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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين وال�سالة وال�سالم على خير خلقه نبي الإ�سالم محّمد 

وعلى اآله الط�هرين و�سحبه المنتجبين وبعد.

ِة اإدراِك  َف�ِء ال�ستعداِد الفط���رّي ودقَّ الَبالغ���ُة فٌن ِمَن الُفنوِن، َيعتِم���ُد َعَلى �سَ

نوِف الأ�َس�ليِب. وهي لفٌظ ومعًنى، وت�أليٌف  الَجَم�ِل ، وَتبيِن الُفروِق الخفيِة بيَن �سُ

لالألف�ظ يمنُحه� قوًة وت�أثيرًا وح�سنً�، ثم دقٌة في اختي�ِر الَكِلم�ِت والأ�س�ليِب َعَلى 

�معيَن،  وع�ِتِه ،وح�ِل ال�سَّ َح�سِب َمواطِن الكالِم ومواِقِعِه،  َوَمو�سُ

ول يخف���ى م� للبالغة، م���ن اأهمية ب�لغة ف���ي درا�سة العل���وم الدينّية، بخ��سة 

القراآن الكريم، والأح�ديث ال�سريفة؛ لأّن الدار�س لعلوم البالغة �سوف يقف على 

ال�س���ور البي�نّية، واألوان من الفن���ون الأدبية، وال�سور الفني���ة، بغية الو�سول اإلى 

المع�ني الدقيقة لالآي�ت القراآنية والن�سو�س العربية ب�سكل ع�م، هذا اإ�س�فة اإلى 

تكوين ذوق اأدبي ن��سج و�سليم، لدى ط�لب العلم.

ه���ذا الكت�ب )البالغة المي�ّسرة( عب�رة ع���ن متن تعليمي في البالغة العربية 

في علومه� الثالثة )علم البي�ن، وعلم المع�ني، وعلم البديع(، ع�لجن� فيه مجمل 

المو�سوع����ت البالغي���ة المتع�رفة، ومع�ن���ي الم�سطلح�ت البالغي���ة ودللته�، 

وك�ن ذلك من خ���الل التدّرج مع الط�لب خطوة، خطوة حتى ي�سل اإلى ا�ستنب�ط 

الق�عدة بدقة وي�سر. وقد اتك�أت درو�س هذا الكت�ب على اأمثلة من القراآن الكريم 
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والأح�دي���ث ال�سريف���ة، واأق���وال الأئم���ة الهداة، ث���م الن�سو�س الأدبي���ة الملتزمة 

لكب����ر اأدب�ء العربية قديم���ً� وحديثً�. كم� يتمّيز هذا الكت����ب ب�لجدة، والطرافة، 

والتي�سي���ر،  وتقلي���ل التق�سيم�ت والفروع المت�سّعب���ة والمتع�رفة في كتب البالغة، 

واعتم�د المو�سوع�ت البالغية المهمة والوا�سحة.

وم���ن الخ�س�ئ�س التعليمية المهّم���ة لهذا الكت�ب اأّنه يعتم���د على التطبيق�ت 

ل���ة والتي ترّكز على فه���م القواعد، وتذّوق روع���ة المع�ني من  والتم�ري���ن المف�سّ

الأمثلة التي تجمع بين اآي�ت القراآن وال�سعر العربي القديم والمع��سر.



أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الف�س�حة. 1-

اأن يدرك الط�لب �سروط ف�س�حة الكلمة. 2-

اأن يدرك الط�لب �سروط ف�س�حة الكالم. 3-

الفصاحُة

الدرس األّول
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معنى الفصاحة:)1)

�َحُة ِف���ي اللَّْفِظ َعَلى َمَع�ٍن كِثي���َرٍة ِمْنَه�: الَبَي�ُن،  الَف�َصـــاَحُة ُلَغـــًة: ُتْطَلُق الَف�سَ

: {ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ُه���وُر، والنِك�َس����ُف، َوِمْنُه َق���ْوُل اهلِل َعزَّ َوَج���لَّ َوالظُّ

ي َقْوًل. ْظَهُر ِمنِّ
َ
ي َمْنِطَقً�، َواأ ْبَيُن ِمنِّ

َ
ې})2). اأْي: اأ

يُّ ِفي َمْنِطِقِه، اإَِذا َب�َن َوَظَهَر َكاَلُمُه. بِّ َح ال�سَّ ْف�سَ
َ
ُيَق�ُل: اأ

�َء. �سَ
َ
ْبُح: اإَِذا اأ َح ال�سُّ ْف�سَ

َ
َوَقاَلِت الَعَرُب: اأ

يذك���ر علم����ء البالغة ع����دًة انق�س����م الف�س�ح���ة اإل���ى ف�س�حٍة ف���ي الكلمة، 

وف�س�ح���ة في الكالم، وف�س�حة في المتكلِّم، ث���م يعّرفون الف�س�حة في كل ق�سم 

من هذه الأق�س�م على حدة، ويعّللون ذلك ب�أّنه يتعّذر جمع المع�ني المختلفة غير 

الم�ستركة في اأمٍر يعّمه� في تعريٍف واحد.

�ِهَرُة الُمَتَب�ِدرة اإَِلى الَفْهِم،  نُة الظَّ لَف�ُظ الَبيِّ
َ
ِطاَلِح: ِهَي الأ الَف�َصاَحُة ِفي ال�صْ

فً� ِللَكِلَمِة، اأو الَكاَلِم والُمَتَكلِِّم.  وَم�أُْنو�َسُة ال�ْسِتْعَم�ِل ِلَمَك�ِن ُح�ْسِنَه�، َوِهَي َتَقُع َو�سْ

)1)  وي�ستعم���ل بع�س علم�ء البالغة بين »البالغة والف�صـــاحة« ا�ستعم�ل ال�سيئين المترادفي���ن على معنى واحد في ت�سوية الحكم بينهم�، 
وم���ن ه���وؤلء الع�سكري في »ال�صـــناعتين«، والفخر الرازي في »نهاية الإيجاز« وي�سهد لذلك قول الجوهري في »ال�صـــحاح«: الف�س�حة 

البالغة. على اأن معظمهم يرى اأن الف�س�حة: �سفة للفظ، واأن البالغة: �سفة للمعنى مع اللفظ، والمعنى اأن الكالم ل يكون بليغ� اإل اإذا 

ك�ن ف�سيح� في الوقت نف�سه. فال بد لأّي كالم بليغ اأن تكون األف�ظه ف�سيحة، وقد يكون الكالم ف�سيحً� وهو غير بليغ اإذا لم تتن��سب 

الكلم�ت الف�سيحة مع المق�م الذي قيلت فيه. 

)2)  �سورة الق�س�س، الآية: 34.
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َفَصاَحُة الَكِلَمِة:

ْيَحِة؟ َما ِهَي �ُصُروُط الَّلْفَظِة الَف�صِ

يَحًة،  لْفَظِة الَواِحدِة َحتَّى َتُكوَن َف�سِ ْوَرَد الُعَلَم����ُء �ُسُروَطً� َيْنَبِغي َتَواُفُرَه� ِفي الَّ
َ
اأ

ُروِط:  َوِمْن َهِذِه ال�سُّ

- .
ِ
ْن َتُكوَن الَكِلَمُة ُمَتَب�ِعَدَة الَمَخ�ِرج

َ
اأ

َرٍة. - يَحُة َغْيَر ُمَتَوعِّ ْن َتُكوَن الَكِلَمُة الَف�سِ
َ
اأ

ِة)1). - ْلَف�ِظ الَع�مَّ
َ
ْن ل َتُكوَن ِمْن اأ

َ
اأ

َوِمَن الموانع التي تمنع تحّقق الف�س�حة في المفرد.

1 - َتَناُفُر الُحُروِف ِفيَها:

َكْيَف َيُكوُن َتَناُفُر الُحُروِف؟

قِل  َيُكوُن ِبَتَت�ُبِع الُحُروِف الُمَتَق�ِرَبِة ِفي الَمَخ�ِرِج،  َفَتكوُن الَكِلمُة ُمَتن�هَيًة ِفي الثِّ

ُعوَبِة �ِسَوى  ق���ِل وال�سُّ �ِب���َط ِلَمعِرَفِة الثِّ ل�َس�ِن َوَيُك���وُن ُنْطُقَه� َع�ِسيرًا،  َوَل �سَ َعَل���ى الِّ

�َس�لِيبهْم.
َ
َظِر ِفي َكالِم الُبَلَغ�ِء وُمَم�َر�سِة اأ لِيِم الُمكَت�َسِب ب�لنَّ وِق ال�سَّ الذَّ

وِمَث�ُل َذِلَك:

ً� �ُسِئَل َعْن َن�َقِتِه َفَق�َل: »َتركُتها َتْرَعى الِهْعِخَع«)2). ْعَراِبيَّ
َ
نَّ اأ

َ
ُرِوَي اأ اأ- 

َوَقوُل امروؤِ الَقْي�ِس: ب- 

الُعال اإِل���ى  ُم�����س��َت�����س��ِزراٌت  َغ��داِئ��ُره��� 
)3(

َوُمر�َسِل ُمَثّنًى  في  الِعق��َس  لُّ  َت�سِ

)1)  الع�مة من الن��س: خالف الخ��سة، والع�ميُّ المن�سوب اإلى الع�مة. ومن الكالم: م� نطق به الع�مة على غير �سنن الكالم العربي.
)2)  ق����ل الخلي���ل في كت�به العين: �سمع���ت كلمة �سنع�ء ل تجوز في الت�أليف الرب�عّي. �سئل اأعرابي ع���ن ن�قته فق�ل: تركته� ترعى الِهْعِخَع، 

ف�س�ألن� الثق�ت من علم�ئهم ف�أنكروا اأن يكون هذا ال�سم من كالم العرب. وق�ل الفذُّ منهم: هي �سجرة يتداوى بورقه�.

عر والجم���ع عق�س وعق�ئ�س  عر.ال�ست�س���زار: الرتف�ع.العقي�س���ة: الُخ�سلة من ال�سَّ )3)  الغدائ���ر: جم���ع الغديرة، وهي الخ�سلة م���ن ال�سَّ
وِعق��س.
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اأ�ِس  يق���وُل: َذواِئُبَه���� وَغَداِئُرَه� َمرُفوَع�ٌت اإلى َف���ْوٍق، ُيَراُد ِبَه� �َسّدَه���� َعَلى الرَّ

ُه ُمْر�َسٌل. ى وَبْع�سُ ُه ُمثنَّ ه� ِفي �َسْعِرَه� َبع�سُ ِبخيُوٍط، ثمَّ َق�َل: َتِغيُب َعَق�ِئ�سُ

عوبَة النُّْطِق ِبِهَم�، ِلَذا،  َفُهَم�  قَل ِفي: »الِهْعِخَع - م�صت�صـــزراٌت« و�سُ ُنالِح���ُظ الثِّ

�َحِة. َكِلَمت�ِن َخ�ِرَجت�ِن َعِن الَف�سَ

2 -  الَغَراَبُة ِفي ال�ْصِتعَماِل:

َظر ِفي ُكُتِب اللَُّغِة. ُح َمْعَن�َه� اإلَّ َبْعَد النَّ ًة َل َيتَّ�سِ ِبَحْيُث َتُكوُن الَكِلَمُة َوح�ِسيَّ

��ُس  ْحويِّ اأنَّه �َسَقَط َعْن ِحَم�ٍر ف�ْجَتَمَع َعَلْيِه النَّ َفَقْد ُرِوَي َعْن ِعي�سى بِن عمَر النَّ

ي!)1)  ٍة؟! اْفَرْنَقُعوا َعنَّ ُكوؤَُكم َعَلى ِذي ِجنَّ ُتم َعليَّ َتَك�أْ َفَق�َل َلُهْم: َم� َلُكْم َتَك�أَْك�أْ

َوَمْعَن���ى َه���َذا الَكالِم: َم���� َلُك���م اجَتَمْعُتم عل���يَّ اجِتَم�َعُكم َعَل���ى َمْجُنوٍن؟ 

�َحِة  ���وا عّني! ف�لكلمت�ن: »َتـــَكاأَْكاأَ - اْفَرْنَقَع« كلمَت����ِن َخ�ِرَجَت�ِن َعِن الَف�سَ َتَنحَّ

ِلَغراَبِتِهم�.

ـــٍن« و »َحَقلَّـــٍد« َبَدَل  َوِم���ْن َذِل���َك اأْي�سً� ا�سِتْخ���داُم َكِلم���ِة »ُع�ْصـــُلوج« َب���َدَل »ُغ�صْ

»الَبِخيِل«.

3 - ُمَخاَلَفُة القيا�ِس:

رفيِّ  اأْي مَخ�َلفَته� ِلَقواِعِد الِقَي��ِس ال�سَّ

ْجِم)2): َوِمَثاُل َذِلَك: َقْوُل اأِبي النَّ

الأْج������َل������ِل ال����َع����ِل����يِّ  هلِل  ِل ال����َح����ْم����ُد  الأوَّ ال���َق���ِدي���ِم  ال����َف����رِد  ال����واِح����ِد 

ة: جنون. افرنقعوا: ان�سرفوا )1)  تك�أك�أتم: اجتمعتم. ذي ِجنَّ
)2)  الف�سل بن قدامة العجلي، اأبو النجم، من بني بكر بن وائل. 130 ه�، 747 م من اأك�بر الرّج�ز ومن اأح�سن الن��س اإن�س�دًا لل�سعر.نبغ في 
الع�س���ر الأم���وي، وك�ن يح�سر مج�ل�س عبد الملك بن مروان وولده ه�س����م. ق�ل اأبو عمرو بن العالء: ك�ن ينزل �سواد الكوفة، وهو اأبلغ 

من العج�ج في النعت.
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���َواُب اأْن ُيق�َل: »الأجّل«  ،  اإِذ ال�سَ َفَكِلَم���ُة »الأَْجلَـــِل« ُهَن���� َخَرَجْت َعِن الِقَي�����سِ

ِه. َغ ِلَفكِّ ب�لإْدَغ�ِم، ول م�سوِّ

ْمِع 4 - الَكَراَهُة ِفي ال�صَّ

�ِمُع، َكَقوِل الُمَتَنبي: ْن َتُكوَن الَكِلَمُة َمْمُجوَجًة، َيْنِفُر ِمْنَه� ال�سَّ
َ
ِب�أ

َغ���������رُّ ال���َل���َق���ْب
َ
ُم�����ب������َرُك اِلْ������س�����ِم اأ

)1(

الَن�َسْب ��ري��ُف  ���سَ ��ى  ال��ِج��ِر���سّ َك��ري��ُم 

�َحِة. �ْسَم�ُع، ِلَذا ِهي َكِلَمٌة َخ�ِرَجٌة َعِن الَف�سَ
َ
ى َكِلَمٌة َت�سَتثِقُلَه� الأ َفَكِلَمُة الِجِر�سَّ

َفَصاَحُة الَكاَلِم:

�ِليِة:  يحً�، َيِجُب اأْن َيْخلَو ِمَن الُعُيوِب التَّ َوِلَكي َيُكوَن الَكالُم َف�سِ

ُب  ِة ِفيِه، َوِمَث����ُل َذِلَك، َن�سْ  الَقواِع���ِد الُّلَغويَّ
ِ
1 - �َصـــْعُف التَّاأِليـــِف, َوَع���َدُم الِتَزام

ٍب َنحُو: �ِرِع ِباَل َن��سِ الِفْعِل الُم�سَ

ان�����ُظ�����َرا َق�����ْب�����َل َت����ُل����وَم�����ِن����ي اإَِل�������ى
)2(

والُمْنَحَنى ���َق����  ال���نَّ َب���ْي���َن  َط���َل���ٍل 

َوِمْنُه َكَذِلَك: »�َصَرَب ُغالُمُه َزيداً«

هَن� ُيريُد الق�ِئُل اأْن َيقوَل: »اإنَّ َزيداً �َصَرَبه غالُمه«

ٍر  ِميَر ِفي »ُغالُمُه« َيُعوُد َعَلى ُمَت�أَخِّ ه اأَخط�أَ ِفي َترِتيِب الَكِلَم�ِت، َفَجَعَل ال�سَّ ولكنَّ

َلفظً� َوُرتَبًة، َوَهَو الَمْفُعوُل ِبِه »زيداً«.

ْهِل الُّلَغِة)3).
َ
ِر لْفظً� َورتَبًة، ُممَتِنٌع ِعْنَد اأ ِميِر اإِلى المفعوِل ِبِه المَت�أخَّ وُرُجوُع ال�سَّ

)1)  كريم الجر�ّسى: اأي كريم النف�س، والبيت من ق�سيدة مطلعه�:
ف�������س���م���ع���ً� لأم�������ر اأم�����ي�����ر ال����ع����رْبف���ه���م���ت ال����ك����ت�����ب اب��������رَّ ال���ك���ت���ب

)2)  لم اعثر على ق�ئله.
)3)  ومن ال�سواهد على �سعف الت�أليف قول ح�س�ن بن ث�بت: 

ال��ده��ر واح��دا اأخ��ل��د  اأن مجدا  ْهَر ُمْطِعَم�«»ول��و  من الن��س اأبقى مجُدُه الدَّ
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2 - َتَن�ُفُر الَكِلَم�ِت:

ل�َس�ِن،  عوبَة اأداِئَه� ب�لَّ ْم���ِع، و�سُ ُب اتِّ�س����ُل بع�سه� ببع�ٍس ِثَقَله� على ال�سَّ ِبَحْي���ُث ي�سبِّ

�ِعِر: ِلَكْثَرِة الُحُروِف الُمَت�س�ِبهِة ِفيَه�، وِتكراِرَه� ِفي الَترِكيِب الَواِحِد، َكَقوِل ال�سَّ

وق������ب������ُر ح���������رٍب ب�����م�����ك������ٍن َق�����ْف�����ُر
)4(

قبُر ح�����رٍب  ق���ْب���ِر  ق�����رَب  ول��ي�����َس 

�م:  وِمْن َذِلَك َقوُل اأِبي تمَّ

م��َدْح��ُه َوال���َورى
َ
م��َدْح��ُه اأ

َ
َم��ع��ي، َوَم��ت��ى م��� ُل��م��ُت��ُه، ُل��م��ُت��ُه َوح��ديَك��ري��ٌم َمتى اأ

ه  ف����إنَّ ِفي َقوِل »اأمَدْحُه« ثقاًل َم����، ِلَم� َبْيَن »الَحاِء« و »الَهاِء« ِم���ن َتَن�ُفٍر، وَلِكنَّ

ِل ِفي التَّن�ُفِر. ُدوَن الَبْيِت الأوَّ

3 - التَّْعِقيُد:

وِح الَمعَنى َيرِجُع  َلَلِة َعَلى الُمراِد ِب���ِه، وَعَدُم ُو�سُ اأْن َل َيك���وَن الَكالُم ظ�هَر الدَّ

اإَِلى �َسَببيِن:

ب���ًة َل َعَلى وْفِق َترِتيِب الَمَع�ِني،  ْلف�ُظ مرتَّ
َ
: َوُهَو اأْن َتكوَن الأ اأ ـ التَّعِقيـــُد الَّلْفظـــيُّ

ُل ِفيِه ِمْن َتْقدي���ٍم وَت�أِخيٍر،  َفَيف�س���ُد ِنَظ����ُم الَكاَلِم وَت�أليُف���ُه، ِب�َسبِب َم���� َيْح�سَ

ٍل َبْيَن الُمتالِزَميِن،  و َف�سْ
َ
ْلب�َس، اأ َكَتْقديِم الَخَبِر َعَلى المبتَداأِ ِفي َمَك�ٍن ُيوِجُب الَّ

�ِف اإِلْي���ِه، َفي�سِبُح الَكاَلُم  �ِف والُم�سَ ك�لُم�سَتْثَن���ى َوالُم�سَتْثَنى ِمْن���ُه، اأو الُم�سَ

ي: ِب الُمَتَنبِّ يِّ ِبى الطَّ
َ
َلَلِة َعَلى الَمْعَنى الُمراِد، َكَقوِل اأ ِحيَنَه� َخِفيَّ الدَّ

اآَدٌم ����ٍة  ال����َب����ِريَّ اأب�������  ي����ُك����وُن  �������ى  ��ُد؟اأنَّ ���َق���الِن اأن�����َت م��َح��مَّ واأُب�������وَك وال���ثَّ

ٌد, َواأَْنَت  ِة, َواأَُبْوَك ُمَحمَّ »والو�صُع ال�صحيُح اأن يقوَل: كيَف يكوُن اآدُم اأَبا الَبِريَّ

ـــِل والَكَماِل, َفَقد َف�َصـــَل  َقـــاَلِن؟ يعنـــى اأَنَّه قد َجمَع َما ِفي الَخِليقِة ِمَن الَف�صْ الثَّ

)1)  لم يعرف ق�ئله.
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َم الَخَبَر َعلَـــى الُمبتداأِ َتقدِيماً  َبْيـــَن المبتداأِ والَخَبـــِر, وُهَما »اأبوك محمد«, وقدَّ

ـــِف َلْم َي�صـــلَْم  َقْد َيدُعو اإَِلى الَّلب�ِس ِفي قوِلِه »والثَّقالِن اأنَت«, َعلَى اأنَّه َبعَد التَّع�صُّ

َكاَلُمه ِمْن �ُصخٍف وَهَذر«)1).

َف�لَكالُم الَخ�ِلي ِمَن التَّعقيِد الَّلفظيِّ َم� �َسِلَم َنْظُمُه ِمَن الَخَلِل، َفَلْم َيكْن ِفيِه َم� 

َل - ِمْن تقديٍم اأْو َت�أِخيٍر اأْو اإ�سَم�ٍر اأْو غيِر َذِلَك - اإلَّ َوَقْد َق�َمْت َعليِه  ُيخ�لُف الأ�سْ

ٌة -. ٌة اأْو َمْعَنويَّ َقرينٌة َظ�ِهرٌة - لْفِظيَّ

ٍع َل َيفهُم الَق�رُئ مق�سوَد  َع الَمْعَنى ِفي َمو�سِ : َوُهَو اأْن ُيو�سَ ب ـ التَّعِقيُد الَمْعَنويُّ

َلى  ِل اإِ هِن ِمْن الَمعَن����ى الأوَّ ِحيٍح َفاَل َيكوُن انِتَق�����ُل  الذِّ الك�ت����ب ِمْنُه ِب�َس����كٍل �سَ

��ِس بِن  �ِن����ي - الَّذي ُهَو لِزُم����ُه والُمَراُد ِب����ِه - َظ�هرًا، َكَق����وِل العبَّ الَمْعَن����ى الثَّ

ْحَنِف)2): 
َ
الأ

ِلَتقَرُبوا َعْنُكم  اِر  ال���دَّ ُب��ْع��َد  طلُب 
َ

لتجُمَدا�َس�أ ُم���وَع  ال���دُّ ع��َي��َن���َي  َوَت�����س��ُك��ب 

� ُيوجُبُه الِفراُق ِمَن الُحزِن؛ لأنَّ ِمْن �ّس�أِن الُبك�ِء اأْن يكوَن  ُموِع عمَّ كّنى ب�سْكِب الدَّ

ِه، َف�أراَد اأْن َيكِنَي َدواَم التَّالِقي ِمَن  ِكن�يًة عْنُه، ثمَّ اأخَط�أَ ِحيَن َطّرَد َذِلَك ِفي َنِقي�سِ

ِه اأنَّ الُجموَد ُه���َو خلوُّ الَعْيِن ِمَن الب���ك�ِء مطلقً�، ِمْن َغْيِر  ���روِر ب�لُجم���وِد،  لظنِّ ال�سُّ

���ه اأخط�أَ لأنَّ الجموَد ُه���َو خلوُّ الَعيِن ِمَن الُب���ك�ِء ِفي َح�ِل  اعتَب����ِر �س���يٍء اآخر، ولكنَّ

اإِرادِة البك�ِء ِمنَه�، اأْي اأْن يكوَن هن�ك موقٌف ي�ستْدِعي الُبَك�َء َفاَل َي�ستطيُع البك�َء، 

ِة، َبل ُهَو ِكن�يٌة َعِن الُبخِل،  َكَم� ِفي  ف�لُجُموُد ِفي الَحقيَقِة ل يكوُن ِكن�يًة َعِن الم�سرَّ

علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س، �س9، جمعه ورتبه وعلق عليه ون�ّسقه علي بن ن�يف ال�سحود.  (1(
العّب�����س ب���ن الأحنف بن الأ�سود، الحنفّي )ن�سب���ة اإلى بني حنيفة(، اليم�مّي، اأبو الف�سل. 192 هــــ / 807 م �س�عر َغِزل رقيق، ق�ل فيه   (2(

البحترّي: اأغزل الن��س، اأ�سله من اليم�مة بنجد، وك�ن اأهله في الب�سرة وبه� م�ت اأبوه ون�س�أ ببغداد وتوفي به�، وقيل ب�لب�سرة.

خ�ل���ف ال�سع���راء في طرقهم فلم يم���دح ولم َيهُج بل ك�ن �سعره كله غ���زًل وت�سبيبً�، وهو خ�ل اإبراهيم بن العب�����س ال�سولي، ق�ل في البداية 

والنه�ية: اأ�سله من عرب خرا�س�ن ومن�سوؤه ببغداد.
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ِحيِح-: ِع َكِلَمِة »الجمود« في مك�ِنَه� ال�سَّ عراِء)1)- وَقْد اأََج�َد ِفي َو�سْ َقْوِل اأََحِد ال�سُّ

وا���س��ٍط ي���وَم  َت��ُج��ْد  َل���ْم  َع��ْي��ن��ً�  اإنَّ  َل 
َ
ع��ل��ي��َك ِب�����َج������ِري دم���ِع���َه���� َل���َج���ُم���وُداأ

4 - َتَعاُقُب الأَدَواِت:

ْثـــَر بع�ٍس, َما َيْجعـــُل الكالَم َثقياًل, وِمثـــاُل َذِلَك قوُل اأِبي  ـــَها اإِ اأ-  مجـــيُء بع�صِ

اَم:  تمَّ

وِح ِف��ي��ِه َل��ُه ���ه ِف���ي اج���ِت���َم����ِع ال�����رُّ ��ِم��ِه ُروُحك����أنَّ ِف���ي ك���لِّ َج����ِرح���ٍة ِم���ْن ِج�����سْ

ُر ِعْنَد النُّْطِق ِبِهَم�. ل�َس�َن َيَتَعثَّ فمجيُء »في« َبْعَد »َلُه«، اأوَرَثْت ِفي البيِت ِثقاًل َجَعَل الِّ

ب- َكثـــرُة التَّكـــَراِر, وَتَتاُبُع الإِ�َصـــاَفاِت الَّذي َيجعُل الَكالَم َثقيـــاًل, َومَثاُل َكثرِة 

الإ�َصاَفاِت, قوُل ابِن َباَبك)2): 

َحَم�َمَة َجرَعى َحْوَمِة الَجْنَدِل ا�سَجِعي
)2(

وَم�ْسَمِع �سع�َد  ِم��ْن  ى 
َ
ِب��م��راأ َف���أْن��ِت 

قِل  لْفِظ اإَِلى الثِّ ْت ب�لَّ �َف�ِت، اإَذا اأف�سَ �سَ ُمالحظـــٌة: اإنَّ َكثرَة التَّْكراِر، وَتَت�ب���َع الإِ

�َحِة. �حِة، واإلَّ َفاَل ُيخلُّ التَّكَراُر ب�لَف�سَ ل�َس�ِن َفَقْد َخَرَجْت َعِن الَف�سَ َعَلى الِّ

َفَصاَحُة الُمَتَكلِِّم:

وِد ِبلفٍظ  ا َف�َصاَحُة الُمَتَكلِِّم َفِهَي: َمَلَكٌة ُيقتدُر ِبَه� َعَلى التَّعِبيِر َعِن الَمق�سُ واأمَّ

يٍح.  َف�سِ

)1)  اأبو عط�ء ال�سندي اأفلح بن ي�س�ر ال�سندي، اأبو عط�ء. 180 هـ / 796 م �س�عر فحل قوي البديهة. ك�ن عبدًا اأ�سود، من موالي بني اأ�سد، من 
مخ�سرمي الدولتين الأموية والعب��سية، ن�س�أ ب�لكوفة، وت�سيع لالأموية، وهج� بني ه��سم، و�سهد حرب بني اأمية وبني العب��س، ف�أبلى مع بني 

اأمية. ق�ل البغدادي: م�ت عقب اأي�م المن�سور )ووف�ة المن�سور �سنة 158 ه�( وق�ل ابن �س�كر: توفي بعد الثم�نين والمئة. وك�نت في ل�س�نه 

عجمة ولغثة، فتبنى و�سيفً� �سم�ه )عط�ء( ورّواه �سعره، وجعل اإذا اأراد اإن�س�ء �سعر اأمره ف�أن�سد عنه، وك�ن اأبوه �سنديً� عجميً� ل يف�سح.

)2)  عبد ال�سمد بن من�سور بن الح�سن بن ب�بك، اأبو الق��سم. 410 هـ /1020 م �س�عر ُمِجيد ُمْكِثر. من اأهل بغداد، له )ديوان �سعر- خ(. 
ط�ف البالد، ولقي الروؤ�س�ء، ومدحهم، واأجزلوا ج�ئزته. ووفد على ال�س�حب بن عب�د فق�ل له: اأنت ابن َب�َبك؟ فق�ل: بل اأن� ابن ب�ِبك! 

توفي ببغداد.

)3)  جرعى: ت�أنيث الأجرع، وهي الرملة ل ُتنبت �سيئ�. والجندل: الحج�رة . ال�سجع: هديل الحم�م.
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القواعد الرئي�سة

ُنو�َسُة  -
ْ
، والَم�أ

ِ
َلى الَفْه���م �ِه���َرُة الُمَتَب�ِدرُة اإِ نُة الظَّ لَف����ُظ الَبيِّ

َ
�َح���ُة ِهَي الأ الَف�سَ

ال�ْسِتْعَم�ِل.

-  .
ِ
 والُمَتَكلِّم

ِ
فً� ِللَكِلَمِة  اأو الَكاَلم �َحُة َو�سْ  َتَقُع الَف�سَ

يَحًة: - لْفَظِة الَواِحدِة َحتَّى َتُكوَن َف�سِ َيْنَبِغي َتَواُفُر �ُسُروٍط ِفي الَّ

َتَن�ُفُر الُحُروِف. 1-

الَغَراَبُة ِفي ال�ْسِتعَم�ِل)1). 2-

ُمَخَ�لَفُة القي��ِس)2). 3-

ْمِع. 4- الَكَراَهُة ِفي ال�سَّ

�ِليِة: - يحً�، َيِجُب اأْن َيْخلَو ِمَن الُعُيوِب التَّ ِلَكي َيُكوَن الَكالُم َف�سِ

�أِليِف)3). 1- ْعُف التَّ �سَ

َتَن�ُفُر الَكِلَم�ِت)4). 2-

-3 .(5( التَّعِقيُد الَّلْفظيُّ والَمْعَنويُّ

َتَع�ُقُب الأَدَواِت. 4-

)1)  الغرابة تعرف بكثرة الطالع على كالم العرب والح�طة ب�لمفردات الم�أنو�سة.
)2)  مخ�لفة القي��س تعرف بعلم ال�سرف.

)3)  �سعف الت�ليف والتعقيد اللفظي يعرف�ن بعلم النحو .
)4)  التن�فر يعرف ب�لذوق ال�سليم والح�س ال�س�دق.

)5)  التعقيد المعنوي يعرف بعلم البي�ن.
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ت������م������اري������ن

عّرف الف�صاحَة لغًة وا�صطالحاً؟  1-

متى تكون الكلمُة ف�صيحًة؟ 2-

عّدد �صروَط ف�صاحِة الكلمة وهاِت مثاًل على كلٍّ منها  3-

 متى يكون الكالم ف�صيحاً ؟. 4-

اذكر الوجه في عدم بالغة قول الفرزدق: 5-

ُم��َم��لَّ��ك��ً� اإل  ال��ن������س  ف���ي  ���������ه ح������يٍّ اأب���������وه ي����ق�����ِرُب����هوم���� م��ث��ُل��ُه  اأب�������و اأمِّ

التعقيُد نوعان اذكرهما وهاِت مثاًل على كّل نوع. 6-

 ما هي مخاّلت الف�صاحة في الأمثلة التالية؟ 7-

فال ُيْبرُم الأمُر اّلذي هو ح�ِلُل ول ُيْحَلُل الأمُر اّلذي هو َيْبِرُم . اأ- 

َخَلِت البالُد من الغزالِة ليُله� ف�أع��سه�ك  اهلل كي ل تْحَزن�. ب- 

اأّنى يكوُن اأب� البراي� اآدُم واأبوك والثقالُن اأنت محمُد. ج- 

و من ج�هٍل بي و هو يجهل جهَلُه و يجهل علمي اأّنه بي ج�هُل. د- 

ول��م اأر مث��ل ج��يراني ومث�لي مثله��م مق���م لمث���لي عن��د. ه�- 

غمرة بعد  غ��م��رة  ف��ي  وت�سعدني  ���س��ب��وح ل��ه��� م��ن��ه��� ع��ل��ي��ه��� ���س��واه��د.و- 

زائ�����ر ل�����ه  ك�������ن  م�����ن  واْزور  وع�������ف ع����ف���ي ال����ُع����رف ع���رف����ن���ه.ز- 
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للمطالعة

:Q كالم ابن اأبي الحديد في ف�صاحة اأمير الم�ؤمنين

»... واعلــــم اأّننــــا ل يتخالجنــــا ال�صــــّك فــــي اأّنهQ اأف�صــــح مــــن كّل ناطق بلغة 

 ،Pالعرب من الأّولين والآخرين, اإّل من كالم اهلل �صــــبحانه, وكالم ر�صــــول اهلل

وذلــــك لأّن ف�صــــيلة الخطيــــب والكاتب فــــي خطابتــــه وكتابته تعتمد علــــى اأمرين 

همــــا: مفــــردات الألفــــاظ ومرّكباتها. اأّمــــا المفردات فاأن تكون �صــــهلة �صل�صــــة غير 

وح�صــــية ول معّقدة, واألفاظه Q كّلها كذلك, فاأّما المرّكبات فح�صــــن المعنى 

ــــل  و�صــــرعة و�صــــوله اإلــــى الأفهــــام, وا�صــــتماله علــــى ال�صــــفات اّلتــــي باعتبارها ُف�صّ

بع�ــــس الــــكالم على بع�س, وتلك ال�صــــفات هي ال�صــــناعة اّلتي �صــــّماها المتاأّخرون 

البديع, من المقابلة, والمطابقة, وح�صــــن التق�صيم, ورّد اآخر الكالم على �صدره, 

والتر�صــــيع, والت�صــــهيم, والتو�صــــيح, والمماثلــــة, وال�صــــتعارة, ولطافــــة ا�صــــتعمال 

المجاز, والموازنة, والتكافوؤ, والت�صميط, والم�صاكلة. ول �صبهة اأّن هذه ال�صفات 

كّلهــــا موجــــودة في خطبه وكتبه, مبثوثة متفّرقــــة في فر�س كالمهQ, ولي�س 

يوجد هذان الأمران في كالم اأحد غيره, فاإن كان قد تعّملها واأفكر فيها, واأعمل 

روّيته في ر�صفها ونثرها, فلقد اأتى بالعجب العجاب, ووجب  اأن يكون اإمام النا�س 

كّلهم في ذلك, لأّنه ابتكره ولم يعرف من قبله, واإن كان اقت�صبها ابتداء, وفا�صت 

على ل�صانه مرتجلة, وجا�س بها طبعه بديهة, من غير روّية ول اعتمال, فاأعجب 

واأعجب! وعلى كال الأمرين فلقد جاء مجلياً والف�صــــحاء تنقطع اأنفا�صــــهم على 

اأثــــره. وبحــــّق مــــا قال معاويــــة لمحقن ال�صــــبّي, لّما قال له: جئتك مــــن عند اأعيا 

النا�ــــس: يــــا بن اللخنــــاء األعليٍّ تقول هذا؟ وهل �صــــّن الف�صــــاحة لقري�س غيره !؟. 

واعلــــم اأّن تكّلــــف ال�صــــتدلل على اأّن ال�صــــم�س م�صــــيئة ُيتعب, و�صــــاحبه من�صــــوب 

اإلى ال�صــــفه, ولي�س جاحد الأمور المعلومة علماً �صــــرورياً باأ�صــــّد �صــــفهاً مّمن رام 

ال�صتدلل بالأدّلة النظرّية عليها«)1).

)1)  ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج 6، �س 278 - 279، تحقيق محمد اأبو الف�سل ابراهيم، الن��سر دار اإحي�ء التراث العربية، لد، 
لط، لت، ف�سل في ذكر القبر و�سوؤال الملكين.



أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى البالغة. 1-

اأن يدرك عن��سر البالغة. 2-

اأن يتعّرف اإلى اأق�س�م علم البالغة. 3-

اأن يدرك الغ�ية من درا�سة البالغة. 4-

الدرس الثاني

البالغة
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البالغُة:

وُل والنِته�ُء اإَِلى ال�سيِء، ُيَق�ُل: َبَلَغ ُفالٌن ُمراَدُه اإَذا انَتَهى  الَبالَغـــُة ُلغـــًة: الو�سُ

َل  اِكُب الَمِديَنَة: اإَذا َو�سَ َل، وَبَلَغ الرَّ اإِليِه. َق�َل َتع�َلى: {ۈئ  ېئ    ېئ})1) اأْي: و�سَ

يِء: ُمنَتَه�ُه. اإِلْيَه�، وَمْبلُغ ال�سَّ

الَبالَغُة ا�صـــطالحاً: ِهَي مط�بق���ُة الكالِم الف�سيِح )2) لمقت�سى الح�ِل. اأوِهَي 

ى الَح�ِل ِبَح�سِب المَق�َم�ِت)3). ول تكون البالغة  يِح َعَلى مقت�سَ �َس���ْوُق الَكالِم الَف�سِ

و�سفً� للكلمة.

)1)  �سورة يو�سف، الآية: 22.
)2)  البالغة اأخ�س والف�س�حة اأعم.

)3)  قي���ل لب�س����ر: اإن���ك لتجيء ب�ل�سيء الهجين المتف�وت، ق�ل: وم� ذاك؟ ق�ل قلت: بينم� تقول �سع���رًا تثير به النقع وتخلع به القلوب، مثل 
قولك:

م�����س��ري��ة غ�����س��ب��ة  غ�����س��ب��ن���  م�����  الدم�اإذا  تمطر  اأو  ال�سم�س  حج�ب  هتكن� 

ق��ب��ي��ل��ة م����ن  ����س���ي���دًا  اأع�����رن������  م�����  و�س�ل�م��اإذا  ع�����ل�����ي��ن������  ���س�����ل��ى  م��ن��ب��ٍر  ُذرى 

تقول:

ت�����������س�����ب ال�������خ�������ل ف���������ي ال�������زي�������ِترب����������������ب���������������ة رب�������������������ة ال�������ب�������ي�������ت

ودي��������������������ٌك ح�������������س������ن ال���������������س�������وِتل���������ه���������� ع�����������������س��������ر دج������������ج������������ت

فق����ل: ل���كل وجه ومو�سع، ف�لق���ول الأول جد، وهذا قلته في رب�بة ج�رت���ي، واأن� ل اآكل البي�س من ال�س���وق، ورب�بة هذه له� ع�سر 

دج�ج����ت ودي���ك فهي تجمع ل���ي البي�س وتحفظه عندهً�، فه���ذا عنده� من قولي اأح�سن من: قف� نبك م���ن ذكرى حبيب ومنزل 

عندك.

ابي الفرج ال�سفه�ني، الأغ�ني، ج3، �س 114، بيروت، دار احي�ء التراث.
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باَلغُة الَكالِم)1):

البالغـــُة في الكالِم: مط�بقُته لم� يقت�سيه ح�ُل الخط�ِب َمْع َف�س�حِة األَف�ظِه 

ِبها«. »مفرِدها ومركَّ

ُه المُتكلُِّم ب�سورٍة تن��سُب اأحواَل المخ�طبين. والكالُم البليُغ: هو الذي ُي�سورِّ

ى بالمقـــاِم« هَو الأم���ُر الح�مُل للمتكلِّم عل���ى اأن ُيورَد  وح����ُل الخط�ِب »وي�صـــمَّ

عب�رَته على �سورٍة مخ�سو�سٍة دون اأخرى.

بالغُة المتكلِّم)2):

ف����س  يقَتدُر ِبَه���� �س�حُبه� َعَل���ى َت�أِليِف كالٍم بلي���ٍغ،  ُمط�بٍق   ه���ي َمَلك���ة في النَّ

لْيَه�  َل اإِ ده، وِتلَك َغ�ي���ٌة َلْن  َي�سِ ���ى الح�ل، َمع ف�س�حت���ِه في اأيِّ معًنى َق�سَ لمقَت�سَ

اإلَّ م���ن اأح����َط ب�أ�س�ليِب الَع���رِب ُخبرًا، وَع���َرَف �ُسنَن تخ�ُطبِهم ف���ي ُمن�فراِتِهم، 

وُمف�َخراِتِه���م، وَمِديِحِه���م، َوهج�ئِه���م َو�سكرِهم، واعتذارِهم، ِليَلب����سَ لكلِّ ح�لٍة 

لُبو�َسه� »ولكلِّ مقاٍم َمقاٌل«.

الغايُة مَن البالغِة: 

ف�ِس اأثٌر  ِحيحٍة  ف�سيحةٍ ،لَه���� ِفي النَّ َت�أِدَي���ُة المعنى الجمي���ِل وا�سحً� بعب�رٍة �سَ

�س�حٌر، َمع ُمالَءَمِة كلِّ كالٍم للموطِن الذي ُيق�ُل فيِه، والأ�سخ��ِس الَّذيَن ُيخ�َطبُوَن.

عنا�صُر البالغِة:

ه���ي لف���ٌظ ومعًنى، وت�أليٌف لالألف����ظ يمنُحه� قوًة وت�أثيرًا وح�سن���ً�، ثم دقٌة في 

وع�ِتِه،  اختي�ِر الَكِلم����ِت والأ�س�ليِب َعَلى َح�س���ِب َمواطِن الكالِم ومواِقِع���ِه، َوَمو�سُ

)1)  الخطي����ب القزوين����ي، الإي�س�����ح في علوم البالغة، �����س11، الن��سر دار الكت�ب ال�سالم����ي - بيروت، مطبعة اأمي����ر - قم، 1411هـ - 
1990م.

)2)  م. ن، �س14.
م. ، �س11.
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ِتي َتَتَملَُّكهم،وت�سيطُر َعَلى ُنفو�ِسهم. ِة الَّ �معيَن، والنزعِة النف�سيَّ وح�ِل ال�سَّ

أَساُس الَبالغِة:)1)

ِة اإدراِك  َف�ِء ال�ستعداِد الفط���رّي ودقَّ الَبالغ���ُة فٌن ِمَن الُفنوِن، َيعتِم���ُد َعَلى �سَ

ن���وِف الأ�َس�ليِب، وللَمَراَنِة ي���ٌد َل ُتْجَحُد  الَجَم����ِل،  وَتبي���ِن الُف���روِق الخفيِة بيَن �سُ

َلى َج�ِنِب  �ِلِب اإِ ،  وتن�ِسيِط الَمواِهِب الف�ِتَرِة،  وَل ُب���دَّ للطَّ ���يِّ وِق الفنِّ ِف���ي تكويِن الذَّ

ِة  َدِب، والتملُّوؤِ ِمْن َنِمي���ِرِه الفيَّ��ِس،  ونقِد الآََث�ِر الأدبيَّ
َ
َذِل���َك ِم���ْن ِقَراءِة َطراِئِف الأ

قِة ِبنف�ِسِه َم� َيدفُع���ُه اإَِلى الُحكِم ِبُح�سِن َم�  والُمواَزَن���ِة َبْيَنَه����،  واأْن َيكوَن َلُه ِمَن الثِّ

ه قبيحً�. َيَراُه ح�سنً� وبقبِح َم� َيُعدُّ

�َس����ِم اإلَّ اأنَّ َهَذا َيَتن����َوُل الَم�سُموَع ِمَن  ولي����سَ هن����َك ِمْن َفرٍق َبي���َن الَبِليِغ والرَّ

�ُم اإَذا همَّ بر�سِم  الَكالِم،  وَذِلَك ُي�َس�ِكُل َبيَن المرئيِّ ِمَن الألواِن والأ�ْسك�ِل، ف�لر�سَّ

���َر ِفي الأل���واِن الُمالِئمِة َلَه�، ثمَّ ِف���ي ت�أليِف َهِذِه الأل���واِن ِبَحيُث َتْخَتِلُب  �س���ورٍة َفكَّ

َر  الأب�س�َر وُتِثيُر الوْجداَن،  واَلبليُغ اإَذا اأراَد اأْن ُين�سَئ َق�سيدًة اأو َمق�َلًة اأو خطبًة َفكَّ

مِع،  واأكثَرَه�  َه� َعَلى ال�سَّ �س�ِليِب اأخفَّ
َ
ِف���ي اأْجزاِئَه�،  ثمَّ  َدَع� اإليِه ِمَن الألَف����ِظ والأ

روَعَه� َجَم�ًل.
َ
�ًل بمو�سوِعِه،  ثمَّ اأقواَه� اأَثرًا ِفي ُنفو�ِس �َس�ِمعيِه واأ ات�سَ

بَيَن الَفَصاَحِة والَبالَغِة:

ربَّ كلَم���ٍة َح�ُسَن���ْت ِفي َموِطٍن ثمَّ ك�َن���ْت َن�ِبيًة م�ستكرهًة ِفي َغي���ِرِه،  وُربَّ َكالٍم َك�َن 

بً� َحتَّى اإَذا َج�َء ِفي َغْيِر َمك�ِنِه و�َسَقَط ِفي َغيِر َم�سَقِطِه َخَرَج َعِن  ِف���ي َنف�ِس���ِه َح�َسنً� َخالَّ

وَه� ِمْن  َدَب�ُء َكِلَمَة »اأْي�صـــاً« وَعدُّ
ُ
�ِقديَن، َفَقْد كِرَه الأ ً� ِل�ِسه�ِم النَّ َحدِّ الَبالَغِة وَك�َن َغَر�سَ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س10.
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األف�ِظ الُعلَم�ِء َفَلْم َتْجِر ِبَه� اأقالُمُهم ِفي �ِسْعٍر اأو َنْثٍر، َحتَّى َظَهَر ِمْن َبْيِنِهم َمْن َق�َل)1):

��ح��ى ال�����سُ ف���ي  ه���ت���وٍف  َورق��������َء  َف���َن���ِنُربَّ  ف���ي  ���َدح���ت  ����سَ ���ج���ٍو  ����سَ ذاِت 

ف���ب���ك���ت ح�����زن�����ً� وه������ج�����ت َح���زن���يذك�������رت اإِل�����ف�����ً� وده���������رًا ���س���ل��ح��ً�

َق����������ه����������� َق����������ن����������يف�����ب�����ك������ئ�����ي رب�������م�������� اأرَّ وب�������ك��������ه�������� رب�������م�������� اأرَّ

ول�����ق�����د اأ������س�����ك�����و ف����م����� ت��ف��ه��م��ن��يول�����ق�����د ت�������س���ك���و ف����م����� اأف���ه���م���ه����

وه�����ي اأي�������س���ً� ب����ل���َج���وى ت��ع��رُف��ن��يغ���ي���ر اأّن���������ي ب�����ل����ج����وى اأع����ِرُف����ه�����

ْوَعِة  ُل غيَرَه�، وك�َن َلَه� ِمَن الرَّ َع »اأي�صاً« ِفي َمَك�ٍن َل َيَتَطلَُّب �ِسَواَه� وَل َيَتقبَّ َفَو�سَ

والُح�ْسِن ِفي نف�ِس الأِديِب َم� َيعجُز عْنَه� الَبَي�ُن.

ِتي ُت�َس�ُق ِفي ُخروِج الَكاَلِم َعْن َح���دِّ الَبالَغِة، َحتَّى واإْن َك�َن  وِم���َن الأمِثل���ِة الَّ

ِف���ي َنف�ِس���ِه َح�َسنً� وَجمياًل َق���وُل الُمَتَنِبي ِفي َمْطَل���ِع ق�سيدٍة َم���َدَح ِفيَه�  َك�فوَر 

: الإخ�سيديَّ

�س�ِفي� ال��َم��وَت  َت��رى  ن 
َ
اأ داًء  ِب��َك  م���ِن��ي���َكفى 

َ
اأ َي���ُك���نَّ  ن 

َ
اأ ال��َم��ن���ي���  َوَح�����س��ُب 

وقوُلُه:

ي�����ُت�����َك ِب���دَع���ًة
َ
ط��َرُبَوم������ َط���َرب���ي َل���ّم���� َراأ

َ
َف���أ راَك 

َ
اأ ن 

َ
اأ رج���و 

َ
اأ ُك��ن��ُت  َل��َق��د 

� َدَخَل َعَلى ِه�َس�م بِن َعبِد الَمِلِك: ْجِم لمَّ وقوُل اأِبي النَّ

الُمجَتلي ِاجَتاله�  ال�َسم�ُس  اإِذا  ِلَحّتى  ����َف����ٍق ُم�����َه�����وِّ ���م����َط���ْى �����سَ َب����ي����َن ����سِ

ح������َوِل
َ
ف������ِق َك��َع��ي��ِن الأ

ُ
َف���ه���َي َع��ل��ى الأ

)1(

َتفَعِل َوَل���ّم����  ك�����َدت  َق���د  ��غ��واَء  ���سَ

)1)  اأبو بكر ال�سبلي، دلف بن جحدر ال�سبلي. 247 - 334 هـ / 861 - 946 م،  ن��سك، ك�ن في مبداأ اأمره واليً� في دنب�وند )من نواحي ر�ست�ق 
الري(، وولي الحج�بة للموفق العب��سي؛ وك�ن اأبوه ح�جب الحج�ب ثم ترك الولية وعكف على العب�دة، ف��ستهر ب�ل�سالح.

ل���ه �سع���ر جيد، �سلك ب���ه م�س�لك المت�سوفة، اأ�سله م���ن خرا�س�ن، ون�سبته اإلى قري���ة )�سبلة( من قرى م� وراء النهر، مول���ده ب�سر من راأى، 

ووف�ت���ه ببغداد، ا�سته���ر بكنيته، واختلف في ا�سمه ون�سبه، فقيل )دلف بن جعفر( وقيل )جحدر بن دلف( و)دلف بن جعترة( و)دلف 

ابن جعونة( )وجعفر بن يون�س(.

)2)  ويروى اي�س� بهذه الكيفية: »�صفراء قد كادت ولما تفعل كاأنها في الفق عين الحول«.
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وك�َن ِه�َس�ُم اأحوَل ف�أَمَر ِبَحب�ِسِه.

أقساُم ِعلِم البالغِة:

ينق�سُم علُم البالغة اإلى ثالثِة اأق�ِس�ٍم:

 
ِ
علـــُم البيـــان: وهو علٌم يعَرف به اإيراُد المعَنى الواحِد بُطُرٍق مختلفةٍ ِفي و�سوح

الدللِة عليِه.

ى  علُم المعاني: وهو علٌم يعَرُف به اأحوال اللفظ العربيِّ  التي به� يط�بُق مقت�سَ

الح�ِل.

، َبعَد ِرَع�يِة تِطبيِقِه َعَلى 
ِ
علـــُم البديِع: وهَو علٌم ُيع���َرُف ِبِه وجوُه تح�سيِن الكالم

 الدللِة. 
ِ
ى الح�ِل  وو�سوح مقت�سَ

الهدُف ِمْن دراسِة  الَبالَغِة:  

 ب���ه من جودِة 
ُ
ُه اهلل ، من جه���ِة م� خ�سَّ

ِ
معرف���ُة اإعج����ِز)1) الق���راآن الكريم اأ- 

���ِك، وُح�سن الو�سِف، وَبراعِة التَّراكيِب، وُلط���ِف الإيج�ز، وم� ا�ستمَل  ال�سبَّ

كيِب، وجزالِة كلم�تِه، وُعذوِبة األف�ظِه و�سالمِته�، اإلى  عليه من �ُسهولِة الترَّ

غير ذلك من مح��سنِه التي اأقعدِت العرَب عن من�ه�سِته، وح�رَت عقولُهم 

اأم�َم ف�س�حتِه وبالغتِه.

 النبيِّ P، والئم���ة R فهم اأبلُغ البلغ�ِء، واأف�سُل 
ِ
ب- معرف���ة اأ�سراِر كالم

من نطَق ب�ل�س�ِد، وذلك لي�س�َر للعمِل به�، ولقتف�ء اأثرهم في ذلَك.

 العرب ومنظوِمه- 
ِ
الوقوُف على اأ�سراِر البالغِة والف�س�حِة- في َمنثوِر كالم ج- 

ِد الكالم  ورديِئِه. َق بين َجيِّ كي نحتذَي حذوُه، وتنن�ُسَج على منوالِه، ونفرِّ

روى اأن الولي���د ب���ن المغيرة ق�ل لبن���ي مخزوم: واهلل، لقد �سمعت من محمد اآنف� كالم� م� هو م���ن كالم الإن�س ول من كالم الجن، اإن   (1(
ل���ه لح���الوة واإن عليه لطالوة، واإن اأعاله لمثمر، واإن اأ�سفله لمغدق، واإنه يعلو وم� يعلى، فق�لت قري�س: �سب�أ واهلل الوليد، واهلل لت�سب�أن 

قري�س كلهم.
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القواعد الرئي�سة

�َحِة اأَلَف�ِظِه.  البالغُة: ُمط�َبَقُة الكالِم ِلَم� يقت�سيِه َح�ُل الِخط�ِب َمع َف�سَ

لَف�ِظ.
َ
ُر الَبالَغِة، َلفٌظ ومعنًى وَت�أِليٌف لالأ َعَن��سِ

َتنق�ِسُم الَبالَغٌة اإَِلى َثالَثِة اأق�َس�ٍم:

علِم البي�ِن وعلِم المع�ِني وِعلِم الَبِديِع.

الهدُف ِمْن ِدرا�َسِة الَبالَغِة َمعرفُة اإِعج�ِز القراآِن الَكريِم ومعِرفُة اأ�سَراِر َكاَلِم 

ِدِه وَرِديِئِه. المع�سوميَنR والوقوُف َعَلى اأ�سَراِر كالِم الَعَرِب والتفريُق َبيَن جيِّ

ت������م������اري������ن

ف البالغَة لغًة وا�صطالحاً. 1- عرِّ

ما الهدف من درا�صة البالغة؟ 2-

هل يمكن اأن يكون الكالم ف�صيحاً غير بليغ؟ هاِت مثاًل. 3-

لماذا كان قول ال�صاعر اأبي النجم غير بليغ؟ 4-

ك����أّن���ه���� ف����ي الف������ق ع���ي���ن الأح�������وِل����س���ف���راء ق����د ك��������دت ول����م����� ت��ف��ع��ل
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للمطالعة

اأمير الم�ؤمنينQبل�صان خ�صمه:

».... دعـــا عمرو)بن العا�س( غالمـــه وردان, وكان داهياً مارداً, فقال: ارحل 

يـــا وردان, ثّم قـــال: احطط يا وردان ثّم قال: ارحل يا وردان. احطط يا وردان. 

فقـــال لـــه وردان: خلطـــت اأبا عبد اهلل! اأما اإّنك اإن �صـــئت اأنباأتـــك بما في قلبك, 

قـــال: هـــات ويحك! قال: اعتركت الدنيا والآخرة علـــى قلبك, فقلت: علّي معه 

الآخـــرة فـــي غير دنيا, وفي الآخرة عو�س من الدنيا, ومعاوية معه الدنيا بغير 

اآخرة, ولي�س في الدنيا عو�س من الآخرة, واأنت واقف بينهما, قال: قاتلك اهلل 

! ما اأخطاأت ما في قلبي, فما ترى يا وردان؟ قال: اأرى اأن تقيم في بيتك, فاإن 

ين ع�صت في عفو دينهم, واإن ظهر اأهل الدنيا لم ي�صتغنوا عنك.  ظهر اأهل الدِّ

قال: الآن لّما اأ�صهرت العرب �صيري اإلى معاوية! فارتحل وهو يقول: 

وق���دح���ت���ه وردان����������  اهلل  ق�����ت����ل  وردان ي�����  النف�س  ف��ي  م���  لعمرك  اأب���دى 

اإده���ن ل��ّم��� ت��ع��ّر���س��ت ال��دن��ي��� ع��ر���س��ت له� الأط��ب���ع  وف��ي  نف�سي  بحر�س 

يغلبه� الحر�س  واأخ���رى  ت��ع��ّف  وال����م����رء ي����أك���ل ت��ب��ن��ً� وه����و غ��رث���ن نف�س 

و���س��ل��ط���ن اأم�������� ع���ل���ي ف����دي����ن ل���ي�������س ي�����س��رك��ه دن���ي����  ل����ه  وذاك  دن���ي���� 

ب�سر على  دني�  طمعي  من  وم����� م��ع��ي ب�����ّل����ذي اأخ����ت�����ر ب��ره���ن ف�خترت 

وف������ّي اأي�������س���ً� ل���م���� اأه��������واه األ������وان اإّن������ي لأع������رف م���� ف��ي��ه��� واأب�������س���ره

�سرف ف��ي  العي�س  ت��ح��ّب  نف�سي  اإن�����س���ن لكن  العي�س  ب���ذل  ي��ر���س��ى  ول��ي�����س 

ف�صار حّتى قدم على معاوية, وعرف حاجة معاوية اإليه, فباعده من نف�صه, 

وكايـــد كّل واحد منهما �صـــاحبه. فقال له معاويـــة يوم دخل عليه: اأبا عبد اهلل, 

طرقتنا في ليلتنا ثالثة اأخبار لي�س فيها ورد ول �صـــدر, قال: وما ذاك؟ قال: 

منهـــا اأّن محّمـــد بن اأبي حذيفة ك�صـــر �صـــجن م�صـــر فخرج هو واأ�صـــحابه, وهو 
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ين. ومنها اأّن قي�صـــر زحف بجماعة الروم ليغلب على ال�صـــام.  من اآّفات هذا الدِّ

ومنهـــا اأّن علّيـــاً نـــزل الكوفـــة, وتهيـــاأ للم�صـــير اإلينا. فقـــال عمرو: لي�ـــس كّل ما 

ذكـــرت عظيمـــاً, اأّما ابن اأبـــي حذيفة, فما يتعاظمك من رجل خرج في اأ�صـــباهه 

اأن تبعث اإليه رجاًل يقتله اأو ياأتيك به, واإن قاتل لم ي�صّرك. واأّما قي�صر فاأهد 

ـــة, و�صـــله الموادعة فاإّنه اإليها �صـــريع. واأّما  له الو�صـــائف واآنية الذهب والف�صّ

علّي فال واهلل يا معاوية, ما ي�صـــوي العرب  بينك وبينه في �صـــيء من الأ�صـــياء, 

واإّن له في الحرب لحّظاً ما هو لأحد من قري�س, واإّنه ل�صـــاحب ما هو فيه اإّل 

اأن تظلمـــه. هكـــذا فـــي رواية ن�صـــر بن مزاحم عن محمد بـــن عبيد اهلل . وروى 

ن�صـــر  اأي�صـــاً عن عمر بن �صـــعد قال: قال: معاوية لعمرو: يا اأبا عبد اهلل, اإّني 

اأدعـــوك اإلـــى جهاد هذا الرجل اّلذي ع�صـــى اهلل و�صـــّق ع�صـــا الم�صـــلمين, وقتل 

الخليفـــة واأظهـــر الفتنة, وفّرق الجماعة وقطـــع الرحم, فقال عمرو: من هو؟ 

قـــال: علـــّي قال: واهلل يا معاوية ما اأنـــت وعلّي بحملي  بعير, لي�س لك  هجرته 

ول �صـــابقته, ول �صـــحبته ول جهاده, ول فقهه ول علمه. وواهلل اإّن له مع ذلك 

لحّظـــاً فـــي الحرب لي�س لأحد غيـــره, ولكّني قد تعّودت من اهلل تعالى اإح�صـــاناً 

وبـــالء جميـــاًل, فمـــا تجعل لي اإن �صـــايعتك على حربـــه, واأنت تعلـــم ما فيه من 

الغـــرر والخطـــر؟ قـــال: حكمك, فقال: م�صـــر طعمة. فتلّكاأ عليـــه معاوية. قال 

ن�صـــر: وفـــي حديث غير عمر بن �صـــعد: فقال لـــه معاوية: يا اأبا عبـــد اهلل, اإّني 

اأكـــره لـــك اأن تتحّدث العرب عنك اأّنك اإّنما دخلت في هذا الأمر لغر�س الدنيا, 

قال عمرو: دعني عنك, فقال معاوية: اإّني لو �صئت اأن اأُمّنيك واأخدعك لفعلت, 

قال عمرو: ل, لعمر اهلل ما مثلي يخدع, لأنا اأكي�س من ذلك, قال معاوية: اأدن 

مّني اأ�صـــاّرك, فدنا منه عمرو لي�صـــاّره, فع�ّس معاوية اأذنه, وقال: هذه خدعة ! 

هل ترى في البيت اأحداً لي�س غيري وغيرك !«)1).

ابن اأبي الحديد، �سرح نهج البالغة، ج 2، �س 63 - 65.  (1(



أهداف الدرس

الدرس الثالث

األسلوُب

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الأ�سلوب. 1-

اأن يدرك اأنواع الأ�سلوب وممّيزاته�. 2-

اأن يتمّكن من التمييز بين الأ�سلوب الأدبي وغيره. 3-
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معنى األسلوِب)1):

���وُغ في األف�ٍظ موؤلَّف���ٍة على �سورٍة تكون اأق���رَب لنيل الغر�ِس  ه���و المعنى الَم�سُ

المق�سود من الكالِم، واأفعَل في نفو�ِس �س�معيِه.

، واأ�سلوٌب  اأنـــواُع الأ�صـــلوِب: ينق�سُم الأ�سلوُب اإل���ى ثالثِة اأق�س�ٍم:اأ�سل���وٌب علميٌّ

. ، واأ�سلوٌب خط�بيٌّ اأدبيٌّ

: 1 - الأ�صلوُب العلميُّ

ليِم، والفكِر الُم�ستقيم،   الأ�س�ليِب، واأكثُره� احتي�جً� اإلى المنطِق ال�سَّ
ُ
وهو اأهَداأ

ْع���ِري؛ لأنه يخ�ط���ُب العق���َل، وُين�جي الفك���َر، وَي�ْسَرُح  واأبعُده����  ع���ن الخي�ل ال�سِّ

َة التي ل تخلو من غمو�ٍس وخف�ٍء.   الحق�ئق العلميَّ

ـــوُح«، فيجُب اأن ُيعَنى فيه ب�ختي�ِر الألف�ِظ  واأظَهُر ميزاِت هذا الأ�سلوِب »الُو�صُ

الوا�سحِة ال�سريحِة في معن�ه�،الخ�لي���ِة من ال�ستراِك، واأْن ُتوؤَلََّف هذه الألف�ُظ 

�فً� للمعَنى المق�سوِد. في �ُسهولٍة وجالِء، حتى تكون َثوبً� �سفَّ

: اأهمُّ مميزاِت الأ�صلوِب العلميِّ

هدُفه اإظه�ُر الحق�ئِق وك�سُفه� لل�س�مِع اأو الق�رِئ.-1-

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 13.
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-2-. يمت�ُز ب�لو�سوِح والدقِة والتحديد، والترتيِب المنطقيِّ

يمت�ُز ب��ستخدام الأدلِة والبراهيَن، والبعِد عن المب�لغِة.-3-

يمت�ُز ب�لبتع�ِد عن الخي�ِل والع�طفة.-4-

تتخلُله م�سطلح�ٌت علميٌة مت�سلٌة ب�لمو�سوع الذي يتن�ولُه.-5-

: مثاُل الأ�صلوِب العلميِّ

و�صُف البركِة في الق�صر:

»وفـــي فنـــاِء الق�صـــر بركـــٌة كبيـــرة, يزيـــُد ات�صـــاعها عـــن مائة متر طـــوًل في 

مثِلها عر�صاً, وحوَلها �صوٌر متو�صُط الرتفاِع, ي�صتطيُع الإن�صاُن اأن يجل�َس على 

حافتـــِه, ويـــرى ماَء البركِة الذي  يتدفُق اإليها ب�صـــدٍة من النهـــِر المجاور, وهو 

ماٌء �صاٍف,ل يحجُب قراَر البركِة عن العيِن«.

: نوعا الأ�صلوِب العلميِّ

ينق�صم الأ�صلوب العلمي الى ق�صمين:

1 - اأ�صلوٌب علميٌّ بحٌت:  وهو الذي  ُيعَنى بعر�ِس الحق�ئَق العلميِة دون ان�سراٍف 

اإلى جم�ِل اللفظ، اأو اأن�قِة التعبيِر. 

مثاُل الأ�صلوِب العلميِّ البحِت:

ِه من الأطراِف,  »الثعابيُن زواحُف معروفٌة, تمتاُز با�صـــتطالِة ج�صـــِمها وخلوِّ

وهَي كثيرة النت�صاِر في جميع اأنحاِء المعمورِة, ول تخلو منها بقعٌة في العالم 

اإل نيوزيلندة, وبع�ُس الأجزاء الأخرى«.

2 - اأ�صلوٌب علميٌّ متاأدٌب: وهو الذي ي�سُع الحق�ئَق العلميَة في عب�رٍة  ل تخلو من 

. اأن�قٍة في اختي�ِر األف�ِظه�، واإْن ك�نْت ل ت�سُل في ذلك اإلى الأ�سلوِب الأدبيِّ
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ِب: مثاُل الأ�صلوِب العلميِّ المتاأدِّ

�وو�ِس: »... َتخاُل َق�َصـــَبُه َمَداِرَي  يقوُل اأمي���ُر الموؤمنيَن Qفي و�س���ِف الطَّ

ْنِبَت َعلَْيَها ِمْن َعِجيِب َداَراِتِه َو �ُصُمو�ِصـــِه َخاِل�َس اْلِعْقَياِن َوِفلََذ  ـــٍة َو َما اأُ ِمْن ِف�صَّ

ْهَتُه ِبَما اأَْنَبَتِت اْلأَْر�ُس)1) ُقْلـــَت َجًنى)2) ُجِنَي ِمْن َزْهَرِة ُكلِّ َرِبيٍع  َبْرَجـــِد َفاإِْن �َصـــبَّ الزَّ

ـــِب اْلَيَمـــِن)3) َو اإِْن  َواإِْن �َصـــاَهْيَتُه ِباْلَماَلِب�ـــِس َفُهـــَو َكَمْو�ِصـــيِّ اْلُحلَِل اأَْو َكُموِنِق َع�صْ

َقْت ِباللَُّجْيِن اْلُمَكلَِّل)4) َيْم�ِصي  ْلَواٍن َقْد ُنطِّ ـــو�ٍس َذاِت اأَ �َصـــاَكْلَتُه ِباْلُحِليِّ َفُهَو َكُف�صُ

ُح َذَنَبـــُه َو َجَناَحْيـــِه َفُيَقْهِقـــُه �َصـــاِحكاً ِلَجَماِل  َم�ْصـــَي اْلَمـــِرِح اْلُمْخَتـــاِل)5) َو َيَت�َصـــفَّ

َلى َقَواِئِمِه َزَقا ُمْعِوًل ِب�َصْوٍت َيَكاُد  اِبيِغ ِو�َصاِحِه)6) َفاإَِذا َرَمى ِبَب�َصِرِه اإِ �ِصْرَباِلِه َو اأَ�صَ

َيَكِة  ِعِه ِلأَنَّ َقَواِئَمُه ُحْم�ٌس َكَقَواِئِم الدِّ ُيِبيُن َعِن ا�ْصـــِتَغاَثِتِه َو َي�ْصـــَهُد ِب�َصـــاِدِق َتَوجُّ

ـــِع  ٌة)8) َوَلُه ِفي َمْو�صِ ـــَيٌة َخِفيَّ ي�صِ ِة)7) َو َقْد َنَجَمْت ِمْن ُظْنُبوِب �َصـــاِقِه �صِ اْلِخاَل�ِصـــيَّ

َلى َحْيُث  ـــاٌة)9) َوَمْخَرُج َعُنِقـــِه َكاْلإِْبِريـــِق َوَمْغِرُزَها اإِ ـــَراُء ُمَو�صَّ اْلُعـــْرِف ُقْنُزَعٌة َخ�صْ

َقاٍل)11) َوَكاأَنَُّه  ِة)10) اأَْو َكَحِريَرٍة ُمْلَب�َصٍة ِمْراآًة َذاَت �صِ ـــْبِغ اْلَو�ِصـــَمِة اْلَيَماِنيَّ َبْطُنُه َك�صِ

)1)  الق�س���ب - جم���ع ق�سب���ة - هي عمود الري����س. والمداري - جمع مدرى بك�سر المي���م - ق�ل ابن الأثير الم���درى والمدراة م�سنوع من 
حدي���د اأو خ�س���ب على �سكل �سن م���ن اأ�سن�ن الم�سط واأطول منه ي�سرح ب���ه ال�سعر المتلبد وي�ستعمله من ل م�س���ط له. والدارات: ه�لت 

القمر. والعقي�ن: الذهب الخ�ل�س اأو م� ينمو منه في معدنه. وفلذ - كعنب - جمع فلذة بمعنى القطعة. وم� اأنبت معطوف على ق�سبه. 

والت�سبيه في بي��س الق�سب وال�سفرة  والخ�سرة في الري�س.

جنى اأي مجتنى جمع كل زهر لأنه جمع كل لون.  (2(
المو�سى: المنقو�س المنمنم على �سيغة ا�سم الف�عل. والع�سب - ب�لفتح - �سرب من البرود منقو�س.  (3(

جعل اللجين - وهو الف�سة - منطقة له�. والمكلل: المزين ب�لجواهر. فكم� تمنطقت الف�سو�س ب�للجين كذلك زين اللجين به�.  (4(
المرح - ككتف - المعجب والمخت�ل الزاهي بح�سنه.  (5(

ال�سرب����ل: اللب�����س مطلق� اأو هو الدرع خ��سة والو�س����ح نظ�م�ن من لوؤلوؤ وجوهر يخ�لف بينهم� ويعط���ف اأحدهم� على الآخر بعد عقد   (6(
طرفه به حتى يكون� كدائرتين اإحداهم� داخل الأخرى كل جزء من الواحدة يق�بل جزءا من قرينته� ثم تلب�سه المراأة على هيئة حم�لة 

ال�سيف، واأديم عري�س مر�سع ب�لجواهر يلب�س كذلك م� بين الع�تق والك�سح.

زق���� يزق���و: �س�ح، واأع���ول فهو معول رفع �سوته ب�لبك�ء يك�د يبين اأي يف�سح عن ا�ستغ�ثته م���ن كراهة قوائمه اأي �س�قيه. حم�س - جمع   (7(
اأحم�س - اأي دقيق. والديك الخال�سي - بك�سر الخ�ء - هو المتولد بين دج�جتين هندية وف�ر�سية.

وق���د نجم���ت اأي نبتت من ظنبوب �س�قه اأي من حرف عظمه الأ�سفل �سي�سية وهي �سوكة تكون في رجل الديك. والظنبوب - ب�ل�سم -   (8(
كعرقوب عظم حرف ال�س�ق.

القنزعة - ب�سم  الق�ف والزاي - بينهم� �سكون - الخ�سلة من ال�سعر تترك على راأ�س ال�سبي ومو�س�ة: منقو�سة.  (9(
)10) مغرزه����: المو�س���ع الذي غرز فيه العنق منتهيً� اإلى مك�ن البطن لونه كلون الو�سمة وهي نب�ت يخ�سب به، اأو هي نب�ت النيل الذي منه 

�سبغ النيلج المعروف ب�لنيلة.

