير الرأس ،ولكنه غير مفسد للمعنى.
ٍ
متعين
 2التطويل :هو أن يكون الزائدُ َغير
مثل قول عدي بن زيد هو من شعراء العصر الجاهلي:
و َقدَّ د ْت األَ ِديم لِ ِ
راه َش ِيه
َ َ
َ

***

و َأ ْل َفى َقو َلها ك َِذبا ومينَا ()1

َ

ْ

ً َ َْ

والشاهد في قوله( :ومينا) فإن فيه تطويال؛ ألن الكذب هو المين ،وال فائدة في الجمع بينهما،
ولم يتعين أحدهما للزيادة ومثله قول الشاعر:
أال َح َّب َذا ِهنْدٌ و َأ ْر ٌض بِ َها ِهنْدٌ

***

َو ِهنْدٌ َأتَى ِم ْن ُدونِ َها الن َّْأ ُي َوا ْل ُب ْعدُ

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

( )1قددت :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.
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أ تأكيد الردع واإلنذار :كقوله تعالى :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙﮊ
[ التكاثر ،]٤ - ٣: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 استمالة المخاطب إلى تلقي الكالم بالقبول ،وتكرار مـا ينـفي التـهمة عـن الـنصح ،من
ذلك قوله تعالى  :ﮋ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬﯭ ﯮ ﯯ
ﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸ ﯹﯺﯻﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﮊ [هود.]٥٢ - ٥١:

ومثله قوله تعالى :ﮋﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﮊ [غافر]٣٩ - ٣٨ :
حيـث كـرر قولـهَ ( :يا َق ْو ِم)؛ لقصد استمالتهم ،وحملهم على قبول النصح واإلرشاد.
ج 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).
ومثله قوله ( :الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف بن يعقوب بن
إسحاق بن إبراهيم).

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

هـ إظهار التحسر :ومنه قول الحسين بن مطيرَ ،ي ْرثي(م ْع َن ْب َن زائدة):

ض ُخ َّط ْت للسماح ِة م ِ
ْت َأ َّو ُل ُحـفـ َْر ٍة *** ِم َن األَ ْر ِ
وض ًعا
َف َيـا َق ْب َـر َمعـ ٍْن َأن َ
ََّ َ َ
ف واري َت جوده *** و َقدْ ك َ ِ
ـح ُـر ُمـت َْر ًعـا
َـان منْـ ُه ا ْل َب ُّر وا ْل َب ْ
َ
َو َيا َق ْب َر َم ْع ٍن َك ْي َ َ َ ْ ُ ْ َ

فتكرارَ ( :يا َق ْب َر َم ْع ٍن) في البيت الثاني فيه إظهار لنار الحزن المندلعة بين جوانحـه علـى فقده.
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 1الحشو :أن يكون الزائد متعينا في الكالم
مثل قول زهير بن أبي سلمى:

لإلطناب صور مختلفة تتضمن أغراضا بالغية يقتضيها المقام ،وإليك أشهرها:
 1التكرير :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:

 2ذكـر الخـاص بعد العـام كقوله تعالى:ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ

آخر مغاير لما قبله.

ومـن ذلـك قــولــه تــعـالـى :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ

[لقمان ،]١٤ :حيث ذكر الخاص «ﭹ ﭺ» بعد ذكره في طيات العـام في قوله :بـوالـديه
وذلك لزيادة العناية واالهتمام بالخاص.

ومن ذلك قوله تعالى :ﮋ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
ﰕ ﮊ [المجادلة ]١١ :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 ،]٤ :حيث ذكر الخاص وهو
جبريـل  المعـبر عنـه بـ (الروح) ،وقد دخل ضمـن العام وهـم المالئكة؛ تنبيــهـا لفضـله،
وتعظيما له وتشريفا.
ومـن ذلـك قـوله تعالـى :ﮋ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﮊ [النصر ]١:حـيث ذكـر
الخاص بعـد العـام ،فـنصر ال َّله يشمـل جـميع الفتوحات ،فعطف عليه (فتح مكة) ؛ تعظيما
لشأن هذا الفتح ،واعتناء بأمره.
 3ذكر العام بـعد الخـاص :كقـوله تعالى :ﮋ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ
ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏﮊ [نوح ]٢٨ :فقوله( :للمؤمنين والمؤمنات) عام
سبقه الخاص في قوله « :ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ » وفائدة ذلك شـمـول بـقية
األفراد واالهتمام بالخاص لذكره ثانيا في عنوان عام ،بعد ذكره أوال في عنوان خاص.
ومـن ذلـك أيـضـا قـولـه تـعالى :ﮋ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮊ [التحريم ]٤ :حـيث ذكــر العـام بـعد الخـاص ،فـقـد
خص جبريل  أوال بالذكر تشريفا ،ثم ذكره ثانيا ضمن العمـوم اعـتناء بشـأن الرسـول 
ووسط (صالح المؤمنين) بين المالئكة المقربين؛ تفخيما ألمرهم.

ومـن ذلك أيضا قوله تعالى :ﮋ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾﮊ [النبأ]38 :
حيــث ذكـر العـام (المالئكة صفا) بـعـد الخـاص (الروح) وهـو جـبريـل  وهـو داخـل
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 4اإليضاح بعد اإلبهام :لتقرير المعنى في ذهن السـامع بذكـره مـرتين :مـرة عـلى سـبيل
اإلبـهـام واإلجمـال ،ومـرة عـلى سبـيل التفـصـيل ،واإليضاح ،كـقـوله تـعالى :ﮋﯡ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﮊ [الحـجـر ]٦٦ :فـقـولـه :أن دابـر هؤالء:
تفسـير ،وتوضيح لذلك األمر ،وفائدته تفخيم شأن المبين ،وتمكينه في النفس زيادة تمكن.
 5التوشيع :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
ِ
ب
صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس :األمراء والعلماء) ،وقوله َ ( :ي ْه َر ُم ا ْب ُن آ َد َم َو َيش ُّ
ِمنْه ا ْثن ِ
الحرص على المال ،والحرص َع َلى ا ْل ُع ْم ِر).
َان:
ُ
ُ
 6االعتراض :وهو أن يؤتى في أثناء الكالم ،أو بين كالمين متصـلين فـي المـعنـى بجمـلة

معترضة أو أكثر المحل لها من اإلعراب ،وذلك ألغراض بالغية منها:
مريض.
أ الدعاء :كقولك :إني -حفظك الله -
ٌ
وكما في قول عوف بن محلم الشيباني يشكو ضعفه:
ِ
ُـها
إِ َّن ال ََّثــمانيـ َن َو ُب ِّل ْغتـ َ

***

َقدْ َأحوج ْت سم ِعي إِ َلى تُرجم ٍ
ان
ْ ُ َ
ْ َ َ َ ْ

(و ُب ِّل ْغت َُها) ،فهـو اعـتـراض أتـى بـه أثنـاء الكـالم لقـصـد الدعـاء
والشـاهد في قولهَ :

للمخاطب بطول العمر.
ب التنبيه :على فضل العلم :كقول الشاعر:
ِ
ـم ا ْل َم ْـر ِء َينـْ ُف ُع ُه
ـم َفع ْل ُ
وا ْع َل ْ

***

ف يـ َْأتِـي ك ُُّل َما ُقدِّ َرا
َأ ْن َس ْو َ

تنبـيها للمخـاطب عـلـى
والشاهد في قوله( :فعلم المرء ينفعه) ،فهو اعتراض أتى به؛
ً
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ﭗ ﭘﭼ [البقرة ، ]٢٣٨ :وفائدته التنبيه على فضل الخاص ،حتى كأنه لفضله ورفعته جزء

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

فضل العلم ،وهذا مما يزيده إقباال على طلبه.

كبيرا.
(سبحانه) اعتراض وقع في أثناء الكالم ،والغرض منه تنزيهه تعالى عما يقولون ًّ
علوا ً
 7التذييل :وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها؛ تأكيدا لها.

والتذييل على ضربين:

األول :ضرب لم يخرج مخرج المثل
وهو الذي ال يستقل بإفادة المعنى ،بل يتوقف على ما قبله  ،كـقـوله تـعـالى :ﮋﭺ
ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮊ [سبأ ،]١٧ :فصدر اآلية صـريح فـي أن هـذا الجزاء
إنما كان من أجل كفرهم ،فقوله « ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ» تذييل جيء به؛ تأكيدً ا لما استفيد مـن
سابقه ،ولم يجر مجرى المثل لتوقفه على ما قبله.
الثاني :ضرب جرى مجرى المثل
وهو ما تضمن حكما كليا ،واستقل بإفادته ،كـقوله تـعـالـى:ﮋﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ [اإلسراء ،]٨١ :فقوله« :ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ» ،تذييل أتى تأكـيدا
لما فهم مما قبله ،وهو جار مجرى المثل؛ الستقالله باإلفادة عما قـبله بتضـمنه مـعنى كـل ًّيا،
وهو :أن الباطل ال تقوم له قائمة.
وقول أبي الط ِّيب المتنبِ ِّي:
ــر ُء ُيدْ ِركُه
ما ك ُُّل َمـا يتـمنَّى ا ْل َم ْ

***

الس ُف ُن
الر َي ُ
ت ْ
اح بِما ال ت َْشت َِهي ُّ
َج ِري ِّ

الشطر الثاني من هذا البيت تذييل أ َّكدَ به الشاعر منطوق الشطر األول منه ،وقد جرى ً
مثل.

***

فقولهَ (:غ ْي ُر ُم ْف ِس ِد َها) تكميل احتراسي؛ ألن ُس ْق َيا الدِّ يـار بمطر كثير َقدْ يفسدهاَ ،فـدفع هذا
اإليهام باالحتراس الذي جاء به.

ومنه قوله تعالى لموسى  :ﮋﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﮊ [النمل.]١٢ :
فقوله« :ﯳ ﯴ » قدْ ت ِ
َان َع ْن َب َر ٍ
اض َها ُر َّب َما ك َ
ص ،فجا َءت عبارة«:ﯵ ﯶ ﯷ»
ُوه ُم َأ َّن َب َي َ
احتراس ًّيا لدَ ْف ِع هذا ِاليهام.
تكميال ْ

خاتمة
بالغة اإليجاز و اإلطناب
عرفها البالغيـون مطابقـ ُة الكالم لمقتـضى الحال ،فالحال
لكل مقا ٍم مقال ،والبالغة كمـا ّ

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.

وبـهذا يتـضـح لـك أن لإليجـاز مـقـامـات تقتـضيه ،ومـواضع تالئـمه ،كـالحـكـم

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.

 8االحتراس أو التكميل :وهو أن يؤتى بعد كالم يوهم خالف المقصود بـما يـدفـع ذلـك

اإليهام ،مثل قول طرفة بن ا ْل َع ْبد:
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ج التنزيه :كقوله تعالى :ﮋﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯﮊ [النحل ،]٥٧ :فقوله:

َف َس َقى ِد َي َار َك َغ ْي ُر ُم ْف ِس ِد َها

الربِي ِع َو ِديم ٌة ت َْه ِمي
َص ْو ُب َّ

ملخص الدرس

لإلطناب صور مختلفة أشهرها:
 1التكرير.

الحظ أن

الحشو والتطويل يعدان من عيوب الكالم ،أما اإلطناب فهو ممدوح محمود
إذا جاء مطابقا لمقتضى الحال.

الحظ أن

الحشو هو زيادة متعينة لغير فائدة ،والتطويل زيادة غير متعينة لغير فائدة.

انتبه إلى أن

 2ذكر الخاص بعد العام.

انتبه إلى أن

 3ذكر العام بعد الخاص.
 4اإليضاح بعد اإلبهام.

 5التوشيع :وهو أن يؤتى في آخر الكالم بمثنى مفسر بمفردين.

 6االعتراض :وهو أن يؤتى في أثناء الكالم ،أو بين كالمين متصلين في المعنى
بجملة معترضة أو أكثر ال محل لها من اإلعراب.

الوحدة الرابعة

اإلطناب هو عرض المعنى في عبارة زائدة بحيث تحقق الزيادة فائدة.

إثراءات

التكرار له صور عديدة يأتي عليها في الكالم ،وله أغراض بالغية مختلفة.
االعتراض من أنواع اإلطناب ،وقد ورد في القرآن كثيـرا ،وله أغراض
بالغية متنوعة.

مفاهيم

اإلطناب هو زيادة اللفظ على المعنى لفائدة.

مفاهيم

ذكر الخاص بعد العام وعكسه كثر في القرآن الكريم بصورة ملحوظة لدواع
بالغية عديدة.

 7التذييل :وهو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة تشتمل على معناها؛ تأكيدا لها.
وهو قسمان :تذييل يجري مجرى المثل ،وتذييل ال يجري مجر المثل.
التذييل قسمان
تذييل يجري مجرى المثل

تذييل ال يجري مجر المثل

 8االحتراس أو التكميل :وهو أن يؤتى بعد كالم يوهم خالف المقصود بما يدفع
ذلك اإليهام ،سواء وقع في وسط الكالم ،أو في آخره.
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التدريبات
التدريب األول

ضع إشارة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وإشارة ( )أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
 1اإلطناب ممدوح والتطويل مذموم.
 2ال فرق بين الحشو والتطويل.
 3صور اإلطناب محدودة.
 4االحتراس غير التكميل.

 5ال فرق بين التطويل واإلطناب.
 6يستخدم البليغ اإلطناب ليسهل الفهم.
 7التكرار يأتي لفوائد بالغية وورد كثيرا في القرآ ن.
 8كل صور اإلطناب وردت في القرآن والسنة والشعر العربي.

 9اإلطناب يستخدم في المواطن التي يستخدم فيها اإليجاز.
 10اإلطناب واإليجاز من سمات اللغة العربية البارزة.
التدريب الثاني
بين ما في األمثلة اآلتية من أنواع اإلطناب:

 1قال تعالى :ﮋ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ

 2قال الشاعر:
َّاس ت َْص ُفو َم َش ِ
ْت َل ْم ت َْش َر ْب ِم َر ًارا َع َلى ا ْل َق َذى *** َظ ِم ْئ َت َو َأ ُّي الن ِ
ار ُب ُه
إِ َذا َأن َ
 3من زارك وهو مخلص فبالغ في إكرامه.
 4قال الشاعر:
وت ِ
احتِ َق َار ُم َج ِّر ٍ
ب
َحتَق ُر الدُّ ْن َيا ْ
َ ْ

 5قال المتنبي:
ِ
اله ِ
الر َي ِ
وج َب ْط ًشا
اح ُ
َأ َشدُّ م َن ِّ
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***

ِ
اش َ
وح َ
اك َ -فانِ َيا
َي َر ك َُّل َما ف َيها َ -

***

َو َأ ْس َر ُع فِي النَّدَ ى ِمن َْها ُه ُبو ًبا

الوحدة الرابعة

نشاط 1

األنشطة اإلثرائية

قم باالشتراك مع أقرانك بإعداد لوحة تعليمية عن صور اإلطناب.
نشاط 2

من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية ،قم بإعداد بحث يجيب عن هذا السؤال أيهما
أبلغ اإليجاز أم اإلطناب.

األجوبة المقررة
إجابة التدريب األول

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

( )اإلطناب ممدوح والتطويل مذموم.
( )ال فرق بين الحشو والتطويل.
( )صور اإلطناب محدودة.
( )االحتراس غير التكميل.
( )ال فرق بين التطويل واإلطناب.
( )يستخدم البليغ اإلطناب ليسهل الفهم.
( )التكرار يأتي لفوائد بالغية وورد كثيرا في القرآ ن.
( )كل صور اإلطناب وردت في القرآن والسنة والشعر العربي.
( )اإلطناب يستخدم في المواطن التي يستخدم فيها اإليجاز.
( )اإلطناب واإليجاز من سمات اللغة العربية البارزة.

إجابة التدريب الثاني
 1في اآلية إطناب ،طريقه االعتراض ،وموطنه ﮋ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﮊ.
 2في البيت إطناب ،طريقه التذييل ،وموطنه (وأي الناس تصفو مشاربه).
 3في العبارة إطناب ،طريقه االحتراس ،وموطنه (وهو مخلص).
 4في البيت إطناب ،طريقه االعتراض ،وموطنه (وحاشاك).
 5في البيت إطناب ،طريقه االحتراس ،وموطنه الشطر الثاني.
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تعريف علم البيان

وأحوال التشبيه والتمثيل

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1يذكرتعريفا لعلم البيان.
 2يفرق بين علم البيان وعلم المعاني.
 3يحدد أهم مباحث علم البيان.
 4يذكر أمثلة لمباحث علم البيان.
 5يذكر سبب دراسة علم البيان بعد علم المعاني.

الوحدة اخلامسة

الوحدة اخلامسة

الدرس األول

علم البيان ،تعريفه ،أبوابه

وصف الدرس
يتناول هذا الدرس تعريف علم البيان ،وتبيـان أبوابه التي يشتمل عليها ،ووجـه دراسـة عـلـم
البيان عقب علم المعاني.
تمهيد

علمت من قبل أن البالغة تتكون من ثالثة علوم:
َ
 1علم المعاني

أهداف الوحدة اخلامسة:

قادرا عىل أن:
بعد االنتهاء من هذه الوحدة ينبغي أن يكون الطالب ً
 1يتعرف علم البيان.

 2يوازن بني علم البيان ،وعلم املعاين ،والبديع.
 3حيدد مباحث علم البيان.

 4يستخرج ألوان البيان يف مجل.

 5يفرق بني أنواع التشبيه املختلفة.
 6يأيت بأمثلة ألحوال التشبيه.
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وهو الذي أن ُيمكِّن الطالب  -من خالل مدارسة قواعده ،والوقوف على ضوابطه  -من التعبير
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
ُي ْح ِس ُن التعبير عما يجيش في صدره بالخصيصة المالئمة المتـطابقة مع مقتضى الحـال،
وقـدسبق ذكر ذلك تفصيال فيما مضى.
 2علم البيان
وهو يختص بتصوير المعنى الواحد بأكثر من طريقة تعبيرية ،ووسيلة تصويرية تتمثل في التشبيه
والمجاز والكناية ،وسندرس ألبنائنا وبناتنا هنا باب التشبيه.
 3علم 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 ال ّله تـعـالى مع
المجاز والكناية.
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شرح الدرس

ملخص الدرس
علم البيان هو أصول وقواعد يعرف بها كيفية إيراد المعنى الواحد ،بطرق يختلف

البيان في اللغة :الظهور والوضوح ،يقالَ :ب َ
ان الشيء بيانا إذا ا ت ََّضح وظهر

بعضها عن بعض في وضوح الداللة على هذا المعنى الواحد ،بعد رعاية

المطابقة لمقتضى الحال.

ف بها كيفية التعبير عن المعنى
وفي اصطالح البالغيين :أصول وقواعد ُي ْع َر ُ
الواحد بتراكيب مختلفة ،وأسـاليب مـتنوعـة فـي وضوح الداللة عليه بعد
رعاية المطابقة لمقتضى الحال.

فمثال :الجود معنى من المعاني ،ومن خالل اإلحاطة بـأصول هـذا العـلـم وقـواعده
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 ع َل َّي 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.
وكذلك الحال في الشجاعة والجبن والعزة والذلة والوفاء والخيانة والحب والكراهية
وغير ذلك من المعاني التي ال تتناهى ُي َمكِّنك علم البيان  -من خالل استيعاب قـواعد التشبيه،
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:

مباحث علم البيان

 3الكناية.

 2المجاز اللغوي بنوعيه (المجاز المرسل ،واالستعارة)
 1التشبيه
ولذا فإن الناظر لعلم البيان من جهة اختصاصه بدراسـة هـذه األبـواب قد يكتفي في تعريفه
بقوله( :هوعلم ُيبحث فيه عما يتعلق بأحوال التشبيه والمجاز والكناية).
شئت ،وأقربهما لنفسك وعقلك،
وبـذلك يـكون لـعلم البـيان تـعريفان ،اختـر أيهـما
َ
منبثق من جهة صحيحة.
وكالهما
ٌ
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تعريف علم البيان

أو هو علم ُي ْب َح ُث فيه عن أحوال التشبيه والمجاز والكناية.
مباحث علم البيان ثالثة

التشبيه

المجاز بنوعيه
المجاز المرسل

الكناية
االستعارة

إثراءات
الحظ أن
انتبه إلى
مفاهيم

عـلم البيـان درسـه البالغيون المتأخرون بعد الحديث عن أبواب علم
المعاني؛ ألن علم البيان عنـد البـالغيين واقـع بمنزلة المـركـب مـن
الـمفرد ،وطـبعي أن التركيب يأتي بعد اإلفراد.

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.
علـم البيـان علـم يـعرف به كيـفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة
في وضوح الداللة عليه مع مطابقة الكالم لمقتضى الحال.
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األنشطة اإلثرائية

التدريبات
َب ِّي ْن 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:
 1علوم البالغة ثالثة أولها علم البيان.
 2علم البيان يدرس عند المتأخرين عقب دراسة علم البديع.

 3علم البيان ينزل من علم المعاني منزلة المركب من المفرد.

من خالل مطالعتك فى شبكة المعلومات الدولية (اإلنترنت) قم بالبحث عن:
 1معنى كلمة اليبان.

 2أشهر الكتب التي تناولت علم البيان.
نشاط 2
قم بكتابة بحث عن( :الخطيب القزويني)

 4علم البيان يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بعد رعاية مطابقة

األجوبة المقررة

مقتضى الحال.

 5علم المعاني ثالثة أبواب ،والبديع أربعة ،والبيان اثنان.

إجابة التدريب األول
1

التدريب الثالث

2

امأل الفراغ بعبارة مناسبة مما بين القوسين:
1

علم البيان ...........علم المعاني.

(يتلو  -يسبق  -يضارع)

2

علوم البالغة ...........

( ثالثة  -اثنان  -أربعة)

3

علم البيان............

(فن وعلم  -علم  -فن )

4
5
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التدريب األول

نشاط 1

علم البيان  ..........مقتضى الحال

( يطابق  -ال يطابق  -يعرف)

علم البيان يبحث في ..........

(اإليجاز  -الطباق  -التشبيه)

3
4

البيان لغة :الظهور والوضوح ،يقالَ :ب َ
ان الشيء بيانا إذا ات ََّضح وظهر.
علم البيان في اصطالح البالغيين :علم يعرف به كيفيـة اإلتيـان بالمعنى الواحـد علـى
صور متعددة وأسـاليب متنـوعة بعضـها أوضـح مـن بعض مع مطابقـة كل صورة
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.
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إجابة التدريب الثاني
 )( 2علم البيان يدرس عند المتأخرين عقب دراسة علم البد يع.

 )( 3علم البيان ينزل من علم المعاني منزلة المركب من المفرد.

 )( 4علم البيان يعرف به كيفية إيراد المعنى الواحد بعد رعاية مقتضى الحال.
 )( 5علم المعاني ثالثة أبواب ،والبديع أربعة  ،والبيان اثنان.
إجابة التدريب الثالث

 1علم البيان يتلو علم المعاني.
 2علوم البالغة ثالثة.

 3علم البيان فن وعلم.

 4علم البيان يطابق مقتضى الحال.
 5علم البيان يبحث في التشبيه.

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1يذكر تعريفا للتشبيه.
 2يذكر أركان التشبيه.
 3يفرق بين أركان التشبيه.
 4يأتي بأمثلة من القرآن الكريم توضح مفهوم التشبيه.
 5يأتي بأمثلة حياتية تبين أركان التشبيه.
 6يفرق بين وجه الشبه التحقيقي الحسي ،ووجه الشبه التحقيقي العقلي.
 7يستخرج أركان التشبيه من أمثلة مقدمة إليه.
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 )( 1علوم البالغة ثالثة أولها علم البيان.

الدرس الثاين

التشبيه :تعريفه ،وأركانه

وصف الدرس
يتنـاول هـذا الدرس تعريـف التشبيه لغـة
واصطـالحـا ،وعنـاصر التشبيـه وأركـانه ،ومفهـوم
ً
الطرفين ،وخصائصهما ،وتعريف وجه الشبه ،ومفهوم أدوات التشبيه.
شرح الدرس

تعريف التشبيه

والشبِيهِ :
(الش ْب ُه َّ
التشبيه لغة :التمثيل ،قال ابن منظورِّ :
الم ْث ُل ،والجمع َأ ْش َبا ٌه
والش َب ُه َّ ُ
و َأ ْش َبه الشي ُء الشي َء ماثله ،وفي الم َثلَ :م ْن َأ ْش َبه َأ َباه فما َظ َلم)(.)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:

اإل ْقدَ ا ِم والسي ِ
الش َجا َع ِة *** َو ِ
ف في ِق َرا ِع ا ْل ُخ ُط ِ
أ نت كال َّليث في َّ
وب
َ َّ ْ

()2

_______
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( )1لسان العرب البن منظور (ش.ب.هـ).
( )2قراع الخطوب :مصارعة الشدائد والتغلب عليها.
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ومثله قول المعتمد بن عباد يصف جمال امرأة:
ِه َي ال َّظ ْب ُي ِجيدً ا َوا ْل َغ َزا َل ُة ُم ْق َل ًة

الر َبا َع ْر ًفا َو ُغ ْص ُن النَّ َقا َقدَّ ا
*** َو َر ْو ُض ُّ

()1

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
حـيث شـارك المـشبه (السفن) المـشبه بـه (األعالم) فـي مـعنى مـشتـرك بـينـهـما،
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 َ
لك أن أسلوب التشبيه يرتكز على خمسة عناصر
تتمثل في اآلتي:
 1المشبه وهو :المراد باألمر األول في التعريف.
 2المشبه به وهو :المراد باألمر الثاني في التعريف.
 3وجه الشبه وهو :المراد بقولنا في التعريف :في معنى مشترك بينهما.
 4أداة التشبيه وهي :المراد بقولنا :بأداة ملفوظة ،أي( :مذكورة) أو ملحوظة ،أي(:محذوفة).
 5الغرض الذي يقصده المتكلم من جراء التعبير بأي تشبيه من التشبيهات.
________

( )1الجيد :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.
( )2الجواري :السفن .األعالم  :جمع علم وهي الجبال.
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طرفا التشبيه
الركنان األساسيان في التشبيه هما :المشبه والمشبه به ،وقد أطلق عليهما البالغيون
الطرفين .فحينما تقرأ في كتب البالغة لفظة الطرفين يجب أن يذهب ذهنك إليهما تلقائيا.
وال بد في كل تشبيه  -كما سبق في األمثلة  -من وجود هذين الطرفين.
هل يجوز حذف الطرفين؟

من خصـائص هذين الركنين أنه ال يجوز حذفهما مطلقا؛ ألنك لو حذفت المشبه في
قولنا(:محمد كالبحر في سـعة العـلم) ،وقـلت( :رأيت بحرا في الطريق) لـتحول التشبيه
وحذفت المشبه به البحر ،وتركت
قـلت( :فاض محمدٌ علما)،
إلى استعارة تصريحية ،ولـو
َ
َ
الزما من لوازمـه وهو كلمة (فـاض) لتحول التشبيه إلى استعارة مكنـية؛ ألن االستعارة  -كما
ف ِمنْ ُه بقية األركان.
وح ِذ َ
سيأتيك  -هي تشبيه ذكر فيه أحد ركنيهُ ،
لكـن يجـوز حـذف المـشبه؛ للعلم به إذا دل عليه دليل ،وعندئذ ال يخرج الكالم عن
التشبيه؛ ألن المحذوف المقـدر فـي حـكم المذكور الثابت ،مثل قوله تعالى :ﮋﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨﮊ [البقرة ،]١٨ :فالمـشبه محـذوف دل عليه سياق اآليات السابقة التي تتحدث
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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.

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
تسمى أركان التشبيه ،وجميعها لها تقسيمات وتفريعات سنعرض
أن العناصر األربعة األولى َّ
لها بالتفصيل الحقا.
أما العنصر الخامس (وهو الغرض من التشبيه) فهو عـنصر غـير مرئي أو غير مـلفوظ
بطبـيعة الحـال؛ ألنه يكـون كـامنا في عقل ُمن ِْشئ 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.

صراحة عن المنافقين ،والتقدير(هم صم بكم عمي).
ونحوه قول عمران بن حطان يخاطب الحجاج:

والتقدير :أنت كأسد علي ،فحذف المبتدأ المشبه (أنت) ،ألنه مفهوم من سياق الكالم،
فأجبت قائال( :كالـزهرة الذابِ ِ
لة) فإِن (كالزهرة)
ومثله :إذا ُسئ ْل َت (كيف حال علي في مرضه)؟
َ
خبر لمبتدأ محذوف ،والتقدير(:هو كالزهرة الذابلة) فالمبتدأ المشبه (هو) مقدرفي اإلجابة؛
ٌ
ألنه مذكور في السؤال بلفظ (علي).
ومن هنا فإن هذا األسلوب  -وما جاء على منواله  -يعد من قبيل التشبيه ،وليس من قبيل
قات البالغيين.
االستعارة كما ذهب ثِ ُ
وجه الشبه

وجه الشبه :هو الركن الثالث من أركان التشبيه ،كما استبان َ
لك من تعريفه
السابق .وقد عرفه الخطيب القزويني بقوله( :هـو المعنى الذي يشترك فيه
الطرفان تحقيقا أو تخييال)(.)2

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.
فإذا قلنا( :محمد كاألسد في الشجاعة) فإن صفة الشجاعة في المشبه به هي أقوى
وأكمل وأعرف وأشهر مما هي عليه في المشبه ،وهكذا دواليك في نحو( :هند كالبدر في
الجمال) .و(حازم كالسيف في المضاء) ،و(علي يحكي البحر في العطاء) فإن وجه الشبه
في هذه األمثلة أقوى وأكمل ،وأعرف وأشهر ،وأوضح وأظهر مما هو عليه في المشبه لمن
يتأمل ويقارن.
_________
مـعيا احلجاج بن يوسف الثقفي حني دخلت عليه غزالة احلرورية هي وزوجها
( )1البيت من ضمن أبيات ثالثة قاهلا عمران بن حطان ِّ
شبيب بن يزيد بن نعيم الشيباين الكوفة يف تسعامئة فارس فتحصن منها ،وأغلق عليه قرصه فكتب إليه عمران بن حطان ،وكان احلجاج قد
لج يف طلبه لقتله فقال متهكام به:
َّ
ِ
الحروب نَعـام ٌة
علي وفي
َأ َسدٌ َّ
َ
هل َب َرزْ َت إِ َلى َغزَ ا َل َة فِي ا ْل َوغَى
َت َغـزَ ا َلـ ُة َقـ ْلـ َب ُه بِ َف َو ٍ
ارس
َصدَ ع ْ

ثم لحق بالشام فنزل على روح بن زنباع.
( )2اإليضاح في علوم البالغة للقزويني ص٢٥ ٥
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ِ
ِ ِ
الصـَافِ ِ
*** َفت َ
ــر
ْخا ُء َتنْف ُر م ْن َصف ْي ِر ّ
ِ
ِ
َاح ْي َطائ ِ
ْ
َ
َ
َ
ــر
ن
ج
ي
ف
ك
ب
ل
ق
َان
ك
*** َب ْل
َ َ
ُ
َـت َمـدَ ابِ َره ك ََأ ْم ِ
س الدَّ ابِــر
َـرك ْ
*** ت َ

ومثال وجه الشبه التحقيقي العقلي :محمد كاألسد في الشجاعةٌّ ،
فكل من الشجـاعة ،وهي
معنى عقلي ،والوضـاءة وهي معنى حـسي أمران ثـابتان متحققان في الطرفين ،وليسا بمتخيلين
على أي حال من األحوال.
والمراد بوجه الشبه التخييلي :أن هذه الصفة أو الصـفات المشتركة ال يمكن وجـودها
في المشبه به إال على سبيل التأويل والتخييل ،أي :أن المـعنى المشـترك بين الطرفين موجـود
ٌ
ٌ
متأول في المشبه به ،مثل قول ابن بابك (.)1
متخيل
في المشبه حقيقة ،ولكنه
ِ
َو َأ ْر ٍ
الس َم َ
اك َف َأ ْب َص َرا
ض ك ََأ ْخ َل ِق ا ْلك َرا ِم َق َط ْعت َُها *** َو َقدْ ك َّ
َح َل الل ْي ُل ِّ

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
أصال فيها فشبه األرض الواسعة بها ،فوجه الشبه وهو السعة موجود في المشبه (األرض) حقيقة
ومتخيل متأول في المشبه به أخالق الكرام.
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.
قلت ( :هذا الفرس كالطائر في شدة سرعته) ،فإن أداة التشبيه وهي الكاف ربطت
فإذا َ
هنا بيـن الطرفين ،وألحقت المشبه (الفرس) الناقص في صفة السـرعة بـالمشبه بـه (الطائر)
األعـرف واألشهر واألكمل في صفة السرعة.
________

( )1ابن بابك :هو عبد الصمد بن منصور بن الحسن بن بابك ،شاعر مشهور ،له ديوان كبير وأسلوب رائق فـي نظـم الشعر ،مدح عضد
الدولة والصاحب بن عباد وغيـرهما ،وأجزلوا لـه الجـوائز ،وذكر صاحب يتيـمة الدهـر أنـه كـان يشـتو فـي حـضرة الصاحب بن
ف في وطنه ،وقد ذكر ذلك في بعض قصائده ،ينظر معاهد التنصيص للعباسي.٦٤/١
عباد ،و ُي َص ِّي ُ
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ِ
الح ُر ِ
وب َن َعا َم ٌة
َأ َسدٌ َع َل َّي َوفي ُ

***

ِ ِ

ِ

ِ

َفت َ
الصافر(.)1
ْخا ُء َتنْف ُر م ْن َصف ِير َّ

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.