)11) ال�سق�ل: الجالء.
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ـــَرَة  ِة َبِريِقِه اأَنَّ اْلُخ�صْ ُل ِلَكْثـــَرِة َماِئِه َو�ِصـــدَّ ـــُه ُيَخيَّ ـــٌع ِبِمْعَجـــٍر اأَ�ْصـــَحَم)1) اإِلَّ اأَنَّ ُمَتلَفِّ

ـــَرَة ُمْمَتِزَجٌة ِبِه َوَمَع َفْتِق �َصـــْمِعِه َخطٌّ َكُم�ْصـــَتَدقِّ اْلَقلَِم ِفي َلْوِن اْلأُْقُحَواِن  النَّا�صِ

لَّ َوَقْد  ـــْبٌغ)4) اإِ ـــِه ِفي �َصـــَواِد َمـــا ُهَناِلَك َياأَْتِلـــُق)3) َوَقلَّ �صِ اأَْبَي�ـــسُ َيَقـــٌق)2) َفُهَو ِبَبَيا�صِ

ي�ِس ِديَباِجِه َوَرْوَنِقِه)5) َفُهَو  ـــَقاِلِه َوَبِريِقِه َوَب�صِ اأََخَذ ِمْنُه ِبِق�ْصـــٍط َوَعاَلُه ِبَكْثَرِة �صِ

َكاْلأََزاِهيـــِر اْلَمْبُثوَثـــِة)6) َلْم ُتَربَِّها اأَْمَطاُر َرِبيٍع َوَل �ُصـــُمو�ُس َقْيٍظ)7) َوَقْد َيْنَح�ِصـــُر 

ِمْن ِري�ِصـــِه َو َيْعَرى ِمْن ِلَبا�ِصـــِه َفَي�ْصُقُط َتْتَرى)8) َوَيْنُبُت ِتَباعاً َفَيْنَحتُّ ِمْن َق�َصِبِه 

ـــى َيُعوَد َكَهْيَئِتِه َقْبَل �ُصـــُقوِطِه  اْنِحَتـــاَت اأَْوَراِق اْلأَْغ�َصـــاِن)9) ُثـــمَّ َيَتاَلَحُق َناِمياً َحتَّ

ْحَت �َصـــْعَرًة  َل ُيَخاِلـــُف �َصـــاِلَف اأَْلَواِنـــِه َوَل َيَقـــُع َلـــْوٌن ِفـــي َغْيـــِر َمَكاِنِه َو اإَِذا َت�َصـــفَّ

ـــْفَرًة  ًة َواأَْحَياناً �صُ ـــَرًة َزَبْرَجِديَّ ًة َوَتاَرًة ُخ�صْ ِمْن �َصـــَعَراِت َق�َصـــِبِه اأََرْتَك ُحْمَرًة َوْرِديَّ

ًة«)10). َع�ْصَجِديَّ

: 2 - الأ�صلوُب الأدبيُّ

 جم�ِله، لم� فيه من خي�ٍل رائٍع، 
ُ
الجم�ُل اأبرُز �سف�تِه، واأظهُر ُمَميزاتِه، ومن�َس�أ

����سٍ لوجوه ال�ّسبِه البعيدِة بيَن الأ�سي�ء، واإلب��ِس المعنويِّ ثوَب  وت�سويٍر دقيٍق، وتَلمُّ

. المح�سو�ِس، واإظه�َر المح�سو�ِس في �سورِة المعنويِّ

)1)  المعجر - كمنبر -: ثوب تعتجر به المراأة فت�سع طرفه على راأ�سه� ثم تمر الطرف الآخر من تحت ذقنه� حتى ترده اإلى الطرف الأول 
فيغطى راأ�سه� وعنقه� وع�تقه� وبع�س �سدره� وهو معنى التلفع ههن�. والأ�سجم الأ�سود.

)2)  الأقحوان: الب�بونج. واليقق - محرك� - �سديد البي��س.
)3)  يلمع.

)4)  ن�سيب.
)5)  عاله اأي ف�ق اللون الذي اأخذه ن�سيب� منه بكثرة جالئه. والب�سي�س: اللمع�ن. والرونق: الح�سن.

)6)  الأزاهير: جمع اأزه�ر جمع زهر.
)7)  لم تربه�، فعل من التربية. والقيظ: الحر.

)8)  يتح�سر هو من ح�سرة اأي ك�سفه، اأي وقد يك�سف من ري�سه.  وتترى اأي �سيئ� بعد �سئ.
)9)  ينحت: ي�سقط وينق�سر.

)10) ذهبية.
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: اأهمُّ مميزاِت الأ�صلوِب الأدبيِّ

ر في نف�سه.-1- يثير ع�طفَة ال�س�مع اأو الق�رِئ ويوؤثِّ

يمت�ُز ب�ختي�ِر الألف�ظِ والت�أثيِر فيه�.-2-

 ويمت�ُز ب�متزاِج الفكرِة ب�لع�طفِة والنفع�لت.-3-

 ويمت�ُز ب�لعن�يِة ب�سوِر البي�ِن من ت�سبيٍه وا�ستع�رٍة وكن�يٍة... الخ.-4-

َر الإح�س��َس وتهزَّ الم�س�عَر.-5-  ويمت�ُز ب�لحر�ِس على مو�سيقيِة العب�رِة، لت�سوِّ

: نموذٌج من الأ�صلوِب الأدبيِّ

ثرًا 
َ
طب�ُء اأ

َ
ى الراِجَعَة ل َكَم� َيَراَه� الأ ُر ِفيَه� الُحمَّ في ق�سيدٍة للمتنبي ي�سوِّ

لجراثيَم َتْدخُل الج�سَم، فترف���ُع حرارَتُه، وُت�سبُب ِرْعدًة وُق�َسْعِريرًة. حتَّى اإَِذا 

بي�ِت 
َ
ره���� كم� تَراَه� في الأ ه ُي�سوِّ َب الج�سُم َعَرقً�. ولكنَّ فرغ���ْت نْوَبُته���� َت�سبَّ

الآتية:

نَّ ب����ه����� ح����ي�����ًء
َ
���الم وَزاِئ���������رت���������ي ك�������������أ ال���ظَّ ف����ي  اإِلَّ  َت���������ُزوُر  ف���ِل���ْي�������س 

���َي��� َف���َع����ف���ت���ه���� وب������ت�����ْت ف����ي ع��ظ���م��ي ب���َذل���ُت َل��ه��� ال���َم���َط����رف وال��َح�����سَ

��ي وعنه� َن��ف�����سِ َع����ْن  ال��ج��ل��ُد  ���ق����م ي�����س��ي��ُق  ن��������واِع ال�������سَّ
َ
����ُع����ُه ِب���������أ َف����ُت����و�����سِ

نَّ ال�����س��ب��َح ي���ْط���ُرُده���� ف��ت��ج��ري
َ
رب�����ع�����ة ����س���ج����م ك�������أ

َ
َم�����َداِم�����ُع�����ه������ ب������أ

���ْوٍق راِق���������ُب وْق���َت���ه���� ِم�����ْن َغ���ْي���ِر ����سَ
ُ
��ت��َه���م اأ ���وق اْل��ُم�����سْ ُم����َراَق����َب����َة ال���َم�������سُ

���ْدُق ���س��رٌّ ���ُدُق وْع����ُدَه����� وال�������سِّ ال��ِع��ظ���م وي�������سْ ال���ُك���َرب  ف���ي  ْل����ق�����َك 
َ
اأ اإِذا 

ْه����ر ِع����ْن����ِدي ك����لُّ ب��ْن��ٍت ِب����ن����َت ال����دَّ
َ
ح����ِم اأ ن�����ِت ِم���ن ال���زِّ

َ
��ل��ِت اأ ف��ك��ي��ف و���سَ

: 3 -  الأ�صلوُب الخطابيُّ

 هن� َتْبُرُز قوُة المع�ني والألف�ِظ، وقوُة العقِل الخ�سيِب، وهن� يتحدُث الخطيُب 
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�سلوِب 
ُ
اإل���ى اإرادِة �س�معيِه، لإث�رِة عزائمِهم وا�ستنه�����سِ هممِهم، ولجم�ِل هذا الأ

ثيرهِ وو�سولِه اإلى قرارِة  النفو�ِس، ومم� يزيُد في ت�أْثير  وو�سوح���ِه �س�أٌْن كبيٌر في ت�أْ

تِه،  �سلوِب منزلُة الخطيِب في نفو�ِس �س�معيِه، وقوُة ع�ر�سِته، و�سطوُع حجَّ
ُ
ه���ذا الأ

ُاإِ�س�رتِه.
لق�ئِه، وُمْحَكم  ونَبراُت �سوتِه، وح�سُن اإِ

: اأهمُّ مميزاِت  الأ�صلوِب الخطابيِّ

�سلوِب ب�لتكراِر، وا�ستعم�ِل المترادف�ِت، و�سرِب الأمث�ِل.-1-
ُ
يتمّيُز هذا الأ

يخت�ُر الكلم�ِت الجزلَة، ذاَت الرنيِن.-2-

تتع�قُب �سروُب التعبيِر، من اإِخب�ٍر اإلى ا�ستفه�ٍم اإلى تعجٍب اإلى ا�ستنك�ِر...-3-

تظهر فيه مواطُن الوقِف قويًة �س�فيًة للنف�ِس.-4-

 : مثال على الأ�صلوِب الخطابيٍّ

:Qخطبة الجه�د لأمير الموؤمنين علي بن ابي ط�لب

ْعاَلناً  َلِء اْلَقْوِم َلْياًل َو َنَهاراً َو �ِصّراً َواإِ ».... اأََل َو اإِنِّي َقْد َدَعْوُتُكْم اإَِلى ِقَتاِل َهوؤُ

َوُقْلُت َلُكُم اْغُزوُهْم َقْبَل اأَْن َيْغُزوُكْم َفَواهلِل َما ُغِزَي َقْوٌم َقطُّ ِفي ُعْقِر َداِرِهْم)1) اإِلَّ 

ْوَطاُن َو  ـــوا َفَتَواَكْلُتْم َو َتَخاَذْلُتْم َحتَّى �ُصـــنَّْت َعلَْيُكُم اْلَغـــاَراُت َو ُمِلَكْت َعلَْيُكُم اْلأَ َذلُّ

اَن اْلَبْكِريَّ  اَن ْبَن َح�صَّ ْنَباَر َو َقْد َقَتَل َح�صَّ َهَذا اأَُخو َغاِمٍد)2) ]َو[ َقْد َوَرَدْت َخْيُلُه اْلأَ

ُجَل ِمْنُهـــْم َكاَن َيْدُخُل َعلَى  َو اأََزاَل َخْيلَُكـــْم َعـــْن َم�َصـــاِلِحَها)3) َو َلَقـــْد َبلََغِنـــي اأَنَّ الرَّ

ْخـــَرى اْلُمَعاِهـــَدِة َفَيْنَتـــِزُع ِحْجلََهـــا َو ُقُلَبَهـــا َو َقاَلِئَدَهـــا َو  اْلَمـــْراأَِة اْلُم�ْصـــِلَمِة َو اْلأُ

)1)  عق���ر ال���دار ب�ل�سم و�سطه� واأ�سله���� وتواكلتم وكل كل منكم الأمر اإل���ى �س�حبه اأي لم يتوله اأحد منكم بل اأح�ل���ه كل على الآخر ومنه 
يو�سف الرجل ب�لوكل اأي الع�جز لأنه يكل اأمره اإلى غيره. و�سنت الغ�رات فرقت عليكم من كل ج�نب كم� ي�سن الم�ء متفرق� دفعة بعد 

دفعة وم� ك�ن اإر�س�ل غير متفرق يق�ل فيه �سن ب�لمهملة.

)2)  اأخ���و غ�م���د هو �سفي�ن ابن عوف من بني غ�مد قبيلة من اليمن من اأزد �سنوءة بعث���ه مع�وية ل�سن الغ�رات على اأطراف العراق تهويال 
على اأهله. والأنب�ر بلدة على ال�س�طئ ال�سرقي للفرات ويق�بله� على الج�نب الغربي هيت.

)3)  جمع م�سلحة ب�لفتح وهي الثغر. والمرقب حيث يخ�سى طروق الأعداء.
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ُرُعَثَها)1) َما َتْمَتِنُع ِمْنُه اإِلَّ ِباِل�ْصـــِتْرَجاِع َو اِل�ْصـــِتْرَحاِم)2) ُثمَّ اْن�َصَرُفوا َواِفِريَن َما 

َنـــاَل َرُجـــاًل ِمْنُهْم َكْلـــٌم َو َل اأُِريَق َلُهْم َدٌم)3) َفلَْو اأَنَّ اْمَراأً ُم�ْصـــِلماً َماَت ِمْن َبْعِد َهَذا 

اأَ�َصفاً َما َكاَن ِبِه َمُلوماً َبْل َكاَن ِبِه ِعْنِدي َجِديراً, َفَيا َعَجبا َعَجباً - َواهلِل - ُيِميُت 

ُكْم  ِقُكْم َعْن َحقِّ اْلَقْلَب َو َيْجِلُب اْلَهمَّ ِمَن اْجِتَماِع َهوؤَُلِء اْلَقْوِم َعلَى َباِطِلِهْم َوَتَفرُّ

ـــْرُتْم َغَر�صـــاً ُيْرَمى ُيَغاُر َعلَْيُكْم َوَل ُتِغيُروَن َوُتْغَزْوَن  َفُقْبحاً َلُكْم َو َتَرحاً ِحيَن �صِ

َو َل َتْغُزوَن َو ُيْع�َصى اهلُل َو َتْر�َصْوَن..«)4).

القواعد الرئي�سة

وُغ في األف����ٍظ موؤلَّفٍة على �سورٍة تكون اأقرَب لنيل  - الأ�سل���وب هو المعنى الَم�سُ

، واأفعَل في نفو�ِس �س�معيِه.
ِ
الغر�ِس المق�سود من الكالم

- . الأ�سلوُب ثالثُة اأنواٍع: اأ�سلوٌب علميٌّ ،واأ�سلوٌب اأدبيٌّ ،واأ�سلوٌب خط�بيٌّ

ينق�سُم الأ�سلوب العلميُّ اإلى: اأ�سلوٌب علميٌّ مت�أدٌب ، و اأ�سلوٌب علميٌّ بحٌت. -

اأهمُّ مميزاِت  الأ�صلوِب العلمي:

-1 .  والدقِة والتحديد، والترتيِب المنطقيِّ
ِ
يمت�ُز ب�لو�سوح

يمت�ُز ب��ستخدام الأدلِة والبراهيِن، والبعِد عن المب�لغة. 2-

يمت�ُز ب�لبتع�ِد عن الخي�ِل والع�طفة. 3-

)1)  المع�هدة الذمية. والحجل ب�لك�سر خلخ�له�. والقلب ب�ل�سم �سواره�. والرع�ث جمع رعثة ب�لفتح ويحرك بمعنى القرط ويروى رعثه� 
ب�سم الراء والعين جمع رع�ث جمع رعثة.

)2)  ال�سترج�ع ترديد ال�سوت ب�لبك�ء. وال�سترح�م اأن تن��سده الرحم.
)3)  وافرين ت�أمين على كثرتهم لم ينق�س عددهم والكلم ب�لفتح الجرح.

)4)  ترح� ب�لتحريك اأي هم� وحزن� اأو فقرا والغر�س م� ين�سب ليرمى ب�ل�سه�م ونحوه� فقد �س�روا بمنزلة الهدف يرميهم الرامون وهم 
ن�سب ل يدفعون وقوله ويع�سى اهلل ي�سير اإلى م� ك�ن يفعله قواد جي�س مع�وية من ال�سلب والنهب والقتل في الم�سلمين والمع�هدين ثم 

اأهل العراق را�سون بذلك اإذ لو غ�سبوا لهموا ب�لمدافعة.
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: اأهمُّ مميزاِت  الأ�صلوِب الخطابيِّ

�سلوِب التك���راُر، وا�ستعم����ُل المترادف�ِت، و�سرُب  1-
ُ
م���ن اأظهِر ممي���زاِت هذا الأ

الأمث�ِل

اختي�ُر الكلم�ِت الجزلِة، ذاِت الرنيِن    2-

 اإلى تعجٍب اإلى ا�ستنك�ِر. 3-
ٍ
تع�قُب �سروِب التعبيِر، من اإِخب�ٍر اإلى ا�ستفه�م

ت������م������اري������ن

ح مفهوَم الأ�سلوِب. 1- و�سِّ

بيْن اأنواَع الأ�سلوِب. 2-

-3 . عدْد اأهمَّ خ�س�ئ�سِ الأ�سلوِب العلميِّ

-4 . عدْد اأهمَّ ميزاِت الأ�سلوِب الأدبيِّ

-5 . عدد اأهمَّ خ�س�ئ�س الأ�سلوِب الخط�بيِّ

اكت���ب فقرتي���ن كل واحدة منه� موؤلف���ة من ثالثة اأ�سطر، ت�ستخ���دم في الأولى  6-

اأ�سلوبً� علميً�، وفي الث�نية اأ�سلوبً� اأدبيً�، في الحديث عن ال�سم�س؟
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زينب O بطلة كربالء.... ببيانها

ع���ن ابي اإ�سح�ق عن خذيمة ال�سدي ق�ل: �سمعت علّي بن الح�سينQ وهو 

يقول ب�سوت �سئيل قد نحل من �سّدة المر�س: ي� اأهل الكوفة، اإّنكم تبكون علين�، 

فم���ن قتلن� غيركم؟ ! وراأيت زينب بن���ت علّي Q فلم اأر واهلل َخِفَرًة قّط اأنطق 

منه�، ك�أّنه� تنطق وتفرغ على ل�س�ن عليQ، وقد اأ�س�رت اإلى الن��س ب�أن اأن�ستوا 

ف�رت���ّدت الأنف��س و�سكن���ت الأجرا�س، ثّم ق�لت - بعد حم���د اهلل تع�لى وال�سالة 

عل���ى ر�سول���ه P - اأّم� بعد ي� اأهل الكوفة ي� اأهل الَخْت���ل)1) والَغْدر، والَخْذل!! األ 

ف���ال رق�أت العبرة )2) ول هداأت الزفرة، اإّنم� مثلك���م كمثل اّلتي نق�ست غزله� من 

بعد قّوة اأنك�ثً�)3) تّتخذون اأيم�نكم دخاًل بينكم)4) هل فيكم اإّل ال�سلف)5) والعجب، 

وال�سنف)6) والكذب، وملق الإم�ء وغمز الأعداء)7) اأو كمرعى على ِدْمَنة)8)  اأو كف�سة 

على ملحودة)9)  األ بئ�س م� قّدمت لكم اأنف�سكم اأن �سخط اهلل عليكم وفي العذاب 

اأنتم خ�لدون، اأتبكون اأخي؟ ! اأجل واهلل ف�بكوا ف�إّنكم اأحرى ب�لبك�ء ف�بكوا كثيرًا، 

وا�سحك���وا قلياًل، فقد اأبليت���م بع�ره�، ومنيتم ب�سن�ره�)10) ول���ن ترح�سوا اأبدًا)11) 

واأّن���ى ترح�سون قتل �سليل خ�تم النبّوة ومعدن الر�س�لة، و�سّيد �سب�ب اأهل الجّنة، 

الختل: الخداع.  (1(
رق�أت: جفت.  (2(

اأي: حلته واأف�سدته بعد اإبرام.  (3(
اأي: خي�نة وخديعة.  (4(

ال�سلف: الذي يمتدح بم� لي�س عنده.  (5(
ال�سنف: البع�س بغير حّق.  (6(

الغمز: الطعن والعيب.  (7(
الدمنة: المزبلة.  (8(

الف�سة: الج�س. والملحودة: القبر.  (9(
)10) ال�سن�ر: الع�ر.

)11) اأي لن تغ�سلوه�.
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وم���الذ حربك���م، ومع�ذ حزبكم ومقّر �سلمك���م، وا�سى َكْلِمُك���م)1) ومفزِع ن�زلتكم، 

والمرجع اإليه عند مق�تلتكم ومدرة حججكم)2) ومن�ر محّجتكم، األ �س�ء م� قّدمت 

لك���م اأنف�سكم، و�س�ء م� تزرون ليوم بعثكم، فتع�سً� تع�سً� ! ونك�سً� نك�سً� ! لقد خ�ب 

ال�سع���ي، وتّبت الأيدي، وخ�سرت ال�سفقة، وبوؤتم بغ�سب من اهلل، و�سربت عليكم 

:Oالِذّلة والَم�ْسَكَنة. ]...[ ثّم اأن�س�أت تقول

لكم ال��ن��ب��ّي  ق����ل  اإذ  ت��ق��ول��ون  م�����ذا 

م�����ذا ���س��ن��ع��ت��م واأن���ت���م اآخ�����ُر الأم����ِم

وَت��ْك��رم��ت��ي واأولدي  ب��ي��ت��ي  ب����أه���ل   

بدم ُج��وا  ��رِّ ���سُ ومنهم  ����َرى  ����سَ
ُ
اأ منهم 

لكم ن�سحُت  اإذ  جزائي  ذاك  ك�ن  م� 

َرِح��م��ي ذوي  ف��ي  ب�سوٍء  تخلفوني  اأن 

بكم ي��ح��لَّ  اأن  عليكم  لأخ�����س��ى  اإّن����ي   

اإرم ع���ل���ى  اأودى  اّل�������ذي  ال�����ع�����ذاِب  م���ث���َل 

ثّم وّلت عنهم)3).

)1) اأي: دواء جرحكم.
)2) المدرة زعيم القوم ول�س�نهم المتكّلم عنهم.

)3) ال�سي���خ الطبر�س���ي، الحتج�ج، ج3، �س159، تحقيق �سرح وترجمة اأحمد غف�ري م�زاندراني، الن��سر المكتبة المرت�سوية لحي�ء التراث 
الجعفري، لد، لط، لت.
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التعّرف اإلى حقيقة علم البي�ن. 1-
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مدخل في التعريف بعلم البيان:

يُء ِمَن  َن ِبِه ال�سَّ �ُح، َوَم� َتبيَّ وُح والإِْف�سَ لَغِة: َمْعَن�ُه الُظُهوُر والو�سُ البيـــاُن ِفـــي الُّ

َللِة وغيِرَه�؛ َنُقوُل َب�َن ال�سيُء بي�نً�: اّت�سَح، فهو بّيٌن، والجمُع: اأْبين�ء. الدَّ

والبيـــان: الف�س�ح���ة واللَّ�َس���ن)1)، وكالم بّين: ف�سيٌح، وف���الٌن اأْبيُن ِمْن فالٍن: 

ُح كالمً� مْنُه. اأف�سُح واأْو�سَ

ِة ِفي اآَي�ِت القراآِن الكريِم، ومْنَه� قوُلُه -  َوَوَرَدْت كلم���ُة »الَبَياِن« بدَلَلِته� الُّلَغويَّ

َتَع�َلى-:{ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ})2).

وقوُلُه - َتَع�َلى-: {ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  

ڇ})3).
�َر ن�طقً� ُمِبيَنً�،  َز الإن�س�ُن َعْن كثيٍر ِمن خلِقِه - َتَع�َلى-، و�سَ ِبَهَذا التعلي���ِم َتَميَّ

لَه� اإَِلى  � يخُطُر بَخ�ِطِرِه، وَيُجوُل ِفي نف�ِسِه ِمَن الَمَع�ِني، َفيو�سِ َر عمَّ َي�ستِطيُع اأْن يعبِّ

�َه� الَغيُر َعْنُه، َفَيتمُّ الَتَف�ُهُم. غَيِرِه ِمَن اَلب�سِر، وَيتلقَّ

ثمَّ اأََخ���َذْت كلمُة »البيـــاِن« دَلَلِته� ال�سطالحَيَة ِفي َم� َبع���ُد ف�أ�سَبَح »البياُن« 

ُن الَل�َسِن اإذا ك�ن ذا بي�ن وف�س�حة. )1)  يق�ل: رجٌل ل�سٌن َبيِّ
)2)  �سورة اآل عمران، الآية: 138.
)3)  �سورة الرحمن، الآي�ت: 4-1.



52

لة
�����
س����

�����
ي����
�����
م����

�����
ر����
ة س
�����
�����
غ����

ا
�����
�����
ب����
�����
�����
ر����
س

اأحَد علوِم الَبالَغِة الثالثِة المعروفِة: »البياُن والمعاِني والَبديُع«.

وَق���د َتداَخ���َل علُم »البياِن« ب����دَئ الأَمِر َمْع ِعل���ِم »المعاِنـــي«، وا�ستوَعَب َبع�َس 

َمب�حِثِه َلِحقً� علوَم الَبالَغِة كلَّه� بع�َس الأَحي�ِن.

َف البياَن مجموعٌة ِمَن الأَُدَباِء:  وقد َعرَّ

للة الظاهـــرُة على المعنـــى الخفيِّ هـــو البياُن الذي  فق����ل الج�ح���ظ: »واِلدَّ

�صـــِمْعَت اهلل عّزوجـــّل يمدُحـــه, ويدعـــو اإليه ويحـــثُّ عليه, بذلـــك َنَطـــَق الُقراآُن, 

وبذلـــك تفاَخـــَرت الَعرب, وتفا�َصـــلَْت اأ�صـــناُف الَعَجـــم, والبيان ا�صـــٌم جامٌع لكلِّ 

ـــَي  �صـــيٍء ك�َصـــَف لـــك ِقنـــاَع المعنـــى, وهتـــَك الِحَجـــاب دوَن ال�صـــمير, حّتى ُيْف�صِ

ال�ّصامُع اإلى حقيقته, وَيهُجم على مح�صوِلِه كائناً ما كان ذلك البياُن, ومن اأيِّ 

جن�ٍس كان الّدليل؛لأّن َمَداَر الأمِر والغايَة التي اإليها يجِري القائل وال�ّصـــامع, 

اإنَّما هو الَفْهُم والإفهام؛فباأيِّ �صيٍء بلْغَت الإفهاَم واأو�َصْحَت عن المعنى, فذلك 

هو البياُن في ذلك المو�صع«)1).

فه الخطي���ب القزويني بقوله: »علم ُيعـــَرف به اإيـــراُد المعنى الواحِد  وق���د عرَّ

للة َعليِه«)2). بطرٍق مختلفٍة في و�صوِح الدَّ

والبيان كما ترى ين�صب على الدللة, وهي عند المناطقة اأنواع:

دلل���ة المط�بقة: وهي اأن يدل اللفظ على المفهوم الذي ُو�سع له في اللغة من أ- 

غير زي�دة اأو نق�س�ن. فهي دللة و�سعيه كدللة لفظ »البيت« على البيت.

دلل���ة الت�سمن: وهي اأن يدل اللفظ على مفهوم يت�سمنه مدلوله الأ�سلي ك�أن  - 

يدل لفظ »البيت« على ال�سقف.

دللة اللتزام: وهي اأن يدل اللفظ على مفهوم يقت�سيه مدلوله الأ�سلي عقاًل  ج- 

)1)  البي�ن والتبيين.
)2)  الخطيب القزويني، الي�س�ح في علوم البالغة، �س 215.
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اأو عرفً�، ك�أن يدل لفظ »الحائط« على ال�سقف.

ودلل���ة الت�سمن واللتزام دللت�ن عقليت����ن اإذ يعتمد فيهم� الّذهن على جملة 

م���ن الو�س�ئط في المرور من مدل���ول اإلى اآخر. وهذا الم���رور اأو التجوز كثير في 

ال���كالم ولذلك انفرد علم البي�ن داخل علم البالغة بدرا�سة وجوهه. فهو ي�ستغل 

ب�»المالزمات بين المعاني«)1).

رك�ِنِه 
َ
َه�: التَّ�سِبيُه ب�أ ُر الحديَث َعْن َهَذا العلِم ِفي مو�سوع�ٍت، اأهمُّ و�سوَف نح�سُ

دِة،  نواِع���ِه، وال�ستع����رُة ِببع����سِ اأنواِعه����، والمج����ُز المر�سُل بعالق�ِت���ِه المتعدِّ
َ
واأ

، والكن�يُة. والمج�ُز العقليُّ

التشبيه

تمهيٌد:

للّت�سبي���ِه روع���ٌة وجم�ٌل، وموق���ٌع ح�سٌن في البالغ���ِة، وذلَك لإخراج���ِه الخفيَّ 

، واإدن�ئِه البعيَد مَن القريِب، يزيُد المع�ن���ي رفعًة وو�سوحً�، ويك�سُبه�  اإلى الجل���يِّ

جم����ًل وف�س���اًل، ويك�سوه� �سرف���ً� وُنباًل، فهو ف���نٌّ وا�سُع النط�ِق، ف�سي���ُح الخطِو، 

ممت���ُد الحوا�س���ي، ُمَت�سعُب الأطراِف، ُمتوع���ُر  الم�سلِك، غ�م����سُ المدرِك، دقيُق 

المجَرى،غزيُر الجَدوى.

وم���ْن اأ�س�ليِب البي����ِن  اأنَك اإذا اأردَت اإثب�َت �سفٍة لمو�س���وٍف، مع التو�سيِح، اأو 

وجٍه من المب�لغِة، عمدَت اإلى �سيٍء اآخَر، تكوُن هذه ال�سفُة وا�سحًة فيه، وعقدَت 

بين الثنيِن مم�ثلًة، تجعُله� و�سيلًة لتو�سيِح ال�سفِة، اأو المب�لغِة في اإثب�ته�، لهذا 

ك�ن الت�سبيُه اأوَل طريقٍة تدلُّ عليِه الطبيعُة لبي�ِن المعَنى.

)1)   ال�سك�كي، مفت�ح العلوم، �س 118.
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تعريُف الت�صبيِه: 

الت�صبيُه: لغًة التمثيلُ ، نقول: هذا �سبُه هذا ومثيُله.

والت�صـــبيُه ا�صـــطالحاً: هو م�س�رك���ة اأمر لأمر في معنى ب����أدواٍت معلومٍة)1) اأو 

َد ا�ستراكُهم� في �سف���ٍة اأو اأكثَر، ب�أداٍة،   ه���و عقُد مم�ثلٍة بي���َن اأمريِن اأو اأكثَر، ُق�سِ

ّي في اْلَمديح: دُه المتكلُِّم للعلِم،  كقول  الَمَعرِّ لغر�ٍس يق�سُ

ج� واإِْن  ي�ِء  ال�سِّ في  ْم�ِس  ك�ل�سَّ ْن���َت 
َ
الم���ك�ِناأ ُعُل���وِّ  ِف���ي  كي���واَن)1)  َوْزَت 

راد اأن ي�أْتَي 
َ
يُء الوجِه ُمَتالألُئ الطلعة، ف�أ ن َمْمُدوَحه َو �سِ

َ
حيث َعَرَف ال�س�ِعُر اأ

م�ِس،  ل���ه بَمِثيل َتْقَوى فيه ال�سفُة، وهي ال�سي�ُء والإ�سراُق، فلْم يجْد اأقَوى ِمَن ال�سَّ

�َه�ُه ِبَه�، وِلبَي�ِن الم�س�ه�ِة اأَتى ب�لك�ِف. ف�سَ

وكقوِل ال�س�عِر:

ْخ��������الَق��������َك ِف������ي ُل���ْط���ِف���ه����
َ
نَّ اأ

َ
���ب����ْحك����������أ ���ي���ُم ال�������سَّ ���������ٍة ِف���ي���ه���� َن�������سِ ورقَّ

ِديِقه دِمَثًة َلِطيَفًة َترت�ُح له� النف�ُس، َفعمَل على اأْن  فقد وَجَد ال�س�عُر اأخالَق �سَ

فُة وَتْقَوى، ف���راأَى اأنَّ ن�سيَم ال�سب�ِح كذلَك،  ي�أْت���ي له� بنظيٍر َتَتَجلَّى فيه هذه ال�سَّ

.» َفَعَقَد المم�ثلة بينهم�، وبيَّن هذه المم�ثلة ب�لحرف »كاأنَّ

�بقيِن اأَنَّ �سيئً� ُجِعَل َمِثيَل �سيٍء ِفي  وِم���ْن هَن� َنَرى ِفي كلِّ بيٍت ِمَن البيتي���ِن ال�سَّ

 ، �سف���ٍة م�سترك���ٍة بينهم�، واأَنَّ الَّذي دّل َعلى َهِذِه الُمم�ثل���ِة اأَداٌة ِهي الك�ُف اأَو ك�أَنَّ

ْن ل بدَّ لُه من اأَرك�ٍن اأَربعٍة: ال�سيء الذي  يَت اأَ ى ب�»الت�صـــبيِه«، َفَقد راأَ وَهذا م� ُي�َسمَّ

ى »الم�صـــبَّه به«،  ه به وُي�سمَّ ���ذي ُي�َسبَّ َه«، وال�سيء الَّ ى »الم�صـــبَّ ُي���راُد ت�سبيُهُه وي�سمَّ

ـــَبه«، و»اأداُة الَّت�صـــبيِه« وهي  ى »وجه ال�صَّ رفين وت�سمَّ وال�سف���ُة الم�ستركة َبي���َن الطَّ

الك�ف وك�أَن ونحوهم�.

التفت�زاني، مخت�سر المع�ني، �س 188، الن��سر: دار الفكر، مطبعة قد�س - قم 1411 هـ.  )1(

كيوان: زحل، وهو اأحد الكواكب المعروفة في المجموعة ال�سم�سية.  (2(
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أركاُن التشبيِه:

1 - الُم�صبَُّه: هو الأمر ُالذي  ُيراُد اإلح�ُقُه بغيرِه ، »وقد يكون الم�صبَّه محذوفاً 

ُر في الإِعـــراِب, وهذا التقديُر بمثابِة وجـــوِدِه َكَما اإذا  للعلـــم بـــه, ولكنَّه ُيَقدَّ

«؟ فقلَت: »كالزهرة الذاِبلِة« فاإِنَّ »كالزهرة« خبٌر لمبتداأٍ  �ُصـــِئلت »كيَف عليٌّ

محذوٍف, والتقديُر: »هو الزهرُة الذابلُة«)1).

ُه، وهذاِن الركن����ِن ي�سمي�ِن  ُه بـــه: هو الأم���ُر الذي  ُيلَحُق ب���ِه الم�سبَّ 2 - الُم�صـــبَّ

طرفي الت�سبيِه.

ِه به   3 - وجـــُه ال�صـــبِه: هو الو�س���ُف الم�ستَرُك بيَن الطرفيِن، ويك���وُن في الم�سبَّ

، وقد ُيحَذُف كم� 
ِ
بِه في ال���كالم ِه، وقد ُيذك���ُر وجُه ال�سَّ اأق���َوى من���ُه في الم�سبَّ

�سي�أتي تو�سيُحه)2).  

ِه  َه ب�لم�سبَّ 4 - اأداة ُالتَّ�صبيِه)3): هي اللفُظ الذي يدُل على الت�سبيِه، ويربُط الم�سبَّ

به، وقد  ُتذكُر الأداُة في الت�سبيِه، وقْد تحذف.

علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 223.  (1(
ي�أتي تف�سيل ذلك في در�س اأق�س�م الت�سبيه.  (2(

اأداة الت�سبي���ه اإّم���� ا�سم، نحو �سبه ومثل ومم�ثل وم� رادفه�، واإم� فع���ل، ي�سبه ويم�ثل وي�س�رع ويح�كي وي�س�به، واإم� حرف، وهو الك�ف   (3(
وك�ن.
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القواعد الرئي�سة

البياُن: اأ�سوٌل وقواعُد ُيعرُف ِبَه� اإيراُد الَمعَنى الواحد بطرٍق مختلفٍة.

يُء ِمَن  َن ِبِه ال�سَّ �ُح، َوَم� َتبيَّ وُح والإِْف�سَ لَغِة: َمْعَن�ُه الُظُهوُر والو�سُ البيـــاُن ِفـــي الُّ

َللِة وغيِرَه�؛ َنُقوُل َب�َن ال�سيُء بي�نً�: اّت�سَح، فهو بّيٌن. الدَّ

والبيـــان: الف�س�ح���ة واللَّ�َس���ن، وكالم بّين: ف�سي���ٌح، وفالٌن اأْبي���ُن ِمْن فالٍن: 

ُح كالمً� مْنُه. اأف�سُح واأْو�سَ

ثمَّ اأََخَذْت كلمُة »البياِن« دَلَلِتها ال�صطالحَيَة ِفي َما َبعُد فاأ�صَبَح »البياُن« 

اأحَد علوِم الَبالَغِة الثالثِة المعروفِة: »البي�ُن والمع�ِني والَبديُع«.

َتداَخَل علُم »البياِن« بادَئ الأَمِر َمْع ِعلِم »المعاِني«, وا�صتوَعَب َبع�َس َمباحِثِه 

َلِحقاً, و�َصِمَل علوَم الَبالَغِة كلَّها بع�َس الأَحيان

التَّ�صبيُه :هو م�س�ركُة اأمٍر لأَمٍر ِفي َمعَنى ب�أدواٍت معلومٍة. 

ي�ن َطَرَفي التَّ�سبيِه«، واأَداُة  ُه بِه، »وُي�َسمَّ ُه، والم�ُسبَّ اأركاُن التَّ�صبيِه اأربعٌة : الُم�َسبَّ

ِه. ِه بِه ِمْنُه ِفي اْلُم�َسبَّ َبِه، َوَيجُب اأَْن َيُكوَن اأَْقَوى َواأَْظَهَر ِفي اْلُم�سبَّ التَّ�ْسبيِه، َوَوْجُه ال�سَّ
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ت������م������اري������ن

عّرف علم البيان في اللغة وال�صطالح. 1-

عّرف الت�صبيَه لغًة وا�صطالحاً وهاِت مثاًل عليه. 2-

عّدد اأركاَن الت�صبيِه مع التمثيل. 3-

ركان الت�صبيه فيما ياأتي: 4-
َ
َبيِّْن اأ

ْم� وال�سَّ م�حِة  ال�سَّ في  ك�لبْحر  ْن���ت 
َ
ا واْل����ب����ْدر ف���ي الإِ�����س����راِق اأ-اأ ������ِس ُع����ُل����وًّ

ْو
َ
اأ ���ْي���ِف  ال�������سَّ ِم����ْث����ُل  ك�����ل����ِط����ْي����ِف ِل����ْي���������س َل�������ُه اإِق������م�����ْة ب-ال����ُع����ْم����ُر 

ْهِد في الحالوة. كالُم فالٍن ك�ل�سَّ ج- 

�ْسن�ن الُم�ْسِط في ال�ستواء.
َ
الن��ُس ك�أ د- 

ا�صرح باإِيجاز قول المتنبي في المديح. وبيِّن جمال ما فيه من الت�صبيه: 5-

ُي���ْه���دي اإل����ى َع���ْي���َن���ْي���َك ُن������ورًا ث���ِق��َب���ك����ل���َب���ْدِر م��ن َح��ي��ُث ال��َت��َف��تَّ َراأْي���َت���ُه

��ح���ِئ��َب���ك���ل��َب��ْح��ِر َي���ق���ِذُف ل��ل��َق��ري��ِب َج���واِه���رًا ُج������ودًا وَي���ْب���َع���ُث ل��ل��َب��ع��ي��ِد ���سَ

ْووؤه� و�سَ ال�ّسم�ِء  َكِبِد  في  ��ى ال���ِب���الَد َم�����س���ِرق��ً� وَم��غ���ِرَب���ك�ل�ّسم�ِس  َي��ْغ�����سَ
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للمطالعة

م�ؤّلفات ال�صيعة في علم البالغة 

اأّول م���ن و�سع���ه واأّلف فيه المرزب�ن���ي اأبو عبد اهلل محّمد ب���ن عمران الك�تب 

الخرا�س�ن���ي البغ���دادي ي���روي عنه ال�سي���د المرت�سى ف���ي اأم�ليه كثي���رًا ق�ل ابن 

الندي���م: اآخر من راأين� من الأخب�ريين الم�سّنفين وا�سع المعرفة ب�لرواي�ت كثير 

ل ف���ي البي�ن والف�س�ح���ة نحو ثالثم�ئة   ال�سم����ع وعّد م���ن موؤّلف�ته كت�ب المف�سّ

ورق���ة وق�ل ال�سيوطي في الأوائل: اأّول من �سّن���ف في المع�ني والبي�ن ال�سيخ عبد 

الق�هر الجرج�ني، ولكن المرزب�ن���ي توّفي 378. وال�سيخ عبد الق�هر الجرج�ني 

توّف���ي 444 اأو 471 فيكون المرزب�ني اأق���دم. ن�ّس على ت�سّيعه الي�فعي في ت�ريخه 

���َك�ن؛ فعن الي�فعي اأّنه اأخذ عن ابن دريد واب���ن الأنب�ري العلوم الأدبية.  واب���ن َخلِّ

ق�ل:وهو �س�حب الت�س�نيف الم�سهورة والمج�ميع الغريبة ورواية الأدب و�س�حب 

الت�أليف����ت الكثيرة ثقة في الحديث ق�ئل بمذه���ب الت�سّيع. وق�ل ابن َخلَِّك�ن: ك�ن 

راويًة لالأدب �س�حب اأخب�ر وت�آليفه كثيرة وك�ن ثقة في الحديث وم�ئاًل اإلى الت�سّيع 

ف���ي المذهب. وبعده ال�سي���خ ميثم بن علي ابن ميثم البحران���ي مع��سر لل�سّك�كي 

�س�حب المفت�ح واأ�ست�ذ ال�سيد ال�سريف الجرج�ني، ينقل عنه ال�سريف في اأوائل 

فّن البي�ن من �سرح المفت�ح معّبرًا عنه ببع�س م�س�يخن� له كت�ب تجريد البالغة 

في المع�ني والبي�ن ذكره في ك�سف الظنون. وللمقداد ال�سيورّي عليه �سرح �سّم�ه 

ين يحيى بن اأحمد  تجري���د البراعة في �س���رح تجريد البالغة. وال�سيخ عم����د الدِّ

الك��س���ي. له �سرح المفت�ح لل�سّك�كي ذكره في ك�سف الظنون وذكره بع�س تالمذة 

ال�سي���خ عل���ّي الكركي ف���ي ر�س�لته في اأ�س�م���ي علم�ئن�، وكذا ع���ن �س�حب تذكرة 

المجتهدين من الإم�مّية، وذكرا له ال�سرح المذكور، ولكن �س�حب ري��س العلم�ء 

ني  وؤَذِّ ي���ن الُمَ ظ���ّن اأّنه من علم����ء اأهل ال�سّنة، ولم ي�ستبع���د كونه بعينه ح�س�م الدِّ
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ين محّمد  الم�سهور �س�رح المفت�ح لل�سك�كي مجهول الع�سر. واأبو جعفر قطب الدِّ

ب���ن محّمد الرازي الدم�سقّي �س�رح ال�سم�سّية والمط�لع له �سرح المفت�ح ذكره في 

اأمل الآمل وتوّفي ب�س�لحية دم�سق 766.

عل���م البدي���ع: اأّول من اأكثر ا�ستعم�ل الأن���واع البديعية في �سع���ره اإبراهيم بن 

عل���ّي بن هرم���ة ال�س�عر م�دح اأهل البي���ت و�س�عرهم اأوا�سط الم�ئ���ة الث�نية. ثّم 

جم���ع قدامة ب���ن اأعفر الك�تب البغ���دادي في كت�به نقد ال�سع���ر ع�سرين نوعً� من 

ين الحّلي ف���ي خطبة �سرح بديعيت���ه: وك�ن جملة م�  اأن���واع البدي���ع ق�ل �سف���ي الدِّ

جمع ابن المعت���ز منه� �سبعة ع�سر نوعً� ومع��سره قدامة بن جعفر الك�تب فجمع 

منه���� ع�سرين نوعً� توارد معه على �سبعة منه���� و�سّلم له ثالثة ع�سر فتك�مل لهم� 

ثالثون نوعً� ثّم اقتدى بهم� الن��س في الت�أليف وق�ل ابن المعتز في �سدر كت�به - 

عل���ى م� ُحِكَي - اأّنه م� جمع قبلي فن���ون الأدب اأحد ول �سبقني اإلى ت�أليفه موؤّلف.  

وحي���ث اأّن قدام���ة مع��سر ل���ه كم� �سمعت، ف���ال ُيعلم اأّيهم� ال�س�ب���ق. وكيف ك�ن، 

فقدام���ة اأّول م���ن اأّلف فيه من ال�سيع���ة حوالي 310. واأّول من جع���ل اأنواع البديع 

ين عبد العزيز  ف���ي مدح النبّيP عل���ى وزن ق�سيدة الُبْرَدة وق�فيته� �سف���ي الدِّ

ب���ن �سراي� الحّل���ي، فنظم بديعّيته و�سرحه���� وُطبعت مع ال�س���رح، واقتدى به ابن 

لّي ومحّمد بن ج�بر الأندل�سّي وغيرهم. وال�سّيد علّي خ�ن  حّج���ة الَحَمِوّي والَمْو�سِ

اَلفة نظم فيه بديعيته و�سرحه� وطبعت مع ال�سرح وا�سمه  ال�سي���رازي �س�حب ال�سُّ

اأنوار الربيع 1120 )1).

ال�سيد مح�سن الأمين، اأعي�ن ال�سيعة، ج 1،  �س 166، تحقيق ح�سن الأمين، الن��سر دار التع�رف للمطبوع�ت، بيروت، لط، لت.  (1(





أهداف الدرس

الدرس الخامس

أقسام التشبيه

اأن يتعّرف الط�لب اإلى اأق�س�م الت�سبيه. 1-

اأن يتذّوق بالغة �سور الت�سبيه المختلفة. 2-

اأن يملك القدرة على تمييز اأق�س�م الت�سبيه في موارده�. 3-
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أقساُم التشبيِه

�بِق َعَلى َمعَنى الَبَي�ِن، والّت�سبيِه، واأنَّ التَّ�سبيَه لُه اأرك�ٌن  ر�ِس ال�سَّ تَعَرْفَن���� ِفي الدَّ

َف َعَل���ى اأق�س�ِم التَّ�سبيِه َكَم� ذكَرَه� علم�ُء  ر�ِس اأْن َنَتعرَّ اأربع���ٌة،  وَنريُد ِفي َهَذا الدَّ

َه�  الَبَي����ِن،  ولأنَّ اأرك�َن التَّ�سبي���ِه لي�س���ْت َعَلى درج���ٍة واحدٍة ِمَن الأهمي���ِة؛ فبع�سُ

َه� يمكُن حذُف���ُه وال�ستغن�ُء َعْن ذكِرِه،  �س���روريٌّ َل َيُقوم التَّ�سبيُه اإلَّ ب���ِه)1)، وبع�سُ

بِه، ولأنَّ اأمثَل���َة التَّ�سبيِه جميُعَه� َت�سَترُك دائمً� ِفي وجوِد  ك�أداِة التَّ�سبي���ِه ووجِه ال�سَّ

َطرَف���ي التَّ�سبيِه الَّلذين ل يمكُن حذُفهم� في ب�ِب التَّ�سبي���ِه؛ ف�سيكوُن الَتم�يُز َبيَن 

بِه ِمْن ذكٍر اأو حذٍف. اأق�س�ِم التَّ�سبيِه َتبعً� لالأداِة ووجِه ال�سَّ

�صبيِه باعِتباِر اأداِتِه: تق�ِصيُم التَّ

اأوًل:نقراأُ َقْوَله َتع�َلى: 

ۇۇ    ڭ   ڭ   ڭڭ   ۓ   ۓ  ے   ے   ھھ   ھ    ھ   {ہ  

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ   ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې   ې  ې  
ې  ى  ى   ائ   ائ  ەئەئ   وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  

ىئ     یىئ  ی  ی  ی  جئ})2).
ِف���ي هذِه الآيِة المب�ركِة عدُة ت�ْسبيَه����ٍت َن�أُخُذ مْنَه� » َمَثُل ُنوِرِه َكِم�ْصـــَكاٍة ِفيَها 

)1)  اإن حذف اأي من الم�سّبه والم�سّبه به يخرجن� اإلى ب�ب اآخر من اأبواب البي�ن هو )ال�ستع�رة( كم� �سي�أتي.
)2)    �سورة النور، الآية: 35.



64

لة
�����
س����

�����
ي����
�����
م����

�����
ر����
ة س
�����
�����
غ����

ا
�����
�����
ب����
�����
�����
ر����
س

َه نوَره بالم�صـــكاِة, والم�صـــكاُة كوٌة غيُر  ـــَباٌح »َفَنَرى اأنَّ اهلل - َتَعاَلى- َقْد �صـــبَّ ِم�صْ

نافـــذٍة, فيها ُيو�َصـــُع الم�صـــباُح, وا�صـــُتِعيرْت ل�َصـــدِر النبيِّ P, و�َصـــبَّه اللطيفَة 

القد�صيَة في �صدِرِه Pبالم�صباِح, فقوُلُه: »كم�صكاة فيها م�صباح« اأْي كم�سَب�ٍح 

ر�ِسَلْت  لَن� َهَذا التَّ�سِبيَه، راأْيَن� اأنَّ اأداَة التَّ�سبيِه َقْد اأُ ِفي زج�َجٍة ِفي ِم�ْسك�ٍة، واإَذا َت�أمَّ

َي »ت�صبيها مر�صاًل«. فيه،  وكلُّ َت�سبيٍه ُذِكَرْت فيِه الأداة �ُسمِّ

 قوَل ال�س�عِر)1):
ُ
ثانياً: نقراأ

���ي����ٍء اْن�������َت ن����ْج����ٌم ف����ي ِرْف�����ع�����ٍة و����سِ
)4(

وَغْرب� �َسْرقً�  اْل��ُع��ُي��وُن   
)3(

تْجَتليك

ُه لْم َيْذكْر اأداَة  ���ُه ال�س�عُر َمْمدوَحُه ب� »النجِم في الرفعِة وال�صـــياِء«، ولكنَّ ُي�سبِّ

التَّ�سبي���ِه، فَك�َن التَّ�سبيُه اأَوج���َز، َوَم� َذِلَك اإلَّ ِلحْذِف الأداِة، وك�َن اأْي�سً� اأبلَغ واأ�سدَّ 

ِه ِبِه،  َوَم� ك�َن ِمَن  َه عيُن الم�سبَّ ف�ِس، َوَم� َذِلَك اإلَّ لإيه�ِم���ِه ب�أنَّ الم�سبَّ وْقَع���ً� ِفي النَّ

د«)4). التَّ�سِبيِه خ�ليً� ِمْن اأداِة التَّ�سِبيِه ُيطلُق ًعليِه »التَّ�صبيه الموؤكَّ

ثالثاً: ق�َل اهلُل - َتَع�َلى-: {پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ})5) َوَق�َل: {ۀ   

ۀ   ہ  ہ})6).

لَب��ِس،  اأْي  ُجِل والم���راأِة ب�لِّ وَلى كالًّ ِم���َن الرَّ
ُ
���ه اهلُل - َتَع�َل���ى- ِف���ي الآيِة الأ ي�سبِّ

� ك�َن الرجُل والمراأُة  الَم�سك���َن، اأْو ِمَن الُمالَب�َسِة، وِهَي الخت���الُط والجِتَم�ُع، ولمَّ

لب��ِس، ف�لرُجُل ِلب�����سُ المراأِة، والمراأُة  ���َه ب�لِّ �ِحِبِه، �ُسبِّ َي�سَتِم���ُل كلٌّ مْنُهَم���� َعَلى �سَ

)1)  لم اعثر له على ق�ئل.
تجتليك: تنظر اليك.  (2(

)3)  جواهر البالغة.
ه، كقول ال�س�عر:    ُه به اإلى الم�سبَّ )4)  ومن الموؤكِد م� اأ�سيَف فيه الم�سبَّ

�سيِل َعلى ُلَجْيِن اْلَم�ِء 
َ
وِن، وَقْد َجَرى... َذَهُب الأ يُح َتعَبُث ِب�ْلُغ�سُ َوالرِّ

اأي اأ�سيٌل ك�لذهِب على م�ِء ك�للَجين.

)5)  �سورة البقرة، الآية: 187.
)6)  �سورة النب�أ، الآية: 20.



65

يع
 ب

سرا
ت 
سص

هي

َبِه.  لَب��ُس���ُه. وِفي َه���َذا التَّ�سِبيِه َنِجُد اأنَّ اأداَة التَّ�سِبيِه َل وجوَد َلَه�، وَكَذِلَك وجَه ال�سَّ

َراِب ُيَظنُّ اأنَّه�  م�ِكِنَه� َفَك�َنْت ك�ل�سَّ وِف���ي الآيِة الث�نيِة يقوُل: اإنَّ الجب�َل اأُِزيلْت َعْن اأَ

بِه،  َبْل اأُهملِت  َن� لْم نَر اأثرًا َظ�ِهرًا لالأداِة ووج���ِه ال�سَّ جب����ٌل وَلْي�َسْت َكَذِل���َك، ولكنَّ

ِه ِبِه، واأَهمَل  َبِه ِم���َن الم�سبَّ ���ه اأَ�سعُف في وجِه ال�سَّ ت���ي ت���دلُّ على اأَنَّ الم�سبَّ الأَداُة الَّ

َفٍة اأْو �سف�ٍت دوَن غيِرَه�.  ذكُر وجِه ال�ّسبِه الَِّذي ينُم َعْن ا�ستراِك الَطَرَفيِن ِفي �سِ

���ى َهَذا النوُع »الت�صـــبيَه البليـــَغ«، وُهَو مظهٌر من مظ�ه���ِر الَبالَغِة، وميداٌن  وي�سمَّ

ع���راِء والكتَّ�ِب«)1). و�َسبُب َهِذِه الت�سميِة  اأنَّ ذكَر  ف�سي���ٌح لت�س�ُبِق الُمِجيديَن ِمَن ال�سُّ

َه ِبِه«، يوه���ُم اتح�َدهم�، وعدَم تف��سلِهم�،  الطرفيِن فقط، اأي »الم�صـــبََّه والم�صـــبَّ

ِه بِه، وَهِذِه ِهَي المب�لغُة في قوِة الت�سبيِه. ُه اإَِلى م�سَتوى الم�سبَّ فَيْعلو الم�سبَّ

صوُر وقوِع التشبيِه البليغ:

يقُع الت�سبيُه البليُغ على ال�سوِر الآتيِة:

ُه به خبرًا، نحو: �سدوُر الأحراِر قبوُر الأ�سراِر. 1- اأَن يقَع الم�سبَّ

اأَن يقَع مفعوًل ث�نيً� في ب�ِب علمَت،نحو: علمُت بذيَء الل�س�ِن كلبً� عقورًا.  2-

نً� للنوِع، كقوله تع�ل���ى: {جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب           3- اأَن يق���َع م�سدرًا مبيِّ

.(2(
حب    خب..}

اأْن يقَع ح�ًل، نحُو: كرَّ عليَّ  اأ�سدًا. 4-

ِه، كقوله تع�لى: {ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ   5- نً� للم�سبَّ اأْن يقَع مبيِّ

.(3(
چ  چ  چ     چ  ڇ}

ِه به، نحُو: لب�َس فالن ثوَب الع�فيِة. 6- اأَن يقَع م�س�فً� اإلى الم�سبَّ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 25.
)2)  �سورة النمل، الآية: 88.

)3)  �سورة البقرة، الآية: 187.
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ف�إنَّ »ثوَب« م�سبٌه بِه م�س�ٌف،  و»العافيَة« م�سبٌه م�س�ٌف اإليِه.

ُه ق�َل: »اأهُل بيِتي َك�َسِفينِة ُنوٍح َمْن َرِكَبَه� َنَج�، َوَمْن  رابعاً: َعْن ر�سوِل اهلِلP اأنَّ

َتَخلََّف َعْنَه� َغِرَق«)1).

ٌح، وُه���َو ت�سبيُه اأهِل البي���ِتR ب�سفينِة نوٍح،  ِف���ي َهَذا الحِدي���ِث ت�سبيٌه وا�سِ

َف���َة الم�ستركَة َبْيَن  ولَبَي����ِن َه���ِذِه المم�ثَلِة َج����َءP ب�لك�ِف، وبيَّن اي�س���ً� اأنَّ ال�سِّ

كوِب، والغرُق ِفي ح�ِل التَّخلُِّف، َيعِني اأنَّ َمْن َرِكَب  الثني���ِن ِهَي النج�ُة ِفي َح�ِل الرُّ

َج�ُة،   ِفي �سفينِة اأهِل البيِتR َو�َس�َر َعَلى َنهِجهم اأِمَن ِمَن الَغَرِق، وُكِتَبْت لُه النَّ

كَح����ِل الَّذيَن ك�ُنوا ِفي زَم���ِن النبيِّ نوٍح Q َفَمْن َرِكَب ِف���ي �سفينِتِه اأِمَن، وَمْن 

َل، وَم� َذِلَك اإلَّ  ���َن وُف�سِّ تخلَّ���َف عْنَه� اأدَرَكُه الَغرُق. وَق���د راأْيَن� َهَذا التَّ�سِبيَه َقد ُبيِّ

َل«. َي »التَّ�صبيَه الُمف�صَّ َبِه ِفيِه، وِلذلَك �ُسمِّ ِلذْكِر وجِه ال�سَّ

بِه اأْو َم� ك�َن لزمً� وَت�ِبعً� لُه. ُل َم� ُذِكَر فيِه وجُه ال�سَّ ف�لتَّ�سبيُه الُمف�سَّ

�ِبِق. بِه(، ك�لمث�ِل ال�سَّ  والأوُل:)اأْي َم� ُذكَر ِفيِه وجُه ال�سَّ

يِح: »هو كالع�صِل   والثاني: اأْي )م� ك�َن لزمً� وت�بعً� لُه(،  كقوِلِهم للكالِم الَف�سِ

َرَفْيِن، بْل ت�بُعه�  بِه لي�َس الحالوَة، لعدِم ا�ستراِكِه ِفي الطَّ ِفي الحالوِة«. فوجُه ال�سَّ

بِع. ولزُمه� وهَو ميُل الطَّ

خام�صاً: يقوُل اهلُل - َتَع�َلى-: {ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ})2)، وق�َل 

اأي�سً�: {ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ})3)و)4).

واِل ِفي   - َتَع�َل���ى- ال�سفَن ِفي الَبْحِر ب�لِجب����ِل الطِّ
ُ
ُه اهلل ول���ى ُي�سبِّ

ُ
ِف���ي الآيِة الأ

)1)  محم���د ب���ن الح�سن، الحر الع�ملي: و�س�ئل ال�سيعة، ج27، �س 34، تحقيق موؤ�س�سة اآل البيتR لحي�ء التراث، الن��سر موؤ�س�سة اآل 
البيتR لحي�ء التراث بقم، دار مهر - قم، ط2، 1414 ه�، ب�ب تحريم الحكم بغير الكت�ب وال�سنة.

)2)  الجوار: ال�سفن، الأعالم: جمع علم وهو الحبل الطويل على الأر�س. �سورة الرحمن، الآية: 24.
)3)  ك�أنهم اأ�سول نخل نخرة.

)4)  �سورة الح�قة، الآية: 7.
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َبِه الَّذي ُهَو العظمُة والرتف����ع،  وفي الآيِة الثَّ�نيِة  ُه لْم َيذُك���ْر وْجَه ال�سَّ ، ولكنَّ الب���رِّ

ي�ِح الع�تيِة َعَليه���م ب�أ�سوِل النَّخل الَّتي ُقِلعْت  ���ُه ح����َل قوِم ع�ٍد َبْعَد َت�سِخيِر الرِّ ُي�سبِّ

ب���ِه الَّذي ُهَو  ����َرْت َنِخ���رًة ُمت�آِكَل���َة الأجواِف،  وُهَن� ل���ْم ُيذَكْر اأي�س���ً� وجُه ال�سَّ َف�سَ

وُع ِمَن التَّ�سِبيِه، وُهَو الَّذي لْم ُيْذَكْر ِفيِه  ى َهَذا النَّ الجف�ُف والَيَب��ُس والِبَلى،  وُي�َسمَّ

بِه َت�سِبيهً� ُمْجَماًل. وجُه ال�سَّ

َم� ُيطَلُق َعليِه ب�عِتَب����ِر َم� ُيْذَكُر اأْو  تنبيـــٌه: َبْع���َد اأْن َراأْيَن� اأنَّ ا�سَم كلِّ َت�سِبي���ٍه اإنَّ

َن���� َنِج���ُد اأنَّ ت�سبيهً� واحدًا ُيح���َذُف منُه �سيٌء وُيذَكُر في���ِه �سيٌء، كَم�  ُيح���َذُف، ف�إنَّ

�بقِة، وِلذلَك ُنطِل���ُق َعَلى التَّ�سِبيِه الواحِد ا�سميِن ِفي اآٍن  ُه���َو الَح�ُل ِفي الأَمثلِة ال�سَّ

بِه، ومر�سٌل مجمٌل،  ٌل، اإَذا َم� ُذِكرِت الأداُة ووجُه ال�سَّ واح���ٍد، َفَنُقوُل: مر�سٌل مف�سَّ

ٌل، اإَذا ُحِذَفْت الأداُة وُذِكَر وجُه  ٌد مف�سَّ َبِه، وُموؤكَّ اإَذا ُذِكَرِت الأداُة وُحِذَف وجُه ال�سَّ

بِه  ���ٌد مجمٌل ِفي التَّ�سِبيِه الَّذي ُحِذَف من���ُه الأَداُة ووجُه ال�سَّ َب���ِه، وَل َنُقوُل: موؤكَّ ال�سَّ

معً�، لأنَّه ا�سُطِلَح َعَلى ت�سميِتِه »بليغاً«.
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القواعد الرئي�سة

الت�سبيُه اْلُمْر�َسُل م� ُذِكَرْت ِفيه الأداُة. -

داُة. -
َ
د م� ُحِذفْت منُه الأ كَّ الت�سبيُه اْلُموؤَ

الت�سبيُه اْلُمْجمل م� ُحِذف منه وجُه ال�سبِه وم� ي�ستلزُمه. -

ُل م� ُذِكَر فيه وجُه ال�سبِه اأو ملزوُمُه. - الت�سبيُه اْلُمَف�سَّ

داُة وَوجُه ال�سبه. -
َ
الت�سبيه البليُغ م� ُحِذفت منُه الأ

 اإلَّ ِفي البليِغ.  -
ٍ
ُيطلُق َعَلى التَّ�سِبيِه اأكثُر ِمْن ا�سم
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ت������م������اري������ن

بيِّن كلَّ نوع من اأَنواع الت�صبيه فيما ياأْتي:

ىئ   - ىئ   ىئ    ېئ       ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ    ۆئ   {ۆئ   تع�ل���ى:  ق����ل 

پپ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   حئ    جئ   ی   ی   ی   ی  
پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ   

.(1(
ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ}

يق���ول اأمي���ر الموؤمني���نQ: »واإنمـــا اأنتـــم َكَرْكـــب وقـــوٍف ل يـــدرون متى  -

يوؤمرون بال�صير«. 

يقول ال�س�عر:

���ن���ً� ُح�������سْ ال������ب������دِر  ����س���ب���ي���َه  ي������  و���������������س��������������ي���������������ًء وم�����������ن������������ل- 

ِل���ي���ن���ً� ال�����ُغ�����������س�����ِن  و�����س����ب����ي����َه  وق�����������������وام�����������������ً� واع�������������ت�������������دال- 

ويقول اأي�سً�:

ب���������الٌء ال�������دن�������ي��������  اإن���������م����������  ل������ي�������������س ل������ل������دن������ي������� ث�������ب�������وُت- 

ك����ب����ي����ٍت ال�������دن�������ي��������  اإن��������م���������  ن�������������س������ج������ُت������ه ال������ع������ن������ك������ب������وُت- 

م���ن���ه���� ي�����ك�����ف�����ي�����ك  اإن���������م����������  اأي����������ه����������� ال�������������راغ�������������ُب ق����������وُت  - 

ويقول اخر:

��ِه��ْم ُك��فِّ
َ

اأ وَفْي�ُس  ٌب،  ُق�سُ عزم�تُهم  ��ُح��ٌب، َوِب��ي�����سُ وج���وِه���ِه���ْم اأق��م���ُر-  ���سُ

)1)  �سورة اإبراهيم، الآي�ت: 26-24.
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للمطالعة

دور علماء ال�صيعة في الأدب العربي واللغة العربية )1) 

... اأّم���� ف���ي النثر والكت�بة والخط�بة واأدب الك�ت���ب ونحو ذلك، فكف�هم اأمير 

الموؤمني���ن علّي ب���ن اأبي ط�لب Q اإم����م البلغ�ء و�سّيد الكّت����ب والخطب�ء في 

ُخَطبه وُكَتبه وعه���وده وو�س�ي�ه وكلم�ته الق�سيرة اّلتي اأعيت الف�سح�ء واأعجزت 

البلغ����ء اأن تج�ريه����، وتعّل���م منه���� كّل ك�تب وخطي���ب، وتلّمذ عليه فيه���� �سيعته 

واأتب�عه، واقتب�س���وا، وتعّلموا منه�، وحذوا حذوه�، ونهجوا نهجه�، وارت�سعوا من 

ثديه�، و�سربوا من منهله�، واإن لم ي�ستطع اأحد منهم ول من غيرهم مب�راته� ول 

مج�راته�. ول ح�جة بن� اإلى الإطن�ب في و�سفه� كم� ق�ل المتنبّي:

بنف�سه ق���م  ال�سيء  ا�ستط�ل  واإذا  ب�طال    تذهُب  ال�سم�س  �سوء  و�سف�ُت 

وق����ل بع�س البلغ����ء: حفظت كذا وكذا م���ن خطب الأ�سل���ع)2)، فغ��ست، ثّم 

 ،P�ف��س���ت)....( وزوجُتُه الزه���راء �س�حبة الُخَطب الجليلة بع���د وف�ة اأبيه

وابُن���ُه الح�سن Q اّلذي به اقتدى، وله اقتفى، ومن ُخَطبِه الم�سهورة ُخْطَبُته 

ب�لكوف���ة بمح�س���ر مع�ويَة بعد ال�سلح، واأخوه الح�سي���ن Q اّلذي خطب يوم 

الط���ّف، فلم ُي�سمع متكّلم ق���ّط قبله ول بعده اأبلغ في منط���ٍق منه، حّتى ق�ل فيه 

ع���دوُّه اب���ن �سعد: كّلموه، ف�إّنه اب���ن اأبيه، واهلل لو وقف فيكم هك���ذا يومً� جديدًا 

َر. وُخَطُب الَح�َسَنْي���ِن L ومواعُظُهَم� وُكُتبهم� قد مالأ  لم� انقطع ولم���� ُح�سِ

ذكُره���� الأ�سف�َر وا�ْسَتهَرت ا�سته�َر ال�سم�س في رائع���ِة النه�ر. وابنُتُه زينُب بنُت 

عليٍّ Q �س�حب���ُة الُخَطِب الجليلِة ب�لكوفة وال�س�م. وزي���ُن الع�بديَن �س�حُب 

الخط���ِب المعروفة ب�لكوف���ة وال�س�م والمدينة بعد قتِل اأبي���ه والأدعية الم�سهورة 

)1)  ال�سيد مح�سن الأمين، اأعي�ن ال�سيعة، ج 1، �س 184 - 185.
كن�ية عن اأمير الموؤمنينQ، لأنه ك�ن اأنزع ال�سعر.  (2(



71

يع
 ب

سرا
ت 
سص

هي

ببالغته���� وف�س�حته� ف���ي ال�سحيفة الك�ملة اّلت���ي ُعرفت ب�»قـــراآن اآل محّمد« 

وغيِره����. وتلميُذُه عبد اهلل بن عّب��س �س�حُب المق�م�ت الم�سهودة في الخط�بِة 

َبْيِر  والكت�ب���ِة وُخَطُبُه وكالمه وكتبه اأ�سهُر م���ن اأن تعرف، ومح�وراُته مع ابن الزُّ

وغي���رِه وكت�ُب���ه اإلى يزيَد بعد قت���ل الح�سين Q اأقوى �س�ه���ٍد على تقّدمه في 

البالغ���ة والبراعة. ولّم� ذكر ابن النديم اأ�سم����ء الخطب�ء عّده فيهم. وغيرهم 

م���ن خطب����ء بني ه��س���م وبلغ�ئهم وغيره���م ك�لأحنف بن قي����س و�سع�سعَة بن 

ْوَح�َن، عّده ابن النديم في الخطب�ء، اإلى غير ذلك مّمن يتعّذر ا�ستق�س�وؤهم.  �سَ

ثّم اإن ُجّل ُكّت�ب الدني� من ال�سيعة ك�أبي الف�سل ابن العميد اّلذي قيل فيه ُبدئت 

الكت�ب���ة بعبِد الحمي���ِد وُخِتَمْت ب�بن العميد ]الذي[ كت���ب كت�بً� عن ركن الدولة 

اإلى ابن بلك� لّم� ع�سى عليه، ك�ن �سبَب َعْوِدِه اإلى الط�عة، فن�ب كت�به ببالغته 

وح�س���ن اأ�سلوبه وبي�نه وم� فيه م���ن ترغيب وترهيب عن الكت�ئب. وك�نت خزانة 

كتب���ه اّلتي فيه���� كلُّ علم وكلُّ نوع من اأنواع الأدب تحمل عل���ى م�ئة وْقر وزي�دة. 

وابُن���ُه اأب���و الفت���ح تلميذ اأحمد ب���ن ف�ر�س وِخّريُج���ه. وال�س�حب ب���ن عّب�د، وله 

كت����ب »الكافـــي«، ر�س�ئل في فن���ون الكت�بة، رّتبه� على خم�س���ة ع�سر ب�بً�، وهي 

غيـــر »ديوان ر�صـــائله« المرّتب عل���ى ع�سرين ب�بً�. واأبو بك���ر الخوارزمي. وبديع 

الزم����ن الهمذاني اأّول من اخترع المق�م����ت و�سبق به� الَحِريريَّ وغيُرُهْم مّمن 

ون ُكّت�ب الدني� في ال�سدر الأّول اأربعة:  مّر ذكرهم في كت�ب ال�سيعة. وك�نوا َيُعدُّ

عب���َد الحميِد وابَن العميِد وال�س�حَب وال�س�ِبَي ون�سُفُهم من ال�سيعة. وال�س�بي 

واإن ل���م يك���ن م�سلمً� اإّل اأّن اّلذين فتح���وا لَه�ِتِه ب�لأدب والكت�ب���ة اإّنم� هم ملوُك 

ال�سيع���ة. واأبو بكر ال�سول���ّي ك�ن من م�س�هيِر  الُكّت�ب وله كت����ب »اأدب الكاتب« 

على الحقيقة، ذكره ابن النديم.





أهداف الدرس

الدرس السادس

ـْبيُه التـّمثيِل تـَش

اأن يتعّرف الط�لب اإلى ت�سبيه التمثيل. 1-

اأن يدرك نوعي ت�سبيه التمثيل. 2-

اأن يتمّكن من تطبيق  وتمييز ت�سبيه التمثيل. 3-
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تَْشبيُه الّتمثيِل:

ْت معَن� �َس�بقً�،   َبِه ِف���ي ُكلِّ ت�سبيٍه ِمْن الت�سبيه�ِت الَّتي م���رَّ ْلَن���� َوْجَه ال�سَّ مَّ
َ
اإَِذا َت�أ

َبِه اإَذا  ى وْجُه ال�سَّ َف����ٌت ا�سَتَرَكْت َبْيَن �َسْيَئْيِن َلْي�َس غير، وُي�َسمَّ و �سِ
َ
َفٌة اأ ُه �سِ َراأْيَن���� اأنَّ

� اإِلى  ْن���َواِع الَت�ْسِبيِه فَيْحَت�ُج ِمنَّ
َ
َدِدِه ِمْن اأ ���� َم� َنْحُن الآَن ِب�سَ َك�َن َكَذِل���َك ُمْفَرًدا، اأمَّ

وَع ِمَن الَت�ْسبيِه  ���َح َهَذا النَّ َق َمْعَن�ُه، وِلَن�ْسَتْو�سِ �َس َطَرَفْيِه،  وَنَتَذوَّ اإْمَع�ٍن اأكب���َر ِلَنَتَلمَّ

ٍل قوَل اهلِل - َتَع�َلى-:  ُل َمَعً� بتمهُّ َنَت�أمَّ

ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ       ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   {ڭ  

ەئ   ائ   ائ   ى   ى   ې     ې   ې   ې   ۉ   ۉ   ۅ  

ەئ  وئ    وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ    ېئ  ېئ    ىئىئ  

ىئ            ی  ی  ی  ی})1). 

َبِه؟  نت�أم���ُل ِفي الآي���ِة الكريمِة، فَنِج���ُد اأنَّ هن�َك ت�سِبيَه���ً�، ولكْن اأيَن وج���ُه ال�سَّ

ه لْم ي���رْد ذلَك،  بل المراُد  ،  اأنَّ ���َه الحي����َة الدني� بم�ٍء؟ كالَّ  اأْن ُي�سبِّ
ُ
وه���ْل اأراَد اهلل

�َرِتَه� وَبْهَجِتَه� َوَم�  ه���و الت�سبيُه بهيئ���ٍة مخ�سو�سٍة، اأْي ت�سبيُه ح�ِل الدني� ِف���ي َن�سَ

ِل ِمَن الَم�ِء، يكوُن اأخ�سَر ن��سرًا  َيَتَعقبه� ِمَن الهالِك والفن�ِء بح�ِل النب�ِت الح��سِ

بِه هَن� �سورٌة َل  ي�ُح ك�أْن لْم يكْن،  فوجُه ال�سَّ ُرُه الرِّ �سدي���َد الخ�سرِة ثم ييب�ُس فتطيِّ

)1)  �سورة يون�س، الآية: 24.
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ٍة،  وال�سورُة الم�ستركُة  مف���رٌد،  وهِذِه ال�سورُة م�أخوذُة او منتزعُة ِم���ْن اأ�سي�َء عدَّ

ِل اأمِرِه ثمَّ َل  َمَل ِفي النُّفو����سِ ِفي اأوَّ
َ
رفي���ِن ِهَي وجوُد �سيٍء مبِهٍج يبعُث الأ َبْي���َن الطَّ

يلبُث اأْن يظهَر ِفي ح�ٍل تدُعو اإَِلى الي�أ�ِس والقنوِط.

ولتت�سَح الفكرُة اأكثَر نت�أمُل مث�ًل اآخَر من �سعِر اأِبي ِفرا�ٍس الَحْمدانّي)1):

����ُل َب�����ي�����َن َزه������ َف�سالَوال�������م��������ُء َي����ف���������سِ  
)2(

يِن ال�َسطَّ ف��ي  ال��َرو���سِ  ���ِر 

َدت َك�����ِب�����������س������ِط َو��������س�������ٍي َج������������رَّ
)4(

َن�سال َع��َل��ي��ِه   
)3(

الُقيوِن ي�����دي 
َ
اأ

بو ِفرا�س ح����ل م�ء الجدول، وه���و يجري بين رو�ستي���ن على �س�طئيه 
َ
���ُه اأ ي�سبِّ

ْهر ببدائع األوانه ُمْنبثًّ� بين الُخ�س���رة الن��سرة، بح�ل �سيٍف لم�ٍع ل  هم���� الزَّ حالَّ

يَن وجُه 
َ
ٍز. ف�أ ت���ه، وقد جّرَده الُقُيوُن على ب�س�ٍط من حريٍر ُمَطرَّ ي���زال في بريِق جدَّ

وُل ت�سبيُه الجدول ب�ل�سيِف، 
َ
نَّ ال�س�عر يريد اأْن َيْعِقَد ت�سبيهين: الأ

َ
ال�سب���ِه؟ اأنظنُّ اأ

ْن ي�سّبه 
َ
والث�ني ت�سبيُه الرو�سة ب�لِب�س�ط اْلُمَو�ّسى؟ ل، اإِّنه لم يرد ذلك، اإِنم� يريد اأ

ه ح�ل الجدول، وهو بين الري��س بح�ِل  �س���ورًة راآه� ب�سورة تخّيله�، يريُد اأْن ي�سبِّ

ى، فوجُه ال�سبه هن� �سورٌة ل مف���رٌد، وهذه ال�سورُة  ال�سي���ف فوق الب�س����ط المو�سَّ

ٍة، وال�سورة الم�ستركُة بين الطرفين هي وجود  �سي�َء عدَّ
َ
و ُمْنَتَزَعٌة من اأ

َ
م�أخ���وذٌة اأ

لوان مختلفٌة.
َ
بي��ٍس م�ستطيٍل حوله اخ�سرار فيه اأ

بِه فيهم� �سورٌة  فه���ذان الت�سبيه�ن اللذان مّرا بن���� واللذان راأين� اأنَّ وج���َه ال�سَّ

ى كلُّ ت�سبيٍه فيهم� تمثياًل)5). ٍة ي�سمَّ نٌة من اأ�سي�َء ِعدَّ مكوَّ

)1)  اأب���و فرا����س الحمدان���ي ) 320 - 357 ه  ( الح�رث بن اأبي الع���ال �سعيد بن حمدان بن حمدون الحمداني اب���ن عم ن��سر الدولة و�سيف 
الدولة ابني حمدان ق�ل الثع�لبي في و�سفه: ك�ن فرد دهره و�سم�س ع�سره اأدب� وف�سال وكرم� ومجدا وبالغة وبراعة وفرا�سة و�سج�عة. 

و�سعره م�سهور بين الح�سن والجودة وال�سهولة والجزالة والعذوبة والفخ�مة والحالوة.. الخ.

)2)  ال�سط: ج�نب النهر.
القيون جمع بين وهون العبد وك�نت العبيد ت�ستهر ب�سن�عة ال�سالح.  (3(

)4)  الو�س���ي: ن���وع من الثي�ب المنقو�سة،وجرد ال�سيف: �سله، والقيون: جمع قين وهو �س�نع الأ�سلحة، والن�سل: حديدة ا ل�سيف اأو ال�سهم اأو 
الرمح اأو ال�سكين.

)5)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 33.
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ت�صبيُه التمثيِل نوعاِن:

الأوُل: م���� ك�َن ظ�ه���َر الأداِة، نح���و قوله تع�ل���ى: {ژ  ژ  ڑ  ڑ  

���ُه: ه���ُم الذي���ن ُحّمل���وا  ک  ک     ک  ک               گ     گ  گ})1)، ف�لم�سبَّ

ُه به )الحم�ُر( الذي يحمُل الكتَب الن�فعَة، دوَن  التوراَة ولم يعقلوا م� به�: والم�سبَّ

ِه الهيئُة الح��سلُة مَن التعِب في حمِل  ا�ستف�دت���ِه منه�، والأداُة الك�ُف، ووجُه ال�سبَّ

الن�فِع دوَن ف�ئدٍة. 

الثاني: م� ك�َن خفيَّ الأداِة: كقولَك للذي يترّدُد في ال�سيء بيَن اأن يفعَلُه، واأّل 

ُر اأخ���َرى(، اإِذ الأ�سُل اأراَك ف���ي ترددَك مثَل َمْن  ُم ِرجاًل وُتوؤخِّ يفعَل���ُه )اأراَك تق���دِّ

م ُرجاًل مرًة، ثم يوؤّخُره���� مرة ًاأخرى، ف�لأداُة محذوف���ٌة، ووجُه ال�سبِه  هيئُة  يق���دِّ

. الإقداِم والإحج�ِم الم�سحوبيِن ب�ل�َسكِّ

مواقُع ت�صبيِه التمثيِل:

لت�صبيِه التمثيِل موقعاِن:

حً�، وبره�ن� م�س�ِحبً�،  الول: اأْن يك���وَن في مفتتِح الكالِم، فيكوَن قي��سً� مو�سِّ

ًا في القراآن، نحو قوله تع�لى: {چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   وهو كثيٌر جدًّ

ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑک  ک  ک     ک  گگ  
گ  گ  ڳ})2).

الثانـــي: م� يجيُء بعد تم����ِم المع�ني، لإي�س�ِحه� وتقريِره����، فُي�سبُه البره�َن 

عوى، نحو قول ال�س�عر  لبيد)3):  الذي تثبُت بِه الدَّ

)1)  �سورة الجمعة، الآية: 5.
)2)  �سورة البقرة، الآية: 261.

)3)  اأب���و عقي���ل، لبيد بن ربيعة بن م�لك بن جعفر بن ِكاَلب الع�م���رّي، وك�ن يق�ل لأبيه: ربيُع المقتريَن ل�سخ�ئه، ك�ن من �سعراء الج�هلّية 
وفر�س�نهم، واأدرك الإ�سالم، وقدم على ر�سول اهلل P في وفد بني ِكاَلب، ف�أ�سلموا، ورجعوا اإلى بالدهم، ثم قدم لبيد الكوفة، وم�ت 

به�، وهو ابن م�ئة و�سبع وخم�سين �سنة وهو اأحد اأ�سح�ب الُمَعّلق�ت.
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َوداِئ�����ٌع اإّل  ْه�����ل�����ُوَن  
َ
والأ ال���م����ُل  ال����َوداِئ����ُع وم����  ُت�������َردَّ  ْن 

َ
اأ ي���وم���ً�  ب����دَّ  ول 

ونحو قول ال�س�عر)1):

َم��ن���ِزل��ن��� ف��ي  اإِّل  ال��َم��ج��ُد  َي���ن���ِزُل  َوعِلْيل  الُم�سَطفى  اآل  الَمجد  َوَم��ن��زل 

�س�َحتِهم َغير  َم����أوى  ِللَمجِد  الُمَقِلَوَل��ي�����َس  ��وى  ���سِ َم����أوى  َل��ه  َلي�َس  َك���ل��ن��وِم 

فــــائـــدة:

التمثي���ُل ُيْك�ِسُب الق���وَل قوًة، ف�إْن ك�ن ف���ي المدح ك�َن اأهزَّ للِعط���ِف، واأنبَل في 

، واإْن ك�ن وعظً� ك�ن اأ�سَفى لل�سدِر، واأبلَغ  النف�َس، واإْن ك�ن في الذمِّ ك�ن وقُعه اأ�سدَّ

في التنبيِه والزجِر، واإْن ك�ن افتخ�رًا ك�ن �س�أوُه اأبعَد، كقوِل الأَزِرّي)2) ي�سُف ُنُزوَل 

اأميِر الموؤمنيَنQ اإلى عمرِو بِن وّد الع�مرّي ِفي معركِة الخندِق:

���ى ي���ط���ل���ُب ال�������س���ف���وَف َك���َم����       مرَع�َه�وم�������سَ اإل��ى  الَح�َس�  خم��ُس  َتْم�ِسي 

�����ى �����ُه ف�����ت��ل�����قَّ �����ى م�����س��رف�����يَّ �����رب��ٍة ف�����ب�����َراه��� ف������ن��ت�����سَ ���س���������َق ع�����م�����رٍو ب��������سَ

������ُة ال�����س��ي��ِف م��ن��ُه �س�َداه� واإل�����ى ال��ح�����س��ِر ِرنَّ رج�����ُع  ال�خ��ف�ق�ي�ن   
ُ
ي��م�����الأ

َق�الَه� ي����� ل���ه���� ����س���رب���ًة ح������وْت م���ك���رم����ٍت
َ
ث� اأج�����ِره���  ث�ق�َل  َي��������زْن  ��م 

ْ
َل���

ه�����ِذِه ِم����ن ُع������اَلُه اإح������َدى ال��َم��ع��َ�ل��ي
)3(

�ِس��واَه�  ��
َ
م� ف�ق��ْس  ه�����َذَه  وع�لى 

)1)  المفتي عبد اللطيف بن علي فتح اهلل،  اديب من اأهل بيروت تولى الق�س�ء والفت�ء 
)2)   ال�سيخ ك�ظم ابن الح�ج محمد ابن الح�ج مراد التميمي البغدادي، �س�عر معروف واأديب ف��سل،  �س�حب الق�سيدة الأزرية التي يزيد 
عدد ابي�ته� على خم�سم�ئة بيت في مدح اأمير الموؤمنين Q ولد في بغداد �سنة 1143 ه  / 1730 م وتوفي �سنة 1212 ه / 1797 م.

)3)  ديوان الأزري الكبير، �س 36.
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القواعد الرئي�سة

به فيِه �سورٌة ُمْنَتَزَعٌة مْن متعدٍد، وغْيَر  1- ى الت�سبيُه تمثياًل اإِذا ك�ن وجُه ال�سَّ ُي�سمَّ

َبِه كذلك. َتْمِثيل اإَِذا لم َيُكْن وْجُه ال�سَّ

� َخِفُي الأداِة. 2- � َظ�ِهُر الأداِة واإمَّ َت�سِبيُه الَتْمثِيِل َنْوَع�ن: اإمَّ

 الَمَع�ِني. 3-
ِ
� َبْعَد َتَم�م  واإمَّ

ِ
ْدِر الكالم � ِفي �سَ ِلَت�ْسِبيِه الَتْمثيِل َمْوِقَع�ن: اإمَّ

ت������م������اري������ن

َه به فيما ياأتي: 1- بيِِّن الم�صبََّه والم�صبَّ

ُه نَّ
َ
َك�أ ال�َسواِد  في  َينَه�ُس  َوال�َسيُب   - َل����ي����ٌل َي�������س���ي���ُح ِب���ج����ِن���َب���ي���ِه َن���ه����ُراأ 

ِحبُت َقومً� َل�سُت ِمن َنَظراِئِهم ُملَحُقب - َو�سَ �َسطٌر   
)1(

ْر�ِس الطِّ في  نَّني 
َ
َفَك�أ

به َم��َرْرُت  �ًزا  َخبَّ اأن�س  ل  اأْن�َس  م�  ب�لب�سر ج -  اللْمح  و�ْسَك  ق�َقة  الرُّ يْدُحو 

����ِه ُك�����َرًة وَب����ْي����َن ُروؤي����ِت����َه����� َق���������ْوراَء ك���ل��َق��ِم��ر م���� ب���ْب���َن ُروؤي����ِت����َه����� ف���ي َك����فِّ

داِئ������رٌة َت�����ْن�����َداُح  م����  ب���م���ق���َدار  ب�لحجر  اإِل  ِفيِه  َتْرمى  الم�ِء  �سْفَحِة  في 

د - وق�ل تع�لى: {ڃ  ڃ  ڃ   ڃ چ چ  چ  چ  ڇ  ڇ    

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ})1).
ه�- وق�ل تع�لى: {ٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    

ڄ  ڄ      ڄڄ  ڃ               ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  
ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک  

ک  ک  ک})2)

)1)  �سورة النور، الآية: 39.
)2)  �سورة الحديد، الآية: 20.
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ميِّْز ت�صبيَه التمثيل من غيره فيما ياأتي: 2-

ق�ل تع�لى: {ڇ  ڇ    ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ      -

.(1(
ڈ  ژڈ  ژ  ڑ  ڑ  ک  کک   ک  گ  گ}

وق����ل تع�ل���ى: {پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  ٺ   -

ٺ  ٿ} )2).
وق�ل تع�لى: { ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ   -

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  
ڤ     ڤ  ڤ  ڦ     ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ      ڃ     
ڃ  چڃ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
گ   گگ   گ   ک   ک   ک   ک     ڑڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ  

 .(3(
ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ}

��ة ي��ق��َظ��ٌة وال������م������ْرُء ب��ي��ن��ه��م��� خ����ي�����ٌل ����س����ِر- ف���ل��ع��ْي�����س ن�����ْوٌم وال��م��ِن��يَّ

َيْنَفِطم - والنف�ُس ك�لطفِل اإن تهملُه �َسبَّ على َت��ْف��ِط��ْم��ُه  واإْن  ���س���ِع  ال��رَّ ُح���بِّ 

)1)  �سورة العنكبوت، الآية: 41.
)2)  �سورة المدثر، الآي�ت: 51-49.
)3)  �سورة البقرة، الآي�ت: 21-17.
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للمطالعة

دور المامية في الأدب العربي واللغة العربية )1)

واأّم� في ال�سعر فقد ك�ن منهم في �سدر الإ�سالم من فحول ال�سعراء الُمْفِلِقيَن 

يِت من خدم الأدب العربي واللغة العربية بمنظوم�ته المنت�سرة في  الذائع���ي ال�سِّ

الأقط�ر اأعظم خدمة مثل كعب بن زهير بن اأبي �سلمى �س�حب: »بانت �صعاد« اّلتي 

�سرحه���� كثي���ر من علم�ء اللغة والأدب، وُحفظ ب�سببه���� ق�سم وافر من لغة العرب 

وطريقته���م في نظم ال�سعر، والن�بغة الجع���دي من م�س�هير �سعراء ال�سدر الأّول 

اأح���د الرجلين الملّقبين ب�لن�بغة ف���ي ال�سعراء لنبوغهم�. واأبو دهبل الُجَمِحّي من 

�سعراء الحم��سة، و�سهرة �سعره وجودته للغ�ية ُتغني عن اإط�لة و�سفه. والَفَرْزَدُق 

اّلذي اعترف له خ�سمه َجٍريٌر ب�أّن َنْبَعَة)2) ال�سعر في يده، واّلذي ك�ن يكرمه ملوك 

ة  ُر َعزَّ بن���ي اأمّية مع تظ�هره ب�لت�سّيع للعلوّيين وعداوته لهم، ويه�بون ل�س�نه. وُكَثيِّ

اأّول م���ن اأط����ل المديح؛ ق����ل ابن ر�سيق ك�ن اب���ن اأبي اإ�سح�ق - وه���و ع�لم ن�قد 

ر؛ ق�ل  �س، واأ�سعر ال�سالميين ُكَثيِّ ومتق���ّدم م�سهور - يقول: اأ�سعُر الج�هلّيين ُمَرقِّ

اب���ن ر�سيق: وهذا غلّو مفرط، غيَر اأّنهم مجمع���ون على اأّنه اأّول من اأط�ل المديح 

اه . وك�ن بنو اأمّية يقّدمونه ويكرمونه مع علمهم بت�سّيعه لمك�ن تقّدمه في ال�سعر. 

والُكَمْي���ت ق����ل ابن عكرمة ال�سّب���ّي: لول �سعر الكميت لم يكن للّغ���ة َتْرُجَم�ن، ول 

للبي����ن ل�س�ن. وق����ل ُمع�ذ بن م�سل���م الَهّراء لّم���� �ُسئل عنه: ذاك اأ�سع���ر الأّولين 

والآخرين، وكف�ه �سه�دة الفرزدق لّم� َعَر�َس عليه اأّوَل �سعره وا�ست�س�ره في اإذاعته 

فق����ل: اأذع ي� اب���ن اأخي ثّم اأذع. واأب���و نوا�س و�سهرته ُتغني ع���ن و�سفه فلي�س في 

المولدين اأ�سهر ا�سمً� منه حّتى ق�ل ال�س�عر: 

ال�سيد مح�سن الأمين، اأعي�ن ال�سيعة، ج 1، �س 185 - 186.  (1(
النبعة: ال�سجرة.  (2(
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ك��ع��ل��ٍي ف���ك���ن  ف�����ر�����س����ً�  ت���ك���ن  اإن  ه�ني   ك���ب��ِن  ف��ك��ن  ���س���ع��رًا  ت��ك��ن  اأو 

وق�ل ال�سريف الر�سي فيه وفي البحتري وهو ي�سف ق�سيدة: 

�����قَّ ف����ه���� ����َل ث��غ��ره��� ال��ح�����س��ُن ب����ُن ه���ن��ي ك����������أّن اأب��������� ع�����ب������دة ������سَ وَق����بَّ

واأب���و تّم�ٍم والبحتريُّ اللذان اأخمال في زم�نهم� خم�سم�ئة �س�عر كّلهم ُمجيد، 

ـــْيَقُل المعانـــي« اأبو تّم�م، واأّول  كم���� في عمدة ابن ر�سي���ق. واأّول من قيل فيه: »�صَ

م���ن قيل في �سعره: »�صال�صـــل الذهب« البحتري. ودعب���ل الخزاعي. وديك الجن 

الحم�س���ي اّلذي �سهد له ِدْعِبل ب�أّنه اأ�سعر الج���ّن والأن�س. وابن الرومي ق�ل: ابن 

اق: اأبو تّم�م وابن الرومي.  ر�سيق اأكثر الُمَوّلدين اختراعً� وتوليدًا فيم� يقول الُحذَّ

، ولم  �سِ وال�سّي���د الِحْمَيِرّي اأق���در الن��س على نظ���م الأخب�ر والأح�دي���ث والَق�سَ

ُي�سم���ع ب�س�عر مكثر مطيل مجيد غيره. ق�ل اب���ن المعتز في التذكرة: ك�ن لل�سّيد 

اأرب���ع بن�ٍت كلُّ واح���دة منهن تحفظ اأربعم�ئة ق�سيدة لأبيه�. نظم كلم� �سمعه في 

ف�سل عليٍّ ومن�قبه م� مثله في نظم الحديث وكلُّ ق�س�ئده طوال.



أهداف الدرس

الدرس السابع

ـْبيُه الضمنيُّ التـَّش

اأن يتعّرف الط�لب اإلى الت�سبيه ال�سمني. 1-

اأن يدرك بالغة الت�سبيه ال�سمني. 2-

اأن يمل���ك الق���درة عل���ى فه���م الت�سبي���ه ال�سمن���ي ف���ي  3-

الن�سو�س الأدبية.
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:(1( التَّْشبيُه الضمنيُّ

اإنَّ كلَّ َم� مرَّ َمَعَن� ِمن اأنواِع التَّ�سبيِه ك�َن ت�سِبيهً� �سريحً�، اأْي اأنَّ ُمن�ِسَئ الِعب�رِة 

ٍه  ���ِة َق���د َعَمَد اإِل���ى التَّ�سِبيِه ِفي عب�راِت���ِه ب�سراحٍة وو�سوٍح، وج����َء بم�سبَّ التَّ�سِبيهيَّ

�َس�رُة اإليِهَم����. ولكنه قْد َيْنحو الك�ت���ُب اأو ال�س�عر  ���ٍه ب���ِه ظ�هَرْيِن ُيْمِك���ُن الإِ وم�سبَّ

َح بِه في �سورٍة من �سورِه  مْنًحى مَن البالغِة ُيوِحي ِفيِه ب�لتَّ�سبيِه ِمْن غيِر اأْن ُي�سرِّ

المعروف���ِة)2)، يفع���ُل ذلك ُنزوع���ً� اإلى البت���ك�ِر، واإِق�مًة للدليِل عَل���ى الحكِم الَّذي 

� دقَّ وَخفَي ك�َن  نَّ الت�سبيه كلمَّ
َ
ه، ورغبًة في اإخف�ِء الت�سبي���ِه؛ لأ �سن���دُه اإل���ى الم�سبَّ

َ
اأ

وِع ِمْن التَّ�سبيه�ِت ِمْن َجَم�ٍل وروعٍة  ف�ِس،  ولمعِرَفِة َم� ِفي هَذا النَّ اأبلَغ واأفعَل ِفي النَّ

عراِء والأدب�ِء. َل بدَّ ِمْن ِذكِر بع�ِس الأمثلِة الَّتي جرْت َعَلى األ�سنِة ال�سُّ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 41.
)2)  �سور الت�سبيه المعروفة هي م� ي�أتي:

م���� ذك���رت في���ه الأداة نحو الم�ء ك�لُلَجْي���ِن. اأوحذفت والم�سبه به خبر نحو: الم����ء لج�ين وك�ن الم�ء لجينً�. اأو ح�ل نح���و �س�ل الم�ء لجينً�. 

اأوم�سدر مبّين للنوع م�س�ف نحو: �سف� الم�ء �سف�ء اللجين. اأو م�س�ف اإلى الم�سبه نحو: �س�ل لجين الم�ء. اأو مفعول به ث�ن لفعل من 

اأفع�ل اليقين والرجح�ن نحو: علمت الم�ء لجينً�، اأو�سفة على الت�أويل ب�لم�ستق نحو: �س�ل م�ء لجين، اأو اأ�سيف الم�سبه اإلى الم�سبه به 

َن الم�سبُه ب�لم�سبه به نحو: جرى م�ء من لجين. بحيث يكون الث�ني بي�نً� لالأول نحو: م�ء اللجين، اأي: م�ء هو اللجين. اأو ُبيِّ
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يقوُل اأبو الطيِّب المتنبِّي)1):

َم����ن َي���ُه���ن َي�����س��ُه��ِل ال����َه����واُن َع��َل��ي��ِه
)2(

اإي����الُم �����ٍت  ِب��������َم�����يِّ ِل��������ُج��رٍح  م��������� 

لُم لُه، ولي�َس هَذا الدع�ُء 
َ
لُه ول يت�أ يعني اأنَّ الذي اعت�َد الهواَن ي�سهُل عليه تحمُّ

عِر ت�سِبيَهً�؟   لُم، هْل تجُد ِفي َهَذا البيِت ِمَن ال�سِّ
َ
نَّ الَمْيَت اإذا ُجرَح ل يت�أ

َ
ب�ط���اًل؛ لأ

ه لْم  اإذا وجدَت���ُه َفَم� ُهَو؟ وَهْل ُيمكُن���َك اأْن ت�سيَر اإليِه ب�لإ�سبِع؟ الجواُب هو ل؛  لأنَّ

ي بت�سبيٍه �سريٍح،  ���ورٍة ِمْن �سوِر التَّ�سِبيِه المعروفِة، ولْم ي����أِت المتنبِّ يو�س���ْع ِفي �سُ

�َر َل َي�سُعُر بق�سوِة الإه�نِة،  َل و�سَ فُهَو لْم يقْل:اإنَّ ال�سخ�َس الَّذي اعت�َد الَهَواَن والذُّ

ه �سمنً� َمْن  ك�لَمْي���ِت الَّذي َل يت�ألُم حتَّى واإْن اأ�س�بْتُه الجراُح، ولكّنن� َنَرى اأنَّه ي�سبِّ

ُر، ك�لَمْيِت ف�قِد ال�سع���وِر والإح�س��ِس، واأَتى بجملٍة  ه�َن���ْت عليِه نف�ُسه، فُه���َو َل يت�أثَّ

َنه� َهَذا الَمْعَنى ِفي �سورِة البرَه�ِن. �سمَّ

ي ِفي بيٍت اآَخَر  واإَل���ى الِمْعِنى نف�س���ه وب�لكيفّيِة ذاِته� ِمَن التَّ�سبيِه ي�سي���ُر المتنبِّ

ِت  اإَل���ى ح�ِل الواِقِع ِف���ي اأ�سِر الّذِل مع �سعِة رزِقِه وُي�سِر ح�ِلِه وُح�سِن مظهِرِه، ك�لميِّ

َل يفرُح ِبَم� ُيلفُّ به ِمَن الأكف�ِن الِح�َس�ِن:

��ُن ِب���ّزِت���ِه ل ُي��ْع��ِج��َب��نَّ َم�����س��ي��م��ً� ُح�����سْ
)3(

الكَفِن ُج����وَدُة  َدف��ي��ن��ً�  َت����ُروُق  وَه���ْل 

خالِق ممدوِحِه:
َ
)4) ِفي و�سِف اأ

وق�َل الُبحتريُّ

)1)  اأبو الطيب المتنبي ) 303 - 354 ه  = 915 - 965 م ( اأحمد بن الح�سين بن الح�سن بن عبد ال�سمد الُجْعِفّي الكوفّي الكندّي، اأبو الطيب 
المتنب���ي: ال�س�عر الحكيم، واأحد مف�خر الأدب العربي. ل���ه الأمث�ل ال�س�ئرة والحكم الب�لغة والمع�ني المبتكرة. وفي علم�ء الأدب من 

يع���ّده اأ�سع���ر ال�سالميين. ولد ب�لكوفة في محل���ة ت�سمى )ِكْنَدة( واإليه� ِن�ْسَبُت���ه. ون�س�أ ب�ل�س�م، ثم تنقل في الب�دي���ة يطلب الأدب وِعْلَم 

العربية واأّي�َم الن��س.

)2)  ديوان المتنبي.

)3)  ديوان المتنبي.
)4)  البحتري ) 206 - 284 ه  - 821 - 898 م ( الوليد بن عبيد بن يحيى الط�ئي، اأبو عب�دة البحترّي: �س�عر كبير، يق�ل ل�سعره »�صال�صـــل 
الذهـــب«. وه���و اأحد الثالثة الذي���ن ك�نوا اأ�سعر اأبن�ء ع�سرهم: المتنب���ي، واأبو تم�م، والبحتري. قيل لأبي الع���الء المعري: اأي الثالثة 

اأ�سع���ر؟ فق����ل: المتنب���ّي واأبو تّم�م حكيم����ن، واإنم� ال�س�ع���ر البحترّي. ولد بمنبج ) بي���ن حلب والفرات ( ورحل اإل���ى العراق، ف�ت�سل 

بجم�عة من الخلف�ء اأولهم المتوكل العب��سي، ثم ع�د اإلى ال�س�م، وتوفي بمنبج. له  ديوان �سعر  وكت�ب »الحما�صـــة« على مث�ل حم��سة 

اأبي تّم�م.
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ِج��َواُرَه��� ُح�ْسٍن  اإْف����َراَط  َزاَدَه�����  ِب َوَق���ْد  ُخيَّ الَمْجِد،  ِم��َن   
)1(

َف�ٍر اأ�سْ َخاَلئَق 

ُت��َرى اأْن   
)2(

الَكَواِكِب َدَراِريِّ  َوُح�سُن 
)3(

َغيَهِب اللَّيِل،  ِم��َن  َداٍج  في  َط��َواِل��َع 

���َه الُبحُترّي اأخالَق ممدوِحِه الت���ي تزداُد ح�سنً� وت�ألُّق���ً� لوجوِدَه� ِفي جواِر  �سبَّ

اأخ���الٍق و�سيعٍة لأقواٍم َل ف�سَل فيِه���م وَل مجَد لُهم، بح�ِل الكواكِب العظ�ِم تزداُد 

ح ب�لتَّ�سبيِه، ولْم ي�أِت بطرَفيِه َعَلى  تالأل���وؤًا في اللَّيِل الَبهيِم، وَقد راأْيَن� اأنَّه لْم ي�سرِّ

َه ِبِه ظ�ه���راِن �سريح�ِن، واإنَّم�  ���َه وَل م�َسبَّ �س���ورٍة من �س���وِرِه المعروفِة، َفاَل م�سبَّ

َن التَّ�سِبيَه بره�نً�  مَّ ّمَنُهم� ِفي الكالِم، وراأيَن���� كذلَك كيف اأنَّه �سَ لّم���َح اإليهم�، و�سَ

ِه - وُهَو ُظُه���وُر الأخالِق الَح�َسَنِة وازدي�ُد  َعَل���ى اأنَّ الحك���َم الَّذي اأ�سندُه اإَلى الم�سبَّ

ليُل َعَلى َذلَك اأنَّ  جم�ِله���� لوجوِدَه� اإَلى ج�ِنِب قوٍم َل اأخالَق ِفيه���م- ممكن،  والدَّ

ليُل �سديَد  الكواك���َب الم�سيَئَة يح�سن منظره� ويزيُد ا�سع�عه���� وت�ألقه� اإذا ك�َن الَّ

لمِة. الظُّ

َن� َل نجُده� في �سورٍة ِمْن  اإذًا، َفِفي الأمثلِة نجُد اأرك�َن التَّ�سبيِه ونلمُحَه�، ولكنَّ

ى »الت�صبيه ال�صمني«. �سوِرِه الَّتي عرفَن�َه�، وَهَذا ُي�سمَّ

: بالغُة الت�صبيِه ال�صمنيِّ

نِة والبره�ِن.-1- اأنه دعوى مع البيِّ

اأنه اإبراٌز لم� يبدو غريبً� وم�ستحياًل.-2-

اأنه جمٌع بين اأمريِن متب�عديِن،وجن�سيِن غيِر متق�ربيِن. -3-

اأنُه دللٌة على الت�سبيِه ب�لإ�س�رِة، ل ب�لو�سوِح وال�سراحِة.-4-

)1)  ال�سفر مثلثة ال�س�د: الخ�لي.
)2)  الدراري: النجوم العظ�م.

)3)  الغيهب: المظلم.
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ا�صـــتنتاج: بن����ًء على م���� تقّدم ن�ستنت���ُج اأّن الت�سبيَه ال�سمن���ّي ت�سبيه يفهم من 

الم�سّبه والم�سّبه به �سمنً� من خالل ال�سي�ق اللغوي، فهو ُيفهم من �سي�ق الكالم، 

ول ي�أت���ي في �س���ورة من �سور الت�سبي���ه المعروفة، بل ُيلمح من ال���كالم لمحً� من 

�سند للم�سّبه ممكن.
ُ
خالل ال�سي�ق، ليفيد اأّن الحكم الذي اأ

القواعد الرئي�سة

وِر  ُه بِه في �سورٍة من �سُ ُه والم�سبَّ : ت�سبيٌه ل ُيو�سُع فيه اْلُم�َسبَّ منيُّ الت�صبيُه ال�صِّ

الت�سبي���ِه المعروفِة،َبْل ُيْلَمح�ن ِف���ي التْرِكيِب. وهذا النوع ُيوؤَْتى به ِلُيفيَد اأن َّالُحكم 

ِه ُممكٌن)1). �ْسِنَد اإَلى الم�َسبَّ
ُ
الذي اأ

يفهم الت�سبيه ال�سمني من �سي�ق الكالم، ول ي�أتي في �سور الت�سبيه المعروفة.

ِة ت�رًة يَعَمَد اإِل���ى التَّ�سِبيِه ِفي عب�راِتِه ب�سراحٍة  اإنَّ ُمن�ِس���َئ الِعب�رِة التَّ�سِبيهيَّ

�َس����رُة اإليِهَم� .وت�رًة َيْنحو  وو�س���وٍح، وي�أتي بم�سب���ٍه وم�سبٍه بِه ظ�هَرْيِن ُيْمِكُن الإِ

َح بِه  الك�تُب اأو ال�س�عر مْنًحى مَن البالغِة ُيوِحي ِفيِه ب�لتَّ�سبيِه ِمْن غيِر اأْن ُي�سرِّ

ف���ي �سورٍة من �سورِه المعروفِة ، يفع���ُل ذلك ُنزوعً� اإلى البتك�ِر، واإِق�مًة للدليِل 

ه، ورغب���ًة في اإخف�ِء الت�سبيِه، وهذا الث�ني  عَل���ى الحكِم الَّذي اأَ�سندُه اإلى الم�سبَّ

� دقَّ وَخف���َي ك�َن اأبلَغ واأفعَل ِفي  ، وذلك لأَنَّ الت�سبي���ه كلمَّ منيُّ ه���و الت�سبي���ُه ال�سِّ

ف�ِس. النَّ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 43.
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متارين

تي مع ذكر ال�صبِب: 1-
ْ
َه به ونوَع الت�صبيه فيما ياأ بيِِّن الم�صبََّه والم�صبَّ

��ْي��ِب��َك عني ُب���ْطُء ���سَ الَجه�ُم اأ - وِم���َن ال��َخ��ي��ِر  الَم�سيِر  في  ْحِب  ال�سُّ اأ���س��َرُع 

فيهم ب�لَعي�ِس  ِم��ْن��ُه��ُم  اأن����  وم���   - غ�����ُم ب  ول���ك���ْن َم����ع����ِدُن ال�����ّذَه�����ِب ال����رَّ

جّدُهْم َجّد  اإذا  َقْومي  �َسَيْذُكُرني   - البدُر ج  ُيفتقُد  الظلم�ِء،  الليلةِ   وف��ي 

الَيَب�س د - َتْرجو النَّج�َة وَلْم َت�سلْك م�س�ِلَكه� على  ت��ْج��ري  ل  فيَنَة  ال�سَّ ِانَّ 

ف���إّن ِمنُهْم  واأْن���َت  الأن����َم  َتُفِق  ف���إْن  ال�����غ�����زاِله�  َدِم  َب����ع���������سُ  ال���م�������س���َك 

��ق��ِع ف���وَق ُروؤُّو���س��ن��� واأ����س���ي����َف���ن���� ل���ي���ٌل ت����ه�����َوى ك��واك��ُب��هو - ك����أّن ُم��ث���َر ال��نَّ

تي: 2-
ْ
ريَح ونوَعه والت�صبيَه ال�صمنيَّ فيما ياأ بّيِن الت�صبيَه ال�صَّ

الليِل ل��ع���ُب  ح��ف�����سٍ  اأب���ي  ِح��ْب��ُر   - ك�������أن������ُه األ�������������واُن ُدْه�����������ِم ال���خ���ي���ِل اأ 

يِل ال�سَّ َج����رَي  الإخ�����واِن  اإل���ى  ك����ي����ِل ي��ج��ري  وب�����غ�����ي�����ر  وزٍن  ب�����غ�����ي�����ِر 

���ه����م وَن�����ْزُع�����ُه�����نَّ األ���ي���م ب- وْيالُه اإْن َنَظرْت واإن ِهَي اأْعر�سْت وْق�������ُع ال�������سِّ

تحَتجُب  ج- لي�َس الِحج�ُب ِبُمْق�ٍس عنَك لي اأماًل ح��ي��َن  ���ى  ُت���َرجَّ ال�����س��م���َء  اإنَّ 

ته راري في مجرَّ اأزاه�����ُرُهد - واللَّيُل تجري الدَّ ن��ه��ٍر  ع��ل��ى  و���سِ تطفو  ك���ل��رَّ

حول الت�صبيهات ال�صمنية الآتية اإلى ت�صبيهات �صريحة: 3-

اأ - ق�ل اأبو تم�م:

ق������ت�����ُل�����ْها����س���ب���ر ع���ب���ى م�������س�������س ال��ح�����س��و ������س�����ب�����رك  ف����������������إّن  د 

ت������أك�����ُل�����ُهال����������ن�����������ر ت�����������أك����������ل ب����ع���������س����ه����� م��������  ت������ج������ْد  ل�������م  اإْن 

ب - ق�ل المتنبي:

ال���َغ���زاِلف�������إن َت����ف����ِق الأن���������م واأن�������ت م��ن��ه��م َدِم  ب��ع�����سُ  ��َك  ال��م�����سْ ف������إّن 
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للمطالعة

من �صعرائنا: ال�صّيد حيدر الحّلي)1)

ولد ب�لحّلة في �سعب�ن �سنة 1240 اأو 42 اأو 46 ه�،وتوّفي فيه� ت��سع ربيع الث�ني 

�سنة 1304، وُحمل اإلى النجف، فدفن في ال�سحن ال�سريف اأم�م الراأ�س ال�سريف. 

ك�ن �س�عرًا ُمِجيدًا من اأ�سهر �سعراء العراق اأديبً� ن�ثرًا جّيد الخّط، نظم ف�أكثر، 

ول �سّيم� في رث�ء الح�سينQ ومدائح اأهل البيتR ومراثيهم.

ف����ق �سع���راء ع�سره في رث����ء الح�سي���نQ )...( ك�ن �س�ع���رًا ب�رعً� غير 

من����زع، ول���ه اإلم�م ب�لعربية، م�سّنفً� تقّيً� ن��سكً� ويتق���ّرب اإلى اهلل - تع�لى - من 

مدح اأهل البيتRب�ل�سبب الأقوى. 

بع����س م���� ُيحكى عنه: اأخبرن���ي ال�سّيد ح�سن بن ال�سّيد ه����دي الك�ظمي ق�ل: 

اأخبرني ال�سّيد حيدر الحّلي ق����ل: راأيت في المن�م ف�طمة الزهراءO ف�أتيت 

اإليه� م�سّلمً� عليه� مقّباًلًًًًًًًًًًًً يديه� ف�لتفتْت اإلّي وق�لْت: 

ن�عي� زل���َت  ل  ال��ط��فِّ  قتلى  َن����ع���َي 
َ
ت��ه��ي��ُج ع��ل��ى ط���ول ال��ل��ي���ل��ي ال��ب��واك��ي��� اأ

رّدد هذا البيت فجعلت اأتم�ّس���ى واأن� اأبكي واأريد 
ُ
فجعل���ُت اأبكي وانتبهُت واأن���� اأ

التتميم ففتح اهلل علّي اأن قلت: 

اإّن ذكرهم ك��رب��ال  ف��ي  ذك��ره��م  ��ِج��لِّ ف��وؤادي��� اأع���د  ط���وى ج��زع��ً� ط���ّي ال�����سِّ

اإل���ى اآخر الق�سيدة. ق�ل: ثّم اأو�سى اأن ُتكت���ب وتو�سع معه في كفنه. وقيل اإّنه 

لّم� نظم ق�سيدته العينية في رث�ء الح�سينQ اّلتي اأّوله�: 

ن�������س���ه���� ال��م��ج��م��وُع ق����د ع���ِه���دن���� ال�����رب�����وَع وه�����ي رب���ي���ُع
ُ
اأ اأي�������َن  اأي�������َن ل 

اأن�سده� بع�س اأدب�ء الحّلة فلّم� و�سل فيه� اإلى قوله: 

)1)  ال�سيد مح�سن الأمين، اأعي�ن ال�سيعة، ج 6، �س 266 - 267.
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�سقته� ق��ل��ت  ح��ي��ن  ال����دم����ُع  ف���ت���رك���ُت ال�����س��م��� وق���ل���ت ال����دم����وُع���س��ب��ق 

ق����ل ل���ه ذلك الأديب لو قلت الحي� ب���دل ال�سم� لك�ن اأن�سب فق����ل له اإذًا اأكون 

ِمْثَلَك ف�أخجله. 

ل في قبيلة المجد  موؤّلف�ت���ه: -1  دي���وان �سعره كبير مطبوع -2  العق���د المف�سّ

الموؤث���ل يعني اآل كّبة وه���و كت�ب اأدبي اأّلفه ب��سم الح����ج محّمد ح�سن ابن الح�ج 

محّمد �س�لح.

من �سعره قوله:

ف��ال م�سْت ِب���َي ف��ي ُط���ْرِق ال��ع��ال ق��دُماإن لم اأقف حيُث جي�س الموت يزدحُم

فلقد ب���ل��ق��ن���  اأت��������داوى  اأن  ب����دَّ  ���ى ف�������وؤادي ُك���لُّ���ه األ����ُمل  ����س���ب���رُت ح���تَّ

��رٌّ ل اأب�����وُح به ��ى ت���ب���وَح ب���ه ال���ِه���ْن���ِدّي���ة ال���ُخ���ُذُمع��ن��دي م��ن ال���ع���زِم ���سِ ح��تَّ

ِته� درَّ �سفو  ابنً�  العال  ِلْي  اأر�سعْت  ُمنَفِطُمل  وه��و  ُرم��ح��ي  ظ��لَّ  ه��ك��ذا  اإْن 

ق��دم��ً� م��واق��َع��ه��� ال��ه��ي��ج���ُء ل ال��ِق��م��ُماإل���ي���ًة ب�����س��ب��� ق���وم���ي اّل���ت���ي َح���ِم���دت

دُملأح���ِل���ب���نَّ ث����دَي ال���ح���رِب َوْه������َي ق��ن��ً� َوْه���َو  ال�سو�ِس  ���س��دور  م��ن  ِلب�ُنه� 

)1(

ِتَرتي عندهم  قومً�  اأُ�س�لم  ��ِل��م��وام�لي  ���سَ اإن  ������م  الأيَّ ي���ُد  �س�لمتني  ل 

��رمَم����ن ح�����ِم����ٌل ل���ول���ّي الأم�������ِر م���أل��ك��ًة ُت���ط���وى ع��ل��ى ن���ف���ث����ٍت ك��ّل��ه��� ���سَ

الِهمُمي� بن الأُلى ُيقِعدون الموَت اإن نه�ست الُظب�  وجه  في  الروِع  لدى  بهم 

ال�س�أُمال���خ���ي���ُل ع���ن���دك م��لَّ��ت��ه��� م��راب��ط��ه��� اأغم�َده�  َع��رى  منه�  والِبي�ُس 

ه���ت��ك��ًة اَء  ع�������دَّ األ  ال����خ����دور  ت�����س��ُمه����ذي  م�����س��ح��وذًة  األ  ال��ج��ب���ه  وذي 

ال��َع��ِرُمل تطهُر الأر�ُس من رج�ِس العدى اأبدًا ال��دِم  �سيل  فوقه�  َي�ِسل  لم  م� 

ال��خ��َذُمب��ح��ي��ُث م��و���س��ُع ك���لٍّ م��ن��ُه��ُم ل���َك في ال�سم�س�مُة  تغ�ِسله  دم����ه 

ت�����س��دا ح��دي��دت��ُه اأن  ���س��ي��َف��َك  ول���م ت��ك��ن ف��ي��ه ُت��ْج��َل��ى ه���ذه ال��ُغ��م��ُماأُع���ي���ذ 

التيرة الِوتر: اي ان� موتور منهم وعندهم ث�أري.  (1(





أهداف الدرس

الدرس الثامن

أغراُض التشبيِه

اأن يتعّرف الط�لب اإلى اأغرا�س الت�سبيه. 1-

اأن ي�ستخدم الت�سبيه في اأغرا�سه المختلفة.      2-
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أغراُض التشبيِه)1):

الأغرا�ُس جْمُع غَر�ٍس والمراُد به الأمُر الب�عُث للمتكلِِّم في ا�ستعم�ِل الت�سبيِه، 

ً� ُيريُد بي�َنُه،   حيُث اإنَّ لكلِّ ت�سبيٍه مرَّ َمَعَن� َهَدفً� ُيريُد المتكلُم الو�سوَل اإليِه وَغَر�سَ

َل���ى ِق�سَميِن: اأحُدهم� اأْن يك���وَن َغَر�سً� ع�ئدًا اإلى  غرا�ُس التَّ�سِبيِه اإِ
َ
َمْت اأ وَق���ْد ُق�سِّ

ِه بِه)2)، و�سنذكُر - هَن� - اأهمَّ الأغرا�ِس  ���ِه،  والث�ني يكوُن ع�ئدًا اإلى الُم�سبَّ الُم�سبَّ

ِه)3): ِتي َتُعوُد اإَِلى الم�سبَّ الَّ

ِه، وذلَك حيَن ي�سَنُد اإليِه اأمٌر م�ستغرب ٌ ل تزوُل غرابُته  ًل: بي�ُن اإمك�ِن الم�سبَّ اأوَّ

َر، كقوِل  اإلَّ بذكِر �سبيٍه لُه، معروٍف وا�سِح م�سلٍَّم ِبِه، ليثبَت في ذهِن ال�س�مِع وُيَقرِّ

-: {ہ   ہ   ہ    ہ  ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ     اهلل - ع���زَّ وج���لَّ

 ،Qِفي �س�أِن ولدِة عي�سى P ڭ    ڭ      ڭ})4) حيُث اعتر�َس قوٌم َعَلى النبيِّ
وق�ل���وا: كيَف يمكُن اأْن َيكوَن ولٌد وَل يكوُن له والٌد؟! فج�ءِت الآيُة الكريمُة  لتقوَل 

 Qم���ن خالِل َه���َذا التَّ�سِبيِه: اإنَّ َهَذا الأمَر ممكٌن، حي���ُث َل ينكُر اأحٌد اأنَّ اآدَم

، ق�دٌر  مخل���وٌق ِمن غي���ِر اأٍب،  وَمْن ك�َن ق�درًا َعَلى اأْن َيخُل���َق اآدَم ِمن غيِر اأٍب واأمٍّ

���َه �َس�أَن عي�سى وح�َلَتُه العجيب���َة ب�س�أِن اآدَم  َعَل���ى َخْلِق الَم�ِسي���ِح ِمن غيِر اأٍب، ف�سبَّ

)1)  وقد ت�سمى فوائد الت�سبيه، ال�سيد اأحمد اله��سمي، جواهر البالغة، �س 238.
)2)  وهو م� يكون في الت�سبيه المقلوب.

)3)  اأغرا�س الت�سبيه في الغ�لب تعود الى الم�سبه.
)4)  �سورة اآل عمران، الآية: 59.
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���ذي َيعَتِقُد الجميُع اأنَّه ُخِلَق ِمن َغيِر اأٍب ول اأّم، فك�َن الغر�ُس ِمَن التَّ�سِبيِه بي�َن  الَّ

ِه بت�سبيه���ه بم� هو مم�ثل من جهة، واأبع���د منه في التحقق - مع  اإمك�ني���ِة الم�سبَّ

الت�سليم بح�سوله - من جهة اأخرى.

ه مبهمً� غيَر معروِف ال�سفِة اّلتي  ِه: حيُث يكوُن الم�سبَّ ثانيـــاً: بي�ُن ح�ِل الم�سبَّ

فِة  �مِع بتلَك ال�سِّ ُه ِبِه معلومً� عنَد ال�سَّ ُيراُد اإثب�ُته� ل���ُه قبَل الت�سبيِه، ويكوُن الم�سبَّ

ُه  ُحه الم�سبَّ ُد ا�ستراُك الطرفي���ن ِفيه�، فيفيُده الت�سبيُه الو�سَف، ويو�سِّ الَّتي ُيق�سَ

ِبيِّ P: »مثُل الموؤمنين في توادِِّهم وتراُحِمِهم وتعاُطِفِهم  ِب���هِ، كَم� ِفي قوِل النَّ

ى«)1)،  هر والُحمَّ مثُل الَج�َصِد, اإَِذا ا�صَتَكى ِمنُه ع�صٌو تداَعى لُه �صائُر الج�صِد بال�صَّ

َن ح�َل الموؤمِنيَن ف���ي موّدة بع�سهم لبع�س وتراحمهم، وُهَو اأْمٌر  حي���ث اأراَد اأْن ُيَبيِّ

ه ِبِه معل���وٍم لديِهم وُهَو الج�سُد  ُمْبَه���ٌم َل يعرُف���ُه الُمخ�َطُبوَن اآَنذاَك، فج����َء بم�سبَّ

ِه، وَهَذا ُهَو الَغَر�ُس ِمَن التَّ�سِبيِه. الَّذي َيَت�ألَُّم جميُعُه ِبَت�أَلُِّم بع�سِ

ِه في القوِة  وال�سعِف، والزي�دِة والنق�س�ِن، وَذِلَك  ثالثاً: بي�ُن مقداِر ح�ِل الم�سبَّ

����ُه معلوم����ً� معروَف ال�سفِة اّلتي يراُد اإثب�ُته����� لُه معرفًة اإجم�ليًة قبَل  اإَذا ك�َن الم�سبَّ

ِه من هذه ال�سفِة،  التَّ�سبيِه، بحيُث يراُد ِمْن َذِلَك التَّ�سبيِه بي�ُن مقدار ن�سيِب الم�سبَّ

وذلك ب�أْن  يعمَد المتكلُِّم  اإلى بي�ن م� يعنيِه من هذا المقداِر،كقوِلِه - َتَع�َلى-:{ڳ  

����َه قلوَبهم ب�لحج�رِة  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں        ں  ڻ  ڻڻ})2)، ف�سبَّ
َن مقداَر ق�س�وِة قلوِبِهم لق�َل:   تع�لى اأْن يبيِّ

ُ
الَبِة والَق�سوِة، َفلو لْم ي����ِرِد اهلل ِف����ي ال�سَّ

َه�، َفَج�َء ِبَهذا  ����ه اأراَد َتْبييَن مقداِر َهِذِه الَق�سوِة وبي�ن �سدتِّ »قلوُبهم قا�صــــيٌة«،  ولكنَّ

ِف اأ�سٍد: التَّ�سبيِه لأجِل َذِلَك، ومثُل َذِلَك قوُل المتنِبي)3) ِفي و�سْ

الري�سهري، ميزان الحكمة، ج4، �س2837.  (1(
)2)  �سورة البقرة، الآية: 74.

)3)  �سرح ديوان المتنبي، ج 1، �س 116.
)4)  الدجى: جمع دجية وهي الظلمة، والفريق: الجم�عة، وحلول: اأي مقيمين وهو ح�ل من الفريق.
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ُظ���ّن���َت���� اإّل  َع����ْي����ن�����ُه  ُق����وِب����َل����ْت  ُحُلول)1)م�����  ال��َف��ري��ِق  ن����َر  َج��ى  ال��دُّ َت��ْح��َت 

نَّ من  ف�إنَّه »ي�صـــُف َعْيَني الأَ�صـــِد في الظالم ب�صدِة الحمرار والتوّقِد, حتى اإِ

يراهمـــا مـــن ُبْعٍد يظنَّهما نـــاراً لقوٍم ُحلول مقيمين, فلو لـــم يْعمِد المتنبي اإِلى 

ـــُطرَّ اإِلى الت�صـــبيه ِلُيَبيَِّن  �صـــِد محمّرتاِن, ولكنه ا�صْ
َ
الت�صـــبيه لقال: اإِنَّ َعْيَني الأ

مقداَر هذا الحمرار وِعَظمه, وهذا مْن اأغرا�س الت�صبيه اأي�صاً«)1).

رابعـــاً: تقري���ُر ح�لِه وتقويُة �س�أِنه�، و تمكيُنه ف���ي ذهن ال�س�مِع، ب�إبراِزه� فيم� 

ِه يحت�ُج اإلى التثبيِت والإي�س�ِح،   ه���ي فيه اأظهُر، كم� اإذا ك�ن م� اأ�سِنَد اإل���ى الم�سبَّ

����؛ لأَنَّ النف����سَ ل تجزم  ُه اأم���ًرا معنويًّ وي�أْت���ي ه���ذا الغر�ُس حينم���� يك���ون الم�سبَّ

ٍه به  ب�لمعنوي����ِت جزَمه���� ب�لح�سيَّ�ت، فهي في ح�ج���ٍة اإلى الإقن�ِع، فت�أت���ي  بم�سبَّ

���ِه به من قوِة  ���ِه اإي�س�حً� لم� في الم�سبَّ ح�س���يٍّ قريِب الت�س���وُِّر، يزيُد معنى الم�سبِّ

الظهوِر والتم�ِم،كقوِلِه - َتَع�َلى-: 

{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  ڤ})2).

تتح���دث الآي���ة »فـــي �صـــاأن َمـــْن يْعبـــدوَن الأوثـــاَن, واأنَّهـــم اإَذا َدَعـــْوا اآلهَتهم ل 

ي�صتجيبوَن لُهم, وَل يرِجُع اإِليِهم َهَذا الدعاُء بفائدٍة, وقْد اأراَد اهلل - جل �صاأْنه- 

ر هـــذه الحاَل وُيَثبَتها في الأَذهاِن, ف�صـــبََّه هوؤلِء الوثنّييِن بمن يب�ُصـــط  اأْن ُيقـــرِّ

ـــه َيْخُرُج من  ْيـــِه اإلى الماء لي�صـــرَب فال ي�صـــُل المـــاُء اإلى فِمـــِه بالبداهِة؛ لأنَّ كفَّ

اُه مب�صـــوطتيِن ولأنهما مب�صـــوطتان فال تجمعان  خـــالِل اأ�صـــاِبِعِه َما دامـــْت كفَّ

ِه«)3). ماء, وينزلق الماء عنهما. فالغر�ُس مْن هذا الت�صبيه تقريُر حاِل الم�صبَّ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 48.
)2)  �سورة الرعد، الآية: 14.

)3)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 49.
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خام�صـــاً: مدحُه وتح�سيُن ح�لِه، ترغيبً� في���ه، اأو تعظيمً� له، بت�سويرِه ب�سورٍة 

ِه بِه ُمعجٍب،  ���ُج في النف�ِس ق���وى ال�ستح�س�ِن، ب�أْن  يعمَد المتكلُِّم اإلى ذكر م�سبَّ تهيِّ

ورِته، كقوِلِه  - َتَع�َلى-   ���َه ب�سُ ُر الم�سبَّ ق���د ا�ستق���رَّ في النف�ِس ُح�سُنه و حبُّه، في�سوِّ

ِف الُحوِر الِعيِن: ِفي َو�سْ

{ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ})1). 

���ِف َم� َتِميُل اإِليِه  َث�ء والَفْخِر َوَو�سْ ْوُع  ِفي الَمِدي���ِح والرِّ ْكَث���ُر َم���� َيُكوُن َهَذا النَّ
َ
َواأ

عِر العربيِّ كثي���رٌة، منَه� َم� ق�َله اأحمُد �سوقي)2) في مدِح  ، واأمثلُتُه ِفي ال�سِّ النُُّفو����سُ

:Pر�سوِل اهلل

����ت ����ب����َت���َج���ّل���ى َم�����وِل�����ُد ال����ه�����دي َوَع����مَّ َب�������س����ِئ���ُرُه ال�����َب�����وادي َوال���ِق�������سَ

���ِة ِب���ن���ُت َوْه�����ٍب �������س������َدْت ِل���ل���َب���ِريَّ
َ
َق�����ِت ال���ِرق����ب����َواأ َي�������دًا َب���ي�������س����َء َط�����وَّ

���َع���ت���ُه َوّه������ج�����ً� ُم���ن���ي���رًا ��َه���ب���َل����َق����د َو����سَ ���م����واُت ال�����سِّ َك���م���� َت����ِل����ُد ال�������سَ

���م����ِء ال���َب���ي���ِت ن����ورًا َف����ق�����َم َع���ل���ى ����سَ
)4(

َق�ب� َوالنِّ ���َة  َم���كَّ ِج���ب����َل  ُي�����س��يُء 

َره ب�سورٍة  ِه وتقبيُحه، تنفيرًا منه اأو تحقيرًا له، ب�أْن ن�سوِّ �صاد�صاً: ت�سويُه الم�سبَّ

ه���� النف�ُس، وي�سمئُزّ منه� الطبُع، كقوِل اهلِل - َتَب�َرَك وَتَع�َلى-:{ڱ  ڱ   َتَمجُّ

ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ    ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   
ڭ   ڭ    ڭڭ   ۓ   ۓ   ے      ے   ھ   ھ   ھ   ھ    ہ   ہ  
ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ   ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  
ِهِث وراَء  َرَب اهلُل مثَل الالَّ ې        ېې  ې   ى  ى  ائ})4) �سَ

)1)  �سورة الواقعة، الآيت�ن: 23-22.
)2)  اأحم���د ب���ن علي بن اأحمد �سوقي. 1285 - 1351 هــــ / 1868 - 1932 م اأ�سهر �سعراء الع�سر الأخير، يلقب ب�أمير ال�سعراء، مولده ووف�ته 
ب�لق�هرة،ع�ل���ج اأكثر فنون ال�سعر: مديحً�، وغزًل، ورث�ًء، وو�سفً�، ث���م ارتفع محلقً� فتن�ول الأحداث الجتم�عية وال�سي��سية في م�سر 

وال�س���رق والع�ل���م الإ�سالمي وهو اأول من جود الق�س�س ال�سع���ري التمثيلي ب�لعربية وقد ح�وله قبله اأف���راد، فنبذهم وتفرد. واأراد اأن 

يجمع بين عن�سري البي�ن: ال�سعر والنثر، فكتب نثرًا م�سموعً� على نمط المق�م�ت فلم يلق نج�حً� فع�د اإلى ال�سعر.

)3)  ال�س�هد في البيتين الخيرين.
)4)  �سورة الأعراف، الآيت�ن: 176-175.
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َهُه  ني�، الع�دل عن اآي�ِت اهلِل وُهَو ع�رٌف ِبَه�، ب�أخ�سِّ مثٍل ِفي اأخ�سِّ اأحواِلِه، ف�سبَّ الدُّ

ب�لكل���ِب؛ لأنَّ كلَّ �س���ٍئ يلهُث ف�إنم� يله���ُث ِفي ح�ِل الإعي�ِء والتع���ِب اإلَّ الكلب، ف�إنَّه 

ّحِة وح����ِل المر�ِس. وح�ِل الّرّي  اح���ِة  وح�ل التَّعِب، وح�ِل ال�سّ يله���ُث في ح�ِل الرَّ

وح����ِل العط�ِس، وفي جمي���ِع الأحواِل، فق�َل َتعَ�لى: اإْن وعظَت���ُه، فُهَو �س�ّل، واإْن لْم 

ه يله���ُث، واإْن تركَته، يلهُث. تعْظ���ُه، فُهو �س����ّل، ك�لكلِب، اإْن طردَت���ه وزجرَته، ف�إنِّ

والغر�ُس ِمْن َهَذا التَّ�سبيِه التقبيُح، واأكثُر م� يكوُن في الهج�ِء وو�سِف م� تنِفُر منه 

النف�ُس. وهذا الغر�ُس اأي�سً� لُه اأمثلٌة كثيرٌة م�سهورٌة في كالِم العرِب.
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القواعد الرئي�سة

ْغَرا�ُس الت�سبيِه كثيرٌة منه� م� ي�أْتي:
َ
اأ

ه: وذلك ِحيَن ُي�ْسَنُد اإِلْيِه اأْم���ٌر ُم�ْستْغَرٌب ل تزول غرابُته اإل  1- بي����ُن اإِْمك�ن الم�سبَّ

بذكر �سبيٍه له.

ُه غي���َر معروف ال�سفِة َقْب���َل الت�سبيه،  2- بي����ُن ح�ِل���ِه: وذلك حينم� يك���وُن الم�سبَّ

َفُيفيُدُه الت�سبيُه الو�سَف.

ُه معروَف ال�سفِة َقْبَل الت�سبيِه َمْعرَفًة  3- بي����ُن مقدار ح�ِلِه: وذلك اإذا ك�ن الم�سبَّ

ُن مقداَر هذه ال�سفِة. ًة، وك�ن الت�سبيه ُيَبيِّ اإِْجم�ليَّ

ه يحت�ج اإِلى التثبيت والإِي�س�ح  4- ل���ى الم�سبَّ �ْسِنَد اإِ
ُ
َتْقري���ُر ح�ِلِه: كم� اإذا ك�َن م� اأ

ب�لمث�ل.

ِه. 5- َتْزييُن اْلُم�َسبَّ

َتْقبيُح الم�سبِه. 6-



101

ت يع
 ب

سرا
 
ا ش
غلس

ه

ت������م������اري������ن

بيِِّن الغر�َس مْن كلِّ ت�صبيٍه فيما ياأتي:

��ع��ً�، َوَب���ع���دَت َق���درًا ����أن����َك اْن������ِح������داٌر، واْرِت������َف�������ُعاأ-َدَن�������ْوَت َت��َوا���سُ ف�������سَ

َت�س�مى اإْن  َت��ب��َع��ُد  ��م�����ُس  ال�����سّ ��ع���ُعك����ذاَك  ���ْوُء ِم���ْن���َه����، وال�����سّ َوَي����ْدُن����و ال�������سّ

��ب���ِب لأن��ن��ي ِح���ب���ِك ي��� ل����ْوَن ال�����سَّ
ُ
راأْي��ُت��ك��م��� ف��ي ال��ق��ْل��ِب وال��ع��ي��ِن َت��ْواأم��� ب-اأ

�ِسبهُه كْنِت  اإِذ  الَقْلب  ���س��واَد  ال��َق��ْل��ُب مْنكم��َسَكْنِت  م��ن  ِع���زٍّ  م��ْن  اأدر  ف��ل��ْم 

َف���َك����أّن���ُه ُم���َح���ّدث���ً�  �����َر  اأ�����سَ َت��ْل��ِط��ُمج-َواإذا  َع���ج���وٌز  اأْو  ُي���َق���ْه���ِق���ُه  ِق������ْرٌد 

ن��ِزُل��ه
َ
��بِّ اأ ف��ق��د �س�َق� د-ل���ي م��ن��زٌل َك���ِوج����ِر ال�����سَّ ُق���ط���راُه  َت���ق����َرَب  ��ْن��ٌك  ���سَ

دُخ���ُل���ه
َ
اأ ح��ي��َن  ج�����س��م��ي  َق����َل���َب  ���ق���اأراه  ُم���������دُّ ب����ه رج�������اًلو ل ���سَ

َ
اأ ف���م���� 

نَّه�
َ
ك�أ الجبين  ���س��ْوداِء  اْب���ُن  ن��� 

َ
��ُب��ٌع َت���رْع���َرع ف��ي ُر����س���وِم ال��م��ْن��زل ه���-واأ ���سَ

��ع��ُر م��ن��ه��� م���ْث���ُل َح����بِّ ال��ُف��ْل��ُف��لال�������س����ق م��ن��ه��� م���ث���ُل ����س����ق ن��ع���م��ٍة وال�����سَّ
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للمطالعة

من �صعرائنا: ال�صيخ البهائي)1)

ين محّمد بن الح�سي���ن بن عبد ال�سمد بن محّم���د بن علّي بن  ال�سي���خ به����ء الدِّ

الح�سي���ن ب���ن �س�لح الح�رث���ّي الَهْمَدان���ّي الع�ملّي الجبع���ّي نزيل اأ�سفه����ن: ن�سبُتُه 

 ،Q الح�رثّي الهمدانّي ن�سبة اإلى الح�رث الَهْمداني �س�حب اأمير الموؤمنين علّي

والَهْمَدان���ّي  ن�سب���ٌة اإل���ى َهْم���دان القبيلة العربي���ة الم�سهورة، وهم ح���ّي من اليمن.  

والح�رث الهمداني هو اّلذي ق�ل له اأمير الموؤمنين Q �سعرًا له: 

ق��ب��ال ي���� ح�����ر َه����ْم����َدان م���ن ي��م��ت َي���َرن���ي م����ن�����ف����ق  اأو  م������وؤم������ن  م������ن 

ولد ب�]َبعلبك[ ي���وم الخمي�س لثالث ع�سرة بقين من المحّرم �سنة 953. وق�ل 

اأب���و المع�ل���ي الط�لوي: اإّنه ول���د بقزوين، واهلل اأعلم. وتوّف���ي ب�أ�سفه�ن 12 �سوال 

�سن���ة 1030ه�. على م���� ذكره تلميذه ال�سي���د ح�سين ابن ال�سّيد حي���در الح�سيني 

الكرك���ي الع�ملي والمجل�سي الأّول اّلذي ح�سر وف�ته وال�سالة عليه، فهم� اأعرف 

بت�ري���خ وف�ته. ثّم ُنقل قبل الدفن اإلى م�سهد الر�س� Q، ودفن هن�ك في داره 

وّية، وقبره هن�ك م�سهور مزور اإلى اليوم. ح�له  �سَ بج�ن���ب الح�سرة المقّد�سة الرَّ

ف���ي الفقه، والعلم، والف�سل، والتحقيق، والتدقيق، وجاللة القدر، وعظم ال�س�أن، 

وح�سن الت�سنيف، ور�س�قة العب�رة، وجمع المح��سن اأظهر من اأن ُيذكر، وف�س�ئله 

اأكثر من اأن ُتح�سر. وك�ن م�هرًا متبحرًا، ج�معً�، ك�ماًل، �س�عرًا، اأديبً�، من�سئً�، 

عديم النظير في زم�نه في الفقه، والحديث، والمع�ني، والبي�ن، وغيره�.

له �سعر كثير ب�لعربّية والف�ر�سّية؛ فمن �سعره ق�سيدته اّلتي يمدح به� �س�حب 

الزم�ن و�سّم�ه�: »و�صيلة الفوز والأمان في مدح �صاحب الزمان«، كم� في �سرح 

)1)  ال�سيد مح�سن الأمين، اأعي�ن ال�سيعة، ج 9، �س 234.
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المنين���ي عليه�، وبع�سهم يقول ا�سمه�: »روح الجنان« كم� في ديوان ال�سيخ جعفر 

الخّط���ي، وهي اّلتي �سرحه� ال�سيخ اأحمد بن علّي المنيني الدم�سقي بطلب ال�سّيد 

محّمد ه��سم ق��سي دم�سق ال�س�م، وطبعت مع �سرحه� في اآخر الك�سكول واأّوله�: 

تذك�ري فهّيج  نجد  من  البرق  َق���ِر �سرى  ب��ح��زوى وال��َع��ِذي��ِب َوذي  ع��ه��ودًا 

واأّج������ج ف���ي اأح�����س���ئ��ن��� لع����َج ال��ن���ِروه����ّي����ج م����ن اأ����س���واق���ن���� ك�����لَّ ك����م���ٍن

ومن �سعره في الوعظ:

الأم�����ن����ي ب����ح����َر  خ����ئ�������س���ً�  ي�����  ال���ت���وان���ي األ  ه������ذا  م������  اهلل  ه��������داك 

ف���م���ه���اًل اأّي�����ه������ ال�����م�����غ�����روُر م��ه��ال اأ����س���ع���َت ال��ع��م��ر ع�����س��ي���ن��ً� وج��ه��ال

غ�فْل واأن���ت  ال�سب�ب  ع�سُر  وف�����ي ث�����وب ال���ع���م���ى وال����غ����ّي راف�����ْل م�سى 

وف�����ي وق�����ت ال���غ���ن����ئ���م اأن������ت ن����ئ���ْم اإل������ى ك����م ك���ل��ب��ه���ئ��م اأن������ت ه����ئ���ْم

ط��م��وح��� اإّل  ي������رى  ل  ون��ف�����س��ك ل����م ت�����زل اأب��������دًا ج��م��وح��� وط�����رف�����ك 

ال��م��ع������س��ي ي��ف��ي��ق ع����ن  ف���وي���ل���ك ي�����وم ي����وؤخ����ذ ب���ل��ن��وا���س��ي وق���ل���ب���ك ل 

ِب���َح���يَّ ع��ل��ى ال���ذه����ِب واأن�����َت غ����رْقِب�����الُل ال�����س��ي��ب ن�����دى ف���ي ال��م��ف���رْق





أهداف الدرس

الدرس التاسع

التشبيُه المقلوُب

اأن يتعّرف الط�لب اإلى الت�سبيه المقلوب. 1-

اأن يدرك بالغة الت�سبيه المقلوب. 2-
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التشبيُه المقلوُب)1):

الأ�س����ُل ف����ي الت�سبيِه اأْن يك����وَن وجُه ال�سبِه ف����ي الم�سبِه بِه اأت����مَّ واأظهر، كم� هَو 

ْت علين� �س�بقً�، فك�َن الم�سبُه ب����ِه هَو ال�سَل، والم�سبُه  الح�����ُل في الأمثلِة التي م����رَّ

ه����َو الف����رَع،  ولكْن َقْد ُيْجَعُل َم� ك�َن الأ�سُل فيِه اأْن يكوَن م�سبهً� بِه م�سبهً�، وَم� َك�َن 

�َر م�سَبَهً� ِبِه اأتمُّ في  دًا اإلى اإيَه�ِم اأنَّ َم� �سَ الأ�سُل)2) اأْن يكوَن م�سَبَهً� م�سَبَهً� ِبِه َق�سْ

�َر هَو الأ�سَل، و الآخُر الفرَع.  وِمْن اأْمِثَلِة  �َر م�سَبَهً�، َحتَّى �سَ وجِه ال�سَبِه ِمَن الذي �سَ

�ِر: {ٺ  ٿ    ٿ     ٿ   َذِل����َك ِفي القراآِن الَكِريِم قوُلُه - َتَع�َلى-  ِحَك�يًة َعِن الُكفَّ

َم�  ب� مثُل البيِع؛ واإنَّ ٿٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ..})3)، ف����ي مق�����ِم دعوى اأنَّ الرِّ
ب� عندهْم اأحلُّ من البي����ِع، لأنَّ الغر�َس هو الربُح،وهو  َعَك�ُس����وا َذِلَك لإيه�����ِم اأنَّ الرِّ

اأثبُت وجودًا في الّرب� منه في البيِع، فيكوُن اأحقَّ ب�لحلِّ على حدِّ زعِمهم. 

َدَب����ِء والُمتكلِّمِيَن بكثيٍر ِم���َن التَّ�سبيه�ِت الَّتي 
ُ
ع���راِء والأ وَقد َج���َرْت األ�سنُة ال�سُّ

ُد بُن وهيٍب الِحْمَيِرّي)4)،  �عُر محمَّ َج���َرْت َعَلى غيِر الَع�َدِة ِفي التَّ�سبيِه، ومنهم ال�سَّ

حيُث يقوُل:

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 53.
)2)  اأطلق عليه ابن الثير في كنز البالغة ا�سم: »غلبة الفروع على الأ�صول«.

)3)  �سورة البقرة، الآية: 275.
محمد بن وهيب الحميري، اأبو جعفر 225 هـ - 840 م، �س�عر مطبوع مكثر، من �سعراء الدولة العّب��سّية، اأ�سله من الب�سرة، ع��س في   (4(
بغداد وك�ن يتك�سب ب�لمديح، ويت�سّيع، وله مراث في اأهل البيت، وعهد اإليه بت�أديب الفتح بن خ�ق�ن، واخت�ّس ب�لح�سن بن �سهل، ومدح 

الم�أمون والمعت�سم، وك�ن تّي�هً� �سديد الزهو بنف�سه، ع��سِر دعباًل الخزاعّي واأب� تّم�م.
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ت�����ُه َوج��������ُه ال��خ��ل��ي��ف��ة ح����ي����َن ُي����ْم����َت����دُح وَب���������دا ال���������س����ب�����ُح ك���������أن ُغ�����رَّ

ه  بِه ِفي الم�سبَّ ى اأْن َنقراأَ اأو ُنحلِّل َت�سِبيهً� يك���وُن ِفيِه وجُه ال�سَّ اعتْدَن���� ِفيَم� َم�سَ

ب�ِح، والو�س�ُء  ِة ال�سَّ ُه الوْجُه الم�سرُق بغرَّ ِه، فُي�َسبَّ ِبِه اأجَلى واأظهَر ِمنُه ِف���ي الم�سبَّ

� ِف���ي َهَذا البيِت  َبِه ِفي َه���ِذِه اأَقَوى،  اأمَّ ، والمني���ُر ب�لب���دِر، لأنَّ وجَه ال�سَّ م����سِ ب�ل�سَّ

ـــباِح ُت�صـــِبُه ِفي التالألوؤِ وجَه الخليفِة  الَّذي يقوُل ِفيِه الِحْمَيرّي: »اإِنَّ تبا�صـــيَر ال�صَّ

ا  ا كاَن م�صـــتقرًّ عنـــَد �َصـــَماِعِه المديـــَح, فاإنَّنا َنَرى هَنـــا اأنَّ هذا التَّ�صـــبيَه َخَرَج َعمَّ

ـــبِه, اإِذ  ِفـــي نفو�ِصـــَنا ِمْن اأنَّ ال�صـــيَء ُي�َصـــبَّه دائمـــاً ِبَما ُهو اأَقـــَوى منه في وجِه ال�صَّ

ـــُه َعَك�ـــَس وَقلَـــَب للمبالَغِة  ـــباَح, ولكنَّ الماألـــوُف اأَْن يقـــال اإِنَّ الخليفـــَة ُي�صـــبُه ال�صَّ

ِه, وهذا الت�صـــبيُه مظهٌر من  والإغراِق, بادعاِء اأَنَّ وجَه ال�صـــبه اأَقَوى في الم�صـــبَّ

مظاهِر الفتناِن والإبداِع«)1).