ملخص الدرس

وفي االصطالح

التمثيل.

الداللة على مشاركة أمر ألمر في صفة مشتركة بينهما بأدوات
معلومة ملفوظة أو ملحوظة لغرض يقصده المتكلم.

الحظ أن
انتبه إلى

أركان التشبيه أربعة
المشبه
طرفا التشبيه

هما المشبه والمشبه به وسميا بذلك؛ ألن كل واحد منهما يكون
أصال وعمدة وطرفا أساسيا في قضية التشبيه.

تحقيقا حسيا

مثل الوضاءة في نحو( :علي كالشمس).

تخييال وتأويال

مثل السعة في قول الشاعر( :وأرض كأخالق الكرام) ،فإن السعة
محققة في المشبه ،متخيلة متأولة في المشبه به.

وجه الشبه

تحقيقا عقليا

أدوات التشبيه
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المشبه به

وجه الشبه

أداة التشبيه

هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقا أو تخييال.

مثل الشجاعة في نحو( :محمد كاألسد في الشجاعة).

انتبه إلى
مفاهيم

المشبه يجوز حذفه للعلم به إذا دل عليه دليل؛ ألن المحذوف المقدر
في حكم الموجود الثابت.

أن الطرفين (المشبه والمشبه به) يجب أن يكونا موجودين في الكالم،
ولو حذفت المشبه - ،ولم ُت َقدِّ ْر ُه  -لتحول التشبيه إلى استعارة تصريحية،
حـذفت المشبه به ،وتركت الزما من لوازمه لتحـول التشبيـه إلى
ولو
َ
استعارة مكنية.

أن وجه الشبه المتحقق في الطرفين يجب أن يكون أقوى وأظهر وأشهر
وأعرف في المشبه به منه في المشبه.

التشبيه
الطرفان

الوحدة اخلامسة

التشبيه لغ ًة

إثراءات

وجه الشبه

هو الداللة على مشاركة أمر ألمر في صفة أو صفات مشتركة
بينهما بأدوات ملفوظة أو ملحوظة.

هما المشبه والمشبه به.

هو الصفة أو الصفات التي يشترك فيه الطرفان تحقيقا أو تخييال.

هي ألفاظ تربط بين الطرفين ،وتدل على إلحاق المشبه بالمشبه به
في معنى مشترك بينهما.

129

129

5

التدريبات
أشر بعالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
 1التشبيه يتكون من خمسة عناصر أربعة ُيلفظ بها وعنصر غير مرئي.
 2أركان التشبيه هي أعمدة التشبيه وال يمكن االستغناء عن أي ركن منها.
3
4
5
6
7

ال يجوز حذف المشبه مطلقا حتى لو دل عليه دليل.
وجه الشبه هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقا أو تخييال.
التشبيه من فنون علم البيان التي أوالها القدماء عناية خاصة.
ال يجوز حذف الوجه واألداة.

يشترط في المشبه أن يكون أعرف في وجه الشبه من المشبه به.

التدريب الثاني

َم ِّي ْز وجه الشبه التحقيقي من التخييل فيما يأتي:
 1قال القاضي التنوخي:
2

3
4

َب ِّي ْن طرفي التشبيه والوجه واألداة فيما يأتي:
1

قال تعالى :ﮋﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇﮊ.

5

3

قال أبو العالء المعري:
س فِي الضي ِ
َالش ْم ِ
ْت ك َّ
اء َوإِ ْن َجا
َأن َ
ِّ َ

6

2

قال تعالى :ﮋ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﮊ .

 4قال حافظ إبراهيم:
له ْم َو ُدون َُه ُم َفالة
َأحـِ ُّن ُ
_________

( )1كيوان :زحل ،وهو أعلى الكواكب السيارة.
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***

ان فِي ُع ُلو ا ْلمكَانِ()1
َو ْز َت ِك َيو َ
ِّ َ

***

ك َ ِ
الح ِلي ِم
يح َها َصدْ ُر َ
َـأ َّن َفس َ

***

ِ
ـب ال ُّل َجـ ْي ِن
َو َقدْ َج َرى َذائ ُ

التدريب الثالث

وجه الشبه التخييلي يكون في المشبه والتحقيقي يكون في المشبه به.
وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين الطرفين.

8
9
 10وجه الشبه الشجاعة في نحو( :محمد كاألسد) محقق تحقيقا حسيا.
 11وجه الشبه الرائحة الطيبة في نحو( :ثناء كالعطر) متخيل متأول.

وقال الشاعر:
ك ََأنـَّما المـَاء فِي ص َف ٍ
اء
َ
ُ
َ

***

ِ
ٍ ِ
ــــاح
الص َب
ْ
يم َّ
َو ِر َّقة ف َيها نَس ُ

الوحدة اخلامسة

التدريب األول

6

وقال الشاعر:
ك ََأ َّن َأ ْخ َل َق َك فِي ُل ْط ِف َها

َفان َْه ْض بِن ٍ
َـار إِ َلـى َف ْحـ ٍم ك ََأن َُّه َما

اف َقدْ ا َّت َف َقا
*** فِي ا ْل َع ْي ِن ُظ ْل ٌم ِوإِن َْص ٌ

وقال الصاحب بن عباد وقد أهدى إلى القاضي إلى أبي الحسن علي بن عبد العزيز
الجرجاني عطرا:
ِ
ِ
ِ
ـع ُق ْر ِ
ب َع ْه ِد لِ َق ِائ ِه ُم ْشتَا َق ْة
َيا َأ ُّيها ا ْل َقاضي ا َّلذي َن ْفسـي َل ُه *** َم َ
يب َثن َِائ ِه *** َفك َ
َأ ْهدَ ْي ُت ِع ْط ًرا ِم ْث َل طِ ِ
َــأن ََّما َُأ ْه ِدي َل ُه َأ ْخ َل َق ْه
قال ابن طبابا العلوي األصفهاني:
ك ََأ َّن انْتِ َضاء ا ْلبدْ ِر ِمن تَح َت َغ ِ
يم ِه ***
ْ ْ
َ َ

قال الشاعر:
ك ِ ٍ
َّـها ***
َــم ن ْع َمة َم َّـر ْت بِنَـا َوك ََأن َ
ْ

نَجــاء ِمن ا ْلبأس ِ
ــاء َب ْعدَ ُو ُقو ِع
َ ٌ َ َ َ
َف َر ٌس ُي َه ْر ِو ُل َأ ْو ن َِس ْي ٌم َس ِ
اري

قال قيس بن األسلت:
ٍ ِ
و َقدْ َلح فِي الصب ِح ال ُّثريا كَما تَرى *** كَـعـنْ ُق ِ
َـو َرا
ُ ْ
ـود ُم َّلح َّيـة حيـ َن ن َّ
ُّ ْ
َ
َ
َ َّ َ َ

قال الشاعر:

ا ْل ُع ْم ُرَ ،و ْ ِ
الن َْس ُ
ان َ ،والدُّ ْن َيا ُه ُمو ***

اإل ْق َب ِ
اإل ْد َب ِ
الَ ،و ِ
كَال ِّظ ِّل فِي ِ
ار
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األنشطة اإلثرائية
مـن خالل مطالعتك فى كتـاب األدب والنصـوص المـقرر عليك ،اذكر أبيـاتا بهـا أركان
التشبيه األربعة.

1
2

نشاط 2

اذكر ثالثة أمثلة من واقع حياتك ذكر فيها طرفا التشبيه.
نشاط 3

من خالل مطالعتك لكتب البالغة الموجودة فى مكتبتك قم بكتابة بحث عن التشبيه.

األجوبة المقررة
إجابة التدريب األول

 )( 1التشبيه يتكون من خمسة عناصر أربعة ُيلفظ بها وعنصر غير مرئي.
 )( 2أركان التشبيه هي أعمدة التشبيه وال يمكن االستغناء عن أي ركن منها.
 )( 3ال يجوز حذف المشبه مطلقا حتى لو دل عليه دليل.
 )( 4وجه الشبه هو المعنى الذي يشترك فيه الطرفان تحقيقا أو تخييال.
 )( 5التشبيه من فنون علم البيان التي أوالها القدماء عناية خاصة.
 )( 6ال يجوز حذف الوجه واألداة.
 )( 7يشترط في المشبه أن يكون أعرف في وجه الشبه من المشبه به.
 )( 8وجه الشبه التخييلي يكون في المشبه والتحقيقي يكون في المشبه به.
 )( 9وجه الشبه هو الصفة المشتركة بين الطرفين.

)( 10وجه الشبه الشجاعة في نحو ( :محمد كاألسد) محقق تحقيقا حسيا.
 )( 11وجه الشبه الرائحة الطيبة في نحو( :ثناء كالعطر) متخيل متأول.
132

3
4
5
6

الطرفان :المشبه :الضمير في كأن (هن) وهو يعود على الحور العين ،والمشبه به( :بيض
مكنون) والوجه الصفاء والنقاء ،واألداة كأن ،وهي حرف التشبيه.
في اآلية تشبيهان :األول( :السماء كالمهل) ،الثاني (:الجبال كالعهن) والطرفان في
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.
المشبه في البيت المعري (الضمير أنت العائد على الممدوح) ،والمشبه به (الشمس)،
ووجه الشبه (الضياء) وأداة التشبيه مذكورة ،وهي حرف الكاف.
المشبه في بيت حافظ إبراهيم (الفالة الفسيحة) ،والمـشـبه به( :صدر الحليم) ،ووجـه
الشبه :السعة ،واألداة المذكورة ،وهي الحرف كأن.
المشبه :األخالق ،والمشبه به :نسيم الصباح ،ووجه الشبه :مذكور وهو الرقة واللـطف،
واألداة مذكورة ،وهي الحرف كأن.
المشبه:الماء ،والمشبه به:الفضة المذابة (ذائب اللجين) ،ووجـه الشبه :مذكـور وهـو
الصفاء ،واألداة مذكورة وهي الحرف كأن.

إجابة التدريب الثالث

1
2
3
4

5
6

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.
وجهالشبهتحقيقي؛ألنوجهالشبهوهوالمرورالسريعيوجدفيالطرفينعلىسبيلالتحقيق.
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.
وجهالشبهتحقيقي؛ألنوجهالشبهوهواإلقبالواإلدباريوجدفيالطرفينعلىسبيلالتحقيق.
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نشاط 1

إجابة التدريب الثاني

الدرس الثالث

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1يذكر تعريفا للتشبيه الحسي.
 2يذكر أنواع التشبيه الحسي ،مع اإلتيان بأمثلة توضح هذه األنواع.
 3يذكر تعريفا للتشبيه العقلي.
 4يأتي بأمثلة توضح أنواع التشبيه العقلي.
 5يعرف التشبيه المقلوب ،مع ذكر أمثلة توضح التعريف.
 6يذكر أنواع التشبيه باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما.
 7يستخرج أنواع التشبيه باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما من أمثلة مقدمة إليه.
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.
شرح الدرس

مضى بنا الوقوف على أركان التشبيه األربعة إجماال ،وهنا نشرع بحول ال َّله وقوته في الحديث
عنها تفصيال ،ونبدأ بالحـديـث عـن أقسـام التشبيه بالنظـر للطرفين ،وهـو بهـذا االعتـبـار لـه
ثالثة أقسام:
أقسـام التشبيه بالنظـر للطرفين
األول

أحوال الطرفين من حيث
الحسية والعقلية
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الثاني

أحوال الطرفين من حيث
اإلفراد والتركيب والتعدد

الثالث

أحوال الطرفين من حيث
التصريح والتضمن

ولكن قبل الحديث عن أحوال الطرفين من حيث الحسية والعقلية ينبغي الوقـوف أوال
على ماهية الحسي والعقلي ،فنقول وبال َّله التوفيق:

الوحدة اخلامسة

أحوال الطرفين (المشبه والمشبه به) من حيث
الحسية والعقلية

أوالً  :أحوال الطرفين من حيث الحسية والعقلية

 1مفهوم الحسي
1

مفهوم
الحسي أجزاؤه)  -بإحدى الحواس الخمس
مادته (أي:
الحسي :هو المدرك  -هو أو
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:

تشبيـه الخـد بالورد في الحـمرة ،والقـد بالرمح فـي االستـواء واالعتـدال ،والفيل
بالجبل في الضخامة ،ومنه قوله تعـالى في تشبيه الحور العين :ﮋﯖ ﯗ ﯘﮊ
[الرحمن.]٥٨ :

ومثال ما يدرك فيه الطرفان بحاسة السمع:
ِ
ِ
ِ
بالمزامير ،وتشبيه الصوت الضعيف بالهمس ،وتشبيه صوت
الحسنة
األصوات
تشبيه
ِ
ِ
ِ
الفراريج في قول ذي الرمة:
بصوت
الرحل
ات ِ -م ْن إِي َغالِه َّن بِنَا *** -
أص َو َ
ك ََأ َّن ْ

َأو ِ
اخ َر ا ْل َم ْي ِ
اض ا ْل َف َر ِاريج
س إِ ْن َق ُ
َ

()1

ومثال ما يدرك فيه الطرفان بحاسة الشم:
ِ
بالمسك.
تشبيه النكهة الطيبة بالعنبر ،وتشبيه الريحان
ومثال ما يدرك فيه الطرفان بحاسة التذوق:
تشبيه الفواكه الحلوة بالعسل ،والريق بالخمر.
_________

الر َحال التي توضع عىل ظهور اإلبل ،واملراد به الرحال هنا .اإلنقاض :مصدر أنقضت الدجاجة :أي :صوتت،
( )1امليس :شجر تتخذ منه ِّ
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:

القسم الثاني :الحسي الخيالي :وهو ما كانت الصـورة الكـليـة فيـه خيالية ،والعناصرالجـزئية
مدركة بإحدى الحواس الخمس.
مثل قول الصنوبري:

ـم َّر ُّ
الشـ َّقـيـ
وك ََأ َّن ُم ْح َ
ٍ ِ
ــر
َأ ْع َل ُم َيـا ُقــوت نُش ْ

ـو َب َأ ْو ت ََصــ َّعـد
*** ِق إِ َذا ت ََص َّ
اح ِمن َزبرجدْ ()2
*** َن َع َلى ِر َم ٍ ْ َ ْ َ

واضح
فصورة المشبه به الكلية متخيلة؛ ألنـها غـير موجـودة في الواقع المنظور كما هو
ٌ
َ
لك ،أما عناصرها الجزئية وهي (األعالم منفردة  -والياقوت منفردا  -والرمـاح مـنفردة -
والزبرجد منفردا) كل واحدة منها مدركة بحاسة البصر.
 2مفهوم العقلي

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
ُحس بها النفس اإلنسانية كاللذة واأللم والجوع والشبع،
وهي األشياء الوجدانية التي ت ُّ
والري والعطش ،والحزن والفرح ،والخوف واألمن ،والهـلع والسعـادة ،والغضـب والرضـا،
_________

( )1بشر :جمع بشرة ،أي :جلد شبه جلدها في النـعومة بالحـرير .منطق رخيم الحواشي :أي فيه تقطع مستحسن .الهراء :الكالم الهزر
الساقط  .نزر :قليل يدل على ِع ٍّي وحصر .والمعنى :أن كالمها مختصراألطراف ال قليل وال كثير.
الم ْح َمر ،والمراد به شقائق النعمان ،وهو ور ٌد أحمر في وسطه سواد ،سمي بشقـائق النعمـان؛ قيل ألن
(ُ )2م ْح َمر الشقيق :أي :الشقيق ُ
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.
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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 ُأ ْدرك لم ُيدْ رك إال بها)(.)1
كما في قول امرئ القيس:
َأ َي ْق ُت ُلنِي وا ْلـم ْشرفي م َض ِ
اج ِعي ***
َ َ ُّ ُ

اب أ ْغو ِ
ال()2
ومسنُو َن ٌة ُزر ٌق ك ََأ ْني ِ
َ َ ْ

ْ

َ

َ

فإن الغول حيوان خرافي متوهم على زعم العرب الجاهليين ،لكننا لو افترضنا وجوده فسوف
ندركه بحاسة البصر.
وعلـيه قـولـه تـعـالى :ﮋﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ [الصـافـات ]٦٥:فإنـنا ال
نـرى الشيـاطـين ،ولكنها لو ظهرت لنا فسندركها بحاسة البصر كما كان يراها سليمان ،
وكما ظهر الشيطان للنبي  ورآه وربـطه فـي سـارية مـن سـواري المسجد علـى حسب
القصة المشهورة.
 3أقسام الطرفين من حيث الحسية والعقلية
وبناء على ما سبق إذا تأملنا في الطرفين مليا فسنجد بمقتضى القسمة العقلية أن الطرفين
( )1اإليضاح للقزويني  ٢٥٤بتصرف يسير.
ِ
سيف منسوب إلى مشارف اليمن ،وسها ٌم محددة النصال صافيةٌ
( )2المعنى :أيقتلنى ذلك الرجل الذي يتوعدني ،والحال أن ُم َضاجعي
ٌ
مجلوة .وأنياب األغوال مما ال يدركها الحس؛ لعدم وجودها مع أنها لو أدركت لم تدرك إال بحاسة البصر.
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َلها ب َشر ِم ْث ُل ا ْلح ِر ِير ومنْطِ ٌق *** ر ِخيـم ا ْلحو ِ
اشـي ال ُه َرا ٌء َوال ن َْز ُر
َ
َ
ُ
َ
َ َ
َ ٌ
َان َق َال ال َّله كُـونَا َفكَـا َنتَا *** َفع ِ
و َعين ِ
والن بِاألَ ْل َب ِ
خمر(.)1
ُ
ُ
َ ْ
اب َما َت ْف َع ُل ا ْل ْ

فكـل هذه األمور مغروزة في النفس اإلنسانية يشعر بها المرء إذا انتابته ،ولكنـها ال تدرك
بالحـواس الخمس ،وال تدرك أيضـا بالعـقـل الصرف بـل هـي مـن الوجـدانيـات المـغروزة
فـي النفس اإلنسانية مثل :تشبيه الجوع بالنار ،وتشبيه شدة العطش بتسعر اللهب.

بهذا االعتبار ينقسمان إلى أربعة أقسام:

األول -تشبيه المحسوس بالمحسوس

الثاني  -تشبيه المعقول بالمعقول

وهـو أن يكـون الطرفـان عقلـيين :أي :مـدركـان بالعـقل :نحـو( :العلم كالحيـاة)،
و(الجـهل كالموت) ،فكل من العلم والحياة ،والجهل والموت أمور عقلية ال يمكن إدراك
أحد الطـرفين فيهما بواحدة من الحواس الخمس.
الثالث  -تشبيه المعقول بالمحسوس
وهـو أن يـكون المـشبه عقليـا ،والمـشبه بـه حسيا ،نحو( :العلم كالنور) ،و(الموت
كالسبع) ،فالعلـم والمـوت وهـما المـشبه فـي كـل مثال مما سبق أمران عقليان ،والنور
والسبع ،وهـما المشبه به في المثالين السابقين أمران حسيان.
الرابع  -تشبيه المحسوس بالمعقول

وهـو أن يكـون المـشبه حـسيا ،والمـشبه به عقلـيا ،نحـو( :طبيب السوء كالموت)،
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:
ِ
ِ
ـح ِلي ِم
يح َها َصدْ ُر ا ْل َ
ـه ْم َو ُدون َُه ُم َفال ٌة *** ك ََأ َّن َفس َ
َأح ُّن َل ُ
حـيث َش َّبـه الشــاعر الفالة وهي الصـحراء الواسعة المقفرة بصـدر الحليم في االتساع،
والمشبـه حسي ،والمشبه به عقلي.
 4التشبيه المقلوب
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وهذا القسم األخير ،أي :تشبيه المحسوس بالمعقول :أطلـق علـيه البـالغيـون التـشبيه

.

اح ك ََأ َّن ُغ َّر َت ُه ***
الص َب ُ
َو َبدَ ا َّ

ِ
الخـلي َف ِة ِحي َن ُي ْمتَدَ ُح
َو ْج ُه

فالمشبه تبـاشير الصبـاح أمر حسي ،والمشبه به وجه الخليفة عند امتداحه أمر
مستقر في النفس َّ
قوى
حسي ،وقد خرج التشبيه عـما هو
أن الشي َء ُي َش َّبه دائما بما هـو َأ َ
ٌّ
الشبهِ ،
ِ
المألوف َأ ْن يقال :إِ َّن وجه الخليفة عند سمـاعه المـديح يـشبه
إذ
مـنه في وجـه
ُ
ِ
الصـباح فـي التأللؤ ،ولكنه عكس ،وقلب للمبالغة بادعاء َأ َّن وج َه الشبه َأ ْق َوى في المش َّبه.
َ
ومثله قول البحتري يصف برق السحابة:
ِ
ِ ِ ِ
يسى ِحي َن َي ْل ِف ُظ بِا ْل َو ْع ِد
ك ََأ َّن َسن َ
َاها بِا ْل َعش ِّي ل ُص ْبح َها *** َت َب ُّس ُم ع َ

فالبحـتري يشبه برق السحابة الذي لمع في وقـت العشي بتبـسم ممـدوحه حـين َي ِعدُّ
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
قوى فـي المش َّبه مـنه فـي المـشبه به ،وهذا العدول مظهر مـن مظـاهر
وادعاء بِ َأ َّن وج َه الشبه َأ َ
االفتنان واإلبداع عند الشعراء الفحول.
وعلـى ذلـك فـإن التـشبيه المقلوب هو:
ِ
ِ
هر سواء كان أمرا عقليا أو حسيا.
جعل المش َّبه مش َّبها به با ِّدعاء َأ َّن وجه الشبه فيه َأقوى و َأ ْظ ُ
ري شاعر متشيع من شعراء الدولة العباسية ،بصري األصل بغدادي النشأة ،اتصل بالمأمون ومدحه ثم لم يزل
( )1محمد بن ُوه ْيب
الحم َي ُّ
ْ
منقطعا إليه حتى مات.

139

139

الوحدة اخلامسة

وهو أن يكون الطرفان حسيين :أي :مدركان بإحدى الحواس الخمس (السمع  -البصر
 الشـم  -التذوق  -اللمس) كقولنا :أنت كالبحر في العطاء ،فالطـرفان (أنت) و(البحر)مـشتركان فـي إدراكهما بحاسة البصر ،فهما حسيان ،ومـنه قـوله تعالى :ﮋﭳ ﭴ ﭵ ﭶ
ﭷ ﭸﮊ [الرحمن ]٢٤:فالطرفان حسيان كما هو واضح.

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 الحميري()1
َْ

ملخص الدرس

األول
الثاني
التشبيه العقلي

والتشبيه الحسي نوعان:

حـسي حـقيقي ،وهـو الذي يدرك بإحـدى الحـواس الخمس السمع
والبصر والشم واللمس والتذوق.

انتبه إلى

والتشبيه العقلى ثالثة أنواع:

انتبه إلى

هو الذي ال يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة.

األول

الثالث

عقلي وهمي ،وهـو المـتوهـم الذي ال يـدرك ،وإذا أدرك فإنه يـدرك
بإحدى الحواس الخمس.

األول

تشبيه المحسوس بالمحسوس.

عقلي حقيقي غير غرزي ،وهو الذي يدرك بالعقل إدراكا صرفا كالعلم
والجهل والموت والحياة ،والحق والباطل ،والخير والشر.

وينقسم التشبيه باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما أربعة أضرب:
الثاني

الثالث
الرابع
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الحظ أن

حسي خيالي ،وهـو الذي تكون صورته الكلية متخيلة ،وعناصره
الجزئية مدركة بالحواس.

عقلي غرزي ،وهو الذي يدرك بالوجـدان والغرائز البـاطنية فـي
اإلنسان مـثل الجوع والعطش ،والرضـا والغضب ،واللذة واأللم.

الثاني

الحظ أن

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 .

الوحدة اخلامسة

التشبيه الحسي

هو الذي يدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهرة.

إثراءات
تشبيه المحسوس بالمعقول أطلق عليه البالغيون التشبيه المقلوب.

المشبه به العقلي في التشبيه المقلوب صار هو األصل الذي يقاس عليه،
والمشبه الحسي صار هو الفرع مبالغة وادعاء ،وهذا النوع من التشبيه
ال يكثـر استـعماله بل يتـأتى في مواطن بعينـها يستـدعيها المقـام،
ويقتضيها الحال.

أن التشـبيـه الخيالي من أنواع التشبيـه الحسي ،والوهمي من أنواع
التشبيه العقلي.

أن التشبيه المقلوب ال يكون فيه المشبه حسيا والمشبه به عقليا فحسب
فقد يتأتى والطرفان حسيان.

مفاهيم
التشبيه الحسي
التشبيه العقلي

هو الذي يدرك بإحد الحواس الخمس الظاهرة السمع
والبصر والشم واللمس والتذوق.
هو الذي ال يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة.

التشبيه الخيالي هـو الذي تكـون صـورته الكليـة متخيـلة ،وعنـاصره
الجـزئيـة مـدركة بالحواس.

التشبيه الوهمي هـو المتـوهـم الذي ال يـدرك ،وإذا أدرك فسيـدرك بإحـدى
الحـواس الخمس.
ِ
ِ
التشبي ُه
قوى
ُ
المقلوب هو جـعل المـش َّبه مش َّبها بـه با ِّدعـاء َأ َّن وجه الشبه فيه َأ َ
ظهر سواء كان أمرا عقليا أو حسيا.
و َأ ُ
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التدريبات
أشر بعالمة ( )أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة ( )أمام العبارة الخطأ فيما يأتي:
 1التشبيه المقلوب يأتي على خالف األصل مبالغة وادعاء.
 2التشبيه العقلي الوهمي لو أدرك سيدرك بإحدى الحواس الخمس.
3
4
5
6

التشبيه الخيالي ضرب من ضروب التشبيه الحسي.
التشبيه الوهمي لم يرد في القرآن الكريم.

2

وك ََأ َّن الما َء في الصفاء طبا ُعه.

4

وك ََأ َّن نَشر الروض حس ُن سيرته.

3

وك ََأ َّن ضو َء النهار جبينُه.

األنشطة اإلثرائية

التشبيه الحسي ورد بكثرة في القرآن الكريم .

التشبيهات الغرزية ضرب من ضروب التشبيهات الحسية.

التدريب الثاني

َوع طرفي التشبيه من حيث الحسية والعقلية ،فيما يأتي:
َب ِّي ْن ن َ

 1قال تعالى :ﮋ ﰅ ﰆ ﰇﮊ

 2قال تعالى :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ
 3قال تعالى :ﮋ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ
 4قال تعالى :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﮊ

5

قال الشاعر ،وينسب لعبد المطلب جد النبي  كما في خزانة األدب:
ِ
ِ
ِ
ـم َقل
ال َين ِْز ُل ا ْل ْ
ـمجدُ إِال في َمن َِازلنَا *** كَالن َّْو ِم َل ْي َس َل ُه َم ْأ َوى س َوى ا ْل ُ

7

قال الشاعر ،وينسب لإلمام علي بن أبي طالب:
الزج ِ
ِ
ب
اجة ك َْس ُرها ال ُي ْش َع ُ
وب إِ َذا َتنَا َف َر ُو ُّد َها *** ش ْب ُه ُّ َ َ
إِ َّن ا ْل ُق ُل َ

6

قال عنترة بن شداد:
ِ
وأنَا المنِ َّية ِحي َن ت َْشت ِ
اآلج ِ
ال
َج ُر ا ْل َقنَا *** َوال َّط ْع ُن منِّي َسابِ ُق َ

8

قال بشار بن برد:
ؤوسنَا *** و َأسيا َفنَا َلي ٌل تَهاوى كَو ِ
َأن م َثار النَّ ْق ِع َفو َق ر ِ
اك ُبه
َ
ْ َ َ
َ ْ َ
ْ ُ
ك َّ ُ َ
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حدِّ ْد المشبه ،والمشبه به ،ووجه الشبه ،ونوع التشبيه فيما يأتي:
ِ
 1ك َّ
الرقة أخال ُقه.
َأن النسيم في

الوحدة اخلامسة

التدريب األول

التدريب الثالث

نوع طرفي التشبيه من		
نشاط  1من خالل مطالعتك للقرآن الكريم ،اذكر بعض اآليات التي تبين َ
حيث الحسية والعقلية.

نشاط  2من خالل تعاملك مع شبكة المعلومات الدولية ،قم بكتابة بحث عن نو ِع طرفي		
التشبيه من حيث الحسية والعقلية.

األجوبة المقررة
إجابة التدريب األول
1

( )التشبيه المقلوب يأتي على خالف األصل مبالغة وادعاء.

3

( )التشبيه الخيالي ضرب من ضروب التشبيه الحسي.

2
4
5
6

( )التشبيه العقلي الوهمي لو أدرك سيدرك بإحدى الحواس الخمس.
( )التشبيه الوهمي لم يرد في القرآن الكريم.

( )التشبيه الحسي ورد بكثرة في القرآن الكريم .

( )التشبيهات الغرزية ضرب من ضروب التشبيهات ا لحسية.
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إجابة التدريب الثاني

3

الطرفان متفقان في العقلية ،فالمشبه (البيع) عقلي ،والمشبه به (الربا) عقلي.

2

الطرفان مختلفان ،فالمشبه (الهيئة الحاصلة من صورة اليهود الذين حملوا التوراة في
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.

4

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)،
ِ
الم َق ِل) عقليان.
والمشبه به (النوم الذي ليس له مأوى
سوى ُ

5
6

الطرفان مختلفان فالمشبه (حـال الشاعر في المعركة وقت اشتجـار القنـا) ،حسي،
والمشبه به (المنية) عقلي.