وِع ِمَن التَّ�سبيه����ِت، فيقوُل ِفي ت�سبيِه  وللُبْحُت���رّي)2) اأي�سً� يٌد ِف���ي اإبداِع َهَذا النَّ

بركٍة:

����َل َواِدي����َه�����ك����أّن���َه���� ِح���ي���َن َل���ّج���ْت ف���ي َت��َدّف��ِق��َه��� َي����ُد ال��َخ��ل��ي��َف��ِة َل���ّم���� ����سَ

ِق، ف�ليُد  هِر والينُبوِع ِفي كث���رِة التَّدفُّ َعراُء الَيَد ب�لَج���دوِل اأو النَّ ���َه ال�سُّ فق���د �سبَّ

ُق ب�لم����ِء الَّذي ُهَو حي�ُة  ُق ب�لإح�س�ِن والعط����ِء والخيِر، ك�لجدوِل يتدفَّ ت���ي تتدفَّ الَّ

َه البركَة وتدفَقَه� بيِد  النُّفو�ِس، اإلَّ اأنَّ للُبحُترّي راأيً� ِفي اأنَّ َيقِلَب التَّ�سبيَه، حيُث �َسبَّ

ِق الم�ِء ِفي البركِة،  َق العط�ِء ِفي يِد الممدوِح اأقَوى ِمن تدفُّ ِعَيً� اأنَّ تدفُّ الخليفِة، مدَّ

�كلِة ِمَن التَّ�سبيِه ُهَو  وَهَذا اأي�سً� مظهٌر ِمن مظ�هِر الإبداِع، وَم� َج�َء َعَلى َهِذِه ال�سَّ

ى ب�»التَّ�صبيِه المقلوِب«. َم� ُي�سمَّ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 53.
)2)  مّرت ترجمته.
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القواعد الرئي�سة

قَوى 
َ
نَّ وجه ال�سبه فيه اأ

َ
ع�ِء اأ هً� ب���ه ب�دِّ ِه م�سبَّ الت�سبي���ُه المقلوُب هو جعل الم�سبَّ

ظهُر.
َ
واأ

َدَب�ِء والُمتكلِّمِيَن بكثيٍر ِم���َن التَّ�سبيه�ِت الَّتي َجَرْت 
ُ
ع���راِء والأ َج���َرْت األ�سنُة ال�سُّ

ُد بُن وهي���ٍب الِحْمَيِرّي، حيُث  �عُر محمَّ َعَل���ى غيِر الَع�َدِة ِف���ي التَّ�سبيِه، ومنهم ال�سَّ

يقوُل :

ت�����ُه َوج��������ُه ال��خ��ل��ي��ف��ة ح����ي����َن ُي����ْم����َت����دُحوَب���������دا ال���������س����ب�����ُح ك���������أن ُغ�����رَّ

ـــباِح  ف�لمالح���ظ ِف���ي َهَذا البيِت الَّذي يق���وُل ِفيِه الِحْمَيرّي : »اإِنَّ تبا�صـــيَر ال�صَّ

ُت�صـــِبُه ِفـــي التالألـــوؤِ وجَه الخليفـــِة عنَد �َصـــَماِعِه المديَح, فاإنَّنا َنـــَرى هَنا اأنَّ هذا 

ا ِفي نفو�ِصـــَنا ِمْن اأنَّ ال�صـــيَء ُي�َصبَّه دائماً ِبَما ُهو  ا كاَن م�صـــتقرًّ التَّ�صـــبيَه َخَرَج َعمَّ

ـــباَح,  ْن يقال اإِنَّ الخليفَة ُي�صـــبُه ال�صَّ
َ
ـــبِه, اإِذ الماألـــوُف اأ قـــَوى منـــه في وجـــِه ال�صَّ

َ
اأ

ِه,  قَوى في الم�صبَّ
َ
نَّ وجَه ال�صبه اأ

َ
ولكنَُّه َعَك�َس وَقلََب للمبالَغِة والإغراِق, بادعاِء اأ

وهذا الت�صبيُه مظهٌر من مظاهِر الفتناِن والإبداِع«.
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ت������م������اري������ن

ـــِز الت�صـــبيَه المقلوَب مْن غيـــر المقلوِب فيما ياأتي وبّيـــِن الغر�َس مْن كلِّ  ميِّ

ت�صبيٍه:

ك�أنَّ �سواَد الليِل �سعٌر ف�حٌم. -

َي��ُزوُر الأع���دي في �َسَم�ِء َعَج�َجٍة ���ّن���ُت���ُه ف���ي ج���ِن��َب��ْي��ه��� ال���َك���واِك���ُب -     اأ����سِ

ْبَل كالُمه، وك�أنَّ الَوْبل نواُله. - نَّ النَّ
َ
ك�أ

ُه����وُر َوْه�����َي َب����واِقك����ل����م�����ت����ي ق�������الئ�������ُد الأع��������ن���������ِق ���ْوَف َت��ف��ن��ى ال����دُّ ����سَ

ِم��������ث��������ُل��������ُه َل�������ْي���������������س ُي���������������راُمَق���������������ْد ب�������َع�������ْث�������َن�������� ِب����������ج����������َواٍد

������ِن ���������س��������ْرٌج وِل�������ج��������ُم َف���������َر����������سٌ ُي���������ْزَه���������ى ِب������������ِه ِل����ل����� �������ُح�������������سْ

��������ْب��������ٌح ول������ك������ْن �����م َظ����������الُموْج����������ه����������ُه ���������سُ �������س�������ئ������ُر ال�����ج�����������سْ

�����ل�����ح ِل������ل������َم������ْو َل����������ى ع�����ل�����ى ال�������ع�������ْب�������ِد ح����������راُموال�������������������ِذي ي�����������سْ

��ِف��ِر ة َل���ْي���ٍل ُم�����سْ ��ب��ُح ف���ي ُط�����رَّ ُة ُم������ْه������ٍر اأ�����س����َق����روال�����سُّ �������ُه ُغ������������رَّ ك��������أنَّ

َتَلّهِبه� م��ن  ��ْك��ٌل  ���سَ ال����َوْرِد  ُح��م��َرِة  ��ي��ٌب ِم����ْن َت��َث��ّن��ي��َه���ف��ي  ��ي��ِب َن�����سِ ول��ل��َق�����سِ
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للمطالعة

بالغُة الت�صبيِه وبع�ُض ما اأُِثَر منه عن العرب والُمْحَدثين)1) 

 بالغ���ُة الت�سبيه م���ْن اأّنه ينتقل بَك م���َن ال�سيء نف�ِسه اإل���ى �سيٍء طريٍف 
ُ
تْن�س����أ

ل���ه. وكّلم� ك�ن ه���ذا النتق�ُل بعيًدا قلي���َل الخطورة  ي�سبه���ه، اأو �س���ورٍة ب�رعة تمثِّ

ب�لب�ل، اأو ممتزجً� بقليل اأو كثيٍر من الخي�ل، ك�ن الت�سبيُه اأروَع للنف�س واأدَعى اإلى 

اإعج�به� واهتزازه�.

ف����إذا قل���َت: فالٌن ُي�سبه فالنً� في الطول، اأو اإِنَّ الأر�َس ت�سبُه الكرة في ال�سكل، 

اأو اإنَّ الج���زَر البريط�ني���ة ت�سب���ُه بالَد الي�ب�ن، ل���م يكْن لهذه الت�سبيه����ِت اأثٌر في 

 ، البالغ���ِة؛ لظه���وِر الم�س�بهِة وعدم احتي����ج العثور عليه� اإلى براع���ٍة وجْهٍد اأدبيٍّ

ولخلّوه� مَن الخي�ل.

ُد ب���ه البي�ُن والإي�س�ح وتقري���ُب ال�سيء اإلى  وه���ذا ال�سرُب م���َن الت�سبيه ُيق�سَ

الأفه�م، واأكثر م� ي�ستعمل في العلوم والفنون.

ف نجمً�: ولكّنَك ت�أخذَك َرْوعُة الت�سبيه حينم� ت�سمُع قول المعّرّي َي�سِ

ُت�س اح��م��راٍر كم�  ف��ي  ال��ّل��م��ح  ال��َغ�����س��ب���ِن ُي�����س��ِرُع  ُم���ق���ل���ُة  ال���ّل���م���ِح  ف���ي  ِرُع 

ّلِقه مع احمراِر �سوئه ب�سرعِة لمحِة الغ�سب�ن من 
َ
ف�إنَّ ت�سبيَه لمح�ت النجم وت�أ

ديب. ومْن ذلك قوُل ال�س�عر:
َ
الت�سبيه�ِت الن�درة اّلتي ل تنق�ُد اإّل لأ

�����ُج�����وَم ب����ي����َن ُدج�����ه����� اب�����ت�����داُع وك����������أَن ال�����نُّ ب����ي����ن����ُه����نَّ  لَح  ����ن����ٌن  �����سُ

ف����إِنَّ جم�ل ه���ذا الت�سبيه ج�ء من �سع���ورك ببراعة ال�س�ع���ر وحذقه في عقد 

الم�س�به���ة بين ح�لتين م���� ك�ن يخطر ب�لب�ل ت�س�بههم�، وهم���� ح�لُة النجوم في 

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س58 - 59.
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نِن الديني���ة ال�سحيحة متفّرقًة بين الب���دِع الب�طلٍة. ولهذا  ُرْقع���ِة الليل بح�ل ال�سُّ

نَّ 
َ
�عٌة، واأ نَّ ال�س�عر تخّي���ل اأنَّ ال�سنن م�سيئٌة لمَّ

َ
ت مْن اأ الت�سبي���ه رْوع���ٌة اأخرى ج�َءَ

البدَع مظلمٌة ق�تمٌة.

ومِن اأبدع الت�سبيه�ِت قوُل المتنبّي:

به� اأِق���ْف  ل��م  اإْن  الأْط����الِل  ِبلى  َخ�َتُمْه َبليُت  التُّْرِب  في  �س�َع  �َسحيٍح  ُوقوَف 

طالل ليذك���َر عهد َمن 
َ
يدع���و عل���ى نف�سه ب�لِبلى والفن����ِء اإِذا هو ل���م يقْف ب�لأ

َر لك هيئ���َة وقوفه، فق�ل:كم� يقُف �سحِيٌح فقد خ�َتُمُه  ْن ي�سوِّ
َ
راد اأ

َ
ك�ن���وا به�، ثّم اأ

ُق اإلى ت�سوير ح�ل الذاه���ِل المتحّير المحزون الُمْطِرِق  في الت���راب، َمْن ك�ن ُيوفَّ

براأ�س���ه المنتقل مْن مك�ن اإِلى مك�ن في ا�سط���راب وده�سة بح�ل �سحيٍح فقد في 

التراب خ�تًم� ثمينً�؟ ولو اأردن� اأن نورد لك اأمثلة مْن هذا النوع لط�َل الكالُم.



أهداف الدرس

الدرس العاشر

الحقيقُة والمجازُ - المجاز اللغوي

اأن يتع���ّرف الط�لب اإلى معنى الحقيق���ة في ال�ستعم�ل  1-

اللغوي.

اأن يتع���ّرف الط�ل���ب اإل���ى معن���ى المج����ز وهدف���ه في  2-

ال�ستعم�ل اللغوي.

اأن يتقن ا�ستخدام الحقيقة والمج�ز. 3-
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سر تعريُف الحقيقِة و المجاِز اللغوي)1):

الحقيقُة ِفي الأ�صِل: )فعيل( بمعنى ف�عل من حقَّ ال�سيُء اإذا َثبَت، اأو بمعَنى 

يء، اإذا اأثبّتُه. ْقُت ال�سَّ )مفعول( من قوِلهم: َحقَّ

َع لُه، ِفي ا�سطالِح التَّخ�ُطِب«)2). و ِفي ال�صطالِح: »ا�ستعم�ُل الَّلفظ فيَم� ُو�سِ

و المجـــاز فـــي الأ�صـــل: )مفعل( من ج�ز المك�ن يج���وزه، اإذا تعّداه، نقل الى 

الكلم���ة الج�ئزة � المتعدي���ة � معن�ه الأ�سلي، اأو المجوز به� ع���ن معن�ه� الأ�سلي، 

فعلى الأول هي ا�سم ف�عل، و على الث�ني ا�سم مفعول.

ـــَع َلُه, ِفي ا�صـــطالِح  لَّفـــظ ِفـــي غيـــِر َما ُو�صِ و فـــي ال�صـــطالِح: »ا�صـــتعماُل الَّ

, َمْع قرينٍة)3) َماِنعٍة ِمن اإرادِة َما و�صَع َلُه«)4). التَّخاُطِب, َعلَى وَجِه ي�صحُّ

)1)  في مق�بل المج�ز العقلي.
)2)  ف�للف���ظ قب���ل ال�ستعم����ل، وبعد الو�س���ع ل يت�سف ب�لحقيق���ة والمج�ز. وقولن� »فيما و�صـــع لـــه« مخرج للمج�ز والغل���ط، وقولن�: »في 
ا�صطالح التخاطب« مخرج لمثل ال�سالة اإذا ا�ستعملت عند اأهل ال�سرع في الدع�ء ف�إنه� مج�ز في ال�سطالح الذي وقع به التخ�طب، 

واإن ك�نت حقيقة ب��سطالح تخ�طب اأهل اللغة.

)3)  القرين���ة الح�لي���ة تع���رف من الأحوال المتعلقة بمق�م الكالم، ول تعرف من اللفظ المتكَلم ب���ه، اأم� القرينة اللفظية فال تعرف اإل من 
اللفظ نف�سه.

)4)  يفهم من هذا التعريف اأن المج�ز يتقوم ب�أمور ثالثة:
اأ- ا�ستعم�ل اللفظ في غير م� و�سع له.

ب- وج���ود عالق���ة ومن��سبة بين المعن���ى المو�سوع له اللفظ، والمعنى الم�ستعمل فيه. وفهم ذلك من قولن�: »على وجه ي�صـــح«، وبهذا الأمر 

يخرج الغلط عن كونه مج�زا؛ لأنه ا�ستعم�ل في غير م� و�سع له، بال وجه ي�سح.

ج- القرينة الدالة على اإرادة غير م� و�سع له، والم�نعة من اإرادة م� و�سع له.
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ِة الَّتي َته���ِدي اإليَه� الطبيع���ُة، لإي�س�ِح  والمج����ُز ِمْن اأح�س���ِن الَو�َس�ِئ���ِل البي�نيَّ

��ِمِع  ُه َعَلى عي�ِن ال�سَّ ٍة تك�ُد تعر�سُ فً� ب�سفٍة ح�ّسيَّ الَمْعَنى، اإْذ ِبِه َيْخُرُج الَمْعَنى مت�سِّ

ِلَه���َذا �سغف���ِت الَعَرُب ب�لَمَج�ِز، واآث�رْت���ُه َعَلى الحقيقِة ِفي ال�ستعم����ِل؛ لَمْيِلَه� اإَلى 

َقِة  للِة َعَلى َكْث����رِة مع�ني الألف�ِظ، وِلَم� ِفيِه ِمَن الدِّ �س����ِع ِفي الك�الِم، واإَلى الدَّ التِّ

ٌة)1). ف�ِس ِبِه �سروٌر واأريحيَّ ِفي التَّعبيِر، فيح�سُل للنَّ

ثّم اإّن المج�َز على ق�سميِن:

: وهو ا�ستعم�ُل اللفِظ ِفي غيِر َم� ُو�سَع لُه لعالقٍة، لمن��سبٍة بين الَمْعَنى  لغـــويُّ

 ، الحقيق���يِّ والمعنى المج�زيِّ - مع وجود قرينة م�نعٍة من اإرادِة المعنى الحقيقيِّ

وه���ي قد تكون لفظّي���ًة، وقد تكون ح�لّيًة، وكّلم� اأُطلَق المج����ُز، ان�سرَف اإلى هذا 

. والمج�ُز المر�سُل. المج�ِز، وهو المج�ُز اللغويُّ

: وه���و يجري في الإ�سن�ِد، بمعنى اأن يك���وَن الإ�سن�ُد اإلى غير من هَو لُه،  عقلـــيٌّ

نحو: ليل الع�بد ق�ئم ونه�ره �س�ئم، اإ�سن�د الو�سف وهو ا�سم الف�عل ق�ئم و�س�ئم 

ال���ى ف�علهم� الم�ستتر مج����ز عقلي بعالته الزم�نية، والقرين���ة وا�سحة ف�لليل ل 

يقوم والنه�ر ل ي�سوم.  

وف���ي هذا الدر�ِس �سنتعر�ُس للمج�ِز ِبَم� ُهَو مج����ٌز بغ�سِّ النَّظر َعْن تق�سيم�ِتِه 

� عالقَة م�س�بهٍة)2) اأو غيَر م�س�بهٍة)3). ب�عتب�ِر العالقِة الَّتي تكوُن اإمَّ

يقوُل ابُن العميِد)4):

��ْم�����ِس ���ُل���ِن���ي ِم�����َن ال�����سَّ ��يَق�����َم����ْت ُت���َظ���لِّ َع��������زُّ َع����َل����يَّ ِم�����ْن َن��ْف�����سِ
َ
َن���ْف�������ٌس اأ

)1)  ال�سور البي�نية، �س 222 .

)2)  وهو م� ي�سمى ب�ل�ستع�رة.
)3)  وهو م� ي�سمى ب�لمج�ز المر�سل.

)4)  ه���و الوزي���ر اأبو الف�سل محمد بن العميد نبغ في الأدب وعلوم الفل�سفة والنجوم، وقد برز في الكت�بة على اأهل زم�نه حتى قيل: »بدئت 
الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد« توفى �سنة 360هـ.
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سر

���ُل���ِن���ي وِم�������ْن ع���َج���ٍب ��ْم�����ِسق������َم�����ْت ُت���َظ���لِّ ���ُل���ِن���ي ِم�����َن ال�����سَّ ��ْم�����ٌس ُت���َظ���لِّ ���سَ

م�ِس  عِر؟ نالحُظ اأنَّ كلم���َة ال�سَّ ���ذي نالحُظُه ِفي َهَذي���ِن البيتيِن ِم���َن ال�سِّ َم���� الَّ

م�ِس الَّتي َنعرُفَه�، وِهَي  ق���د ا�سُتعِملْت ِفي معنيين: اأحُدهم� المعَنى الحقيق���ّي لل�سَّ

�ُء  ت���ي تظهُر ِفي الم�سرِق �سْبحً� وتختِفي عنَد الغروِب م�س�ًء، والث�ِني اإن�س�ٌن َو�سّ الَّ

َلًة  لَن� راأْيَن� �سِ م�َس في التالأْلوؤِ، وَهَذا الَمعَنى غيُر حقيقّي. واإَِذا ت�أمَّ الوجِه ي�سِبُه ال�سَّ

م�ِس والمعَنى الع�ر�ِس الَّذي ا�ْسُتْعِمَلْت فيه. وهذه  وعالقًة بين المعَنى الأ�سليِّ لل�سَّ

م�َس ِفي الإِ�سراِق،  العالق���ة هي الم�س�بهُة؛ لأَنَّ ال�سخ�َس و�سيَء الوجِه ُي�ْسِب���ُه ال�سَّ

ول يمك���ُن اأْن يلتب����سَ علين� الأَم���ُر فَنْفَهم مْن »�صـــم�س تظللنـــي« المعنى الحقيقّي 

م�ِس؛ لأَنَّ ال�سم�َس الحقيقّية ل ُتَظلِّل، فكلمة »تظللني« - اإذن - تمنُع ِمْن اإِرادِة  لل�سَّ

نَّ المعنى المق�سوَد هو المعنى  ���ى قرينًة دالًة على اأَ الَمعَن���ى الحقيقّي؛ وِلَهَذا ت�سمَّ

الجديُد الع�ر�ُس.

وق�َل اأبو تّم�م)1):

�َسْيِفِه ��ِرُب  َم�����سْ م���ت  حّتى  م���َت  وم��� 
(3(

ْمُر ْرِب واْعَتلَّْت عليه الَقن� ال�سُّ ِمن ال�سَّ

الم���وُت ِمْن �س�أِن الأحي�ِء، فال يم���وُت اإلَّ َمْن ك�َن حيً�. وَهذا حقيقّي ِفي لفظة 

)1)  حبي���ب ب���ن اأو����س بن الح�رث الط�ئي188 - 231 هـ / 803 - 845 م. اأحد اأمراء البي����ن، ولد بج��سم )من قرى حوران ب�سورية(، ورحل 
اإلى م�سر، وا�ستقدمه المعت�سم اإلى بغداد، ف�أج�زه وقّدمه على �سعراء وقته، ف�أق�م في العراق، ثم ولي بريد المو�سل، فلم يتم �سنتين 

حتى توفي به�. اخُتِلَف في التف�سيل بينه وبين المتنبي والبحترّي، له ت�س�نيف، منه� فحول ال�سعراء، وديوان الحم��سة، ومخت�ر اأ�سع�ر 

القب�ئل... 

)2)  م�س���رب ال�سي���ف: ح���ّده، والقن�: الرم�ح، وال�سمر: الرم�ح اأي�س���ً�، اأي لم يمت في �س�حة الحرب حتى َتَثّل���م �سيفه و�سعفت الرم�ح عن 
المق�ومة.

)3)  يق���ول اب���ن ابي الحديد في �سرح نه���ج البالغة: �سمعت النقيب اأب� زيد يحيى بن زيد العلوّي الب�س���رّي، يقول: ك�أن اأبي�ت اأبي تّم�م في 
 :Q محمد بن حميد الط�ئي م� قيلت اإل في الح�سين

اإل��ي��ه ال��ِح��َف���ُظ ال��ُم��رُّ وال��ُخ��ُل��ُق ال��َوْع��ُر وق���د ك����ن ف����وُت ال���م���وت ���س��ه��اًل ف���رّده

الكفُر ون���ف�������ٌس ت���ع����ُف ال�����س��ي��َم ح��ت��ى ك���أن��ه دون���ه  اأو  ْوِع  ال�����رَّ ي��وم  ال��ك��ف��ُر  ه��و 

الح�سر ف����أث���ب���َت ف���ي م�����س��ت��ن��ق��ِع ال���م���وت ِرج��ل��ه اأخَم�سك  تحت  من  له�:  وق���ل 

ِرَت������َرّدى ث��ي���ب ال��م��وت ح��م��رًا ف��م��� اأت��ى ُخ�سْ �ُسْند�ٍس  م��ن  وه��ي  اإل  الليُل  له� 
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يِف  يِف َقد َم�َت، وم�سرُب ال�سَّ �عر يقوُل: اإنَّ م�سرَب ال�سَّ »مات« الأولى ولكنَّ  ال�سَّ

جم����ٌد َل حي�َة فيِه، فكي���َف ي�سيُر ميتً�؟ اأَل َنَرى اأنَّ ا�ستعم�َل لفظِة »مات« الث�نية 

يِف ُه���َو ا�ستعم�ٌل ِفي غيِر َم� و�س���َع لُه لوجوِد عالقٍة ِه���َي الم�س�بهُة َبيَن  ِف���ي ال�سَّ

فِع منُه  يِف ُهَو انك�س�ُرُه وعدُم النَّ �عُر بموِت ال�سَّ اللفظتي���ِن حيُث اإنَّ َم� ق�سَده ال�سَّ

َفُه���و ك�لميِّت، ولك���ْن كيَف عرْفَن� اأنَّ اللفَظَة ا�سُتعِمَلْت ف���ي غيِر معن�َه� الحقيقّي 

َن� َعَلى َذلَك؟ اإنَّه� كلمُة »م�صــــرُب �صــــيفه« فهي قرين���ٌة تدلُّ على اأنَّ  وَم���� الَّذي دلَّ

ى َهِذِه  المعَن���ى الم���راَد في »مــــات« الث�ني���ة لي�َس المعَن���ى الحقيقَي للم���وِت وُت�سمَّ

القرينُة لفظيًة.

ى مطرًا يهطُل على �سيِف الدولِة)1):
َ
ي حيَنَم� َراأ يقوُل المتنبِّ

ُعج�ِب)2)ِل���َع���ي���ن���ي ُك�������لَّ َي��������وٍم ِم����ن����َك َح����ظٌّ م�������ٍر 
َ
اأ ف���ي  ِم���ن���ُه  ���ُر  َت���َح���يَّ

َع��ل��ى ُح�����س���ٍم �َسح�ِب)3)ِح��م���َل��ُة ذا ال��ُح�����س���ِم  َعلى  ال�َسح�ِب  ذا  َوَم��وِق��ُع 

ن�ستطيُع بعَد الأمثلِة الَّتي ذكرَن�َه� اأْن ندرَك في البيِت الث�ِني للمتنّبي اأنَّ كلمَة 

»ح�صـــام« الث�نيَة ا�سُتعملْت في غيِر معن�َه� الحقيق���ّي لعالقِة الم�س�بهِة بيَن �سيِف 

ِل الأَخط����ِر. اإلَّ اأنَّ الف�رَق اأنَّه في الأمثلِة ال�س�بقِة ك�نْت  الدول���ِة والح�س�ِم ِفي َتحمُّ

القرين���ُة الداّلُة على ع���دِم اإرادِة الَمعَنى الحقيقّي لفظيًة اإلَّ اأنَّ القرينَة هن� ُتفهُم 

ِمَن المق�ِم، فهي ح�ِلّيٌة، وكذلَك الح�ُل في كلمِة »�صحاب« الأَخيرة ف�إِنَّه� ا�سُتعملْت 

ح�ِب في الكرِم، والقرينُة  لتدلَّ على �سيِف الدولِة لعالقِة الم�س�بهِة بينه وبيَن ال�سَّ

ٌة اأي�سً�)4). ح�ِليَّ

)1)  علي بن عبد اهلل بن َحْمدان التغلبّي الربعّي، اأبو الح�سن، �سيف الدولة الأمير، �س�حب المتنبي وممدوحه. 303 - 356 هـ / 915 - 967 م، 
يق�ل: لم يجتمع بب�ب اأحد من الملوك بعد الخلف�ء م� اجتمع بب�ب �سيف الدولة من �سيوخ العلم ونجوم الدهر! ولد في مي�ف�رقين )بدي�ر 

بك����ر(، ون�س�����أ �سج�عً� مهذبً� ع�لي الهمة.وملك وا�سطً� وم� ج�وره�، وم�ل اإلى ال�س�����م ف�متلك دم�سق، وع�د اإلى حلب فملكه� �سنة 333ه�، 

وتوفي فيه�، ودفن في مي�ف�رقين.

َر: اأ�سله� تتحير حذفت منه� اإحدى الت�ءين.يقول كل يوم ترى عيني منك �سيئً� عجيبً� تتحير منه. )2)  َتَحيَّ
)3)  الِحَم�لة التي يحمل به� ال�سيف وهي المحمل - اأي�سً� - يقول �سيف حمل �سيف� و�سح�ب يمطر على �سح�ب هذا هو العج�ب.

)4)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س )بت�سّرف(



119

أا
سح
ُ سر
وص
رم
ا س
ُا  ص
مو

جسر
ا  ة
يد
غد

سر

ومم� ذكرن� يتَّ�سُح اأنَّ الكلم�ِت: �سم�ٌس، وم�َت، وُح�س�ٌم، و�سح�ٌب،ا�سُتعملت في 

غير معن�ه���� الحقيقّي لعالقٍة وارتب�ٍط بين المعن���ى الحقيقّي والمعنى الع�ر�ِس. 

ى كلُّ كلمة من هذه مج�زًا لغويًّ�. وت�سمَّ

القواعد الرئي�سة

َع َل���ه ِلَعالقة مع َقرينٍة  : ُهَو اللف���ُظ الُم�ْستْعَمُل في غير م� ُو�سِ الَمَجـــاُز الّلَغـــويُّ

م�ِنع���ٍة ِم���ْن اإِراَدِة المْعَن���ى الحقيق���ي. والَعالقُة َبْي���َن اْلَمْعَنى الحقيق���ي والمعنى 

المج����زيِّ قْد تكوُن الُم�َس�َبه���َة، وقد تكوُن غيَره�، والَقريَنُة ق���د تكوُن لفظيًة وقد 

ًة. تكوُن َح�ِليَّ

ت������م������اري������ن

فـــي الأبيـــات الآتيات كلمـــات متكررة اأو مثّنـــاة اأو مجموعة بع�صـــها اأو بع�س 

اأفرادها مجاز وبع�صها حقيقية؛بيَِّن المجاز مع ذكر العالقِة والقرينِة لفظيًة 

اأَو حاليًَّة.

ى بم�سر: - ق�ل اأبو الطيب حين مر�س ب�لحمَّ

ِطب�ري ا�سْ َم��ِر���سَ  فم�  اأم��َر���سْ  اع��ت��َزام��يف����إْن  ُح����مَّ  َف���َم����  ْح����َم����ْم 
ُ
اأ َواإْن 

وق�ل حينم� اأْنذر ال�سح�ُب ب�لمطر وك�ن مع ممدوحه:

��ح���ُب وق���د َق��َف��ْل��ن��� ��ح���َب���َت���َع���ّر����سَ ل��ي ال�����سّ ال�����سّ َم��ع��ي  اإّن  اإل���ي���َك  ف��ُق��ل��ُت 

وق�ل اآخر: -
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ع���ِزي���زٌه ع��ل��ى  ج������رْت  واإِْن  ِك�����راُمِب�����الدي  ع���ل���يَّ  ���وا  ���نُّ ����سَ واإْن  وق���وم���ي 

ق�ل المتنبي في المديح: -

ال�����ّروَم عنُهُم َت���ْط���ُرُد  ب��َخ��ْي��ٍل  َوال��َج��ْدَب���ف��َي��ْوم��ً�  الفقَر  ت��ط��ُرُد  ب��ُج��وٍد  َوَي��ْوم��ً� 

وق�ل اأي�سً�: -

�َسَم�ِئِه في  التي  ال�ّسم�ُس  َزاَل���ِت  ُم��ط���ِل��َع��َة ال�����ّس��م�����ِس ال��ت��ي ف��ي ِل��َث���ِم��ِهَف��ال 

وق�ل اأي�سً�: -

الَوغى ف��ي  ب�َسيٍف  ُت���َرى  َعَليَك  �ِمَع��ْي��ٌب  م�سَ ب�ل�سّ �ُم  ْم�سَ ال�سّ َنُع  َي�سْ َم� 

وق�ل اأي�سً�: -

الأْر�ُس اعتّلِت  الدْولِة  �سيُف  اعتلَّ  الَمح�ُساإذا  َوالكَرُم  والب�أ�ُس  فْوَقه�  َوَم��ْن 

وق�ل َيرثي اأخت �سيف الدولة: -

��ي��ِن َغ���ِئ��َب��ٌة ��ْم�����سَ ��ي��ِن ل��م َت��ِغ��ِبَف��َل��ْي��َت ط���ِل��َع��َة ال�����سّ َوَل���ي���َت غ���ِئ��َب��َة ال�����ّس��ْم�����سَ

ق�ل ال�س�عر: -

ْي��ُت��َه���
َ
َج��ى وراأ َف���ك����ن ِك���الن���� ن����ِظ���ًرا َوْح������َده َب�����ْدَراَوق���ْد َن��َظ��رْت ب���ْدُر ال��دُّ

ق�ل المتنبي: -

�َسْعِره� م��ن  َذواِئ�����ٍب  َث���الَث  ��َرْت  ف���ي َل���ْي���َل���ٍة َف���������أَرْت َل���َي����ل���َي اأْرَب����َع�����َن�����سَ

ق�ل المتنبي: -

بَوْجِهه� ��م���ِء  ال�����سّ َق��َم��َر  ف����أَرْت���ن���َي ال��َق��َم��َري��ِن ف��ي وْق����ٍت َم��َع���وا���س��َت��ْق��َب��َل��ْت 



121

أا
سح
ُ سر
وص
رم
ا س
ُا  ص
مو

جسر
ا  ة
يد
غد

سر

للمطالعة

من �صعرائنا: ال�صيخ محمد نجيب مروة )1)

ال�سي���خ محّمد نجيب مروة ابن ال�سيخ ب�قر اب���ن ال�سيخ محّمد ح�سين ال�سهير 

ب�لح�ف���ظ. ول���د في قرية الزراري���ة حوالي �سنة 1299 وتوفي �سن���ة 1376 ه�. في 

قري���ة عيث� ال���زط )الجبل( من جب���ل ع�مل ودفن فيه����. ن�س�أ وترع���رع في قرية 

�سلع���� الع�ملّية، فم� دخل مدر�سة ول قراأ عند معّلم، غير اأّن والدته ّعلمته مب�دئ 

الق���راءة والكت�بة، اأّم���� والده فك�ن م�سغوًل عنه ب�أ�سف�ره الكثي���رة، ولّم� �سّب تتّبع 

الكتب وال�سيوخ، ف�أتق���ن اللغة وقواعده�، و�سلك طريق ال�سعر الُفَك�ِهَي حّتى غدا 

علم���ً� فيه. ولقد ك�ن محّدثً� طلق الل�س����ن وراويًة ُمْتِقنً� يحفظ الكثير من الأخب�ر 

والن���وادر، ويرويه� ب�أ�سلوب �سّيق م� جعل الن��س على اختالف طبق�تهم يت�سّوقون 

اإل���ى مج�ل�سته ويت�س�بقون اإلى ال�ستمت�ع ب�أح�ديث���ه واأ�سع�ره، على اأّنه في مواقف 

الج���ّد يكون في �سعره ج�ّدًا �س�رمً� كم� �ست���رى في ق�سيدته الفل�سطينية الميمّية 

الآتي���ة، وفي ه���ذه الأبي�ت اّلتي نظمه� اإب�ن ا�ست���داد المظ�لم التركية في الحرب 

الع�ّمة الأولى مخ�طبً� العرب: 

وي��ن��ث��ن��ي َق������ِد  ال�����رُّ ب��ع��د  ف��ل��ُي��ِف��ْق  ن�ئِم األ  ك��ّل  غلم�ِنَكْم  م��ن  ال��ح��رب  اإل��ى 

�سقت وق��د  ال��ق��ع��وُد  ه��ذا  متى  ���ِرِمفحّتى  ���سَ ك��ّل  ْوَداِج���ُك���م 
َ
اأ من  الترك  بنو 

وله اأي�سً�:

ل��ف������س ال�����س��ع��ر م���ن ت��ح��ت��ي وف��وق��ي ل��ع��م��ري ل���و ج��ل�����س��ت م���ك����ن ���س��وق��ي

ت���ك���ّل���ف���ن���ي ف��ت�����س��ل��ب��ن��ي ال�������س���ع���وراول�����ك�����نَّ ال�����ن�����وائ�����ب ف�������وق ط���وق���ي

)1)  ال�سيد مح�سن الأمين، اأعي�ن ال�سيعة، ج 9، �س 214.
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ومن طرائفه قوله)1):

ُم���ْف���َت���ِت���ن���ً� غ������دا  ق����د  ����س���ي���ٍخ  ب����ف����ت�����ٍة ع����ق����ُل����ُه م���ن���ه���� ان����َب����َه����ْرُربَّ 

���ْم���َر ال��ق��ن��� ق���َم��ُت��َه��� ��ْر  ق���د ح���ك���ْت ����سُ ال��ِق�����سَ ي�سكو  ع��ق��ُل��َه���  ل��ك��ْن  ���س���َح 

ت���رى ي�����وم�����ً�  اأب���������س����ْرَت����َه�����  ج�����س��َم��َه��� اأ�����س����َب����ُه �����س����يٍء ب���ل��ب��ق��ْر واإذا 

م���ق���ل���ٍة َح���������ْوَل ك����م����ي����زاِن ال�����َج�����َزْر ق����د َرَم�����ْت�����ُه ب�������س���ه����ِم ال���ل���ْح���ِظ م��ن

���ع���ِرْي م���� اّل�����ذي ق���د ���س���َق��ُه ع���ن���ده���� ح����ّت����ى راآه���������� ك����ل���َق���َم���ْر ل��ي��َت ����سِ

ــــْر«����س����أل���ْت���َه���� ال��ب��ع�����سُ م���ن ج����راِت���َه���� اأت��ح��ّب��ي��َن »َعــــــِلــــــْي« ق����ل���ت: »َفــــ�ــــصَ

»ف�صر«: لغة ع�مية، ومعن�ه� »خاَب«.  (1(



أهداف الدرس

الدرس الحادي عشر

االستعارُة التصريحيُة واْلَمكنيَُّة

اأن يتعّرف الط�لب اإلى ال�ستع�رة بق�سميه�. 1-

اأن يمّيز بين ال�ستع�رة الت�سريحية والمكنية. 2-

اأن يتعّرف اإلى بالغة ال�ستع�رة المكنية وجم�له�. 3-
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سّ االستعارُة التصريحيُة والَْمكنيَُّة:

تعريُفَها: ال�ستع�رُة لغًة: ِمن قولِهم، ا�ستع�َر الم�َل: اإذا طلَبه ع�ريًة.

َع َل���ُه لعالقِة الم�س�بهِة َبيَن  وا�صـــطالحاً: ه���ي ا�ستعم�ُل اللفُظ في غيِر َم� ُو�سِ

الَمعَن���ى الحقيق���ي والمعنى الم�ستعمِل في���ِه، مع قرينٍة �س�رفٍة ع���ن اإرادِة المعَنى 

. الأ�سليِّ

ومعن���ى ت�سريحية اأي م�سرح فيه� بلفظ الم�سبه به الذي ا�ستعمل في الم�سبه 

واأري���د به الم�سبه، ومعنى مكني���ة اأي مخفي فيه� لفظ الم�سب���ه به ا�ستغن�ء بذكر 

�سيء من لوازمه، فلم يذكر فيه� من اأرك�ن الت�سبيه �سوى الم�سبه.

وق���د �سبَق اأنَّ الت�سبي���َه اأوُل طريقٍة دلْت عليه���� الطبيعُة، لإي�س����ِح اأمٍر يجهُله 

المخ�ط���ُب، بذك���ر �سيٍء اآخر، مع���روٍف عن���َده، ليقي�َسه عليه، وقد نت���َج من هذه 

ِه  ِه به اأو الم�سبَّ الطريق���ة، طريقة اأخرى في تراكيِب الكالِم، َترى ِفيَه� ذكَر الم�سبَّ

فقط)1) وترى ال�ستع�رة ت�سبيهً� حذف اأحد طرفيه.

ى هذه ب� »ال�صتعارِة«، وقد ج�ءْت هذه التراكيُب الم�ستملُة َعَلى ال�ستع�رِة  وُت�سمَّ

�صجاعاً 
ً
)1)  ف�ل�ستع�رُة لي�ست اإل ت�سبيهً� مخت�سرًا، لكنه� اأبلُغ منُه كقولك: راأيُت اأ�سدًا في المدر�سِة، ف�أ�سُل هذه ال�ستع�رِة  »راأيُت رجال 

كالأ�صـــِد فـــي المدر�صـــِة« فحذف���َت الم�سبهَّ » لفـــُظ رجٍل« وحذفَت الأداَة ����� الك�ف - وحذفَت وج���َه ال�سبِه »ال�صـــجاعَة« واألحقتُه بقرينٍة 

»المدر�صِة« لتدلَّ على اأنَك تريُد ب�لأ�سِد �سج�عً�.
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اأبل���َغ ِمن تراكيِب الت�سبيِه، واأ�سدَّ وقع���ً� في نف�ِس المخ�َطِب؛ لأنَّه كلََّم� ك�َنْت داعيًة 

، ومنزلُته� في البالغِة  اإَِل���ى التحليِق في �سم�ِء الَخَي�ِل، ك�َن وقُعه� في النف�ِس اأ�سدَّ

اأعَلى.

مراُء الكالِم من اأنواع ِ�سور ال�ستع�رِة البديعِة، اّلتي ت�أخُذ بمج�مِع 
ُ
وم� يبتكُرُه اأ

هم� وعواطفُهم� هو �سرُّ بالغِة ال�ستع�رِة. الأفئدِة، وتملُك على الق�رئ وال�س�مِع لبَّ

فم���َن ال�س���وِر المجمل���ِة اّلتي عليه���� ط�بُع البت���ك�ر وروعُة الجم�ِل ق���وُل اأمير 

:Qالموؤمنين

ْهِلِه, َفـــاإِنَّ النَّا�َس َقِد  َهـــا النَّا�ـــُس: َل َت�ْصَتْوِح�ُصـــوا ِفـــي َطِريِق اْلُهَدى ِلِقلَّـــِة اأَ يُّ
»اأَ

َها النَّا�ـــُس: اإِنََّما َيْجَمُع  يُّ
ـــيٌر, َو ُجوُعَها َطِويٌل. اأَ اْجَتَمُعـــوا َعلَى َماِئَدٍة �ِصـــَبُعَها َق�صِ

ُ ِباْلَعَذاِب  ُهُم اهللَّ ْخُط, َو اإِنََّما َعَقَر َناَقَة َثُموَد َرُجٌل َواِحٌد, َفَعمَّ �َصا َو ال�صُّ النَّا�َس الرِّ

َبُحوا ناِدِميَن..«)1).  �صْ
�َصا, َفَقاَل - �ُصْبَحاَنُه-: »َفَعَقُروها َفاأَ وُه ِبالرِّ ا َعمُّ َلمَّ

َن�أُخ���ُذ ِم���ْن كالِم اأمي���ِر الموؤمني���َنQ ا�ستعم�َله لفَظ���َة الم�ِئ���دِة ا�ستعم�ًل 

مج�زي���ً�، ف����إنَّ المراَد ِم���َن الَم�ِئ���َدِة »الدنيـــا«، والعالَق���ُة بينُهَم� ِه���َي الم�س�َبَهُة 

ن ت�سبيهً� ُحِذف مْنُه  لَن� َهَذا الَمَج����َز، َراأْيَن� اأنَّه ت�سمَّ والَقٍريَن���ُة لفظيٌة)2). واإَذا َت�أَمَّ

ع�ِء  ِه بِه »المائدة« ليقوَم مق�َمه ب�دِّ ِه »الدنيا«، وا�سُتِعيَر له َلْفُظ الم�سبَّ لفُظ الم�سبَّ

ِه، وَهَذا اأبعُد مدًى ِفي الَبالَغِة، واأدَخُل في الُمب�َلَغِة،  َه ِبِه ُهَو َعيُن الم�سبَّ اأنَّ الم�سبَّ

ُه ِبِه م�سّرحً� ِبِه ِفي َهَذا الَمَج�ِز  � ك�َن الم�سبَّ ى َهَذا المج�ُز »ا�صـــتعارًة«، ولمَّ وُي�سمَّ

�سّمَي ا�ستع�رًة ت�سريحيًة.

ِعُظـــوا - ِعَباَد اهلِل - ِباْلِعَبـــِر النََّواِفِع,  وم���ن كالم لأمير الموؤمنينQ»..َفاتَّ

ْكـــِر  ِبالذِّ اْنَتِفُعـــوا  َو  اْلَبَواِلـــِغ,  ـــُذِر  ِبالنُّ اْزَدِجـــُروا  َو  ـــَواِطِع,  ال�صَّ ِبـــاْلآِي  َواْعَتِبـــُروا 

)1)  نهج البالغة، خطب الإم�م عليQ ج2، �س181.
)2)  مر معنى ذلك في در�س المج�ز.
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سّ

َواْلَمَواِعِظ, َفَكاأَْن َقْد َعِلَقْتُكْم َمَخاِلُب اْلَمِنيَِّة..«)1).

لف���َظ ا�سُتعِمَل ِفي غيِر معَن�ه  حي���ُث اإنَّ الَمِنّيَة َل َمَخ�ِل���َب َلَه�، فَيعِني اأنَّ َهَذا الَّ

هْت  ٍة، اذًا َفُهَو َمَج�ٌز،  وَقْد �ُسبِّ الحقيقّي لعالقٍة ِهي الم�س�بهُة كذلَك، وبقرينٍة لفظيَّ

ه المنيَة ب�لوح�ِس  ْن ي�سبِّ
َ
فيِه المنيُة ب�لمفتِر�ِس بج�مٍع الَقتِل، ف�إنَّ الَّذي ُيفَهُم منُه اأ

ُة ك�لوح�ِس ينه�ُسُكم بمخ�ِلِبِه، ثمَّ ُحِذَف  �سُل الكالِم َقد علقْتُكم المنيَّ
َ
المفتِر�ِس، ف�أ

ـــِة«، على تخيُِّل اأنَّ المنيَة َقد تمثَّلْت  �َر »َقْد َعِلَقْتُكْم َمَخاِلُب اْلَمِنيَّ الم�سّب���ُه ِبِه ف�سَ

ِه بِه المحذوِف ب�سيٍء ِمْن َلواِزِمِه  ِفي �سورِة وح����سٍ ق�ِتٍل ذي مخ�لٍب، وُرمَز للم�سبَّ

يت »ا�صتعارة  ُه ِبِه ِفي َهِذِه ال�ستع�رِة مْحتَجبً� �ُسمِّ � ك�َن الم�سبَّ وُهَو »مخالُبها«، ولمَّ

عِر: ًمكنيًة«، ومثُل َذلَك ُيَق�ُل ِفي َهَذا البيِت ِمَن ال�سِّ

ظ��ف���َره���
َ
اأ ��َب��ت  ن�����سَ

َ
اأ ��ُة  ال��َم��ِن��يَّ َواإِذا 

)2(

َتنَفُع ل  َت��م��ي��َم��ٍة  ُك�����لَّ  ل���َف���ي���َت 
َ
اأ

ُبَع للمنيِة  ، وا�ستع����َر ال�سَّ ُب���ِع، بج�مِع الغتي�ِل ف���ي كٍلّ َه المني���َة، ب�ل�سَّ فق���د �سبَّ

وحذَفه، ورمَز اإليه ب�سيٍء من لوازمِه، وهو الأظف�ُر على طريق ال�ستع�رِة المكنيِة.

)1)  نهج البالغة،خطب الم�م علي Q ج1، �س 148.
ِرّي. �س�عر فحل، مخ�سرم، اأدرك  ث اأبو ُذوؤيب من بني ُهَذيل بن ُمْدِرَكَة الُم�سَ يب الهذلي 27 هـ / 648 م ُخَويلد بن خ�لد بن محرِّ )2)  اأبو ُذوؤَ
الج�هلية والإ�سالم، و�سكن المدينة وا�سترك في الغزو والفتوح، وع��س اإلى اأي�م عثم�ن فخرج في جند عبد اهلل بن �سعد بن اأبي ال�سرح 

اإلى اإفريقية �سنة )26 ه�( غ�زيً�.

ف�سهد فتح اإفريقية وع�د مع عبد اهلل بن الزبير وجم�عة يحملون ب�سرى الفتح اإلى عثم�ن، فلم� ك�نوا بم�سر م�ت اأبو ذوؤيب فيه�.

وقيل م�ت ب�إفريقية.

اأ�سهر �سعره عينية رثى به� خم�سة اأبن�ء له اأ�سيبوا ب�لط�عون في ع�م واحد مطلعه�: 

»اأَِمَن الَمُنوِن وَرْيِبِه تتوّجُع«.

ق�ل البغدادي: هو اأ�سعر هذيل من غير مدافعة. وفد على النبيP ليلة وف�ته، ف�أدركه وهو م�سّجى و�سهد دفنه.

له )ديوان اأبي ذوؤيب(.
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القواعد الرئي�سة

، وه���َي َت�ْسبيٌه ُح���ِذَف اأَحُد َطرَفْي���ِه، َفعالقته�  ال�ْسِتع����َرُة ِمَن المج����ز الّلَغويَّ

الم�س�بهُة دائمً�، وهي ق�سم�ِن:

ه بِه. 1- َح فيه� بَلفِظ الم�سبَّ رِّ ريحّيٌة، وهي م� �سُ َت�سْ

ُه بِه وُرِمَز لُه ب�سيء ِمْن لوازمه. 2- ٌة، وهي م� ُحِذَف فيه� الم�َسبَّ َمكِنيَّ
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ت������م������اري������ن

عيِِّن الت�صريحيَة والمكنيَة من ال�صتعارات الآتية مع بيان ال�صبب: 1-

: ق�ل دعِبل الُخَزاِعيُّ

���ْل���ُم ِم������ْن َرُج������ٍل فبكىل َت���ع���َج���ب���ي ي����� ����سَ ب���راأ����س���ِه  ال��م�����س��ي��ُب  ���س��ح��َك 

ق�ل ال�س�عر:

ع��ي��وُن��ه��� لح��ظ��ْت��ك  ال�����س��ع���دُة  م��������ُنواإِذا 
َ
َن������ْم ف����ل���م���خ����ِوُف ك���لُّ���ُه���نَّ اأ

ُف دخول ر�سوِل الّروم على �سيف الدولة: ق�ل المتنبي َي�سِ

دَرى َفم�  الِب�س�ِط  في  َيم�ِسي  يْرَتقيَواأْق��َب��َل  الَبْدِر  اإلى  اأْم  َي�سَعى  الَبحِر  اإلى 

وق�ل تع�ل���ى على ل�س�ن زكري���� Q: {ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ})1).

وق�ل البحتري:

َوَذَخ������ِئ�����ُرْه َف��َم��� َق���َت��َل��ْت َع��ْن��ُه ال��َم��َن���َي��� ُج���ُن���وُدُه اأْم�����اَلُك�����ُه  َداَف����َع����ْت  َوَل 

�صع الأ�صماء الآتية في جمل بحيث يكون كلُّ منها ا�صتعارة ت�صريحية مرة,  2-

ومكنية اأخرى:

ال�صم�س - البلبل - البحر - الأزهار - البرق.

)1)  �سورة مريم، الآية:4.
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للمطالعة

بالغُة ال�صتعارِة)1):

لف�ظه، والث�نية 
َ
ولى ت�أْليف اأ

ُ
نَّ بالغة الت�سبيه اآتيٌة من ن�حيتي���ن: الأ

َ
�سب���ق لك اأ

ذه�ن، ل يج���وُل اإِّل ف���ي نف�س اأدي���ٍب وهب اهلل له 
َ
���ه ب���ه بعيد ع���ن الأ ابت���ك�ر م�سبَّ

�سي�ء، واأودعه قْدرًة على 
َ
به الدقيقة بين الأ ف وج���وه ال�سَّ ا�ستع���داًدا �سليمً� في تعرُّ

رْبِط المع�ني وتوليِد بع�سه� من بع�س اإلى مدًى بعيٍد ل يك�د ينتهي.

ى ه�تين الن�حيتين، فبالغته� من ن�حية اللفظ،  و�سرُّ بالغة ال�ستع�رة ل يتعدَّ

اأنَّ تركيبه���� يدّل على تن��س���ي الت�سبيه، ويحْمُلَك عمًدا عل���ى تخيُّل �سورة جديدة 

نه الكالم من ت�سبيه خفيٍّ م�ستور. ُتْن�سيك َرْوَعُته� م� ت�سمَّ

انظر اإِلى قول الُبْحُتِريِّ في الفتح بن خ�ق�ن:

ح�نَيٍة ال��ع���ف��ي��َن،  على   ، ب��َك��فٍّ َط��ّم���ِحَي�سُمو  ال��َع��ل��ي���ِء  اإل���ى  َوَط����ْرٍف  َتهمي، 

بُّ َوْبَلَه� على الع�فيَن  ه وقد تمثَّلْت في �س���ورة �سح�بٍة هتَّ�نٍة ت�سُ األ�س���َت ترى كفَّ

 في 
َ
ال�س�ئلي���ن، واأنَّ هذه ال�سورة قد تمّلكْت عليك م�س�عرك، ف�أْذهلْتَك عّم� اختب�أ

الكالم من ت�سبيه؟

� بالغُة ال�ستع�رة من حيُث البتك�ُر وَرْوَعة الخي�ل، وم� تحدثه من اأثٍر في  واأمَّ

نفو����س �س�معيه�، فمج�ٌل ف�سيٌح لالإبداع، ومي���داٌن لت�س�بق الُمِجيدين من ُفر�س�ن 

الكالم.

ن���ه - في و�سف الن�ر: {ہ  ہ   ھ  ھھ  ھ ے   انظ���ر اإلى قوله - عزَّ �س�أْ

ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ   ڭ      ڭ})2)، ترت�س���ْم اأم�م���ك الن����ر ف���ي �س���ورة مخلوِق 
)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 95 - 96.

)2)  �سورة الملك، الآية: 8.
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��ٍس ُمْكَفِهرِّ الوجه ع�ب�ٍس يغلي �سدُره حقًدا وغيظً�. ْخٍم بطَّ �سَ

ثّم انظر اإلى قول اأبي العت�هية في تهنئِة المهديِّ ب�لخالفة:

ُر اأْذي�������َل������ه�������اأت�������ْت�������ُه ال������ِخ������اَلَف������ُة ُم�����ْن�����ق������َدًة اإَل���������ْي���������ِه ُت���������َج���������رِّ

َلة َمُلوٌل ُفِتَن الن��س به���� جميعً�، وهي ت�أْبى  تج���ْد اأنَّ الِخالفة غ�دٌة هيف����ُء ُمَدلَّ

عليه���م وت�سدُّ اإِعرا�سً�، ولكنه� ت�أْتي للمهدي ط�ئعة في دلل وجم�ل تجرُّ اأَذي�له� 

ذًل وخفًرا.

ه���ذه �س���ورة ل �سّك رائعة اأَْبدع اأَبو العت�هية ف���ي ت�سويره�، و�ستبقى ُحلوة في 

الأ�سم�ع حبيبًة اإِلى النفو�س م� بقي الزم�ن«.

يِّ في الوَداع: �سِ وانظر اإلى قول ال�سريف الرَّ

َوِب�����َن������ َم������ ِب����َن����� ِم�������َن الأ������س�����واِقَن�����س��ِرُق ال���ّدم���َع ف��ي ال��ُج��ي��وِب َح��ي���ًء

ه���و ي�س���رق الدمع حّت���ى ل ُيو�س���َم ب�ل�سعف والَخ���ور �س�عَة ال���وداع، وقد ك�ن 

ي�ستطي���ع اأن يقول: »َن�صـــُتر الدمع فـــي الجيوب حياًء«؛ ولكّنه يري���د اأن ي�سمو اإِلى 

نه�ي���ة الُمْرتَقى في �سح���ر البي�ن، ف�إنَّ الكلمة »ن�ْصـــِرُق« تر�ُسم ف���ي خي�لك �سورًة 

ل�س���ّدة خوف���ه اأَْن يظهر فيه اأثٌر لل�سعف، ولمه�رت���ه و�سرعته في اإِخف�ء الدمع عن 

عيون الرقب�ء.





أهداف الدرس

الدرس الثاني عشر

االستعارة التمثيلية

اأن يتعّرف الط�لب اإلى ال�ستع�رة التمثيلية. 1-

اأن ُيح�سن ا�ستخدام ال�ستع�رة التمثيلية. 2-





135

ية
يس
مش
سرا
مة 
كص
لا

سّ

االستعارة التمثيلية:

يق�ّس���م البالغيون الإ�ستع�رة من جهة الإف���راد والتركيب اإلى ق�سمين: مفردة، 

ومركبة.

ال�صـــتعارة المفـــردة: وهي م� ك�ن الم�ستع����ر فيه� لفظً� مفردًا، كم� هو الح�ل 

في الإ�ستع�رة الت�سريحية والمكنّية، وقد �سبقت الإ�س�رة اإليهم�.

ال�صتعارة )المركبة( التمثيلية: وهي م� ك�ن الم�ستع�ر فيه� مثاًل، اأو تركيبً�، 

ا�ستعمل في غير م� و�سع له مع وجود عالقة م�س�بهة بين الم�ستع�ر منه والم�ستع�ر 

له. وهذا النوع من ال�ستع�رة فيه روائع التعبير الفني ي�ستخدمه الأديب عن طريق 

قول م�أثور، اأو حكمة، اأو مثل م�سروب.

تاأّمل الأمثلة التالية:

ق�ل اهلل تع�لى: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ})1).

ق�ل المتنبي:

ب������رزًة ال��ل��ي��ث  ن���ُي���وب  راأي�������َت  اإذا  ي��ب��ت�����س��ُم  ال���ل���ي���َث  اأّن  ���نَّ  ت���ظ���نَّ ف����ال 

)1)   �سورة الح�سر، الآية: 2.
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ق�ل ال�س�عر:

م�������ي������ة ك�������لَّ ي������وٍم ع������ّل������م������ه ال������رِّ
ُ
ف���ل���م���� ا�����س����ت����دَّ �����س�����ع����ُده رم����ن���ياأ

روي عن النبّيP: »ل يلدغ الموؤمن من ُجحٍر مرتين«)1).

ج�ء في المثل: »لكّل جواد كبوة, ولكل �صارم نبوة«.

ب�لت�أّم���ل ب�لأمثلة ال�س�بق���ة، تجد اأّن كاّلً منه� يّت�س���ل بمن��سبة خ��سة بعينه�، 

يرتب���ط به� ارتب�طً� وثيقً�، بحيث ي�سبح كل مق�ل ومن��سبته، كطرفي الت�سبيه، ل 

تتم الم�س�بهة اإل بهم�.

ولي�س من ال�سروري اأن تعرف المن��سبة التي يرتبط به� المث�ل، فمعن�ه يفر�س 

عليك المن��سبة التي يمكنك اأن تربطه به�.

فف���ي الآي���ة الكريمة، ف���ي المث����ل الأول {ۈ ٴۇ ۋ}، ه���وؤلء هم 

اليهود، الذين اأمره���م النبيP ب�لجالء عن المدينة، ف�س�روا يخربون بيوتهم 

قب���ل الخروج منه�، ولكن هذا التعبير يمك���ن اأن يطلق على كلِّ ح�لة ت�سبه الح�لة 

�سرة، الذي يب���ّذر اأمواله فيم� ل نفع فيه 
ُ

الت���ي قيل فيه���� لأّول مرة، فمثاًل، ربُّ الأ

لأ�سرته، ويترك م� في���ه تربيتهم و�سع�دتهم؛ تقول عنه {ۈ ٴۇ ۋ}، 

والط�لب الذي يهم���ل درو�سه وي�سغل نف�سه ب�لّلعب، ويهمل القي�م بواجب�ته، تقول 

عن���ه: »يخربون بيوتهـــم باأيديهم« ك�أّنم� �س�رت العب�رة مثاًل يطلق على كل ح�لة 

ت�سب���ه الح�لة التي قي���ل فيه� من قبل، ف�لتعبير ي�سّبه ح����ًل بح�ل، ح�ل من يهمل 

�سرته، بح�ل من يخرب بيته بيده، ف�لتعبير اإذًا 
ُ
درو�سه، اأو من يترك تدبير �سوؤون اأ

مج����زي، وقد نقل التركيب الدال على الم�سّبه ب���ه للم�سّبه على �سبيل ال�ستع�رة، 

والعالق���ة بين الطرفين هي الم�س�بهة، ولكّن اأحد الح�لين محذوف دائمً�، ولأّنه� 

العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج110، �س 10.  (1(
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تمثل ح�ًل بح�ل���ة �سّميت )ال�ستع�رة تمثيلية(، مع قرينة ح�لية تفهم من ال�سي�ق 

م�نعة من اإرادة المعنى الأ�سلي.

وفي المثال الثاني: يقول المتنبي: اإذا راأيت الأ�سد، ف�غر الفم، ب�رز الأني�ب، 

فال تظنَّ اأنه يبت�سم لك، فلو ظننت ذلك، ف�أنت مق�سٌي عليك، وهذا المعنى ُت�سّبه 

ب���ه ح�ل من يخدعك مظهره عن حقيقة اأم���ره، وعندئٍذ يكون ا�ستعم�ل الّليث في 

مث���ل ه���ذه الح�ل مج�زًا، وقد نق���ل التركيب الدال على الم�سّبه ب���ه، للم�سّبه على 

�سبي���ل ال�ستع�رة التمثيلية، والعالقة بين الطرفين الم�س�بهة، وهي ظهور الأني�ب 

لغير ال�سحك، والقرينة ح�لية.

وفـــي المثـــال الثالـــث: يق���ول ال�س�عر: اإّنه يعّل���م الرم�ية ب�ل�سه����م لمن يتوقع 

مع�ونته والوقوف اإلى ج�نبه، ولكن م� اإْن اأْتَقْن هذا التلميذ الج�حد الرم�ية حتى 

وج���ه �سه�مه اإلى معلمه، ويق�ل هذا المعنى حينم���� يريد اأن ي�سّبه ح�ل َمن ي�أخذ 

بي���د اإن�س�ن ويعلمه ويدّربه عل���ى اأمور تنفعه في حي�ته، فال يلب���ث اأن ينقلب عليه 

م�ستخدم���ً� م� تعّلمه ف���ي الكيد لأُ�ست�ذه وولي نعمت���ه. والعالقة بين الطرفين هي 

الم�س�بهة كم� هو وا�سح.

وانظـــر في المثال الرابع: الحدي���ث ال�سريف، تجده �س�ر م�س�ر الأمث�ل، فقد 

�سبه���ت به ح�ل من يخط���ئ مرة، وي�ستفيد من هذا الخط�أ، ف���ال يعود ث�نية اإليه، 

بح����ل الموؤم���ن الذي لدغ مرة من ثعب����ن مختبئ في حجره فل���م َيُعد يقترب من 

الجحر اأو من غيره ث�نية، فتقول لهذا الإن�س�ن: ل يلدغ الموؤمن من جحر مرتين. 

والحديث ل يريد هذا المعنى بل ق�سد المعنى المج�زي الذي بّين�ه.

ولحظ المثلين الم�سهورين في المث�ل الخ�م�س )لكّل جواد كبوة، ولكّل �س�رم 

نب���وة( ي�سرب�ن لت�سوير ح�ل من ي�سدر من���ه الخط�أ ب�لرغم منه في مج�ل غير 

مع���روف عنه الخط�أ فيه، فهو ك�لجواد الأ�سيل ال���ذي تعّود الجري وال�سبق وربم� 
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اأت���ى عليه ي���وم فتعثَّر، اأو هو ك�ل�سيف الق�طع ربم� ي�أت���ي عليه يوم فينبو ويكّل عن 

القطع.

ف���كلُّ مثٍل هو )ا�ستع�رة تمثيلية(. وذلك ل�ستع�رة ال�سورة المركبة للم�سّبه به 

ونقله� اإلى الم�سّبه. والقرينة الح�لية تمنعك من اأْن تظنَّ اأّن التعبير يعني حقيقًة 

اأّن الح�س�ن كب� اأو اأّن ال�سيف نب�. وتدرك اأّنه مثٌل فقط للح�ل الذي ت�س�هده.

القاعدة:

ال�صتعارة التمثيلية: تركيب لغوي من قول م�أثور، اأو حكمة، اأو مثل ا�ستعمل في -1-

غير م� و�سع له، مع وجود عالقة م�س�بهة بين الم�ستع�ر منه والم�ستع�ر له.

ل ب���ّد في ال�ستع�رات ب�أنواعه� من وج���ود قرينة )ح�لية اأو مق�لية( م�نعة من -2-

اإرادة المعنى الحقيقي.

خرى من ال�ستع����رة اأعر�سن� عنه�؛ لغر�س التركيز -3-
ُ
مالحظـــة: هن�ك اأنواع اأ

على اأ�سهره�، واأكثره� نفعً� وا�ستخدامً�.
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القواعد الرئي�سة

ال�ستع����رة التمثيلي���ة هي م� ك�ن الم�ستع�ر فيهم� مث���اًل، اأو تركيبً� ا�ستعمل في  1-

غير م� و�سع له مع وجود عالقة م�س�بهة.

ل ب���ّد في ال�ستع�رة التمثيلية من وجود قرينة ح�لية اأو مق�لية م�نعة من اإرادة  2-

المعنى الحقيقي.

مت��������اري��������ن

افر�ـــس حاًل, تْجَعُلها م�صـــبهاً لُكل مـــن التراكيب الآتية, ثم اأجِر ال�صـــتعارة 

في ثالثة تراكيب.

ْوِك العنَب.-1- اإنَّك ل َتْجني من ال�سَّ

ي�َسة الأ�سد)1).-2- ْيَد في عرِّ يبتغي ال�سَّ

اأخذ القْو�َس ب�ريه�.-3-

ا�ست�سمنت ذا ورم.-4-

اأنت ت�سرب في حديد ب�رد.-5-

هو يبني ق�سورًا بغير اأ�س��س.-6-

المورد العذب كثير الزح�م.-7-

اعقله� وتوكل)2).-8-

)1)   العري�سة: م�أوى الأ�سد.
)2)   ال�سمير في اعقله� يعود على الن�قة: اأي قيده� ثم توكل على اهلل، اأّم� اأْن تتركه� بال عق�ل ثم تتوكل على اهلل في حفظه� فال يجوز.
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اأنت تح�سد ا زرعت.-9-

لء-10- األق دلوك في الدِّ

بيِّن نوع كّل اإ�صتعارة من الإ�صتعارات الآتية واأجرها:

ق�ل المتنبي:

غ������س ال���وف����ء ف��م��� ت��ل��ق���ُه ف��ي ِع����ّدٍة
)2(

دُق في الأخب�ر والق�سِم ْعوز ال�سّ
َ
واأ

ق�ل البحتري:

َف�����س���ٍد ع��ل��ى  ُرمَّ  ال����ج����رُح  م����  اإذا 
)3(

الّطيِب اإه�����م������ل  ف���ي���ه  ت���ب���ّي���ن 

وق�ل ال�س�عر:

ي��ه��دُمم��ت��ى ي��ب��ل��ُغ ال��ب��ن��ي���ُن ي���وم���ً� ت��م���َم��ُه وغ����ي����ُرَك  ت��ب��ِن��ي��ِه  ك��ن��ت  اإذا 

َٹ})3). ٹ  وق�ل تع�لى: {ٹ 

وق�ل تع�لى: {ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ })4).

ي�����ه�����وُن ع����َل����ْي����ه ت�������س���ل���ي���ُم ال���ب���الدَوَم�������ْن َم���ل���ك ال���ب���الد ب��غ��ي��ر ح����ْرٍب

)1)  غ��س الم�ء: قل ونق�س، والعدة: الوعد. واأعوز: عز وقل.
)2)  رم الجرح: اأ�سلح وعولج.
�سورة الف�تحة، الآية: 6.  (3(
�سورة الكهف، الآية: 99.  (4(
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مطالعة

من �صعرائنا: ال�صاعر العبدي الك�في

د �سفي����ن بن م�سعب العب���دي الكوفي. من �سع���راء اأهل البيت  وه���و اأبو محمَّ

ته  في���ن اإليه���م بولئه و�سع���ره، المقبولين عنده���م ل�سدق نيَّ الط�هري���ن، المتزلِّ

وانقط�ِع���ِه اإليهم، وقد ت�سّم���ن �سعره غير ي�سيٍر من من�قب مولن� اأمير الموؤمنين 

ع على م�س�ئبهم  ته الأطيبين واأط�ب، وتفجَّ هيرة، واأكثَر من مدِحه ومدِح ذريَّ ال�سَّ

ورث�هم على م� انت�بهم من المحن، ولم نجْد في غير اآِل اهلل له �سعرًا. ا�ستن�سده 

الإم�م ال�س�دق �سلوات اهلل عليه �سعره كم� في رواية ثقة الإ�سالم ال�سيخ الكليني، 

ب�إ�سن�ده عن اأبي داود الم�سترّق عنه ق�ل: »دخلت على اأبي عبد اهلل Q فقال: 

قولـــوا لأم فـــروة: تجيُء فت�صـــمع ما �صـــنع بجدها. قال: فجـــاءت فقعدت خلف 

ال�صتر ثم قال: فاأن�صدنا. قال: فقلت: فر وجودي بدمعك الم�صكوب.

ق�ل: ف�س�حت و�سحن الن�س�ء. 

ع���ده �سيخ الط�يفة في رج�له م���ن اأ�سح�ب الإم�م ال�س����دق ولم يك �سحبته 

مجرد األفة معه، اأو مح�س اختالف اإليه، اأو اأن ع�سرا واحدا يجمعهم� لكنه حظي 

بزلف���ة عن���ده منبعثة عن �سميم الود وخ�ل�س الولء، واإيم����ن ل ي�سوبه اأي �س�ئبة 

حتى اأمرالإم�م Q �سيعته بتعليم �سعره اأولدهم وق�ل: اإنه على دين اهلل. كم� 

رواه الك�سي في رج�له ب�إ�سن�ده عن �سم�عة ق�ل: ق�ل اأبو عبد اهلل Q: ي� مع�سر 

ال�سيعة علموا اأولدكم �سعر العبدي ف�إنه على دين اهلل.

وين���م عن �سدق لهجت���ه، وا�ستق�مة طريقته في �سعره، و�سالمة مع�نيه عن اأي 

مغمز، اأمر الإم�م Q اإي�ه بنظم م� تنوح به الن�س�ء في الم�أتم كم� رواه الك�سي 

في رج�له )�س 254(. وك�ن ي�أخذ الحديث عن ال�س�دق Q في من�قب العترة 
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الط�ه���رة فينظمه في الح�ل ثم يعر�سه عليه كم� رواه ابن عي��س في »مقت�صـــب 

الأثـــر« ع���ن اأحمد بن زي����د الهمداني ق����ل: حدثني علي بن اإبراهي���م بن ه��سم 

ق����ل: حدثن���ي اأبي ع���ن الح�سن بن علي �سج����ده عن اأب�ن بن عم���ر ختن اآل ميثم 

ق����ل: كنت عند اأب���ي عبد اهلل Q فدخل عليه �سفي�ن بن م�سعب العبدي ق�ل: 

جعلن���ي اهلل فداك م� تق���ول في قوله تع�لى ذكره: وعل���ى الأعراف رج�ل يعرفون 

كال ب�سيم�هم؟! ق�ل: هم الأو�سي�ء من اآل محمد الإثني ع�سر ل يعرف اهلل اإل من 

عرفهم وعرفوه. ق�ل: فم� الأعراف جعلت فداك ؟ ! ق�ل: كت�ئب من م�سك عليه� 

ر�س���ول اهلل والأو�سي����ء يعرفون كال ب�سيم�هم. فق�ل �سفي����ن: اأفال اأقول في ذلك 

�سيئ� ؟ ! فق�ل من ق�سيدة:

وهْل للي�ٍل ُكنَّ لي فيَك مرجُع؟!اأي� ربعهم هل فيك لي اليوم َمربُع؟!

يقول فيه�: 

والجزاِء والن�سِر  الح�سِر  ولُة  واأن���ت���ْم ل��ي��وِم ال��م��ف��زِع ال���ه���وِل م��ف��زُعواأنتم 

الأع�����راف وه���ي كث�ئب م���ن ال��م�����س��ك رّي����ه���� ب��ك��م ي��ت�����س��ّوُعواأن���ت���م ع��ل��ى 

ي��ح��م��ل��ون��ه اإذ  ب����ل���ع���ر����س  اأرب��ُعث���م����ن���ي���ٌة  ومن بعدهم في الأر���س ه���دون 

اإن الواق���ف عل���ى �سعر �س�عرن���� )العبدي( وم� في���ه من الج���ودة. والجزالة. 

وال�سهولة. والعذوب���ة. والفخ�مة. والحالوة. والمت�نة. ي�سه���د بنبوغه في ال�سعر، 

وت�سلعه في فنونه، ويعترف له ب�لتقدم والبروز)1).

)1)  ال�سيخ الأميني، الغدير، ج2، �س 294، الن��سر دار الكت�ب العربي - بيروت، لد، 1977م، ترجمة العبدي الكوفي.
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المجاُز المرسُل:

ى اأنَّ المج����َز اّللغوّي، اإّم���� اأن تكون عالقت���ه الم�س�بهة فهو  عرْفَن���� فيم���� م�سَ

ال�ستع�رة، واإّم� اأن تكون عالقته غير الم�س�بهة فهو المج�ز:

يقوُل المتنّبي:

َل�������������يَّ ����س����ِب�������َق���ٌة ي����������������ٍد اإِ
َ
ُده����������َل�����������ُه اأ َع���������دِّ

ُ
اأ َول  ِم���ن���ه����  َع�������������دُّ 

ُ
اأ

ه اأَراَد به� الأي�دَي الحقيقّيَة؟  انظْر اإِلى الكلمِة »اأياٍد« ِفي قوِل المتنّبي، اأََتُظنُّ اأنَّ

َعِم  َعَم، فَكِلَمُة اأَي�ٍد هَن� مج����ٌز، ولكْن هْل َتَرى َبيَن الأَيدي والنِّ ���ه ُيريُد ِبَه� النِّ َل. اإِنَّ

نَّ لكلِّ مج�ٍز  رو�ِس اأَ م�س�بهًة؟ َل. َفَم� العالَقُة اإِذًا، َبعَد اأَْن َعَرْفَت ِفيَم� �َسَبَق ِمَن الدُّ

عالقًة، واأَنَّ العربيَّ ل ُير�سل كلمًة في غيِر معَن�َه� اإِلَّ َبْعَد وجوِد �سلٍة وعالقٍة َبيَن 

َع���َم، فهَي �سبٌب ِفيَه�،  ْل تجْد اأَنَّ الَي���َد الحقيقّيَة ِهَي الَّتي َتمنُح النِّ المعنيي���ن؟ ت�أَمَّ

ف�لعالقة - اإِذًا-  ال�سببيُة، وَهَذا َكثيٌر �س�ِئٌع ِفي ُلَغِة الَعَرِب)1).

 - َتَع�َل���ى-:{ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھھ  -1-
ُ
يق���وُل اهلل

ھ  ھ  ے   ے  ۓ})2).
م�ِء َعَلى ِعَب�ِدِه حقيقًة؟ الرزُق اأِم الغيُث؟ وَم�  ُلُه - َتَع�َلى- ِمَن ال�سَّ َم� الَّذي ُينزِّ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 97.
)2)  �سورة غ�فر، الآية: 13.
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م�َء َل ُتمطُر  الَعاَلَقُة َبْيَن َلْفِظ »رزقاً« المذكوِر ِفي الآيِة والغيث؟ نحُن َنْعلُم اأنَّ ال�سَّ

ًة، وَل ُتمِط���ُر َطَع�َمً�، ونعلُم ب�أنَّ اهلَل ُيكِرُم عب����َدُه ب�إنزاِل الغيِث ِمَن  ذهب���ً� وَل ف�سَّ

 � م�ِء. ولمَّ وُد -اإذن- ِمْن لفِظ »رزقاً« ُهَو الَم�ُء المنهِمُر ِمَن ال�سَّ م����ء، ف�لمق�سُ ال�سَّ

���رزِق، ك�نِت العالقُة  بً� عِن الغي���ِث، ِبمعَنى اأنَّ الَغيَث �سبٌب ِفي الِّ زُق م�سبَّ ك�َن ال���رِّ

���ُب ليدلَّ َعَلى  ���ذي ُيذَكُر فيِه الم�سبَّ بِب، والمج�ُز الَّ بينُهَم���� عالقَة الم�سّب���ِب ب�ل�سَّ

ُة. بيَّ َبِب هَو َمَج�ٌز ُمر�َسٌل عالقُتُه الم�َسبَّ ال�سَّ

يقوُل - َتَع�َلى-:{ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ})1).-2-

هل اأْن َنفَهَم اأنَّ ا�ستعم�َله�  اإنَّ كلَمَة »رقبٍة« ِفي الآيِة ُيَراُد ِبَه� الإن�َس�ُن، وِمَن ال�سَّ

، ف�إنَّه َل يمكُن اأْن يكوَن المق�سوُد تحريَر جزٍء ِمَن الإن�س�ِن وترَك  ِفي الآيِة مج�زيٌّ

الب�ِق���ي، ولي����سَ بيَنَه� وَبْيَن الإن�س�ِن اأيُّ م�س�َبَهٍة، فاَل ب���دَّ ِمْن وُجوِد عالقٍة اأخَرى، 

قبَة ج���زٌء ِمْن َج�َسِد الإن�س�ِن وَلَه� �س�أٌن كبي���ٌر فيِه، ف�أُطلَق الجزُء  َفَم���� ِهَي؟ اإنَّ الرَّ

ُة. ، وِلَذلَك ُيَق�ُل: اإِنَّ العالقَة هَن� الجزئيَّ واأُِريَد الكلُّ

ة َبْي���َن الَمعَنى الحقيقّي  للِة َعَل���ى العالَقِة الجزئيَّ ومث���ُل الآي���ِة الكريمِة ِفي الدَّ

�عُر معروفً�  ُث َع���ْن �َسخ�سٍ اأ�ْسَدى لُه ال�سَّ والَمعَن���ى المج�زّي قوُل ال�س�عِر)2) َيَتحدَّ

فق�َبَل معروَفُه ب�لجحوِد والعَداِء:

������ُم������ه ال�����رم������َي�����َة ُك�������لَّ َي������وٍم َع������لِّ
ُ
اأ

)1(

َرم�ني ����س����ِع���دُه  ا����س���ت���دَّ  َف���َل���ّم���� 

َف����ل����م����� ق�����������َل ق������ف�����ي�����ًة ه���ج����ن���يَوَك����������ْم ع���ّل���م���ُت���ه ن����ظ����َم ال���ق���واف���ي

)1)  �سورة الن�س�ء، الآية: 92.
���َك على العرب ب�أر�س الحيرة، اأ�سله من قحط����ن، ه�جر من اليمن بعد  )2)  م�ل���ك ب���ن فه���م الأزدي، 480 ق. ه� - 157 �س�عر، اأول من ُملِّ
�سيل الَعِرم في جم�عة من قومه، فنزل ب�لعراق وابتنى ب�ست�نً� في موقع الحيرة وامتدت اأيدي رج�له بحكم تلك الأنح�ء فلم يكن عليه� 

 )وك�ن م�لك� اأراد اختب�ر يقظة ابنه 
ً
�سلط����ن غي���ر �سلط�نه. وع��س فيه���� نحو ع�سرين �سنة. قتله ابنه �سليمة بن م�لك ِغيلة، و قيل خط�أ

ف���ي اأثن�ء الحرا�سة ومقدار احت���رازه في الظالم، في ليلة نوبته، فرم�ه �سليمة خط�أ، وهو يظنه عدّوًا، فخ�ف اأن يقتله اأخوه معن جزاء 

�ح )نحو 366 ق. ه����، 268م( المعروف ب�لأبر�س ث�لث ملوك الدولة التنوخية في  م���� فع���ل، فرحل اإلى ف�ر�س.( ومن اأولده َجِذيمة الَو�سَّ

العراق، وعمرو بن م�لك بن فهم، وعوف بن م�لك بن فهم، وهن�ءة بن م�لك بن فهم.

)3)  ا�ستد ال�سيء: اأي ا�ستق�م.
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عِر، وِمَن الَبِديهّي  وكَم� َنعل���ُم اأنَّ الق�ِفَيَة ُتْطلُق َعَلى الجزِء الأخيِر ِمَن بيِت ال�سِّ

ُر َعنُه ِمن  عِر وَم� ُيعبَّ �ِعَر لْم ُيِرْد َهَذا الَمعَنى ِلَلفظِة الَق�ِفَيِة، اإذ اإنَّ َنْظَم ال�سِّ اأنَّ ال�سَّ

�ِعُر  عِر، ف�ل�سَّ ِهَج����ٍء اأو غيِرِه، َل يكوُن ب�لق�فيِة وحَدَه�، بل ب�لبيِت اأو اأكثَر ِمَن ال�سِّ

عِر، مْع اأنَّ لفظَة »قافيًة« َل َتُدلُّ اإلَّ  اأَراَد هَن���� بلفظِة »قافيًة«  بيتً� اأو اأكثَر ِم���َن ال�سَّ

َعَل���ى الجزِء الأِخيِر ِمْنُه، اإذًا، ف�إنَّ الَعاَلَقَة َبْي���َن الَّلفِظ المذكوِر »قافيًة« والَمعَنى 

َن�  ، والمج�ُز الَّذي ُيذَكُر فيِه الجزُء ليدلَّ ـــْعر« ِهَي عالقُة الج���زِء ب�لكلِّ المراِد »ال�صِّ

َعَلى الكلِّ ُهَو َمَج�ٌز مر�سٌل عالَقُتُه الجزئّيُة.

َتَع�َل���ى-: {ۅ  ۅ  ۉ  ۉ      ې     ې  ې   ې  ى  -3- يق���وُل - 

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ})1).
َه� ُهَو الإ�سبُع كلَُّه�؟  ُع ِفي الأُذِن لَي�ُسدَّ َنْنُظ���ُر ِفي قوِلِه - َتَع�َلى-،  َفَهل َم���� ُيو�سَ

ذِنِه، َب���ْل بع�سً� منَه� وِهَي 
ُ
���َع اإِ�سبَعُه كلََّه� ِفي اأ ل؛  لأنَّ الإن�س����َن َل َي�ستطي���ُع اأْن َي�سَ

ري���َد اأطراُفَه�، 
ُ
طلقْت واأ

ُ
َن�ِم���ُل، وِلَه���َذا نق���وُل: اإنَّ الأ�س�بَع ِف���ي الآيِة الكريم���ِة اأ

َ
الأ

،  والَمَج�ُز الَّذي ُيذَكُر فيِه الكلُّ ليدلَّ َعَلى الجزِء هَو  والأطراُف جزٌء والأ�س�ِبُع كلٌّ

مج����ٌز مر�س���ٌل َعالقُتُه الكليَّة. ومثُل الآيِة الكريمِة اآي�ٌت اأخ���َرى َنْذُكُر ِمْنَه� قوَله - 

طلَق الُكلَّ »الأيدي« 
َ
َتَع�َل���ى-: {ٺ  ٺ  ٺ   ٿ})2) حيُث اأ

.(3(» َواَراَد الجزَء »الأكفَّ

چ  -4- ڃ    ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ    ڄڄ    ڦ   َتَع�َل���ى-:{ڦ    -  
ُ
اهلل ق����َل 

چ  چ  چڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍ})4).
)1)  �سورة نوح، الآية: 7.

)2)  �سورة الم�ئدة، الآية: 38.
 )3)  ولهذه العالقة �سواهد في ال�سعر العربي كقول احمد �سوقي في ق�سيدة بعنوان )نكبة دم�سق( يتحدث فيه� عن الكف�ح �سد الم�ستعمرين: 

ل���ي���ب���ق���وا ب���������الٌد م����������َت ِف����ْت����َي����ُت����ه����� ل���َت���ْح���ي���ى ق����وِم����ه����م  دوَن  وزال������������وا 

فمن الموؤكد اأن ال�س�عر لم يرد اأن الموت قد ا�س�ب الفتية كلَّهم، واإنم� عّمم الموت عليهم لي�سور مب�لغتهم في طلب الموت دفع� لال�ستعم�ر، 

فذكر »الفتية« كلهم ق��سدا بذلك بع�سهم بقرينة معنوية هي ا�ستح�لة موت الفتية جميعهم، ف�لعالقة بين اللفظ المذكور »فتيته�« وبين م� 

اأراده ال�س�عر »بع�سهم« هو عالقة الكل ب�لجزء. والمج�ز الذي يذكر فيه الكل ليدل على الجزء هو مج�ز مر�سل عالقته الكلية.

)4)  �سورة الن�س�ء، الآية: 2.
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الَيَت�َم���ى ُهُم الَّذيَن َم�َت اآب�وؤُهم وُهم �سَغ����ٌر، وقِد اخت�سَّ َهَذا ال�سُم بَمْن لْم 

ج�ِل، فهْل ُيعَق���ُل اأنَّ اهلَل ي�أُمُر اأْن ُيعَطى ه���وؤلِء اأمواَل اآب�ِئِهم  يبل���ْغ مْنُه���م مبلَغ الرِّ

م يقوُم ب�أموِرهم؟، اأبدًا، ف�لآيَة ت�أُمُر  وُه���ْم َم� َزاُلوا بح�جٍة اإَلى  َك�ِف���ٍل يكفُلهم وقيِّ

�سِد منُهم َبع���َد اأْن ك�ُنوا َيت�َمى،  لوا �ِس���نَّ البلوغ والرُّ ب�إعط����ِء الأم���واِل اإلى َمْن و�سَ

ا�ِسديَن، والَعالَقُة  ه���� ا�سُتعِملْت ِفي الب�لغي���ن الرَّ فكلم���ُة »اليتامى« هَن� مج�ٌز؛ لأنَّ

»اعتبار ما كاَن« وِهَي اإحَدى عالق�ِت المج�ِز المر�سِل.

ق����َل - َتَع�َلى- َعْن ل�َس�ِن نوٍحQ:{ائ  ەئ  ەئ  وئ     وئ     ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   -5-

ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی        ی   ی})1). 

�عِة الأُولى  �رًا منُذ ال�سَّ �رًا وكفَّ َد نوٌحQ اأنَّ اأطف�َل قوِمِه يولُدوَن فجَّ َفَهْل َق�سَ

�سِد؟ وَم� العتب�ُر الَّذي  ِم���ْن ولدِتِهم، اأم اأنَّ فجوَرُهم �سيكوُن بعَد بلوِغهم �سنَّ الرُّ

اأُقيم���ْت ِبِه العالقُة َبيَن الف�جِر الك�فِر و المولوِد؟ يولُد الَمولوُد َعَلى الفطرِة بريئً� 

ل ذن���َب ل���ُه وَل اإْثَم عليِه، ولكنَّ َمْن يحيطوَن ِبِه ي�أخذوَن���ُه َنحَو الإيم�ِن اأو يدفعوَنُه 

�ُر ُهم اأكث���ُر المحيطين بموالي���ِد قوِم نوٍح،  ����ُر والكفَّ ���� ك�َن الفجَّ َنح���َو الكفِر، ولمَّ

�سِد �سورًة ِلَمن  َع���َرَف ُنوٌح Qاأنَّ هوؤلِء الأطف�َل �سيكونوَن َبعَد بلوِغِهم �سنَّ الرُّ

- َعَلى ل�َس�ِن نوٍح  يحيط���وَن ِبِهم، فَدَع� نوٌح عليِهم جميَعً�. وَقْد َذَكَر اهلُل -عزَّ وجلَّ

���دًا ِبِهَم� المولوَد  ب�عتب�ِر َم� �َسَيكوُن عليِه، وَهَذا مج�ٌز  ارا« ق��سِ لفَظ���ي »فاجًرا كفَّ

مر�سٌل عالقُتُه »اعتباُر َما �َصَيُكوُن«.

ق����ل اهلل تع�ل���ى:{ۅ  ۅ   ۉ   ۉ    ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائ  -6-

ەئ})2). 

)1)  �سورة نوح، الآيت�ن: 27-26.
)2)  �سورة العلق، الآي�ت: 17-15.
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َه���َذا وعيٌد ِم���َن اهلِل - َتَع�َلى-، اأْي فليدُع اأهَل ن�ِدي���ِه ومجل�ِسِه، َيعِنى ع�سيرَتُه، 

خري���ِة وال�ستخف�ِف،  ���ْر ِبِه���م اإَذا حلَّ عق�ُب اهلِل ِب���ِه، والأَمُر - هَن� - لل�سُّ فلينت�سِ

َن� َنعِرُف اأنَّ َمعَنى الن�ِدي مك�ُن الجتم�ِع، ولكنَّ المق�سوَد ِبِه ِفي الآيِة الكريمِة  ف�إِنَّ

َم���ْن ِفي َه���َذا المك�ِن ِمْن ع�سيرِت���ِه وُن�سراِئِه، ِفُهَو مج�ٌز اأُطلَق في���ِه المحلُّ واأريَد 

ُة«، وِهَي اإحَدى َعالق�ِت الَمَج�ِز الُمر�َسِل.  ، ف�لعالقُة »المحلِّيَّ الح�لُّ

ۆئ  -7- ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   ەئ   ەئ       ائ   :{ائ   وج���لَّ ع���زَّ  اهلل  يق���ول 

ۆئ})1).
حَمُة اأمٌر  �ِبَقِة َت�أِتي َهِذِه الآي���ُة الكريَمُة،  ف�لرَّ ِبِخ���الِف الَعالَقِة ِف���ي الَح�َلِة ال�سَّ

َم� ُيَحلُّ ِفي َمَك�ِنِه، ف��ستعم�ُلُه - ُهَن�-   معن���ويُّ وَمعَنى ِمَن المع�ِني َل ُيَحلُّ ِفيِه، واإنَّ

، واإَذا ُذِكَر الح�لُّ واأُِريَد  ِريَد الَمَح���لُّ ، َقْد اأُطلَق فيِه الح�لُّ واأُ ُه���َو ا�ستعم�ٌل مج�زيٌّ

، ف�لعالَقُة »حاّلّية«، وِهَي َكَذِلَك اإِْحَدى َهِذِه الَعاَلَق�ِت. الَمَحلُّ

� �َسَب���َق ك�َنت َلُه  �ِبَقِة راأْيَن���� اأنَّ كلَّ َمَج�ٍز ِممَّ ا�صـــتنتاج: ِم���ْن ِخالِل الأمثَل���ِة ال�سَّ

وُع ِمَن  عالق���ٌة غيُر الم�س�بهِة َم���ع قرينٍة م�نعٍة ِمْن اإرادِة الَمعَنى الأ�سلّي، َوَهَذا النَّ

ى »المج�ُز المر�سُل«. وَقد َذَكرَن� َبْع����سَ الَعالَق�ِت واأعَر�سَن�  الَمَج�ِز الُّلَغ���وّي ُي�سمَّ

َه� الآََخِر الذي ُيمكُن اإرَج�ُعه اإَلى َم� َمرَّ ِذكُرُه. َعن ِذكِر بع�سِ

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 107.
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القواعد الرئي�سة

ليِّ لعالقٍة غير الم�س�بهِة  1- �سْ
َ
المج�ُز اْلُمر�َسُل: كلمٌة ا�ْسُتْعِمَلْت في َغْير َمعن�ه� الأ

. ليِّ َمَع قرينٍة م�نعٍة من اإِرادِة المعَنى الأ�سْ

ُة -  2- ُة  - الُجزئي���ُة - الكليَّ بيَّ ���ُة - الم�َسبَّ ببيَّ ِم���ْن َعالق�ت المج����ز الُمْر�َسل: ال�سَّ

ُة. يَّ ُة - الح�لِّ اْعتَب�ُر م� ك�َن - اعتب�ُر م� يكوُن - الَمَحليِّ

ت������م������اري������ن

بيِّْن كلَّ مجاٍز مر�َصٍل وعالقَته فيما ياأتي:

ق�ل تع�لى: {ائ  ائ  ەئ      ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ })1).

ق����ل تع�لى ف���ي �س����أْن مو�س���ىQ: {.. چ  چ    چ  چ          ڇ   ڇ  ڇ  

ڇ..})2).
وق�ل تع�لى: {ۈئ  ېئ    ېئ})3).

وق�ل تع�لى عن المن�فقين: {.. ڃ  ڃ  ڃ  ڃ      چ  چ..})4).

ق�ل تع�لى: {ڭ  ڭ  ۇ  ۆۇ  ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ  ۋ    ۋ..})5).

ق�ل تع�لى: {ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں  ڻ    ڻ  ڻڻ   ۀ  ۀ})6).

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 107.
)2)  �سورة طه، الآية: 40.

)3)  �سورة ال�س�ف�ت، الآية: 101.
)4)  �سورة اآل عمران، الآية: 167.

)5)  �سورة يو�سف، الآية: 36.

)6)  �سورة يو�سف، الآية: 82.
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ي�ت في رث�ِء زْوجه: ق�ل ابن الزَّ

��ه اأمَّ ال��ُم��ف���رَق  ��ْف��َل  ال��طِّ راأى  م��ْن  َل 
َ
َب����ِع����ي����َد ال�����َك�����رى َع�����ْي�����َن������ُه روي����تاأ

وُين�سُب اإلى ال�سمواأل:

ُنفو�ُسَن� ��ي��وِف  ال�����سُّ ح���دِّ  ع��ل��ى  ��ي��ُل  َت�سيُلت�����سِ ��ُي��وف  ال�����سُّ َغ��ْي��ر  ع��ل��ى  َوَل��ْي�����َس 

وق�ل ال�س�عر:

������ ع��ل��ى َم����ْع����ٍن َوق�������وَل ِل��ق��ب��رِه ِل�����مَّ
َ
َمْربع� اأ ُث���مَّ  م��رب��ع��ً�  ال���غ���وادَي  �َسقْتك 

وق�ل ال�س�عر: 

اأخ���������س����ى ال�����ب�����ح�����َر  اأرك���������������ُب  ع��������ل��������يَّ م��������ن��������ُه ال������م������ع�������ط������ْبل 

وال�����ط�����ي�����ُن ف������ي ال������م�������ء ذائ��������ْبط�������ي�������ٌن اأن��������������� َوْه��������������������َو م����������ٌء

وق�ل اآخر:

َف��ْوَق��ه��� اهلِل  َي�����ُد  اإل  ي����ٍد  ِم�����ْن  ْظ���َل���ِموم����� 
َ
ب����أ ���س��ُي��ْب��ل��ى  اإِلَّ  َظ����ل���م  وَل 

وق�ل المتنبي في ذم ك�فور:

��ْي��ُف��ُه��ُم َع��ِن ال��ِق��َرى َوَع���ِن ال��ت��ْرح���ِل م��ْح��ُدوُد اإّن�����ي َن����َزْل����ُت ب���َك���ّذاِب���ي���َن، ���سَ

وق�ل اأي�سً�: 

ُقدَرٍة  الِحْلِم في مْح�ِس  الُمهّنَداَراأيُتَك مْح�َس  منَك  الِحلُم  ك���َن  �سئَت  َول��ْو 
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للمطالعة

ال�صاعر العبدي الك�في

د �سفي�ن بن م�سعب العب���دي الكوفي. من �سعراء اأهل  ال�سري���ف وهو اأبو محمَّ

في���ن اإليهم بولئ���ه و�سع���ره، المقبولين عندهم  البي���ت الط�هري���نR، المتزلِّ

ته وانقط�ِع���ِه اإليهم، وقد ت�سّم���ن �سعره غير ي�سيٍر م���ن من�قب مولن�  ل�س���دق نيَّ

ته الأطيبين واأط�ب،  هيرة، واأكثَر من مدِحه ومدِح ذريَّ اأمي���ر الموؤمنين Q ال�سَّ

���ع على م�س�ئبهم ورث�هم عل���ى م� انت�بهم من المحن، ولم نجْد في غير اآِل  وتفجَّ

اهلل له �سعرًا.

ع����ّده �سي����خ الط�ئفة ف����ي رج�له من اأ�سح�����ب الإم�م ال�س�����دق Q ولم يك 

�سحبت����ه مج����ّرد األفة معه، اأو مح�س اختالف اإلي����ه، اأو اأن ع�سرًا واحدًا يجمعهم� 

لكن����ه حظي بزلفة عنده منبعثة عن �سميم الود وخ�ل�����س الولء، واإيم�ن ل ي�سوبه 

اأي �س�ئب����ة حتى اأمرالإم�م Q �سيعته بتعليم �سعره اأولدهم وق�ل: اإّنه على دين 

 :Q اهلل. كم� رواه الك�سي في رج�له ب�إ�سن�ده عن �سم�عة ق�ل: ق�ل اأبو عبد اهلل

ي� مع�سر ال�سيعة عّلموا اأولدكم �سعر العبدي ف�إّنه على دين اهلل.

وين���م عن �سدق لهجت���ه، وا�ستق�مة طريقته في �سعره، و�سالمة مع�نيه عن اأي 

مغمز، اأمر الإم�م Q اإي�ه بنظم م� تنوح به الن�س�ء في الم�أتم كم� رواه الك�سي 

في رج�له )�س 254(. وك�ن ي�أخذ الحديث عن ال�س�دق Q في من�قب العترة 

الط�ه���رة فينظم���ه في الح�ل ثم يعر�سه عليه كم� رواه ابن عي��س في »مقت�صـــب 

الأثـــر« ع���ن اأحمد بن زي����د الهمداني ق����ل: حدثني علي بن اإبراهي���م بن ه��سم 

ق����ل: حدثن���ي اأبي ع���ن الح�سن بن علي �سج����ده عن اأب�ن بن عم���ر ختن اآل ميثم 

ق����ل: كنت عند اأب���ي عبد اهلل Q فدخل عليه �سفي�ن بن م�سعب العبدي ق�ل: 
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جعلن���ي اهلل فداك م� تق���ول في قوله تع�لى ذكره: وعل���ى الأعراف رج�ل يعرفون 

كال ب�سيم�هم؟! ق�ل: هم الأو�سي�ء من اآل محمد الإثني ع�سر ل يعرف اهلل اإل من 

عرفهم وعرفوه. ق�ل: فم� الأعراف جعلت فداك ؟ ! ق�ل: كت�ئب من م�سك عليه� 

ر�س���ول اهلل والأو�سي����ء يعرفون كال ب�سيم�هم. فق�ل �سفي����ن: اأفال اأقول في ذلك 

�سيئ� ؟ ! فق�ل من ق�سيدة:

َمربُع؟! اليوم  لي  فيك  هل  ربعهم  وه���ْل ل��ل��ي���ٍل ُك���نَّ ل��ي ف��ي��َك م��رج��ُع؟!اأي� 

يقول فيه�:

والجزاِء والن�سِر  الح�سِر  ولُة  واأن���ت���ْم ل��ي��وِم ال��م��ف��زِع ال���ه���وِل م��ف��زُعواأنتم 

الأع�����راف وه���ي كث�ئب م���ن ال��م�����س��ك رّي����ه���� ب��ك��م ي��ت�����س��ّوُعواأن���ت���م ع��ل��ى 

ي��ح��م��ل��ون��ه اإذ  ب����ل���ع���ر����س  اأرب��ُعث���م����ن���ي���ٌة  ومن بعدهم في الأر���س ه���دون 

اإن الواق���ف عل���ى �سعر �س�عرن���� )العبدي( وم� في���ه من الج���ودة. والجزالة. 

وال�سهول���ة. والعذوبة. والفخ�مة. والحالوة. والمت�نة. ي�سهد بنبوغه في ال�سعر، و 

ت�سلعه في فنونه، ويعترف له ب�لتقدم والبروز)1).

)1)  الغدير، الأميني، ج2، �س301-300.





أهداف الدرس

الدرس الرابع عشر

المجازُ العقلّي

اأن يتعّرف الط�لب اإلى المج�ز العقلي. 1-

اأن يدرك عالق�ت المج�ز العقلي. 2-

اأن يكت�سب مه�رة ا�ستخدام المج�ز العقلي. 3-
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المجاُز العقلّي)1):

���ُر َعْن �َسَعِة َهِذِه الُّلَغِة،   ِة،  ُيَعبِّ �َس�ِليِب الُّلَغِة الَعَرِبيَّ المج����ُز الَعقل���يُّ اأ�سُلوٌب ِمْن اأَ

وُقدرِتَه���� َعَل���ى َتَج����وِز ح���دوِد الحقيقِة اإَِل���ى الَخَي�ِل. وَق���ْد َق�َل ِفيِه عب���ُد الق�ِهِر 

ِتـــِه, َكْنٌز ِمْن كُنـــوِز الَبالَغِة,   ـــرُب ِمَن الَمَجـــاِز َعلَى حدَّ الجرج�ن���ّي)2): »َهـــَذا ال�صَّ

ـــاعر المفلـــِق,  والكاتـــِب الَبليِغ  ِفي الإبداِع والإح�َصـــاِن والتِّ�صـــاِع ِفي  ومـــادُة ال�صَّ

َطريِق الَبَياِن«)3). 

والَمَج�ُز العقليُّ غير اللغوّي، لأن الأخير ُي�ستعمل فيه اللفظ في غير م� ُو�سع 

ل���ه وي���راد غير م� ُو�سع له، بينم� ُي�ستعمل اللفظ ف���ي المج�ز العقلّي فيم� ُو�سع 

له.

فل���و قلن���� »بنى وزيـــر التعليم العالـــي جامعـــٌة« ا�ستعملن� فعل بن���ى في معن�ه، 

وكذل���ك كلمة الوزي���ر، واأردن� منه���� دللتهم���� المو�سوعة، ولكنن���� �سلكن� م�سلك 

مج����ز اآخر هو المو�سوم ب�لمج�ز العقلي والذي يكون فيه المج�ز في اإ�سن�د وبن�ء 

)1)  وي�سّميه بع�س البالغيين ب�لمج�ز الُحْكمي او ال�سن�د المج�زي.
)2)  عب���د الق�ه���ر بن عب���د الرحمن بن محمد الجرج�ني، اأبو بكر. 471 هــــ - 1078 م وا�سع اأ�سول البالغة، ك�ن م���ن اأئمة اللغة، من اأهل 
جرج�ن )بين طبر�ست�ن وخرا�س�ن( له �سعر رقيق. من كتبه )اأ�سرار البالغة- ط(، و)دلئل الإعج�ز- ط(، و)الجمل- خ( في النحو، 

و)التتم���ة- خ( نح���و، و)المغني( في �سرح الإي�س�ح، ثالثون جزءًا، اخت�سره في �س���رح اآخر �سم�ه )المقت�سد- خ( الجزء الث�ني منه، 

و)اإعج�ز القراآن- ط(، و)العمدة( في ت�سريف الأفع�ل، و)العوامل الم�ئة- ط(.

)3)  دلئل العج�ز �س 228 
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الج�مع���ة اإل���ى الوزير، اأي اأّنن���� اّدعين� في العق���ل اأّنه الوزير؛  لأّن���ه الآمر ب�لبن�ء 

ب���ُه هو الب�ني مع اأنه لي�س الب�ني حقيقة. وهذا يختلف عم� لو ا�ستعملن� لفظ  م�سبِّ

ال�سب���ب في الُم�َسّبب واأردن� منه الُم�َسبِّب كم� في المج�ز اللغوي المر�سل، حيث ل 

يعود الوزير م�ستعماًل في المو�سوع له.

والعق���ل هو القرين���ة على هذا المج����ز العقلي وهذا الدع����ء والتنزيل، وهذا 

المج����ز في الإ�سن����د؛ لأن الوزير ي�ستحيل ف���ي الع�دة اأن يبن���َي ج�معًة وحده، بل 

ه���و ل ي�س����رك في بن�ئه� ف���ي الع�دة اإل رمزي���ً� بو�سع حجر الأ�س�����س، بل رج�له 

م���ن مهند�سين وُعم�ل ه���م الذين ق�موا به���ذا العمل، واإ�سن�د البن����ء اإليه مج�ز 

وِع ِم���َن الَمَج�ِز عالق�ٌت مختلفٌة  عقلّي واإ�سن����د للفعل اإلى غير �س�حبه. وِلَهَذا النَّ

ُحَه� ِمْن ِخاَلِل الأمِثَلِة الآتيِة: ب�ختالِف الإ�سن�ِد �سنو�سِّ

 �سبح�َنُه ِحَك�َيًة َعْن ِفرَعوَن: {ڑ  ڑ      ک  -1-
ُ
عالقة ال�صـــببية: يقوُل اهلل

ک  ک  ک  گ  گ  گ})1).

ِف���ي َهِذِه الآيِة نج���ُد ُي�سبه في تحليله المث���ل ال�س�بق؛ ف�لفعُل »ابـــِن« اأ�سِنَد اإَلى 

غي���ِر ف�ِعِلِه الحقيقّي، ف�إنَّ َه�َم�َن - وُهَو الوزيُر والم�ست�س�ُر - َل َيقوُم ِبفعِل الِبَن�ِء 

مَر، ولكْن 
َ
�وؤوَن، وُهَو َمْن ُيعِطي الأ �ُل والبنَّ َم� َمْن َيُقوُم ب�لفعِل ُهُم العمَّ بنف�ِسِه،  واإنَّ

�سِنَد الفعُل اإلي���ِه،  فعالَقُة َه�َم�َن 
ُ

���رِح، اأ ���� ك�َن َهَذا الوزي���ُر �َسَببً� ِفي ِبَن�ِء ال�سَّ لمَّ

�سِنَد اإَِلى �َسَبِب���ِه،  َوَهَذا الإِ�سَن�ُد غيُر 
ُ
���ٌة،  ولأنَّ الِفعَل -هَن�- اأ ب�لِبَن����ِء عالَقٌة �َسَبِبيَّ

حقيق���ّي؛ لأنَّ الإ�سَن�َد الحقيقّي ُه���َو اإ�سَن�ُد الِفْعِل اإَلى َف�ِعِل���ِه الحقيقّي؛ ف�لإ�سن�ُد 

ى ب� »المجاز العقلي«. ، وُي�َسمَّ َهَذا َمَج�ِزيٌّ

)1)  �سورة غ�فر، الآية: 36.
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�ِعُر)1):-2- عالقة الفاعلية: يقوُل ال�سَّ

ج�ِهاًل ُك��ن��َت  م���  ّي�����ُم 
َ
الأ َل��َك  ِد�َسُتبدي  خ���ب����ِر َم���ن َل���م ُت�����َزوِّ

َ
َوَي����أت���ي���َك ِب����لأ

�ِم اأْن  �ِم، وَنحُن َنعل���ُم اأنَّه َل ُيمك���ُن لالأيَّ ِف���ي َه���َذا البيِت اإ�سن����ُد الإبداِء اإَل���ى الأيَّ

�عُر حقيقًة اأْن يقوَل  َم� ِهَي زم�ٌن ِلُح�سوِل الإْبَداِء، وَق���د اأراَد ال�سَّ ُتب���ِدَي وُتظِه���َر، واإنَّ

 ، �ِم، مج�ٌز عقليٌّ �ِم �سُتبِدي َلَك، ف�إ�سن����ُدُه الإْبَداَء اإَلى الأيَّ لُمَخ�َطِب���ِه:اإنَّ َحواِدَث الأيَّ

َم�ِن، وَمَحلٌّ ِلوُقوِع الإبداِء،  تكوُن العالَقُة عالَقًة »زمانّية«. �َم جزٌء ِمَن الزَّ وِبَم� اأنَّ الأيَّ

وَم اأُ�سِنَد اإَلى  اِهِد �صـــائٌم وليُلُه قاِئٌم«، ف����إنَّ ال�سَّ ومث���ُل َهَذا َلو ُقلَن�: »نهاُر الزَّ

ليُل  ليِل، والَّ ي�ِم، واأُ�سِنَد الِقَي�ُم اإَلى الَّ َم� ُهَو زم�ٌن لل�سِّ ه�ِر، والّنه�ُر َل ي�سوُم، واإنَّ النَّ

ه َل ُيوَجُد فع���ٌل ُي�سَنُد اإليِه  َل َيُق���وُم، واإنم���� يق�ُم ِفيِه،  وُنالِحُظ ِفي َه���َذا المث�ِل اأنَّ

َم� ا�سُم ف�عٍل، وَهَذا ج�ئٌز؛ لأنَّ ا�سَم الف�ِعِل �سبيُه الِفعِل ِفي ُقّوِتِه َوَكَذِلَك ا�سُم  واإنَّ

َدِر. المفعوِل والَم�سْ

عالقة المكانية: يقوُل الَحي�َس ِبي�س)2):-3-

��ًة ��ج��يَّ ��� ���سَ َم��ل��ْك��ن��� ف��ك���ن ال���َع���ْف���ُو م��نَّ
)2(

اأْبَطُح ِم  ب���ل��دَّ ���س���َل  َم��َل��ْك��ُت��ْم   � فلمَّ

�ْسِنَد �َسَيالُن الدِم اإَلى اأبطَح، اأْي اإَلى َغيِر َف�ِعِلِه لأنَّ الأبَطَح مك�ُن �َسَيالِن 
ُ
َلَقْد اأ

���� ك�َن الإ�سن�ُد اإَلى َمك�ِن  ُم،  ولمَّ َم� َي�ِسيُل َم� في���ِه وُهَو الدَّ ِم وُه���َو َل َي�ِسيُل، واإنَّ ال���دَّ

� َعالَقَته »المكانيُة«. �َر الإ�سن�ُد مَج�ِزيَّ ِم �سَ َجَري�ِن الدَّ

)1)  ُطَرَف���ٌة ب���ن العبد بن �سفي�ن بن �سعد، اأبو عمرو، البك���ري الوائلي. 86 - 60 ق. ه�/ 539 - 564 م �س�عٌر ج�هلٌي من الطبقة الأولى، ك�ن 
هج����ًء غي���ر ف�ح�س القول، تفي�س الحكمة على ل�س�نه في اأكثر �سعره، ولد في ب�دية البحرين وتنّقل في بق�ع نجد. ات�سل ب�لملك عمرو 

بن هند فجعله في ندم�ئه، ثم اأر�سله بكت�ب اإلى المكعبر ع�مله على البحرين وُعم�ن ي�أمره فيه بقتله، لأبي�ت بلغ الملك اأن طرفة هج�ه 

به�، فقتله المكعبر �س�ّبً�.

)2)  �سع���د ب���ن محم���د بن �سعد بن ال�سيفي التميمي اأبو الفوار�س. 492 - 574 هــــ / 1098 - 1178 م �س�عر م�سهور من اأهل بغداد ك�ن يلقب 
ب�أبي الفوار�س ن�س�أ فقيهً� وغلب عليه الأدب وال�سعر وك�ن يلب�س زي اأمراء الب�دية ويتقلد �سيفً� ول ينطق بغير العربية الف�سحى.

وتوفي ببغداد عن 82ع�مً�. له )ديوان �سعر -ط( الجزء الأول منه ببغداد ور�س�ئل اأورد ابن اأبي اأ�سيبعة نتفً� منه.

)3)  البطح: م�سيل وا�سع فيه دق�ق الح�سى.
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-4- : عالقة الم�صدرية: يقوُل اأُبو ِفرا�ٍس الَحْمَداِنيُّ

ُه��م ِج��دُّ َج���دَّ  اإِذا  َق��وم��ي  ��َي��ذُك��ُرن��ي  ��ل��م���ِء ُي��ف��َت��َق��ُد ال��َب��دُر���سَ َوف���ي ال��َل��ي��َل��ِة ال��ظَّ

، اأي الجته�ِد، وهو لي�َس بف�عِل له، بل ف�عُله الج�دُّ  فق���د اأ�سنَد الِجدَّ اإلى الِجدِّ

 ، ا، اأي اجتهَد اجته�دًا، فحذَف الف�عَل الأ�سليَّ وهو الج�دُّ - ف�أ�سله جدَّ الج�دُّ جدًّ

واأ�سنَد الفعَل اإلى الِجدِّ وهو م�سدُر الف�عِل الحقيقّي؛ وِلَهَذا ك�نت عالقة الإ�سن�َد 

المج�زيَّ ُهَن� هي »الم�صدريٌة«.

 - َتَع�َل���ى-:{ھ ھ ھ ھ ے ے -5-
ُ
عالقـــة الفاعليـــة: يقوُل اهلل

ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ})1).
ُف المبنيُّ  �سِنَد الَو�سْ

ُ
�سِلِه �َس�ِتٌر،  ولي�َس َم�سُتورًا، وهن� نق���وُل: اأ

َ
الِحَج����ُب ِف���ي اأ

للَمفع���وِل اإَلى الَف�ِعِل، وك�ن حّق���ه اأن ُي�ْسَنَد الى المفعول: لأن ا�سم المعفول يطلب 

 �ً �سند اإلى الف�ع���ل ك�َن َهَذا َمَج�زًا َعقليَّ
ُ
ن�ئ���ب ف�عل اأي: مفعوًل، ل ف�عاًل، ف�إذا اأ

ُة«. ومثُل الآيِة المب�َرَكِة قوُلُه - َتَع�َلى-:{ائ       ائ ەئ    ەئ})2). َعالَقُتُه »الفاعليَّ

عالقة المفعولية: يقول اهلل -تع�لى-: {ہ  ہ  ہ    ھ  ھ})3).-6-

َم� ُهَو  الح���رُم َل يك���وُن اآِمَن���ً�؛ لأنَّ الإح�َس��َس ب�لأمِن ِم���ْن �سف�ِت الأحي����ِء، واإنَّ

م�أموٌن فيه، ف��سُم الَف�ِعِل - هَن� - اأ�سِنَد اإَلى المفعوِل، وَهَذا َمَج�ٌز َعقليٌّ َعاَلَقُتُه 

»المفعوليَُّة« )4).

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية: 45.
)2)  �سورة مريم، الآية:61.

)3)  �سورة الق�س�س، الآية: 57.
�سندا 

ُ
�سندا اإلى المفعوِل ف�لعالقُة »المفعوليـــُة«، والفعُل المبنيُّ للمجهوِل وا�سُم المفعوِل اإذ اأ

ُ
الفع���ُل المبن���يُّ للف�عِل وا�سِم الف�عِل اإَذا اأ  (4(

اإلى الف�عِل ف�لعالقُة الف�عليُة، وا�سُم المفعوِل الم�ستعَمُل في مو�سِع ا�سِم الف�عِل مج�ٌز، عالقُته »المفعوليُة«، وا�سُم الف�عل الم�ستعمل 

في مو�سع ا�سِم المفعولِ مج�ٌز، عالقُته »الفاعليُة«.
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القواعد الرئي�سة

المج����ز العقل���ي هو اإ�سن�د الفعل اأو م� في معن�ه اإل���ى غير م� هو له لعالقة مع  1-

قرينة م�نعة من اإرادة الإ�سن�د الحقيقي.

الإ�سن�د المج�زي يكون اإلى �سبب الفعل اأو زم�نه اأو مك�نه اأو م�سدره اأو ب�إ�سن�د  2-

المبني للف�عل اإلى المفعول اأو المبني للمفعول اإلى الف�عل.

ت������م������اري������ن

ح المجاز العقلي فيما ياأتي وبين عالقته وقرينته: و�صّ

- (1(
ق�ل تع�لى: {ہ  ہ  ہ    ھ  ھ}

وك���������َن��������ت ح��������ج��������ُرُه م�������س���ي���ئ���ًةك�������������ن ال��������م��������ن��������زُل ع���������م��������رًا

�������������ل������������ْت �������س������ول������ُت������هع����������ظ����������م����������ْت ع��������ظ��������َم��������ُت��������ُه و�������������سَ

َرى ال�سُّ ِف��ي  غ��ي��الَن  اأمَّ  ي���  لمِتَن�  ون���م���ِت وم����� َل����ْي����ُل ال���َم���ّط���يِّ ب��ن���ِئ��ِم لقد 

ق ��������س�������م�������َل�������ه�������م ����������س���������رَب ال����������ده����������ُر ب���ي���ن���ه���م وف��������������������������������رَّ

وُي�����س��ي��ُب ن������س��ي��َة ال�����س��ب��يِّ وُي���ه���ِرُموال���ه���مُّ َي���خ���َت���ِرُم ال��ج�����س��ي��َم ن��ح���ف��ًة

����ي ����س����َوَرت���ِن���ي ���س��ئ��ي��ل��ٌة  ن�قُعف���ب���تُّ ك�����أنِّ مُّ  ال�سُّ اأني�ِبه�  ِف��ي  ق�����ِس  ال��رُّ ِم��َن 

ۇ       - ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   {ے    تع�ل���ى:  وق����ل 

.(2(
ۇ  ۆ  ۆ  ۈ}

)1)  �سورة الق�س�س، الآية: 57.
)2)  �سورة الق�س�س، الآية: 4.
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اعِط مثاًل في كلٍّ من هذه الموارد:

مج�ز عقلي عالقته ال�سببية. -

مج�ز عقلي عالقته المفعولية. -

مج�ز عقلي عالقته المك�نية. -

مج�ز عقلي عالقته الزم�نية. -

- .(1(
وق�ل اأي�سً�:{ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ}

)1)  �سورة هود، الآية: 43.
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للمطالعة

(1(
بالغُة المجاِز المر�صِل والمجاِز العقليِّ

فوائد بالغية للمج�زين المر�سل والعقلي:

،على اأق�س�مه، فوائَد كثيرًة    اإنَّ للمج����ِز المر�سل،على اأنواعه، وكذل���ك العقليِّ

منه�:

الإيج�ز، ف�إنَّ قوله: بَنى  الأميُر المدينَة  اأوجُز من ذكر الَبّن�ئيَن والمهند�سيَن -1-

ونحوِهم�، ونحوه غيره.

�سعُة اللفِظ وطرق التعبير، ف�إنه لو لم يجْز اإل  جَرى م�ُء النهِر ك�ن لكلِّ معَنى -2-

تركيٌب واحٌد، وهكذا بقّيُة التراكيب.

اإي���راُد المعن���ى في �سورٍة دقيقٍة قريبة اإلى الذه���ِن، اإلى غير ذلك من الفوائَد -3-

البالغيِة.

المب�لغة الموجودة، ففي اإ�سن�د بن�ء الج�معة اإلى الوزير، مب�لغة لطيفة.-4-

جم�لية الدقة في اختي�ر العالقة.-5-

اإذا ت�أّمل���ت اأنواع المج�ز المر�سل والعقلي راأي���ت اأّنه� في الغ�لب توؤّدي المعَنى 

المق�س���ود ب�إيج�ز، ف�إذا قلت: »هزَم القائـــُد الجي�َس« اأو »قّرَر المجل�س كذا« ك�ن 

ذل���ك اأوج���َز من اأْن تقول: »هـــزَم جنوُد القائـــد الجي�س«، اأو »قـــّرر اأهل المجل�س 

كذا«، ول �سكَّ اأنَّ الإيج�ز �سرٌب من �سروب البالغة.وهن�ك مظهر اآخر للبالغة 

ف���ي هذين المج�زين هو المه�رة في تخّير العالق���ة بين المعنى الأ�سلي والمعنى 

، بحي���ث يكون المج����ز م�س���ّورًا للمعن���ى المق�سود خي���ر ت�سوير كم�  المج����زيِّ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 103 - 104.
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ف���ي اإط���الق العين على الج��سو����س، والأذن على �سريع الت�أّث���ر ب�لو�س�ية. والخفِّ 

والح�ف���ر على الجم�ل والخيل ف���ي المج�ز المر�سل، وكم� ف���ي اإ�سن�د ال�سيء اإلى 

�سبب���ه اأو مك�نه اأو زم�نه في المج����ز العقلي،ف�إّن البالغة توجُب اأْن يخت�ر ال�سبب 

ين. القوي والمك�ن والزم�ن المخت�سّ

واإذا دّقق���َت النظر راأيت اأنَّ اأغلب �سروب المج�ز المر�سل والعقلي ل تخلو من 

مب�لغ���ة بديعة ذات اأثر ف���ي جعل المج�ز رائعً� خاّلبً�، ف�إط���الُق الكلِّ على الجزء 

مب�لغ���ة ومثله اإطالق الجزء واإرادة الكّل، كم� اإذا قلت: »فالن فم« تريد اأّنه �سره 

يلتقم كلَّ �سيء. اأو »فالٌن اأنٌف« عندم� تريد اأن ت�سفه بعظم الأنف فتب�لغ فتجعله 

)1)  قوله: »ل�صـــت اأدري  كّله اأنفً�. ومّم� يوؤثر عن بع�س الأدب�ء في و�سف رجل اأن�فيٍّ

اأهو في اأنفه اأْم اأنفُه فيه«.

ي: َعِظيُم الأْنِف.
َ
مِّ اأ ن�ِفيٌّ ِب�ل�سَّ

ُ
)1)  َرُجٌل اأ
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الكنايُة)1):

���َدُر »َكَنْيُت« اأو  الكنايـــُة لغـــًة: َم���� َيَتكلَُّم ِب���ِه الإِن�َس�ُن وُيِريُد ِبِه َغي���َرُه وِهَي َم�سْ

»َكَنْوُت« بَكَذا اإَذا َتَرْكُت التَّ�سِريَح ِبِه. 

َراَدِة الَمْعَنى  َع َل���ُه، َمْع َجَواِز اإِ وا�صـــطالحاً: لف���ٌظ اأُِريَد ِبِه غيُر معَن�ه الَّذي ُو�سِ

الأ�سليِّ ِلَعدِم وجوِد قرينٍة م�نعٍة ِمْن اإراَدِتِه. 

َحِد 
َ
ٍة اإَلى اأ ���ى نقَف َعَلى مفه���وِم الِكَن�َيِة تع�َلوا ِبَن� ننظُر ِفي �َسك���َوى اأعرابيَّ وحتَّ

�سُكو اإليَك قلََّة الَفئَراِن 
َ
ٌة اإَلى َقي�ِس بِن �َسعد)2) فق�َلْت َلُه:  اأ الُولِة، َفَقد َج�َءْت اأعرابيَّ

ِفي َبْيِتي.

 بيَتَه� َطَع�َمً� وِك�َس�ًء.
َ
َفَم� ك�َن ِمْن َذلَك الَواِلي اإلَّ اأْن َماَلأ

�كَيَة لْم ُت���رْد اأْن تمالأَ بيَتَه���� ِفْئَراَنً�، واإنَّم�  وَل َيخَف���ى َعل���ى َفهِمَن� اأنَّ ِتل���َك ال�سَّ

َة فقِرَه�، حتَّى اأنَّ الفئراَن َهَجَرْت بيَتَه�؛ لأنَّه� َل َتِجُد  اأرادْت اأْن َت�سك���َو للواِلي �س���دَّ

َم���� َتقَت�ُت ِبِه، وَقد َفِطَن الواِل���ي لُمراِدَه� ِمْن عب�رِتَه� ِتلَك، َفَفَعَل َم� َفَعَل ِلمعِرَفِتِه 

ُه  �كَيِة فقُرَه� وح�جُتَه�، َمْع اأنَّ ِة ال�سَّ ه َيلَزُم ِمْن قلَِّة الفئراِن ِفي بيِت ِتلَك الأعرابيَّ اأنَّ

�: اأن يكون معن�ه الأ�سلي مق�سودا اأي�س����، ليكون و�سيلة اإلى المراد.  تو�سي���ح:اإذا اأطل���ق لفظ وك�ن المراد منه غير معن����ه  فال يخلو اإمَّ  (1(
�: األ يكون مق�سودا - ف�لأول- الكن�ية و- الث�ني- المج�ز. واإمَّ

هو من كب�ر �سح�بة اأمير الموؤمنين Q وك�ن اأبوه من كب�ر �سح�بة النبي P اأي�سً�.  (2(
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ِمَن الج�ئِز اأْن يكوَن بيُتَه� قليَل الفئراِن َعَلى الحقيقِة.

وتنق�سُم الكن�يُة بح�سِب المعَنى الَّذي ُت�سيُر اإليِه اإَِلى ثالثِة اأق�س�ٍم: 

والكن�ية و�س���ط بين الحقيقة والمج�ز، فلي�ست مج����زًا ولي�ست حقيقة؛ وذلك 

لأنه���� ُي�ستعمل فيه� اللف���ظ في معن�ه الحقيقي المو�س���وع، اأو اللف�ظ - اإن ك�نت 

الكن�ية مركبة من األف�ظ - في مع�نيه� المو�سوعة له�، فتختلف بهذا عن المج�ز 

اللغ���وي، ولكنن���� ل نريد من هذه الألف����ظ مع�نيه� الحقيقية، ب���ل نريد لزم تلك 

المع�ني، وبهذا تختلف الكن�ية عن الحقيقة.

�ع���رَة الَب�ِكَي���َة   كالَم  الخن�س����ِء)1)، ِتل���َك ال�سَّ
ُ
اأوًل: الكنايـــة عـــن �صـــفة: َنْق���َراأ

���ُر م�آِثَرُه ببيٍت َحَم���َل الَكِثيَر،   المفجوَع���َة َترِث���ي اأَخ�َه� ب�أع���َذِب الأَبَي�ِت، وَتخَت�سِ

َفَتُقوُل: 

����ج�����ِد َرِف�����ي�����ُع ال���ِع���َم����ِد ���َت����ط����وي����ُل ال����نِّ ����سَ َم�������  اإذا  َم��������ِد  ال�������رَّ ك���ث���ي���ُر 

ج�ِد،  ْخ���َر ه���ي: طوي���ُل النِّ ����ٍف ل�سَ َلَق���د َوَرَد ِف���ي بي���ِت الَخْن�َس����ِء ثالَث���ُة اأو�سَ

ِل اأنَّ  وَيعِن���ي ِفي الأ�س���ِل اأنَّ َمحِمَل �سيِف���ِه طويٌل، وَرِفي���ُع الِعَم�ِد، وَيعِني ِف���ي الأ�سَ

َم����ِد، وَيعِني ِفي الأ�س���ِل اأنَّ ُمَخلََّف�ِت ن����ِرِه كثيرٌة. َعم���وَد َبيِت���ِه مرَتِفٌع، وكثي���ُر الرَّ

 
والأ�سئلُة الَّتي ُتلحُّ َعَلْيَن�، وُنِريُد اأْن ُنِجيَب َعَليَه�:

�ِلَفِة؟-1- �ِف ال�سَّ َدِت الَخْن�َس�ُء ِمْن َوَراِء َو�سِف كلٍّ ِمْن الأو�سَ َم�َذا َق�سَ

�لفِة ب�لَمعَنى الَّذي -2- ����ِف ال�سَّ و�سَ
َ
يِل لكلِّ و�سٍف ِمَن الأ وَم���� َعالَقُة الَمعَن���ى الأ�سِ

ق�سدْتُه الَخْن�َس�ُء؟

ر.  َي�ِحّية ال�ُسلمية من بني �ُسليم من َقْي�س عيالن من ُم�سَ )1)  الَخن�س����ء، ) 24 هــــ/ 644 م( تم��سر بنت عمرو بن الح�رث بن ال�سري���د، الرِّ
اأ�سه���ر �سواع���ر العرب واأ�سعرهن على الإطالق، م���ن اأهل نجد، ع��ست اأكثر عمره���� في العهد الج�هلّي، واأدرك���ت الإ�سالم ف�أ�سلمت. 

ووف���دت عل���ى ر�سول اهللP م���ع قومه� بني �ُسَليم. فك�ن ر�س���ول اهلل ي�ستن�سده� ويعجبه �سعره�،اأكثر �سعره���� واأجوده رث�وؤه� لأخويه� 

�سخ���ر ومع�وي���ة وك�ن���� قد ُقت���ال في الج�هلية. له���� ديوان �سعر فيه م� بق���ي محفوظً� من �سعره����. وك�ن له� اأربعة بني���ن �سهدوا حرب 

الق�ِد�سّية فجعلت تحر�سهم على الثب�ت حتى ا�سُت�ْسِهُدوا جميعً� فق�لت: الحمد هلل الذي �سرفني بقتلهم.
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�ِلفِة؟-3- ���ِة الواردِة لالأو�س����ِف ال�سَّ  وَه���ْل ِم���َن الَج�ِئِز َلَن���� اإرادُة المع�ِني الحقيقيَّ

كثي���رًا َم� َيعُر�ُس َلَن� ِعَب�رٌة اأو اأكثُر َل َن�أخُذَه� بمعَن�َه� الأ�سيِل، واإنَّم� َن�سَتِدلُّ 

ِبَه� َعَلى معنًى اآخَر؛ لأنَّ  ق�ِئَلَه� اإنَّم� اأراَد اأْن ُيوِمَئ َلَن� بعب�َرِتِه ِتلَك َعْن معنًى 

مكنوٍن ِفي نف�ِسِه.

وَهَذا َم� َنِجُدُه عنَد الَخْن�َس�ِء ِفي ِرَث�ِء اأِخيَه�، عنَدَم� اأراَدْت اأْن َتْذُكَر َمَح�ِمَدُه، 

ي اأنَّ  َج�د( وَه���َذا يقت�سِ َفْتُه ِب���ِه اأنَّ َمْحِمَل �َسيِف���ِه طويٌل )طويل النِّ � َو�سَ ف���ك�َن ِممَّ

�ِحَب���ُه طويُل الق�َمِة؛ اإْذ لي�َس ِمَن الُمَن��ِس���ِب اأْن يكوَن َمْحِمُل �سيِف الَمرِء ِطوياًل  �سَ

ْخرًا طويٌل  نَّ �سَ
َ
َج�د( اأ يُر الَق�َمِة، وَهَكَذا ف�إنَّ الُمَراَد بقوِلَه���� )طويل النِّ وُه���َو َق�سِ

 العيَن.
ُ
يمالأ

ُه وجيٌه عظيُم  وو�سفْتُه ب�أنَّ َعُموَد بيِت���ِه مرتِفٌع )رفيع الِعَم�د( ق��سدًة ِبَذلَك اأنَّ

َفْتُه ب�أنَّ مخلََّف�ِت ن�ِرِه كثيرٌة )كثي���ر الرم�د( ولْم تق�سْد ِبَذِلَك  الَمْنِزَل���ِة، َكَم� و�سَ

ُه كريٌم م�سي�ٌف. اإلَّ اأنَّ

يِل والَمعَنى المق�سوِد، فطوُل النَّج�ِد  َة عالقٌة َتْظَهُر َبيَن الَمعَنى الأ�سِ ولكْن ثمَّ

ِف���ي َق���وِل الَخن�َس�ِء لعل المراد منه اأّنه كلم� ارتفع عم����د الخيمة وو�سطه� اّت�سعت 

وامت���دت اأطرافه� لطول الخطوط المنحنية الوا�سل���ة اإلى اأطرافه� حينئٍذ، وهذا 

لزم ل���ه لزم، ف�سعة البي���ت لكثرة ال�سيوف، وكثرة ال�سي���وف تدل على الوج�هة 

وعلّو المركز.

َم�ِد كثرَة حرِق الَحَطِب للطبِخ، م� يالزم كثرَة  َكَم� اأنَّ ِمْن م�ستلَزَم�ِت َكثرِة الرَّ

ال�سيوِف، وَهَذا دليُل الكرِم.

ْغِم ِم���ْن اأنَّ الَمعَنى الأ�سيَل لي�َس ُهَو المق�س���وَد اإلَّ اأنَّه لْي�َس ممتِنَعً�،  وَعَل���ى الرَّ

خر طوياًل َعَلى  فِم���َن الَج�ِئ���ِز َلَن� اإَراَدُة الَمعَن���ى الأ�سيِل ِفي َكوِن َمحِمِل �َسي���ِف �سَ
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���� ك�َن كلُّ َترِكيٍب ِمَن  الحقيق���ِة، وَكَذا ارتف����ع َعُموِد بيِتِه وكثَرة ُمَخلََّف�ِت ن�ِرِه. ولمَّ

َماِد«، ُكنَي  �ِبَقِة، وِهَي »َطويًل النجاِد«، و »رفيُع الِعَماِد«،و »كثيُر الرَّ َراِكيِب ال�سَّ التَّ

ـــَفٍة«  َفٍة لِزَمٍة لَمعَن�ه، ك�َن كلُّ تركيٍب ِمْن َهِذِه وَم� ُي�سِبُهُه »كنايًة َعْن �صِ ِبِه َعْن �سِ

ُل ِمَن الكَن�َيِة. وِهَي الِق�سُم الأوَّ

وَهَذا الِق�ْسُم ِمَن الِكَن�َيِة َلُه َنوَع�ِن:

َلى الَمطل���وِب بغيِر َوا�ِسطٍة َبيَن  اأ - كنايـــٌة قريبـــٌة: وِهَي َم���� َيكوُن النتَق�ُل ِفَيه� اإِ

ْخر: الَمعَنى المنَتَقِل َعنُه، والَمعَنى المنَتَقِل اإِليِه، كقوِل الَخْن�َس�ِء ِفي ِرَث�ِء �سَ

ج�ِد، َرِفيُع العم�ِد.... َطِويُل النِّ

ب - كنايـــٌة بعيـــدة: وِه���َي َم���� َيكوُن النتق����ُل فيه� اإَِل���ى المطل���وِب بوا�سطٍة، اأو 

بو�س�ئ���َط، نحُو: »فالٌن كثيُر الرماِد«  كن�يٌة عن الم�سي�ِف، و الو�س�ئُط: ِهَي 

م�ِد اإَِلى كثَرِة الإحراِق، وِمنَه� اإَِلى كثرِة الطبِخ والخبِز،  النتق�ُل ِمْن كثَرِة الرَّ

وِمنَه� اإَِلى كثرِة ال�سيوِف، وِمنَه� اإَِلى الَمطلوِب وُهَو الِم�سي�ُف الكريُم.

�عُر)1): ثانياً: الكناية عن المو�صوف: يقوُل ال�سَّ

ب���ي�������سَ ِم���ْخ���َذٍم
َ
ال�����س���رب��ي��ن ِب���ُك���ِل اأ

)2(

�سغ�ن
َ
الأ َم��ج���ِم��َع  َوال��ط���ِع��ن��ي��ن 

ه���م يطعن���وَن القل���وَب وق���َت الَحرِب،  ���َف ممدوِحي���ِه  ب�أنَّ �ع���ُر اأْن َي�سِ اأراَد ال�سَّ

ف�ِس وُهَو »مجامُع  ���َرَف َعِن التَّعِبيِر ب�لقل���وِب اإَِلى َم� ُهَو اأملُح واأوَقُع ِف���ي النَّ ف�ن�سَ

الأ�صغاِن«؛ لأنَّ القلوَب ُتفهُم ِمنُه، اإذ ِهَي ُمجَتَمُع الِحْقِد والُبْغ�ِس والَح�َسِد وغيِرَه�. 

َفِة ِفي  َح  ِبِتلَك ال�سِّ رَّ َفًة؛ لأنَّه �سَ �ِعُر اأْن َيْكِنَي َعنُه َلي�َس �سِ وَل َيخَفى اأنَّ َم� اأراَد ال�سَّ

وِف  ًة ك�ًنْت ِكَن�َيًة َعِن الَمو�سُ َفًة ُمخَت�سَّ َكاَلِمِه، واإنَّم� اأَراَد الَمعَنى الَبعيَد، فَذَكَر �سِ

)1)  عم���رو ب���ن َمْع���ِدي َكِرب بن ربيعة بن عبد اهلل الزبيدي. 100 ق. ه� - 21 هـ / 525 - 642 م، ف�ر�س اليمن، و�س�حب الغ�رات المذكورة، 
وف���د عل���ى المدين���ة �سنة 9ه�، في ع�س���رة من بني زبي���ر، ف�أ�سلم واأ�سلموا وع����دوا،  توفي على مقرب���ة من الرّي وقيل: قت���ل عط�سً� يوم 

الق�د�سية.

ْغن، وهو الحقد. )2)  الِمْخَذم ب�لذال المعجمة ال�سيف، والأ�سغ�ن: جمع �سِ
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عراِء)1): �ِعِر قوُل اأميِر ال�سُّ الَّذي ُهَو القلُب، وهذا مثُل قوِل ال�سَّ

َوَل���ح���ٌم َدٌم  ���ل���وِع  ال�������سُ َب���ي���َن  ��ب���ب���َول�����ي  ����ذي َث���ِك���َل ال�����سَ ُه��م��� ال���واه���ي الَّ

لوِع - اأي�سً� - ُهَو الَقلُب  ِم والَّلحِم َبيَن ال�سُ وَف ِفي َهَذا الِمَث�ِل ب�لدَّ ف����إنَّ المو�سُ

وِف ِبَم� َيُدلُّ َعليِه ِم���ْن اأنَّه دٌم ولحٌم،   �عُر َعْن َه���َذا المو�سُ َل غي���ُر، َفَق���د َكَنى ال�سَّ

وَيَقُع َبيَن ال�سلوِع، ف�لَمْكِنيُّ َعنُه ُهَن� مو�سوٌف اأي�سً�، وكلُّ ِكَن�يٍة َيكوُن الَمكِني َعنُه 

وٍف« وِهَي الِق�سُم الثَّ�ِني ِمْن  ِفيَه� مو�سوفً� ا�سُطِلَح َعَلى َت�سِمَيِتَه� »ِكَنايًة َعْن َمْو�صُ

ق�َس�ِم الِكَن�َيِة)2).
َ
اأ

وِلَهَذا الِق�سِم ِمَن الِكَن�َيِة اأي�سً� َنوَع�ِن:

َفُة لَتكوَن كن�َيًة َعْن َذاَك  ٌة، فُتذَك���ُر ال�سَّ اأْن يك���وَن للمو�سوِف �سفٌة مَخت�سَّ اأ- 

المو�سوِف، مثُل »مجامُع الأ�صغاِن« كن�ية عن »القلِب« اأو كقوِلِه - َتَع�َلى-: 

{ۀ ہ ہ ہ})3)، كن�ية عن البن�ِت والّن�س�ِء. 

ٌة بمو�سوٍف واحٍد، فَنذُكُرَه� كن�يًة َعْن  اأْن يك���وَن للمو�سوِف �سف�ٌت مخت�سّ ب- 

َذاَك المو�سوِف، مثُل: »الحّي, م�صـــتوي القاَمـــِة, عري�ُس الأظفاِر« كن�ية 

ع���ن الإن�س�ِن، وقوله - تع�لى -: {ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ})4)كن�ية عن 

ال�سفينِة.

(6(:
ِ
 عبِد اهلِل بِن الَح�ْسَرج

ِ
يقوُل زي�ٌد الأعجُم)5) ِفي مدح ج- 

)1)  لقٌب لل�س�عر الم�سري اأحمد �سوقي.
ًة ب�لمو�سوف، ول تتعداُه ليح�سل النتق�ُل منه� اإليه. )2)  ي�سترط في هذه الكن�يِة: اأن تكون ال�سفُة اأو ال�سف�ُت مخت�سّ

)3)  �سورة الزخرف، الآية: 18.
)4)  �سورة القمر، الآية: 13.

َم�مة العبدي، مولى بني عبد القي�س. 100 هـ / 718 م. من �سعراء الدولة الأموية واأحد فحول 
ُ
)5)  زي����د ب���ن �سليم����ن اأو �سليم الأعجم، اأبو اأ

َب ب�لأعجم، ولد ون�س�أ ب�أ�سفه�ن وانتقل اإلى خرا�س�ن، ف�سكنه� وط�ل عمره وم�ت  ال�سعر العربي بخرا�س�ن، ك�نت في ل�س�نه ُعْجَمة، َفُلقِّ

فيه�.

)6)  ه���و عب���د اهلل ب���ن الح�سرج بن الأ�سه���ب بن ورد بن عمرو بن ربيعة بن جع���دة بن كعب بن ربيعة بن ع�مر ب���ن �سع�سعة بن مع�وية بن 
بك���ر ب���ن هوازن. وك�ن عبد اهلل بن الح�سرج �سيدًا من �س�دات قي�س واأميرًا من اأمرائه�، َوِلَي اأكثر اأعم�ل خرا�س�ن، ومن اأعم�ل ف�ر�س، 

وكرم�ن. وك�ن جوادًا ممدحً�. 
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��دى َوال��نَّ َوال����ُم����روَءَة  ��م���َح��َة  ال�����سَّ الَح�سَرِجاإِنَّ  اب��ِن  َعلى  ��ِرَب��ت  ���سُ ��ٍة  ُق��بَّ ف��ي 

ف�ِس والمروءَة  �ِع���َر - هَن�- اأْن َين�ِس���َب اإَلى ممدوِحِه �َسَم�َح���َة النَّ َفَق���د اأراَد ال�سَّ

والنَّدى، َفَعَدَل َعن ِن�سَبِتَه� اإليِه مب��سرًة، وَتَرَك التَّ�سريَح ب�ل�سِم ب�أْن يقوَل: »ابُن 

ُة  الم�سروَبُة َعليِه، وَق�َل: اإنَّ  َلى َمك�ِنِه وُهَو القبَّ الح�صـــرِج مخت�سٌّ ِبَها« َب���ْل ن�سَب اإِ

ِة َت�سَتلِزُم  ف�ِت اإَل���ى القبَّ ِرَبْت َعَلي���ِه: ون�سَبُة ال�سِّ ِة الَّتي �سُ ف����ِت ِفي القبَّ َه���ِذِه ال�سِّ

���ه اإَذا اأثبَت الأَمَر ِف���ي َمَك�ِنِه َفَقد  ن�سبَتَه���� اإَلى الَمم���ُدوِح،  ف�لنتق�ُل ِم���ْن جهِة اأنَّ

اأثب���َت له. ومثُل َذلَك َم� َلو ُقلَن� ِفي و�سِف اأعداِئَن�: »المكُر َقد ُن�ِصـــَج ِفي ِثياِبِهم«،  

َفَق���د اأَرْدَن� اأْن َنن�ِسَب �سفَة الَمك���ِر اإَِلى اأعداِئَن�، فَعَدلَن� َعْن ِن�سَبِتَه� اإليِهم مب��سرًة 

ون�سبن�َه���� اإَِلى َم���� َلُه ات�س�ٌل ِبِهم وُهَو ثي�ُبُه���م، ف�لَمْكِنيُّ عنُه - هَن�- ُهَو »ن�صـــبُة 

�صـــفِة المكـــِر اإِلى الأَعـــَداِء« وكلُّ ِكَن�يٍة يكوُن الَمكنى َعنه ِفيَه� ن�سبَة �سفٍة ا�سُطِلَح 

ق�َس�ِم الكَن�يِة. �ِلُث ِمْن اأَ َعَلى ت�سميِتَه� »كنايٌة عن ن�صبٍة« وِهَي الِق�سُم الثَّ

وَهِذِه الكن�يُة نوع�ِن:

�ِعِر)1): �سبِة مذكورًا ِفيَه�، كقوِل ال�سَّ � اأْن يكوَن ذو النِّ اإمَّ اأ- 

وال�����م�����ج�����ُد ي���م�������س���ي ف������ي رك�����ب����هاْل���������ُي���������ْم���������ُن َي��������ْت��������َب��������ُع ظ������لَّ������ُه

�سبِة غيَر مذكوٍر ِفيَه����: كقوِلنَ�: خيُر الن��ِس َمْن َينفُع  ���� اأْن يكوَن ذو النِّ ب- واإمَّ

 :Pْن َل ينفُعه���م. وكقوِل ر�سوِل اهلِل ِة َعمَّ ، كن�يًة َعْن َنفي الخيريَّ �����سَ النَّ

ْهِلي«)2).
َ
َنا َخْيُرُكْم لأ

َ
ْهِلِه َواأ

َ
»َخْيُرُكْم َخْيُركْم لأ

اله��سمي، جواهر البالغة، ج 1، �س 14.  (1(
)2)  الحر الع�ملي، و�س�ئل ال�سيعة )اآل البيت(، ج20، �س 171.
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القواعد الرئي�سة

طلَق واأريَد به لزُم معن�ُه مع جواِز اإرادة ذلك المعَنى. 1-
ُ
الكن�يُة لفٌظ اأ

، ف����إنَّ الَمْكِنيِّ عنه قد يكون  2-
ٍ
تنق�س���ُم الكن�يِة ب�عتب�ِر الَمْكِنيِّ عنه ثالثَة اأق�س�م

�سفًة، وقد يكون مو�سوفً�، وقد يكون ن�سبًة.

ت������م������اري������ن

بّيِن ال�صفَة التي تلزُم مْن كلِّ كنايٍة مَن الكناياِت الآتيِة: 1-

َنوؤُوُم ال�سحى.  -

األقى فالٌن ع�س�ُه. -

ْيِن. - ن�عمُة الَكفَّ

ُه. - قرَع فالٌن �ِسنَّ

ي�س�ُر اإليه ب�لَبَن�ِن.  -

ق����ل تع�ل���ى: {ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ         ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ   -

.(1(
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې      ې}

ركَب جن�حي نع�مٍة. -

ه على الع�س�. - لوِت اللي�لي كفَّ

ق�ل المتنّبي في و�سف فر�سه: -

)1)  �سورة الكهف، الآية: 42.
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ِب���ِه ��ي��ُت��ُه  َق��فَّ ال��وح�����ِس  اأيَّ  �����َرُع  َواأْن����������ِزْل ع���ن���ُه م��ث��َل��ُه ح���ي���َن اأرَك������ُب واأ������سْ

فالٌن ل ي�سُع الع�س� على ع�تِقه. -

بيِن المو�صوَف المق�صوَد بكلِّ كنايٍة من الكناياِت الآتيِة: 2-

ق�ل ال�س�عر: 

ْرَم����َح���ُه���ْم َي����ْوَم اْل��َوَغ��ى
َ
���ُغ���وَف���ًة ِب����َم����َواِط����ِن ال���ِك���ْت���َم����ِن َق����ْوٌم َت����َرى اأ َم�������سْ

- .(1(
وق�ل تع�لى: {ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ  ھ    ھ  ھ}

ق�ل اأبو نوا�س: -

دب��ي��ُب��ه��� وَدبَّ  ���رب���ن����ه����  ����سَ ���رار ق��ل��ُت له� قفيف��ل��م���  َم��ْو���س��ع الأ����سْ اإل���ى 

وق�ل المعريُّ في ال�سيف: -

ح��ت��ى ورقَّ  دقَّ  ال�����ن������ر  ����الل ����س���ل���ي���ُل  ك�����������أّن اأب�����������ه اأورَث��������������ُه ال���������سُّ

كبرْت �سنُّ فالٍن وج�ءُه النذيُر. -

�سئَل اأعرابيٌّ عن �سبِب ا�ستع�ل �سيبِه، فق�ل: هذا رغوُة ال�سب�ِب. -

و�سئَل اآخُر، فق�ل: هذا غب�ُر وق�ئِع الدهِر. -

بّيِن الن�صبَة التي تلزم كلَّ كناية من الكنايات الآتية: 3-

: دخلُت الب�سرَة، ف�إذا ثي�ُب اأحراٍر على اأج�س�ِد العبيِد. - ق�ل اأعرابيٌّ

وق�ل في مدح ك�فور: -

ف��ي��ِه ال���َم���ْج���ُد  ال����ذي  َث����ْوِب����َك  ف���ي  ���َي����ِءاإّن  ����َي�����ًء ُي���������ْزري ب����ُك����ّل ����سِ َل���������سِ

)1)  �سورة الزخرف، الآية: 18.
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للمطالعة
 

بالغُة الِكنايِة )1):

الكن�ي���ُة َمظهٌر من مظ�هر البالغِة، وغ�ي���ٌة ل ي�سل اإليه� اإّل من لطف طبُعه، 

و�سف���ْت قريحُت���ه، وال�سرُّ ف���ي بالغته� اأّنه���� في �سور كثي���رٍة ُتعطي���ك الحقيقَة، 

ه� بْره�نه�، كقول البحتري في المديح:  م�سحوبًة بدليله�، والق�سيًة وفي طيِّ

ِب  دوِر، َمحبَّ َل الّلحِظ ِمن َحيُث م� بدا لهْم َعْن َمهيٍب، في ال�سّ وَن َف�سْ َيغ�سُّ

ف�إّن���ه َكَنى عن اإكب�ر الن��س للممدوِح، وهيبِتهم اإّي����ه، بغ�سِّ الأب�س�ِر اّلذي هو 

ُة جلّيًة في الكن�ي�ِت  في الحقيقة بره�ٌن على الهيبة والإجالِل، وتظهُر هذه الخ��سّ

عن ال�سفِة والن�سبِة.