8

الطرفان متفقان فالمشبه( :هيئة الغبار فوق الرؤوس تتخلله السيوف بوميضها وحركاتها
المتوافتة) حسي حقيقي ،والمشبه به( :صورة ليل مظلم تتهاوى كواكبه في جهات
متوافتة)حسي خيالي.

7

الطرفان مختلفان فالمشبه (القلوب المتنافرة) عقلي ،والمشبه به (الزجاجة المنكسرة
التي ال تلتئم) حسي.

إجابة التدريب الثالث
1
2
3
4
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المشبه النسيم ،المش َّبه به أخالق الممدوح ،وجه الشبه الرقة ،نوع التشبيه مقلوب.
المشبه الماء ،المشبه به طباعه ،وجه الشبه الصفاء ،نوع التشبيه مقلوب.
المشبه ضوء النهار ،المشبه به جبينه ،وجه الشبه اإلشراق ،نوع التشبيه مقلوب.
المشبه نَشـر الروض ،المشبه بـه حسـ ُن سيرته ،وجه الشبه األثر الجميـل ،نوع
التشبيه مقلوب.

الوحدة اخلامسة

1

الطرفان متفقان في الحسية ،المشبه :الضمير في كأن (هن) حسي ،والمشبه به (بيض
مكنون) حسي.

الدرس الرابع

أحوال الطرفين «المشبه والمشبه به» من
حيث اإلفراد والتركيب والتعدد

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ.
 2يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ..
 3ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺮﺩ.
 4يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ألحوال ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺮﺩ.
 5يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ.
 6ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ.
 7ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﺇﻟﻴﻪ.
وصف الدرس

ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻭﺍﳌﺮﻛﺐ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ،ﺛـﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﺗـﻔﺼﻴﻼ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ،ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﱰﻛـﻴﺐ ،ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ،ﺛـﻢ ﻳـﺒﲔ ﺍﻟﻔـﺮﻕ ﺑﲔ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩ.
شرح الدرس

 1ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ

ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﻔﺮﺩﻳﻦ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﲈ ﻋﻨﴫﺍ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻏﲑ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ.
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺮﻛﺒﲔ :ﺃﻥ ﻳﻜـــﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﲈ ﺻﻮﺭﺓ ﺃﻭ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﻭ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺎﺻﻠﺔ
ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺗﻀﺎﻣﺖ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﺖ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭﺕ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ.
ﻭﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﻳﻦ :ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻻ ﻋﲆ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻡ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻡ
ﻭﺍﻻﻟﺘﺌﺎﻡ ﺑﻞ ﻋﲆ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ.
ﻭﻛﻞ ﻧﻮﻉ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﻟﻪ ﺗﻘﺴﻴﲈﺕ ﻣﻬﻤﺔ ،ﻭﻓﺮﻭﻕ ﺩﻗﻴﻘﺔ ﺳﻨﺬﻛﺮﻫﺎ ﻟﻚﹶ ﺗﻔﺼﻴﻼ.
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 2ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ

َو َّ
َف األَ َش ْل
الش ْم ُس كا ْل ِم ْر ِآة في ك ِّ

***

لما َر َأ ْيت َُها َبدَ ْت َف ْو َق ا ْل َج َب ْل
َّ

ﻓﺈﻥ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻫﻮ :ﺍﻟﺸﻤﺲ ﻋﲆ ﺍﻹﻃﻼﻕ ﺩﻭﻥ ﺃﻱ ﻗﻴﺪ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻮ  :ﺍﳌﺮﺁﺓ ﺑﻘﻴﺪ ﻛﻮﳖﺎ ﰲ ﻛﻒ ﺍﻷﺷﻞ.
ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻤﻔﺮﺩ ﻣﻄﻠﻖ ،ﻛﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﺁﺓ ﰲ ﻛﻒ ﺍﻷﺷﻞ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ.
 3ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﱰﻛﻴﺐ

ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

األول :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ ﻛﲈ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﱰﻱ ﻳﺼﻒ ﻓﺮﺳﺎ:

ِ
َأر ِ
الر ِ
اج َعتِي َيدَ َ
اللؤا ِم
يش َ
اك بِ َأ ْع َ
ــوجـــ ِّي *** كَقـِدْ ِح النَّبـْ ِع في ِّ
َ
ِ
ِ
ـيــر ال َّظـال ِم
ـــر َي ْج ُلو *** بِـ ُغ َّـرتـِــه َد َيـاج َ
بِ َأ ْدهـ ََم كَال َّظال ِم َأ َغ َّ
ِ
ِ ِ
م ا ْلجها ِم()1
ت ََرى َأ ْح َجا َل ُه َيصـْ َعـدْ َن فيــه *** ُص ُعو َد ا ْل َب ْر ِق فـي ال َغ ْي ِ َ َ

	ﻭﳏﻞ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﺧﲑ ،ﻓﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻴﺌﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ،ﻭﺍﻟﺒﺤﱰﻱ
( )1قدح ﺍﻟﻨﺒﻊ :ﺳﻬﻢ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺷﺠﺮ ﺍﻟﻨﺒﻊ ،ﺷﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﺮﺳﻪ ﺍﻷﻋﻮﺟﻲ ﰲ ﻣﻼﺳﺘﻪ ﻭﺿﻤﻮﺭﻩ  .ﺃﺩﻫﻢ :ﻓﺮﺱ ﺃﺳﻮﺩ.
ﻏﺮﺗﻪ :ﻏﺮﺓ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﰲ ﺟﺒﻬﺘﻪ .ﺃﺣﺠﺎﻝ :ﲨﻊ ﺣﺠﻞ ،ﻭﺍﳌﺤﺠﻞ ﻣﻦ ﺍﳋﻴﻞ :ﺃﻥ ﺗﻜـﻮﻥ ﻗﻮﺍﺋﻤﻪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺑﻴﻀﺎ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ
ﺍﻟﺮﻛﺒﺘﲔ .ﺍﻟﻐﻴﻢ ﺍﳉﻬﺎﻡ :ﺍﻟﺴﺤﺎﺏ ﺍﻟﺪﺍﻛﻦ ﺍﻟﻜﺜﲑ ﺍﳌﻄﺮ.
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ﻭﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ
ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ [النور ،]٣٩ :ﻓﺎﻟﻄﺮﻓـﺎﻥ ﻫـﻨــﺎ
ﻣﺮﻛﺒـﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﴫ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ فصل ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﴏ ،ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ ﻭﺣﺪﻫـﻢ،
ﻭﻻ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺃﻋﲈﳍﻢ ﻭﺣﺪﻫﺎ ،ﻭﺇﻧﲈ ﻳﺮﺍﺩ ﺗﺸﺒﻴﻬﻬﲈ ﻣﻌﺎ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﻫﻨﺎ ﻫﻮ ﺻـﻮﺭﺓ ﺃﻋـﲈﻝ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻛـﻔـﺮﻭﺍ
ﰲ ﺑﻄﻼﳖﺎ ،ﻭﻋـﺪﻡ ﺍﻧﺘﻔﺎﻉ ﺃﺻﺤﺎﲠﺎ ﲠﺎ ،ﺣﻴﻨﲈ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﰲ ﺃﺷﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺫﻟﻚ ﺍﻻﻧﺘﻔﺎﻉ ،ﻭﺍﳌﺸﺒـﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﴎﺍﺏ ﺑﻘﻴﻌﺔ ،ﳛﺴﺒﻪ ﺍﻟﻈﻤﺂﻥ ﻣﺎﺀ ،ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﻠﺒﻪ ،ﻭﻛﻠﲈ ﺑﻠﻎ ﺑـﻪ ﺳﻌﻴﻪ ﻣﺮﺣـﻠﺔ ،ﻭﺟــﺪﻩ
ﻳﺘـﺤﺮﻙ ﺃﻣـﺎﻣﻪ ،ﻭﻳﻔﻠـﺖ ﻣـﻦ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ،ﻭﺑـﻌﺪ ﻫـﺬﺍ ﺍﳉـﻬﺪ ﺍﳌﺘﻮﺍﺻﻞ ،ﻭﺍﳌﻌﺎﻧﺎﺓ ﺍﻟﺸﺎﻗﺔ ﻳﺼـﻞ ﺇﱃ
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ُيخيل ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻧﻪ ﻣﺎﺀ ،ﻓﻠﻢ ﳚﺪﻩ ﺷﻴﺌﹰﺎ؛ ﻓﺘﺘﻀﺎﻋﻒ ﻟـﺬﻟﻚ ﺣﴪﺗﻪ ،ﻭﻳﺸﺘﺪ ﻳﺄﺳـﻪ ﻭﻗﻨﻮﻃـﻪ،
ﻭﻟﻴﺲ ﻫﺬﺍ ﻭﺣﺴﺐ؛ ﺑﻞ ﺇﻧﻪ ﳚﺪ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺠﺄﺓ ﺃﻣﺎﻡ ﻫﻮﻝ ﺭﻫﻴﺐ ،ﻳﻤﺴﻚ ﺑﺘﻼﺑﻴﺒﻪ ،ﻭﻳﻘﻮﺩﻩ ﺇﱃ ﺣﺘـﻔﻪ
ﻭﻫﻼﻛﻪ ،ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻟﻜﺎﻓﺮ ﳛﺴﺐ ﺃﻥ ﺃﻋﲈﻟﻪ ﰲ ﺩﻧﻴﺎﻩ ﻧﺎﻓﻌﺔ ﻟﻪ ﰲ ﺁﺧﺮﺗﻪ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘـﻴﺎﻣﺔ ،ﻭﻗـﺪﻡ
ﻋﲆ ﺭﺑﻪ ،ﻻ ﳚﺪ ﳍﺎ ﺃﺛﺮﹰﺍ ﻣﻦ ﺛﻮﺍﺏ ،ﺃﻭ ﲣﻔﻴﻒ ﻋﺬﺍﺏ ،ﻓﺎﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻛـﲈ ﺗـﺮ ﻣـﺮﻛﺒـﺎﻥ ﻣـﻦ ﻋﻨـﺎﴏ
ﺗﻀﺎﻣﺖ ﻭﺗﻼﺻﻘﺖ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭﺕ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ.
الثاني :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻱ:
َّ
ﻭﹶﻛﺄﻥ ُم ْح َم َّر ﺍﻟﺸﱡﻘﹶﻴﹾـ
ﻳﹶﺎﻗﹸﻮﺕﹴ ن ِ
ُـش ْر
ﺃﹶﻋﹾﻼﹶﻡﹸ

***

***

ـﻖﹺ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﹶﺼﹶﻮﱠﺏﹶ ﺃﹶﻭﹾ ﺗﹶﺼﹶﻌﱠﺪْ
ﻥﹶ َع َلى ﺭﹺﻣﹶﺎﺡﹴ ﻣﹺﻦﹾ ﺯﹶﺑﹶﺮﹾﺟـﹶﺪْ

الرياح ألعلى وألسفل) ﻣﻔـﺮﺩﹲ ﻣﻘـﻴﺪ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ به:
فإن المشبه( :ﺷﻘﺎﺋﻖ ﺍﻟﻨﻌﲈﻥ ﺍﻟﺘﻲ ت َ
ُح ِّركُها ِّ
ٍ
ِ
ٍ
ﺯﹶﺑﹶﺮﹾﺟﹶﺪ أخضـر) ﻣﺮﻛﺐﹲ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﺗﻀﺎﻣﺖ
(أعالم مـن ﻳﺎﻗﻮﺕ أحــمر نُش ْـرﻥﹶ علـى ﺭﹺﻣﹶﺎﺡﹴ ﻣﹺﻦﹾ
ﻭﺗﻼﲪﺖ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭﺕ ﻋﲆ ﻫﻴﺌﺔ ﻳﺘﻌﺬﺭ ﺍﻧﻔﺼﺎﳍﺎ.
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺼﻨﻮﺑﺮﻱ ﰲ ﺍﻟﻨﻴﻠﻮﻓﺮ:
ﻛﹸﻠﱡﻨﹶﺎ ـــﺎﺳﹺﻂﹸ ﺍﻟﹾﻴﹶﺪﹺ
ﺑﹶ
ﻛﹶﺪﹶﺑﹶﺎﺑﹺﻴﺲﹺ ﻋﹶﺴﹾﺠﹶﺪﹺ

***

***

ﻧﹶﻴﹾﻠﹸﻮﻓﹶﺮﹴ ن ِ
َــدي
ﻧﹶﺤﹾﻮﹶ
ِ
ﺯﹶﺑﹶﺮﹾﺟﹶﺪ
ﻗﹸﻀﹾﺒﹸﻬﹶﺎ ﻣﹺﻦﹾ
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الوحدة اخلامسة

ﺍﳌﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻳﻠﺤﻆ ﺃﻧﻪ ﻻ ﳜﺮﺝ ﻋﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
ﺍﻷﻭﻝ :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﳎﺮﺩ ﺑﻤﻔﺮﺩ ﳎﺮﺩ ،ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻃﺮﻓﺎﻩ ﻣﻔﺮﺩﺍﻥ ﻣﻄﻠﻘﺎﻥ ،ﺃﻱ :ﻏـﲑ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ،ﺑﺄﻱ ﻗﻴﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻘﻴﻮﺩ ،ﻛﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳋﺪ ﺑﺎﻟﻮﺭﺩ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﺮ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ،ﻭﺍﻟﺮﻳﻖ ﺑﺎﳋﻤﺮ ،ﻭﺍﻟﺒﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻔﻴﻞ ،ومـن هذا قوله
تعالى :ﮋ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﮊ [البقرة.]١٨٧:
ﺍﻟﺜﺎﲏ :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻤﻔﺮﺩ ﻣﻘﻴﺪ ،ﺳـﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﻴﺪﹸ ﺟﺎﺭﺍ ﻭﳎﺮﻭﺍ ،ﺃﻭ ﻇﺮﻓﺎ ،ﺃﻭ ﺣـﺎﻻ ،ﺃﻭ ﺻـﻔﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺍﻟﺼﻐﺮ ﻛﺎﻟﻨﻘﺶ ﻋﲆ ﺍﳊﺠﺮ.
ﻭﻣﺜﻞ :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺭﻳﻖ ﺍﳌﺤﺒﻮﺑﺔ ﻭﻗﺖﹶ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﺑﺎﳋﻤﺮﹺ ﺍﳌﻌﺘﻘﺔﹺ .
ﻭﻣﺜﻞ ﻗﻮﳍﻢ :ﻫﻮ ﻛﺎﳊﺎﺩﻱ ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺑﻌﲑ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻤﻔﺮﺩ ﻣﻘﻴﺪ ،ﻛﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ:

ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻴﺎﺽ ﺣﺠﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺱ ﻋﲆ ﺍﻻﻧﻔﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﱪﻕ ﺑﻞ ﻣﻘﺼﻮﺩﻩ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣـﻦ
ﳐﺎﻟﻄﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻠﻮﻧﲔ ﺑﺎﻵﺧﺮ ﰲ ﺍﳌﺸﺒﻪ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ.

ﻳﹶﺎ ﺻﹶﺎﺣﹺﺒﹶﻲﱠ ﺗﹶﻘﹶﺼﱠﻴﹶﺎ ﻧﹶـﻈﹶﺮﹶﻳﹾﻜﹸﲈ ***
ﺗﹶﺮﹶﻳﹶﺎ ﳖﹶﹶﺎﺭﺍ ﻣﹸﺸﹾﻤﹺﺴﹰﺎ ﻗﹶﺪﹾ َشا َب ُه ***

ﺗﹶﺮﹶﻳﹶﺎ ﻭﹸﺟﹸﻮﻩﹶ األَ ْر ِ
ض ﻛﹶﻴﹾﻒﹶ ت َُص َّو ُر
ﻤﹺ
ــﺮ
ﺯﹶﻫﹾﺮﹸ ﺍﻟﺮﱡﺑﹶﺎ ﻓﹶﻜﹶﺄﹶﻧﱠﻤﹶ ﻫﹸ ــﻮﹶ ﻣﹸ ـﻘﹾ ـ ُ

ﻓﺎﳌﺸﺒﻪ ﻣﺮﻛﺐ :ﻭﻫﻮ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺭ ﺍﳌﺸﻤﺲ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﺧﺘـﻠـﻄـﺖ ﺑـﻪ ﺃﺯﻫـﺎﺭ ﺍﻟﺮﺑـﻮﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﲑﺓ
ﺍﳌﺘﻜﺎﺛﻔﺔ ،ﻓﻨﻘﺼﺖ ﺍﻷﺯﻫﺎﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﻔﺔ ﺑﺎﺧﴬﺍﺭﻫﺎ ﻣﻦ ﺿﻮﺀ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺍﻟﻀـﻮﺀ ﻳﴬﺏ ﺇﱃ
ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ :ﺍﻟﻠﻴﻞ ﺍﳌﻘﻤﺮ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻔﺮﺩ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﻛﲈ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻷﺛﲑ ( :ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﻌﲈﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﱃ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ)(.)1
 4ﺃﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻮﺣﺪﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ
ً
أول :ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻠﻔﻮﻑ

ﻭﺳـﻤـﻲ ﻣﻔﺮﻭﻗﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻓﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺒـﻬﺎﺕ ،ﻭﺍﳌﺸﺒـﻬﺎﺕ بها ،ﻭﱂ ﳚــﻤﻊ كـال ﻣﻨﻬﺎ ﰲ
ﻗﺮﻥ ﻭﺍﺣﺪ.

ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻣﺮﺀ ﺍﻟﻘﻴﺲ:
ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻗﹸﻠﹸﻮﺏﹶ ال َّط ِري ﺭﹶﻃﹾﺒﹰﺎ ﻭﹶﻳﹶﺎﺑﺴﹰﺎ

***

ال()2
ف ا ْلب ِ
َلدَ ى وك ِْرها ا ْلعنَّاب ْ
وال َش ُ

َ

َ

َ

َ

ﺣﻴﺚ ﺃﺗﻰ ﺍﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺃﻭﻻ ﺑﹺﻤﺸـﹶﺒﱠﻬﹶﲔ ﳘﺎ :ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﺮﻃﺒـﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻄـﲑ
ﻋﻄﻒ ﺃﹶﺣﹶﺪﹶ ُه َما ﻋﲆ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺟﻌﻠﻬﲈ ﻣﻌﺎ ﰲ ﻃﺮﻑ ،ﻭﺟﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺑﹺﻤﺸﹶﺒﱠﻬﹶﲔ بهما:

( )1المثل السائر البن األثير تحقيق ﺍﻟﺸﻴﺦ ﳏﻤﺪ ﳏﻴﻲ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ  ،٣٩٧/١ﺗﻘﺼﻴﺎ ﻧﻈﺮﻳﻜﲈ :ﺃﺑﻠﻐﺎ ﺃﻗﴡ ﻧﻈﺮﻳﻜﲈ ﻭﻏﺎﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺒﻠﻐﺎﻧﻪ،
ﻭﺍﺟﺘﻬﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﻈﺮ .ﺗﺼﻮﺭ :ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺗﺘﺼﻮﺭ ﻓﺤﺬﻓﺖ ﺇﺣﺪ ﺍﻟﺘﺎﺀﻳﻦ.
( )2ﺍﻟﹾﻌﹸﻨﱠﺎﺏﹸ  :ﺛﻤﺮ َأ ْح َمر ﻟﺸﺠﺮﺓ ﺗﹸﺴﹶﻤﱠﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﺏ ﺃﻳﻀﺎ .ﺍﳊﺸﹶﻒﹸ ﺍﻟﺒﺎﱄ :ﻳﺎﺑﺲﹸ ﺍﻟﺘﱠﻤﹾﺮﹺ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻫﺐ ﻣﺎﺅﻩ ﻭﻛﹸﻞﱡ ﺧﲑ فيه.
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ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺮﻗﺶ ﺍﻷﻛﱪ:

ﺣﻴﺚ ﺃﻭﺭﺩ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﺍﳌﺸﺒﻪ :ﺍﻟﻨﴩ(ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ) ﻭﻗﺮﻧﻪ ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﳌﺴﻚ ،ﺛﻢ أتبـع ﺫﻟـﻚ
ﺑﺘـﺸﺒﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺪﺃ ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ :ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺛـﻢ ﺃﺗﺒﻌﻪ ﺑﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺪﻧـﺎﻧﲑ ،ﺛـﻢ ﻓـﻌﻞ ﺫﻟـﻚ ﻋﻴﻨﻪ ﰲ ﺍﻷﺧـﲑ
ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻷﻛﻒ ﺑﺎﻟﻌﻨﻢ ﻭﻫﻮ ﺷﺠﺮ ﻟﻪ ﺛﻤﺮ ﺃﲪﺮ ﻳﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﻥ ﺍﳌﺨﻀﻮﺏ.

ﻫﻮ ﻣﺎ ﺃﹸﰐ ﻓﻴﻪ ﺑﺎﳌﺸﺒﻬﲔ ﻣﻌﺎ ،ﺛﻢ ﺑﺎﳌﺸﺒﻬﲔ ﲠﲈ ﻣﻌﺎ

ُ

ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺄﰐ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ﺑﻤﺸﺒﱠﻪ ﻭﻣﹶﺸﹶﺒﱠﻪﹴ ﺑﻪ ،ﺛﻢ ﻳﹸﺘﹾﺒﻌﹸﻪﹸ ﺑﻤﺸﺒﱠﻪﹴ ﻭﹶﻣﹸﺸﺒﱠﻪﹴ ﺑﻪ ،ﺛﻢ ﺁﺧﺮ ﻭﺁﺧﺮ،
ﻭﻫﻜﺬﺍ
ُف َعن َْم
اف األَك ِّ
َّش ِم ْس ٌك ،وا ْل ُو ُجو ُه َدنَا *** نِ ٌري َوأ ْط َر ُ
الن ْ ُ

ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﲠﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

ُ

ثان ًيا :ﺍﳌﻔﺮﻭﻕ

ثال ًثا :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺸﺒﻪ ،ﻭﻳﺘﻔﺮﺩ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ.
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ﻓﺎﳌﺸﺒﻪ :ﺍﻟﻨﻴﻠﻮﻓﺮ ﺍﻟﻨﺪﻱ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﻘﻴﺪ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ :ﺩﺑﺎﺑﻴﺲ ﻋﺴﺠﺪﹺ ﻗﻀﺒﻬﺎ ﻣﻦﹾ ﺯﺑﺮﺟﺪﹺ ﻣﺮﻛﺐ
ﺣﴘ ﺧﻴﺎﱄ ﻛﲈ ﺗﻘﺪﻡ ﻟﻚ ﻣﺒﺴﻮﻃﺎ.
ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩ ،ﻛﻘﻮﻝ ﺃﰊ ﲤﺎﻡ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺮﺑﻴﻊ:

ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﹾﻌﹸﻨﱠﺎﺏﹸ  :ﺍﻟﺬﻱ ﺷﺒﱠﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏﹶ ﺍﻟﺮﱠﻃﹾﺒﹶﺔ.
ﺍﻟﺜﺎﲏ :ﺍﳊﺸﹶﻒﹸ ﺍﻟﺒﺎﱄ :ﺍﻟﺬﻱ ﺷﹶﺒﱠﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏﹶ ﺍﻟﻴﺎﺑﺴﺔﹶ ﻣﻦ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻄﲑ ،ﻭﻗﺪ ﻋﻄـﻒ ﺃﺣـﺪﳘـﺎ ﻋـﲆ
ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﺟﻌﻠﻬﲈ ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎ ﰲ ﻗﹶﺮﹶﻥﹴ ﻭﺍﺣﺪ.
ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻊ
ﻭﺳﻤﻲ ﻣﻠﻔﻮﻓﺎ؛ ﻷﻥ ﺍﳌﺸﺒﻬﺎﺕ ﻟﹸﻔﱠﺖ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﻗﺮﻥ ﻭﺍﺣﺪ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻬﺎﺕ ﲠﺎ َﻟ َّﻔ َ
ـﺖ ً
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﰲ ﻗﺮﻥ ﻭﺍﺣﺪ.

ﻛﻘﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:

ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩ

ﻓﺎﳌﺸــﺒﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﺷـﻴﺌﺎﻥ :ﺻـﺪﻍ ﺍﳌﺤﺒـﻮﺏ ،ﻭﺣـﺎﻝ ﺍﻟﺸـﺎﻋﺮ ﺑﻌـﺪ ﻓﺮﺍﻕ ﳏﺒﻮﺑﺘـﻪ ﻟـﻪ،
ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﳾﺀ ﻭﺍﺣﺪ :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻠﻴﺎﱄ ،ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺍﳊﺎﻝ ﰲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﻛﲈ ﻫﻮ ﻭﺍﺿﺢ.
سوى ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺒﱠﻬﺎﺕﹺ ﰲ ﺍﻟﻌﺪﺩ.
ﻭﺳﻤﻲ تشبيه التسوية؛ ألن منشئ التشبيه َّ
راب ًعا :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳉﻤﻊ
ﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻭﻳﺘﻔﺮﺩ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻷﻭﻝ ﺍﳌﺸﺒﻪ.
ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻌﻠـﻢ ﻛﺎﳌـﺎﺀ ﻭﺍﳍﻮﺍﺀ ،ﻓﺎﳌﺸﺒﻪ ﻭﺍﺣـﺪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻌﻠﻢ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺎﺀ والهواء.ﻭﻣﺜﻠﻪ
ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﱰﻱ:
ول ﻣﹶﻜﹶﺎﻥﹺ
ﺍﻟﺼﱠﺒﹶﺎﺡ *** َأ ْغ َيدُ َم ْجدُ ُ
ﺍﻟﹾﻮﹺﺷﹶﺎﺡ
ﺑﹶﺎﺕﹶ ﻧﹶﺪﹺﻳﲈ ﺣﹶﺘﱠـﻰ
ْ
ْ
ـؤ ُل ٍؤ *** من ََّض ٍ
ــد َأو بر ٍد َأو َأ َقـــاح()1
ك َ
َّـما َي ْب ِس ُم َعـ ْن ُل ْ
ْ
ْ ََ ْ
ُ
َـأن َ

ﺍﳌﺸـﺒﱠﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻴـﺖ ﺍﻟﺜﺎﲏ ﺃﺳﻨـﺎﻥ ﺍﻷﻏﻴﺪ ﻭﺍﺣــﺪ ،ﻭﺍﳌﺸــﺒﱠﻪﹸ ﺑﻪ ﻣﺘـﻌﺪﱢﺩ ،ﻭﻫـﻮ :ﺍﻟﻠﺆﹾﻟﹸﺆﹸ ﺍﳌﻨـﻀﱠﺪ،
ﻭﺍﻟﹾﱪد ﻭﺍﻷﻗﺎﺡ.
ﻭﺳﻤﻲﹶ ﺑﺘﺸﺒﻴﻪﹺ ﺍﳉﻤﻊﹺ؛ ﻷﻥ ﻣﻨﺸﺊ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﻓﺮﺩ ﺍﳌﺸﺒﻪ ،ﻭﲨﻊ ﺍﳌﺸﺒﻬﺎﺕ ﲠﺎ.

( )1ﺍﻷﻏﹾﻴﹶﺪﹸ :ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻨـﺎﻋـﻢ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﹶﺘﹶـﲈﻳﻞ ﻭﻳﺘـﺜﻨﱠﻰ ﰲ لِ ٍ
يـنَ .م ْج ُ
دول ﻣﹶﻜﺎﻥﹺ ﺍﻟﻮﹺﺷﹶﺎﺡ :ﺃﻱ :ﻣﻠﻔﻮﻑﹸ ﺍﻟﻘـﺎﻣﺔ ﺣﹶﺴﹶﻨﹸﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﻮﹺﺷﺎﺡﹸ ﻧﺴﻴﺞ ﻋﺮﻳﺾﹲ
ﻳﹸﺮﹶﺻﱠﻊﹸ ﺑﺎﳉﻮﻫﺮ ،ﺗﹶﺸﹸﺪﱡﻩﹸ ﺍﳌﺮﺃﺓ ﺑﲔ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻭﻛﹶﺸﹾﺤﹶﻴﹾﻬﺎ .ﻣﹸﻨﹶﻀﱠﺪﹲ  :ﻣﺮﺻﻮﻑ ﺑﺘﻨﺎﺳﹸﻖ .ﺃﹶﻗﹶﺎﺡ :ﲨﻊ ﺃﹸﻗﹾﺤﹸﻮﺍﻧﹶﺔ ،ﻭﻫﻮ ﻧﺒـﺖ ﺯﹶﻫﹾﺮﹸﻩ ﺃﺻﻔـﺮ ﺃﻭ ﺃﺑﻴـﺾ ،ﻭﺭﻗـﻪ
ﻛﺄﺳﻨﺎﻥ ﺍﳌﻨﺸﺎﺭ ،ﺗﺸﺒﹼﻪ ﺍﻷﺳﻨﺎﻥ ﺑﺎﻷﺑﻴﺾ ﻣﻨﻪ.

150

ﺍﻟﺴﻴﻒ
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اﻷﺳﺪ
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البِ ِ
ﹺ
ُ
ﻛﹺﻼﹶها ﻛﹶﺎﻟﻠﱠﻴﹶــﺎﱄ
ﻭﹶﺣﹶﺎﱄ ***
يب
ﺻﹸﺪﹾﻍﹸ ْ َ
ﻭﹶﺛﹶﻐﹾﺮﹸﻩﹸ ﻓﹺ
َ
ﺻﹶﻔــــــﺎﺀﹴ *** ﻭﹶﺃﹶﺩﹾﻣﹸﻌﹺﻲ ﻛﹶﺎﻟﱠﻶﱄ

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺎ ﻣﴣ ﻣـﻦ ﺃﻣﺜـﻠﺔ ﻣﺘﻨـﻮﻋﺔ ﻳﺘـﻀﺢ ﺟﻠﻴﺎ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻭﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻓﻜـﻞ ﻣـﻨﻬﲈ
ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﴫ ،ﻭﻟﻜﻦﱠ ﻋﻨﺎﴏ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﲆ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﻟﺘﺌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤـﺎﻡ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺼﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﴏ ،ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﻛﻞ ﻃﺮﻑ ﺑﺄﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻻ ﻧﺎﺩﺭﺍ.
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻓﻬﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﲆ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ.
ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴـﻨﻬﲈ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻋﻦ ﺗﺸﺒﻴـﻪ ﻭﺍﺣـﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜـﺮ ،ﻭﳚﻮﺯ
ﻛﺬﻟـﻚ ﺗﻘـﺪﻳﻢ ﺃﺣـﺪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴـﻬﺎﺕ ﻋﲆ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘـﺸـﺒﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﻔـﺴﺪ ،ﻭﻻ ﻳﺘـﺄﺗﻰ ﻫـﺬﺍ ﰲ
ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﺒﺘﺔ.
فإذا قلنا( :ﺯﻳﺪ ﻛﺎﻷﺳﺪ ﺑﺄﺳﺎ ،ﻭﺍﻟﺴﻴﻒ ﻣـﻀﺎﺀ ،ﻭﺍﻟﺒـﺤﺮ ﺟﻮﺩﺍ) ﻻ ﳚـﺐ ﺃﻥ ﻳـﻜـﻮﻥ ﳍﺬﻩ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﳐـﺼﻮﺹ ،ﺑـﻞ ﻟﻮ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺒﺤﺮ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﻴﻒ ﺟﺎﺯ ،ﻭﻟﻮ ﺣﺬﻓﻨﺎ
ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺜﻼﺛﺔ ﱂ ﻳﺘﻐﲑ ﺣـﺎﻝ ﻏﲑﻩ ﰲ ﺇﻓـﺎﺩﺓ ﻣﻌﻨﺎﻩ ،ﺑﺨـﻼﻑ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻓﺈﻥ ﺍﳌﻘﺼﻮﺩ ﻣﻨﻪ ﳜﺘﻞ
ﺑﺈﺳﻘﺎﻁ ﺑﻌﺾ ﺍﻷﻣﻮﺭ؛ ﻧﻈﺮﺍ ﻟﺘﻼﲪﻪ ﻭﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻋﻨﺎﴏﻩ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻟﺘﺸﻜﻞ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ.