وم���ن اأ�سب�ب بالغِة الكن�ي�ت اأّنه� ت�سُع ل���َك المع�ني في �سورة المح�سو�س�ِت، 

ُة الفنون، ف�إنَّ الم�سّوَر اإذا ر�سم لك �سورًة لالأمِل اأو للي�أ�ِس،  ول �سكَّ اأّن هذه خ��سّ

به���َرَك وجعلَك ترى م� كن���َت تعجُز عن التعبير عنه وا�سح���ً� ملمو�سً�، فمثُل كثيِر 

، في الكن�يِة عن المزاِح. الرم�ِد في الكن�ية عن الكرِم، ور�سولُ ال�سرِّ

ومن خوا�سِّ الكن�يِة: اأّنه� ُتمّكُنك مْن اأْن َت�ْسفَي غلََّتك مْن خ�سِمك مْن غيِر اأْن 

ى ب�لتعري�ِس،  تجعَل له اإليك �سبياًل، ودون اأْن تخد�َس وجَه الأدب، وهذا النوُع ُي�سمَّ

ومث�ُله قوُل المتنّبي في ق�سيدة، يمدُح به� ك�فورًا:

���ِم ���ِمِف�����راٌق َوَم�����ْن َف�����َرْق����ُت َغ��ي��ُر ُم���َذمَّ ُم���َي���مَّ خ���ي���ُر  َي���ّم���ْم���ُت  َوَم�������ْن  مٌّ 
َ
َواأ

ِمَوَم���� َم��ن��ِزُل ال���ّل���ّذاِت ِع��ن��دي ب��َم��ْن��ِزٍل َك����������رَّ
ُ
َواأ ِع�����ْن�����َدُه  �����ْل  َب�����جَّ

ُ
اأ ل���م  اإذا 

��ِج��ّي��ُة َن���ْف�������ٍس َم����� َت�������َزاُل ُم��ل��ي��َح��ًة َم��ْخ��ِرِم���سَ ك��ّل  به�  َم��ْرِم��ّي��ً�  يِم  ال�سّ م��َن 

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 112 - 113.



176

لة
�����
س����

�����
ي����
�����
م����

�����
ر����
ة س
�����
�����
غ����

ا
�����
�����
ب����
�����
�����
ر����
س

���ِدٍن ��ْي��َغ��ِمَرَح���ْل���ُت ف��َك��ْم ب����ٍك ب���أْج��ف���ِن ���سَ َع���َل���ّي َوَك�����ْم َب�����ٍك ب����أْج���ف����ِن ���سَ

ِمَوَم���� َرّب����ُة ال���ُق���ْرِط ال��َم��ل��ي��ِح َم��ك���ُن��ُه ب� مِّ الُم�سَ ���ِم  ال��ُح�����سَ َرّب  ِم��ْن  ����أج��َزَع 

��ٍع ��ِمَف��َل��ْو ك����َن م��� ب��ي ِم���ْن َح��ب��ي��ٍب ُم��َق��نَّ َع�������َذْرُت َول���ك���ْن م���ن َح��ب��ي��ٍب ُم��َع��مَّ

اّتقى  م�  دوِن  َوم��ن  َرميي  َواّتقى  َواأ�سُهميَرَم��ى  وق��ْو���س��ي  ك��ّف��ي  ك��سٌر  ه���ًوى 

ُظُنوُنُه ���س���َءْت  ال��م��ْرِء  ِف��ْع��ُل  �س�َء  ���ِم اإذا  َق َم����� َي����ع����َت�����ُدُه م���ن َت���َوهُّ �����دَّ َو������سَ

ف�إّن���ه َكَن���ى عن �سيف الدول���ة، اأّول: ب�لحبيِب المعّمم، ثّم و�سف���ه ب�لغدِر اّلذي 

يّدع���ي اأّن���ه من �سيمِة الن�س�ِء، ثّم لمه على مب�دهته ب�لع���دواِن، ثّم رم�ه ب�لجبِن؛ 

لأّن���ه يرمي ويّتقي الرمي ب�ل�ستت����ِر خلف غيره، عل���ى اأنَّ المتنّبي ل ُيج�زيه على 

ال�س���رِّ بمثل���ه؛ لأّنه ل يزال يحمل له بين جوانحه ه���ًوى قديمً�، يك�سُر كّفه وقو�سه، 

�ل، ثّم و�سف���ه ب�أّنه �سّيُء الظنِّ ب�أ�سدق�ئ���ِه؛ لأّنه �سّيُء  �سَ واأ�سهم���ه، اإذا ح����ول النِّ

الفع���ل كثيُر الأوه�م والظنون، حّتى ليظ���نَّ اأنَّ الن��س جميعً� مثَله في �سوِء الفعل، 

و�سعِف الوف����ء. ف�نظر كيف ن�َل المتنّبي من هذا، وم���ن اأو�سح ممّيزات الكن�يِة 

التعبي���ُر عن القبيح بم� ُت�سيُغ الآذاُن �سم�َع���ه، واأمثلة ذلك كثيرة جّدًا في القراآن 

الكريم وكالم العرِب، فقد ك�نوا ل ُيعّبرون عّم� ل يح�سُن ذكره اإّل ب�لكن�يِة، وك�نوا 

ل�سّدة نخوتِهم يكّنوَن عن المراأة ب�لبي�سِة وال�س�ِة.

ومن بدائع الكن�ي�ت قوُل بع�س العرب: 

ِع������ْرٍق َذاِت  ِم������ْن  َن���ْخ���ل���ًة  ي�����  َل 
َ
���الُم اأ ال�������سّ اهلِل  َوَرْح������َم������ُة  َع���َل���ْي���ك 

ف�إّنه َكَنى ب�لنخلِة، عن المراأة اّلتي ُيحبُّه�.



الكفايات

التعّرف اإلى علم المع�ني ومب�حثه. 1-

التمييز بين الخبر والإن�س�ء واأنواعهم�. 2-

القدرة على ا�ستخدام الق�سر وطرقه. 3-

الفصل الثاني

علُم المعاني
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مدخل عام:

ى ِعْل���َم الَمَع�ِني ِبَهِذِه التَّ�ْسِمَيَة ُهَو عب���ُد الَق�ِهِر الَجرج�ني في  َل َم���ْن �َسمَّ اإنَّ اأوَّ

كت�ب���ه »دلئـــل العجاز«، وهذا الكت����ُب ِفي الأ�سِل مح�ولٌة ِمْن عب���ِد الق�ِهِر اأراَد 

ِبَه���� اأْن ُيثِبَت اإعَج�َز الُقراآِن الكريِم، وَق���د �َسَرَح المراَد ِمْن َهَذا الِعلِم ِبَقوِلِه: »اإنَّه 

 » ُه معَناها النَّحويُّ َع الَّذي َيفِر�صُ ائتالُف الألَفاِظ وو�صُعَها ِفي الُجملَِة المو�صِ

ـــَع  ���عٍ اآخَر قوَلُه: »واعلـــْم اأْن لي�ـــَس النظُم اإلَّ اأْن َت�صَ واأورَد عب���ُد الق�ِه���ِر ِفي مو�سِ

ـــوِلِه,  ـــيِه ِعلُم النَّحـــِو, وَتعَمَل َعلَـــى َقواِنيِنِه واأ�صُ ـــَع الَّذي يقَت�صِ كالَمـــَك المو�صِ

وتعرَف مَناِهَجُه الَِّتي ُنِهَجْت فاَل َتِزيُغ عنَها, وتحفُظ الّر�صـــوَم الَّتي ُر�ِصَمْت َلَك 

َفاَل تخل ب�صيٍء ِمنَها)....(«.

حِو  ���ِه واأحواِلِه، َفِفي النَّ حِو وعلَُّتُه وَبَي�ُن اأغرا�سِ اذًا، فِعل���ُم المع�ِن���ي ُهَو ُروُح النَّ

َنُقوُل: »زيٌد منطلٌق« و »زيٌد المنطلُق« و »المنطلُق زيٌد«. و»زيٌد ُهَو المنطلُق«.

ً� مكّوَنٌة ِمْن مبتداأٍ وخب���ٍر، وِهَي ِفي َهَذا َعَلى َقَدِم  َراِكيُب َنحويَّ فجمي���ُع َه���ِذِه التَّ

الُم�َس����واِة، ِفي حي���ن اأنَّ مدلولِتَه� المعنوَي���َة َتخَتِلُف كثيرًا، وَه���َذا الختالُف ِفي 

�ِت ِعلِم الَمَع�ِني، وَقد َل ُندِرُك الَفْرَق المعنويَّ َبيَن قوِلَن�: »اأَنا َما  الَمَع�ِني ِمْن ُمِهمَّ

�َصـــِمْعُت«،  و»َما اأَنا �َصـــِمعُت«،  و»َما �َصـــِمعُت اأَنا«، لكنَّ ِعلَم الَمَع�ِني ُهَو الَّذي يُدلَُّن� 

َعَلى َهِذِه الُفُروِق،  ِلَذلَك َق�ُلوا: »اإنه علُم معاِني النحِو«. 
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���ُع َخوا�سِّ َتراِكيِب  �ك���ّي، فِعلُم الَمَع�ِني عنَدُه:ُهَو َتَتبُّ  واإَذا َم���� انتقلَن� اإَِلى ال�سكَّ

الكالِم ِفي الإَف�َدِة وَم� يت�سُل ِبَه� ِمن ال�ستح�س�ِن وغيِرِه، لُيحَتَرَز ب�لوقوِف َعَليَه� 

ي الح�ُل ذكَره)1). َعِن الَخَط�أِ ِفي تطبيِق الكالِم َعَلى َم� َتقت�سِ

َف���ُه ِبَقوِلِه: »اإنَّه الِعلـــُم الَّذي ُيعَرُف ِبِه اأحـــواُل الَّلفِظ  ���� الَقزوينّي َفَقد عرَّ واأمَّ

ى الحاِل«)2) الَعَربّي اّلتي ِبَها يطابُق مقت�صَ

كلُّ ه���ِذِه التَّع�ريِف تك�ِسُف لَن� ارتب�َط ِعلِم الَمَع�ِني ب�لنَّحو، اإ�س�فًة اإَلى تو�سيِح 

طبيعِة ِعلِم الَمَع�ِني ووظيفِتِه ِفي التَّعِبيِر َعِن الِفكِر َتعِبيرًا ُيالِئُم اأحواَل المخ�َطِبيَن 

وقدراِتِهم ِفي الَفهِم وَمَدى َم� يكوُن لديِهم ِمَن ال�ستعداِد لَتقبُِّل الفكرِة الَّتي ُيَراُد 

اأداوؤَه�)3).

وقد انح�صرْت مباحُث ِعلِم الَمَعاِني ِفي ثمانيٍة هي)4):

الخب���ُر،  الإن�س�ُء، الم�سنُد اإلي���ِه واأحواُلُه،  الم�سنُد واأحواُل���ه،  اأحواُل متعلق�ِت 

الفعِل،  الق�سُر،  الف�سُل والو�سُل،  الإيج�ُز والإطن�ُب والم�س�واُة)5).

)1)  الخطيب القزويني، الي�س�ح في علوم البالغة، �س 84.
)2)  م. ن.

)3)  يراجع البالغة العربية اأ�سله� واأ�سوله�.
)4)  لم نذكر كل مب�حث علم المع�ني في هذا المخت�سر.

)5)  الدليل الى البالغة وعرو�س الخليل، د. علي جميل �سلوم ود. ح�سن محمد نور الدين.



أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الخبر وف�ئدته البالغية. 1-

اأن يدرك بي�ن الأغرا�س التي ُي�ستخدم فيه� الخبر. 2-

الدرس السادس عشر

الخبر - 1 -
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الَخَبُر:

تعريف الخبر:

كالٌم يحتم���ُل ال�س���دَق والكذَب لذات���ِه،واإن �سئَت فقل:»الخبُر هو مـــا يتحّقُق 

مدلولـــُه فـــي الخارِج  بـــدون النطِق به« نحو: العلُم ن�فٌع. فق���د اأثبتن� �سفَة النفِع 

للعل���م، وتلَك ال�سفُة ث�بت���ٌة له، �سواٌء تلفظَت ب�لجملِة ال�س�بق���ة اأْم لم تتلفْظ؛ لأنَّ 

نف���َع العلِم اأمٌر ح��سٌل في الحقيقِة والواقِع، واإنم� اأنَت تحكي م� اتفَق عليه الن��ُس 

ْت به ال�سرائُع، وُهِديْت اإليه العقوُل، بدوِن نظرٍ اإلى اإثب�ٍت جديٍد. ق�طبًة، وق�سَ

والمراُد: ب�سدِق الخبر ُمط�بقُته للواقِع، والمراُد بكذبِه عدُم مط�بقتِه له.)1)

:(2(
يَّ ولتو�سيِح َمعَنى الَخَبِر ن�أُخُذ قوَل اأِبي اإ�سح�َق الَغزِّ

أْت
َ

ام��َت��ال َم���  الِكْنِديُّ  ِب  الطيِّ اأب��و  َحْمَداِنَل��ْول  ابِن  َم��ْدِح  ِمْن  ��ِس  النَّ َم�َس�ِمُع 

ولِة  �ِئَل �َسْيِف الدَّ ي ُهَو الَّذي َن�َسَر َف�سَ يخبُرَن���� اأبو اإ�سح�َق ب�أنَّ اأَب� الطيِّب المتنبِّ

ِب َم���� َذاَعْت �ُسهرُة َهَذا  بو الطيِّ
َ
��ِس، فيقوُل: لول اأ اب���ِن َحْمَدان، واأَذاَعَه� َبي���َن النَّ

��ُس ِمْن �َسَم�ِئِله كلَّ الَّذي َعَرُف���وُه. وَهَذا قوٌل َيحَتِمُل اأْن يكوَن  الأِمي���ِر وَل َعَرَف النَّ

يُّ �س�دقً� فيِه، َكَم� ُيحَتَمُل اأْن يكوَن ك�ذبً�، فُه���َو �س�دٌق اإْن ك�َن قوُلُه مط�ِبَقً�  الَغ���زِّ

)1)  اله��سمي، جواهر البالغة، �س 55.
)2)  �س�عر مجيد اتى في ق�س�ئده الطوال بكل بديع ولد بغزة وهي بلدة ب�ل�س�م وتوفي �سنة 524هـ.



184

لة
�����
س����

�����
ي����
�����
م����

�����
ر����
ة س
�����
�����
غ����

ا
�����
�����
ب����
�����
�����
ر����
س

للواِقِع، وك�ِذٌب اإْن ك�َن قوُلُه غيَر مط�ِبٍق للواِقِع.

ْي نف�ُسُه يقوُل: وَهَذا المتنبَّ

َطَمَعً� َي��ُف��ْت  َل���ْم  َم���  اإَل���ى  ��َرِئ��بُّ  اأ���سْ ��َراَن���َل  َح�����سْ َف�����َت  َم����  َع��َل��ى  ِب���ي���ُت 
َ
اأ َوَل 

فُه���َو ُيخِبُر َعْن نف�ِس���ِه ب�أنَّه ق�ِنٌع را�ٍس بح�ِل���ِه الَّتي ُهَو ِفيَه�، َفلي����سَ ِمْن ع�دِتِه 

اأْن َيَتَطّل���َع م�ست�سِرَف���ً� اإَلى َم� ُه���َو اآٍت، َوَلي�َس ِمْن َداأِبِه اأْن َين���َدَم َعَلى َم� َف�َت، وِمَن 

المحَتَمِل اأْن َيكوَن ك�ِذَبً� غيَر �س�دٍق.

األغراُض الَّتي ِمن أَجِلَها يُلَقى الَخَبُر)2)

الأ�سُل في الخبر اأن يلَقى لأحِد غر�سيِن:

ى -1- � اإف�دُة المخ�طِب الحكَم الَّذي ت�سمنْتُه الجملُة، اإَذا ك�ن ج�هاًل له، وي�سمَّ  اإمَّ

يُن   »فائدُة الخبِر« نحُو ق���وِل ر�سوِل اهلِل P - لأ�سح�ِبِه -: »الدِّ
ُ
ه���ذا النوع 

الن�صـــيحُة, ُقلَنا: ِلَمْن؟ َقاَل: هلِل, ولكتابِه, ولر�صـــولِه, ولأئمِة الم�صـــلميَن, 

وعامِتِهم«)3).

���� اإف����دُة المخ�طِب اأنَّ المتكل���َم ع�لٌم اأي�س���ً� ب�أنُه يعلُم الخب���َر،  كم� تقوُل  -2- واإمَّ

لتلمي���ٍذ اأخَف���ى عليَك نج�َحه في المتح����ِن - وعلمَته من طري���ٍق اآخَر: »اأنَت 

 في كلِّ 
ُ
ه  يلزم  ى هذا النوُع  »لزَم الفائدِة«، لأنَّ نجحَت في المتحاِن«، وي�سمَّ

خبٍر له هذا الغر�س اأن يكوَن المخَبُر به عنده علٌم اأو َظن بِه.

وق���د يخ���رُج الخبُر ع���ن الغر�سي���ِن ال�س�بقي���ِن  اإلى اأغرا����سٍ اأخ���رى ُت�ستف�ُد -3-

ب�لقرائِن، ومْن �سي�ِق  الكالِم.

)1)  ا�سراأب الى ال�سيء: تطلع اليه.
)2)  اله��سمي، جواهر البالغة، �س 55 - 56.

)3)  الري�سهري، ميزان الحكمة، ج 4 ، �س3278.



185

ا ا
 ا 
بل
ر 
س

َها: اأهمُّ

ال�سترح����ُم وال�ستعط����ُف، كقوِل اأمي���ِر الموؤمنيَن عل���ي Q ِفي دع�ِء  اأ- 

ليــــُل اْلَحقيـُر  ـــعيـُف الـذَّ ُكَمْي���ٍل: »يـــا �َصـــيِِّدي َفَكْيـــَف بـــي َواََنـــا َعْبـــُدَك ال�صَّ

اْلِم�ْصكيـُن اْلُم�ْصَتكيُن«)1).

اإظه����ُر ال�سع���ِف والخ�سوِع،  كقول���ِه تع�لى على ل�س����ِن النّبي زكرّي�  ب- 

ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ٿ   ٺ     ٺ   {ٺ    :Q

ٹ  ڤ  ڤ   ڤ})2).

�س���ِر على �سيٍء محبوٍب كقوِلِه - َتَع�َل���ى-  َعَلى ل�س�ِن اأمِّ مريَم  اإظه����ُر التحُّ ج- 

O: {ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ})3).

 بُمْقِبٍل، وال�سم�تِة بمدبٍر، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ڳ  ڱ  ڱ  
ِ
اإظه�ُر الفرح د- 

ڱ  ڱں   ں  ڻ  ڻ          ڻ} )4).
التَّذكيُر ِبَم� َبْيَن المراِتِب ِمَن التَّف�وِت كقوِلِه - َتَع�َلى-: {چ  ڇ  ڇ   ه�- 

ڇ     ڇ   ڍڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ})5). 
ها   عل���ّي بِن الح�سيِن L ِفي خطبِتِه الَمعروَفِة: »اأيُّ

ِ
الفخُر: كقوِل الإم�م و- 

كَن  َفا, اأَنا ابُن َمْن َحَمَل الرُّ النَّا�س اأَنا ابُن مكَة وِمَنى, اأَنا ابُن زمزَم وال�صَّ

طَراِف الرداء, اأَنا ابُن َخيِر َمِن ائتزَر وارتَدى...الخ«)6).
َ
باأ

)1)  ال�سيخ عب��س القمي، مف�تيح الجن�ن.
)2)  �سورة مريم، الآية: 4.

)3)  �سورة اآل عمران، الآية: 36.
)4)  �سورة ال�سراء، الآية:81.

)5)  �سورة الح�سر، الآية: 20 - 21.
)6)  العالمة المجل�سي، بح�ر النوار، ج 45، �س 138.
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:P ر�سوِل اهلِل 
ِ
المدُح: كقوِل عبِد اهلِل بِن َرَواَحٍة)1) ِفي َمدح ز- 

ُمعَتِجرًا دم�������ُء)2) 
َ
الأ ال��ن���َق��ُة  ِب���ل��ُب��ْرِد َك���ل��َب��ْدِر َج��ّل��ى َل��ي��َل��َة ال��ُظ��َل��ِمَت��ح��ِم��ُل��ُه 

ُب���ْرَدِت���ِه ث���ن����ِء 
َ
اأ و 

َ
اأ ِعط�َفيِه)3)  َك���َرِمَوف���ي   ِم���ن دي���ٍن َوِم����ن 

ُ َ
َي��ع��ُل��ُم اهلل م��� 

وق���د يج���يُء لأغرا����سٍ اأخرى. والمرج���ُع في معرف���ة ذلك اإلى ال���ذوِق والعقِل 

ال�سليِم.

خاتمة:

�ِبَق���ِة، وَجْدَن� كلَّ جمل���ٍة مكّونًة ِمْن  اإَذا نظرَن���� اإَل���ى الجمِل ِف���ي كلِّ الأمِثَلِة ال�سَّ

���ى الأوُل م�سندًا اإليِه،  ُركني���ِن رئي�سي���ن ُهَم� المحك���وُم عليِه والَمحكوُم ِب���ِه، وُي�سمَّ

� َم� عداُهَم�، فُهو »قيٌد« في الجملِة ولي�َس ركنً� فيَه�)4). والث�ني م�سندًا، اأمَّ

عب���د اهلل ب���ن رواحه ب���ن َثْعَلَبَة الأن�س�رّي من الخزرج، اأبو محم���د. 8 هـ / 629 م �سح�بّي، ُيَعدُّ من الأم���راء وال�سعراء الراجزين. ك�ن   (1(
يكت���ب ف���ي الج�هلية. و�َسِهَد الَعَقَبَة مع ال�سبعيَن من الأن�س�ر، وك�ن اأح���د النقب�ء الثنى ع�سر، و�سهد بدرًا واأحدًا والخندق والحديبية، 

وا�ستخلفه النبي P على المدينة في اإحدى غزواته، و�سحبه في عمرة الق�س�ء، وله فيه� رجز.

وك�ن اأحد الأمراء في وقعة موؤتة )ب�أدنى البلق�ء في اأر�س ال�س�م( ف��ست�سهد فيه�.  

)2)  الن�قة الأدم�ء: �سديدة البي��س، والمعتجر: الُمْلَتّف.
)3)  ِعْطَف� الرجل: ج�نب�ه عن اليمين وال�سم�ل.

)4)  لمزيد من التف�سيل في الم�سند والم�سند اليه تراجع كتب النحو او البالغة.
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القواعد الرئي�سة

�ِدٌق ِفيِه اأو ك�ذٌب، ف����إْن ك�َن الكالُم  - ���ه �سَ الخب���ُر َم� ي�س���حُّ اأْن ُيق�َل لق�ِئِله اإنَّ

مط�ِبقً� للواِقِع ك�َن ق�ِئُلُه �س�دقً� واإْن ك�َن غيَر مط�بٍق َلُه ك�َن ق�ئُلُه ك�ِذَبً�.

يِن: - الأ�سُل ِفي الخبِر اأْن ُيْلَقى لأحِد َغَر�سَ

ى َذلَك الُحكُم »فائدَة الخبر«. اإف�دِة المخ�َطِب الحكَم الَّذي ت�سمَنْتُه الجملُة، وُي�سمَّ اأ- 

ى َذلَك »لزَم الفائدة«. اإف�دِة المخ�َطِب اأنَّ المتكلَِّم َع�ِلٌم ب�لحكِم وُي�سمَّ ب- 

ي�ِق، منه� َم� ي�أِتي: قد ُيلَقى الخبُر لأغرا�ٍس اأخَرى ُتفَهُم ِمَن ال�سِّ ج- 

ال�سترح�ُم. -

عِف. - اإظه�ُر ال�سَّ

اإظه�ُر التَّح�ّسِر. -

- .
ِ
اإظه�ُر الفرح

التذكيُر ِبَم� َبيَن الَمراِتِب ِمْن َتَف�وٍت. -

الفخُر. -

المدُح. -
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ت������م������اري������ن

بّيْن اأغرا�َس الكالِم فيما ياأتي:

 َما  -
ُ
لََح اهلل �صْ

َ
لََح َما َبْيَنُه َوَبْيَن اهلِل اأ �صْ

َ
من كالم لأمير الموؤمنينQ: »َمْن اأ

ْمَر ُدْنَياُه, َوَمْن َكاَن 
َ
 َلُه اأ

ُ
لََح اهلل �صْ

َ
ْمَر اآِخَرِتِه اأ

َ
لََح اأ �صْ

َ
َبْيَنُه َوَبْيَن النَّا�ِس, َوَمْن اأ

َلُه ِمْن َنْف�ِصِه َواِعٌظ َكاَن َعلَْيِه ِمَن اهلِل َحاِفٌظ«)1).

يقول ابو العت�هية: -

��ّي��� ب���ك���ي���ُت���َك ي����� ع���ل���يُّ ب����َدْم����ع ِع���ي���ِن���ْي ع��ل��ي��ك ���سَ
ُ
َف���َم���� اأغ���ن���ى ال���ُب���ك����ء 

واأْن�������َت ال����َي����وَم اأوَع�������ُظ ِم���ْن���َك َح��ّي���وك�����َن����ْت ف���ي َح���َي����ت���ك ل���ي ِع���ظ����ٌت

فُح عن  - َظ، وَتْحُلُم عنَد الغ�سِب، و َتَتج�وُز عند الُقْدرة، وَت�سْ اإنَك لَتْكِظُم الَغْيْ

لَّة. الزَّ

ق�ل اأبو ِفرا�ٍس اْلَحْمَداني:  -

ال������ّزَم������� ������َت������ّد  ا�������سْ اإَذا  �������ُن َوَن�������������َب َخ�����ْط�����ٌب َواْدَل�������َه�������ْم اإّن�������������، 

َوال������َك������َرْم األ��������ف��������ي��������َت، ح��������������وَل ب����ي����وت����ن����� ����َج�����َع����ةِ   ال���������سّ ُع����������َدَد 

���ُي���و ����َع����ْم ِل����ِل����َق����� ال������ِع������َدى ِب����ي���������سُ ال�������سّ ������َدى ُح�����ْم�����ُر ال����نَّ �������ِف َوِل������ل������نَّ

َدْم َه����������������َذا َوَه����������������������َذا َداأُب�����������َن������������ وُي�������������������َراُق  دٌم   ُي���������������َودى 

ق�ل ال�س�عر:  -

ب� ت اللي�لي البي�ُس في َزَمن ال�سِّ ���وِدَم�سَ ����سْ
َ
��ي��ُب ِب��َك��ل ي����ْوم اأ َت������ى اْل��َم�����سِ

َ
َواأ

َة من ق�سيدة طويلة َيرثي به� َمْعَن بن زائدَة: - ق�ل مرواُن ْبُن اأبي َحْف�سَ

���ِب���ي���ِل���ِه َم����ْع����ٌن واأْب����َق����ى ���ى ِل�������سَ َم����ح�����ِم����َد َل������ْن َت���ِب���ي���َد وَل�������ْن ُت���ن����ل َم�������سَ

)1)  الم�م عليQ، نهج البالغة، ج4، �س 20.
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���ي���َب َم��ْع��ٌن ����سِ
ُ
��ْم�����َس ي����وَم اأ نَّ ال�����سَّ

َ
���ٌة ج���الل َك������أ ِم�����ن الإْظ�����������الِم ُم���ْل���َب�������سَ

َت�����ُه�����دُّ ِم�����ن ال������َع������ُدوِّ ب����ه ال���ِج���ب����ل َه�����َوى ال���َج���َب���ُل ال����ذي ك����َن���ْت ِن����زاٌر

���وٌع ف���َق���ْد ك�����َن����ْت َت����ُط����وُل ب���ه اْخ���ِت���ي����ل ف�������إن َي�����ْع�����ُل ال�����ِب�����الَد ب����ه ُخ�������سُ

�������َب ال�����م�����ْوُت َي���������ْوَم اأ����س����ب ح���ي����ِء اأْك���َرَم���ُه���ْم َف��ع���َل اأ�������سَ
َ
َم��ْع��ن��ً� ِم���َن الأ

ِع���ي����ل وك��������َن ال����ّن����������سُ ك����لُّ����ُه����ُم ل���َم���ْع���ٍن، ُح�����ْف�����َرَت�����ُه،  زاَر  اأْن  اإل������ى 

وق�ل اأبو العت�هية قبل موته: -

ف������إن�����ي ت�����ع�����ذب�����ن�����ي  ل  م�����ق�����رٌّ ب�������ل������ذي ق������د ك����������َن م��ن��ياإل��������ه��������ي 

رج�����ئ����ي اإل  ح����ي����ل����ٌة  ل��������َي  ظنيف����م�����  ���َن  وُح�������سْ ع���ف���وت  اإن  ل��ع��ف��وَك 

وَم�������نِّوك��م��ن ِم����ْن َزْل������ٍة ل���ي ف���ي ال��خ��ط���ي��� ف�������س���ل  ذو  ع����ل����يَّ  واأن����������ت 

ع��ل��ي��ه��� َن�����َدم�����ي  ف����ي  ف����ك����رُت  �سنياإذا  وَق����َرْع����ُت  اأن����م���ل���ي  ع�����س�����س��ت 

واأق�����ط�����ُع ط������وَل ع���م���ري ب���ل��ت��م��ن��ياأج���������نُّ ب�����زه�����رة ال����دن����ي����� ج���ن���ون���ً�

ال����زه����َد عنه� ����س���دق���ُت  ������ي  اأنِّ ق���ل���ب���ُت لأه����ل����ه����� ظ����ه����َر ال���م���ج���نِّول����و 

عنيي���ظ���نُّ ال����ن����������سُ ب����ي خ����ي����رًا واإن�����ي ت��ع��ف  ل���م  اإن  ال���ن��������س  ���رُّ  َل�������سَ

وق�ل اأبو النوا�س اأثن�ء مر�س الموت:  -

وُع���ْل���َوا ���ْف���اًل  ����سُ ��ق���م  ال�����سّ ف����يَّ  ��َواَدّب  ���وًا، ف��ُع�����سْ واأران�������ي اأم������وُت ُع�������سْ

���ْت ل���َي ُج�����ْزَوال���ي�������َس ِم������ْن ����س����َع���ةٍ  م�������سَ ب���َي  ه���  ِب��م��رِّ ��ْت��ن��ي  َن��َق�����سَ اإّل 

��ي َن��ف�����سِ ت���ي ب��ط���ع��ةِ   ���َواَذَه�����َب�����ْت ج���دَّ ِن�������سْ هلِل  ط������َع�����َة  وت�������َذّك�������ْرُت 

وَل�����ْه�����َواَل����ْه����َف َن��ْف�����س��ي ع��ل��ى َل����ي�����ٍل  واأّي������ ِل����ْع����ب����ً�،  َت���َم���ّل���ي���ُت���ه���ّن  ٍم 

��ف��ح��ً� ع���ّن����، وغ���ف���رًا وع���ْف���َوا ق���د اأ����س����أَن���� ك����لَّ الإ������س������َءةِ  ف���ل��ّل��� ����ُه���ّم ���سَ
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للمطالعة

من �صعرائنا: ابن العرند�ض )1)

ال�سي���خ �س�لح بن عبد الوه�ب ب���ن الَعَرْنَد�س الِحلِّي ال�سهير ب�ب���ِن الَعَرْنَد�ِس، 

اأحد اأعالم ال�سيعة ومن علم�ئه� و موؤلفيه� في الفقه والأ�سول، وله مدائح ومراث 

لأئّم���ة اأه���ل البيت R تنّم ع���ن تف�نيه ف���ي ولئهم ومن�وءت���ه لأعدائهم. عقد 

َم�ِوّي في »الطليعـــة« ترجمة اأطراه فيه� ب�لعل���م والف�سل والتَُّقى  ل���ه العاّلم���ة ال�سَّ

والنُّ�ْس���ك و الم�س�رك���ة في العل���وم. واأ�سفَع ذل���ك الخطيُب الف��س���ُل اليعقوبّي في 

»البابليـــات« واأثن���ى عليه ثن�ء جمي���اًل، وذكر في »الطليعـــة« اأّنه توفي حدود 840 

ه� ب�لحّلة الفيح�ء ودفن فيه� وله قبر يزار ويتبرك به. ك�ن ابن العرند�س يح�ول 

ين ال�سفهين���ي وتعلوه القّوة  ف���ي �سعره كثي���رًا الجن��س على نم���ط ال�سيخ عالء الدِّ

والمت�ن���ة، وُيعرب ع���ن ت�سّلعه من العربي���ة واللغة. ومن �سعره رائي���ة ا�ستهر بين 

الأ�سح�ب اأّنه� لم تقراأ في مجل�س اإّل وح�سره الإم�م الحّجة المنتظر|، منه�:

َفْق�ُروق��ف�����ُت ع��ل��ى ال����دار ال��ت��ي ك��ن��ُت�����ُم به� َمْعَن��ُك�ُم  َبع�د  م��ن  َفَمْغَن�ُك�ُم 

�سح�ئٌب دم��وِع��ْي  م��ن  عليه�  �ْدُرو�س�لت  وال�سِّ ْمِع  ب�لدَّ الب�ُن  ى  َت��َروَّ اأن  اإل��ى 

ُبعِدُك�ْم َب��ْع��َد  ِل��ْي  ال���روح  ِف���راُق  الِفْكُرَف���راَق  خ�ِطِري  في  الداِر  بر�س�ِم  وداَر 

ُيجد ول��م  ال�سح�ُب  عنه�  اأقلعْت  َدرُّوق��د  له��  الح�س�يِن  بع�ِد  ِم���ْن  َدرُّ  ول 

الأئمة والُد  النبّوِة  �ِسْبُط  الهدى  الأْم���������ُراإم�ُم  ل�����ه  م�����ول�����ًى  �������َه���ى  ال���نُّ ربُّ 

الُه�َدى َع��َل��ُم  ��ى  ال��ُم��ْرَت�����سَ اأب���وه  ْه�ُراإم����ٌم  وال�سِّ ْنِو  وال�سِّ اهلِل  ر�سوِل  و�سيُّ   

�َم� وال�سَّ وال��ِج��نُّ  الإْن�����ُس  َب��َك��ْت��ُه  والَبْح�ُراإم����ٌم  والَبرُّ  ْيُر  والطَّ الَفاَل  َوَوْح�����ُس 

َت��َزْل ل��م  �فِّ  ب�لطَّ البي�س�ُء  ��ُة  ال��ُق��بَّ َت��ُط�����وُف ِب��َه��� َط�����ْوع��ً� م��الئ��ك�����ٌة ُغ�����رُّل��ه 

وق���وُل�������ُه ق������َل  اهلِل  ر����س�������وُل  َنْكُروف���ي�������ِه  ذِلُك�ْم  في  لي�َس  �س�ريٌح  �سحيٌح 

)1)  ال�سيخ الأميني، الغدير، ج7، �س 14.



191

ا ا
 ا 
بل
ر 
س

َعْم�ُروُح��ِب�����ْي ب��ث��الٍث م��� اأح��������َط ِب��ِم��ْث��ِل�����َه��� َوَم���ْن  ه�ن�َك  َزْي���ٌد  َف��َم��ْن  ول���يٌّ 

�����ٌة �����َف���ُء َوُق��بَّ �رُّل���ه ُت���ْرَب�������ٌة ف��ي�����ه��� ال�����سِّ ال�سُّ �ُه  َم�سَّ اإذا  اِع��ي  ال��دَّ به�  ُي��َج���ُب 

�����َع��ٌة �������������ٌة م��ن��������ُه ِت�����سْ يَّ �������������ٌة ُدرِّ يَّ ��������ُروُذرِّ َع�����سْ ول  َث���َم��������ٍن  ل  َح�������قٍّ  �������ُة  ِئ���مَّ
َ
اأ

�����ْي��ٌن ِب��َك��ْرَب�����ال َب��ْح�����ُراأُي��ْق��َت�����ُل َظ��ْم���آن��ً� ُح�����سَ اأن���م��ِل�����ِه  ِم���ْن  ك���لِّ ع�س�ٍو  وف���ي 

ال��َح��ْو���سِ في ���ِق��ي على  ال�����سَّ َمْه�ُرووال�����ُدُه  له�  ال��ُف�����َراِت  م���ُء  وف�طم�ٌة  َغ��ٍد 





أهداف الدرس

الدرس السابع عشر

الخبر - 2 -
أَْضرُب الَخبر وُخروُجه عن ُمقتََضى الظاهر

اأن يتعّرف الط�لب اإلى �سور الخبر في علم المع�ني. 1-

اأن يتع���ّرف اإل���ى ح����لت خ���روج الخب���ر ع���ن مقت�سى  2-

الظ�هر.
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أوالً:أضرُب الَخَبِر:

حي���ُث ك�َن الغر�ُس من الكالِم الإف�س�َح والإظه����َر، يجُب اأن يكوَن المتكلُم مع 

�ُس ح�لَتُه، ويعطيِه م� ين��سُبه�. المخ�َطِب ك�لطبيِب مع المري�ِس، ي�سخِّ

فحقُّ الكالِم اأن يكوَن ِبقْدِر الح�جِة، ل زائدًا عنه�، ِلئال يكوَن عبثً�، ول  ن�ق�سً� 

عنه�، لئال ُيِخلَّ ب�لغر�ِس، وهو: الإف�س�ُح والبي�ُن.

ولهذا تختلُف �س���وُر الخبِر في اأ�س�ليب اللغِة ب�ختالِف اأحواِل المخ�طِب الَّذي 

تعتريِه ثالثُة  اأحواٍل:

اأْن يك���وَن المخ�ط���ُب خ�لَي الذهِن من م�سم���وِن الخبِر، غيَر مت���ردٍد فيه، ول  1-

 
ِ
، لعدم

ِ
ُمْنِك���ٍر ل���ه،  وفي هذه الح����ِل ل َيرى المتكل���ُم ح�جًة اإلى توكي���ِد الحكم

 (1(
الح�ج���ِة اإلى التوكيِد، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ}

هِد«)2). هِد اإخفاُء الزُّ وقوِل اأميِر الموؤمنيَن علّيQ: »اأف�صُل الزُّ

���ى هذا ال�سرُب من الخبِر »ابتدائياً«، وي�ستعمُل هذا ال�سرُب حين يكون  وي�سمَّ

المخ�طُب خ�لَي الذهِن من مدلوِل الخبِر، فيتمكُن فيه لم�س�دفتِه اإّي�ُه َخ�ِليً�.  

)1)  �سورة الكهف، الآية: 46.
)2)  ال�سريف الر�سي، نهج البالغة، ج4، �س7.
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اأْن يك���وَن المخ�ط���ُب مترّددًا ف���ي الخبِر، ط�لب���ً� الو�سوَل معرفت���ِه، والوقوَف  2-

َن   الُملَقى اإليه تقوي���ًة للُحكم، ليتمكَّ
ِ
عل���ى حقيقت���ه، في�ستح�سُن ت�أكيُد  ال���كالم

م���ن نف�سِه، ويط���رَح الخ���الَف وراء ظهرِه، كقوِل���ِه - َتَع�َل���ى-: {ک  ک  

ڱ   ڱ   ڱ    ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ    ک  
دًا »بقد«  )1)  َفَق���د َج�َء الكالُم ِفي الآيِة الكريمِة موؤكَّ

ں  ں  ڻ  ڻ}
ف�ء)3): والالٌم)2) اأو كقوِل ال�َسرّي الرَّ

ج���ن��ُب��ه ان���ه���دَّ  م����  اإذا  ال���ِب���ن����َء  ب�ِقيهاإنَّ  َي��ن��ه��دَّ  اأْن  ال��ن������ُس  ي����أَم���ِن  ل��م 

رُب ِمَن الخبِر )َطَلِبّيً�( ويوؤَتى ب�لخبِر  ى َهَذا ال�سَّ «. وُي�سمَّ ف�إنَّه َج�َء موؤكًدًا »باإنَّ

ً� ِفي مدلوِل الخبِر، ط�لبً� التثبَُّت من  رِب ِحيَن  يكوُن المخ�طُب �س�كَّ ِمْن َهَذا ال�سَّ

�سدقِه.

اأْن يكوَن المخ�َطُب ُمْنِكرًا للخبِر الَّذي يراُد اإلق�وؤُه اإليه، معتقدًا خالَفُه،  فيجُب  3-

َديِن اأو اأكثَر، على ح�سِب ح�لِه من الإنك�ِر، قوًة   ٍد اأو موؤكِّ   له بموؤكِّ
ِ
ت�أكي���ُد الكالم

)4)، وكقوِلِه - َتَع�َلى- َعْن 
و�سعفً�، كقوله -تع�لى-: {ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ}

)5) وقوِلِه: {ۈ  ۈ  
النّب���ي يعق���وَبQ: {ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ}

داٍت،  دًا بموؤكِّ )6) ولذلك ج�َء الَكالُم ِفي الآي�ِت موؤكَّ
ٴۇ      ۋ}

ِه���َي  اإن و�سمير الف�سل في الآية الأولى واإن ال���الم في الث�نية، والق�سم الذي 

)1)  �سورة الفتح، الآية: 18.
د كم�  ٍد واح���د كم� في البيت الآتي، وقد يكون موؤكدًا ب�أكثر من موؤكِّ دًا بموؤكِّ ال�س���رب الطلب���ي الذي يح�سن توكيده ول يجب قد ي�أتي موؤكَّ  (2(
في الآية. والعبرة في الف�سل بينه وبين ال�سرب الإنك�ري معرفة ح�ل المخ�طب او تحليله� في �سي�ق الكالم، فيرجى التنبه واللتف�ت.

ال�س���ّري ب���ن اأحمد بن ال�س���ّري الكندي اأبو الح�سن 366 هـ / 976 م �س�عر اأديب من اأهل المو�س���ل، ك�ن في �سب�ه يرفو ويطرز في دك�ن   (3(
له، فعرف ب�لرف�ء ولم� ج�د �سعره ومهر في الأدب ق�سد �سيف الدولة بحلب، فمدحه واأق�م عنده مدة، ثم انتقل بعد وف�ته اإلى بغداد. 

ومدح جم�عة من الوزراء والأعي�ن، ونفق �سعره اإلى اأن ت�سدى له الخ�لدي�ن، وك�نت بينه، وبينهم� مه�ج�ة ف�آذي�ه واأبعداه عن مج�ل�س 

الكبراء. ف�س�قت دني�ه وا�سطر للعمل في الوراقة )الن�سخ والتجليد(، فجل�س يورق �سعره ويبيعه، ثم ن�سخ لغيره ب�لأجرة. 

وركبه الدين، وم�ت ببغداد على تلك الح�ل.  وك�ن عذب الألف�ظ، مفتنً� في الت�سبيه�ت ولم يكن له رواء ول منظر. 

من كتبه )ديوان �سعره  ط(، و)المحب والمحبوب والم�سموم والم�سروب - خ(.

)4)  �سورة البقرة، الآية: 120.
)5)  �سورة يو�سف، الآية: 68.

)6)  �سورة اآل عمران، الآية: 186.
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ظهرت الالم الواقعة في جوابه(، ونون التوكيد الثقيلة في الث�لثة.

رِب ِحيَن  ى هذا ال�سرُب ِمَن الخبِر )اإنك�ريً�(، ويوؤَتى ب�لخبِر ِمْن َهَذا ال�سَّ وي�سمَّ

في اأي�سً�. يكوُن المخ�َطُب ُمْنِكرًا، وكَم� يكوُن الت�أكيُد ِفي الإثب�ِت، يكوُن في النَّ

أدواُت التوكيِد كثيرٌة، أشهرُها:

: {ڻ  ۀ   ۀ  ہ})1). اأ-  اإنَّ

ب- لُم البتداِء: {ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ          ڑ  ڑ})2).

حروُف التنبيِه: { ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ})3). ج- 

الَق�َسُم: {ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ})4). د- 

نوَن� التَّوِكيِد: {ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ    ڎ   ڎ})5). ه�- 

الحروُف الزائدُة:  {ں  ں  ڻ         ڻ  ڻ})6). و- 

قْد قبل الفعل الم��سي: { ک  ک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ   ز- 

ڳ})7) .
�سميُر الف�سل: {ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ    ڻ})8). ح- 

اِهِر ثانياً: ُخروُج الخَبر َعْن ُمقَتَضى الظَّ

ى الظ�هِر، وي���وَرُد الكالُم على خالفِه  قْد تقت�سي الأح���واُل العدوَل عن مقت�سَ

لعتب�راٍت يلحُظه� المتكلُِّم  ومنه�:

)1)  �سورة الحجرات، الآية: 14.
)2)  �سورة يو�سف، الآية: 8.

)3)  �سورة النع�م، الآية: 62.
)4)  �سورة النحل، الآية: 56.
)5)  �سورة يو�سف، الآية: 32.
)6)  �سورة الزمر، الآية: 37.
)7)  �سورة الفتح، الآية: 18.

)8)  �سورة البقرة، الآية: 12.
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تنزي���ُل خ�لي الذهِن منزلَة ال�س�ئِل المتردِد: اإذا تقدَم في الكالم م� ي�سيُر اإلى -4-

حك���ِم الخبر،كقوِل���ِه - َتَع�َل���ى- َعَلى ِل�َس�ِن النّب���ي يو�سَف Q: {ٻ  ٻ  

ٻٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ      ڀ  ڀ    ڀ})1).
���� ك�َن م�سبوقً� بجملٍة اأخَرى وِهَي قوُل���ُه - َتَع�َلى-: {ٻ  ٻ   اإنَّ َه���َذا الُحكَم لمَّ

ف�َس محكوٌم عليَه� ب�سيٍء غيِر محبوٍب اأ�سبَح المخ�َطُب  ٻ} وِهَي ُت�ِسيُر اإَِلى اأنَّ النَّ
ِد  �لِب المتردِّ َل ِمْن اأجِل َذلَك منزلَة الطَّ م�ست�سرِف���ُ� متطلعً� اإلى نوِع َهَذا الحكِم، فُنزِّ

دًا. وكقوِلِه - َتَع�َلى- مَخ�ِطَبً� النبيَّ نوحً� Q: {يب   جت   واألقَي اإليِه الَخَبُر موؤكَّ

� َنَهى نوحً� عْن مخ�طبِتِه ِفي   �سبح�َنه لمَّ
َ
حت  خت  ىتمت  يت     جث})2)، ف�إنَّ اهلل

َل لَذلَك منزَلَة ال�س�ئِل  �س����أِن مخ�لِفيِه، دَفَعُه َذلَك اإَلى التطلَّع اإَلى َم� �سي�سيُبُهم فُنزِّ

ِجيَب بقوِلِه: {يت     جث}.
ُ
ِد؟ اأُحِكَم عليهم ب�لإغراِق اأْم َل؟ ف�أ المتردِّ

تنزي���ُل غي���ِر المُنِكر منزلَة المنِك���ر: اإذا ظهَر عليه �سيٌء من اأم����راِت الإنك�ِر، -5-

كقوِل���ِه - َتَع�َل���ى-، {ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ})3)، فَم���� ال�سَب���ُب ِف���ي اإلق�ِء 

َم�راِت الإن���ك�ِر عليِهم، ف�إنَّ غفلَتُهم 
َ
دًا؟ ال�سبُب هَو ظهوُر اأ الخب���ِر اإليِهم موؤكَّ

�لِح ُيَعّداِن من عالم�ِت الإنك�ِر،  عِن الموِت وعدَم ا�ستعداِدِهم َله ب�لعمِل ال�سَّ

َدين  دًا بموؤكِّ لقَي اإِليِه���ُم الَخَبُر موؤكَّ
ُ
لوا منزَلَة المنكرين واأ وِمْن اأج���ِل َذلَك ُنزِّ

:(4(
َلَة القي�سيِّ « و»الالُم«. وكقوِل َحَجِل بِن ن�سْ ُهَم� »اإنَّ

ج��������َء ����س���ق���ي���ٌق ع�����ر�����س����ً� ُرْم�����َح�����ُه
)5(

ِرم���������ْح ف��ي��ه��م  ���َك  ع���مِّ َب���ن���ي  اإّن 

فــــ »�صـــقيٌق« َرجٌل ل ُينك���ُر رم�َح بني عّم���ه، ولكنَّ مجيئُه على �س���ورِة الُمْعَجِب 

)1)  �سورة يو�سف، الآية: 53.
)2)  �سورة هود، الآية: 37.

)3)  �سورة الموؤمنون، الآية: 15.
)4)  �س�عر ج�هلي.

)5)  ع�ر�س���� رمح���ه اأي ج�عال رمحه و هو راكب على فخذيه بحيث يك���ون عر�س الرمح في جهة العدو و ذلك ادلل ب�سج�عته و ا�ستخف�ف� 
بمن يق�بلهم حتى ك�أنه يعتقد اأنهم ل �سالح عندهم.
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ب�سج�عت���ِه، وا�سعً� ُرمَحه على فخذيِه ب�لعر�ِس- وهو راكٌب-  اأو َح�ماًل له عر�سً� 

عل���ى كتفِه في جهِة الع���ُدوِّ بدون اكتراثِه به، بمنزلِة اإن���ك�رِه اأنَّ لبني عّمِه رم�حً�، 

ول���ْن يجَد منه���م ُمق�ومً� له،ك�أنَّهم كلَّهم في نظرِه عّزل، لي�َس مع اأحد منهم رمٌح. 

َد له الكالُم، وُخوطَب خط�َب المنكر. كِّ
ُ
َف�أ

له� لرتدَع -6- تنزي���ُل المنِكِر منزل���َة الخ�لي، اإذا ك�َن لديه دلئُل و�سواه���ُد لو ت�أمَّ

وزال اإن���ك�ُره، كقوِل���ِه - َتَع�َل���ى-: {ی  ی        جئی  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  

حب})1)، فَم� وجُه َذلَك؟ الوجُه اأّن َبيَن اأيدي هوؤلء من البراهيِن ال�س�طعِة 
 
ُ
لوا لوجدوا فيِه نه�يَة الإِقن�ِع وِلَذلَك َلْم ُيِقِم اهلل والُحَج���ِج الق�طعِة َم� َلو ت�أمَّ

لهَذا الإِنك�ِر وزَنً� وَلْم يعتدَّ ِبِه ِفي توجيِه الِخَط�ِب اإليِهم.

)1)  �سورة البقرة، الآية: 163.
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القواعد الرئي�سة

ِلْلمَخاِطِب َثاَلُث حالٍت)1):

ْهِن ِمَن الُحْكِم، وفي هذه الح�ل ُيْلَقى اإَلْيِه الخَبُر خ�ليً� ِمْن -1- ن َيك���وَن خ�لَي الذِّ
َ
اأ

ْرُب من الَخبر ابتدائّي�. ى هذا ال�سَّ اأدواِت التٍو كيد، وُي�َسمَّ

َل اإلى اليقين في معرَفتِه، و في هذه -2- ْن َي�سِ
َ
دا في الحُكِم ط�لبً� اأ اأن ِيك���وَن ُمتَردِّ

رب طلبيًّ�. ى هذا ال�سَّ الح�ل َيْح�ُسُن توكيده له ِلَيَتَمكَن ِمْن نف�سه، وُي�َسمَّ

ْكَثَر على -3-
َ
ْو اأ

َ
ٍد اأ ���َد اْلَخَبر بموؤكِّ ْن ُيوؤَكَّ

َ
ْن َيك���ون ُمْنك���ًرا لُه، وفى هذه الح�ل َيجُب اأ

َ
اأ

.� ْرُب اإِنك�ريًّ ى هذا ال�سَّ ْعفً�، َوُي�َسمَّ َح�سب اإِنك�ره قّوًة و�سَ

ّن، والَق�س����ُم، وَلُم الْبِت����َداء، وُنوَن� التَّْوكيِد، -4- ِلَتْوِكي����ِد الَخَبِر اأدواٌت كثي����َرٌة منه� اإِ

اِئَدُة، وَقْد قبل الفعل الم��سي، و�سمير الف�سل. ْنبيه، و اْلُحُروُف الزَّ ْحُرِف التَّ
َ
واأ

����دا ا�ستح�س�ن� لل�س�ئل -5- كَّ ْهن، وموؤَ ْوِكيِد لخ�لي الذِّ اإَِذا األق����َي اْلَخَبُر خ�ِلي����ً� من التَّ

�ِهر. ِد، و موؤكًدا ُوُجوبً� ِلْلُمنِكر، ك�ن ذلك الخبُر ج�ريً� َعَلى ُمْقَت�سى الظَّ الُمَتردِّ

�ِهُر لعتب�رات َيْلَحظه� المتَكلُِّم -6- يِه الظَّ ق���د َيْجري الَخَبُر َعَلى خالِف م���� َيْقَت�سِ

ومْن ذلك م� ي�أتي:

َم في الكالم م� ُي�ِسيُر  ِد، اإَذا َتَقدَّ ْهن َمْنزَلَة ال�س�ئل الُمَتَردِّ َل خ�لَي الذِّ ْن ُيَن���زَّ
َ
اأ اأ- 

اإِلى ُحْكِم الَخَبِر.

ْن ُيْجعَل َغْيُر اْلُمْنكِر ك�ْلُمْنِكر، ِلُظهور اإم�رات الإِنك�ر َعَلْيِه.
َ
اأ ب- 

ْن ُيْجَع���َل اْلُمْنِكُر كَغي���ِر المنكر، اإن ك�َن لَدْيِه َدلئُل و�َسَواِهُد َلْو ت�أمله� لْرَتَدَع 
َ
اأ ج- 

َعْن اإِْنك�رِه.

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 127.
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ت������م������اري������ن

داة التوكيد: 1-
َ
�صرَب الخبر فيما ياأتي وَعّيْن اأ

َ
بيِّن اأ

ُد اْلَماَل,  - هُر ُيْخِلـــُق اْلْبَداَن, َوُيَجـــدِّ يق���ول اأمير الموؤمنين عل���ّيQ: »الدَّ

َب, وَمْن َفاَتُه َتِعَب«)1). َة, َمْن َظِفَر ِبِه َن�صِ ْمِنيَّ
ُ
ُب اْلَمِنيََّة, وُيَباِعُد الأ َوُيَقرِّ

ق�ل الأرج�ني: -

م َوال���َوَف����ُء ِم���َن ال���َوَرى الأ�����س����ع�����ِرَذَه����َب ال��ت��َك��رُّ م������َن  اإل  َم�����  ����رَّ وت���������سَ

��ق���ِت وَغ��ْي��ِرِه��ْم ��ْت ِخ��ي���ن���ُت ال��ثِّ ح��ت��ى ات���َه���ْم���َن���� روؤَْي���������َة الأْب�������س����ِروَف�����سَ

ْحَنف: -
ََ
��س بن الأ وق�ل العبَّ

ِق�����س��ُم م��� ت��رك��ي ِع��ت���َب��ِك ع��ْن ِقلًى
ُ
ول����ك����ْن ِل���ِع���ْل���ِم���ْي اأّن��������ُه غ���ي���ُر ن����ف���ِع ف���أ

وق�ل محّمد بن ب�سير: -

ِج��َدِت��ي همتي  ع��ن  ��َرْت  ق�����سُ واإْن  وك�����ن م���ل��َي َل َي���ْق���َوى َع��َل��ى ُخ��ُل��ِق��ْي  اإن��ى 

ال��َرِن��ِق  َل�����َت������ِرٌك ك����لَّ اأم������ٍر ك�����ن ُي���ْل���ِزُم���ِن���ْي الَمْنَهِل  ف��ي  َوُي�ْسرُعِني  ع����ًرا 

- .(2(
ق�ل -تع�لى-: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ}

وق�ل -تع�ل���ى-: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ   -

.(3(
ڀ  ڀ  ٺ      ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ}

ق�ل اأبو ُنَوا�س: -

���ُم��وا  ول��ق��د َن���َه���ْزُت م��ع ال���ُغ���َواِة ِب���َدْل���ِوِه���ْم ���سَ
َ
��ْرَح ال��لَّ��ْه��ِو حيُث اأ ��ْم��ُت ���سَ ���سَ

َ
َواأ

)1)  الم�م علي Q، نهج البالغة، ج4، �س 16.
)2)  �سورة يون�س، الآية: 62.

)3)  �سورة الموؤمنون، الآي�ت: 4-1.
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��َب���ِب��ِه، َث��������ُم  وَب���َل���ْغ���ُت م���� َب���َل���َغ ام������روؤٌ ِب�����سَ
َ
اأ ذاَك  ك����لِّ  �����َرُة  ُع���������سَ ف�������إذا 

- : وق�ل اأعرابيٌّ

َم���ذاُق���ُه،  ����� اأمَّ ك���ل��َم��ْع��ُروِف،  ر 
َ
اأ َف����ُح����ْل����ٌو، واأم������� وْج�����ُه�����ُه، َف��َج��ِم��ي��ُل وَل����ْم 

وق�ل َكْعب بن �سعٍد الَغَنِوّي: -

��ِري��َرت��ي ��وؤِل  ول�����س��ُت ُب��م��ب��ٍد ل���ل���رج����ِل ���سَ وَم����� اأَن������ َع����ْن اأ�����س����راِرِه����ْم ِب�����سَ

يُّ في الرث�ء: - وق�ل الَمَعرِّ

داِرِه ف����ي  ����ُة  ال����َوْح���������سَ ال������ذي  ح����م����ُة ِف�����ي َل����ْح����ِدِه  اإنَّ  ����ُه ال����رَّ ُت����وؤِْن���������سُ

بين وجه خروج الخبر عن مقت�صى الظاهر في كل مثال من الأمثلة الآتية: 2-

- .(1(
ق�ل -تع�لى-: {.. ڻ  ڻڻ   ۀ      ۀ  ہ  ہ..}

- .(2(
وق�ل: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ}

- .(3(
وق�ل اأي�سً�: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ}

اإِنَّ الفراغ َلَمْف�سدٌة )تقوله لمْن يعرُف ذلك ولكنه َيكره العَمَل(. -

العلم ن�فٌع )تقول ذلك لمن ينكر ف�ئدة العلوم(. -

يِّب: - ق�ل اأبو الطَّ

ف��������إّن ال�����ّرْف�����َق ِب����ل���ج����ِن���ْي ِع����َت�����ُبَت�����َرّف�����ْق اأّي�����َه������ ال����َم����ْوَل����ى َع���َل���ي���ِه���ْم

)1)  �سورة التوبة، الآية: 103.
)2)  �سورة الخال�س، الآيت�ن: 2-1.

)3)  �سورة الحج، الآية: 1.
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للمطالعة

من �صعرائنا المعا�صرين: ال�صيخ اأحمد ال�ائلي)1) 

ود. ع�لم ب�رز وخطيب وك�تب  ال�سيخ اأحمد ابن ال�سيخ ح�سون بن �سعيد بن َحمُّ

واأديب  �س�عر. ولد في النجف الأ�سرف في 17 ربيع الأّول �سنة 1347 هـ / 1927 

م، وتتلمذ على اأبيه الخطيب ال�س�عر، وعلى غيره ثّم التحق بجمعّية منتدى الن�سر 

متدّرج���ً� في من�هجه�، ثّم اأكمل خ�رجه���� مراحل الدرا�سة الحوزوية الع�لية على 

ي���د اأ�س�ت���ذة النجف ومجتهديه���� الم�سهورين، ثّم �س�هم ف���ي المنهج الإ�سالحّي 

يوم���ذاك. �سّم اإلى ج�نب ذلك الدرا�سة المنهجّي���ة الأك�ديمية منتهيً� ب�لح�سول 

على �سه�دة الدكتوراه من ج�معة الق�هرة.

يتمّي���ز �سع���ر الأ�ست����ذ الوائل���ي بفخ�مة الألف����ظ وبري���ق الكلم����ت واإ�سراقة 

الديب�جة، فهو ُيْعَنى كثيرًا ب�أن�قة ق�س�ئده، وتلوين اأ�سع�ره بري�سة مترفة.

لذل���ك فهو �س�عر محت���رف مجّرب، وم���ن الرعيل الأّول المتق���ّدم من �سعراء 

العراق. وهو �س�عر ذو ل�س�نين ف�سيح ودارج، واأج�د واأبدع بكليهم�، وهي بحّق من 

عيون ال�سعر ال�سعبي كق�سيدة )حمد(، وق�سيدة )�سي�رة ال�سهالني(، وق�سيدة 

�ك العب��س(، وق�سيدة )�سوق �س�روجه(، وق�سيدة )داخل لندن(، وق�سيدة  بَّ )�سُّ

)وف���د النج���ف(، وكّله� من الق�س�ئد الرائعة. ويج���ري ال�سعر على ل�س�نه مجرى 

ال�سهل الممتنع، بل يرتجله ارتج�ًل.

وللوائل���ي دواوين �سغيرة مطبوعة تحت عن���وان الديوان الأّول والديوان الث�ني 

م���ن �سعر ال�سي���خ اأحم���د الوائلي، وقد جمع���ت بع����س ق�س�ئده اّلت���ي تنّوعت في 

م�س�مينه���� ف���ي ديوانه الم�سّم���ى ب��سم )دي���وان الوائلي(، واّلت���ي ك�نت من غرر 

)1)  الح�ج ح�سين ال�س�كري، علي في الكت�ب وال�سنة والأدب، ج 5، �س 286 - 289.
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اأ�سع����ره ف���ي المدح، والرث����ء، وال�سي��سة. ومن �سعره في اأه���ل البيت ق�سيدة في 

رث����ء اأمير الموؤمنين علّي بن اأب���ي ط�لب Q لم تطبع كغيره� في ديوان �سعره 

مطلعه�:

حوا�ِسيِه مدَّ  الليِل  َف���َبْرُد  ْي  ِفي������سِ
َ
َدَواِل��ي��ِهاأ َراَق���ْت  ال��ك��رِم  ف����وؤاُد  ْي  وُع��بِّ

ومنه�: 

��َع��اًل وَداِج��ي��ِه اأط����لَّ ع��ل��يَّ ي��ح��م��ُل ال���َه���ْدَي ِم�����سْ ��الِل  ال�����سَّ ف��ي  ت��م���دى  ل�َسْعٍب 

��لَّ ِب����ِه ف��ي َم��ْه��َم��ٍه ِم����ْن َف��َي���ِف��ي��ِه اأ����س���فَّ ف���أع��ط��ى لب���ِن ِه���ْن���ٍد ِزَم����َم���ُه َف�����سَ

ْف���������ُق غ����ب���ْت َدَراِري��������ِه ف���ه���بَّ ع���ل���يٌّ وال����������دروُب َح�����َواِل�����ٌك
ُ
ُم���َع���ّت���َم���ٌة والأ

��َع��ُل ����َراُه ِم�����سْ ِفيِه ِب���ُي���ْم���َن����ُه ب���ّت����ٌر وُي���������سْ ِم���ْن  َي��ْن��َث���ُل  اهلِل  وك��ت���ُب  ال��ُه��َدى 

وهي اأكثر من اأربعين بيتً� ُطبعت في كت�ب �سعراء الَغِرّي للخ�ق�ني مع مجموعة 

اأخرى من �سعره القديم.

:Qوله ق�سيدة في الم�م الح�سين

م ال��م��ط��ل��وُل َخ��م��ْي��ُلال��ج�����������������راح���ُت وال�����������������دَّ منه�  م���ُن  ف���������������ل��زَّ اأي����نعْت 

وبع�ُس الُفُت������وَح  ُتْن�ِسُئ  ف��ي��م��� ُي���ْع���ِط���ي���ِه َف�����������������ْت��ٌح َج���ِل���ْي���ُلوم������سْت 

الأح��������راَر ُينبُئ  �������رُّ م�رٌد 
ُ
الح� ُم  وال����ث�����ئ����ري����َن: ه�����������������ذا ال�����س��ب��ي��ُلوالدَّ

��َم��ى ���سْ
َ

َواأ َم��ْج��ٌد  ال��ِج��َراِح  ��وُلوح�������ديُث  �����سُ ال��نُّ َرَوْت�����ُه  م���  ال��م��ج��ِد  �ِسي����ِر 

ُج�����ْرُح، ي�  َدُم،  ي�  ِتهُت  اإْن  ُع��ْذرًا  ��ُم��وُلثّم  ال�����سَّ ال��ب��ي���َن  اأ�س������������كَر  ف��ق��ْد 



أهداف الدرس

الدرس الثامن عشر

اإلنشاُء - 1 -

اأن يتعّرف الط�لب اإلى مبحث الإن�س�ء في علم المع�ني. 1-

اأن يتعّرف اإلى �سيغ الأمر ومع�نيه. 2-
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اإلنشاُء:

لغًة الإيجاُد

وفـــي ال�صـــطالِح: َم� َل يحتمُل �سدق���ً� وَل كذبً�، ك�لأمِر والنه���ِي وال�ستفه�ِم 

���ي والنداِء وغيره�، ف�إنَك اإذا قلَت: »الّلُهمَّ ارحْمني« ل ي�سحُّ اأن يق�َل لك:  والتمنِّ

�س�دٌق اأو ك�ذٌب.

ُق اإلَّ    وقي���َل -اأي�سً� - ِفي تعريِف الإن�س�ِء: ُهَو َم���� َل يح�سُل م�سموُنُه وَل َيَتحقَّ

ظَت بِه. اإَذا تلفَّ

ي،  تَمنِّ فطلُب الفعِل ِفي: افَعْل، وطلُب الكفِّ في َل َتْفَعْل، وطلُب المحبوِب في: الَّ

داء، كلُّ ذل���ك م� ح�سَل اإل  وطل���ُب الفه���م في: ال�ستفه�ِم، وطل���ُب الإقب�ِل في النِّ

يِغ المتَلفِظ به�. بنف�ِس ال�سّ

أقساُم اإلنشاِء

: الإن�صاُء غيُر الطلبيِّ

 م� ل ي�ستدعي مطلوبً� غيَر ح��سٍل وقَت الطلِب، وهو على اأق�س�ٍم:

: ويكون�ن ب� »نْعَم« و »حبَّذا« و »�صاَء« و»بئ�َس« و»ل حبَّذا«، كقوِلِه - -1- المدُح والذمُّ
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َتَع�َلى-: {چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ     ڌ})1)، و قوِلِه - َتَع�َلى-: 

{... ڃ     ڃ  چ})2).

األف����ُظ العقوِد الإيق�ع�ت: �سواٌء ك�نْت بلفِظ الم��س���ي، نحو: »بعُت« و»وهبُت« -2-

و»قبلُت البيع اأو الهبة« اأم بغيره، نحو: »هذا لك« في العقود، ونحو »زوجتي 

« في اليق�ع�ت. « و»عبدي حرٌّ طالقٌّ

الَق�َس���ُم: �س���واٌء  ك�ن ب�ل���واو اأو بغيِره�، نح���و: »واهلِل« و »تـــاهلِل« و »لعمُرك«. - -3-

كقوِلِه - َتَع�َلى- : {ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ      ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    

 - وقوِل���ِه  ې  ې  ې      ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ})3)، 
َتَع�َلى- : {پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ})4).

التعّجُب، وي�أتي قي��سً� ب�سيغِة »ما اأفعلَه« و »اأفعْل بِه« كقوِلِه - َتَع�َلى-: {جب  -4-

ة بِن َعْبِد اهلل)6): مَّ حب   خب      مب  ىب..})5)،  وكقوِل ال�سِّ
َب�!  الرُّ ْطَيب 

َ
اأ م�  الأر���س  تْلَك  َع�بنف�سي  والمَتَربَّ َط�َف  َاْلُم�سْ ��َن  ْح�����سَ

َ
اأ وَم��� 

الرج����ُء: وي�أتي ب� »ع�َصـــى« و »حَرى« و »اخلولـــَق« كقولِه - َتَع�َلى-: {ڃ  چ  -5-

چ  چ  چ})7).
واأن���واُع الإن�س�ِء َه���ِذِه )غير الطلبي( لي�سْت ِمْن َمَب�ِح���ِث ِعلِم المع�ني، ولذلَك 

نقت�سُر فيَه� َعَلى َم� َذَكرَن�.

)1)  �سورة �س، الآية: 30.
)2)  �سورة اآل عمران، الآية: 151.

)3)  �سورة الن�س�ء، الآية: 65.

)4)  �سورة الحجر، الآية: 72.
)5)  �سورة مريم، الآية: 38.

، من  َة الُق�َسْيرّي، من بني ع�مر بن �سع�سع���ة، من م�سر. 95 هـ / 713 م �س�ع���ر َغزل َبْدِويٌّ َفْيل بن ُق���رَّ ���ُة ب���ُن عب���د اهلل ب���ن الطُّ مَّ )6)  ال�سِّ
ْيَلم، فم�ت  �سع���راء الع�س���ر الأموي، ومن الع�س�ق الُمَتّيِمين. ك�ن ي�سكن ب�دية العراق، وانتق���ل اإلى ال�س�م. ثم خرج غ�زيً� يريد بالد الدَّ

في َطَبِر�ْسَت�ن.

)7)  �سورة الم�ئدة، الآية: 52.
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: الإن�صاُء الطلبيُّ

 ه���َو الَّذي  ي�ستدِعي مطلوبً� غيَر ح��سٍل وقَت الطل���ِب -ح�سَب اعتق�ِد المتكلِِّم - 

وهو المبحوُث عنه في علِم المع�ني، لم� فيه مَن اللط�ئِف البالغّيِة، واأنواُعه خم�سٌة:

ې   1- ې   ۉ   ۅۉ   ۅ   ۋ       ۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ   {ۆ   الأم���ُر: 

.(1(
ې  ې     ى}

جب           2- يئ   ىئ   مئ   حئ   یجئ   ی       ی   ی   ىئ     ىئ   ىئ   ېئ      {ېئ   النه���ُي: 

.(2(
حب  خب}

ی   3- ی        ی     ىئىئ   ىئ    ېئ    ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   {ۆئ   ال�ستفه����ُم: 

.(3(
ی}

-4 .(4(
: {ۅ  ۅ ۉ  ۉ   ې  ې} التمنيِّ

-5 .(5(
النداُء: {چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ}

نواُع الإن�س�ِء الطلبيِّ الَّتي �سنبحُث عنَه� ِفي َهَذا الكت�ِب.
َ
َهِذِه ِهَي اأ

األمُر:

َيُغُه اأربٌع هي: وهو طلُب ح�سوِل الفعل من المخ�َطِب على �سبيِل ال�ستعالِء، و�سِ

فعُل الأمِر، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ})6).-1-

الم�س�رُع المجزوِم بالم الأمر كقوِلِه - َتَع�َلى-:{ٿ   ٿ  ٹٹ})7).-2-

)1)  �سورة العنكبوت، الآية: 45.
)2)  �سورة لقم�ن، الآية: 18.

)3)  �سورة الزمر، الآية: 9.
)4)  �سورة الن�س�ء، الآية: 73.

)5)  �سورة الم�ئدة، الآية: 67.
)6)  �سورة ال�سراء، الآية: 78.
)7)  �سورة البقرة، الآية: 282.
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اأو ب��س���م فع���ل الأمر،  كقوِلِه - َتَع�َل���ى-: {ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ   ڦ  -3-

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ})1).
الم�سدر الن�ئب ع���ن فعِل الأمِر كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  -4-

ڎ..})2).
- وهو طلب الفعل من الع�لي للداني  وقد تخرُج �سيغُة الأمِر عن معن�ه� الأ�سليِّ

ي�ِق  �مُع ِمَن ال�سِّ عل���ى وجه الإِيج�ب والإِلزام-  فتدلُّ َعَلى مع�ٍن اأخَرى ُيدرُكه� ال�سَّ

حواِل ومنه�: 
َ
و قراِئِن الأ

ع����ُء، كقوِل���ِه - َتَع�َلى- َع���ن ِل�َس�َن �ُسليَم����َن Q: {ہ  ہ   ہ  ھ     -1- الدُّ

���ه يخ�ط���ُب م�لَك���ه وخ�لَق���ه،  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ})3)، ف�إنَّ
نَّم� ُيراُد ِبَهَذا الأمِر  الدع�ُء، وَكذلَك كلُّ  حٌد ِمن َخلِقِه. واإِ

َ
والم�ل���ُك َل ي�أُمُرُه اأ

على منه منزلًة و�س�أنً�.
َ
دَنى َمن ُهَو اأ

َ
مِر ُيخ�ِطُب ِبَه� الأ

َ
�سيغٍة لالأ

اللتم��ُس،  كقوِل امروؤ القي�س)4): -2-

َوَم��ن��ِزِل َحبيٍب  ِذك���رى  ِم��ن  َن��ب��ِك  َفَحوَمِلِقف�  ال��َدُخ��وِل  َبيَن  ال��ِل��وى  ِب�ِسْقِط 

عراِء،  ف�إن���ه يتخيَّل �س�حبي���ن ي�ستوقفهم���� وي�ستبكيهم� جري���ً� على ع����دِة ال�سُّ

)1)  �سورة الم�ئدة، الآية: 105.
)2)  �سورة محمد، الآية: 4.
)3)  �سورة النمل، الآية: 19.

)4)  ام���روؤ القي����س بن حجر بن الح�رث الكندي. 130 - 80 ق. ه���� / 496 - 544 م �س�عر ج�هلي، اأ�سهر �سعراء العرب على الإطالق، يم�نيُّ 
ُب، ويلهو، ويع��سر  الأ�س���ل، مولده بنج���د، ك�ن اأبوه ملك اأ�سد وَغَطَف�ن، واأمه اأخت الُمَهْلهل ال�س�عر. ق�ل ال�سعر وه���و ُغاَلم، وجعل ُي�َسبِّ

َرَمْوت، موطن اأبيه وع�سيرته، وهو في نحو الع�سرين من  �سع�لي���ك العرب، فبلغ ذلك اأب�ه، فنه�ه ع���ن �سيرته فلم ينته، ف�أبعده اإلى َح�سْ

عم���ره. اأق����م َزَه�ء خم�ِس �سنين، ثم جعل ينتقل مع اأ�سح�به في اأحي�ء العرب، ي�سرب، ويطرب، ويغزو، ويلهو، اإلى اأن ث�ر بنو اأ�سد على 

ّيعني �سغيرًا وَحّملني دمه كبي���رًا، ل �سحو اليوم، ول �سكر غدًا،  اأبي���ه فقتل���وه، فبلغه ذلك وهو ج�ل�س لل�س���راب فق�ل: رحم اهلل اأبي! �سَ

الي���وم خم���ر، وغدًا اأمر. ونه�س من غده فلم يزل حتى ث�أر لأبيه من بني اأ�س���د، وق�ل في ذلك �سعرًا كثيرًا ك�نت حكومة ف�ر�س �س�خطة 

عل���ى بن���ي اآكل المرار )اآب�ء ام���روؤ القي�س( ف�أوعزت اإلى المنذر ملك العراق بطلب امرئ القي����س، فطلبه، ف�بتعد وتفرق عنه اأن�س�ره، 

فط�ف قب�ئل العرب حتى انتهى اإلى ال�سمواأل، ف�أج�ره ومكث عنده مدة. ثم ق�سد الح�رث بن اأبي �سمر الَغ�ّس�ني والي ب�دية ال�س�م لكي 

ي�ستعين ب�لروم على الفر�س ف�سّيره الح�رث اإلى قي�سر الروم يو�ستيني�ن�س في الق�سطنطينية، فوعده، وم�طله، ثم وّله اإم�رة ِفَل�ْسِطين، 

فرحل اإليه�، ولم� ك�ن ب�أنقرة ظهرت في ج�سمه قروح، ف�أق�م فيه� اإلى اأن م�ت.
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ه اإليهَم�  ِه ورواِح���ِه، فيوجِّ نَّ َلُه رفيقي���ن ي�سطحب�ِنِه ِفي غُدوِّ
َ
���ُل اأحُده���م اأ اإذ يتخيَّ

ه و مكن���وِن �سدِره، ب�سيغِة الأمر واإِذا �سدرت مْن  ي اإليِهم� ب�سرِّ الِخَط����َب، و يف�سِ

ه لم ُيرْد به� الإيج�ُب والإلزاُم. واإنَّم� ُيراُد ِبَه� مح�ُس  رفي���ٍق لرفيِقِه اأو ِم���ْن ندٍّ ِلِندِّ

اللتم��ِس)1).

الإر�س����ُد، كقوِل���ِه - َتَع�َل���ى-: {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  -3-

َلى اإِلزاٍم،  ���ه - َتَع�َلى- ل يريُد تكليفً� ول يق�سُد اإِ پ   ڀ})2)، ف�إنَّ
ريِق الُمثَلى لحفِظ الحقوِق  واإِنَّم� ين�سُح الَّذين يتداينوَن، وير�سُدُهم اإَلى الطَّ

مُر هن� للن�سِح والإِر�س�ِد، ل لالإِيج�ِب والإلزاِم. 
َ
َمِة،  ف�لأ وتجنُِّب المخ��سَ

التهديُد، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ڇ  ڇ  ڇڍ   ڍ     ڌ  ڌ  ڎ})3).-4-

التعجيُز، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ائ  ائ  ەئ})4).-5-

الإب�حُة، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  -6-

چ     چ  ڇ})5).
الت�سويُة، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {پ   ڀ  ڀ      ڀ})6).-7-

الإكراُم كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ۈ  ۈٴۇ})7)، وقوله تع�لى: {مج   -8-

جحمح  جخ  حخ  مخ})8).

المتن�ُن، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ})9).-9-

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 146.
)2)  �سورة البقرة، الآية: 282.

)3)  �سورة ف�سلت، الآي�ت: 41-40.
)4)  �سورة يون�س، الآية: 38.

)5)  �سورة البقرة، الآية: 187.
)6)  �سورة الطور، الآية: 16.

)7)  �سورة الحجر، الآية: 46.
)8)  �سورة ق، الآية: 34.

)9)  �سورة النحل، الآية: 114.
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الإه�نُة  والتحقيُر، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ  پ})1)، وقوِل -10-

:(2(
�عَر النَُّمْيِريَّ جريٍر يهُجو ال�سَّ

������َك ِم����ْن ُن��َم��ْي��ٍر ����ْرَف اإِنَّ ِك����الَب�����َف��ُغ�����سَّ ال����طَّ َول  َب����َل����ْغ����َت  َك����ْع����ب����ً�  َف�����ال 

ي، كقوِل امروؤ القي�س:-11- التمنِّ

اْن��َج��ِل��ي األ  ��ِوي��ُل  ال��طَّ ال��لَّ��ْي��ُل  يُّ���َه���� 
َ
اأ ْم��َث��ِلاأل 

َ
ِب���أ ِم��ْن��َك  الإ���س��ب���ُح  َوَم����  ْبِح  ِب�سُ

العتب�ُر، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ۇ  ۆ  ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ})3).-12-

ِة: -13- الإذُن، نحو قولك: )ادخْل( لمن طرَق الب�ب. وكقوِلِه - َتَع�َلى- لأهِل الجنَّ

{ۈ  ۈ      ٴۇ})4). وقوِلِه: {مج   محجح  جخ  حخ  مخ})5).

التكويُن)الخلق(، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ائ    ائ  ەئ     ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ              -14-

ۆئ})6).
التخييُر، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ  گ  -15-

گ  ڳ   ڳ    ڳ})7)، وقوله: {چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  
ژ    ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  
ڳ   ڳ   گ   گ    گگ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ڑ  

ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں})8). 

)1)  �سورة الإ�سراء، الآية: 50.
)2)  محمد بن عبد اهلل بن ُنَمْير بن خر�سة الثََّقِفي النَُّمْيِرّي. 90 هـ / 708 م �س�عر َغِزل، من �سعراء الع�سر الأموي، مولده ومن�سوؤه ووف�ته 

في الط�ئف. ك�ن كثيَر الت�سبيب بزينب اأخت الحج�ج، واأرقُّ �سعره م� ق�له فيه� من ق�سيدته التي مطلعه�:

به زينٌب في ن�سوٍة َعِطَراِت ت�سوع م�سكً� بطن نعم�ن اإذ م�ست 

)3)  �سورة النع�م، الآية: 99.

)4)  �سورة الحجر، الآية: 46.
)5)  �سورة ق، الآية: 34.

)6)  �سورة ي�س، الآية: 82.
)7)  �سورة الن�س�ء، الآية: 3.

)8)  �سورة الم�ئدة، الآية: 33.



213

ا ا
 ا 
صشا
 
 ل
س

خب  -16- حب   جب   يئ   ىئ   {حئمئ   َتَع�َل���ى-:   - كقوِل���ِه  التعّج���ُب، 

مب  ىب})1).

القواعد الرئي�سة

الإن�س�ُء َم� َل ي�سُح اأْن ُيَق�َل لق�َئلَه اإنَّه �س�دٌق فيِه اأو ك�ذٌب -

الإِْن�س�ء نوع�ن َطلَبيٌّ و َغْيُر طلبّي: -

ف�لطلبيُّ م� َي�ْسَتْدعي َمْطلوبً� َغيَر ح��سل وقَت الطلب، ويكوُن ب�لأمر، والنْهي، أ- 

داء. وال�ستفه�م، والتمني، والنِّ

ب، والمدح،  -  لبي م� ل َي�ْسَتْدعي مطلوبً�، وله �سَيغ َكثيرة منه�: التََّعجُّ وَغْير الطَّ

َيُغ الُعُقوِد. والذم، والَق�َسُم، واأفع�ُل الرج�ء، وكذلك �سِ

الأمر َطَلُب اْلِفْعل على وْجِه اِل�ْسِتْعالء. -

ْمر،وا�سُم ِفْعل  -
َ
����رُع المقروُن ب���الم الأ َي���ٍغ: ِفْعُل الأمر، واْلُم�سَ ْرَبُع �سِ

َ
ْم���ر اأ

َ
ِلالأ

ْمر.
َ
�ِئُب َعْن ِفْعل الأ دُر النَّ ْمر، والَم�سْ

َ
الأ

ْخَرى ُت�ْستف�ُد ِمْن �ِسي�ق  -
ُ
ْمر َعْن َمْعن�ه� الأ�سليِّ اإِلى َمع�ِن اأ

َ
يغ الأ َق���ْد َتْخُرُج �سِ

ال���كالم، ك�لإِر�َس����ِد، والّدع�ِء، والْلتم�����س، و التمني، والتَّْخيي���ر والتَّ�ْسوية و 

التَّْعجيِز، والتَّْهديِد، والإِب�حِة، والتعّجُب....

)1)  �سورة ال�سراء، الآية: 48.
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متارين

بّين نوع الإن�صاء في كل مثال من الأمثلة الآتية: 1-

ق�ل اأبو تم�م: -

��ن��ي ���بٌّ ق����ِد ا���س��ت��ع��ذب��ُت م�����َء ُب��ك���ئ��ي ل ت�����س��ق��ن��ي م������َء ال�����َم�����اَلِم ف���إنَّ ����سَ

وق�ل ابن الزي�ت:

حب�ئُله ����ْت  َرثَّ اإِْذ  ال��دي��ن  ��َر  ن������سِ ��َرا ي���  َن�����سَ وَم����ْن  اآَوى  َم���ن  اأك����رُم  لأن����َت 

ْلت  في طلب ح�جة: - وق�ل اأميَة بن اأبي ال�سَّ

َك��ف���ِن��ي ق���د  م 
َ
اأ ح����َج���ِت���ي  ْذُك�����������ُر 

َ
اأ
َ
ال��َح��ي���ُء اأ ��ي��َم��َت��َك  ���سِ اإِنَّ  َح�����ي������وؤَُك، 

و ق�ل ُزهْيُر  بن اأبى �ُسْلمى: -

َوَزرا   ِن��ْع��َم ام�����َرًءا َه�����ِرٌم، ل��م َت��ْع��ُر ن���ِئ��َب��ٌة ب���ه����  ِل�����ُم�����رْت������ٍع  وك��������َن  اإِلَّ 

ق�ل امروؤ القي�س: -

وك��������لُّ غ�����ري�����ٍب ل���ل���غ���ري���ب ن�����س��ي��ُب اأج�����رَت����ن����� اإن������� َغ����ري����ب�����ِن ه���ُه��ن���

وق�ل اآخر: -

َيْمنُعُه ال��م��ع��روَف  يْمَنع  م��ْن  ل��ي��َت  ِغ���بَّ م��� �سنعوا  ي���  ي����ذوَق رج�����ٌل  ح��ت��ى 

- : وق�ل ِدْعبُل الُخزاعيُّ

������ِس! ل ب��ْل م��� اأَق��لَّ��ُه��ُم! َف���َن���دا  م��� اأْك��ث��ر ال��نَّ ُق��������ْل 
َ
اأ َل����م  ّن�������ي 

َ
اأ َي���ع���َل���ُم   

ُ
اهلل

�����ي لأْف����َت����ُح ع��ي��ن��ي ِح��ي��ن اأف��َت��ُح��ه��� ح�����دا اإنِّ
َ
اأ اأرى  ل  ول���ك���ْن  ك��ث��ي��ر  ع��ل��ى 
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حّدد �صيغ المر في الأبيات الآتية ومفاد كل واحد منها: 2-

ق�ل المتنبي:  -

��ُت��ُرُه ��ِمَوُك�����ْن َع��ل��ى َح�����َذٍر ل��ل��ّن������ِس َت�����سْ ُم��ب��َت�����سِ َث���ْغ���ُر  ِم���ن���ُه���ْم  َك  َي����ُغ����رَّ َول 

وق�ل علي الج�رم: -

����ي�����ِن����ي َوم�������� ِب���ي ��ب���ِبي����� َخ����ِل����ي����َل����يَّ َخ����لِّ ال�����سَّ َع���ْه���َد  اإَِل�������يَّ  اأِع����ي����َدا  ْو 
َ
اأ

وق�ل عنترة: -

َت��َك��لَّ��ِم��ي ب�����ْل����ِج����واِء  َع���ْب���َل���َة  َداَر  وا�ْسَلِمي  ي����  َع��ْب��َل��َة  َداَر  ب�حً�  �سَ وِع��ِم��ي 

ق�ل م�سلم بن الوليد: -

اأَوٍد ال��دي��ن م��ن  َفم� ف��ي  ي��زي��ُد  ��َل��ْم  َخلل ا���سْ م��ْن  الُملِك  في  م�  و  �سلمَت  اإذا 

وق�ل ابن الرومي:  -

���ْرَت���ُه َف���َوج���ْدَت���ه ��ي��ً� َل�����َك َع�����ْن اأَق������لِّ ِع���َث����ِراأرن�����ي ال�����ذي ع��������سَ ُم��َت��غ������سِ

وق����ل - تع�لى-:{پ  پ ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ               -

.(1(
ٿ}

)1)  �سورة الطور، الآية: 16.
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للمطالعة

ين)1). من �صعرائنا المعا�صرين: ال�صّيد م�صطفى جمال الدِّ

ين،  ال�سّي���د م�سطفى بن جعف���ر ابن الميرزا عن�ية اهلل، م���ن اأ�سرة جم�ل الدِّ

وه���ي اأ�سرة م�سه���ورة ب�لعلم وال�س���رف والأدب. اأديب كبير وع�ل���م ف��سل موؤّلف 

َوَعَل���م ب�رز. ولد بقرية الموؤمنين الت�بعة ل�س���وق ال�سيوخ ]في العراق[ ع�م 1346 

هـــ /1927 م. واأر�سل���ه اأهله اإل���ى النجف الأ�س���رف للدرا�سة في الح���وزة العلمية 

�سبّي���ً�، فتدّرج في مراحله� حّت���ى ح�سر بحوث مرحلة الخ�رج عل���ى اأيدي اأمث�ل 

ال�سّيد الخوئي} وغي���ره، وت�أّثر بمنهج ال�سيخ المظّفر الإ�سالحّي و�س�هم فيه 

اإلى ج�نب زمالئه العديدين من رموز دينّية و�سي��سّية مع��سرة، ووقف في خ�سّم 

ذلك مع حركة التجديد في النجف المن�دية بتغيير المن�هج الدرا�سّية وتطويره�، 

كم���� برز �س�عرًا ممّيزًا من الرعيل الأّول ل���ه اأ�سلوبه الخ��ّس وروؤيته الفريدة اّلتي 

�سقلته���� في موهبت���ه مواكبته لمجمل حركة الأدب العربي، فج����ء �سعره امتدادًا 

لمدر�س���ة العمود اّلتي ك�دت اأن ت�أتي عليه� نزع����ت التحديث وال�ستالب، وله في 

ذل���ك اأتب�ع من ال�سعراء ال�سب�ب. وق���د وا�سل اإلى ج�نب ذلك درا�سته الأك�ديمية 

متخّرجً� من كلّية الفقه ع�م 1382 ه  / 1962 م، ثّم من ج�معة بغداد في مرحلتي 

الم�ج�ستي���ر والدكتوراه بر�س�لتين م�سهورتين ُتعّدان اإل���ى ج�نب موؤّلف�ته الأخرى 

ف���ي النحو والأ�سول والأدب ثروة ه�ّمة للحركة الثق�فية المع��سرة. وقد �سدر له 

اأخيرًا )الديوان( قبل  وف�ته بع�م. كم� ارتبط ب�أغلب اأدب�ء العربية بعالئق متينة، 

و�س����رك في موؤتمرات �سعرّية وملتقي�ت كثي���رة، كم� كتبت عنه ال�سح�فة الأدبية 

واحتفى به ال�سعراء والمثّقفون. ه�جر من بلده العراق في ع�م 1401 ه  / 1980 

م اإل���ى الكويت ث���ّم اإلى �سوري� حيث �س�رك في تجرب���ة مع�ر�سة النظ�م المت�سّلط 

عل���ى العراق اإلى ج�نب م�س�ركته في رع�ية الحرك���ة الثق�فّية والأدبّية حّتى وافته 

)1)  الح�ج ح�سين ال�س�كري، علي في الكت�ب وال�سنة والأدب، ج 5، �س 286 - 289.
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المنّي���ة في دار الهج���رة في ع�م 1417 ه  - 1996 م، وبذل���ك فقد الأدب العربّي 

المع��س���ر واحدًا من اأعالم���ه الكب�ر، والحوزات والموؤ�ّس�س����ت العلمية �سيخً� من 

 :Qرّواده� الممّيزين. وله من ق�سيدة في اأمير الموؤمنين

��ي��ُد ���َم���ْوَت ف��ك��ي��ف ي��ل��ح��ُق��َك ال��َق�����سِ واأج���ن���ح���ُة ال���خ���ي����ِل ل��ه��� ُح��������ُدوُد؟! ����سَ

������أُْوَك ف���ي َج��َن���ح ق�������واِدُم�������ُه َم�����َزاِم�����ي�����ٌر َوُع�����������وُد!! وك��ي��ف ُي���ط����ُل ������سَ

��ُع��وُد َف���َه���ْب���ِن���ي م���� اأق��������وُل.. ف�������إّن ِف���ْك���رًا ��ُي��ْت��ِع��ُب��ه ال�����سُّ اإل���ي���ك َرَق������ى.. ���سَ

ول�������س���َت ال����ن����وَر ُي���������ْدِرُك م���� ي��ري��ُد ف��ل�����س��َت الأر����������سَ ي��ق��ط��ع��ه��� ُم���ِغ���ذٌّ

َخ���َي����ِل���ي اأع����ي����َى  واإن  ح�������س���ٍن  ��ي��ُد اأب�������  �����سِ ال��نَّ غ�����َي����ِت����ِه  دوَن  ���َر  ف���ق�������سّ

وله اأي�سً� قوله: 

��ُع��وُر ال�����سُّ اأم ج��ف���َك  ال�����س��ع��ُر  الَغِديُر َظ���ِم���َئ  َي��ْج��ِري  فيِه  َم��ْن  َيْظَم�  كيَف 

ل����ع����ل����يٍّ ب����ه����� َت������ُم������تُّ ال�������ُج�������ُذوُر ك��ي��ف َت��ْع��ُن��و ل��ل��َج��ْدِب اأغ���را����سُ ِف��ْك��ٍر

ومنه�:

��ى ��فَّ ��ي��ُر ���س��ّي��دي اأّي���ه���� ال�����س��م��ي��ُر ال��ُم�����سَ وال���������س����راُط اّل������ذي ع��ل��ي��ِه َن�����سِ

ل����ك َم�����ْه�����َوى ق���ل���وِب���َن����، وع���ل���ى زا
ُ
َوَن����ِم����ْي����ر  ُع���ُق���وَل���َن����،  ُن�����ْرِب�����ْي  ِدَك 

ُروح������ً� ال����م����خ�����وُف  َه��������ّزِت  وارت������َم������ى خ������ف�����ٌق ب���ه���� م����ذع����وُر واإذا 

َب�����ْت�����َن������ اإل�������ى ج������راِح������َك ن������ٌر وه������دان������� اإل���������ى ُث������َب�������ِت������َك ن������وُر َق�����رَّ

���وُر ب���ع��دت��ن��� ع��ن )ق��وم��ن���( ل��غ��ُة ال��ُح��ّب ال���ُق�������سُ ال����ُل����َب�����َب  اأّن  ف���ظ���ّن���وا: 

���ُه ت�����س��ه��ي��ُر ب��ع�����ُس م��� ُي��ْب��َت��َل��ى ب���ِه ال��ح��بُّ َه��ْم�����ٌس م����ن ُظ�����ن�����وٍن.. وب���ع�������سُ

اأن ال���ق���ل���ُب  ي��ح��م��ُل  م����  اأق�������س���ى  ���ِه ت��ف�����س��ي��ُر اإّن  ُي���ط���ل���َب م���ن���ُه ِل���َن���ْب�������سِ

ووزي����������ُر ن��ح��ن َن���ْه���واَك، ل ل�����س��يٍء، ���س��وى اأّن���� اأخ  اأح�������م�������ٍد  م������ن  �������ك 

حد َوْه���َج���ْي���ُك���َم����  ب��ي��ن  اهلل  ال��م��ن��ي��ُر ����س���رب  َوْه������َو  ال���َم���َن����ُر  ف����أن���َت  دًا: 

ب��َم��ِغ��ي��ٍب اآَذَن����������ْت  ال�����س��م�����ُس  ��َن���َه��� ال��ب��دوُرواإذا  غ��ّط��ِت ال���ك���وَن ِم���ْن ���سَ





أهداف الدرس

 الدرس التاسع عشر

اإلنشاء - 2 -
النَّهي واالستفهام

اأن يتع���ّرف الط�ل���ب اإل���ى �سيغت���ّي النه���ي وال�ستفه�م  1-

الإن�س�ئيتين.

اأن يتدّرب على ا�ستخدام �سيغتي النهي وال�ستفه�م. 2-
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النَّهي:

 هو طلُب المتكلِِّم من المخ�َطِب الكفَّ عن الفعِل، على �سبيِل ال�ستعالِء.

ُر، وِهَي الم�س�ِرُع المقروُن ب� »ل الناهية« كقوِلِه -  وَل���ُه �سيغٌة واحدٌة َل َتَتَغيَّ

َتَع�َل���ى-: {ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ})1)، وقوِلِه: 

ەئ   ەئ   ائائ   ى   ى   ېې   ې     ې   ۉ   {ۉ  

ىئ       ىئ   ىئ   ېئ      ېئ   ېئ   ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    

یی  ی  ی  جئ  حئ  مئ})2).

 ،
ُ
ن ُطِل���َب ِمنُه، ف�لط�لُب هَو اهلل ف����إنَّ ط�لَب الكفِّ ِفي الآي�ِت اأعَظُم واأعَلى ِممَّ

والمطلوُب منُهم ُهم عب�ُدُه. 

. هُي الحقيقيُّ وَهَذا ُهَو النَّ

حواِل:
َ
ي�ِق وقرائِن الأ هِيّ مع�ٍن اأخَرى يدركه� ال�س�مُع من ال�سِّ وقد ُي�ستف�ُد ِمَن النَّ

الدع�ُء، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ې  ې  ى    ى  ائ  ائ})3).-1-

ال�سوؤال: كقول المذنب للق��سي: »اعُف عّني«.-2-

)1)  �سورة ال�سراء، الآية: 34.
)2)  �سورة النع�م، الآية: 151.
)3)  �سورة البقرة، الآية: 286.
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ِب ِفي �سيِف الدولِة: -3- اللتم��ُس،  كقوِل اأبي الطيِّ

�����ُه ق����������وُل َف������إِنَّ
َ
َي�ْسَتِق)1)َف�����ال ُت���ب���ِل���غ����ُه م����� اأ ْعُن  الطَّ َلُه  ُيذَكْر  َمتى  �ُسج�ٌع 

الإر�س�ُد، كقوِل���ِه - َتَع�َلى-: {ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ})2). وقوِل -4-

ال�س�عر)3):

ال���َدن����ي���� ه�������ِل 
َ
اأ ل������ى  اإِ َت��ج��ِل�����س  ���َف���ه����ِء ُت����ْع����ِدْيَول  َف��������إِنَّ َخ����الِئ����َق ال�������سُ

ڳ  -5- گ  گ   گ   {گ   المن�فقي���ن:  ع���ن  َتَع�َل���ى-   - كقوِل���ِه   ، التيئي����سُ

ڳ})4).

�ِعِر)5):-6- التمّني، كقوِل ال�سَّ

َح��َي��ً� اأف����ٍق  ف��ي  �سم�س  ي���  ت��ب��زغ��ي  ِن��ي��َن��َه���ل 
َ
َط����ْل����ِت اأ

َ
م���ن زي���ن���ٍب ف��ل��ق��د اأ

�ليَن(.-7- َدًا: )ل تذهْب اإلى مج�ل�ِس الَبطَّ التهديُد، كقولك لولدك مهدِّ

ِلّي)6):  -8- وؤَ التوبيُخ، كقوِل اأبي الأ�سوِد الدُّ

َع��ِظ��ي��ُمل َت���ْن���َه َع�����ْن ُخ���ُل���ٍق وَت������أِْت�����َي ِم��ْث��َل��ُه َف���َع���ْل���َت  اإَِذا  َع���َل���ْي���َك  َع������ٌر 

ْبِرَق�َن بَن بدر)7): -9- التحقيُر، كقوِل الحطيئة يهجو الزِّ

َع�ِن ا�ست�ق اإليه. ِه الحرب و�سج�عته متى ذكر له و�سف الحرب والطِّ )1)  اأي اأنه ِلُحبِّ
)2)  �سورة الم�ئدة، الآية: 101.

بو الَعالء الَمَعِري 363 - 449 هـ / 973 - 1057 م اأحمد بن عبد اهلل بن �سليم�ن، التنوخّي المعرّي. �س�عر وفيل�سوف، ولد وم�ت في معّرة 
َ
)3)  اأ

النعم�ن، ك�ن نحيف الج�سم، اأ�سيب ب�لجدري �سغيرًا فعمي في ال�سنة الرابعة من عمره. وق�ل ال�سعر وهو ابن اإحدى ع�سرة �سنة، ورحل 

اإلى بغداد �سنة 398 ه�، ف�أق�م به� �سنة و�سبعة اأ�سهر، وهو من بيت كبير في بلده، ولّم� م�ت وقف على قبره 84 �س�عرًا يرثونه.

)4)  �سورة التوبة، الآية: 66.
)5)  عبد الح�سين بن محمد من اآل �سكر - 1285 هـ - 1868 م، �س�عر من �سعراء النجف، في العراق. له ديوان �سعر

وؤَِل����ّي الكن�ني. 1 ق. ه� - 69 هـ / 605 - 688 م ت�بعي، وا�س����ع علم النحو، ك�ن معدودًا من  )6)  ظ�ل����م ب����ن عم����رو بن �سفي�ن بن جندل الدُّ
الفقه�����ء والأعي�����ن والأمراء وال�سع����راء والفر�س�ن وح��سري الجواب. قيل اإن امير الموؤمنين علّي����ً� Q ر�سم له �سيئً� من اأ�سول 

النح����و، فكت����ب في����ه اأبو الأ�سود، �سك����ن الب�سرة في خالفة عمر وول����ي اإم�رته� في اأي�����م علي Q، ولم يزل في الإم�����رة اإلى اأن 

ا�ست�سهد عليQ، وك�ن قد �سهد  معه )�سفين(، م�ت ب�لب�سرة.

)7)  ح�سي���ن ب���ن ب���در بن خلف ب���ن بهدلة، من تميم من بني بهدلة بن ع���وف بن كعب 45 هـ /  665 م �س�ع���ر �سح�بي مخ�سرم، ع��س في 
الج�هلية واأدرك الإ�سالم، ف�أ�سلم و�سمي ب�لزبرق�ن لجم�له ال�سبيه ب�لقمر، وقيل لأنه ك�ن ي�سبغ عم�مته ب�لزعفران.
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ِل��ُب��غ��َي��ِت��ه��� َت���رَح���ل  ل  ال���َم���ك����ِرَم  الك��سيَدِع  الط�ِعُم  ن���َت 
َ
اأ ��َك  نَّ َف���إِ َواق��ُع��ْد 

االستفهاِم:

ه���و طلُب الفهم، فيم� يك���وُن الم�ستفَهُم عنه مجهوًل ل���دى المتكّلم، وقد يكوُن 

لغي���ِر ذلك كم���� �سي�أتي، ويقُع ال�ستفه����م ب�أدواٍت كثيرة نقت�س���ر في البحث على 

»الهمزة« و»هل« منه�، لمزيد اأهميٍة لهم�)1).

ون�سير الى ب�قي الدوات اإ�س�رًة: 

أقساُم أدواِت االستفهاِم:

تنق�صُم اأدواُت ال�صتفهام اإلى ثالثِة اأق�صاٍم:

م� ُيْطَلُب به الت�سّوُر.-1-

م� ُيْطَلُب به التَّ�سديُق.-2-

م� ُيْطَلُب به الت�سّوُر مرًة، والت�سديُق اأخَرى.-3-

والت�سّوُر، هو اإدراُك المفرِد، بمعنى اأْن ل يكوَن هن�ك ن�سبٌة، ف� »زيٌد« و »عمرٌو« 

و »القراآُن« و »اهلُل«.. ونحوه� كلُّه� مفرٌد، فهي ت�سوراٌت.

والت�سدي���ُق: ه���و اإدراُك الن�سب���ِة، اأي ن�سب���ُة الفعل اإل���ى ف�علِه اأو المبت���داأُ اإلى 

«.. ونحوه� كلُّه� ن�سبٌة، فهي  خبرِه، ف� »زيٌد قائٌم« و »اهلُل عالٌم« و »محمٌدP نبيٌّ

ت�سديق�ٌت.

اإْن ك�َن اإذع�نً� للن�سبِة فت�سديٌق، واإل فت�سوٌُّر.
َ
وخال�سة القول: اإنَّ العلم 

والت�سديُق كم� يكوُن في الإثب�ِت، كذلَك يكوُن في النفي.

من اأراد التف�سيل في بقية الأدوات، فعليه ب�لكتب المب�سوطة.  (1(
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همزُة االستفهاِم:

 م���ْن اأدواِت ال�ستفه�م »الهمـــزُة«، وهي م�ستركٌة، فت�أتي ت����رًة لطلِب الت�سوِر، 

واأخرى لطلِب الت�سديِق.

���� م� ك�َن لطل���ِب الت�سّوِر، فيلي الهمزَة الم�سوؤوُل عن���ه، وال�سوؤاُل حينئٍذ عن -1- اأمَّ

المف���رد ل الن�سبِة، بمعن���ى: اأنَّ ال�س�ئَل  يعلُم ب�لن�سبِة، واإنم� ل يعلُم �سيئً� من 

اأطراِفه�.

مثاًل يعلُم اأنُه وقَع فعٌل م�، لكنُه ل يعرُف الم�سَند، اأو الم�سَند اإليه، اأو المفعوَل، 

اأو الح�َل، اأو الظرَف، اأو ال�سفَة.. اأو نحوه�.

ففي قولن�: »�صرَب زيٌد عمراً, راكباً, في ال�صحراِء«،  يقُع المجهوُل بعد همزة 

ال�ستفه�ِم.

�َصَرَبُه اأْم َقَتلَُه«؟
َ
فنقوُل في الجهِل ب�لفعِل: »اأ

ونقوُل في الجهِل ب�لف�عِل: »اأجواٌد ال�صارُب اأْم ر�َصا«؟

ونقوُل في الجهِل ب�لمفعول: »اأعمرٌو الم�صروَب اأْم محمٌد«؟

ً القائُد اأِم التاجُر«؟ ونقوُل في الجهِل ب�ل�سفة: »اأعليٌّ

ونقوُل في الجهل ب�لح�ِل: »اأراكباً كاَن ح�صٌن اأْم راجاًل«؟

ونقولُ في الجهِل ب�لظرِف: »اأفي ال�صحراِء اأْم في البلِد ح�صل الأمر«؟

وهكذا..

وق���د عِلمن� م���ن هذه الأمثل���ة: اأنَّ الن�سبَة معلوم���ٌة، واإنم� المجه���وُل مفرٌد من 

المفرداِت.
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���� م� ك�َن لطلِب الت�سديِق، ف�لهمزُة تدخ���ُل على الجملِة، وال�سوؤاُل يقع عن -2- واأمَّ

الن�سبِة، كقولن�: »اأجاَء زيٌد؟« فيم� لم نعلْم ب�لمجيء.

ث���ّم  اإنَّ الغ�ل���َب اأن يوؤَت���ى للهمزِة التي لطل���ِب الت�سور بمع����دٍل، كم� تبين في 

الأمثلة: من مع�دلِة )اأْم( للهمزة.

م في المث�ل. بخالِف طلب الت�سديِق فال يوؤَتى للهمزة بمع�دِل، كم� تقدَّ

قين: ثمَّ اإنَّ جواَب الهمزة التي لطلِب الت�سور: تعييُن اأحِد ال�سِّ

فنقوُل في ال�سوؤال الأول: »�صرَبُه«.

ونقوُل في ال�سوؤال الث�ني: »جواٌد«.

ونقوُل في ال�سوؤال الث�لث: »عمرٌو«.

وهكذا...

بخالف الهمزِة التي لطلِب الت�سديق، ف�لجواُب: )نعْم( اأو )ل(.

هل االستفهامية:

م���ن اأدواِت ال�ستفه�ِم هْل، وهي مخت�سٌة بطل���ِب الت�سديِق، فيراُد به� معرفُة 

جوابه�: )نعْم( 
ُ
وقوع الن�سبِة  وعدم وقوعه�، ولذا ل يذكُر معه� مع�دٌل، كم� يكون 

اأو )ل(.

نقوُل: )هْل ق�َم زيٌد(؟ والجواب: )نعم( اأو )ل(.

وتنق�صُم هْل اإلى:

ب�سيطٍة، وهي اأن يكون الم�سَتفَهُم عنه به� وجوَد ال�سيء وعدَمه، كم� نقوُل:  اأ- 

»هل العنقاء موجودة«؟ الجواب: ل، و: »هِل الِخلُّ الوِفيُّ موجوٌد«؟ 
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ب- مركب���ٌة، وهي اأن يكون الم�ستفَهُم عنه به�  �سف���َة زائدَة على الوجوِد، كم� 

ا�ٌس«؟ نقول: »هِل الخفا�ُس يب�صُر«؟، و»هِل النَّباُت ح�صَّ

بقيُة أدواِت االستفهام:

َم���ْن: مو�سوع���ٌة  لال�ستفه�ِم عن العق���الء، كقوِلِه - َتَع�َل���ى-: {ڀ  ڀ  ڀ  -1-

ٺ})1)، وقد  ينعك�ُس، فت�ستعمُل )م�( للع�قِل، و)َمن( لغيرِه.
-2-:

ٌ
م�  تكوُن لال�ستفه�م عن غير العقالِء، وهي اأق�س�م 

الأول: اإي�س�ُح ال�سِم، نحو م� اْلَع�ْسَجُد؟ فيق�ل في الجواب: اإنه ذهٌب.

الثانـــي: بي����ُن حقيقِة ال�سيء، مث���اًل يق�ل: »ما الأ�صـــُد«؟ فيق����ُل في الجواب: 

»حيواٌن مفتر�ٌس«.

الثالـــث: بي�ُن �سفِة ال�س���يِء، مثاًل يق�ُل: »مـــا الحيـــواُن«؟ فيق�ل في الجواب: 

»ح�صا�ٌس ناٍم متحرٌك بالإرادِة«. 

مَت���ى: مو�سوع���ٌة لال�ستفه�ِم عن الزم����ِن، م�ستقباًل ك�ن اأم م��سي���ً�، كقوِلِه - -3-

َتَع�َلى-: {..ائ  ەئ   ەئ..})2)، وقوِلِه - َتَع�َلى-: {ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  

ڻ  ڻ})3). 
اأّي�َن: مو�سوعٌة لال�ستفه�ِم عن زم�ن الم�ستقبِل فقط، كقوِلِه - َتَع�َلى-: -4-

{ژ  ژ   ڑڑ  ک   َتَع�َل���ى-:   - وقوِل���ِه  ہ  ہ  ہ  ھ})4)،    }

ک  ک  ک})5).

)1)  �سورة الأنبي�ء، الآية: 59.
�سورة البقرة، الآية: 214.  (2(

)3)  �سورة يون�س، الآية: 48.
)4)  �سورة القي�مة، الآية: 6.
�سورة النحل، الآية: 21.  (5(
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كيَف: مو�س�وع�ٌة لال�ستفه�ِم عن الح�ِل، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ڎ  ڈ    ڈ  ژ  -5-

ڃ  ڃ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ})1). وقوِلِه: {ڃ 
ڌ})2). ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ چ  چ  چ  چ 

اأيَن: مو�سوعٌة لال�ستفه�م عن المك�ِن، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ں  ڻ  ڻ  ڻ  -6-

ڻ  ۀ   ۀ  ہہ})3)، وقوِلِه: {ۇ  ۆ     ۆ   ۈ  ۈ})4).
اأّنى: مو�سوعٌة لال�ستفه�ِم، وت�أتي بمعَنى:-7-

كيَف، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  ھ})5). اأ- 

ب- وبمعنى من اأيَن، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {يئ  جب  حب  خب})6).  

وبمعنى مَتى، كقوِلَن�: »زْرني اأنَّى �صئَت«. ج- 

كم: مو�سوعٌة لال�ستفه�م عن عدٍد مبهٍم، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {گ   گ     گ  گ  -8-

ڳ  ڳ  ڳ})7).
هم�: �سخ�سً�، -9- : مو�سوعٌة لال�ستفه�م عن تمييِز اأحد المت�س�ِركيِن في اأمٍر يعمُّ اأيُّ

اأو زم�ن���ً� اأو مك�نً�، اأو ح����ًل، اأو عددًا، ع�قاًل اأو غيره، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ے  

ے    ۓ   ۓ  ڭ  ڭ})8).

)1)  �سورة الن�س�ء، الآية: 41.
�سورة اآل عمران، الآية: 25.  (2(

�سورة النع�م، الآية: 22.  (3(
�سورة القي�مة، الآية: 10.  (4(
�سورة البقرة، الآية: 259.  (5(

�سورة اآل عمران، الآية: 37.  (6(
�سورة الموؤمنون، الآية: 112.  (7(

�سورة مريم، الآية: 73.  (8(
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القواعد الرئي�سة

هُي َطَلُب الَكفِّ َعن اْلِفْعل َعَلى َوْجِه ال�ستعالء. 1- النَّ

�ِهَيِة 2- �رُع َمَع ل النَّ يَغٌة واِحدُة هي الم�سَ ْهي �سِ ِللنَّ

هي َع���ْن َمْعن�ه� الحقيقّي اإل���ى َمع�ٍن اأخ���رى ُت�ْسَتَف�ُد ِمَن  3- يَغُة النَّ َق���ْد َتْخ���ُرُج �سِ

ع�ء، واللتم��س، والتمني، والإر�س�د، والتوبيخ،  ال�سي�ق و َقَرائن الأحوال، ك�لدُّ

والتيئي�س، والتهديد، و التْحِقير.

َدَواٌت كِثيَرٌة ِمْنه�:  4-
َ
 ب�سيء َلْم َيُكن َمْعلومً� ِمْن َقْبُل، ولُه اأ

ِ
اِل�ْسِتْفه����ُم طَلُب اْلِعْل���م

اْلَهْمَزُة، وهْل.

ْمَرْين: 5-
َ
َحُد اأ

َ
ُيْطَلُب ب�ْلَهْمَزِة اأ

ًة ب�ْلَم�ْسوؤُول  وُر، وه���و اإِْدراُك اْلُمْفَرِد، وفي هِذِه الَح�ل ت�أتي الهْمَزُة متلوَّ التَّ�سَ اأ- 

ْم.
َ
َعْنُه وُيْذَكُر لُه في الَغ�ِلب ُمَع�ِدٌل َبْعَد اأ

�ْسَبِة، وفي هِذه الح�ل يمَتنُع ذْكُر اْلُمَع�ِدل. ديُق وهو اإِْدراُك النِّ التَّ�سْ ب- 

ِديُق َلْي�َس َغْيُر، َوَيمَتِنُع َمَعَه� ذْكُر اْلُمَع�دل. 6- ُيْطَلُب بهل التَّ�سْ

يَّ�ن، َكيَف،  7-
َ
َدَواٌت اأخرى غْيُر الهمزة وَه���ْل، وهي: َمْن، م�، َمَتى، اأ

َ
ِلاِل�ْسِتْفَه����م اأ

نَّى، كْم، اأي. 
َ
اأْيَن، اأ

مِة ُيطَلُب به� الت�سوُّر، ولذِلك يكوُن الجواُب مَعَه� َبتْعيين  8- َدَواِت اْلُمَتَقدِّ
َ
َجِميُع الأ

ول َعْنُه. اْلَم�ْسوؤُ



229

ا ا
 ا 
صش
 
 ل
س

مت��������اري��������ن

مثلة الآتية: 1-
َ
بّين �صيغَة النهي والمراد منها في كل مثال من الأ

- .(1(
ق�ل تع�لى: {ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ}

وق�ل اأبو العالء: -

َك����ِذٍب ول  ���دٍق  ����سِ ع��ل��ى  َت��ح��ِل��َف��ّن  ال��َح��َل��ُفل  ال��م���أث��َم،  اإّل  ُي��ف��ي��ُدَك،  ف��م��� 

ېئ   - ېئ     ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   {ائ    ەئ   ەئ    وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   تع�ل���ى:  وق����ل 

ېئ  ىئ  ىئ  ىئ   ی     یی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئجب  حب  خب   
.(2(

مب  ىب  يبجت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث}
- .(3(

وق�ل تع�لى عن المن�فقين: {گ  گ  گ  گ     ڳ  ڳ}

ق�ل اأبو الطّيب في مدح �سيف الدولة: -

َب����ْع����َد ُروؤَي����ِت����ِه َت���ْط���ُل���َب���ّن َك���ري���م���ً�  ُخ��ِت��ُم��وا ل  َي���دًا  ب���أ���س��خ���ُه��ْم  ال���ِك���راَم  اإّن 

وق�ل ال�س�عر: -

��ِب اْل��م��ْج��د َت��ْم��رًا اأْن����َت اآِك��ُل��ُه برال َت��ْح�����سَ ال�سَّ َتْلعَق  حتى  الَمْجَد  تْبُلَغ  َل��ْن 

 وق�ل الطْغرائي: -

والأ�����س����ب�����ُب  ل ت��ْط��َم��َح��نَّ اإل���ى ال��م��راِت��ِب َق��ْب��ل اأن الأدواُت  ت���َت���َك����م���َل 

ّي: - �سِ وق�ل ال�سريف الرَّ

ج����ن���ُب���ُه لَن  ا  ع���������ُدوًّ َت�����أم����َن����نَّ  الِليِن  ل  ذِل���َك  ُع��ْق��َب��ى  ��لِّ  ال�����سِّ ��وَن��ُة  ُخ�����سُ

)1)  �سورة الأعراف، الآية: 56.
)2)  �سورة الحجرات، الآية: 11.

)3)  �سورة التوبة، الآية: 66.
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وق�ل اأبو الطيب: -

اإذا اأْي��ِدَي��َه���  اإّن  ال��ّل��ي���ل��ي  َت��َن��ْل��َك  ���ْب���َع ب���ل��َغ��َرِب  َف��ال  ���ْرَن ال���نَّ ���َرب���َن َك�������سَ ����سَ

وق�ل ال�س�عر:  -

ٌة ل�����ذَّ َم�����ع������دَك  ���َك ع�����ْن  ت���ل���ه���ي���نَّ َت��ْف��ن��ى وُت�������ورْث داِئ������َم ال��ح�����س��راِتل 

وق�ل المتنبي: -

َرَم��ٍق ذا  ك���َن  اأ�سْرتم  َم��ن  َتْح�َسُبوا  ��ُب��ُعل  ال�����سَّ ال��َم��ْي��َت��َة  اإّل  ي����أُك���ُل  َف��َل��ْي�����َس 

بو العالء: -
َ
وق�ل اأ

��رَّ ع��ن��ي ي����ْوم ن���ئ��ب��ٍة ف�������إنَّ ذِل������َك َذْن�������ٌب غ���ْي���ُر ُم��غ��َت��َف��ِرل َت���ْط���وَي���� ال�����سِّ

ل��ي �سم�ئَره ُي��ْب��ِدي  ك���ل��م���ِء  ال��ِخ��لُّ  ��َف���ِء وُي��ْخ��ِف��ي��َه��� م��ع ال��َك��َدِرو  م��ع ال�����سَّ

وق�ل اهلل تع�لى: {ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ    ڻ  ڻ   -

.(1(
ۀ  ۀ  ہ    ہ  ہ  ہ  ھ  ھ}

وق�ل اأبو الطّيب: -

�سكَوى َفُت�ْسِمَتُه  َخ��ْل��ٍق  اإل��ى  َت�َسكَّ  َخ����ِم  َول  ال��ج��ري��ِح اإل����ى ال���ِغ���ْرب����ِن َوال����رَّ

بيِن الأغرا�س التي يدلُّ عليها ال�صتفهام في الأمثلة الآتية: 2-

ق�ل اأبو تّم�م في المديح: -

ُكلَُّه� َع���ْدَن����َن  ْح���َي����ُء 
َ
اأ اج��َت��م��ع��ْت  ِم���ي���ُره����؟َه��ل 

َ
اأ ْن��������َت 

َ
واأ اإلَّ  ِب���ُم���ْل���َت���َح���ٍم 

وق�ل البحترّي: -

نمْت َوق��د  ِع��ن��دي،  ْعَم�َء  النَّ �س�ِطُع  اأاأك��ُف��ُرَك  وال��َف��ْج��ُر  ال��َف��ْج��ِر،  ُن��ُم��وَّ  َع��ل��ّي 

�سورة البقرة، الآية: 188.  (1(
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فال القْوُل َمخفو�ٌس ول الّطْرُف خ��سُع واأن����َت ال���ذي اأْع���َزْزَت���ن���ي َب��ع��َد ِذّل��ت��ي

وِمّي في المدح: - وق�ل ابن الرُّ

َي���ْج���ِب���ي ك����لَّ حمد ل�������س���َت ال����م����رَء 
َ
ج����ِب���ياأ ل��ل��ح��م��ِد  ي���ك���ْن  ل����م  م�����  اإذا 

وق�ل اأبو تم�م: -

��ه��� ����ِدَم����� ل��ل��ُخ��ط��وِب َط���َغ���ْت ع��ل��يَّ ك���أنَّ ج��ه��ل��ْت ب�������أنَّ ن������داَك ب����ل���ِم���ْر����سَ

وق�ل اآخر: -

���ِئ��ِري ��ي��ُرَف���َدِع ال��َوع��ي��َد فم� َوع��ي��ُدَك ���سَ ب�����ِب َي�����سِ اأَط���ن���ي���ُن اأْج���ِن���َح���ِة ال����ذُّ

ق�ل ال�س�عر:  -

����س����ع���وا؟
َ
اأ َف���ت���ى  واأيَّ  ِل������ي������ْوم ك����ري����َه����ة و�������س������داد َث����ْغ����راأ����س����ع���ون���ي 
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للمطالعة

 (1(
من �صعرائنا: الُكَمْيُت الأ�صديُّ

ه���و الكميت بن زي���د الأ�سدّي ينتهي ن�سب���ه اإلى م�سر بن ن���زار بن عدن�ن من 

ِمي���َن في ع�سره. ع�لم بلغ�ت الع���رب خبير ب�أّي�مه�.  اأ�سع���ر �سعراء الكوفة الُمَقدَّ

َمِوّية، وولد اأّي�م مقتل 
ُ
ومن �سعراء القرن الأّول من الهجرة. ك�ن في اأّي�م الدولة الأ

الح�سينQ �سنة اإحدى و�ستين وم�ت في �سنة �ست وع�سرين وم�ئة في خالفة 

مروان بن محّمد ولم ُي���درك الدولة العّب��سية. وك�ن معروفً� ب�لت�سّيع لبني ه��سم 

م�سه���ورًا بذل���ك ق�ل اأبو عبيدة: لو لم يكن لبني اأ�سد منقبٌة غيُر الكميت لكف�هم. 

: لول �سعُر الُكَمْيِت لم يكن لّلغة َتْرُجَم�ٌن ول للبي�ِن ل�س�ٌن. يُّ بِّ وق�ل اأبو ِعْكِرَمَة ال�سَّ

محّبته لآل البيتR واإخال�صه لهم  

قي���ل اإّن الكمي���ت دخ���ل على اأب���ي عبد اهلل جعف���ر بن محّمدQ ف���ي اأي�م 

ْن�ِسَدَكُه. 
ُ
ِح���ُبّ اأن اأ

ُ
الَت�ْسِري���ق بمن���ى فق�ل له ُجعل���ت فداك اإّني قلت فيك���م �سعرًا اأ

 في هذه الأّي�م المعدوداِت، ف�أع�د عليه القول، فرّق له 
َ
فق����ل: ي� ُكَمْيُت اذكِر اهلل

اأبو عبد اهلل، فق�ل ه�ت: وبعث اأبو عبد اهلل اإلى اأهله فقرب ف�أن�سده فكثر البك�ء 

حّتى اأتى على قوله:

غيرهم قو�س  عن  الرامون  به  اأّوُلي�سيب  ال���غ���يَّ  ل���ه  اأ����س���دى  اآخ������رًا  ف��ي��� 

فرف���ع اأب���و عبد اهلل يديه فق�ل: اللهّم اغفر للكمي���ت. ودخل -اأي�سً�- على اأبي 

جعفر محّمد بن علّيQ ف�أعط�ه األف دين�ر وك�سوة. فق�ل له الكميت: واهلل م� 

اأحببتك���م للدني� ولو اأردُت الدني� لأتيُت من هي في يديه. ولكّني اأحببُتُكْم لالآخرة 

اأّم���� الثي����ُب اّلتي اأ�س�بت اأج�س�مكم ف�أن���� اأقبله� لبركته�، واأّم���� الم�ل فال اأقبله. 

)1)  ال�سيد مح�سن الأمين، اأعي�ن ال�سيعة، ج 9، �س 35 - 37.
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وحك���ى �س�عد مولى الكميت. ق�ل: دخلُت معه على عل���ّي بن الح�سين. فق�ل: اإّني 

ق���د مدحُتَك بم� اأرجو اأن يكون لي و�سيلٌة عند ر�سول اهللP ثّم اأن�سده ق�سيدته: 

»َمْن لقلٍب ُمَتيٍَّم ُم�ْصَتَهِام«. فلّم� اأتى على اآخره� ق�ل له: ثوابك نعجز عنه، ولكن 

م���� عجزن� عنه، ف�إّن اهلل ل يعجز عن مك�ف�أت���ك، واأراد اأن ُيح�سن اإليه، فق�ل له: 

اإن اأردت اأن ُتح�سن اإلّي ف�دفع اإلّي بع�س ثي�بك اّلتي تلي ج�سدك اأتبّرك به� فنزع 

ثي�ب���ه، ودفعه� اإليه ثّم ق�ل: الله���ّم اإّن الُكَمْيَت ج�د في اآل ر�سول اهلل وذرّية نبّيك 

بنف�س���ه حين �س���ّن الن��س، واأظهر م� كتمه غي���ره من الحّق ف�أْحِيِه �سعي���دًا واأِمْتُه 

�سهي���دًا واأِرِه الجزاء ع�جاًل، ف�إّن� قد عجزن���� عن مك�ف�أته. والُكَمْيُت بعد هذا من 

اأع�ظم ال�سع���راء اّلذين عرفهم الع�سر الأموي، ومن اأ�سدقهم ع�طفة... و�سعره 

لي����س ع�طفي���ً� كبقّية ال�سع���راء، بل اإّن �سع���ره، �سعر مذهبّي، ذهن���ّي، عقلّي؛ فهو 

�س�عر ين��سل عن فكرة عق�ئدّية معّينة، وعن مبداأ وا�سح، ومنهج �سحيح، ودعوة 

اآم���ن به� وكّر�س له� حي�ته وجهده وتحّمل في �سبيله� الأذى وم�ت ب�سببه�. واأغلب 

�سعره ال�سي��سّي اأو اله��سمّي�ت، وه� هو يبداأ اإحدى ه��سمّي�ته ق�ئاًل: 

ط��َرُب
َ
اأ الِبي�ِس  اإلى  �َسوقً�  وم�  َي��ْل��َع��ُبَطِربُت  ��ي��ِب  ال�����سَّ وذو  م��ّن��ي  َل��ِع��َب��ً�  وَل 

��َه��ى ���ِئ��ِل وال��نُّ اَء وال��َخ��ي��ُر ُي��ط��َل��ُبَول��ِك��ْن اإِل���ى اأه���ِل ال��َف�����سَ َوَخ���ي���ِر َب��ِن��ي َح�����وَّ

هم ِبُحبِّ اّل��ِذي��َن  ال��ِب��ْي�����سِ  ��َف��ِر  ال��نَّ ُباإل���ى  اأَت�����َق�����رَّ َن����َب���ِن���ي  ِف���ي���َم����  اإل�����ى اهلل 

��ِن��ي ��ِب��يِّ ف���إنَّ ��ٍم َره����ِط ال��نَّ ��ُبَب��ِن��ي َه������سِ ��ى ِم����َرارًا واأغ�����سَ ر���سَ
َ
ِب��ِه��م وَل��ُه��م اأ

ٍة اإل����ى َك���َن���ٍف ِع��ط��َف���ُه اأه����ٌل َوَم���رَح���ُبَخ��َف�����س��ُت َل��ُه��م ِم��ّن��ي َج��َن���َح��ي َم����َودَّ





أهداف الدرس

الدرس العشرون

االنشاُء - 3 -
النداُء والتمنِّي

والتمّن���ي  1- الن���داء  اإل���ى �سيغت���ي  الط�ل���ب  يتع���ّرف  اأن 

الإن�س�ئيتين.

اأن ُيح�ِسَن ا�ستخدام �سيغتي النداء والتمّني. 2-
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النداُء:

اإَذا اأَرْدَن���� اإقب�َل اأَحٍد عليَن� دعوَن����ُه بذكِر ا�سِمِه اأو �سفٍة ِمْن �سف�ِتِه بعَد حرٍف 

ى هذا ب�لنداِء. ف�لن���داُء هَو طلُب توّجِه المخ�َطِب اإلى  ن�ئ���ٍب من�َب »اأدعو«، وي�سمَّ

المتكّلِم بحرٍف يفيد معَنى: »اأنادي«.

، واأي، واآ، واأَي�، وَهَي�، و وا. واأَدواُت النداِء ِهَي: الهمزُة، وي�، واأيُّ

الهمزُة: كقوِل اأميِر الموؤمنين علّيQ ِفي �ِسعٍر من�سوٍب اإليِه:-1-

ٌب ���ي���ُن اإِّن������ي واِع������ٌظ َوم��������وؤَدِّ ُح�������سَ
َ
ُب اأ دِّ

َ
ن���َت ال��ع���ِق��ُل ال���ُم���َت����أ

َ
َف���ف��َه��م َف����أ

ي�: كقوِلِه - َتَع�َلى-:{ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ})1).-2-

-3-:Qكقوِل اأميِر الموؤمنين علّي : اأيُّ

هـــا النَّا�ـــس اإنَّ اأَخـــَوَف َمـــا اأََخاُف عليكم اثنتـــاِن: اّتباُع الَهـــوى, وُطوُل  »اأيُّ

ا ُطوُل الأَمِل, فين�ِصـــي  ـــا اّتبـــاُع الَهَوى, في�صـــدُّ َعِن الحـــّق, واأمَّ الأَمـــِل . فاأمَّ

الآخرَة«.)2)

اأْي: كقوِل الإم�ِم علي بِن الح�سيِنL ِفي دع�ِء اأبي حمزَة الثم�لّي: »اأَْي َربِّ -4-

)1)  �سورة الأحزاب، الآية : 1.
)2)  ال�سريف الر�سي}، نهج البالغة، ج1، �س 93.
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ِمْنَك اَْطُلُب, َوِاَلْيَك اَْرَغُب, ِواّياَك اَْرُجو, َواَْنَت اَْهل ذِلَك, ل اَْرُجو َغْيَرَك َول 

اَِثُق اإّل ِبَك يا اَْرَحَم الّراِحميَن«)1).

ى)2):-5- اأي�: كقوِل ال�سريِف المرَت�سَ

ي�������� ذاه����ب����ً� وّل������ى وخ����ّل����َف ب���ع���َده
َ
َع��ل��يَّ ِم����َن الأح������زاِن ِم�����ْلَء َج��وان��ب��ياأ

�ِعِر)3): َهَي�: كقوِل ال�سَّ

َح��ي��ً� ي���ك���ون  اأن  ي���رُج���و  �������ف�����أ�����س�����َخ   وي�����ق�����ول م�����ن َط�����َم�����ع: َه�����َي������ َربَّ

كقوِل اأبي العالِء المعّرِي: -6-

ن�ق�ٌس؟ الف�سل  يدعي  كم  عجبً�  ف��سُل؟فوا  النق�َس  يظهُر  كم  اأ�سفً�  ووا 

ِف اإليَه� نقوُل: اإنَّ منَه� َم� ُي�ستعَمُل لِنَداِء القريِب،   داِء والتَّعرُّ بعد ذكِر اأدواِت النِّ

ومنَه� َم� هَو للبعيِد، والأ�سُل في نداِء القريِب اأْن ُين�َدى ب�»الهمزِة« اأو »اأي«،  كقوِل 

:Lفي و�سيّتِه لولِدِه الح�سِنQاأميِر الموؤمنيَن علّي

ـــرُت ُعْمـــَر َمـــْن َكاَن َقْبِلـــي َفَقـــْد َنَظـــْرُت ِفي  ـــي واإْن لـــْم اأكـــْن ُعمِّ »...اأْي ُبَنـــي اإنِّ

رُت ِفي اأَْخَباِرِهم, و�ِصْرُت ِفي اآََثاِرِهم حتَّى ُعْدُت َكاأََحِدِهم«)4). اأَْعَماِلِهم, وَفكَّ

وكقوِل ال�س�عر)5):

)1)  ال�سيخ عب��س القّمي، مف�تيج الجن�ن، دع�ء ال�سحر.
 Q 2)  عل���ي ب���ن الح�سي���ن بن مو�سى بن محمد بن اإبراهيم اأبو الق��سم. 355 - 436 هـ / 966 - 1044 م من اأحف�د امير الموؤمنين علّي(
نقي���ب الط�لبيي���ن، واأح���د الأئمة في علم ال���كالم والأدب وال�سعر،  له ت�س�نيف كثي���رة منه� )الغرر والدرر( يع���رف ب�أم�لي المرت�سى، 

و)ال�سه����ب ب�ل�سي���ب وال�سب�ب(، و)تنزي���ه الأنبي�ء( و)النت�س�ر( فقه، و)تف�سي���ر العقيدة المذهبة( �سرح ق�سي���دة لل�سيد الحميري، 

و)ديوان �سعر( وغير ذلك الكثير.

)3)  الراعي الُنَميري، ُعَبيد بن ُح�سين بن مع�وية بن جندل، النَُّمْيِرّي، اأبو جندل. 90 هـ / 708 م.
ك�ن من جّلة قومه، وُلّقَب ب�لراعي لكثرة و�سفه الإبل وك�ن بنو نمير اأهل بيٍت و�سوؤدد. وقيل: ك�ن راَعي اإبٍل من اأهل ب�دية الب�سرة.

ل الفرزدق فهج�����ه جرير هج�ًء ُمّرًا وهو م����ن اأ�سح�ب الملحم�ت. و�سم�ه بع�����س الرواة ح�سين بن  ع��س����ر جري����رًا والف����رزدق وك�ن يف�سّ

مع�وية.

)4)  الإم�م عليQ، نهج البالغة، ج3، �س 41.
ِلّي�ت، من البراجم،  )5)  عب���د قي����س بن ُخف�ف اأبو جبيل البرجمي من ب���ن عمرو بن حنظلة، �س�عر تميمي ج�هلي فحل، من �سعراء الُمَف�سَّ

وهم بطون من اأولد حنظلة بن م�لك من تميم.
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َي���وِم���ِه ك��������ِرُب  ب���������َك 
َ
اأ اإِنَّ  ُب�����َن�����يَّ 

َ
)1)اأ ف�ْعَجِل  الَمك�ِرِم  اإِل��ى  ُدِعيَت  ف���إِذا 

ف�إنَّه ِفي ِكال النداءيِن ا�ستعم�ٌل لالأ�سِل.

ة الأدواِت، غيَر اأنَّ هن�َك  ْن ين�َدى بغيرِهَم� ِمن بقيَّ
َ
والأ�س���ُل ِفي ِنداِء الَبعيِد اأ

���ة تدُعو اإِلى مخ�لفِة َه���َذا الأ�سِل، و �سَن�سرُح َه���ِذِه الأ�سب�َب فيم�  اأ�سب�َب���ً� بالغيَّ

ي�أِتي:

كتَب اأبو الطّيب المتنّبي اإِلى الواِلي وهَو ِفي العتق�ِل:-1-

�����أُن����ُه م��������ِل�������َك ِرّق���������ي َوَم���������ن �����سَ
َ
ِه����ب�����ُت ال���ُل���َج���ي���ِن َوِع�����ْت�����ُق ال��َع��ب��ي��ِداأ

ال���َوري���ِدَدَع�����وُت�����َك ِع���ن���َد ِان����ِق����ط�����ِع ال���َرج���� َك���َح���ب���ِل  ِم���ّن���ي  َوال����َم����وُت  ِء 

نت�أَم���ُل َهَذا المث�َل، فنجُد المن�َدى فيِه بعيدًا، ولك���نَّ اأَب� الطيِّب ن�ُداه ب�لهمزِة 

َن  المو�سوعة للقريِب، فَم� ال�سبُب البالغيُّ هَن�؟ ال�سبُب اأَنَّ اأَب� الطيِّب اأراَد اأْن ُيَبيِّ

ٌر ِفي ذهِنِه  غِم ِمْن ُبعِدِه ِفي المك�ِن، قريٌب ِمن قلِبِه م�ستح�سَ اأنَّ المن�َدى َعَلى الرَّ

ُغ  ة ُت�َسوِّ ل يغي���ُب ع���ْن ب�ِلِه، فك�أنَّه ح��سٌر مَعه ِفي َمك�ٍن واح���ٍد. وهذه لطيفٌة بالغيَّ

ا�ستعم�َل »الهمزِة« و»اأي« ِفي نداِء البعيِد.

-2- :Qوفي دع�ِء ُكَميل بِن زي�ٍد يقوُل اأميُر الموؤمنيَن

, يا ِالهي َو�َصـــيِّدي َوَمْولَي َوماِلَك ِرّقـــى, يا َمْن ِبَيِدِه  , يـــا َربِّ , يـــا َربِّ   »يـــا َربِّ

ّرى َوَم�ْصَكَنتى, يا َخبيراً ِبَفْقرى َوفاَقتى«)2). َيتى ياَعليماً ِب�صُ نا�صِ

 - 
ُ
ع�ِء قريبً�، َبل اأقرُب اإليَن� ِمن حبِل الوريِد، وهَو اهلل نجُد المن�َدى ِفي َهَذا الدُّ

داء المو�سوعَة  �سبح�َنه وَتَع�َلى-، ولكنَّ الإم�م علّيً�Q ا�ستْعمَل فيِه اأحرَف النَّ

نَّ 
َ
�أِن،  فك�أ ب���ُب اأنَّ المن�َدى هَن� جليُل الَقْدِر خطيُر ال�سَّ للبعي���ِد فَم� �سبُب َهَذا؟ ال�سَّ

)1)  ك�رب يومه اأي مق�رب يومه الذي يموت فيه.
ال�سيخ عب��س القّمي، مف�تيح الجن�ن، دع�ء كميل.  (2(
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ُبع���َد درجِتِه ِفي الِعظِم بعٌد ِفي الم�س�فِة، ولذل���َك اخت�َر Q في نداِئِه الحرَف 

فيِع. �أِن الرَّ المو�سوَع لنداِء البعيِد لُي�سيَر اإَلى َهَذا ال�سَّ

ق�َل الإم�ُم الح�سيُنQ لرجٍل اغت�َب عنَده رجاًل: »َيا َهَذا, كفَّ َعِن الِغيبِة, -3-

فاإنَّها اإَداُم كالِب النَّاِر«)1). 

َفِف���ي َهَذا الحدي���ِث ك�َن المخ�َطُب ِف���ي اعتق�ِد الإم����ِم الح�سيِنQ و�سيَع 

����أِن �سغيَر القدِر، فك�أنَّ ُبع���َد درجِتِه ِفي النحط�ِط،  بعٌد في الم�س�فة، فلذلك  ال�سَّ

ن�داه ب�أداِة البعيِد وهَو منُه قريٌب.

يقول اأبو العت�هية)2):-4-

ي������ ب����ِن���َي ال��ُدن��ي��� ِل���َغ���ي���ِرَك َت��ب��َت��ن��ي
َ
َوي����� ج����ِم���َع ال��ُدن��ي��� ِل���َغ���ي���ِرَك َت��ج��َم��ُعاأ

ٍر مَع المتكلِم ِفي مك�ٍن واحٍد؛ فلذلَك  لأنَّ المخ�َطَب لغفلِتِه و ذهوِلِه ك�أنَّه غيُر ح��سِ

ا�ستخدَم ال�س�ِعُر اداَة البعيِد في خط�ِبِه وهَو قريٌب. ومثُل َهذا البيِت قوُل �س�عٍر:

ي������ ج����ِم���َع ال���دن���َي���� ِل��َغ��ي��ر َب���الَغ���ٍة
َ
اأ

)3(

َتُموُت؟! واأن��ت  ْنَي�  الدُّ َتْجَمُع  ِلمْن 

ي�ق  قد تخرُج األف�ُظ النَداِء عن معن�ه� الأ�سليِّ اإلى مع�ٍن اأخَرى، ُتفَهُم من ال�سِّ

بمعونِة القرائِن، ومن اأهمِّ ذلَك:

لَُّم: ي� مظلوُم. الإغراُء، كقولن� لمن اأقبل  يتظَّ اأ- 

ب- ال�ستغ�ثُة، كقوِل اأبي فرا�س:

��ٌف ُم��ن��َت�����سِ هلِلِ  َم������� 
َ
اأ ِل���ل���ِرج����ِل،  ي���� 

)4(

ُمنَتِقم ِل��ل��دي��ِن  َم���� 
َ
اأ ال��ُط��غ���ِة،  ِم���َن 

العالمة المجل�سي، بح�ر الأنوار، ج75، �س117.  (1(
)2)  اإ�سم�عيل بن الق��سم بن �ُسَويد الَعْيِنّي، العنزي، اأبو اإ�سح�ق. 130 - 211 هـ/ 747 - 826 م �س�عر ُمْكِثر، �سريع الخ�طر، في �سعره اإبداع، 
ُيع���دُّ من مقدمي المولَّدين، من طبقة ب�س����ر واأبي نوا�س واأمث�لهم�. ك�ن يجيد القول في الزهد والمديح واأكثر اأنواع ال�سعر في ع�سره. 

ولد ون�س�أ قرب الكوفة، و�سكن بغداد وتوفي فيه�.

)3)  لم نعرف ق�ئله.
)4)  من ق�سيدته الم�سم�ة » ال�صافية«.
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الندبُة، كقوِل المتنّبي: ج- 

��ِب��ُم ���ن َق���ل���ُب���ُه ���سَ �َسَقُم واَح�������رَّ َق���ل���ب����ُه ِم���مَّ ِع��ن��َدُه  َوح���ل��ي  ِبِج�سمي  َوَم���ن 

الزجُر،  كقوِل ال�سيِخ البه�ئّي)1):  د- 

َم������ِن�����ي
َ

الأ َب����ْح����َر   �ً��� َخ����ِئ�������سَ َي�����  ���َواِن���ي ال  ال���تَّ َه������َذا  َم�����   
ُ
اهلل َه��������َداَك 

��َي���َن��ً� َوَج��ْه��ال ���ْع���َت ال��ُع��ْم��َر ِع�����سْ ����سَ
َ
َف����َم����ْه����اًل اأيُّ�����َه������ ال�����َم�����ْغ�����ُروُر َم���ْه���ال اأ

���ع،  كقوِل���ِه - َتَع�َل���ى-: {..ىئ  ی  ی    ی     ی  جئ   ���ر والتَّوجُّ التح�سُّ ه�- 

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب    خب  مب})2).

التمنِّي:

وهَو طلُب ح�سوِل �سيٍء َعَلى �سبيِل المحبِة)3)

� لكوِنِه م�ستحياًل، كقوِل اأبي العت�هّية)4):-1- اإمَّ

ي���وم���ً� ي����ع����وُد  ���ب����َب  ال�������سَّ ل���ي���َت  ���ي���ُباأل  خ����ب����َره ب���م���� ���س��ن��ع ال���َم�������سِ
ُ
ف�����أ

���� لكوِنِه ممكنً� غيَر مطموٍع في نيِل���ِه،  كقوِلِه - َتَع�َلى-: {چ  چ   چ  ڇ  -2- واإمَّ

ڇ  ڇ  ڇ    ڍ         ڍ  ڌ})5).
ر فيِه »بع�صى,   يً�، ويعبَّ � ُيرَجى ح�سوُلُه ك�َن طلُبُه ترجِّ واإَذا ك�َن المُر المحبوُب ممَّ

ولعــــل« كقوِلِه - َتَع�َل���ى-: {ڃ   چ  چ  چ  چ  ڇ})6) وقوِلِه: {ڃ  چ  چ  

چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ})7).
)1)  ال�سي���خ به����ء الدي���ن محمد بن الح�سين بن عبد ال�سمد بن محمد بن علي بن الح�سين بن �س�ل���ح الح�رثي الهمداني الع�ملي الجبعي 
نزي���ل اأ�سفه����ن ولد في بعلبك يوم الخمي�س لثالث ع�سرة بقين من المحرم �سنة 953 وتوفي في اأ�سفه�ن 12 �سوال �سنة 1030 ودفن في 

.Q�م�سهد بجوار الم�م الث�من علي بن مو�سى الر�س

)2)  �سورة الزمر، الآية: 56.
)3)  مخت�سر المع�ني، �س 129.

)4)  �سبقت ترجمته.
)5)  �سورة الق�س�س، الآية: 79.

)6)  �سورة الطالق، الآية: 1.
)7)  �سورة الم�ئدة، الآية: 52.
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، وهو اإبراُز المرجوِّ ِفي �سورِة  ي »ليَت« لغر�ٍس بالغ���يًّ وق���ْد ت�ستعَمُل ِفي الترجِّ

الم�ستحيِل مب�لغًة في ُبْعِد نيِلِه، كقوِل المتنّبي:

��ت��ي ِح��بَّ
َ
الَم�س�ِئِبَف��ي��� َل���ي���َت م���� َب��ي��ن��ي َوَب���ي���َن اأ َوَب��ي��َن  َبيني  م�  الُبعِد  ِم��َن 

ِم، كقوِل���ِه - َتَع�َل���ى-: {ڱ  ں  ں  ڻ    وَق���ْد ت�ستعم���ُل اأي�س���ً� للتن���دُّ

ڻ})1).