ملخص الدرس

	 1ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮﺩ.

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﲆ ﴐﺑﲔ:

الحظ أن

ﺃﺣﺪﳘﺎ :ﻣﺎ ﻻ ﻳﺼﺢ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﲈ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ.

 2تشبيه مركب.
 3تشبيه متعدد.

ﺍﻟﺜﺎﲏ :ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻛﻞ ﺟﺰﺀ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺃﺣﺪ ﻃﺮﻓﻴﻪ ﺑﲈ ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﻣﻦ
ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﳊﺴﻦ ﻭﺍﻟﺮﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻣﻦ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﱰﻛﻴﺐ
ﺗﺘﻼﺷﻰ ﻭﺗﻨﺘﻬﻲ.

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻳﺄﰐ ﻋﲆ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﺣﻮﺍﻝ
األول

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻤﻔﺮﺩ ﻣﻄﻠﻖ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻤﻔﺮﺩ ﻣﻘﻴﺪ.

ﺍﻟﺜﺎﲏ

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻤﻔﺮﺩ ﻣﻘﻴﺪ.

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻣﻔﺮﺩ ﻣﻘﻴﺪ ﺑﻤﻔﺮﺩ ﻣﻄﻠﻖ.

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻋﲆ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺿﺎﻉ
األول

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ.

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩ.

ﺍﻟﺜﺎﲏ

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ.

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻳﺄﰐ ﻋﲆ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺻﻮﺭ
ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻷﻭﱃ

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻠﻔﻮﻑ :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺸﺒﻬﺎﺕ ﻣﻌﺎ ﺛﻢ ﺍﳌﺸﺒﻬﺎﺕ
ﲠﺎ ﻣﻌﺎ.

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰐ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺍ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ
ﻭﺍﺣﺪﺍ.

ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
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ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺮﻭﻕ :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺛﻢ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ
ﺩﻭﺍﻟﻴﻚ.

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳉﻤﻊ :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺄﰐ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺍ.

الحظ أن
انتبه إلى أن
انتبه إلى أن
مفاهيم

الوحدة اخلامسة

ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

إثراءات

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﳚﻮﺯ ﺍﻻﺳﺘﻐﻨﺎﺀ ﻓﻴﻪ ﻋﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ،ﻭﳚﻮﺯ ﻛﺬﻟﻚ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﻋﲆ ﺍﻵﺧﺮ ،ﻭﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﻻ ﻳﻔﺴﺪ ،ﻭﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ
ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ اﻟﺒﺘﺔ.
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﲆ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﻟﺘﺌﺎﻡ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻭﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻡ.
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﲆ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ.

األول
ﺍﻟﺜﺎﲏ

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﻔﺮﺩﻳﻦ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﲈ ﻋﻨﴫﺍ
ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻏﲑ ﻣﺮﻛﺐ ﻣﻦ ﺃﺟﺰﺍﺀ.

ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺮﻛﺒﲔ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﲈ ﻛﻴﻔﻴﺔ
ﺣﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺗﻀﺎﻣﺖ ﻭﺗﻼﺻﻘﺖ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭﺕ
ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ.

ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﻄﺮﻓﲔ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩﻳﻦ :ﺃﻥ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﳘﺎ ﻻ ﻋﲆ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻼﺻﻖ ﺑﻞ ﻋﲆ ﻭﺟﻪ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﻭﺍﻻﻧﻔﺼﺎﻝ.
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5

التدريبات
ﺃﴍ بعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ الخطأ ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:
1

التشبيه المركب ما كان متنزعا من أجزاء ضمت على جهة االلتحام.

3

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺮﻭﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻭﻳﺄﰐ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻭﺍﺣﺪﺍ.

2
4
5
6

التشبيه المتعدد ما تعددت أطرافه بوجه عام.

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳉﻤﻊ ،ﻭﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ.

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩ ﻳﺄﰐ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ.
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ.

7

ﻭﹶﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﹾﻜﹶﺄﹾﺱ فِـي ﻓﹶﻤﹺﻪﹺ
َ
ﻛﹶﺄﹶﻧﱠﻪﹸ
ﻭﻗﺎﻝ ﺃﲪﺪ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻫﺮ:
ﺇﹺنِّي ﻭﹶﺗﹶﺰﹾﻳﻴﻨﹺﻲ ﺑﹺﻤﹶﺪﹾﺣﹺﻲﹶ َم ْع َش ًرا

ِ
ﺧـﹺﻨﹾﺰﹺﻳـﺮ
ﺩﹸﺭﺍ َعـ َلـى
*** ﻛﹶـﻤﹸ ـﻌﹶﻠﱢﻖﹴ ًّ
ﻗﻮﻟﻨﺎ ﳌﻦ ﱂ ﳛﺼﻞ ﻣﻦ ﺳﻌﻴﻪ ﻋﲆ طائل( :هو كالقابض على الماء)

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﺫﻛﺮ ﻣﺜﺎﻻ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ ،ﻭﺍﳌﻔﺮﺩ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﺑﺎﳌﻄﻠﻖ ،ﻭالتشبيه ﺍﳌﻠﻔﻮﻑ،
ﻭﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ.

األنشطة اإلثرائية

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺜﺎﲏ

ِّﺑﲔ ﻧﻮﻉﹶ ﻃﺮﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:
1

2
3

4
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ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ:
ُ
ﺃﻭﱠﻝ ﺑــﺪﹾﺀﹺ ﺍﳌﺸﻴﺐﹺ ﻭﹶﺍﺣﹺ ــﺪﺓﹲ
ﻣﹺﺜﻞﹸ ﺍ ْل َح ِرﻳﻖﹺ ﺍﻟﹾﻌﹶﻈﹺﻴﻢﹺ ﺗﹶﺒﹾﺪﹶﺅﹸﻩﹸ
ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ:

ﺁﺭﹶﺍﺅﹸﻛﹸﻢﹾ ﻭﹶﻭﹸﺟﹸﻮﻫﹸﻜﹸﻢﹾ ﻭﹶﺳﹸﻴﹸﻮﻓﹸﻜﹸﻢﹾ
ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ:

ِ
ﺍﻟﺸﱠﻌﹾﺮ
*** ﺗﹸﺸﻌﹺﻞﹸ ﻣﺎ ﺟﺎﻭﹶﺭﹶﺕﹾ ﻣﻦﹶ
ُ
ﺃﹶﻭﱠﻝ ﺻـﹶﻮﹾﻝﹴ ﺻـﹶﻐﹺﲑﹶﺓﹸ َّ
الش َرر
***
***

اد َث ِ
في ا ْلح ِ
ات إِ َذا َد ُج َ
ون نُجوم
َ

ﻟﻴﻞﹲ ﻭﹶﺑﹶﺪﹾﺭﹲ ﻭﹶﻏﹸﺼﹾﻦﹲ
َخ ْم ٌر َوﺩﹸﺭﱞ ﻭﹶﻭﹶﺭﹾﺩ ﹲ ***
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺼﺎﺣﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﱠﺎﺩ ﰲ ﻭﺻﹾﻒﹺ ﺃﺑﻴﺎﺕﹴ ﺃﻫﹾﺪﹺﻳﹶﺖﹾ ﺇﻟﻴﻪ:
ِ
ﺃﺗﹶـﺘﹾﻨﹺﻲﹶ ﺑـﺎﻷﹶﻣﹾﺲﹺ ﺃﹶﺑﹾﻴﹶـﺎﺗﹸـﻪﹸ *** ﺗﹸﻌﹶﻠﱢﻞﹸ ﺭﹸﻭﺣﹺﻲ ﺑﺮﹶﻭﹾﺡﹺ
ﺍﳉﹾﹺﻨﹶﺎﻥ
اب *** وظِ ِّل األَم ِ
الش َر ِ
الش َب ِ
اب َو َب ْر ِد َّ
َك َب ْر ِد َّ
ـان و َن ْي ِل األَ َمـانِـي
َ
َ
ِ
ِ
َان ورج ِع ا ْل ِقي ِ
ِ
ان
الص َبا ***
َ
َو َص ْف ِو الدِّ ن َ َ ْ
الص َبا َونَسي ِم َّ
َو َع ْهد ِّ
***

***

ِ
اب فِي ِ
ﺷﹶﻔﹶﻖ
ه َل ُل َأ َّو ِل َش ْه ٍر َغ َ

الوحدة اخلامسة

التدريب األول

6

ﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﳌﻌﺘﺰ:

ﺷﹶ ـﻌﹾﺮﹲ ﻭﹶﻭﹶﺟﹾ ـﻪﹲ ﻭﻗـﺪُّ
ﺭﹺﻳﻖﹲ ﻭﹶﺛﹶ ـﻐﹾﺮﹲ ﻭﹶﺧـﹶﺪُّ

نشاط 1

ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻊ ﺃﻗﺮﺍﻧﻚ ،ﺗﺒﲔ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ،
ﻣﻊ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻧﻮﻉ.
نشاط 2

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﺘﻚ ﰱ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ،ﻭﺍﻷﺣﺎﺩﻳﺚ التي ﲢﻔﻈﻬﺎ ،ﻭﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ
ﺍﳌﻘﺮﺭ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﺫﻛﺮ ﺃﻣﺜﻠﺔ:
أ ﻷﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺮﺩ.

ب ﻷﻭﺿﺎﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ.
ج ﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ.
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األجوبة المقررة

1

( )التشبيه المركب ما كان متنزعا من أجزاء ضمت على جهة االلتحام.

3

( )ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺮﻭﻕ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻌﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻭﻳﺄﰐ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻭﺍﺣﺪﺍ.

2
4
5
6

( )التشبيه المتعدد ما تعددت أطرافه بوجه عام.

( )ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳉﻤﻊ ،ﻭﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ.
( )ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺑﺎﳌﻔﺮﺩ ﻳﺄﰐ ﻛﺜﲑﺍ ﰲ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﺏ.

( )ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ.

إجابة التدريب الثاني
1

الطرفان مركبان ،فالمشبه( :هيئة بدء الشيب في بعض الشعرات ،ثم انتشاره في
ٍ
بشرارة ثم انتشار النار في المكان
الشعر كله) ،مركب ،والمشبه به( :هيئة بدء الحريق
كله) ،مركب.

3

الطرفان مـن قبيل التشبيه المتعدد ،فالمشبه فـي البيت األولٌ :
وبدر وغص ٌن)،
(ليل
ٌ
(شعر ووج ٌه وقدُّ ) ،متعدد.
وهـو متعدد ،والمشبه به:
ٌ

4

الطرفان من قبيل التشبيه المتعدد ،فالمشبه( :األبيات الشعرية التي أهديت للصاحب بن

2
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الطرفان من قبيل التشبيه المتعدد ،فالمشبه( :آراؤكم ووجوهكم وسيوفكم) ،متعدد،
والمشبه به( :نجوم) مفرد ،وهذا يسمى تشبيه التسوية.

6
7

الطرفان مفردان مقيدان ،فالمشبه( :المتكلم بقيد اتصـافه بتزيينه بمـدحـه معشرا) مـفرد
مقيد ،والمشبه بهَ ( :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.

إجابة التدريب الثالث
1

مثال ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺑﺎﳌﺮﻛﺐ قول أبي الطيب:
ادي فِي سم ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اء َعج ٍ
ي ُزور األ َع ِ
ب
اجة *** َأسنَّ ُت ُه في َجان َب ْيها ا ْلك ََواك ُ
َ َ
َ َ
َ ُ
مثال تشبيه ﺍﳌﻔﺮﺩ ﺍﳌﻘﻴﺪ ﺑالمفرد اﳌﻄﻠﻖ «العلم في الصغر كالنقش»

3

مثال التشبيه ﺍﳌﻠﻔﻮﻑ قول امرئ القيس:

2

4

ﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﻗﹸﻠﹸﻮﺏﹶ ال َّط ِير ﺭﹶﻃﹾﺒﹰﺎ ﻭﹶﻳﹶﺎﺑﺴﹰﺎ
مثال ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﺔ ،قول الشاعر:

ﺻﹸﺪﹾﻍﹸ ا ْل َحبِ ِ
ﹺ
يب
ﻭﹶﺣﹶﺎﱄ
ﻭﹶﺛﹶ ـ ﻓﹺــــﻲ ﺻـﹶﻔﹶﺎﺀﹴ
ﻐﹾﺮﹸﻩﹸ

***
***

***

ف ا ْل َبالِي
َّاب وا ْل َح َش ُ
َلدَ ى َوك ِْر َها ا ْل ُعن ُ
ﻛﹺﻼﹶ ُهما ﻛﹶﺎﻟﻠﱠﻴﹶﺎﱄ

ﻭﹶﺃﹶﺩﹾﻣﹸﻌﹺﻲ ﻛﹶﺎﻟﱠﻶﱄ

وثغر وخدُّ )،
والمشبه في البيت الثاني:
ودر وور ٌد) ،متعدد ،والمشبه بهٌ :
(ريق ٌ
(خمر ٌّ
ٌ
متعدد ،والتشبيه هنا يسمى تشبيها ملفوفا.

عباد في مديحه) ،وهـو مفرد ،والمشبه به :ثمانية أشياء جاءت كلها فـي البيتين الثاني
والثـالث ،متعدد ،والتشبيه هنا يسمى تشبيه الجمع.
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إجابة التدريب األول

5

الطرفان مركبان ،فالمشبه( :الهيئة الحاصلة من صورة الشارب والكأس تغيب فـي فمه)
مركب ،والمشبه به( :الهيئة الحاصلة من صورة هـالل َأ َّو ِل َّ
ـاب فِي
الش ْهر والذي َغ َ
َّ
الش َف ِق من دقته) مركب كذلك.

ﺍﻟﺪﺭﺱ اخلامس

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1ﻳﻌﺮﻑ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ.
 2يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻷﻗﺴﺎﻡ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴـﺐ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ.
 3ﻳﺬﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﴘ.
 4ﻳﺬﻛﺮ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ العقلي.
 5ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﳊﴘ.
 6يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺒﺪﻳﻌﺔ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﳊﴘ.
 7ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ الحسي ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ العقلي.
 8ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﳊﴘ ،ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ
ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﲇ.
وصف الدرس

ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﻗﺴﺎﻡ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ،
ﻭﺍﳋﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﳜﺘﺺ ﲠﺎ ﻛﻞ ﻗﺴﻢ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ.

شرح الدرس
تمهيد

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺮﻛﻦ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﻫـﻮ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣـﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻬﺎﺕ ﳛﺘـﺎﺝ ﺇﱃ
ﺗﺪﺑﺮ ﻭﺇﻧﻌﺎﻡ ﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻪ ،ﻭﺑﺨﺎﺻﺔ ﰲ ﺍﳌﺮﻛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﳊﺴﻴﺔ ،ﻭﳌﺎ ﻛﺎﻥ ﲠﺬﻩ ﺍﻟﺪﻗﺔ ﺃﻭﻻﻩ
ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﻮﻥ ﺍﻫﺘﲈﻣﺎ ﺧﺎﺻﺎ ،ﻭﻧﻈﺮﻭﺍ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺡﹴ ﻋﺪﻳﺪﺓ ،ﻭﻧﺴﺘﻄﻴﻊ ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ :ﺇﻥ ﻭﺟـﻪ ﺍﻟﺸـﺒﻪ ﻫـﻮ
ﺃﻛﺜﺮ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺗﻔﺮﻳﻌﺎ ﻭﺗﻨﻮﻳﻌﺎ.
ﻭﻣﻦ ﻳﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﺁﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻨﺜﺮﻳﺔ ﻋﲆ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﺃﻧﻮﺍﻋﻬﺎ
ﻳﺘﻀﺢ ﻟﻪ ﺟﻠﻴﺎ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻳﺮﺩ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﱰﺍﻛﻴﺐ ﻋﲆ ﺗﻘﺴﻴﲈﺕ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ﺳﻨﴩﻉ
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ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳊﴘ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺒﺎ ،ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺍ.

ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﻘﲇ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﺃﻭ ﻣﺮﻛﺒﺎ ،ﺃﻭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺍ.

ﻣـﻊ ﻣـﻼﺣﻈﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺟـﻪ ﺍﳌﺘﻌـﺪﺩ ﻻ ﻳﻜـﻮﻥ ﻛﻠﻪ ﻣﺘﻌﺪﺩﺍ ﺣﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻋـﻘﻠﻴﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ
ﺑﻌﻀﻪ ﺣﺴﻴﺎ ،ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻋﻘﻠﻴﺎ.
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﻻ ﳜـﺮﺝ ﻋﻨـﻬﺎ ﺃﻱ ﻭﺟـﻪ ﺷـﺒﻪ ﻛـﲈ ﺍﺳﺘﻘـﺼﺎﻩ ﻋﻠـﲈﺀ ﺍﻟﺒـﻼﻏﺔ ﻣـﻦ ﺧـﻼﻝ
ﺍﺳﺘﻘﺼﺎﺀ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻌﺮﰊ ،ﻭﻫﺎﻛﻢ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺎﻷﻣﺜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﳌﻮﺿﺤﺔ.

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ :ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﴘ
ﻣﺜﻞ :ﺍﳊﻤﺮﺓ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳋﺪ ﺑﺎﻟﻮﺭﺩ ،ﻭﻃﻴﺐ ﺍﻟﺮﺍﺋﺤﺔ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻨـﻜﻬﺔ ﺑﺎﻟﻌﻨﱪ ،ﻭﻟـﺬﺓ ﺍﻟﻄﻌﻢ ﰲ
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺮﻳﻖ ﺑﺎﳋﻤﺮ ،ﻭﻟﲔ ﺍﳌﻠﻤﺲ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳉﻠﺪ ﺍﻟﻨﺎﻋﻢ ﺑﺎﳊﺮﻳﺮ.
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ:

ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﴘ ﻻ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺇﻻ ﻣـﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﺣﺴﻴﲔ،
ﻛﲈ ﺍﺳﺘﺒﺎﻥ ﻟﻚﹶ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﺑﻮﺿـﻮﺡ؛ ﻓـﻮﺟﻮﻩ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﺍﻷﻣﺜـﻠﺔ ﺍﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ ﻛﻠـﻬﺎ ﺣـﺴﻴﺔ،
ﻭﻃﺮﻓﺎﻫﺎ ﺣﺴﻴﺎﻥ ،ﻭﻻ ﳚﻮﺯ ـ ﻛﲈ ﻳﻘﻮﻝ ﻋﻠﲈﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ـ ﺃﻥ ﻳﹸﺴﹾﺘﹶﻤﹶﺪﱠ ﺃﻣﺮﹲ ﺣﴘ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻘﻠﻴﲔ.

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﲏ :ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﻘﲇ

ﻣﺜﻞ :ا ْل َجراءة ﰲ ﺗﺸﺒـﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﺍﻟﺸﺠـﺎﻉ ﺑﺎﻷﺳﺪ ،ﻭﻋـﺪﻡ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳉﻬﻞ ﺑﺎﳌﻮﺕ،
ﻭﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺎﺱ ،ﻭﻋﺪﻡ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﺑﺎﻟﺴﱡﻨﹶﻦ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ.
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ:

ﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫـﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺼﺢ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌـﻘﲇ ﻣـﻦ ﻃﺮﻓﲔ -١ :ﺣﺴﻴﲔ،
 -٢ﻋﻘﻠﻴﲔ -٣ ،ﳐﺘﻠﻔﲔ ﻛﲈ ﻧﻮﺿﺤﻪ ﻟﻚ ﰲ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻵﺗﻴﺔ:

 1ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﺣﺴﻴﲔ ﻣـﺜﻞ :ﺍﳉﺮﺍﺀﺓ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﺍﻟﺸﺠـﺎﻉ ﺑـﺎﻷﺳﺪ ،ﻓﺈﻥ ﺍﳉﺮﺍﺀﺓ ﺃﻣﺮ ﻋﻘـﲇ،
ﻭﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﺃﻣﺮﺍﻥ ﺣﺴﻴﺎﻥ ،ﻭﻣﺜﻞ :ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻻﻫﺘﺪﺍﺀ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﷺ ﺑﺎﻟﻨﺠﻮﻡ،
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ﺃﺣﻮﺍﻝ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ
(من ﺣﻴﺚ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ)

ﰲ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻷﺑﻨﺎﺋﻨﺎ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺗﺒﺎﻋﺎ ﰲ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺩﺭﺱ.
ﻭﻧﺒﺪﺃ ﻫﻨـﺎ ﺑﺎﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ ﺃﺣـﻮﺍﻝ ﻭﺟـﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣـﻦ ﺣــﻴﺚ ﺍﳊـﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌـﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻓـﺮﺍﺩ
ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ،ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻭﺑﺎﷲ ﺍﻟﺘﻮﻓﻴﻖ:
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ـ ﻛﲈ ﻋﻠﻤﺖﹶ ﻣﻦ ﻗﺒﻞﹸ ـ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ حسيا ،ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ.

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﳊﴘ

ﻣﺜﻞ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺸﻤﺶ ﺑﺎﻟﱪﺗﻘﺎﻝ ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ :ﺍﻟﺸـﻜﻞ ،ﻭﻫـﻮ ﺍﻻﺳـﺘـﺪﺍﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻠـﻮﻥ ﻭﻫـﻮ
ﺍﻟﺼﻔﺮﺓ ،ﻭﺍﻟﻄﻌﻢ ﻭﻫﻮ ﺍﳌﺬﺍﻕ ﺍﻟﻄﻴﺐ.
ﻭﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﺣﺴﻴﲔ ﻛﲈ ﺗﺮى.

ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﻘﲇ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﺍﳊﴘ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳊﴘ
ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﺣﺴﻴﲔ ،ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻌﻘﲇ ﻓﻴﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻘﻠﻴﲔ ،وحسيين ،ﻭﳐﺘﻠﻔﲔ ﻛﲈ ﺗﺒﲔ ﻟﻚ
ﻣﻦ ﺍﻷﻣﺜﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ ّ
ﺍﻟﺮﻗﻲ:
ﻭﹶﻛﹶﺄﹶﻥﱠ ﺃﹶﺟﹾﺮﹶﺍﻡﹶ ﺍﻟﻨﱡﺠﹸﻮﻡ ﻟﹶﻮﹶﺍﻣﹺﻌﹰﺎ

***

ﻧﹸﺜﹺﺮﹾﻥ َع َلى بِس ٍ
اط َأ ْز َر ِق
ﺩﹸﺭﹶﺭﹲ
َ

فإن وجه الشبه وهو( :الهيئة ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺗﻔﺮﱡﻕ ﺃﺟﺮﺍﻡﹴ ﻣﺘﻸﻟﹺﺌﹶﺔﹴ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮﺓ ،ﺻﻐـﺎﺭ ﺍﳌﻘﺎﺩﻳﺮ ﰲ
ﻣﺮﺃ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ،ﻋﲆ ﺳﻄﺢ ﺟﺴﻢ ﺃﺯﺭﻕ ﺻﺎﰲ ﺍﻟﺰﱡﺭﹾﻗﺔ) ﻣﺮﻛﺐ ﺣﴘ ﻛﲈ هو بي ٌن؛ ﻷﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﻻ
ﺗﺪﺭﻙ ﺇﻻ ﺑﺤﺎﺳﺔ ﺍﻟﺒﴫ.

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟرابع :ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ العقلي

ﻭﻣﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﺮﻛﺒﲔ ﻓﺤﺴﺐ.

ﻛﲈ ﰲ ﻗـﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮕ

ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮊ [الجمعة ،]٥:فإن وجه الشبه
وهو( :حرمان االنتفاع بأبلغ نافع مع تحمل التعب في استصحابه) مركب عقلي منتزع من
طرفين مركبين.
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ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﳋﺎﻣﺲ :ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﳊﴘ

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺩس :ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﲇ

ﻣﺜﻞ :ﺣﺪﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ،ﻭﻛﲈﻝ ﺍﳊﺬﺭ ،ﻭﺇﺧﻔﺎﺀ ﺍﻟﺴﱢﻔﹶﺎﺩ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﳍﺪﻫﺪ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﺏ.

ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ :ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺑﻌﻀﻪ ﺣﴘ ،ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻋﻘﲇ
ﻣﺜﻞ :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺭﺟﻞ ﻋﻈﻴﻢ ﺑﺎﻟﺸﻤﺲ ﰲ ﺃﻣﺮﻳﻦ :ﺣﺴﻦ ﺍﻟﻄﻠﻌﺔ ،ﻭﻫـﻮ ﺣـﴘ ،ﻭﻧﺒـﺎﻫﺔ ﺍﻟﺸـﺄﻥ،
ﻭﻫﻮ ﻋﻘﲇ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺃﻳﻀﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:
ﻳﹶﺎ ﺷﹶﺒﹺﻴﻪﹶ ﺍﻟﹾﺒﹶﺪﹾﺭﹺ ﺣﹸﺴﹾﻨﹰﺎ
َ
ﻭﹶﺍﻋﹾﺘﹺﺪﺍل
ﺍﻟﹾﻐﹸﺼـﻦﹺ ﻟﹺﻴـﻨﹰﺎ *** ﻭﹶﻗﹶﻮﹶﺍﻣﹰﺎ
ﻭﹶﺷﹶﺒﹺـﻴﻪﹶ ْ
ﺃﹶﻧﹾﺖﹺ ﻣﹺﺜﹾﻞﹸ ﺍﻟﹾﻮﹶﺭﹾﺩﹺ ﻟﹶﻮﹾﻧﹰﺎ *** ﻭﹶﻧﹶـﺴﹺﻴﲈﹰ َو َم َلﻻ
***

ﻭﹶﺿﹺﻴﹶﺎﺀﹰ َو َمن ََال

ﻓﻔﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻷﻭﻝ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﻟﻠﺸﺒﻪ ،ﻣﻨﻬﺎ ﺍﺛﻨـﺎﻥ ﺣﺴﻴـﺎﻥ ،ﻭﳘﺎ ﺣﺴـﻦ ﻭﺿﻴﺎﺀ ،ﻭﻭﺍﺣـﺪ
ﻋﻘﲇ ،ﻭﻫﻮ ﻣﻨﺎﻝ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻫﻮ ﳏﻞ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪ ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﲏ :ﻓﻔﻴﻪ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﻟﻠﺸﺒﻪ ،ﻭﻫﻲ ﻟﲔ،
ﻭﻗﻮﺍﻡ ﻭﺍﻋﺘﺪﺍﻝ ،ﻭﻛﻠﻬﺎ ﺣﺴﻴﺔ ،ﻭﻫﻜﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ.
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الوحدة اخلامسة

ﻓﺎﻟﻄﺮﻓـﺎﻥ ﳏﺴﻮﺳﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﻋﻘﲇ.
 2ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻘﻠﻴﲔ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻌﺮﺍﺀ ﻋﻦ ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﴚﺀ ﺍﻟﻌﺪﻳﻢ ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺑﻌﺪﻣﻪ ،ﻭﻣﺜﻞ:
ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﳊﻴﺎﺓ ،ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ ﻋﻘﲇ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎﻥ.
 3ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻋﻘﲇ ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﴘ ﻣﺜﻞ :ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﻨﻮﺭ ،ﻭﻣﺜﻞ:
ﺍﳌﺴﺎﻭﺍﺓ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺑﺎﻟﻘﺴﻄﺎﺱ (ﺍﳌﻴﺰﺍﻥ) ،ﻓﺎﻟﻮﺟﻪ ﻋﻘﲇ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﳐﺘﻠﻔﺎﻥ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻋﻘﲇ،
ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺣﴘ.

ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻋﻘﲇ ،ألن ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣﻨﺘﺰﻉ ﻣﻦ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﳛـﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ
ﰲ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ ،ﻭﻳﺘﻌﺒﻮﻥ ﰲ ﲪﻠﻬﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﺑﻤﻘﺘﴣ ﻣﺎ ذلك ،ﻓﻠﻢ ﻳﺴﺘﻔﻴﺪﻭﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻣـﻦ ﺗﻌﺒﻬﻢ
ﰲ ﲪﻞ ﺃﻭﺍﻣﺮﻫﺎ ﻭﻧﻮﺍﻫﻴﻬﺎ ﰲ ﺻﺪﻭﺭﻫﻢ.
ﺍﻟﺜﺎﲏ :ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﺣﴘ ،ﺣﻴﺚ ﺭﻭﻋـﻲ ﰲ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩ ﻭﺟـﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣـﻦ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﳊﲈﺭ
ﻓﻌﻞ ﳐﺼﻮﺹ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﻤﻞ ،ﻭﺭﻭﻋﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺤـﻤﻮﻝ ﺷﻴﺌﺎ ﳐﺼﻮﺻﺎ ،ﻭﻫـﻲ ﺍﻷﺳﻔﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻫـﻲ ﺃﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠـﻮﻡ ،ﻭﺭﻭﻋﻲ ﺃﻥ ﺍﳊـﲈﺭ ﺟﺎﻫـﻞ ﺑـﲈ ﻓﻴﻬـﺎ ﻓﻮﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣﺮﻛﺐ ﻋـﻘﲇ ،ﻭﺍﻟﻄـﺮﻓﺎﻥ
ﻣـﺮﻛﺒﺎﻥ ،ﺃﻱ :ﻣﻨﺘﺰﻋﺎﻥ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﺃﻣﻮﺭ ﻗﺮﻥ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺇﱃ ﺑﻌﺾ ﺗﻀﺎﻣﺖ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﺖ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭﺕ
ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ.

التدريبات

ملخص الدرس

ﺛﺎﻧﻴﺎ

ﺛﺎﻟﺜﺎ

ﺭﺍﺑﻌﺎ

ﺧﺎﻣﺴﺎ
ﺳﺎﺩﺳﺎ
ﺳﺎﺑﻌﺎ

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﻘﲇ ،ﻭﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻘﻠﻴﲔ ،ﻭﳏﺴﻮﺳﲔ ،ﻭﳐﺘﻠﻔﲔ.
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﳊﴘ ،ﻭﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﻔﺮﺩﻳﻦ ،ﻭﻣﺮﻛﺒﲔ ،ﻭﳐﺘﻠﻔﲔ.

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﻟﻌﻘﲇ ،ﻭﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﺮﻛﺒﲔ ﻓﺤﺴﺐ.
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﳊﴘ ،ﻭﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﺣﺴﻴﲔ ﻓﺤﺴﺐ.
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺍﻟﻌﻘﲇ،
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﺑﻌﻀﻪ ﺣﴘ ،ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻋﻘﲇ.

إثراءات
الحظ أن

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ.

انتبه إلى أن

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳊـﴘ ﻻ ﻳﺼـﺢ ﺍﺳﺘﻤـﺪﺍﺩﻩ ﻣـﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻘﻠﻴﲔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ
ﻳﹸﺴﺘﻤﺪ ﺃﻣﺮ ﺣﴘ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻘﻠﻴﲔ.

انتبه إلى أن

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻌﻘﲇ ﻳﺼﺢ ﺍﺳﺘﻤﺪﺍﺩﻩ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻘﻠﻴﲔ؛ ﻭﳏﺴﻮﺳﲔ ،ﻭﳐﺘﻠﻔﲔ .
ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﻘﺎﻝ :ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻌﻘﲇ ﺃﻋﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻮﺟﻪ ﺍﳊﴘ.

مفاهيم

ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﳊﺮﻛﺔ :ﻫﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳉﺴﻢ ﺣﺎﻝ ﲢﺮﻛﻪ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺣﺮﻛﺔ
ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻣﺜﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﻔﺘﺎﺣﻪ
ﻭﺍﻧﻐﻼﻗﻪ ﰲ ﺟﻬﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.

انتبه إلى أن
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ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳊﴘ ﺇﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺣﺴﻴﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﺃﻭ ﺣﺴﻴﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ،ﺃﻭ ﺣﺴﻴﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺍ،
ﻭﺍﻟﻌﻘﲇ ﺇﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ ،ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻣﺮﻛﺒﺎ ،ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ ﻣﺘﻌﺪﺩﺍ.

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﳊﴘ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻛﲈ ﻗﺪ ﻳﺘﺒﺎﺩﺭ ﺇﱃ ﺍﻷﺫﻫﺎﻥ ﺑﻞ ﻫﻮ ﰲ
ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺘﻪ ﻳﺄﰐ ﻋﲆ ﻭﺟﻮﻩ ﺑﺪﻳﻌﺔ.

الوحدة اخلامسة

ﻳﻨﻘﺴﻢ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ ﺳﺒﻌﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:
ﺃﻭﻻ
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﳊﴘ ،ﻭﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﺣﺴﻴﲔ .

التدريب األول

ﺃﴍ بعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ الخطأ ،ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:
1

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻳﺄﰐ ﺣﺴﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ.

3

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﺮﻛﺒﲔ.

2
4
5
6

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳊﴘ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻘﻠﻴﲔ.
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻀﻪ ﺣﺴﻴﺎ ،ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻋﻘﻠﻴﺎ.

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻠﻪ ﺣﺴﻴﺎ.
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻠﻪ ﻋﻘﻠﻴﺎ.

التدريب الثاني

ّﺑﲔ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ الحسية ﻭالعقلية في الطرفين ،والوجه ،ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:
1

ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ

3

ﻛﹶﻢﹾ ﻧﹺﻌﹾﻤﹶﺔﹴ ﻣﹶﺮﱠﺕﹾ ﺑﹺﻨﹶﺎ ﻭﹶﻛﹶﺄﹶﳖَّﺎ ***
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﱰﻱ:

2

4
5

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:

ﻭﹶﺃﹶ ْش َرﻕﹶ ﻋﹶﻦﹾ بِ ْش ٍر ﻫﹸﻮﹶ ﺍﻟﻨﱡﻮﺭﹸ ِﰲ ﺍﻟﻀﱡﺤﹶﻰ

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:

ﺍﻟﹾﻌﹸﻤﹾﺮﹸ  ،ﻭﹶﺍﻹﹺﻧﹾﺴﹶﺎﻥﹸ ﻭﹶﺍﻟﺪﱡﻧﹶﻴﹶﺎ ُه ُمو

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻭﻳﻨﺴﺐ ﻷﰊ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ:
ﺇﹺﻧﱠﲈ ﺍﻟﻨﱠﻔﹾﺲ ﻛﹶﺎﻟﺰﱡﺟﹶﺎﺟﹶﺔﹺ ﻭﹶﺍﻟﹾﻌﹺ
ُ
ـــت َّ
ﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺃﹶ ْش َر َق ْ
ﻓﹺﺈﻧﻚﹶ ﺣﹶﻲﱡ

َف َر ٌس ُي َه ْر ِو ُل ،ﺃﹶﻭﹾ ﻧﹶﺴﻴﻢﹲ ﺳﹶﺎﺭﹺﻱ

***

ﹶ
ِ
ﺍﻟﺼﱡﺒﹾﺢ
ﻭﹶﺻﹶﺎﰱ ﺑﹺﺄﹶﺧﹾﻼﻕﹴ ﻫﹺﻲﹶ ﺍﻟﻄﱠﻞﱡ ِﰲ

***

اإل ْق َب ِ
ال ،ﻭﹶﺍﻹﹺﺩﹾﺑﹶ ِ
كَال ِّظ ِّل فِي ِ
ـــﺎﺭ

***

***

ِ
ﺯﹶﻳﹾﺖ
اج ،ﻭﹶﺣﹺﻜﹾﻤﹶﺔﹸ ﺍﷲﹺ ُ
ْل ُم س َر ٌ
ــﺖ
ِوﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻤﹶﺖﹾ ﻓـﹺـﺈﹺﻧﱠﻚﹶ ﻣﹶﻴﹾ ُ
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ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

1

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ  .........ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﺣﺴﻴﲔ.

(ﺍﻟﻌﻘﲇ ـ ﺍﳋﻴﺎﱄ ـ ﺍﳊﴘ)

3

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ  .......ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﻔﺮﺩﻳﻦ.

(ﺍﳌﺮﻛﺐ ـ ﺍﻟﻌﻘﲇ ـ ﺍﳋﻴﺎﱄ)

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﻘﲇ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ........

(ﺣﺴﻴﲔ ـ ﻣﺮﻛﺒﲔ ـ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ)

2
4
5

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ  .........ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻘﻠﻴﲔ.

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ............

إجابة التدريب الثاني

(ﺍﳌﻔﺮﺩ ـ ﺍﻟﻌﻘﲇ ـ ﺍﳌﺮﻛﺐ)

(ﻣﻔﺮﺩﻳﻦ ـ ﻣﺮﻛﺒﲔ ـ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ)

األنشطة اإلثرائية

1
2
3

نشاط 1

ﻗﻢ ﺑﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﺤﺚ ﺗﺘﻨﺎﻭﻝ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﳊﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ.
نشاط 2
ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻗﺮﺍﻧﻚ ﻭﲢﺖ ﺇﴍﺍﻑ ﺃﺳﺘﺎﺫﻙ ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻣﴪﺣﻴﺔ ﺗﺸﺨﺼﻮﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ
ﺍﳊﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻹﻓﺮﺍﺩ ﻭﺍﻟﱰﻛﻴﺐ ﻭﺍﻟﺘﻌﺪﺩ.

األجوبة المقررة
إجابة التدريب األول
1
2
3
164

( )ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻳﺄﰐ ﺣﺴﻴﺎ ﻭﻋﻘﻠﻴﺎ ﻓﺤﺴﺐ.
( )ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳊﴘ ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻘﻠﻴﲔ.
( )ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﺮﻛﺒﲔ.

4
5

المشبـه النـاس حسي ،المشبـه به الفراش المتـفرق حسي ،ووجه الشبـه :التفرق
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.
الثاني :المشبه أخالق الممدوح مفرد عقلي ،والمشبه به ال ّطل في الصبح مفرد
حسي ،ووجه الشبه :الرقة واللطف متعدد عقلي.

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 ال َّله) متعدد عقلي ،والمشبه به (الزجاجة ،والسراج،
والزيت) متعدد حسي ،ووجه الشبه :مركب عقلي.

إجابة التدريب الثالث
1

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ الحسي ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﺣﺴﻴﲔ.

3

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ المركب ﳚﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﻔﺮﺩﻳﻦ.

2
4
5

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ العقلي ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻋﻘﻠﻴﲔ.
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻔﺮﺩ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ مفردين.

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﻘﲇ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ حسيين.

165

165

الوحدة اخلامسة

ﺍﺧﱰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﳑﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ،وامأل به الفراغ.

4
5
6

( )ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻌﻀﻪ ﺣﺴﻴﺎ ،ﻭﺑﻌﻀﻪ ﻋﻘﻠﻴﺎ.
( )ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻠﻪ ﺣﺴﻴﺎ.
( )ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺘﻌﺪﺩ ﻳﻜﻮﻥ ﻛﻠﻪ ﻋﻘﻠﻴﺎ.

ﺍﻟﺪﺭﺱ السادس

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ

وصف الدرس

ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻭﺻـﻮﺭﻩ ،ﻭﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘـﻤﺜﻴﲇ ،ﻭﺁﺭﺍﺀ
ﻋﻠﲈﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﻛﻴﻨﻮﻧﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ.
 1ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ

شرح الدرس

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻫﻮ :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻪﹸ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ ﻣﻦ غير ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺣﺴﻴﺎ ﻣﺜﻞ :ﺍﻟﻨﻌﻮﻣﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ( :ﺷﻌﺮ ﻛﺎﳊﺮﻳﺮ) ،ﺃﻭ ﻛـﺎﻥ ﻋﻘﻠﻴﺎ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺸﺠـﺎﻋﺔ
ﰲ ﻗﻮﻟﻨﺎ( :ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻷﺳﺪ).
 2ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻳﺄﰐ ﻋﲆ ﴐﺑﲔ:

أ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻨﺘﺰﻉ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺘـﻌﺪﺩ ﺻﻔﺔﹰ ﻭﺍﺣﺪﺓ ،ﻛﲈ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ ﺧﻄـﺎﺑﺎ ﻟـﺒﻨـﻲ
إسـرائيل :ﮋﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ [البقرة.]٧٤:
ﻓﻮﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻘﺴﺎﻭﺓ ﺻﻔﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﻨـﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﲔ ﳘﺎ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺍﻟﻘﻠـﻮﺏ،
ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ،ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻬﲈ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺪﺩ.
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أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ التمثيلي ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ التمثيلي.
 2يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ التمثيلي ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ التمثيلي.
 3يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ التمثيلي.
 4يوازن ﺑﲔ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻠﲈﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ في ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﻢ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ التمثيلي.
 5ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ التمثيلي ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ التمثيلي.

ﻟﻜﹺﻦﱠ ﻗﺴﺎﻭﺓﹶ ﻗﻠﻮﲠﻢ ﻫﻲ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﲡﺎﻩ ﺍﳊﻖﱢ ﻭﺍﳋﲑ ،ﺃﻣﱠﺎ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺍﳊﺠﺎﺭﺓ ﻓﻬﻲ ﻗﺴﺎﻭﺓ ﺣﺴﻴﺔ
ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﳊﺎﻝ.
ِّ
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺍﻟﺮﺛﺎﺀ:
ﻭﹶﻣﹶﺎ ﺍ ْل َموﹾﺕﹸ ﺇﹺﻻ ﺳﹶﺎﺭﹺﻕﹲ ﺩﹶﻕﱠ ﺷﹶﺨﹾﺼﹸﻪﹸ *** ﻳﹶﺼﹸﻮﻝﹸ ﺑﹺﻼ ﻛﹶﻒﱟ و َي ْس َعى بِال ِر ْج ِل
ﻓﻮﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳋﻔﺎﺀ ﺻﻔﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ،ﳘﺎ ﺍﳌﺸﺒﻪ (ﺍﳌﻮﺕ)،
ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ (ﺍﻟﻠﺺ ﺍﳋﻔﻲ) ،ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﻮﺕ ﰲ ﺇﺑﻄﺎﻟﻪ ﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺑﺎﻟﺴﺎﺭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺣﱰﺍﺱ
ﻣﻨﻪ؛ ﻟﺪﻗﺔ ﺷﺨﺼﻪ.
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻨﺘﺰﻉ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﺻﻔﺘﲔ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻣﹾﺮﺉ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﹾﺲ:
ﻭﹶﻟﹶﻴﹾﻞﹴ ﻛﹶﻤﹶﻮﹾﺝﹺ ﺍﻟﹾﺒﹶﺤﹾﺮﹺ ﺃﹶﺭﹾﺧﹶﻰ ﺳﹸﺪﹸﻭﻟﹶﻪﹸ ***

َع َلي ﺑﹺﺄﹶﻧﹾﻮﹶﺍﻉﹺ ا ْلهمو ِم ِ
ﻟﹺﻴﹶﺒﹾﺘﹶﲇ()١
َّ

ُ ُْ

ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﰲ ﻇﻼﻣﻪ ﻭﻫﻮﹾﻟﻪ ﺑﻤﻮﺝ ﺍﻟﺒﺤﺮ ،ﻭﻭﺟﹾﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﻟﻈﻠﻤﺔﹸ ﻭﺍﳍﻮﻝ
ﺻﻔﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘﺰﻋﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﳘﺎ ﺍﻟﻠﻴﻞ ﻭﻣﻮﺝ ﺍﻟﺒﺤﺮ.
ﻭﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﱰﻱ:

ِ
ـجو ُد ،ﻓﺎﺯﹾﺩﹶﺩﹾ *** ﻣﹺﻨﹾﻪﹸ ﻗﹸﺮﹾﺑﹰﺎ ،ﺗﹶﺰﹾﺩﹶﺩﹾ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﹶﻘﹾﺮﹺ ﺑﹸﻌﹾﺪَ ا
ﺍﻟﺴﱠﲈﺡ ،ﻭا ْل ُ
ﻫﹸﻮﹶ ﺑﹶﺤﹾﺮﹸ
ﻓﻮﺟﻪ ﺍﻟﺸـﺒﻪ ﺍﳉﻮﺩ ﻭﺍﻟﺴـﲈﺣﺔ ،ﺻﻔﺘﺎﻥ ﻣﻨﺘـﺰﻋﺘﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﲔ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ،ﳘﺎ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺮ.ﻓﻜﻞ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻋﲆ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻔﺔ ﺃﻭ ﺻﻔﺘﻴﻦ ﺍﻧﺘﺰﻋﺘﺎ ﻣﻦ ﺷﻴﺌﲔ ﻏﲑ
ﻣﺘﻌﺪﺩﻳﻦ ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﲤﺜﻴﲇ.

_________________

( )١أرخى :ﺃﺭﺳﻞ ﻭﺃﺳﺒﻞ .ﺍﻟﺴﺪﻭﻝ :ﲨﻊ ﺳﺪﻝ ﻭﻫﻮ ﺍﳊﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﺴﱰ ،يبتلي :ﻣﻦ ﺍﻻﺑﺘﻼﺀ ﻭﻫﻮ ﺍﻻﺧﺘﺒﺎﺭ.
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 3ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ

ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ:

َي ُه ُّز ا ْل َج ْي ُش ﺣﹶﻮﹾﻟﹶﻚﹶ ﺟﹶﺎﻧﹺﺒﹶﻴﹾﻪﹺ	

*** ﻛﹶﲈ ﻧﹶﻔﹶﻀﹶﺖﹾ

ﺟﹶﻨﺎﺣﹶﻴﹾﻬﹶﺎ ﺍﻟﹾﻌﹸﻘﹶﺎﺏ ()1

ُ

ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻋﺪﻣﻪ ﻗﺴﻤﲔ:

 1ﺗﺸﺒﻴﻪ ﲤﺜﻴﲇ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ من ﻣﺘﻌﺪﺩ مرك ًبا تركي ًبا حس ًّيا
أو عقل ًّيا.
 2ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﲤﺜﻴﲇ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﻣﺮ ﻭﺍﺣﺪ.
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﻋﺪﻣﻪ

ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﺻﻮﺭﺓ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺍﳉﻴﺶ :ﻣﻴﻤﻨﺘﻪ ،ﻭﻣﻴﴪﺗﻪ ،ﻭﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻴـﻨﻬﲈ ،ﻭﻣـﺎ ﻓـﻴﻬﲈ
ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﺍﺿﻄﺮﺍﺏ ،ﺑﺼﻮﺭﺓ ﻋﻘﺎﺏ ﺗﻨﻔﺾ ﺟﻨﺎﺣﻴﻬﺎ ،ﻭﲢﺮﻛﻬﲈ ،ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻫـﻨﺎ ـ ﻭﻫـﻮ:
ﻭﺟـﻮﺩ ﺟﺎﻧﺒﲔ ﻟﴚﺀ ﰲ ﺣﺎﻝ ﺣﺮﻛﺔ ﻭﲤﻮﺝ ـ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺮﺩﺍ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺴﻴﺔ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ
ﺃﻱ :ﻣﻦ ﻃﺮﻓﲔ ﻣﺮﻛﺒﲔ ﻣﻦ ﻋﺪﺓ ﻋﻨﺎﴏ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺣﺴﻴﺎ.
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﱰﻱ:

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﲤﺜﻴﲇ

ﻭﻣـﺜﻠﻪ ﻗـﻮﻟﻪ ﺗﻌـﺎﱃ :ﮋﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮊ [البقرة ،]٢٦١ :ﺣــﻴـﺚ
ﺷﺒﻪ ﺍﳌﻮﱃ  ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﺃﻣﻮﺍﳍﻢ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ ﺍﺑﺘﻐﺎﺀ ﻣﺮﺿﺎﺗﻪ ،ﲠﻴﺌﺔ ﺍﳊﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﹸﺰﹾﺭﻉﹸ ﻓﺘﹸﻨﹾﺒﹺﺖﹸ
ﺳﺒﻊ ﺳﻨﺎﺑﻞ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻨﺒﻠﺔ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺒﺔ ،ﻭﺍﷲ  ﻳﻀـﺎﻋﻒ ﳌـﻦ ﻳﺸﺎﺀ ،ﻓﻮﺟـﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻫﻨﺎ ﻣﺮﻛﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ
ﻋﻘﻠﻴﺎ ،ﻭﻫﻮ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻭﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﲤﺜﻴﲇ.
_________________

( )1ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ :ﻃﺎﺋﺮ ﻛﺎﴎ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺎﻟﻌﺰﺓ ﻭﺍﳌﻨﻌﺔ ،ﻭﻳﴬﺏ ﺑﻪ ﺍﳌﺜﻞ ﰲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻘﺎﻝ( :ﺃﻣﻨﻊ ﻣﻦ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﳉﻮ) ،ﻭﻫﻮ ﺧﻔﻴﻒ ﺍﳉﻨﺎﺡ ،ﴎﻳﻊ ﺍﻟﻄﲑﺍﻥ .
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ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﲤﺜﻴﲇ

إثراءات

ﻋﹶﲆ ﺍﻟﺮﱢﺟﹶﺎﻝﹺ
ِ
ﻭﹶﺗﹶﺮﹶﺍﻩﹸ ِﰲ ﻇﹸﻠﹶﻢﹺ ﺍﻟﹾﻮﹶﻏﹶﻰ ،ﻓﺘﹶﺨﹶﺎﻟﹸﻪﹸ	 ***	ﻗﹶﻤﹶﺮﹰﺍ ﻳﹶﻜﹸﺮﱡ َ
ﺑﻜﹶﻮﹾﻛﹶﺐ
ﻳﺸﻖ
ﻓﺎﳌﺸﺒﻪ ﺻﻮﺭﺓﹸ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﻭﺑﻴﺪﻩ ﺳﻴﻒﹲ ﻻﻣﻊ ﻳﺸﻖ ﺑﻪ ﻇﻼﻡﹶ ﺍﻟﻐﺒﺎﺭ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻗﻤﺮ ُّ
ﻇﻠﻤﺔﹶ ﺍﻟﻔﻀﺎﺀ ﻭﻳﺘﺼﻞﹸ ﺑﻪ ﻛﻮﻛﺐ ﻣﴤﺀﹲ  ،ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ﻇﻬﻮﺭ ﳾﺀ ﻣﴤﺀ ﻳﻠﻮﺡ ﺑﴚﺀ ﻣﺘﻸﻟﺊ ﰲ ﻭﺳﻂ
ﺍﻟﻈﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ـ ﻛﲈ ﺗﺮ ـ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺴﻴﺔ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﺣﺴﻴﺔ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ ،ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﲤﺜﻴﲇ.

الوحدة اخلامسة

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻫﻮ :ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﺣﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺘﻌﺪﺩ
حس ًّيا أو عقل ًّيا.

ملخص الدرس

الحظ أن
الحظ أن
الحظ أن
مفاهيم

ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﲆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻨﺘﺰﻉ ﻣﻦ
ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺪﺩ.

ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﺍﺗﻔﻘﻮﺍ ﻋﲆ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ.
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻋﻨﺪ ﺍﳋﻄﻴﺐ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ ﻭﲨﻬﻮﺭ ﺍﻟﺒﻼﻏﻴﲔ ﻳﻜﻮﻥ ﰲ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﺣﺴﻴﺎ ﺃﻭ ﻋﻘﻠﻴﺎ.

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ

ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻨﺘﺰﻋﺔ ﻣﻦ ﺃﻣﻮﺭ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.
ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺘﻌﺪﺩ.
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التدريبات
ﺃﴍ بعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ الخطأ ،ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:
 1ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ ﻣﻦ ﳾﺀ ﻭﺍﺣﺪ.

 2ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.

 3ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﳊﴘ ﻳﺄﰐ ﻋﲆ ﺻﻮﺭ ﺑﺪﻳﻌﺔ ﺟﺪﺍ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﲤﺜﻴﻠﻴﺎ.
 4ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ.
التدريب الثاني

ﻣﻴﱢﺰﹾ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪﹶ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻋﲆ ﳐﺘﻠﻒ ﺁﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﻠﲈﺀ ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:
1

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺻﲑﻱﱡ ﰲ ﺍﻟﱪﺩﺓ:
ِ
ِ
ﻭﺍﻟﻨﱠﻔﹾﺲ
ُ
ﻛﺎﻟﻄﱢﻔﹾﻞ إِ ْن ت ُْهم ْل ُه ﺷﹶﺐﱠ

ِ
ﻳﹶﻨﹾﻔﹶﻄﹺﻢ
*** َع َلى ﺣﹸﺐﱢ ﺍﻟﺮﱠﺿﹶﺎﻉﹺ ﻭﹶﺇﹺﻥﹾ ﺗﹶﻔﹾﻄﹺﻤﹾﻪﹸ

 2ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺻﲑﻱﱡ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:
ك ََأن َُّه ْم فِي ﻇﹸﻬﹸﻮﺭﹺ ا ْل َخ ْي ِل ﻧﹶﺒﹾﺖﹸ ﺭﹸﺑﹰﺎ *** ﻣﹺﻦﹾ ﺷﹺﺪﱠﺓ ﹺا ْل َح ْز ِم ﻻﹶ ﻣﹺﻦﹾ ﺷﹺﺪﱠﺓﹺ ﺍ ْل ُح ُز ِم
 3ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻭﺻﻒ األَسد:
فكأ َّن ُه ٍ
آس َي ُج ُّس َع ِليال
***
َي َط ُأ ال َّث َرى ُمت ََر ِّفقا ِم ْن تِ ِيه ِه

7

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﺎﻣﻲ:

8

ﻭﻗﺎﻝ ﺁﺧﺮ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓ ﺗﺒﹾﻜﻲ:

9

ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌـﺎﱃ :ﮋﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮊ.

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﺧﱰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﳑﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ،وامأل به الفراغ.

َﻟﻴـﹾﻞﹴ ﻗﹶ ــﻄﹶـﻌﹾﺘﹸــ ﺑِـﺼــﺪﹸﻭﺩﹴ *** ﻓﹺﺮﹶﺍﻕﹴ ﻣﹶﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹺﻴﻪﹺ
ﻭﹶﺩﹶﺍﻉ
ُ
ﺃﹶﻭﹾ
ﻪﹸ
ﺭﹸﺏﱠ
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***

ﺑﻘﹺﻴﱠﺔﹸ ﻃﹶﻞﱟ ﻋﲆ
ﺟﹸﻠﱠﻨﹶﺎﺭ
ْ

 12ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﮋﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ
ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﮊ.

3

ﻣﹸﻮﺣﹺﺶﹴ ﻛﹶﺎﻟﺜﱠﻘﹺﻴﻞﹺ َت ْق َذى ﺑﹺﻪ ا ْل َع ْي ُن

ﻛﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﺪﱡﻣﹸﻮﻉﹶ َ
ﻋﹶﲆ ﺧﹶﺪﱢﻫﹶﺎ

***

ِ
ﺑﹶﻴﹾﻨﹶﻬﹸﲈ ﺧﹶﻴﹶﺎﻝﹲ
ﺳﹶﺎﺭ
ـم ْرﺀﹸ َ
َوا ْل َ

 11ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﮋﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕﯖ
ﯗﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝﯞﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ
ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﮊ.

2

اع
*** ﻭﹶﺗﹶﺄﹾﺑﹶ ـــﻰ ﺣﺪﹺﻳﺜﹶﻪﹸ األَ ْس َم ُ

ﻓﹶﺎﻟﹾﻌﹶﻴﹾﺶ ﻧﹶﻮﹾﻡﹲ ﻭﹶ ا ْل َمنِ َّي ُة ﻳﹶﻘﹾﻈﹶﺔﹲ
ُ

***

ﺛﹶﻤﹶﺮ
ﻟﹶﻪﹸ ﺭﹸﻭﹶﺍﺀﹲ ﻭﹶﻣﹶﺎ ﻟﹶﻪﹸ ُ

 10ﻭﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﮋﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﮊ.

 4ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺑﺤﲑﺓ ﰲ ﻭﺳﻂ ﺭﻳﺎﺽﹴ :
ك ََأن ََّها فِي ن ََه ِ
ف بِ ِه ِم ْن ِجنَانِ َها ُظ َل ُم
ارها َق َم ٌر ***
َح َّ
 5ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺍﻟﺘﻨﻮﺧﻲ:

الس ْر ِو ﻣﹺﻨﹾﻬﹸﻢﹾ ﻣﹶﺜﹶﻞﹲ
ِﰲ ﺷﹶﺠﹶﺮﹺ َّ

الوحدة اخلامسة

التدريب األول

6

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻟﻨﻜﻚ:

1

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻟﻪ.............

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﻣﺮﻛﺒﺎ.............

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﺮﻛﺒﺎ
 .............ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ.

(ﺻﻮﺭﺗﺎﻥ ـ ﺛﻼﺛﺔ ـ ﺻﻮﺭﺓ ﻭﺍﺣﺪﺓ)
(ﻋﻘﻠﻴﺎ ـ ﺣﺴﻴﺎ ـ ﻣﺘﻌﺪﺩﺍ)

(خياليا ـ ﺣﺴﻴﺎ ـ ﻣﺘﻌﺪﺩﺍ)
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4

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ
ﻣﻔﺮﺩﺍ ...............

(ﻣﺘﻌﺪﺩ ـ واحد ـ ﻣﺮﻛﺐ)

األنشطة اإلثرائية
نشاط 1

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺤﺜﻚ ﰱ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ :ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻠﲈﺀ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ.
نشاط 2
ﻗﻢ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻗﺮﺍﻧﻚ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ التمثيلي.

األجوبة المقررة
إجابة التدريب األول

 )( 1ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ ﻣﻦ ﳾﺀ ﻭﺍﺣﺪ.

 )( 2ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ ﻣﻦ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ.

 )( 3ﺍﳌﺮﻛﺐ ﺍﳊﴘ ﻳﺄﰐ ﻋﲆ ﺻﻮﺭ ﺑﺪﻳﻌﺔ ﺟﺪﺍ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻷﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﲤﺜﻴﻠﻴﺎ.

4
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( )ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ.

1

تشبيه تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه مركب عقلي.

3

تشبيه غير تمثيلي عند الجميـع؛ ألن وجه الشبه الرفق وعدم العجلة مفرد عقلي
غير مؤول.

2

4
5
6
7
8
9

تشبيـه غير تمثيـلي عند الجميـع؛ ألن وجه الشبـه شدة الحزم والحيـطة مفرد عقلي
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.

 10تشبيه غير تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه سرعة الفرار مفرد عقلي غير مؤول.
 11تشبيه تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه مركب تركيبا عقليا.
 12تشبيه تمثيلي عند الجميع؛ ألن وجه الشبه مركب تركيبا عقليا.
إجابة التدريب الثالث
 1ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻟﻪ ﺻﻮﺭﺗﺎﻥ.
2

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﻜﺎﻛﻲ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ.

 3ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﺮﻛﺒﺎ ﺣﺴﻴﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻘﺰﻭﻳﻨﻲ.

 4ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻋﻨﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﻔﺮﺩﺍ ﻣﺆﻭﻻ.
 5ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ ﻣﻦ واحد.

173

173

الوحدة اخلامسة

5

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻏﲑ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﲇ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻣﻨﺘﺰﻋﺎ
ﻣﻦ .................

(ﻋﻘﻠﻴﺎ ـ ﺣﺴﻴﺎ ـ ﻣﺆﻭﻻ)

إجابة التدريب الثاني

ﺍﻟﺪﺭﺱ السابع

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ.
 2يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ.
 3ﻳﻌﺮﻑ ﺃﴐﺏ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ.
 4ﻳﺬﻛﺮ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ ﺍﳋﻔﻲ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
 5يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ التمثيلي.
 6ﻳﻘﺎﺭﻥ ﺑﲔ ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ.
 7يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻟﺘﺤﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺇﱃ ﺑﻌﻴﺪ ﻏﺮﻳﺐ.
 8ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﴩﻭﻁ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺍﳌﻘﻠﻮﺏ.
وصف الدرس

ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ ﻭﺃﴐﺑﻪ ،ﻭﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺍﳌﺠﻤﻞ ﺍﳋﻔﻲ ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﺒﺘﺬﻝ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ
ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﺧﻔﺎﺀ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﴍﻭﻁ ﲢﻮﻳﻞ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻟﺒﻌﻴﺪ ﻏﺮﻳﺐ.
شرح الدرس
ﻭﺟـﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﳊﺬﻑ ﻳﻨﻘﺴـﻢ ﺇﱃ :ﺗﺸﺒـﻴﻪ ﻣﻔﺼـﻞ ﻭﳎﻤﻞ ،ﻭﻣـﻦ ﺣـﻴﺚ
ﺳﻬﻮﻟﺔ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻪ ﻭﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻪ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺇﱃ :ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﺒﺘﺬﻝ ،ﻭﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻌﻴﺪ ﻏﺮﻳﺐ ،ﻭﺇﻟﻴﻚ
ﺍﻟﺘﻔﺎصيل.

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ :ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﹸﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ
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أحوال وجه الشبه من حيث الذكر والحذف
والقرب والبعد

 1ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ

ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﺑﻜﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺍﳋﺎﻟﺪﻱ:
ﻳﹶﺎ ﺷﹶﺒﹺﻴﻪﹶ ﺍﻟﹾﺒﹶﺪﹾﺭﹺ ﺣﹸﺴﹾﻨﹰﺎ
ﻭﹶﺷﹶﺒﹺﻴﻪﹶ ﺍﻟﹾﻐﹸﺼﹾﻦﹺ ﻟﹺﻴﻨﹰﺎ

ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:

***

***

ﻭﹶﺛﹶﻐﹾﺮﹸﻩﹸ ﻓﹺﻲ ﺻﹶﻔﹶﺎﺀﹴ ***

ﻭﹶﺿﹺﻴﹶـــﺎﺀﹰ ﻭﹶ َمنَاال
ﻭﹶﻗﹶﻮﹶﺍﻣﹰﺎ ﻭﹶﺍﻋﹾﺘﹺﺪَ ﺍﻻ

ِ
ﻛﹶﺎﻟﻶﱄ
ﻭﹶﺃﹶﺩﹾﻣﹸﻌﹺﻰ

ﻭﺳـﻤﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻠﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ؛ ﻷﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ُف ِّص َل ﺗﻔﺼﻴﻼ ﰲ ﺍﻟﻜـﻼﻡ ﻛـﲈ ﻫﻮ ﺑﲔ

ﻟﻚ ﳑﺎ ﲢﺘﻪ ﺧﻂ ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
 2ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ :ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﹸﺬﹺﻑﹶ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ
(ﺍﻟﻌﺎلم ِﴎﺍﺝﹸ ﺃﹸﻣﱠﺘﹺﻪ) .ﻓﺈﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﳍﺪﺍﻳﺔ ﳏﺬﻭﻑ.
ﻣﺜﻞ:
ُ

ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:

ﺇﹺﻧﱠﲈﹶ ﺍﻟﺪﱡﻧﹾﻴﹶﺎ ﻛﹶﺒﹶﻴﹾﺖﹴ		

***

ِ
ﻋﹶﻨﹾﻜﹶﺒﹸﻮﺕ
ﻧﹶﺴﹾﺠﹸﻪﹸ ﻣﹺﻦﹾ

ﻓﺈﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸـﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻀﻌﻒ ﻭﺍﻟﻮﻫﻦ ﳎﻤﻞ؛ ﻷﻧﻪ ﳏﺬﻭﻑ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒـﺎﺭﺓ ﱂ ﻳﺘﻠﻔـﻆﹾ ﺑﻪ ﺍﻟﺸـﺎﻋﺮ.

ﻭﺳﻤﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﺑﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ؛ ﻷﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺃﲨﻞ ﺇﲨﺎﻻ ،ﻭﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﰲ ﺍﻟﻜﻼﻡ ،كما هو
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َب ِّي ٌن ﻟﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﻮﺍﻫﺪ.
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 3ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ القريب المبتذل

فوجوه الشبه في قولنا( :زيد كاألسد) ،و(هند كالبدر) ،و(مـحمد كالسـيف) ،و(عـلي
كالجبل) ظاهرة جلية ال تحتاج في استخراجها لتفكير أو تدقيق نظر؛ لقربها وابتـذالـها وكثـرة
تردادها على األلسنة.
 4ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ :ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﹸﻨﹾﺘﹶﻘﻞﹸ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻓﻜﺮ ﻭﺗﺪﻗﻴﻖ
ﻧﻈﺮ؛ ﳋﻔﺎﺀ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺃﻱ

ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺬﻑ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺫﻛﺮﻩ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ :
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ.
ﻣﻔﺼﻞ
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ.
ﳎﻤﻞ
ﻭﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻘﺮﺏ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ:

ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺪﺭﻙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺑﻴﴪ ﻭﺳﻬﻮﻟﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﲈﻝ ﻓﻜﺮ ﺃﻭ ﺇمعان
ﻧﻈﺮ.
ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻋﻦ ﻃﺒﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻣﻞ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻌﻴﺪ
ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻪ.

إثراءات

ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻔﺮﺯﺩﻕ:
ﻳﹶﻨﹾﻬﹶﺾ ِﰲ ﺍﻟﺸﱠﺒﹶﺎﺏ
ُ
ﻭﺍﻟﺸﱠﻴﹾﺐﹸ

***

ﺑﹺﺠﹶﺎﻧﹺﺒﹶﻴﹾﻪﹺ
ﳖﹶﹶﺎﺭ
ﻛﹶﺄﹶﻧﱠﻪﹸ ﻟﹶﻴﹾﻞﹲ ﻳﹶﺼﹺﻴﺢﹸ
ُ

ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ﻫﻴﺌﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺸﻴﺐ ﰲ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ،ﲠﻴﺌﺔ ﻇﻬﻮﺭ ﺍﻟﺼﺒﺢ ﰲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻠﻴﻞ ،ﻓﻮﺟﻪ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ـ ﻭﻫﻮ :ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﻼﻁ ﺍﻟﺒﻴﺎﺽ ﺑﺎﻟﺴﻮﺍﺩ ـ ﺑﻌﻴﺪﹲ ﻏﺮﻳﺐ ﳛﺘﺎﺝ ﻟﺘﺄﻣﻞ
ﻭﺇمعان ﻧﻈﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻪ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻃﻪ.
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺘﻠﻌﻔﺮﻱ:

ﻭﹶﻻﺣﹶﺖﹺ
َح ِكي ﻋﹺﻨﹾﺪﹶ ﻣﹶﻄﹾﻠﹶﻌﹺﻬﹶﺎ
ﺍﻟﺸﱠﻤﹾﺲ ت ْ
ُ

***

ِ
ﻣﹸﺮﹾﺗﹶﻌﹺﺶ
ﻣﹺﺮﺁﺓﹶ تِ ْب ٍر ﺑﹶﺪﹶﺕﹾ ِﰲ ﻛﹶﻒﱢ

ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻪ ﺍﻟﺸﻤﺲ ﺣﲔ ﺗﻄﻠﹸﻊ ﲪﺮﺍﺀﹶ ﻻﻣﻌﺔﹰ ﻣﻀﻄﺮﺑﺔﹰ  ،ﺑﻤﺮﺁﺓﹴ ﻣﻦ ﺫﻫﺐﹴ ﺗﻀﻄﺮﺏﹸ ﰲ ﻛﻒ ﺭﺟﻞ
ﻣﹸﺮﹾﺗﹶﻌﹺﺶﹺ .
ﻭﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ـ ﻭﻫﻮ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﳊﺎﺻﻠﺔ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﳾﺀ ﺃﲪﺮ ﻻﻣﻊ ﳞﺘﺰ ﻭﻳﻀﻄﺮﺏ ـ ﺑﻌﻴﺪ ﻏﺮﻳﺐ
ﳛﺘﺎﺝ إلمعان ﺍﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﺍﺳﺘﺨﺮﺍﺟﻪ.
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الوحدة اخلامسة

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ القريب المبتذل :هو ما ينتقل فيه من المشبه إلى المشبه به سريعا من
غير تدقيق نظر؛ لظهور وجه الشبه في بادئ الرأي

ملخص الدرس

الحظ أن
انتبه إلى أن
انتبه إلى أن
مفاهيم

األول
الثاني

الثالث
الرابع

ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻇﺎﻫﺮﹰﺍ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﲆ ﺃﺣﺪ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻭﺇﻣﺎ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﻔﻴﺎ ﻻ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻘﺼﻮﺭ ﰲ ﺇﺩﺭﺍﻛﻪ ﻋﲆ ﺍﳋﺎﺻﺔ.

ﻗﻠﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﺑﺘﺬﺍﻟﻪ ،ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ
ﻣﺪﻋﺎﺓ ﻟﺒﻌﺪﻩ ﻭﻏﺮﺍﺑﺘﻪ.

ﻏﻠﺒﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﻟﻘﺮﺏ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺍﺑﺘﺬﺍﻟﻪ ،ﻭﻧﺪﺭﺓ
ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﰲ ﺍﻟﺬﻫﻦ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﻣﺪﻋﺎﺓ ﻟﺒﻌﺪﻩ ﻭﻏﺮﺍﺑﺘﻪ.
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ  :ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﹸﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ.
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ  :ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ.
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ :ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﹸﻨﹾﺘﹶﻘﻞﹸ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻥ ﺇﻋﲈﻝ
ﻓﻜﺮ ﺃﻭ ﺇﻣﻌﺎﻥ ﻧﻈﺮ؛ ﻟﻈﻬﻮﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮﺃ.
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ :ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﹸﻨﹾﺘﹶﻘﻞﹸ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺇﱃ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﺪﻗﻴﻖ
ﻭﺇﺩﺍﻣﺔ ﻧﻈﺮ؛ ﳋﻔﺎﺀ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﰲ ﺑﺎﺩﺉ ﺍﻟﺮأى.
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التدريبات
ﺃﴍ بعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍلخطأ ،ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:
1

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ.

3

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ ﺍﳋﻔﻲ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ				.

2
4
5

		

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ.

		

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺗﻌﻮﺩ ﻏﺮﺍﺑﺘﻪ ﻟﻨﺪﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺬﻫﻦ.
ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﺇﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﺇﻣﺎ ﺧﻔﻲ.

			

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺜﺎﲏ

ﻣﻴﱢﺰﹾ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪﹶ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﺒﺘﺬﻝ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﻣﻊ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:
1

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺻﲑﻱﱡ ﰲ ﺍﻟﱪﺩﺓ:
ِ
ِ
ِ
ﻳﹶﻨﹾﻔﹶﻄﹺﻢ
ﻭﺍﻟﻨﱠﻔﹾﺲ
ﻛﺎﻟﻄﱢﻔﹾﻞ إِ ْن ت ُْهم ْل ُه ﺷﹶﺐ	 *** َع َلى ﺣﹸﺐﱢ ﺍﻟﺮﱠﺿﹶﺎﻉﹺ ﻭﹶﺇﹺﻥﹾ ﺗﹶﻔﹾﻄﹺﻤﹾﻪﹸ
ُ

3

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺍﻷﹶﺳﺪ:
َي َط ُأ ال َّث َرى ُمت ََر ِّفقا ِم ْن تِ ِيه ِه

2

4
5
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ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺻﲑﻱﱡ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:
ﺷﹺﺪﱠﺓﹺ
ِ
ِ
ﺍﳊﹸﺰﹸﻡ
ك ََأن َُّه ْم في ﻇﹸﻬﹸﻮﺭﹺ ا ْل َخ ْي ِل ﻧﹶﺒﹾﺖﹸ ﺭﹸﺑﹰﺎ *** ﻣﹺﻦﹾ ﺷﹺﺪﱠﺓ ﹺا ْل َح ْز ِم ﻻﹶ ﻣﹺﻦﹾ
***

فكأ َّن ُه ٍ
آس َي ُج ُّس َع ِليال

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺑﺤﲑﺓ ﰲ ﻭﺳﻂ ﺭﻳﺎﺽﹴ :
ك ََأن ََّها فِي ن ََه ِ
ف بِ ِه ِم ْن ِجنَانِ َها ُظ َل ُم
***
ارها َق َم ٌر
َح َّ

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻘﺎﴈ ﺍﻟﺘﻨﻮﺧﻲ:
ــــﻞﹴ ﻗﹶﻄــ ــﺘﹸـ ﺑـﹺﺼﺪﹸﻭﺩ *** ﻓﹺﺮﹶﺍﻕﹴ ﻣﹶﺎ ﻛﹶﺎﻥﹶ ﻓﹺﻴﻪﹺ
ﻭﹶﺩﹶﺍﻉ
ُ
ﺃﹶﻭﹾ
ﹶﻌﹾ ﻪﹸ
ﺭﹸﺏﱠ ﻟﹺﻴﹾ
ـــاع
ﻣﹸﻮﺣﹺﺶﹴ ﻛﹶﺎﻟﺜﱠﻘﹺﻴﻞﹺ َت ْق َذى ﺑﹺﻪ ا ْل َع ْي ُن *** ﻭﹶﺗﹶﺄﹾﺑﹶ ـﻰ ﺣﺪﹺﻳﺜﹶﻪﹸ األَ ْس َم ُ

***

ﺛﹶﻤﹶﺮ
ﻟﹶﻪﹸ ﺭﹸﻭﹶﺍﺀﹲ ﻭﹶﻣﹶﺎ ﻟﹶﻪﹸ ُ

ﻓﹶﺎﻟﹾﻌﹶﻴﹾﺶ ﻧﹶﻮﹾﻡﹲ ﻭﹶ ا ْل َمنِ َّي ُة ﻳﹶﻘﹾﻈﹶﺔﹲ
ُ

***

ِ
ﺑﹶﻴﹾﻨﹶﻬﹸﲈ ﺧﹶﻴﹶﺎﻝﹲ
ﺳﹶﺎﺭ
ﻭﹶﺍﳌﹾﹶﺮﹾﺀﹸ َ

ﻛﺄﹶﻥﱠ ﺍﻟﺪﱡﻣﹸﻮﻉﹶ َ
ﻋﹶﲆ ﺧﹶﺪﱢﻫﹶﺎ

***

7

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺘﻬﺎﻣﻲ:

8

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺎﺷﺊ ﺍﻷﻭﺳﻂ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺍﻣﺮﺃﹶﺓ ﺗﺒﹾﻜﻲ:
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التدريب األول

ﻭﻗﺎﻝ ﺍﺑﻦ ﻟﻨﻜﻚ:
الس ْر ِو ﻣﹺﻨﹾﻬﹸﻢﹾ ﻣﹶﺜﹶﻞﹲ
ِﰲ ﺷﹶﺠﹶﺮﹺ َّ

ﺟﹸﻠﱠﻨﹶﺎﺭ
ﺑﻘﹺﻴﱠﺔﹸ ﻃﹶﻞﱟ ﻋﲆ
ْ

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
َﺑ ِّﲔ ْﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺬﻛﺮ ﻭﺍﳊﺬﻑ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:

 1قال تعالى :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ
2
3
4
5

قال الشاعر:
ﻛﹶﻢﹾ ﻧﹺﻌﹾﻤﹶﺔﹴ ﻣﹶﺮﱠﺕﹾ ﺑﹺﻨﹶﺎ ﻭﹶﻛﹶﺄﹶﳖﱠﹶﺎ
َف َر ٌس ُي َه ْر ِو ُل ،ﺃﹶﻭﹾ ﻧﹶﺴﻴﻢﹲ ﺳﹶﺎﺭﹺﻱ
***
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﺤﱰﻱ:
ﹶ
ِ
ﺍﻟﺼﱡﺒﹾﺢ
ﻭﹶﺻﹶﺎﰱ ﺑﹺﺄﹶﺧﹾﻼﻕﹴ ﻫﹺﻲﹶ ﺍﻟﻄﱠﻞﱡ ِﰲ
ﻭﹶﺃﹶ ْش َرﻕﹶ ﻋﹶﻦﹾ بِ ْش ٍر ﻫﹸﻮﹶ ﺍﻟﻨﱡﻮﺭﹸ ِﰲ ﺍﻟﻀﱡﺤﹶﻰ ***

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:

ﺍﻟﹾﻌﹸﻤﹾﺮﹸ  ،ﻭﹶﺍﻹﹺﻧﹾﺴﹶﺎﻥﹸ ﻭﹶﺍﻟﺪﱡﻧﹶﻴﹶﺎ ُه ُمو

***

ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻭﻳﻨﺴﺐ ﻷﰊ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ:
ﺇﹺﻧﱠﲈ ﺍﻟﻨﱠﻔﹾﺲ ﻛﹶﺎﻟﺰﱡﺟﹶﺎﺟﹶﺔﹺ ﻭﹶﺍﻟﹾﻌﹺ
***
ُ
***
َﻓﺈﺫﹶﺍ ﺃﹶ ْش َر َق ْت َّ
ﻓﹺﺈﻧﻚﹶ ﺣﹶﻲﱡ

 6قال النابغة الذبياني:
ِ
ب ***
		
َفإِن ََّك َش ْم ٌس وا ْل ُم ُل ْو ُك ك ََواك ٌ

اإل ْق َب ِ
ِ
كَال ِّظ ِّل فِي ِ
ﻭﹶﺍﻹﹺﺩﹾﺑﹶﺎﺭ
ال،
ِ
ﺯﹶﻳﹾﺖ
اج ،ﻭﹶﺣﹺﻜﹾﻤﹶﺔﹸ ﺍﷲﹺ ُ
ْل ُم س َر ٌ

ــﺖ
َوﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻤﹶﺖﹾ ﻓـﹺـﺈﹺﻧﱠﻚﹶ ﻣﹶﻴﹾ ُ

ِ
َب
إِ َذا َط َل َع ْت َل ْم َي ْبدُ من ُْه َّن ك َْوك ُ
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األنشطة اإلثرائية
ﻗﻢ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺃﻗﺮﺍﻧﻚ ﺑﺘﺠﻤﻴﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﺃﺩﺑﻴﺔ ﻋـﻦ ﻣﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ،
ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﺒﺘﺬﻝ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ
ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ،،ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ في ﳎﻠﺔ ﺍﳊﺎﺋﻂ.
نشاط 2

ﻗﻢ ﺑﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﺃﻗﺮﺍﻧﻚ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﻔﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﺍﳌﺒﺘﺬﻝ ،ﻭﺃﺳﺒﺎﺏ ﻇﻬﻮﺭ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ،ﻭﻭﺿﻌﻪ
في ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﳌﺪﺭﺳﺔ.

 6تشبيه بعيد؛ ألن وجه الشبه حسن المظهر وسوء المخبر مركب عقلي وهو خفي
يحتاج لتأمل وتدبر في استخراجه.
 7تشبيه قريب؛ ألن وجه الشبه وهو اإلسراع مفرد عقلي ،يسهل استخراجه.
 8تشبيه بعيد؛ ألن وجه الشبه مركب حسي يحتاج لتأمل وإنعام نظر.
إجابة التدريب الثالث

1
2
3

األجوبة المقررة
إجابة التدريب األول
1

( )ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ.

3

( )ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ ﺍﳋﻔﻲ ﻳﺪﺭﻛﻪ ﺍﳉﻤﻴﻊ ﺣﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.

2
4
5

( )ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ ﻣﺎ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ.
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نشاط 1

 4تشبيه قريب؛ ألن وجه الشبه البياض والصفاء يدرك دون عناء.
 5تشبيه قريب؛ ألن وجه الشبه الثقل مفرد عقلي ،ال يحتاج لتدبر في التقاطه.

4
5
6

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.

( )ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻐﺮﻳﺐ ﺗﻌﻮﺩ ﻏﺮﺍﺑﺘﻪ ﻟﻨﺪﺭﺓ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﲆ ﺍﻟﺬﻫﻦ.
( )ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺍﳌﻔﺼﻞ ﺇﻣﺎ ﻇﺎﻫﺮ ﻭﺇﻣﺎ ﺧﻔﻲ.

إجابة التدريب الثاني

 1تشبيه بعيد؛ ألن وجه الشبه مركب عقلي يحتاج لتأمل وتدبر في استخراجه.
 2تشبيه قريب؛ ألن وجه الشبه قوة الحزم والحيطة يدرك ألول وهلة.

 3تشبيه قريب؛ ألن وجه الشبه الرفق وعدم العجلة يدرك بسهولة ويسر.
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الدرس الثامن

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1يذكر أقسام التشبيه بحسب أدواته.
 2يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ.
 3ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻜﺎﻑ ،ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻛﺄﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
 4يوازن ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ.
 5ﻳﻔﺮﻕ ﺑﲔ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ.
 6ﻳﺬﻛﺮ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
 7يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻷﺩﺑﻴﺔ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ.
 8ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ تشبيها ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ،ﻭﺗﺸﺒﻴﻪ
ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.

وصف الدرس

ﺳﻨﻠﻘﻲ ﺍﻟﻀﻮﺀ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﻋﲆ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣـﻦ ﺣـﻴﺚ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠـﻐﻮﻱ ،ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺍﻟﻜﺎﺋﻨﺔ
ﺑﻴﻨﻬﺎ ،ﺛﻢ ﻧﻌﺮﺽ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻭﺣﺬﻓﻬﺎ ،ﺛـﻢ ﻧﺒـﲔ ﻣـﻔﻬـﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻭﺻـﻮﺭﻩ
ﺍﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺛﻢ ﻧﻨﺘﻘﻞ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻗﻮﲥﺎ ﻭﺿﻌﻔﻬﺎ.
شرح الدرس

 1ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ

ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻗﺴﺎﻡ:

ﺍﻷﻭﻝ :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﺳﻤﻴﺔ
ﻛـ (ﻣﺜﻞ ـ وﺷﺒﻪ ـ وﻣﺜﻴﻞ ـ وﺷﺒﻴﻪ ـ وﳑﺎﺛﻞ ـ وﻣﺸﺎﺑﻪ  -وﳏﺎﻙ  -وﻣﻀﺎﺭﻉ  -ونحو).

ﺍﻟﺜﺎﲏ :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻓﻌﻠﻴﺔ

مثل( :ﻳﹸﺸﹾﺒﹺﻪ ـ ﻭﻳﹸ ﲈثل ـ ﻭﻳﹸﻨﹶﺎﻇﺮـ ﻭﳛﻜﻲ ـ ويحاكي -ﻭﻳﻀﺎﺭﻉ) ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻦ ﻛﹸﻞﱢ ﻣﺎ ﻳﺪﻝﱡ ﻋﲆ
ﺗﺸﺒﻴﻪ ﳾﺀ ﺑﴚﺀ ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺗﺪﻝ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﴏﺍﺣﺔ.
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ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺣﺮﻓﻴﺔ
ﻭﳘﺎ ﻟﻔﻈﺘﺎﻥ ﻓﺤﺴﺐ (ﺍﻟﻜﺎﻑ ،ﻭﻛﺄﻥ) ﻣﺜﻞ :ﺯﻳﺪ ﻛﺎﻷﺳﺪ ،ﻭﺯﻳﺪ ﻛﺄﻧﻪ ﺍﻷﺳﺪ.

 2ﺍﻟﻔﺮﻭﻕ ﺑﲔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ

ﺑﲔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﺮﻭﻕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﰲ خمسة ﺃﻣﻮﺭ:
أ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ (ﺍﻟﻜﺎﻑ ،ﻭﻣﺜﻞ ،ﻭﺷﺒﻪ) ﺃﻥ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻣﺜﻞ( :ﻋـﲇ ﻛﺎﻷﺳﺪ) ،و(ﺧﺎﻟﺪ ﻣﺜﻞ
ﺍﻷﺳـﺪ) ،ومـن ذلك قولـه تعـالى :ﮋﮭ ﮮ ﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕ ﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﮊ [النـحـل ،]٧٧:حـيـث ذكـر
المشبه به صراحة عقب الكاف في األمثلة السابقة.

ب ﺍﻷﺻـﻞ ﰲ (ﻛﺄﻥ ،ﻭﺷﺎﺑﻪ ،ﻭﻣﺎﺛﻞ) ﺃﻥ ﻳﻠﻴـﻬﺎ ﺍﳌﺸﺒﻪ ،ﻧـﺤـﻮ( :ﺯﻳﺪ ﻛﺄﻧﻪ ﺍﻷﺳﺪ) ﻓﺎﳌـﺸﺒﻪ ﻫــﻮ
ﺍﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻛﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﲆ ﺯﻳﺪ ،ﻭﻣﺜﻞ( :محمد ﻳﺸﺎﺑﻪ ﺍﻷﺳﺪ) ﻓﺎﳌﺸﺒﻪ ﻫـﻮ ﺍﻟﻔـﺎﻋﻞ ﺍﻟﻀـﻤﲑ
ﺍﳌﺤـﺬﻭﻑ ﺍﻟﻌـﺎﺋـﺪ ﻋـﲆ ﳏـﻤﺪ ،ﻭﻣـﻨـﻪ ﻗـﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﮊ
[األعراف.]١٧١:
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﺮﺩ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﻪ ،مثل( :هند كالبدر) ،ﻭﻗﺪ
ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﺮﺩ ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻋﲆ ﺣﺎﻟﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺒﺎ كقوله تعالى:
ﮋﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄﰅ ﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌ ﰍ
ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ ﰖﮊ [الكهف ،]٤٥:ﺇﺫ ﻟـﻴﺲ ﺍﳌـﺮﺍﺩ ﺗـﺸﺒـﻴﻪ ﺣـﺎﻝ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ
ﺑﺎﳌﺎﺀ ،ﺑـﻞ ﺍﳌﺮﺍﺩ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﰲ ﻧﻀﺎﺭﲥﺎ ﻭﲠﺠﺘﻬﺎ ﻭﻣﺎ ﻳﺘﻌﻘﺒﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﳍﻼﻙ ﻭﺍﻟﻔﻨﺎﺀ ﺑﺤـﺎﻝ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺕ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﺧﴬ ﻭﺍﺭﻓﺎ ﺛﻢ ﳞﻴﺞ ﻭﻳﻴﺒﺲ ﻓﺘﻄﲑﻩ ﺍﻟﺮﻳﺎﺡ ﻛﺄﻥ ﱂ ﻳﻜﻦ.
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أحوال أدوات التشبيه المختلفة ،ومراتب
التشبيه

ﺖ)
ﻭﻫﻨـﺎﻙ ﺑﻌـﺾ ﺍﻷﻓـﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﺗـﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻛــ (ﻋﻠﻤﺖﹸ َ ،ﻭ ِﺧ ْﻠ ُ
ﺖ َﻭ َﺣ ِﺴ ْﺒ ُ
ﻣﺜﻞ( :ﻋﻠﻤﺖﹸ ﺯﻳﺪﹰﺍ ﺃﺳﺪﹰﺍ ،ﻭﺧﻠﺘﹸﻪ ﺃﺳﺪﺍ ،ﻭﺣﺴﺒﺘﻪ ﺃﺳﺪﺍ).
ﻭﻟﻜﻦ ﺍﻟﻔـﻌﻞ (ﻋﻠﻤﺖ) ﺍﳌﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸـﺒﻴﻪ ﻳﹸﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ ﻗﹶﺮﹸﺏﹶ ﺍﻟﺘـﺸـﺒﻴﻪ ،ﻭﺍﺩﻋـﻴﻨﺎ ﻛــﲈﻟﻪ؛ ﳌـﺎ
ﰲ ﺍﻟﻔﻌﻞ (ﻋﻠﻤﺖ) ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋـﲆ ﺍﻟﺘﻴﻘﻦ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘـﻴﻖ.
ﺑﻴﻨﲈ ﺍﻟﻔـﻌـﻞ ﺍﳌـﻨﺒﺊ ﻋـﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ (ﺧﻠﺖ ،ﻭﺣﺴﺒﺖ) ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺇﺫﺍ َﺑ ُﻌﺪَ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﺩﻧﻰ ﺗﺒـﺎﻋﺪ؛
لمـا ﰲ ﺍﳊﺴﺒﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﺷﻌﺎﺭ ﺑﻌﺪﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻭﺍﻟﺘﻴﻘﻦ.

 3ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺫﻛﺮ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻭ ﺣﺬﻓﻬﺎ

أ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ :ﻭﻫـﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﹸﻛـﺮﺕ ﻓـﻴـﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘـﺸﺒﻴﻪ ﻣـﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ :ﮋ ﭳ ﭴ ﭵ
ﭶ ﭷ ﭸﮊ [الـرحمن ،]٢٤:ﻭﻗـﻮﻟـﻪ ﺗـﻌــﺎﱃ :ﮋ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﮊ
[الواقعة.]٢٣-٢٢:
ﻭﺳﻤﻲ ﻣﺮﺳﻼ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺬﻛﺮ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺻﺎﺭ ﻣﺮﺳﻼ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﺍﳌﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺣﺬﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ .

ب ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺆﻛﺪ :ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺬﻓﺖ ﻣﻨﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ :
ِﰲ ﺭﹺﻓﹾﻌﹶﺔﹴ ﻭﹶﺿﹺﻴﹶﺎﺀﹺ
ﺃﹶﻧﹾﺖﹶ ﻧﹶﺠﹾﻢﹲ

يك ا ْل ُع ُي ُ
َجت َِل َ
ون َش ْر ًقاَ ،و َغ ْر َبا
ت ْ

ﻭﺳـﻤﻲ ﻣﺆﻛـﺪﺍ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﺤـﺬﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﺻﺒﺢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﹸﺸﹾﻌﹺﺮﹰﺍ ﻭﻣﺆﻛﺪﺍ ـ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ـ ﺃﻥ
ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺻﺎﺭ ﻫﻮ ﻋﲔ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ.
 4ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ

ﻣﺮ ﺑﻨﺎ ﺃﻥ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﺳﻤﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﳎﻤﻼ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺣﺬﻓﺖ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺳﻤﻲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﺆﻛﺪﺍ،
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﻣﻌﺎ ﻓﻬﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﺑﻠﻴﻎ.

ﻓﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺤﺬﻭﻑ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ،ﻧﺤﻮ( :ﻋﲇ ﺃﺳﺪ) ،و(ﺍﳉـﻬﻞ ﻣـﻮﺕ)،
و(العلم ﺣﻴﺎﺓ) ،ومـن ذلـك قـولـه تـعالى :ﮋﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮊ [النبأ ،]٢٠ :ومنه
قول الشاعر:
184

ﻭﺳﻤﻲ ﺑﻠﻴﻐﺎ؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻠﻎ ﺃﻗﴡ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﳌﺸﺎﲠﺔ ﻓﺤﺬﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻳﻮﺣـﻲ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻔﻮﺍﺻﻞ ﺑﲔ
ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ،ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻳﻮﺣﻲ ﺑﻌﻤﻮﻡ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﳌﺸﱰﻛﺔ ﺑﻴـﻨﻬﲈ ،ﻭﻫﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﻟﻠﻤﺒـﺎﻟﻐﺔ ﻻ ﺷـﻚ،
ﻭألَﻥﱠ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺤﺬﻑ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﺪﻕ ﻭﳜـﻔﻰ ،ﻭﻛـﻠﲈ ﺩﻕﱠ ﻭﺧﹶﻔﹺﻲﹶ ﻛـﺎﻥ ﺃﺑـﻠﻎﹶ ﻭﺃﻓـﻌﻞ
ﰲ ﺍﻟﻨﻔﺲ.
 5ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ

ﻭﺑﻨﺎﺀ ﻋﲆ ﻣﺎ ﺳـﺒﻖ ﺫﻛﺮﻩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻜﻼﻣﻴـﺔ ﻷﻱ ﺃﺳﻠﻮﺏ ﺗﺸﺒﻴـﻪ ﺗﺄﰐ ﻋﲆ ﺃﺭﺑﻌـﺔ ﻣﺮﺍﺗﺐ:

ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﲠﺬﺍ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺴﻤﲔ:

***

ﻭﹶﺟﹾﻬﹸﻚﹶ ﺍﻟﹾﺒﹶﺪﹾﺭﹸ ﻻ ﺑﹶﻞﹺ
ُ
ﻳﹸﻘﹾﺾ ﻟﻠﺸﱠﻤﹾﺲﹺ ﻛﹺﺴﹾﻔﹶﺔﹲ
ﻭﹶﺃﹸﻓﹸﻮﻝ
ﺍﻟﺸﱠﻤﹾﺲ ﻟﹶﻮﹾ َل ْم ***
َ
ُ

ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﹸﻛﺮﺕﹾ ﻓﻴﻬﺎ ﲨـﻴـﻊ ﺃﺭﻛـﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﺭﺑـﻌﺔ ،ﻣﺜـﻞ( :ﳏـﻤﺪ ﻛﺎﻷﺳـﺪ
ﰲ ﺍﻟﺸﺠـﺎﻋﺔ) ،ﻭﻫـﺬﻩ ﺃﻗﻞﱡ ﻣﺮﺍﺗـﺐ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺒـﻼﻏﺔ؛ ﻷﻥﱠ ﺑـﻼﻏﺔﹶ ﺍﻟﺘـﺸﺒﻴﻪ ﻣـﺒﻨﻴﱠﺔﹲ ﻋـﲆ ﺍﺩﻋـﺎﺀﹺ
ﺃﹶﻥﱠ ﺍﳌﺸﺒﹼﻪ ﻋﲔ ﺍﳌﺸﺒﱠﻪ ﺑﻪ ،ﻭﻭﺟﻮﺩﹸ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﻭﺟﻪﹺ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻣﻌﺎ ﻳﻤﻨﻌﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺩﻋﺎﺀ.
َ
ﻭﺑﻴﺎﻥﹸ ﺫﻟﻚ ﺃﻧﻚﹶ
ﺑﺬﻛﺮﻙ ﺍﻟﻮﺟـﻪﹶ ﺣـﴫﺕﹶ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪﹶ  ،ﻓﻠﻢ ﺗﺪﻉﹾ ﻟﻠﺨﻴﺎﻝﹺ ﳎﺎﻻﹰ ﰲ ﺍﻟﻈﻦﱢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪﹶ
ﰲ ٍ
كثير ﻣـﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ،ﻛـﲈ ﺃﻧﻚ ﺑـﺬﻛﺮﹺ ﺍﻷﺩﺍﺓﹺ ﻧﺼﺼﺖﹶ ﻋﲆ ﻭﺟﻮﺩﹺ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺕﹺ ﺑﲔ ﺍﳌﺸﺒﱠﻪﹺ ﻭﺍﳌﺸﺒﱠﻪﹺ ﺑـﻪ،
ﻭﱂ ﺗﱰﻙﹾ ﺑﺎﺑﺎ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻐﺔﹺ .

ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺬﻓﺖ ﻓﻴـﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒـﻴﻪ ﻓﻘـﻂ ،ﻣﺜﻞ( :ﳏـﻤﺪ ﺃﺳـﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ)،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺟـﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒـﻴﻪ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﻠﻴﻼ؛ ألَﻥﱠ ﺣﺬﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻳﻘـﻮﻱ
حصرت التشاب َه ،فلم تدع
ادعا َء اتحاد المش َّبه والمش َّبه به بعض التقوية ،وبذكر الوجه
َ
ِ
للخيال ﳎﺎﻻﹰ ﰲ ﺍﻟﻈﻦﱢ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺑﻪﹶ ﰲ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕﹺ .

ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻘﻂ ،ﻣـﺜﻞ( :ﳏـﻤﺪ ﻛﺎﻷﺳﺪ) ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒـﺔ
ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ؛ ألَﻥﱠ ﺣﺬﻑ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻳﻘﻮﻱ ﺍﺩﻋﺎﺀﹶ ﺍﲢﺎﺩ ﺍﳌﺸﺒﱠﻪ ﻭﺍﳌﺸﺒﱠﻪ
ﺑﻪ ﰲ ﺻﻔﺎﺕ ﻛﺜﲑﺓ.
ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣـﺬﻑ ﻓﻴـﻬﺎ ﺍﻟﻮﺟـﻪ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﻣـﻌﺎ ،ﻣـﺜﻞ(:ﳏﻤﺪ ﺃﺳﺪ) ،ﻭﻫﺬﻩ
ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻫﻲ ﺃﻋـﲆ ﺩﺭﺟـﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭﺃﺑـﻠﻐـﻪ؛ ألَﻥﱠ ﺣـﺬﻓﻬﲈ ﻣـﻌـﺎ ﻳﻘـﻮﻱ ﺍﺩﱢﻋـﺎﺀ ﺃﻥﱠ ﺍﳌﺸﺒﱠﻪ ﻭﺍﳌﺸﺒﱠﻪ
ﺑـﻪ ﺍﲢـﺪﺍ ﻭﺻـﺎﺭﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ.
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د ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﴍﻁ ،ﺃﻣﺎ ﻛـﺄﻥ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﴩﻁ ﺃﻥ ﻳﻜـﻮﻥ ﺧـﱪﻫﺎ
ﺟﺎﻣﺪﺍ ﻣﺜﻞ :ﳏﻤﺪ ﻛﺄﻧﻪ ﺍﻟﺒﺤﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻴﻒ ﺃﻭ ﺍﻷﺳﺪ.
ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﱪﻫﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻓـﻬﻲ ﻟﻠﻈﻦ ﻣـﺜﻞ :ﻛﺄﻧﻚ ﻗﺎﺋﻢ ،ﻭﻛـﺄﻧـﻪ ﻗـﺪﻡ ،ﻭﻛـﺄﻧـﻚ
ﻗﻠﺖ.
ﻗـﻠﺖ ،ﻭﻛﺄﲏ ُ
هـ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻜﺄﻥﱠ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻑَّ ،
ﻷﻥ (ﻛﺄﻥ) ﻣﺮﻛﱠﺒﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺃﹶﻥﱠ  ،ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﺗﺪﻝ
ﻋﲆ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻨﻰ ،ﻭﻟﻜﻦ ﳚﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺃﺑﻠﻐﻴﺔ ﻛﺄﻥ ﻋﲆ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻟﻴﺴﺖ ﻋـﲆ ﻋـﻤﻮﻣﻬﺎ ﺑﻞ ﺇﺫﺍ
ﺍﻗﺘﻀﺎﻫﺎ ﺍﳌﻘﺎﻡ ،ﻭﺍﺳﺘﺪﻋﺎﻫﺎ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻜﻼﻡ.

ملخص الدرس
ﺍﻷﻭﻝ
ﺍﻟﺜﺎﲏ

ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻷﺻﻞ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻟﻸﺩﻭﺍﺕ
ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺬﻓﻬﺎ ،ﻭﺫﻛﺮﻫﺎ.

ﻓﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺻﻠﻬﺎ ﺍﻟﻠﻐﻮﻱ ﻓﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺇﻣﺎ :ﺍﺳﻤﻴﺔ ﻛــ (ﻣﺜﻞ ﻭﺷﺒﻪ ﻭﻣﺜﻴﻞ ﻭﺷﺒﻴﻪ) ،ﺃﻭ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻛــ
(ﻳﲈﺛﻞ ﻭﻳﺸﺒﻪ ﻭﻳﺸﺎﺑﻪ ﻭﳛﻜﻲ ﻭﳛﺎﻛﻲ ﻭﻳﻀﺎﺭﻉ ﻭﻳﻨﺎﻇﺮ) ،ﺃﻭ ﺣﺮﻓﻴﺔ ،ﻭﳘﺎ (ﺍﻟﻜﺎﻑ ،ﻭﻛﺄﻥ).
ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻭﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﻛﺄﻥ ﺃﻥ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺒﻪ.

ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ ﺗﺪﻝ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﴍﻁ ،ﻭﻛﺄﻥ ﺗﺪﻝ ﻋﲆ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﴩﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﱪﻫﺎ ﺟﺎﻣﺪﺍ،
ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﱪﻫﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻠﻈﻦ ﻋﲆ ﺍﻷﻏﻠﺐ.

ﻭﻛﺄﻥ ﺃﺑﻠﻎ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻑ؛ ﻷﳖﺎ ﻣـﺮﻛـﺒـﺔ ﻣـﻦ ﺍﻟﻜـﺎﻑ ﻭﺃﻥ ،ﻭﺯﻳـﺎﺩﺓ ﺍﳌـﺒﻨﻰ ﺗـﺪﻝ ﻋـﲆ
ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻨﻰ.

الحظ أن
الحظ أن
الحظ أن
ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺇﱃ

ﺍﻧﺘﺒﻪ ﺇﱃ

ﻭﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺣﺬﻑ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺫﻛﺮﻫﺎ ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺇﱃ ﻗﺴﻤﲔ:
 1ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺆﻛﺪ :ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺬﻓﺖ ﺃﺩﺍﺗﻪ.
 2ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ :ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺓ.

ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺣﺬﻓﺖ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻣﻊ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻬﺬﺍ ﻳﺴﻤﻰ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﺑﻠﻴﻐﺎ.

ﺛﻢ ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﺍﻟﻀﻌﻒ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻣﺮﺍﺗﺐ:

ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻷﻭﱃ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﹸﻛـﺮﺕﹾ ﻓـﻴﻬﺎ ﲨﻴﻊ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ،ﻣﺜﻞ(:ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻷﺳﺪ
ﰲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ) ،ﻭﻫﺬﻩ ﺃﻗﻞ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔ

ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ

الوحدة اخلامسة

ﻳﻨﻘﺴﻢ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﺩﻭﺍﺗﻪ ﻗﺴﻤﲔ:

إثراءات
ﺍﻷﺻﻞ ﰲ (ﺍﻟﻜﺎﻑ ،ﻭﻣﺜﻞ ،ﻭﺷﺒﻪ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩﻓﻬﺎ) ﺃﻥ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺒﻪ به.

ﺍﻷﺻﻞ ﰲ (ﻛﺄﻥ ،ﻭﺷﺎﺑﻪ ،ﻭﻣﺎﺛﻞ ،ﻭﻣﺎ ﻳﺮﺍﺩﻓﻬﺎ) ﺃﻥ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﺍﳌﺸﺒﻪ.

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻜﺄﻥﱠ ﺃﺑﻠﻎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺎﻑ ،ﻷﻥ (ﻛﺄﻥﱠ ) ﻣﺮﻛﱠﺒﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﻭﺃﹶﻥﱠ ،
ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﺒﻨﻰ ﺗﺪﻝ ﻋﲆ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﳌﻌﻨﻰ.

ﺃﻥ ﺍﻷﺻﻞ ﰲ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺃﻥ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔﺮﺩ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔﺮﺩﺍ ﻋﲆ ﺣـﺎﻟﻪ،
ﻣـﺜﻞ( :ﺯﻳﺪ ﻛﺎﻷﺳﺪ) ،ﻭﻗـﺪ ﻳﻠﻴﻬﺎ ﻣﻔـﺮﺩ ﻻ ﻳـﺄﺗﻰ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴـﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻔـﺮﺩﺍ ﻋـﲆ
ﺣﺎﻟﻪ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺇﺫﺍ ﻛـﺎﻥ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺒﺎ.
ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺎﻑ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺩﻭﻥ ﴍﻁ ،ﺃﻣﺎ ﻛﺄﻥ ﻓﺘﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺍﻟﺘـﺸﺒﻴﻪ
ﺑـﴩﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﱪﻫﺎ ﺟﺎﻣﺪﺍ ،ﺃﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺧﱪﻫﺎ ﻣﺸﺘﻘﺎ ﻓﻬﻲ ﻟﻠﻈﻦ ﻣﺜﻞ:
ﻛﺄﻧﻚ ﻗﺎﺋﻢ.

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺆﻛﺪ

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ

ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺬﻓﺖ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.

ﻭﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺫﻛﺮﺕ ﻓﻴﻪ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.

ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺬﻑ ﻣﻨﻪ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.

ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺬﻓﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺜﻞ :ﳏﻤﺪ ﺃﺳﺪ ﰲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ»،
ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﻳﺮﺗﻔﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻦ ﺳﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﺍﺭﺗﻔﺎﻋﺎ ﻗﻠﻴﻼ.
ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻓﻘﻂ ،ﻣﺜﻞ( :ﳏﻤﺪ ﻛﺎﻷﺳﺪﹺ ).

ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺬﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻮﺟﻪ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ ﻣﻌﺎ ،ﻣﺜﻞ( :ﳏﻤﺪ ﺃﺳﺪ) ،ﻭﻫﺬﻩ ﺍﳌﺮﺗﺒﺔ
ﻫﻲ ﺃﺑﻠﻎ ﺩﺭﺟﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؛ ألَﻥﱠ ﺣﺬﻓﻬﲈ ﻣﻌﺎ ﻳﻘﻮﻱ ﺍﺩﱢﻋﺎﺀ ﺃﻥﱠ ﺍﳌﺸﺒﱠﻪ ﻭﺍﳌﺸﺒﱠﻪ ﺑﻪ
ﺍﲢﺪﺍ ،ﻭﺻﺎﺭﺍ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺍﺣﺪﹰﺍ.
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التدريب الثاني

التدريبات
التدريب األول

ﺑﲔ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻷﺩﺍﺓ ،ﻭﺍﻟﻮﺟﻪ ،ﻭﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ،ﻭﺃﺻﻞ ﺃﺩﺍﺗﻪ ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:

1
	ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺒﻮﺻﲑﻱﱡ :

ِ
ِ
ﺷﹶﺐ ***
ﻭﺍﻟﻨﱠﻔﹾﺲ
ﻛﺎﻟﻄﱢﻔﹾﻞ إِ ْن ت ُْهم ْل ُه َّ
ُ

2
	ﻭﻗﺎﻝ ﰲ ﻭﺻﻒ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ:
ك ََأن َُّه ْم فِي ﻇﹸﻬﹸﻮﺭﹺ ا ْل َخ ْي ِل ﻧﹶﺒﹾﺖﹸ ﺭﹸﺑﹰﺎ ***
3
	ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ:

ﺍﻟﹾﻌﹸﻤﹾﺮﹸ ِ ،
ﻭﹶﺍإلﻧﹾﺴﹶﺎﻥﹸ ﻭﹶﺍﻟﺪﱡﻧْﻴﹶﺎ ُه ُمو ***

ِ
ﻳﹶﻨﹾﻔﹶﻄﹺﻢ
َع َلى ﺣﹸﺐﱢ ﺍﻟﺮﱠﺿﹶﺎﻉﹺ ﻭﹶﺇﹺﻥﹾ ﺗﹶﻔﹾﻄﹺﻤﹾﻪﹸ
ﺷﹺﺪﱠﺓﹺ
ِ
ِ
ﺍﳊﹸﺰﹸﻡ
ﻣﹺﻦﹾ ﺷﹺﺪﱠﺓ ا ْل َح ْز ِم ﻻﹶ ﻣﹺﻦﹾ
اإل ْق َب ِ
ﻭﹶﺍإل ِ
كَال ِّظ ِّل فِي ِ
الِ ،
ﺩﹾﺑﹶﺎﺭ

	ﻗﺎﻝ ﺗﻌﺎﱃ :ﮋﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﮊ.
4

	ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ ،ﻭﻳﻨﺴﺐ ﻷﰊ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ:
5
ﺍﻟﻨﱠﻔﹾﺲ ﻛﹶﺎﻟﺰﱡﺟﹶﺎﺟﹶﺔﹺ ﻭﹶﺍﻟﹾﻌﹺ ***
ﺇﹺﻧﱠﲈ
ُ
ﻓﹺﺈﻧﻚﹶ ﺣﹶﻲﱡ ***
		
َﻓﺈِﺫﹶﺍ ﺃﹶ ْش َر َق ْت َّ
6

ِ
ﺯﹶﻳﹾﺖ
اج ،ﻭﹶﺣﹺﻜﹾﻤﹶﺔﹸ ال َّل ِه ُ
ْل ُم س َر ٌ

ــﺖ
َوﺇﹺﺫﹶﺍ ﺃﹶﻇﹾﻠﹶﻤﹶﺖﹾ ﻓـﹺـﺈﹺﻧﱠﻚﹶ ﻣﹶﻴﹾ ُ
ِ
وقال أعرابي في وصف امر َأة :تِ َ
السماء.
شمس
رض
شمس
لك
ْ
باهت بها األَ ُ
َ
ٌ

	ﻭﻗﺎﻝ تعالى :ﮋﭜ ﭝ ﭞﮊ .
7
	ﻭﻗﺎﻝ المتنبي ﰲ ﻣﺪﺡ ﻛﺎﻓﻮﺭ:
8

ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻧﹺﻠﹾﺖﹸ ﻣﹺﻨﹾﻚﹶ ﺍﻟﹾﻮﹸﺩﱠ َفا ْل َم ُال َه ِّي ٌن

***

ﻭﹶﻛﹸﻞﱡ ﺍﻟﱠﺬﹺﻱ ﻓﹶﻮﹾﻕﹶ ﺍﻟﱰُّﺍﺏﹺ
ﺗﹸﺮﹶﺍﺏ
ُ

9
	ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ :ﺯﺭﻧﺎ ﺣﺪﻳﻘﺔﹰ ﻛﺄﳖﺎ ﺍﻟﻔﹺﺮﹾﺩﻭﹾﺱ ﰲ ﺍﳉﲈﻝ ﻭﺍﻟﺒﻬﺎﺀ.
ِ
راج ﺃﹸﻣﱠﺘﻪ ﰲ ﺍﳍﹺﺪﺍﻳﺔ.
10
	ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ :العالم س ُ
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ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺟﻪ.

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﺣﺬﻓﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺓ.

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ ﺍﳌﺆﻛﺪ.

		

ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ.

ﻳﻘﻊ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﺄﻥ.

ﻳﻘﻊ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺎﻑ.

الوحدة اخلامسة

ﺃﴍ بعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍلخطأ ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:

		

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻛﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺆﻛﺪ.

(ﻋﻠﻤﺖ) ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

(ﺧﻠﺖ ﻭﻇﻨﻨﺖ) ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.

ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ

ﺍﺧﱰ ﺍﻟﺼﻮﺍﺏ ﳑﺎ ﺑﲔ ﺍﻟﻘﻮﺳﲔ ،وامأل به الفراغ.
1

		
ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳉﻤﻴﻞ ..........ﺍﻟﻘﻤﺮ.

3

ﺍﳌﺆﻣﻦ ...........ﺍﻷﺗﺮﺟﹼﺔ.

 2ﺍﻟﻮﻟﺪ ................ﺃﺑﺎﻩ.
4
5

ﺍﻟﺒﻨﺖ ............ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ.

ﺍﻟﻴﺄﺱ .............ﺍﳌﻮﺕ.

(ﻳﻔﻮﻕ ـ ﳛﺠﺐ ـ ﻳﲈﺛﻞ)

(ﻳﺴﺎﺑﻖ ـ ﻳﻨﺎﻓﺲ ـ ﻳﺸﺎﺑﻪ)
(ﻳﺄﻛﻞ ـ ﻣﺜﻞ ـ ﻳﻌﺮﻑ)
(ﺛﻢ ـ ﻛﺄﳖﺎ ـ ﻣﺜﻞ)
(ﻋﻦ ـ ﻙ ـ ﻛﺄﻥ)
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األنشطة اإلثرائية
ﻗﻢ ﻣﻊ ﺃﻗﺮﺍﻧﻚ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻟﻮﺣﺎﺕ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ:
1

ﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.

2

ﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻧﺔ ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ.

نشاط 2

ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺑﺤﺜﻚ ﰱ ﺷﺒﻜﺔ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ،ﻗﻢ ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﺑﺤﺚ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻭﺻﻮﺭﻩ.

األجوبة المقررة

الرقم
1
2
3
4
5
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أصل أداته

المشبه :النفس ،والمشبه به :الطفل إن
مرسل مجمل
الرضاع
حب
على
شب
تهمله
ّ
المشبه :الضمير (هم العائد على
كأن ،وهي حرف
مرسل مجمل
الصحابة) ،والمشبه به( :نبت ربا).
المشبه :العمر ،واإلنسان ،والدنيا .المشبه الكاف ،وهي حرف
مرسل مجمل
تشبيه
به :الظل
الكاف ،وهي حرف

مرسل مجمل المشبه :الناس ،والمشبه به :الفراش.

الكاف ،وهي حرف

مرسل مجمل المشبه :النفس ،والمشبه به :الزجاجة.

الكاف ،وهي حرف

مرسل مجمل المشبه :العلم ،والمشبه به :سراج.

بليغ

المشبه :حكمة ال َّله ،والمشبه به :زيت.

8

بليغ

9

المشبه :الضمير في كأنه العائد على
مرسل مفصل
الحديقة ،والمشبه به :الفردوس
مؤكد مفصل

المشبه :كل الذي فوق التراب،
والمشبه به :تراب

الكاف ،وهي حرف

2
3
4

( )ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻣﺎ ﺫﻛﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻮﺟﻪ.

( )ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺆﻛﺪ ﻣﺎ ﺣﺬﻓﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻷﺩﺍﺓ.

( )ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺠﻤﻞ ﺍﳌﺆﻛﺪ.

( )ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺒﻠﻴﻎ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﻣﻨﻬﺎ ﺫﻛﺮ ﻭﺟﻪ
ﺍﻟﺸﺒﻪ ﻭﺣﺬﻑ ﺍﻷﺩﺍﺓ.

5

( )ﻳﻘﻊ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻛﺄﻥ.

7

( )ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺮﺳﻞ ﻛﺎﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﺆﻛﺪ.

6
8
9

كأن ،وهي حرف
األداة محذوفة

المشبه :العالم ،والمشبه به :سراج

إجابة التدريب الثاني

إجابة التدريب األول
نوع التشبيه

7

المشبه :الضمير (هم) العائد على
مرسل مجمل
الح ُم ُر المستنفرة
الكافرين ،والمشبه بهُ :

10

1
الطرفان

6

بليغ

الوحدة اخلامسة

نشاط 1

المشبه :اسم اإلشارة تلك العائد على
المرأة ،والمشبه به :شمس

األداة محذوفة

كأن ،وهي حرف
األداة محذوفة

إجابة التدريب الثالث
 1ﺍﻟﻮﺟﻪ ﺍﳉﻤﻴﻞ يماثل ﺍﻟﻘﻤﺮ.
2
3

ﺍﻟﻮﻟﺪ يشابه ﺃﺑﺎﻩ.

ﺍﳌﺆﻣﻦ مثل ﺍﻷﺗﺮﺟﹼﺔ.

 4ﺍﻟﺒﻨﺖ كأنها ﺍﻟﻮﺭﺩﺓ.
 5ﺍﻟﻴﺄﺱ كالموت.

( )ﻳﻘﻊ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻜﺎﻑ.

( )ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ.

( )ﺧﻠﺖ ﻭﻇﻨﻨﺖ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻨﺒﺊ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.

األداة محذوفة
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ﺍﻟﺪﺭﺱ التاسع

أغراض التشبيه

وصف الدرس

ﺳﻨﺘﻨﺎﻭﻝ ﰲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﺭﺱ ﺃﻏـﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻓﺎﺋﺪﲥﺎ ﻋﲆ ﺍﳌﺸﺒﻪ ،ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﻮﺩ ﻓﺎﺋﺪﲥﺎ ﻋﲆ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ،ﻭﻣﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﳌﺮﺩﻭﺩ.
شرح الدرس

تمهيد
ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ـ ﻛﲈ ﻣﺮ ـ ﻋﻨﴫ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﴏ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﻫﻲ ﺭﻛﻦ ﻏﲑ ﻣﺮﺋﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ؛ ﻷﳖﺎ
ﺗﻨﺒﻊ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺘﻜﻠﻢ ،ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﺧﻠﺠﺎﺗﻪ ،ﻭﻣﻜﻨﻮﻥ ﺫﺍﺗﻪ ﻭﻗﺖ ﺍﻟﺘﻠﻔﻆ ﺑﺄﺳﻠﻮﺏ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﻋﲆ
ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ﺍﻟﻔﻄﻦ ﺇﺩﺭﺍﻛﻬﺎ ﻭﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ؛ ﻷﻥ ﻛﻼﻡ ﺍﻟﻌﻘﻼﺀ ﻻ ﳜﻠﻮ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﻡ ﻭﺃﻏﺮﺍﺽ ﺇﻣﺎ ﺃﻥﹾ ﺗﻌﻮﺩ
ﻋﲆ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻏﻠﺐ ،ﺃﻭ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﲆ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻗﻞ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭ ،ﻭﺇﺫﺍ ﲢﻘﻖ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ،
ﻭﺃﺻﺎﺏ ﻣﻮﻃﻨﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﻦ ﻣﻘﺒﻮﻝ ،ﻭﺇﻻ ﺻﺎﺭ ﻗﺒﻴﺤﺎ ﻣﺮﺯﻭﻻ.

ﺃﻭﻻﹰ :ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ

ﻣﻦ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻟﻠﻤﺸﺒﻪ:
 1ﺑﻴﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﺸﺒﻪ

ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺣﻴﻨﲈ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻣﺒﻬﲈ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺇﺛﺒﺎﲥﺎ ﻟﻪ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﱠﻪﹸ ﺑﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔﹺ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﹸﻘﹾﺼﹶﺪ ﺍﺷﱰﺍﻙ ﺍﻟﻄﺮﻓﲔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻓﻴﻔﻴﺪ
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ِ
اجتِ َها ﺗﹶﺜﹶﻨﱠﺖﹾ
إِﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎﻣﹶﺖﹾ ل َح َ

***

ِ
ﺧﹶﻴﹾﺰﹸﺭﹶﺍﻥ
ﻛﹶﺄﻥﱠ ﻋﹺﻈﹶﺎﻣﹶﻬﹶﺎ ﻣﹺﻦﹾ

ﺷﺒﻪ ﻋﻈﺎﻡ ﳏﺒﻮﺑﺘﻪ ﺑﺎﳋﻴﺰﺭﺍﻥ؛ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﳌﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﲔ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻬﲈ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻠﻚ
ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻋﲆ ﻋﻜﺲ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ.
ﺍﻟﺬﱡﺑﹾﻴﺎني ﻳﻤﺪﺡ ﺍﻟﻨﻌﲈﻥ ﺑﻦ ﺍﳌﻨﺬﺭ:
ﻭﻣﺜﻠﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻨﱠﺎﺑﻐﺔ
ُّ
ﺷﹶﻤﹾﺲ وا ْل ُم ُل ُ
ﻓﺈﹺﻧﱠﻚﹶ
ﻛﹶﻮﹾﻛﹶﺐ
وك
ُ
ـم ﻳﹶﺒﹾﺪﹸ ﻣﹺﻨﹾﻬﻦﱠ
ُ
ٌ
ﻛﹶﻮﺍﻛﹺﺐ ***	ﺇﹺﺫﹶﺍ ﻃﹶﻠﹶﻌﹶﺖﹾ َل ْ
ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﻨﺎﺑﻐﺔ ﺃﹶﻥﹾ ﻳﺒـﲔ ﺣﺎﻝﹶ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﻭﺣﺎﻝﹶ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻮﻙ ،ﻓﺸـ َﺒﱠﻪ ﳑﺪﻭﺣﹶﻪ ﺑﺎﻟﺸـﻤﺲ ،ﻭﺷﺒﱠﻪ
ِ
ﺗﹶﻐﹸﺾ ﻣﻦ ﺳﻄﻮﺓﹺ ﻛﻞ ﻣﻠﻚﹴ
ﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺍﳌﻠﻮﻙ ﺑﺎﻟﻜﻮﺍﻛﺐﹺ ؛ ﻣﺒﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﺳﻄﻮﺓﹶ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ُّ
ﻛﲈ تُخفي ﺍﻟﺸﻤﺲﹸ
ﺍﻟﻜﻮﺍﻛﺐ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﻛﺎﻥ ﻣﺒﻬﲈ ﻏﲑ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻋﲆ ﻋﻜﺲ ﺍﳌﺸـﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﳌﻌﺮﻭﻑ
َ
ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺼﻔﺔ.
 2ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻗﻮﺓ ﻭﺿﻌﻔﺎ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ ﻭﻧﻘﺼﺎ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺣﻴﻨﲈ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﺇﺛﺒﺎﲥﺎ ﻟﻪ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ
ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺑﺪﻗﺔ ،ﻭﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺮﺍﺩﹸ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪﹺ ﺑﻴﺎﻥﹸ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺼﻴﺐ ﺍﳌﺸﺒﱠﻪﹺ ﻣﻦ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔﹺ  ،ﻛﲈ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪﹺ ﺍﳌﺎﺀﹺ ﺑﺎﻟﺜﻠﺞﹺ ﰲ ﺷﺪﺓﹺ ﺍﻟﱪﻭﺩﺓﹺ ،ﻭﺗﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺜﻮﺏ ﺍﻷﺳﻮﺩ ﺑﺎﻟﻐﺮﺍﺏ ﰲ ﺷـﺪﺓ
ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ،ﻭﻋﲆ ﻣﻨﻮﺍﻟﻪ ﺟﺎﺀ ﻗﻮﻝ ﺃﰊ ﲤﺎﻡ ﻳﺼﻒ ﲨﺎﻝ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﺀﺗﻪ ﻓﺄﻋﺠﺐ ﲠﺎ:
ﻣﹺﺪﹶﺍﺩﹲ ﻣﹺﺜﹾﻞﹸ ﺧﹶﺎﻓﹺﻴﺔﹺ ﺍﻟﹾﻐﹸﺮﹶﺍﺏﹺ
ﻭﹶﺃﹶﻟﹾﻔﹶﺎﻅﹲ ْ
ﻛﹶﺄﹶﻟـﻔﹶﺎﻅﹺ ﺍ ْل َم َثانِي

***
***

ﻭﹶﻗﹺﺮﹾﻃﹶﺎﺱﹲ ﻛﹶﺮﹶﻗﹾﺮﹶﺍﻕﹺ
ﻭﹶﺧﹶﻂﱞ ﻣﹺﺜﹾﻞﹸ ﻭﹶﺷﹾﻢﹺ ﻳﹶﺪﹺ
ِ
ﺍﻟﹾﻜﹶﻌﹶﺎﺏ

ﹶّﺍﺏ ()١
ﺍﻟﴪ ِ

ﻓﺎﳌﺸﺒﻪ ﺍﳌﺪﺍﺩ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺑﺼﻔﺔ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺇﲨﺎﻻ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ ﻣﻌﺮﻭﻑ
ﺑﺼﻔﺔ ﺷﺪﺓ ﺍﻟﺴﻮﺍﺩ ﺑﺪﻗﺔ ،ﻓﺄﻓﺎﺩ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﻴﺎﻥ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻧﺼﻴﺐﹺ ﺍﳌﺸﺒﱠﻪﹺ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔﹺ .

ومـثلـه قـولــه تــعـالـى :ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮊ

[البقرة ،]٧٤ :ﻓﻐﻠﻆ ﻗﻠﻮﺏ ﺍﻟﻴﻬﻮﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻣﻌﺮﻭﻓﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺇﲨﺎﻟﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ،ﻭﺃﺗﻰ ﺍﳌﺸـﺒﻪ ﺑﻪ
_______________________

( )١ﺍﳌﺪﺍﺩ :ﺍﳊﱪ .ﺧﺎﻓﻴﺔ :ﻫﻲ ﺍﻟﺮﻳﺶ ﺍﳌﺨﺘﻔﻲ ﲢﺖ ﺟﻨﺎﺣﻲ ﺍﻟﻐﺮﺍﺏ ،ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺃﺷﺪ ﺳﻮﺍﺩﹰﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻳﺶ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ.
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الوحدة اخلامسة

أهداف الدرس:
قادرا على أن:
بنهاية الدرس يتوقع أن يكون الطالب ً
 1ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﲆ ﺍﳌﺸﺒﻪ.
 2يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﲆ ﺍﳌﺸﺒﻪ.
 3ﻳﺬﻛﺮ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﲆ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ.
 4يأتي ﺑﺄﻣﺜﻠﺔ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮﺩ ﻋﲆ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ.
 5يوازن ﺑﲔ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩ.
 6ﻳﺴﺘﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﳊﺴﻦ ﺍﳌﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﻘﺒﻴﺢ ﺍﳌﺮﺩﻭﺩ.

ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻨﺪﺋﺬ ﺑﻴﺎﻥ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﺸﺒﻪ ،ﻛﻘﻮﻝ ﺑﺸﺎﺭ ﺑﻦ ﺑﺮﺩ:

ﻟﻜﻲ ﻳﻜﺸﻒ ﻟﻨﺎ ﻋﻦ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻫﺬﻩ القسوة ،وتلك الغلظة.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺣﻴﻨﲈ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺒﱠﻪﹸ ﰲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﺃﻣﺮﹰﺍ ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﰲ ﺣﺎﺟﺔ ﺇﱃ ﺍﻟﺘﺜﺒﻴﺖ ﻭﺍﻹﻳﻀﺎﺡ
ﻓﻴﺆﺗﻰ ﺑﻤﺸﺒﱠﻪﹴ
ﺣﴘ ﻗﺮﻳﺐﹺ ﺍﻟﺘﺼﻮﱡﺭﹺ  ،ﻳﺰﻳﺪﹸ ﺍﳌﺸﺒﱠﻪ ﺇﻳﻀﺎﺣﺎ؛ ﳌﺎ ﰲ ﺍﳌﺸﺒﱠﻪﹺ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﺓﹺ ﺍﻟﻈﻬﻮﺭﹺ ﻭﺍﻟﺘﲈﻡﹺ ؛
ﺑﻪ ﱟ
ِ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺃﳖﺎ ﻻ ﲡﺰﻡ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﳌﻌﻨﻮﻳﺔ
ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﰲ ﺫﻫﻦ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ؛ ألَﻥﱠ ﻃﺒﻴﻌﺔ
ﻣﺜﻞ ﺟﹶﺰﹾﻣﻬﺎ ﺑﺎﻷﻣﻮﺭ ﺍﳊﺴﻴﱠﺔ ،ﻓﻬﻲ ﰲ ﺣﺎﺟﺔﹴ ﺇﱃ ﺍﻹﻗﻨﺎﻉﹺ.
ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ( :ﺍﻟﻌﹺﻠﻢﹸ ﰲ ﺍﻟﺼﱢﻐﹶﺮﹺ ﻛﺎﻟﻨﱠﻘﺶﹺ ﰲ ﺍﳊﺠﹶﺮ) ﺣﻴﺚ ﺷﹸﺒﱢﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﰲ ﺇﺑﺎﻥ ﺍﻟﺼـﻐﺮ ،ﻭﻫـﻮ
ﺃﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺑﺎﻟﻨﻘﺶ ﻋﲆ ﺍﳊﺠﺮ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺣﴘ؛ ﻭﺍﻟﻐـﺮﺽ ﻣـﻦ ﺫﻟﻚ ﻫـﻮ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻫـﺬﺍ ﺍﳌـﻌﻨﻰ ﰲ
ﻧﻔﺲ ﺍﳌﺨﺎﻃﺐ ،ﻭﲤﻜﻴﻨﻪ ﳊﺎﻝ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ؛ ﻷﻥ ﺍﻹﻟﻒ ﺑﺎﳊﺴﻴـﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻨـﻔﺲ ﺍﻟﺒﴩﻳﺔ ﺃﺗـﻢ ﻣـﻨﻪ
ﺑﺎﻟﻌﻘﻠﻴﺎﺕ ؛ ﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﳊﺴﻴﺎﺕ ﰲ ﺍﻟﻮﺟﻮﺩ ،ﻭﻓﺮﻁ ﺇﻟﻒ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﲠﺎ.
ﻭﻣﺜﻠﹸﻪ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺸﺎﻋﺮ :ﻭﻳﻨﺴﺐ ﻟﻺﻣﺎﻡ ﻋﲇ ﺑﻦ ﺃﰊ ﻃﺎﻟﺐ:
ﺇﹺﻥﱠ ﺍﻟﹾﻘﹸﻠﹸﻮﺏﹶ ﺇﹺﺫﹶﺍ ﺗﹶﻨﹶﺎﻓﹶﺮﹶ ﻭﹸﺩﱡﻫﹶﺎ	

*** ﻣﹺﺜﹾﻞﹸ ﺍﻟﺰﱡﺟﹶﺎﺟﹶﺔﹺ
ﻳﹸﺸﹾﻌﹶﺐ
ﻛﹶﴪها ﻻ
َ
ُ

ﺷﺒﻪ ﺗﻨﺎﻓﺮ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺑﻜﴪ ﺍﻟﺰﺟﺎﺟﺔ ،ﻭﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﺣﴘ؛ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ﻭﺗﺜﺒﻴﺘﺎ ﰲ ﻧﻔﺲ
ﺍﳌﺨـﺎﻃﺐ ﳊـﺎﻝ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﺭ ﻋﻮﺩﺓ ﺍﻟﻘﻠﻮﺏ ﺇﱃ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺲ ﻭﺍﳌﻮﺩﺓ ﻛﲈ ﻳﺘﻌﺬﺭ
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 ،]١٤:ﺃﺭﺍﺩﹶ ﺍﷲ 

ﰲ ﻫﺬﻩ ﺍﻵﻳﺔ ﺍﻟﻜﺮﻳﻤﺔ ﺃﻥﹾ ﻳﹸﻘﺮﱢﺭ ﰲ ﺍﻷﺫﻫـﺎﻥ ﺷﺄﻥ ﻣﹶﻦﹾ ﻳﻌﹾﺒـﺪﻭﻥﹶ ﺍﻷﻭﺛـﺎﻥ ،ﻓﺸﺒﱠﻪﹶ ﺣـﺎﻝ ﻫﺆﻻﺀﹺ ﺍﻟﻮﺛﻨﻴﲔ
ﰲ ﺃﳖﻢ ﺇﺫﺍ ﺩﻋﻮﺍ ﺁﳍﺘﹶﻬﻢ ﻓﺈﳖﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺒﻮﻥ ﳍﻢ ،ﻭﻻ ﻳﺮﺟﻊﹸ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀﹸ ﺑﺄﻳـﺔ ﻓﺎﺋﺪﺓﹴ ،ﻓﺎﳌﺸـﺒﻪ
ـ ﻛﲈ ﺗﺮ ـ ﺃﻣﺮ ﻣﻌﻨﻮﻱ ﺷﺒﻬﻪ ﺑﺄﻣﺮ ﺣﴘ ﺑﻤﻦ ﻳﺒﺴﹸﻂ ﻛﻔﻴﻪﹺ ﺇﱃ ﺍﳌﺎﺀ ﻟﻴﴩﺏﹶ ﻓﻼ ﻳﺼـﻞﹸ ﺍﳌﺎﺀﹸ ﺇﱃ ﻓﻤـﻪ
ﺑﺎﻟﺒﺪﺍﻫﺔ؛ ﻷﻧﻪ َي ْخ ُر ُج ﻣﻦ ﺧﻼﻝﹺ ﺃﺻـﺎﺑﻌﻪ ﻣﺎ ﺩﺍﻣـﺖ ّ
ﻛﻔـﺎﻩﹸ ﻣﺒﺴﻮﻃﺘﲔ ،ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺖ ﻫـﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﳌﻌﻨﻮﻱ ﰲ ﺍﻷﻓﺌﺪﺓ ،ﻭﻳﺮﺳﺦ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻳﺘﻘﺮﺭ.
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ـﺪﹶﺕﹺ

ﺑﹺـﺴﹶﻬﹾﻤﹺ ـﻬﹶﺎ	

ﺍﻟﹾﻔﹸﺆﹶﺍﺩﹶ
ﻧﹶﻈﹶﺮﹶﺕﹾ ﻓﺄﹶﻗﹾﺼﹶ
ﺃﹶﻋﹾﺮﹶﺿـﺖ
َ
ﻭﹶﻳﹾﻼﻩﹸ ﺇﹺﻥﹾ ﻧﹶﻈﹶﺮﹶﺕﹾ ﻭﹶﺇﹺﻥﹾ ﻫﹺﻲﹶ

ﺃﹶﻫﹺﻴﻢ
*** ﺛﹸﻢﱠ ﺍﻧﹾﺜﹶﻨﹶﺖﹾ ﻋﹶﻨﱢﻲ ﻓﹶﻜﹺﺪﹾﺕﹸ
ُ
ﺃﹶﻟﹺﻴﻢ
*** ﻭﹶﻗﹾﻊﹸ ﺍﻟﺴﱢﻬﹶﺎﻡﹺ  ،ﻭﹶﻧﹶﺰﹾﻋﹸﻬﹸﻦﱠ ُ

ﺷﺒـﻪ ﻧـﻈﺮﻫﺎ ﺑﻮﻗﻊ ﺍﻟﺴـﻬﺎﻡ ،ﻭﺇﻋﺮﺍﺿﻬﺎ ﺑﻨﺰﻋﻬﺎ؛ ﺑﻴﺎﻧﺎ ﻹﻣﻜﺎﻥ ﺇﻳﻼﻣﻬﺎ ﲠﲈ ﲨﻴﻌﺎ ،ﻓﺎﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﻻ
ﻳﺸﻚ ﺃﺣﺪ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻪ ﻓﺄﺯﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻏﺮﺍﺑﺔ ﻗﺪ ﺗﺒﺪﻭ ﺃﻭ ﺍﺳﺘﻨﻜﺎﺭ.
ﻭﻛﲈ ﰲ ﻗﻮﻝ ﺍﳌﺘﻨﺒﻲ ﻣﻦ ﻗﺼﻴﺪﺓ ﻳﺮﺛﻲ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺪﺓﹶ ﺳﻴﻒ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﻤﺪﺣﹸﻪﹸ ﻓﻴﻬﺎ:
ﻓﹶﺈﹺﻥﹾ ﺗﹶﻔﹸﻖﹺ ﺍألَﻧﹶﺎﻡﹶ ﻭﹶﺃﹶﻧﹾﺖﹶ ﻣﹺﻨﹾﻬﹸﻢﹾ

***

ِ
ﺑﹶﻌﹾﺾ ﺩﹶﻡﹺ
ﺍﻟﹾﻐﹶﺰﹶﺍﻝ
ﻓﹶﺈﹺﻥﱠ ﺍﳌﹾﹺﺴﹾﻚﹶ ُ

ﻳﻘﻮﻝ :ﻻ ﻋﺠﺐ ﺃﻥ ﻓﹶﻀﹶﻠﹾﺖﹶ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻧﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ؛ ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﴚﺀ ﻗﺪ ﻳﻔﻮﻕ ﲨﻠﺘﻪ
ﻛﺎﳌﺴﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﺑﻌﺾﹸ ﺩﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻝ ،ﻭﻗﺪ ﻓﻀﻠﻪ ﻓﻀﻼ ﻛﺜﲑﺍ.
ﻓﺎﳌﺘﻨﺒﻲ ﳌﺎ ﺍﺩﻋﻰ ﺃﻥ ﺍﳌﻤﺪﻭﺡ ﻗﺪ ﻓﺎﻕ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﺃﺻﻼ ﺑﺮﺃﺳﻪ ،ﻭﺟﻨﺴﺎ ﺑﻨﻔـﺴﻪ ،ﻭكان
ﻫﺬﺍ ﰲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﳑﺘﻨﻌﺎ ﻏﲑ ﳑﻜﻦ ﺍﺣﺘﺞﱠ ﳍﺬﻩ ﺍﻟﺪﻋﻮ ،ﻭﹶ َب َّي َن ﺇﻣﻜﺎﳖﺎ ﺑﺄﻥ ﺷﺒﻪ ﻫﺬﻩ ﺍﳊﺎﻝ ﺑﺤـﺎﻝ ﺍﳌﺴﻚ
ﺍﻟﺬ ﻫﻮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻣﺎﺀ؛ ﳌﺎ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ ﺍﻷﻭﺻـﺎﻑ ﺍﻟﴩﻳﻔﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﰲ ﺍﻟﺪﻡ.
 5ﲢﺴﲔ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻭﺗﺰﻳﻴﻨﻪ

ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺣﻴﻨﲈ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﺸﺊ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﱰﻏﻴﺐ ﰲ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﻭﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﲥﻔﻮ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ،ﻛﲈ ﰲ ﺗﺸﺒﻴﻪ ﻭﺟﻪ ﺃﺳﻮﺩ ﺑﻤﻘﻠﺔ ﺍﻟﻈﺒﻲ ،ﻭﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻗﻮﻝ ﺃﹶﰊ ﺍﳊﺴﻦ األَﻧﺒﺎﺭﻱﱢ ﰲ
ﻭﺻﻒ ﻣﺼﻠﻮﺏﹴ :
ﻣﹶﺪﹶﺩﹾﺕﹶ ﻳﹶﺪﹶﻳﹾﻚﹶ ﻧﹶﺤﹾﻮﹶﻫﹸﻢﹸ ﺍﺣﹾﺘﹺﻔﹶﺎﺀﹰ

***

ِ
ﺑﹺﺎﳍﹾﹺﺒﹶﺎﺕ
ﻛﹶﻤﹶﺪﱢ ﳘﹺﹶﺎ ﺇﹺﻟﹶﻴﹾﻬﹺﻢﹾ

ﺣـﻮﻟﹶﻪ ﺑﻤﺪﱢ ﺫﺭﺍﻋﻴﻪﹺ ﺑﺎﻟﻌـﻄـﺎﺀﹺ
ﻳﺸﺒﱢﻪﹸ ﺍﻟﺸـﺎﻋـﺮ ﻣﺪﱠ ﺫﺭﺍﻋـﻲ ﺍﳌﺼـﻠﻮﺏﹺ ﻋـﲆ ﺍﳋﺸﺒﺔ ،ﻭﺍﻟـﻨﺎﺱﹸ
ﻟﻠﺴﺎﺋﻠﲔ ﺃﻳﺎﻡ ﺣﻴﺎﺗﻪﹺ  ،ﻭﺍﻟﻐﺮﺽﹸ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﻳﲔ ،ﻭﲢﺴﲔ ﺻﻮﺭﺓ ﺍﳌﺼﻠﻮﺏ ﰲ ﻋﻴﻮﻥ ﺭﺍﺋﻴﻪ.
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الوحدة اخلامسة

 3ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﺎﻝ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﰲ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺴﺎﻣﻊ

 4ﺑﻴﺎﻥ ﺇﻣﻜﺎﻥ ﺍﳌﺸﺒﻪ
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺣﻴﻨﲈ ﻳـﻜﻮﻥ ﺍﳌﺸﺒﱠﻪﹸ ﺃﻣـﺮﹰﺍ ﻣﺴـﺘﻐﺮﺑﺎ ،ﻻ ﺗـﺰﻭﻝ ﻏﺮﺍﺑﺘﹸﻪ ﺇﻻ ﺑـﺬﻛﺮ ﺷـﺒﻴﻪ
ﻟﻪ ،ﻭﻫـﻮ ﺍﳌﺸﺒﻪ ﺑﻪ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺸﻚ ﺃﺣﺪ ﰲ ﺻﺤﺘﻪ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻪ ﻛﻘﻮﻝ ﺍﺑﻦ ﺍﻟﺮﻭﻣﻲ:

فإنه قصد إيهام أن وجه الخليفة أتم من الصباح في الوضوح والضياء.

 6ﺗﻘﺒﻴﺢ ﺍﳌﺸﺒﻪ ،ﻭﺗﺸﻮﳞﻪ

كقول أعرابي في وصف امرأة تزوجها:
لها ِجسم برغـ ٍ
وض ٍة
ُوث َو َسـاقا َب ُع َ
ْ ُ ُْ
ـما َلـو َر َأ ْي َت ُه
و َت ْفت َُح  -ال
ْ
كـانتَ -ف َ

ور َة َو ْج ِ
الش ْي ُ
إ َذا َعـا َي َن َّ
ـه َها
طان ُص َ

***

***

***

وو ْج ٌه ك ََو ْج ِه ا ْل ِق ْرد َأ ْو ُه َو أ ْق َب ُح
َ
ِ
َـح
ت َّ
َـوه ْم َت ُه َبـا ًبا مـ َن النَّار ُيـ ْفت ُ
َت َع َّو َذ ِمن َْها ِحي َن ُي ْم ِسي َو ُي ْصبِ ُح

فوصفه لـلمـرأة بهـذه الصفـات المـستشنعة المستقبحة فـي البيـت األول الغرض منه
تقبيـحهاوتشويهها والتنفير عنها ال شك ،وكذلك الحـال في تشبيهه فـي البيت الثاني لفـ ِم
ِ
تفتحه ٍ
التقبيح والتنفير ال شك.
الغرض منه
أبواب جهنَّم،
بباب من
ُ
ُ
امرأته حـينما ُ
المتنبي يذم رجال:
ومثله قول
ِّ
وإِ َذا َأ َش َار ُمحدِّ ثا َفك ََأ َّن ُه ِق ْر ٌد

***

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.
2

بيان أن االهتمام بالمشبه به

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
الرغيف ،وتأكيدا على جوعه وشدة حاجته إلى هذا الرغيف ،ولذا لم يرد البدر على باله بل
خطر الرغيف لهذا الغرض.

وز َت ْلطِم
ُي َق ْه ِق ُه ْأو َع ُج ٌ

ثانيا :أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به

ذكر البالغيون لهذا األمر غرضين:

 1إيهام أن المشبه به أتم من المشبه في وجه الشبه

وهذا الغرض يتأتى في التشبه المقلوب ،كقـول مـحمـد بن وهي ِ ِ
ري يـمـدح
ـب ا ْلحـم َي ّ
ُ َْ
الخليفة المأمون:
اح ك ََأ َّن ُغ َّر َت ُه
الص َب ُ
و َبدَ ا َّ
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***

الرغيف

َو ْج ُه ا ْل َخ ِلي َف ِة ِحي َن ُي ْمتَدَ ُح
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الوحدة اخلامسة

ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﺣﻴﻨﲈ ﻳﺮﻳﺪ ﻣﻨﺸﺊ ﺍﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﲢﻘﲑ ﺍﳌﺸﺒﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﲑ ﻣﻨﻪ ،ﻭﺗﺼﻮﻳﺮﻩ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺗﻌﺎﻓﻬﺎ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ،ﻭﺗﺸﻤﺌﺰ ﻣﻨﻬﺎ.

ومنه قوله تعالى حكاية عن مستحلي الربا :ﮋﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﮊ [البقرة ،]٢٧٥ :فإن مـقتضى الظـاهـر أن يقـال إنما الربا مثل البيع؛

التدريبات

ملخص الدرس
أغراض التشبيه التي تعود على المشبه تتمثل في:

حدد الغرض من التشبيه فيما يأتي:

أغراض التشبيه

1

بيان حال المشبه

2

5

بيان مقدار حال المشبه
قوة وضعفا

3

تقرير حال المشبه في
نفس السامع

تزيين المشبه وتحسينه

4

6

بيان إمكان المشبه

تقبيح المشبه ،وتبشيعه

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.

إثراءات
الحظ أن
الحظ أن
انتبه إلى أن

األول
الثاني

الثالث
الرابع
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التدريب األول

غرض (تزيين المشبه) ،يستعـمل كثيرا فـي ِ
المديح والرثاء والفخر،
َ
ُ
ِ
ووصـف ما ُ
النفوس.
تميل إليه
ُ
ِ
الهجاء والذم ووص ِ
ف ما تن ِْف ُر
غرض (تقبيح المشبه) يستخدم كثيرا في
َ
ْ
النفس.
منه
ُ
أغراض التشبيه اآلتية:
بيان حال المشبه.

بيان مقدار حال المشبه قوة وضعفا.

1

2
3

4

قال ابن الرومي:

ـه ْم *** كَالَ ،ل َع ْم ِريَ ،و َل ِك ْن ِمنْ ُه َش ْي َب ُ
الص ْق ِر ِم ْن َش ْي َب َ
ان
ان ُق ْل ُت َل ُ
َقا ُلوا َأ ُبو َّ
ب َقدْ َع َل بِاب ِن ُذرا َشر ٍ
ف *** كَما َع َل ْت بِرس ِ
ك َْم ِم ْن َأ ٍ
ول ال َّل ِه عَدْ ن ُ
َان
َ ُ
َ
ْ َ َ
قال الشاعر:
َأرى ك َُّل ِذي ج ٍ
ود إِ َل ْي َك َم ِص ُير ُه *** ك ََأن ََّك َب ْح ٌرَ ،وا ْل ُم ُل ُ
وك َجدَ ِاو ُل
ُ
َ

البحتري:
قال
ُّ

ِ
فش َ ِ
دراَ *** ،
اع
َدن َْو َت ت ََو ُ
أناك انْحدَ ٌارَ ،و ْارت َف ُ
اض ًعاَ ،و َع َل ْو َت َق ً
َ
الض ْو ُء ِمن َْهاُّ ،
كذاك َّ
اع
الش ْم ُس َت ْب َعدُ َأ ْن ت َُسا َمى *** َو َيدْ نُو َّ
والش َع ُ
قال المتنبي في الهجاء:
وز َت ْلطِ ُم
َوإِ َذا َأ َش َار ُم َحدِّ ًثا َفك ََأ َّن ُه *** ِق ْر ٌد ُي َق ْه ِق ُه َأ ْو َع ُج ٌ

 5قال مجنون ليلى:
ِ
َو َأ ْص َب ْح ُت ِم ْن َل ْي َلى ا ْل َغدَ ا َة َك َقابِ ٍ
روج األَ َصابِ ِع
ض *** َع َلى ا ْل َماء َخا َن ْت ُه ُف ُ
ِ
ِ ِ
اإل ِ
الر ْأ ِ
س ِم َن ا ْل َج َس ِد َي ْأ َل ُم ا ْل ُم ْؤ ِم ُن		
يمان بِ َمن ِْز َلة َّ
الم ْؤم َن م ْن َأ ْه ِل ِ َ
 6قال النَّبِ ِّي(( :إِ َّن ُ
ِ
ِ ِ ِ
اإل ِ
الر ْأ ِ
س)).
يمان ك ََما َي ْأ َل ُم ا ْل َج َسد ل َما في َّ
	لَ ْه ِل ِ َ
7
8

قال تعالى :ﮋﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﮊ
قال تعالى :ﮋ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﮊ

بيان إمكان المشبه.

تقرير حال المشبه في نفس السامع يجب أن يكون وجه الشبه في
المشبه به فيها أتم وهو به أشهر وأعرف.
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التدريب الثاني
 1بيان إمكان المشبه من أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به

 2تقرير حال المشبه في النفس من أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به.
 3إظهار االهتمام غرض من أغراض التشبيه العائدة على المشبه.
 4التشبيه المقبول هو التشبيه الوافي بالغرض.

 5بيان حال المشبه وبيان المقدار هما من أغراض التشبيه العائدة على المشبه.
 6بيان حال المشبه وبيان المقدار صنوان ال يفترقان.
التدريب الثالث
اختر الصواب مما بين القوسين ،وامأل به الفراغات.
 1من أغراض التشبيه بيان إمكان...........

 2التشبيه ........هو الذي استوفى الشروط
 3بيان االهتمام غرض يعود على ..........

 4التشبيه .............هو الذي لم يستوف الشروط.
 5تقبيح المشبه يستعمل في غرض..........

(الوجه  -المشبه  -المشبه به)

(المردود  -المرفوض -المقبول)
(الوجه  -المشبه  -المشبه به)

(المردود -الغريب -المقبول)
(المدح -الهجاء -الوصف)

األنشطة اإلثرائية
نشاط 1

من خالل مطالعتك للنصوص المقررة عليك هذا العام ،اذكر أمثلة ألغراض التشبيه التي تعود
على المشبه ،وأمثلة ألغراض التشبيه التي تعود على المشبه به.
نشاط 2
من خالل بحثك في شبكة المعلومات الدولية ،قم بإعداد تقرير مفصل عن:
أ -التشبيه الحسن المقبول.
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إجابة التدريب األول
1
3
5
7

بيان إمكان المشبه.
بيان إمكان المشبه.

بيان حال المشبه.

تقرير حال المشبه في نفس السامع.

الوحدة اخلامسة

ﺃﴍ بعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وعالمة ( )ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍلخطأ ﻓﻴﲈ ﻳﺄﰐ:

األجوبة المقررة

2

بيان حال المشبه.

6

تقرير حال المشبه في نفس السامع.

4

بيان مقدار حال المشبه.

إجابة التدريب الثاني

1
2

( )بيان إمكان المشبه من أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به

( )تقرير حال المشبه في النفس من أغراض التشبيه التي تعود على المشبه به.

 )( 3إظهار االهتمام غرض من أغراض التشبيه العائدة على المشبه.
 )( 4التشبيه المقبول هو التشبيه الوافي بالغرض.

 )( 5بيان حال المشبه وبيان المقدار هما من أغراض التشبيه العائدة على المشبه.
 )( 6بيان حال المشبه وبيان المقدار صنوان ال يفترقان.
إجابة التدريب الثالث

 1من أغراض التشبيه بيان إمكان المشبه.

 2التشبيه المقبول هو الذي استوفى الشروط.
 3بيان االهتمام غرض يعود على المشبه به.

 4التشبيه المردود هو الذي لم يستوف الشروط.
 5تقبيح المشبه يستعمل في غرض الهجاء.
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السؤال الثالث

أسئلة عامة

بين مواضع الفصل والوصل  ،مع بيان السبب ،فيما يأتي:

السؤال األول

1

َب ِّي ْن نوع األسلوب وغرضه البالغي فيما يأتي:
1

قال الشاعر:

اجتِي َأ ْم َقدْ َك َفانِي
َأ َأ ْذك ُُر َح َ

ك ِ
ــاح
يـم ال ُي َغ ِّي ُر ُه َصـ َب ٌ
َــر ٌ

***

***

2
ِ
يمت ََك ا ْل َحـ َيا ُء
َح َي ُ
اؤ َك؟ إِ َّن ش َ
الخ ُل ِق ا ْل َج ِم ِ
َع ِن ُ
يل وال مساء

 2قال تعالى :ﮋﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﮊ

3

قال الشاعر:

4

قال تعالى :ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮊ

ُلعاب ْالَ َف ِ
اعي ا ْل َقاتِ َل ُت لعا ُب ُه ***
َ ُ

وأري الجنى اشتارته ٍ
ُ
عواسل
أيد
ُ

 5قال تعالى :ﮋﯵ ﯶ ﯷﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﰂ ﰃﮊ

		
 6قال تعالى :ﮋﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮊ
السؤال الثاني

 1قال تعالى :ﮋ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣﮊ

 2قال تعالى :ﮋﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮊ

 3قال الشاعر :بِ َك َيا ا ْب َن َع ْب ِد ال َّل ِه َقا َم ْت َس ْم َح ٌة
ون إِ َّل و ِ
 4قال الشاعرَ :و َما ا ْل ُ
مال واألَ ْه ُل َ
***
دائ ُع
َ
 5قال الشاعر :إِ َلى ال َّل ِه َأ ْشكُو َأ َّن فِي النَّ ْف ِ
اج ًة *** ت َُم ُّر بِ َها األَيـَّا ُم ،وهي كما هيا
س َح َ
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4
5
6
7

قال تعالى :ﮋﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﮊ
قال الشاعر:
الزم ِ
ان َت ْع ِر ُفنِي
إِ َّن ُن ُي َ
وب َّ َ

ِ
مها ُعودي
*** َأنَا ا َّلذي َط َال َع ْج َ

قال الشاعر:
ون فِي الب ْأس ِ
َي ُصدُّ َ
اء ِم ْن َغ ْي ِر ِع َّل ٍة ***
َ َ

قال الشاعر:
ال ُي ْع ِج ُبن ََّك إِ ْق َب ٌال ُي ِر َ
يك َسنًا ***

ِ
َّهي فِي ا ْل َخ ِ
فض
َو َي ْمتَث ُلون األَ ْم َر َوالن َ
إِ َّن ُ
الض َر ِم
الخ ُمو َد ل َع ْم ِري َغاية َّ

قال تعالى :ﮋﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ

قال تعالى :ﮋ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮊ

السؤال الرابع

بين نوع اإليجاز وسببه ،واإلطناب ونوعه وغرضه ،فيما يأتي:
1

قال تعالى :ﮋ ﭗ ﭘ ﭙﮊ

3

قال تعالى :ﮋ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮊ

 2قال تعالى :ﮋ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﮊ

بين نوع القصر باعتبار الواقع ،وأركانه وأداته فيما يأتي:

***

3

قال تعالى :ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﮊ

بِا ْل َح ِّق ِم ْن ِم َل ِل ا ْل ُهدَ ى َغ ّرا ُء
َو َل ُبدَّ َي ْو ًما َأ ْن ت َُر َّد ا ْل َو َد ِائ ُع

 4قال تعالى :ﮋﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ       
                                              ﭱ  ﭲ   ﭳ       ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭺﮊ

 5قال تعالى :ﮋﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸﮊ
 6قال الشاعر:
ِ
ب ِح ْل ِمي َو ْه َو بِي ك ََر ٌم
إِنِّي ُأ َصاح ُ

***

ِ
ب ِح ْل ِميَ ،و ْه َو بِي َج ُب ٌن
َوال ُأ َصاح ُ
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7

قال الشاعر:
َلو َأ َّن الب ِ
ْت ِمن ُْه ْم
اخلي َن َو َأن َ
َ
ْ

***

َر َأ َ
لموا ِمن َْك الِم َطاال
وك َت ْع ُ

 8قال تعالى :ﮋ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀﮊ
السؤال الخامس

1

2

من أدوات التشبيه االسمية والفعلية:

3

من أقسام التشبيه المتعدد:

4

ينقسم التشبيه باعتبار حسية الطرفين وعقليتهما أربعة أقسام هي:

-١

مثل:

التشبيه الصريح :

التشبيه المفصل:

من أقسام التشبيه باعتبار الوجه:

-١

التشبيه المؤكد :

مثل:

أكمل ما يأتي :
-١

مثل:

-٢
-٢
-٢

مثل:

بيان حال المشبه:
مثل:

السؤال السابع
َم ِّثل لما يأتي بمثال واحد
1

تشبيه الغرض منه التقبيح:

2

تشبيه عقلي الطرفين:

3

تشبيه مقيد الطرفين:

 6التشبيه المرسل هو:

4

تشبيه بليغ:

السؤال السادس

5

تشبيه حسي الطرفين:

6

تشبيه تمثيلي:

7

تشبيه عقلي الطرفين:

5

-١
-3

التشبيه المجمل هو:

عرف المصطلحات اآلتية مع التمثيل.
ِّ
التشبيه المرسل:
مثل:

التشبيه البليغ:
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السؤال العاشر

السؤال الثامن

فصل القول في القضايا البالغية اآلتية مع االستشهاد والتوضيح:
ِّ

ضع خطا تحت اإلجابة الصحيحة مع التعليل فيما يأتي:
1

الغرض من التشبيه في قول الشاعر:
ْت ِمن ُْه ْم ***
َفإِن َت ُف ِق األنَا َم َو َأن َ

2

ف َق ٍ
َو َ
***
ار
كأ َّن ا ْل َب ْر َق ُم ْص َح ُ
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:
الزج ِ
ُ
َّ
ب
***
لوب إِ َذا َتنَا َف َر ُو ُّد َها
اجة ك َْس ُر َها ال ُي ْش َع ُ
مثل ُّ َ َ
إن ا ْل ُق َ
مفردان  -مركبان  -متعددان .

فإِ َّن ا ْل ِمس َك َب ْع ُض َد ِم ا ْل َغ َز ِ
ال
ْ
بيان حال المشبه  -بيان إمكان وجود المشبه  -تقرير حال المشبه .
ِ
ِ
َاحا
َفانْط َبا ًقا َم َّر ًة َوانْفت ً

1
2

التشبيه البليغ.

التشبيه التمثيلي .

السؤال الحادي عشر

اكشف بإيجاز عن الفروق بين المصطلحات البالغية اآلتية:
1

2
3
4
5

التشبيه المركب والمتعدد:

التشبيه المفصل والتشبيه المجمل:
كمال االتصال و كمال االنقطاع:

قصر القلب وقصر التعيين :

الحشو والتطويل :

السؤال التاسع

أعدْ ك ََُّل َش ٍ
اهد إلى قاعدته البالغية فيما يأتي :

 1قال تعالى :ﮋﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔﮊ
 2قال تعالى :ﮋ ﰅ ﰆ ﰇﮊ
3
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قال امرؤ القيس :

َّ
وب ال َّط ْي ِر َر ْط ًبا َو َيابِ ًسا
كأن ُق ُل َ

***

ف ا ْل َبالِي
َّاب وا ْل َح َش ُ
َلدَ ى َوك ِْر َها ا ْل ُعن ُ
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األنشطة اإلثرائية
نشاط 1

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
نشاط 2

استعن بالمعجم وابحث عن معنى الكلمات اآلتية:
أ التشبيه
ب القصر
ج التغليب
نشاط 3

من خالل مطالعتك للمعلقات السبع فى الشعر الجاهلي وباقى نصوص العصر الجاهلى
التي درستها قم باستخراج:
أ التشبيهات وب ّين أنواعها
ب مواضع كمال االتصال
ج القصر بإنما
د إيجاز القصر
نشاط إثرائي 4

من بحثك في شبكة المعلومات الدولية ،اكتب بحثا عن أشهر العلماء الذين كتبوا في
اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم.
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