أدواُت التمّني:

للتمّن���ي اأربُع اأدواٍت، واحدٌة اأ�سلّيٌة ِهي »ليـــَت« وثالٌث غيُر اأ�سلّيٍة، ن�ئبٌة عنَه�، 

،  وِهي: وُيَتَمّنى ِبَه� لغر�ٍس بالغيٍّ

هْل،  كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ})2)-1-

لو،  كقوِلِه - َتَع�َلى-:{ۇ  ۆ  ۆ  ۈ ۈ  ٴۇ  ۋ})3)-2-

،  كقوِل قي�س بِن الملّوِح)4):-3- لعلَّ

َجن�َحُه ُيعيُر  َم��ْن  َه��ل  الَقط�  ��رَب  ���سِ
َ
ط���ي���ُراأ

َ
َل��َع��ّل��ي اإِل�����ى َم���ن َق���د َه���ِوي���ُت اأ

)1)  �سورة الفرق�ن، الآية: 27.
)2)  �سورة الأعراف، الآية: 53.

)3)  �سورة ال�سعراء، الآية: 102.
ح بن مزاِحٍم الع�مري. َمجنون َليلى  68 هـ / 687 م �س�عر َغِزل، من المتيمين، من اأهل نجد. لم يكن مجنونً� واإنم� لقب  )4)  قي�س بن الُمَلوَّ
بذل���ك لهي�م���ه في حب ليلى بنت �سعد التي ن�س����أ معه� اإلى اأن كبرت وحجبه� اأبوه�، فه�م على وجهه ين�س���د الأ�سع�ر وي�أن�س ب�لوحو�س، 

فيرى حينً� في ال�س�م وحينً� في نجد وحينً� في الحج�ز، اإلى اأن وجد ُمْلقى بين اأحج�ر وهو َمْيٌت فحمل اإلى اأهله.
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القواعد الرئي�سة

ْدُعو. -
َ
الّنداُء َطَلُب الإِْقَب�ل بَحْرٍف َن�ِئٍب مَن�َب اأ

ي�«، و»هَي�«، و»وا«. -
َ
َداَء: اْلَهْمَزُة، و»َي�«، و»اآ«، و»اأي« و»اأ اأدوات النِّ

الهمزة واأي لنداء القريب، وغيرهم� لنداء البعيد. -

ل البعيد منزلة القريب، فين�َدى ب�لهمزة و«اأي«، اإ�س�رًة اإلى ُقربه من  - ق���د ُيَنزِّ

القلب و ح�سوره في الذهن.

ُل القريب منزلة البعيد، فين�دى بغير الهمزة و«اأي«، اإ�س�رًة اإلى ُعُلوِّ  - وق���د ُيَنزَّ

مرتبته، اأو انحط�ط منزلته، اأو غفلته و�سرود ذهنه.

يخ���رج الن���داُء عن معن����ه الأ�سليِّ اإل���ى مع�ٍن اأخ���َرى ت�ستف�ُد م���ن القرائن،  -

ك�لزجر والتح�سر والإغراء.

� لكونه ُممِكنً� َغيَر مطموع  - � ِلَكوِنِه ُم�ْسَتِحياًل، واإِمَّ التمني َطَلُب اأْمٍر َمْحُبوٍب، اإمَّ

في َنْيِلِه.

- . ، ِلَغَر�س بالغيٍّ نى بَهل َولو، َوَلعلَّ وُع للتمني َليَت، وقد ُيَتمَّ واللفُظ اْلَمْو�سُ

يً�، وُيَعّبُر فيِه بلعلَّ  - وُلُه ك�َن َطَلُبُه تَرجِّ اإذا ك�ن الأمُر المحبوُب ِمم� ُيرَجى ُح�سُ

ْو َع�َسى، وقد ت�ستعمل فيه َليَت َلَغَر�س بالغّي )1).
َ
اأ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 171.
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ت������م������اري������ن

, و مـــا جاء من الأدوات على غير  1- ـــن مـــا فـــي الأمثلة الآتية من تمنٍّ اأو ترجٍّ بيِّ

و�صِعِه الأ�صلّي:

ق�ل مْرواُن بن اأبي حف�سة في رث�ء مْعن بن زائدة: -

وَل�����ي�����َت ال����ُع����ْم����َر ُم������دَّ َل������ُه ف���َط����ل  ف���ل���ي���َت ال�������س����ِم���ِت���ي���ن ب������ِه َف���������َدْوُه

يِّب في رث�ء اأخت �سيف الدولة: - وق�ل اأبو الطَّ

��ي��ِن َغ���ِئ��َب��ٌة ��ْم�����سَ ��ي��ِن ل��م َت��ِغ��ِب  َف��َل��ْي��َت ط���ِل��َع��َة ال�����سّ َوَل���ي���َت غ���ِئ��َب��َة ال�����ّس��ْم�����سَ

وق�ل اآخر: -

ِبُفرَقَتن� �سَنت 
َ
اأ الَّتي  الَلي�لي  َوَت��ج��َم��ُع��ُه  َع�سى  َي��وم��ً�  �َسَتجَمُعِني  ِج�سمي 

- .(1(
وق�ل اهلل تع�لى: {ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ}

ۋ} )2). - ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  وق�ل تع�لى: {ۇ 

وق�ل ال�س�عر: -

رواج���ُع اأَم����ْن����زَل����ت����ي َم������يٍّ �����س����الٌم ع��ل��ْي��ك��م��� ْين  م�سَ ال��الت��ي  الأْزُم�����ُن  ه��ِل 

وق�ل المتنبي: -

ُمْعِطَيٌة الأق����داِر  على  ال��ُم��ُل��وَك  ف���َل���ْم ي���ُك���ْن ل����َدن����يٍء ع���ن���َدَه���� َط��َم��ُع  َل��ي��َت 

وق�ل في المديح: -

��َت��ْوف��ي َم��َن���ِق��َب��ُه َوِلَل���ْي���َت ال���َم���دائ���َح َت�����سْ
ُ
الأ ���ِر  ْع�������سُ

َ
الأ َواأْه�����ُل  ُك��َل��ْي��ٌب  َف��م��� 

)1)  �سورة غ�فر، الآية: 36.
)2)  �سورة ال�سعراء، الآية: 102.
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ــــن اأدوات النــــداء فــــي الأمثلــــة الآتية, وما جرى منها على اأ�صــــل و�صــــعه في نداء  2- بيِّ

القريب اأو البعيد, و ما خرج منها عن ذلك مع بيان الأ�صباب البالغية في الخروج:

يِّب: - ق�ل اأبو الطَّ

ج�ِنُبُه الَمْرهوِب  الَجْحَفِل  �س�ِئَد  ْح��داَن���ي� 
ُ
اأ ال��ّن������َس  َت�سيُد  ال��ّل��ي��وَث  اإّن 

وق�ل ال�س�عر:  -

ب���ْداأًة ْح�����س��ن��َت ع���وًدا و 
َ
اأ َق���ْد  ْكُراأي���� َربِّ  ال�سُّ ب�إْح�س�ِنَك  يْنَه�ْس  فلم  اإل���يَّ 

وق�ل ال�س�عر: -

��ُن��وا َت��َي��قَّ َراِك 
َ
الأ َن���ْع���َم����ِن  ����َن  ���كَّ ����سُ

َ
����ُناأ ����ك����ُم ف����ي رب������ِع ق���ل���ب���َي ����س���كَّ ب�����أنَّ

وق����ل تع�ل���ى يحكى قول فرع���ون لمو�س���ىQ: {ہ  ھ  ھ  ھ     -

ۆ   ۆ   ۇ    ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ےے   ھ  
.(1(

ۈ  ۈ}
وق�ل اأبو العت�هية: -

������ُل ط������وَل ال��ح��ي���ة َخ����َط����ْراأي������� م�����ْن ُي������وؤَمِّ ع���ل���ي���ه  ال����ح����ي�����ة  ط��������وُل  و 

���ب����ُب ال�������سَّ وب��������َن  ك�����ِب�����ْرَت  م�����  ف���ال خ��ي��َر ف���ي ال��ع��ي�����ِس ب��ع��َد ال��ِك��َب��ْراإذا 

وق�ل اأبو الطيب في مدح ك�فور من ق�سيدة اأن�سده اإي�ه�: -

َرَج����ئ���ي  ي���� َرج�������َء ال���ُع���ُي���وِن ف���ي ك����ّل اأْر������سٍ اأَراَك  اأْن  غ��ي��َر  ي���ُك���ْن  ل���م 

ي. - ، اأعْد عليَّ م� �سمعَت ِمنِّ اأي ُبَنيَّ

اأمحمُد، ل ترفْع �سوتَك حتى ل ي�سمَع حديثن� اأحٌد. -

ْه ف�لمك�رُه ُمْحِدَقٌة بك. - اأي� هذا، َتَنبَّ

ي� هذا، ل تتكلْم حتى ُيوؤَْذَن لَك. -

)1)  �سورة ال�سراء، الآية: 101.
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للمطالعة

من �صعرائنا: ال�صّيد ر�صا الهندي)1).

اأب���و اأحم���د ال�سّيد ر�س� ب���ن محّمد ب���ن ه��سم بن مي���ر �سج�عة عل���ّي التقوّي 

الر�س���وّي المو�سوّي المعروف ب�لهندّي، ع�لم �س�عر م�ستهر. ولد في النجف ع�م 

1290 ه  / 1873 م وترعرع فيه�، ثّم انتقل اإلى �س�مّراء عند الث�منة من عمره مع 

ــ  / 1880 م، وهو ع�م الط�عون، حيث ا�ستقّر فيه� ثالث  وال���ده في الع�م 1298 هـ

ع�س���رة �سنة، ثّم ع����د اإلى النجف ف��ستغل بتح�سيل العلم. ق���راأ على ال�سربي�ني، 

وال�سّي���د محّمد الطب�طب�ئي، وال�سيخ محّمد طه نجف، وال�سيخ ح�سن بن �س�حب 

الجواه���ر. له موؤّلف�ت مهّمة ف���ي العق�ئد والأدب. توّف���ي ب�لفي�سلّية - من اأعم�ل 

ة  الديواني���ة - في ع�م 1362 ه  / 1943 م ب�ل�سكتة القلبية ودفن بمقبرته الخ��سّ

ق���رب داره في الحوي�س. وله يمدح الإم�م علّيً� بق�سيدته الم�سهورة اّلتي  دع�ه� ب  

»الكوثرية«:

ج����وه����ْر اأم  ث�����غ�����ُرك  ُم�������َف�������لَّ�������ُج 
َ
���ْراأ ���كَّ ����سُ اأم  ������ِب�����َك  ِر������سَ ورح�����ي�����ُق 

��������������� اأع�����ط�����ي�����ن������ك ال�����ك�����وث�����ْرق�������د ق�����������ل ل�����ث�����غ�����رك ����س����ن���ع���ه اإنَّ

����ٌك ِم���������سْ اأم  ك  ب�����خ�����دِّ �����ط�����َت ب������ه ال�����������ورد الأح������م������ْروال�������خ��������ُل  َن�����قَّ

ال���خ���دِّ ب�������ذاك  ال�����خ������ُل  ذاك  َف������ِت������ْي������ُت ال������ن������دِّ ع����ل����ى م����ْج����َم����ْراأم 

ال���ع���ن���ب���ْرع����ج����ب����ً� م�����ن َج������ْم������َرِت������ِه َت�����ْذُك�����و َي�������ْح�������َت�������ِرُق  ل  وب�����ه������ 

ف�����ي �����س����ب����ِح ُم�����َح�����ّي������ه الأزه����������ْري������� َم��������ن ت�����ب�����دو ل��������َي وْف�������َرُت�������ه

ومنه�:

������ِد ُي���ع���ي���د ال���خ���ي���ر وي���ن���ف���ي ال�����س��ّرق���������دُم ال����ع����ن����ق����ود ول������ح������ُن ال���ع���و

)1)  الح�ج ح�سين ال�س�كري، علي في الكت�ب وال�سنة والأدب، ج 5، �س 84.
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����ك����ِر ق���ب���ي���ل ال���ف���ج���� ������ر ل����ل���������سُ ���رَب������كِّ �������ِر ف�������س���ف���ُو ال�����ده�����ر ل���م���ن َب���كَّ

���ُب���ِل���ْي ���ُل���ْك ����سُ ال���ُم���ْن���َك���ْره�����ذا َع����َم����ِل����ْي ف��������سْ ع���ل���ى  ُت�����ِق�����رُّ  ك���ن���ت  اإن 

ْع������������َذْرف���ل���ق���د اأ������س�����رف�����ُت وم�������� اأ����س���ل���ف����
ُ
�������ُت ل���ن���ف�������س���َي م������ ف����ي����ِه اأ

ومنه�:

دت ����س���ح���ي���ف���ة اأع�����م������ِل�����ي �������وَّ ووك�������ل�������ُت الأم�������������َر اإل���������ى ح����ي����دْر��������سَ

و����س���ف���ي���ع���َي ف�����ي ي�������وم ال��م��ح�����س��ره�����و ك���ه���ف���َي م�����ن ُن�����������َوِب ال���دن���ي����

��������ت ِل��������������ْي ب�����ولي�����ت�����ه ���َك���ْرق��������د َت��������مَّ ُت�������سْ اأن  ع�����ن  �����ت  َج�����مَّ ِن�����َع�����ٌم 

������س�����ي�����َب ب���ه���� ال����ح����ظَّ الأوَف��������ى
ُ
ْوَف���������ْرِلأ

َ
���ْه���ِم الأ ���������سَ ب����ل�������سَّ َخ���������سَ

ُ
واأ

والأم������������ِن م�����ن ال�������َف�������َزِع الأك�����ب�����ْرب����ل���ح���ف���ِظ م�����ن ال�����ن������ِر ال���ك���ب���رى

ال��ك��وث��ْره�����ل ي���م���ن���ُع���ِن���ْي وه������و ال�������س����ِق���ْي ح���و����سِ  ِم�����ْن  اأ�����س����رَب  اأن 

م������ئ�����دٍة ع������ن  ي�������ط�������رُدِن�������ْي  �����َع�����ْت ل���ل���ق����ن���ِع وال����ُم����ْع����َت����ْراأم  ُو������سِ

وخت�مه�:

���ى ُت���ْح�������سَ ل  ج������الِل������َك  ���ْراآي�������������ُت  ُت���ْح�������سَ ل  َك����َم�����ِل����َك  و�����س����ف�����ُت 

َل ف�����ي�����َك م�����داِئ�����َح�����ُه ����ْرم������ن ط������������وَّ ع�����ن اأدن����������ى واِج������ِب������َه������� َق���������سَّ

��ْرَف�������ْق������َب������ْل ي������� ك����ع����ب����َة اآم��������ِل�������ْي ِم����ْن َه�����ْدِي َم���ِدي���ِح���َي َم���� ا���س��َت��ْي�����سَ
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القْصُر:

ُر لغًة:الحب�ُس،  كقوِل اهلِل - َتَع�َلى-: {ٿ   ٿ  ٹ  ٹ})1). الق�صْ

وا�صطالحاً: هو تخ�سي�ُس �سيٍء ب�سيٍء بطريٍق مخ�سو�ٍس.

 وال�صيُء الأوُل: هو المق�سوُر، وال�سيُء الث�ني هو المق�سوُر عليه.

 والطري����ُق المخ�سو�ُس يك����وُن ب�لط����رِق والأدواِت الآتية، نحُو: َم� »�صــــوقي« اإلَّ 

فِة الكت�بِة عنه ��  عِر وق�سُرُه علي����ه، ونفُي �سِ �س�ع����ٌر، فمعن�ُه تخ�سي�ُس �سوقي ب�ل�سِّ

ُه �س�عٌر وك�تٌب �� والَّذي دلَّ على َهَذا التخ�سي�سِ هَو النفُي »ما«  ا على من ظنَّ اأنَّ ردًّ

المتقدمِة، وال�ستثن�ُء بكلمِة »اإل« الَّتي قبَل الخبِر.

فم���� قب���َل »اإل« وُهَو »�صـــوقي« ُي�سَمى مق�سورًا علي���ِه، وَم� بعَدَه� وهَو »�صـــاعٌر« 

ى مق�سورًا  و »ما« و »اإّل« طريُق الق�سِر واأدواُته. ي�سمَّ

ولو قلَن�: »�صوقي �صاعٌر«،  بدوِن نفٍي وا�ستثن�ٍء م� ُفِهَم هذا التخ�سي�ُس، ولَهَذا 

يك���وُن لكلِّ ق�سٍر طرف����ِن »مق�صـــوٌر, ومق�صـــوٌر عليـــه«،  وُيوؤّلف »المق�صـــوُر« مَع 

»المق�صوِر عليه« الجملَة الأ�سليَة في الكالمِ  

ومّم���� تقّدم نعلُم اأنَّ الق�سَر: هو تخ�سي�ُس الحكِم ب�لمذكوِر في الكالمِ ونفُيُه 

عن �سواُه بطريٍق من الطرِق الآتيِة: 

)1)  �سورة الرحمن، الآية: 72.
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طرِق القصِر:

للق�سِر ُطُرٌق كثيرٌة، واأ�سهُره� في ال�ستعم�ِل اأربٌع وهي: 

النف���ُي وال�ستثن�ُء، كقوِل���ِه - َتَع�َل���ى-: {ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  -1-

چ})1)، ف�لمق�س���وُر عليِه »في النفي وال�صـــتثناء« هَو المذكوُر َبعَد اأداِة 
ال�ستثن�ِء، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ىئ  ىئ  ىئ  یی})2).

»اإنَّما«، كقوِلِه - َتَع�َلى-:{ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ})3).-2-

وكقوِل اأِبي نَوا�س: 

�����م������ َي�������س���َت���ري ال���َم���ح����ِم���َد ُح����رٌّ ث����م�����ِناإِنَّ
َ
ط�������َب َن���ف�������س���ً� َل�����ُه�����نَّ ِب�����لأ

العط���ُف ب���� »ل وبـــْل ولكـــْن« كقوِلِه���م: »الأر�ـــسُ متحركـــٌة ل ثابتـــٌة«، وكق���وِل -3-

�عِر)4): ال�سَّ

ِت��ِه َوَم�����وُت�����ُه ِخ���زي���ه ل ي����وُم����ُه ال���دان���ي ُع��م��ُر ال��َف��ت��ى ِذك�����ُرُه ل ُط����وُل ُم��دَّ

�ِعِر)5):  وكقوِل ال�سَّ

ُب��غ��ي��ًة واإْن  ُدن�����ي������ُه  ف����ي  ن�������َل  ل���ك���ْن اأخ�����و ح������زٍم  َي����ِج����دُّ وَي���ع���َم���ُلم����� 

تقدي���ِم م� حّقُه الت�أخيُر، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ٿ  ٿ  ٿ  ٿ})6) اأْي: -4-

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 144.
)2)  �سورة هود، الآية: 88.

)3)  �سورة ف�طر، الآية: 28.
َف الثع�لبي )ثم�ر  نَّ ُعَبْيُد اهلل بن اأحمد بن علي الميك�لي اأبو الف�سل. 436 هـ / 1045 م اأمير من الُكتَّ�ب ال�سعراء، من اأهل خرا�س�ن، �سَ  (4(
القلوب( لخزانته، واأورد في يتيمة الدهر مح��سن م� نثره ونظمه.وكذلك مخت�رات من كت�به المخزون الم�ستخرج من ر�س�ئله. و�سم�ه 

�س�ح���ب ف���وات الوفي�ت »عبد الرحمن بن اأحمـــد« واأورد من �سعره م� يوافق بع�س م� في اليتيمة، مّم� يوؤكد اأنهم� �سخ�س واحد. وذكر 

ل���ه من الموؤلف�ت مخزون البالغ���ة، )المنتحل -( و)ديوان �سعره( وغيره. وفي ك�سف الظنون اأ�سم�ء بع�سه� من�سوبة اإلى موؤلفه� عبيد 

اهلل بن اأحمد.

)5)  لم ُيعرف ق�ئله.
)6)  �سورة الف�تحة، الآية: 5.
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ك ب�لعب�دِة وال�ستع�نِة. نخ�سُّ

ف�لمق�س���وُر عليه في »النفي وال�صـــتثناِء«  هو المذكوُر بع���د اأداةِ ال�ستثن�ِء،  -

.(1(
كقوِلِه - َتَع�َلى-: { ىئ  ىئ  ىئ  ی}

���رًا في الجملِة  - والمق�س���وُر عليِه َم���ْع »اإنَّما« ُهَو الِمذك���وُر َبعَدَه�، ويكون ُموؤخَّ

�ِعِر)2): وجوبً�، كقوِل ال�سَّ

ْن��������َي��������� ُغ��������������ُروٌر ����������َم����������� ال��������دُّ َل����������ْم َت��������������َدْع ِط�������ْف�������اًل َوَك������ْه������الاإِنَّ

والمق�س���وُر عليِه َمْع »ل العاطفِة« ُهَو المذكوُر قبَلَه����، والُمق�بُل لم� بعده�،  -

َنْحُو: »الفخُر بالعلِم ل بالماِل«.

والمق�سوُر عليِه َمْع »َبْل ولكْن«، الع�طفتين، هَو المذكوُر بعَدُهَم�، َنْحُو: »َما  -

الفخُر بالماِل بْل بالعلِم«، وَنْحُو: »ما الفخُر بالنَّ�َصِب لكْن بالتقَوى«.

ُم، كقوِلِه  - ـــَه التاأخيُر« هَو المذكوُر المتقدِّ والمق�س���وُر عليه في »تقديِم ما حقُّ

ي:  )3)، وكقوِل المتنبِّ
- َتَع�َلى-: {ژ  ژ  ڑ}

ع��ن َج��ه��ِل��ِه َوِخ����َط�����ُب َم����ْن ل َي��ْف��ه��ُمَوَم�����َن ال��َب��ِل��ّي��ة َع����ذُل َم���ْن ل َي���ْرع���ِوي

القصر باعتبار َطرَفيه:

وُر والمق�سوُر عليه( اإلى نوعيِن: ينق�سُم الق�سُر ب�عتب�ِر طرفيِه )المق�سُ

)1)  �سورة هود، الآية: 88.
)2)  محمود �س�مي ب��س� بن ح�سن ح�سين بن عبد اهلل الب�رودي الم�سري. 1255 - 1322 هـ / 1839 - 1904 م،

اأول م���ن نه����س ب�ل�سعر العربي م���ن كبوته. في الع�سر الحديث، واأحد الق����دة ال�سجع�ن، جرك�سي الأ�سل من �سالل���ة المق�م ال�سيفي نوروز 

الأت�بك���ي )اأخ���ي بر�سب�ي(. ن�سبته اإلى ) اإيت����ي الب�رود(، بم�سر، مولده ووف�ت���ه بم�سر، تعّلم به� في المدر�س���ة الحربّية. ورحل اإلى 

الآ�ست�ن���ة ف�أتق���ن الف�ر�سّية والتركّية، وله فيه���� ق�س�ئد دع�ء اإلى م�سر فك�ن من ُقواد الحملتي���ن الم�سرّيتين لم�س�عدة تركّي�. الأولى 

ف���ي ث���ورة كريد �سنة1868م، والث�نية في الحرب الرو�سية �سنة 1877م،  وتقّلب في من��سب انتهت به اإلى رئ��سة النُّّظ�ر، وا�ستق�ل. ولم� 

حدثت الثورة الُعَرابّية ك�ن في �سفوف الث�ئرين، ودخل الإنجليز الق�هرة، فُقِب�َس عليه و�سجن وُحكم ب�إعدامه، ثم اأبدل الحكم ب�لنفي 

اإلى جزيرة �ِسيالن.  وُكفَّ ب�سره وُعفي عنه �سنة 1317ه ، فع�د اإلى م�سر. اأم� �سعره، في�سح اتخ�ذه ف�تحة لالأ�سلوب الع�سرّي الراقي 

بعد اإ�سف�ف النظم زمنً�. له )ديوان �سعر مطبوع(، جزاآن، )ومخت�رات الب�رودي مطبوع( اأربعة اأجزاء.

)3)  �سورة الأعراف، الآية: 89.
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ق�سُر �سفٍة على مو�سوٍف:)1) هو اأن ُتحب�َس ال�سفُة على مو�سوِفه� وَتخت�سَّ  اأ- 

به، فال يتَّ�سُف به� غيُره، وقد يتَّ�سُف هذا المو�سوُف بغيره� من ال�سف�ت، 

«، و»ل فتى اإل علّي«.
ُ
نحو: »ل رازَق اإل اهلل

ب- ق�س���ُر مو�سوٍف على �سفٍة: هو اأن ُيحب�َس المو�سوُف على ال�سفِة وَيخت�سَّ 

 اإل خالُق كلِّ 
ُ
به����، دون غيره����، وقْد ي�س�رُك���ه غيُرُه فيه�، نح���و: »مـــا اهلل

�صـــيٍء«، وكقوِلِه - َتَع�َل���ى-:{ڄ  ڄ    ڄ    ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  

چ  ڇ  ڇ   ڇ   ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ       
ژ  ڑڑ  ک  ک  ک})2).

أموٌر ترتبُط بالقصِر:

َه�: هن�ك اأموٌر ترتبط ب�لق�سر  اأهمُّ

الق�سُر يحّدُد المع�ني تحديدًا ك�ماًل؛ ولذا كثيرًا م� ي�ستف�ُد منه في التعريف�ِت -1-

العلميِة وغيره�.

الق�سُر من �سروِب الإيج�ِز، وهَو ِمْن اأهمِّ اأرك�ِن البالغِة، فجملُة الق�سِر تقوُم -2-

مق�َم جملتين: ُمَثَبَتٌة ومنفيٌة.

ُيفه���ُم من »اإنمـــا« حكم�ِن: اإثب�ٌت لل�سيِء والنفُي عن غي���رِه دفعًة واحدًة، بينم� -3-

ُيفهم من العطِف الإثب�ُت اأّوًل والنفُي ث�نيً�، اأو ب�لعك�ِس، ففي المث�ل ال�س�بِق: 

�سِب، مع و�سوِح الدفعِة في  الخ�سيُة للعلم�ِء دوَن غيِرِهم، والفخُر للتقوى ل للنَّ

الأوِل، والترّتِب في الث�ني.

ف���ي »النفـــي وال�صـــتثناِء« يك���وُن النف���ي بغي���ِر »مـــا« -اأي�س���ً�-، كقوِل���ِه - -4-

فُة المعنويُة، اّلتي تدلُّ على معًنى ق�ئٍم ب�سيٍء، �سواٌء اأك�َن اللفُظ الدالُّ عليه ج�مدًا اأم م�ستقً�، فعاًل  )1)  اعلْم اأنَّ المراَد ب�ل�سفِة هن� ال�سِّ
عِت. اإلى غيرِه ليقوَم به،ك�لفعِل و نحوِه، ولي�س المراُد به� ال�سفَة النحويَة، الم�سم�َة ب�لنَّ

ُ
فِة:م� يحت�ج  اأم غيَر فعٍل، ف�لمراُد ب�ل�سِّ

)2)  �سورة اآل عمران، الآية: 144.
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َتَع�َلى-:{.. ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ    ڦ})1).

ويك���وُن ال�ستثن�ُء بغير »اإل« اأي�سً�، كقوِل الإَم�ِم علّي بِن الح�سيِنL: »لي�َس 

لحاَجِتـــي مطلـــٌب �ِصـــَواَك, وَل لذنِبـــي غافـــٌر غيُرك, حا�صـــاَك وَل اأخـــاُف َعلَى 

نف�ِصي اإلَّ اإيَّاك, اإنَّك اأهُل التَّقَوى واأهُل المغفرِة«)2).

ي�ست���رُط في كلٍّ مْن »بـــل« و »لكْن« اأْن ُت�سَبَق بنفٍي اأو َنْهٍي، واأْن  يكوَن المعطوُف  -5-

بهم� مفردًا، واأْن ل تقترَن »لكْن« ب�لواو، وفي »ل« اأْن ُت�سبَق ب�إثب�ٍت، واأن يكوَن  

معطوُفه� مفردًا وغيَر داخٍل في عموِم م� َقبَله�.

ي���دلُّ التقديُم على الق�س���ِر ب�لذوِق، َبيَنَم���� الثالثُة الب�قيُة ت���دلُّ َعَلى الق�سِر -6-

ب�لو�سِع، يعني ب� »الأدوات«.

ه� اإف�دُة الق�سِر، -7- اإنَّ الأ�سَل هو اأن يت�أّخَر المعموُل عن ع�ملِه اإّل ل�سرورٍة، اأهمُّ

ُه الت�أخي���ُر، وجدُهم يريدوَن بِه  ف����إنَّ مْن تتب���َع كالَم البلغ�ِء في تقديِم م� حقُّ

الق�سَر والتخ�سي�َس ع�دًة.

)1)  �سورة يو�سف، الآية:31.
)2)  الإم�م زين الع�بدينQ، ال�سحيفة ال�سج�دية، �س 79 دع�وؤهQ في العتراف وطلب التوبة الى اهلل تع�لى.



256

لة
�����
س����

�����
ي����
�����
م����

�����
ر����
ة س
�����
�����
غ����

ا
�����
�����
ب����
�����
�����
ر����
س

القواعد الرئي�سة

الق�سُر تخ�سي�ُس اأمٍر ب�آخَر بطريٍق مخ�سو�ٍس. -

طرُق الق�سِر الم�سهورُة اأربٌع: -

النفُي، وال�ستثن�ء، وهن� يكوُن المق�سوُر عليِه َم� َبعَد اأداِة ال�ستثن�ِء. اأ- 

اإنَّم�، ويكوُن المق�سوُر عليِه موؤخرًا وجوبً�. ب- 

العطُف ب� ل، اأو بْل، اأو لكْن، ف�إْن ك�َن العطُف ب� ل، ك�َن المق�سوُر عليِه مق�باًل  ج- 

ِلَم� َبعَدَه�، واإْن ك�َن العطُف ب� بل اأو لكْن، ك�َن المق�سوُر عليِه َم� َبعَدهَم�.

َم. ُه الت�أخيُر. وهَن� يكوُن المق�سوُر عليِه هَو المقدَّ تقديُم َم� حقُّ د- 

لكلِّ ق�سٍر طرف�ِن: مق�سوٌر، ومق�سوٌر عليه. -

ينق�سُم الق�سُر ب�عتب�ِر طرفيِه ق�سمين: -

ق�سُر �سفٍة على مو�سوٍف. اأ- 

ب- ق�سُر مو�سوٍف على �سفٍة.
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ت������م������اري������ن

ِر وطريَقه وعيِّْن كاًل ِمَن المق�صوِر والمق�صوِر عليِه فيما ياأتي: 1- بيِّْن نوَع الق�صْ

ق�َل - َتَع�َلى-: {ې  ى   ى       ائ  ائ})1).

وق�ل اي�س�: {ٿ  ٿ  ٿ  ٿ})2).

وق�ل ابن الرومي في المديح:

ُمْقَت�َسٌم ������ِس  ال��نَّ َجِميِع  ِف��ي  ِبم��ع��روُف��ُه  الُع�سَ َل  ��ِس  النَّ َجِميِع  ِفي  فحمُدُه 

وق�ل:

���ل���ِب���ي���ِب َي����َت����َغ�����َب����ى َل����ُه����م وَل����ْي���������سَ ِل����ُم����وٍق ب�����ْل ِل�����ُل�����بٍّ َي�����ُف�����وُق ُل������بَّ الَّ

وق�ل:

َي�ْسَمُعُه ال��ح��ْم��ِد  ِع��ْن��َد  ���ُه  ِع��ط��ْفَ َرِب يهتزُّ  الطَّ ة  ِه��زَّ ِم��َن  َل  الَمجِد  ِة  ِه��زَّ ِم��ْن 

وق�ل:

َت���َزْل لِح��ِبَم���� ق��ل��ًت اإلَّ ال��ح��قَّ ف��ي��َك وَل����َم  المجِد  ��ِة  ��نَّ ���سُ ِم��ْن  منهٍج  َع��َل��ى 

وق�ل ابو الطيب:

وب����������أْن ُت������َع�������َدى َي����ْن����ف����ُذ ال���ُع���ْم���ُرِب�����رَج������ِء ج�������وِدَك ُي����ط����َرُد ال���َف���ْق���ُر

بّين المق�صور عليه في الجملتين الآتيتين, وبيِّن الفرق بينهما في المعنى. 2-

اإّنم� يدافع عن اأح�س�بكم علّي. -

اإّنم� يداع علي عن اأح�س�بكم. -

�سورة الرعد، الآية: 40.  )1(

�سورة الف�تحة، الآية: 5.  )2(
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للمطالعة

من �صعرائنا: ال�صيخ عبد المنعم الفرط��صي)1).

 ال�سي���خ عب���د المنعم ابن ال�سيخ ح�سين ابن ال�سي���خ ح�سن ابن ال�سيخ عي�سى، 

عاّلم���ة ف��س���ل و�س�عر معروف. ول���د في النجف ع�م 1335 هـــ  /1917 م وفيه� 

ترع���رع ف�تج���ه اإلى الدرا�س���ة، فدر����س المقّدم�ت عل���ى بع�س الف�س���الء واأخذ 

الفق���ه والأ�سول على ال�سّيد محّمد ب�قر ال�سخ����س الأح�س�ئي وغيره من اأف��سل 

ع�س���ره، ثّم لزم حلقة ال�سّيد الخوئ���ي مع اختالفه على حلقة ال�سيخ محّمد علّي 

الخرا�س�ن���ي في الأ�سول، فع���رف بم�ستواه العلمّي الممّيز، َوُع���دَّ من ذوي الراأي 

ف���ي الحوزة العلمية اإلى ج�نب اأدبه الج���ّم وح�فظته المّتقدة و�سف�ته الأخالقية 

ِثَر عن���ه من مواهب عقلّية ونف�سّي���ة.لزم جمعية الرابطة الأدبّية 
ُ
ال�س�مي���ة، وم� اأ

اّلت���ي عمل فيه� بجدٍّ مع�لجً� نق�ئ�سه� ومقّدم���ً� القتراح�ت لحّل ذلك، و�س�رك 

ف���ي كثير من الن�س�ط�ت الثق�فّية والأدبّية خ�رجه� بعد اأن ذاع �سيته وعال كعبه. 

نح� في �سعره من�حي ع�لجت كثيرًا من الم�س�كل الجتم�عية، وك�ن ح�ّسه يمتزج 

م���ع اآرائ���ه الإ�سالحية، وه���و اأحد مب���ّرزي �سعر الحتف����لت الديني���ة في اأغلب 

من��سب�ته����، ويمت�ز �سعره بفخ�م���ة اللفظ، ول �سّيم� الُمْلَقى منه حيث ك�ن يحدو 

ب���ه حداء ممّي���زًا على طريقة �س�بق���ة معروفة، اأّم� وف�ته فك�ن���ت ع�م 1404 ه / 

1984 م ف���ي الإم�رات العربية مغتربً� عن وطنه بعيدًا عن َمْنِبِته. وله  في الإم�م 

اأمير الموؤمنين علّيQ قوله: 

م����ن ال�����س��م�����س َي���ْع���ُن���و ل����ه َم���ْط���َل���ُع ن���������س����ي����دي واأن�������������ت ل�������ه م���ط���ل���ُع

ال���ث���ن����َء اإنَّ  اأرف����������ُع  ول��������و ب�����ل����م����ث�����ِن����ي ب������ه ُي�������ْرَف�������ُع َوَق����������������ْدُرَك 

)1)  الح�ج ح�سين ال�س�كري، علي في الكت�ب وال�سنة والأدب، ج 5، �س 250.
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ْف���������َق ال���خ���ل���وِد
ُ
َت����ْق����َن����ُع وم�����ج�����ُدَك ج��������وَز اأ ل  ����َك  ون����ف���������سُ ������س�����ّم�����وًا 

����ِرُع واأّن������������ى ُي���������َط����������َوُل ن�����ج�����ُم ع���ل���يٍّ ِخ������َت�������ُم ال����خ����ل����وِد ِب��������ِه ُي���������سْ

ْف������ِق ح��ي��ُث ال��ن��ج��وُم
ُ
َت����ْل����َم����ُع ط��ل��ْب��ُت��َك ف��ي الأ اإذ  ف���������س����ِل����َك  م����ن�����ق����ُب 

ي���ف���رُع وف����ي ال��ح��ق��ِل ح��ي��ُث ع��ب��ي��ُر ال�����وروِد اإذ  �����َك  ُق�����ْد������سِ ����س���م����ئ���ُل 

ي���ج���م���ُع وف���ي م��وج��ِة ال��ب��ح��ِر ح��ي��ُث ال��ُج��َم���ُن اإذ  ب������ي�������ِن������َك  ُن��������َث���������ُر 

�����َت�����ْوَدٍع ل��ل��ج��م���ِل �����س����م����وُّ ال�������ج�������الِل ب��������ِه ُم�������������ْوَدُع وف������ي ك������لِّ ُم�����������سْ

ح������������روُف ال��������������ولِء ب����ه����� ت��ط��ب��ع وع������دت اإل������ى ل����وح����ٍة ف����ي ال��ح�����س���

ب���ق���ل���ِب���ي وق����ل����ِب����ي ه�����و ال���م���و����س���عراأي������ُت������َك ف���ي���ه���� واأن����������َت ال��ي��ق��ي��ُن

:Qوله في الم�م الح�سين

ال��َف��ُم ُي��ف��ت��ت�����ُح  في�ه  �����ِل��َك  َف�����سْ ُيختمق�������راآُن  ِذْك�������ُرَك  وب���لإخ��ال���سِ  ح��م��دًا 

اأ�س�رَقْت ج��ه���ِدَك  من  َم��ْه��ِدَك  �����ُموب���أف��ق  ل��ل��ف��ت�����ِح اآي����������ٌت ب��وْج��ِه�����َك ُت��ْر���سَ

العال في  مجِدَك  ودوَن  الح�سيُن  مري�ُماأنت  ����ِك  اأمِّ ودوَن  الم�س�يِح  م��ج��ُد 

���ردٍة
ْ
م�����ن ط��ه��ِر ف���ط��م�����ٍة ُت���ح����ُك وُت��ْل��َح��ُمف��ل��ق�����د ُوِل�������ْدَت م��ط��ّه�����رًا ف���ي ُب����

وَي��ْع��ُظ��ُمول��ق�����د ُق��ت��ل�����َت ب��م�����س��رٍع ي�����س�����م��و به الحي��ِة  على  ال��م��م���ِت  مجُد 

َرُموال��ح�����قُّ م�����ن َع��ْي��َن��ْي�����َك ي��ن��ب��ُع ن����وُرُه ُم�سْ َج��ْم��ٌر  �َسَفَتْيَك  في  وال�سدُق 

الُهَدى ُف��ْرَق���ُن  َوْه��َو  َجِبيِنَك  َحى  ُيو�َس�مو�سُ وال�����س��ع���دِة  ال�����س�����ه���دِة  ب�����دِم 





الكفايات

التعّرف اإلى معنى البديع. 1-

التع���ّرف اإل���ى اأه���م المح�ّسن����ت اللفظّي���ة )الجن�����س،  2-

القتب��س، وال�سجع(.

التع���ّرف عل���م اأه���ّم المح�ّسن����ت المعنوي���ة )الطب����ق،  3-

والتورية، ح�سن التعليل، اأ�سلوب الحكيم...(.

الفصل الثالث

البديع
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مدخل عام في البديع )1):

البديُع: لغًة: اُلمْخَترُع الُموَجُد على غير ِمَث�ل �س�بق.

وهو ماأخوذ وُم�ْصَتقٌّ من قولهم: َبَدع ال�سيء واأْبَدعه، اخترَعه ل َعَلى ِمث�ل.

و ا�صـــطالحاً: ه���و علٌم ُيْع���رُف به الوج���وه والمزاي� التي تزيد ال���كالم ح�ْسنً� 

وطالوًة، وتك�سوه به�ًء ورونقً�، بعَد ُمط�بقته لمقت�سى الح�ل.

مع ُو�صوِح دللِتِه َعلَى الُمراِد لفظاً ومعنًى.

»عرْفَنا فيَما �َصَبَق اأنَّ علَم البياِن و�صيلٌة اإَلى تاأْديِة الَمعَنى باأ�صاليَب عدٍة َبيَن 

ت�صـــبيٍه وَمَجاٍز وكنايٍة, وعرفَنا اأنَّ درا�صـــَة علِم المعاِني ُتِعيُن َعلَى تاأْديِة الكالِم 

ى الحاِل, َمع وفاِئه بغر�ٍس بالغيٍّ يْفهُم �صمناً من �صياِقِه وَما  مطابقاً لمقَت�صَ

ُيحيُط ِبِه ِمْن قرائن«.

وهن����َك ن�حيٌة اأخَرى ِمن نواِح���ي البالَغِة، ل َتَتن�َوُل مب�ح���َث علِم البي�ِن، وَل 

ى تزييَن الألف�ِظ اأو المع�ِني  ه� درا�سٌة ل َتَتعدَّ تنظُر ِفي م�س�ئِل علِم المع�ِني، ولكنَّ

ى العلُم الج�مُع لهِذِه المب�حِث  ، وُي�َسمَّ ب�ألواٍن بديعٍة ِمَن الَجَم�ِل اللَّفظّي اأو المعنويِّ

��سي المتوفى �سنة 274 هجرية. ثم اقتفى اأثره في ع�سره ُقَدامُة بن جعفر الك�تب فزاد عليه�.  بُن المعتز العبَّ
ُ
)1)  ووا�سعه عبد اهلل

ن َزاُدوا في اأنواعه،  ة الَحَمِوّي، وغيرهم ممَّ ثم اأّلف فيه كثيروَن ك�أبي هالل الَع�ْسكِري وابن ر�سيق الِقيَرَواني، و�سِفّى الدين الِحّلي، وابن ِحجَّ

ونظموا فيه� ق�س�ئد ُتعرف )ب�لبديعيَّ�ت(.
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ن�ت  ���ة، وَعَلى مح�سِّ ن�ٍت لفظيَّ »علـــَم البديـــع«. وُه���َو ي�سَتِمُل َكَم� اأ�سْرَن���� َعَلى مح�سِّ

� ذاكرون مْن كلِّ ق�سٍم َطَرَفً�«)1). ة، واإِنَّ معنويَّ

الخطيب القزويني، الي�س�ح في علوم البالغة.  (1(



أهداف الدرس

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الجن��س اللفظي. 1-

اأن يتعّرف اإلى اأق�س�م الجن��س اللفظّي. 2-

 المحّسنات اللفظية
- الجناس -

الدرس الثاني والعشرون
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سر ناُت اللفظيُة  المحسِّ

الجنا�ُس:

، هو ت�س�بُه لفظيِن في النط���ِق، واختالفُهم� في المعَنى، وهو ينق�سم  الجن�����سُ

. اإلى نوعين: ت�مٌّ وغيُر ت�مٍّ

: هَو َم� اتفَق في���ِه الَّلفظ�ِن المتج�ن�س�ِن في اأربع���ِة اأ�سي�َء، نوِع  الجنا�ـــُس التـــامُّ

الح���روف، وعدِده�، وهيئ�ِته� الح��سل���ِة مَن الحرك�ِت وال�سكن����ِت، وترتيِبه� مع 

اختالِف المعَنى، كقوِل���ِه - َتَع�َلى-: {گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  

�ِع���ِر ِف���ي رث�ِء �سغي���ٍر ا�سُمُه  ڱ  ڱڱ   ڱ  ں        ں})1)، وكق���وِل ال�سَّ
َيْحَيى:

��ْي��ُت��ُه َي��ْح��َي��ى ِل��َي��ْح��َي��� َف��َل��ْم َي��ُك��ْن ��مَّ ��ب��ي��ُلَو���سَ ���سَ ِف���ي���ِه  اهلِل  اأْم�������ِر  َردِّ  اإِل������ى 

فِفي هَذيِن المث�ليِن نج���ُد كلَّ  كلمتيِن ُتج�ِن�ُس اإحداُهم� الأخَرى وت�س�كُله� ِفي 

ى جن��سً�. الَّلفِظ َمع اختالٍف ِفي المعَنى؛ واإيراُد الكالِم عَلى هَذا الوجِه ي�سمَّ

ـــاعة« مكرٌر مرتي���ن، واأنَّ معَن�ه مرًة يوُم  ِل نجُد اأَنَّ لفَظ »ال�صَّ فف���ي المث����ِل الأوَّ

القي�َم���ِة، ومرًة اإحَدى ال�س�ع�ِت الزم�نيَّة، وِفي المث�ِل الث�ِني نَرى »َيْحيى« مكررًا 

)1)  �سورة الروم، الآية: 55.
)2)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 213.
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حِو َمع اتف�ِقِهم�  َمع اختالِف المعَنى. واختالُف كلِّ كلمتين ِفي المعَنى َعَلى َهَذا النَّ

ا«)1). ى »جنا�صاً تامًّ ِفي نوِع الُحروِف و�سكِله� وعدِده� وترتِيبه� ُي�سمَّ

الجنا�ـــُس غيـــُر التـــامِّ: ُهَو َم� اختلَف فيه اللفظ�ِن ِف���ي واحٍد ِمَن الأمور الأربعِة 

ت���ي َيج���ُب توافُره� ِفي الجن��ِس الت����مِّ وِهَي: نوع ُالح���روِف، وعدُده�،  �بق���ِة الَّ ال�سَّ

وهيئ�ُته���� الح��سلُة م���ن الح���رك�ِت وال�سكن����ِت، وترتيُبه� مع اخت���الِف المعَنى، 

كق���وِل اهلِل - َتَع�َلى-: {ڳ  ڳ        ڳ   ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں})2). وقوِل ابِن 

الف�ر�ِس)3): 

���َق����ِء َه���الَّ َن���َه����َك ُن���َه����َك َع���ْن َل����ْوِم اْم���رٍئ ���ٍم ِب�������سَ َل�����ْم ُي����ْل����َف َغ����ْي����َر ُم���َن���عَّ

لن���� كلَّ كلمتي���ن متج�ن�ستي���ن في هذي���ن المث�لين راأْيَن���� اأنَّهم� اختلفَت�  اإذا ت�أمَّ

مِة، مثُل »تْقهـــر« و »َتْنَهر«، و »َنهاَك« و  ربعِة المتقدِّ رك�ِن الِوَف�ِق الأَ ِف���ي ركٍن ِم���ن اأَ

ى م� َبْيَن كلِّ كلمتين هَن� ِمْن َتَج�ن�ٍس »جنا�صـــاً  »ُنَهـــاَك«. َعَلى ترتيِب الأَمثلِة، وُي�سمَّ

.» غير تامٍّ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 214.
)2)  �سورة ال�سحى، الآي�ت:11-9.

)3)  ُعمر بن علي بن مر�سد بن علي الَحَمِوّي الأ�سل، الم�سري المولد والدار والوف�ة، الملّقب ب�سرف الدين بن الف�ر�س. 576 - 632 هـ / 
1181 - 1235 م  �س�عر مت�سوف، يلَقب ب�سلط�ن الع��سقين، في �سعره فل�سفة تت�سل بم� ي�سمى )وحدة الوجود(.

ا�ستغ���ل بفق���ه ال�س�فعية، واأخذ الحديث عن ابن ع�س�كر، واأخذ عنه الح�فظ الُمْنِذِرّي وغيره، ولكّنه م� لبث اأن زهد بكل ذلك وَتَجّرد، و�سلك 

طريق الت�سّوف وجعل ي�أوي اإلى الم�س�جد المهجورة واأطراف جبل المقطم، وذهب اإلى مكة في غير اأ�سهر الحج،  واأكثر العزلة في واٍد 

بعيد عن مكة. ثم ع�د اإلى م�سر وق�سده الن��س ب�لزي�رة حتى اأن الملك الك�مل ك�ن ينزل لزي�رته. وك�ن ح�سن ال�سحبة والع�سرة رقيق 

:Rالطبع ف�سيح العب�رة، يع�سق مطلق الجم�ل. ومن اأ�سع�ره التي ي�ستدل به� على �سلوكه طريق الولية لهل البيت

��ْيذه������َب ال����ُع����ْم����ُر ����س���ي����ع���ً� وان��ق�����س��ى ِب�����سَ ِم���ْن���ُك���ْم  ُف��������ْز 
َ
اأ ل���م  اإذ  ب����ط���اًل 

��ّيغ����ي����َر م����� اأول�����ي�����ُت م����ن ع����ْق����دي ول ِع����ت����َرِة ال���م���ب���ع���وِث ح���ق���ً� م���ن ُق�����سَ
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القواعد الرئي�سة

ْن َيَت�َس�َبَه اللفظ�ِن في النُّْطق َوَيْخَتِلَف� في اْلَمْعنى. وهو َنْوع�ِن: -
َ
الِجَن��ُس اأ

ربعٍة هَي: َن���ْوُع الُحروِف، و�َسكُلَه�، 
َ
َف���َق فيه اللفظ�ن في اأموٍر اأ : وهو م� اتَّ َت����مٌّ اأ- 

وَعَدُده�، وَتْرتيُبه�.

مة. : وهو م� اْخَتَلَف فيه اللفظ�ن في واحٍد ِمَن الأمور اْلُمَتَقدِّ َغْيُر َت�مِّ ب- 

ت������م������اري������ن

َبّين الجنا�َس التاّم من غير التاّم في كلِّ مثاٍل مَن الأمثلة الآتية:

ّي: - ق�ل اأبو العالِء الَمَعرِّ

َف���ال ب���رْح���َت ِل��ع��ْي��ِن ال���دْه���ر اإِْن�����س���ن���  َل���ْم َن���ْل���َق َغ���ْي���َرَك اإِْن�����س���ن��ً� ُي����الُذ ب��ِه

-  : ق�ل اأبو الفتح الُب�ْسِتيُّ

����ِدي اأِه���ي���م����َف�����ه�����ْم�����ُت ك�����َت������َب�����َك ي������ �����س����يِّ اأْن  ع���ج���ٌب  وَل  َف����ه����ْم����ُت 

وق�ل ابن ُجبير الأندل�سي: -

الَمع�ِلُم  َف��ي��� راِك����َب ال��وْج��َن���ِء ه��ل اأْن���ت ع���ِل��ٌم ت��ل��َك  ك��ْي��َف  َنْف�ِسي  ِف�����داوؤَُك 

وق�ل يمدح �سيف الدولة:  -

�������س���َق���ْت اأُم������وٌر ْول�����ة اتَّ ����َظ�����ِم  ب�����س��ي��ِف ال�����دَّ َدَة ال����نَّ ْي������َن�������ه������� ُم�������ب�������دَّ
َ
راأ

���َم���� وَح����َم����ى ب���ن���ي �����س�����ٍم وح������ٍم ف���ل���ي�������سَ ك���م���ث���ل���ِه ������س������ٍم وح��������ِم ����سَ
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وق�ل اأبو ُنوا�س: -

ال��وَغ��ى اح��َت��َدم  اإَِذا  ������ٌس  ع��بَّ ������ُس  ���ٌل وال���رب���ي���ُع رب��ي��ُع  ع��بَّ ���ُل َف�������سْ وال���َف�������سْ

-  .(1(
وق�ل تع�لى:{خب  مب  ىب  يب  جتحت  خت   مت  ىت   يت  جث  مث}

ُف ُهي�م الج�هل ب�لدني�: - وق�ل الحريري  ي�سِ

������َب�������َب������ْه  م���������� ي�������������س������َت������ِف������ي������ُق غ�������رام�������ً� ب�������َه�������� وَف��������������������ْرَط �������سَ

َل���������ك���������َف����������ُه َدرى  ������ب�������َب������ْه  ول�������������������ْو  م������م������� َي���������������������روُم �������سُ

- .(2(
ق�ل تع�لى: {ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک     ک  ک  ک  گ..}

ق�ل اأبو تم�م: -

���ه ي��ْح��ي��� َل�����دى ي��ْح��ي��ى ْب�����ِن ع��ب��د اهللم���� م�����ت ِم����ْن ك����رِم ال���زم����ن ف����إِنَّ

)1)  �سورة النع�م، الآية: 26.

)2)    �سورة الن�س�ء، الآية: 83.
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مطالعة

من �صعرائنا: ابن حماد العبدي)1)

وهو اأبو الح�سن علي بن حّم�د بن عبيد اهلل بن حم�د العدوي العبدي الب�سري.

ك�ن حّم�د والد المترجم اأحد �سعراء اأهل البيتR كم� ذكره ولده �س�عرن� 

في �سعره بقوله من ق�سيدة:

ع���ل���ي���� ع�����ب�����دك�����م  ال�����ع�����ب�����د  ك�������ذا ح�����م������د ع����ب����دك����م الأدي���������بواإن 

اأغ����ي����برث������ك�����م وال���������دي ب����ل�������س���ع���ر ق��ب��ل��ي ل  اأن  ب�����ه  واأو�������س�������ن������ي 

والمترجم له علم من اأعالم ال�سيعة، وفذ من علم�ئه�، ومن �سدور �سعرائه�، 

ومن حفظة الحديث المع��سرين لل�سيخ ال�سدوق ونظرائه، وقد اأدركه النج��سي 

وق�ل في رج�له: قد راأيته.

ولدته ووفاته:

ل���م نقف عل���ى ت�ريخ ولدة اب���ن حّم�د ووف�ته غي���ر اأن النج��س���ي الذي اأدركه 

وراآه ول���م يرو عنه ولد في �سفر �سنة 372، و�سيخه الذي يروي عنه وهو الجلودي 

الب�سري توفي 17 ذي الحجة �سنة 332 في�ستدعي الت�ريخ�ن اأن المترجم ولد في 

اأوائل القرن الرابع وتوفي في اأواخره.

ومن �صعره: 

اأعمل كيف  ال��ه��وى:  ل�سلط�ن  ق��ل  !األ  الموؤمل؟  واأن��ت  اأه��وى  من  ج���ر  لقد 

من الوجد في الأح�س�ء اأم اأتحمل؟ ! ؟ !اأاأب�����دي اإل��ي��ك ال��ي��وم م��� اأن���� م�سمر

ال�سيخ الأميني، الغدير، ج4، �س 141.  (1(
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ك��ت��م��ت��ه اإن  ه�����ل����ك  اإل  اأن��������  ���س��وف يقتلوم������  ال��ه��وى  ك��ت��م���ن  ���س��ك  ول 

اأ�سونه وبع�س  عندي  م�  بع�س  م�سكلفخذ  ف�لح�ل  الكل  �سون  رمت  ف���إن 

اأب��ي��ت وم��� ل��ي ف��ي ال��ه��وى ق��ط مدخلل��ق��د ك��ن��ت خ��ل��وا م��ن غ����رام و���س��ب��وة

���س���دن ل��ل�����س��ب���ب��ة  دع����ن���ي  اأن  ت��ح��ي��ر ف���ي���ه ال���وا����س���ف���ون وت���ذه���لاإل����ى 

ح�سنه الح�سن  ي��رى  ل��و  ج��م���ل  ل���ف���ر اخ����ت����ي�����را اأن�������ه م���ن���ه اأج���م���لب��دي��ع 

بح�سنه ف���ردا  اأن�����س���ه  م��ن  ف���ال ت��ع��ج��ب��وا ف�����هلل م���� ����س����ء يفعلف�سبح�ن 

اأع��ج��لدع����ن���ي ف��ل��م األ���ب���ث ول��ب��ي��ت ع���ج��ال الح�سن  ذل���ك  ل���ول  ك��ن��ت  وم���� 

ت��ب��ذلب���ذل���ت ل���ه روح�����ي وم����� اأن������ م���ل��ك وال���م����ل  الأرواح  م��ث��ل��ه  وف����ي 

اأع����ن���ق م��ن��ه ال�����س��م�����س وال��ل��ي��ل األ��ي��لو�����س����رت ل����ه خ���دن���� ث����الث����ون ح��ج��ة

ك������س��ح ف��ي��ه  ل��ح���  اإن  وق����ر  يعذلب�����س��م��ع��ي  راح  م��ن  ع���ذل  ع��ن  ب��ه  ك���ذاك 

ب��ي������س��ه ولح  ���س��ي��ب��ي  ب����دا  اأن  ال�سم�س م�سدلاإل�����ى  �سن�  كم� لح قرن من 

يفعلوب�������دل و����س���ل���ي ب����ل���ج���ف���� م��ت��ع��م��دا وال�������س���د  ل��ل��ه��ج��ر  وم����� خ��ل��ت��ه 

15ف��ح���ول��ت��ه و����س���ال ف���ق����ل ل���ي اب���ت���داأ ي��ق��ب��ل  ل��ي�����س  اإن������ه  ي��م��ي��ن���  واإل 

ق�سطلوف����ر ك��م��� م���ن )ح����ي����در( ف���ر ق��رن��ه ال�سن�بك  ن��ق��ع  م��ن  ث����ر  وق���د 

ي��ج��ري ويهطلغ�����داة راأت������ه ال��م�����س��رك��ون و���س��ي��ف��ه ال���م���وت  م��ن��ه  ب��ك��ف��ي��ه 

جنب�ته ف���ي  ال���ري���م  ك�����س��ل  اأنملح�����س���م  ال�سخر  على  دب��ت  كم�  دب��ي��ب 



أهداف الدرس

االقتباس

اأن يتع���ّرف الط�ل���ب اإل���ى معن���ى القتب�����س ودواع���ي  1-

ا�ستعم�له.

اأن ُيح�سن ا�ستخدام القتب��س. 2-

الدرس الثالث والعشرون
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االقتباُس:

هَو اأن ُي�سّمَن المتكلِّم منثوَره، اأو منظوَمه، �سيئً� من القراآِن، اأو الحديِث، على 

ته�  وج���ٍه ل ُي�سِع���ُر فيه ب�أنَّه منُهم�، والغر�ُس ِمْن َهَذا الت�سمي���ِن اأْن ي�ْستِعيَر ِمن قوَّ

لِة َبي���َن كالِمِه والكالِم الَّذي اأَخَذُه،  حك�ِم ال�سِّ ق���وًة، واأْن يك�ِس���َف َعن مه�رِتِه ِفي اإِ

َر قلياًل ِفي الآث�ِر الَّتي يْقَتِب�ُسه�. وِمَن الأمثلِة َعَلى القتب��ِس  ويجوُز للُمْقَتب�ِس اأْن ُيَغيِّ

:Oَم� َج�َء ِفي خطبِة الّزهراِء

ِه, ونطَق زعيم  ى الليُل عن �صبحه)1) واأ�صفَر الحقُّ عن َمْح�صِ  »... حتى تَفرَّ

الديــــن, وخر�صــــْت �صقا�صــــُق ال�صــــياطين )2)وطاح َو�ِصــــيُظ النِّفــــاق)3) وانحّلْت ُعَقُد 

ــــَقاق, وُفْهُتــــْم بكلمِة الإخال�ــــس)4) في َنَفٍر من الِبْي�ــــسِ الِخَما�س)5)  الكفــــر وال�صِّ

وكنتــــم علــــى �َصــــَفا ُحفرة من النــــار, مْذَقَة ال�صــــارب)6) ونْهــــَزَة الطامع)7) وَقْب�َصــــة 

اأذلــــة   (10( الِقــــدَّ ــــرق)9) وتقتاتــــون  الَعْجــــاَلن, وَمْوِطــــئ الأقــــدام)8) ت�صــــربوَن الطَّ

ى الليل عن �سبحه: اأي ان�سق حتى ظهر وجه ال�سب�ح. َتَفرَّ  (1(
�سق��سق ال�سي�طين: ال�سق��سق: جمع �سق�سقة ب�لك�سر وهي: �سئ ك�لربة يخرجه� البعير من فيه اإذا ه�ج.  (2(

ط�ح: هلك. والو�سيظ ال�سفلة والرذل من الن��س.  (3(
كلمة الإخال�س: كلمة التوحيد.  (4(

.R 5)  البي�س الخم��س: المراد بهم اأهل البيت(
مذقة ال�س�رب: �سربته.  (6(

نهزة الط�مع: ب�ل�سم - الفر�سة اأي محل نهزته.  (7(
قب�سة العجالن: مثل في ال�ستعج�ل. وموطئ الأقدام: مثل م�سهور في المغلوبية والمذلة.  (8(

)9) الطرق: ب�لفتح م�ء ال�سم�ء الذي تبول به الإبل وتبعر.
)10) القد: بك�سر الق�ف وت�سديد الدال - �سير بقد من جلد غير مدبوغ.
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خا�صــــئين, تخافــــون اأن يتخطفكــــم النا�ــــس من حولكــــم, فاأنقذكــــم اهلل -تبارك 

وتعالــــى- بمحّمــــد P, وبعد اأُن مِنــــَي ِبُبْهِم)1) الرجــــال وُذوؤَْباِن العــــرب, وَمَرَدِة 

اأهل الكتاب, كّلما اأوقدوا ناراً للحرب اأطفاأها اهلل, اأو َنَجم َقْرُن ال�صــــيطان)2) اأو 

َفَغَرت فاِغَرٌة من الم�صــــركين)3) َقَذَف اأخاه في َلَهَواِتَها)4) فال ينكفُئ حتى َيَطاأ 

ــــه)5) وُيْخَمَد َلَهَبَها ب�صــــيفه, مكدوداً فــــي ذات اهلل, مجتهداً في  جناَحَهــــا باأْخَم�صِ

اأمر اهلل, قريباً من ر�صــــول اهلل, �صــــّيداً في اأولياء اهلل, م�صــــّمراً نا�صــــحاً, ُمِجّداً, 

كادحــــاً, ل تاأخــــذه في اهلل لومُة لئم, واأنتم في رفاهيٍة مــــن العي�س, َواِدُعون)6) 

ون عند  ُفوَن الأخبار)9) وَتْنك�صُ فاكهون)7) اآمنون, تترّب�صــــوَن بنا الدوائر)8)وتتوكَّ

وَن من القتال, فلّما اختار اهلل لنبيه داَر اأنبيائه وماأوى اأ�صفيائه,  النزال, وَتِفرُّ

ظهر فيكم َح�َصــــَكُة النَِّفاِق )10)و�َصمَل ِجْلباُب الدين)11), ونطَق كاظُم الغاوين)12)، 

َقلِّيــــَن )13), وَهَدَر فنيق الُمْبِطِليَن)14), فخطر في عر�صــــاتكم)15)،  وَنَبــــَغ خامُل الأَ

واأَْطلََع ال�صيطاُن راأ�َصُه من مغرزة هاتفاً بكم)16), فاألفاكم لدعوِتِه ُم�صتجيبيَن, 

وللعــــّزة فيــــه مالحظين, ثم ا�صتنه�صــــكم فوجدكم ِخَفافاً, واأَْح�َصــــَمُكْم فاألفاكم 

)1)  بهم الرج�ل: �سجع�نهم.
)2)  نجم: ظهر، وقرن ال�سيط�ن اأمته وت�بعوه.

)3)  فغرف�ه: اأي فتحه، والف�غرة من الم�سركين: الط�ئفة منهم.
)4)  قذف: رمى، واللهوات ب�لتحريك: - جمع له�ت -: وهي اللحمة في اأق�سى �سفة الفم.

)5)  ينكفئ: يرجع، والأخم�س م� ل ي�سيب الأر�س من ب�طن القدم.
)6)  وادعون: �س�كنون.
)7)   ف�كهون: ن�عمون.

)8)   الدوائر: �سروف الزم�ن اأي كنتم تنظرون نزول البالي� علين�.
)9)   تتوكفون: تتوقعون اأخب�ر الم�س�ئب والفتن الن�زلة بن�.

)10)   ح�سكة النف�ق عداوته.
)11)   و�سمل جلب�ب الدين: �سمل �س�ر خلق�، والجلب�ب الإزار.

)12)   الكظوم: ال�سكوت.
)13)   الخ�مل: من خفي ذكره وك�ن �س�قط� ل نب�هة له.

)14)   الهدير: ترديد البعير �سوته في حنجرته، والفنيق: الفحل المكرم من الإبل الذي ل يركب ول يه�ن.
)15)   خطر البعير بذنبه اإذا رفعه مرة بعد مرة و�سرب به فخذيه.

)16)  مغرزه: اأي م� يختفى فيه ت�سبيه� له ب�لقنفذ ف�إنه يطلع راأ�سه بعد زوال الخوف.
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اإِِبِلُكــــْم )2)َوَوَرْدُتــــْم غيــــر َم�ْصــــَرِبُكم)3). هــــذا, والعهــــد  ــــابا)1), َفَو�ْصــــُمتم غيــــَر  ِغ�صَ

قريــــب والكلــــم رحيــــب)4), والجرح لّمــــا َيْنَدِمْل )5) والر�صــــوُل لّما ُيْقَبــــِر, ابتداراً, 

زعمتــــم خوف الفتنة, اأََل في الفتنة �صــــقطوا, واإن جهّنــــم لمحيطٌة بالكافرين, 

ــــى ُتوؤَْفُكون, وكتــــاُب اهلل بيــــن اأَْظُهِرُكــــْم, اأموُرُه  فهيهــــات منكــــم, وكيف بكــــم, واأَنَّ

ظاهــــرة, واأحكاُمُه زاهَرْة, واأعالمه باهرة, وزواجره ليحة, واأوامره وا�صــــحة, 

وقــــد َخلَّْفُتُمــــوُه وراء ظهوركــــم, اأََرْغَبًة عنه ُتِرْيُدون؟ اأم بغيــــره تحكمون؟ بئ�س 

للظالمين بدًل, ومن يبتِغ غيَر الإ�صــــالِم ديناً, فلن ُيقبل منه, وهو في الآخرة 

من الخا�صرين«.

�ِعِر)6) ِفي مدِح ر�سوِل  عِر - وِهَي كثيرٌة - قوَل ال�سَّ ومن اأمثلِة القتب��ِس ِفي ال�سِّ

:Pاهلِل

َي��ِه�����ْي���   َل�������ْي�����������َس  ُف�������������وؤَاٌد  َك����������َن  ��ْن�����َزِع��������ُجل 
َ
�����ُم َع��������َل��ى ِذْك��������������َراَك َوي���

)1)   اأي حملكم على الغ�سب فوجدكم مغ�سبين لغ�سبه.
)2)   الو�سم اأثر الكي، ُتَعّلُم به الإبل.

الورود: الح�سور اإلى الم�ء لل�سرب.  (3(
الكلم ب�ل�سم: الجرح، الرحب ب�ل�سم: ال�سعة.  (4(

اأي لم ي�سلح بعد.  (5(
بوبكر الح�تمي الط�ئي الأندل�سي المعروف بمحي الدين بن عربي،  560 - 640 هـ / 1164 - 1242 

َ
محمد بن علي بن محمد بن عربي اأ  (6(

م فيل�سوف من اأئمة المتكلمين في كل علم، ولد في مر�سية ب�لأندل�س وانتقل اإلى اإ�سبيلية، وق�م برحلة فزار ال�س�م وبالد الروم والعراق 

والحج�ز، واأنكر عليه اأهل الدي�ر الم�سريه )�َسَطح�ت( �سدرت عنه، فعمل بع�سهم على اإِراقة دمه، وُحب�س ف�سعى في خال�سه علّي بن 

فت���ح اليحي�ئ���ي وا�ستقّر في دم�سق وم�ت فيه�. يقول الذهبي عنه: قدوة الق�ئلين بوح���دة الوجود. له نحو اأربعم�ئة كت�ب ور�س�لة منه�: 

)الفتوح�ت المكية( في الت�سوف وعلم النف�س، ع�سر مجلدات، )مح��سرة الأبرار وم�س�مرة الأخي�ر( في الأدب، )ديوان �سعر(  اأكثره 

في الت�سوف، و)ف�سو�س الحكم(  وغيره� الكثير الكثير.

ومن لطيف القتب��س م� كتب الف��سل ُماّل مهدي المعروف ب�لّنَراِقّي )�س�حب كت�ب ج�مع ال�سع�دات( اإلى العالمة اآل بحر العلوم:  (7(

ال����غ����ريِّ اأر����������س  ل�������س���ك����ن  ق�����ل  ه��ن��ي��ئ��� ل���ك���م ف����ي ال���ج���ن����ن ال���خ���ل���وِد األ 

ُوُرود اأف���ي�������س���وا ع��ل��ي��ن��� م���ن ال���م����ء ف��ي�����س��ً� واأن������ت������م  ع���ط��������س���ى  ف���ن���ح���ن 

ف�أج�به العالمة:

ب��ع��ي��ِد م����ن  ي������رى  ل����م����ول����ًى  ق����ل  األ  دي����������ُر ال���ح���ب���ي���ب ب���ع���ي���ن ال�������س���ه���وِد 

����ُدوِد  ل����ك ال���ف�������س���ُل م����ن غ�����ئ����ب ����س����ه���ٍد ع���ل���ى ح��������س���ر غ�����ئ����ٍب ب�����ل���������سُّ

��م��� وُف������ْزُت������ْم ع���ل���ى ُب����ْع����ِدُك����ْم ب������ل�����ُوُروِدف���ن���ح���ُن ع���ل���ى ال����م�����ِء ن�����س��ك��و ال��ظَّ
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َع���ْن���� ال����َغ�����ِف����ِل  َق����ْل����َب  ْع������ِت������ُب 
َ
اأ َل 

)5(

َحَرُج« ــَمــى  ْع الأَ َعــلـَـى  »َلــْيــ�ــَس  َف�  �َك 
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القواعد الرئي�سة

ع���ر �َسْيئً� ِم���َن اْلُقراآن الكري���م اأو الحديِث  - ْث���ر اأو ال�سِّ ِمي���ُن النَّ : َت�سْ الْقِتب�����سُ

َثر الُمْقَتِب�س 
َ
َر ف���ي الأ ُه منهم�، وَيُجوز اأْن ُيَغيِّ ال�سري���ِف ِمْن َغْير دللٍة َعَل���ى اأنَّ

َقلياًل)1).

ت������م������اري������ن

اقتب�ِس الآياِت الكريمَة الآتيَة مع اإجادة القتبا�س واإِحكامه: 1-

- .(2(
ق�ل تع�لى: {.. ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ..}

- .(3(
وق�ل تع�لى: {.. ۉ  ې  ې      ې   ې  ِى..}

- .(4(
وق�ل تع�لى: {..ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئ..}

- .(5(
وق�ل تع�لى: {.. ں  ڻ  ڻ       ڻ}

- .(6(
وق�ل تع�لى: {ۈ  ٴۇ  ۋ..}

حاديث ال�صـــريفِة مع العناية  2-
َ
ـــْغ عباراٍت َتْقَتِب�ُس في كلٍّ منها حديثاً من الأ �صُ

بح�صِن و�صعها:

علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 219.  (1(
)2)  �سورة الحجرات، الآية: 13.

)3)  �سورة ف�طر، الآية: 43.
)4)  �سورة الزمر، الآية: 9.

)5)  �سورة ف�طر، الآية: 14.
)6)  �سورة الحجرات، الآية: 10.
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مطالعة

من �صعرائنا: اأب� الفرج الرازي)1)

اآل هن���دو، من اأ�سر الإم�مية الن�ه�سين بن�سر العلم والأدب، وفيهم جمع ممن 

تحل���وا بفنون الف�س�يل، ولهم في الكت�ب���ة والقري�س قدم وقدم، طفحت بذكرهم 

المع�ج���م منه���م: اأب���و الف���رج محمد بن هن���دو موؤ�س����س �سرف بيته���م، عده ابن 

�سهراآ�سوب في )مع�لم العلم�ء( من �سعراء اأهل البيتR المتقين.

ومنهم: اأبو الفرج الح�سين بن محمد بن هندو ، ترجمه الثع�لبي في )اليتيمة( 

ج3 ����س 362 وعده من اأ�سح�ب الوزير ال�س�حب بن عب�د وذكر �سطرا من �سعره 

وق�ل: ملحه كثيرة ول ي�سع هذا الب�ب اإل هذا الأنموذج منه�.

ومم� ذكر له قوله :

ت��ب���ع��ده ي��وح�����س��ن��ك م����ن م���ج���د  ف�������إن ل��ل��م��ج��د ت���دري���ج���� وت���دري���ب����ل 

رفعته� ���س���ه��دت  ال��ت��ي  ال��ق��ن���ة   ت��ن��م��ي ف��ت�����س��ع��د اأن���ب���وب���� ف���أن��ب��وب���اإن 

وله قوله:

بغيرهم ي��وم���  عنهم  ا�ستغل  تنخدعق���ل��وا:  ال��ن��ف�����س  اإن  ال��ن��ف�����س  وخ�����دع 

ف����م����� ل����ح����ب ������س�����واه ف����ي����ه م��ت�����س��عق��د ���س��ي��غ ق��ل��ب��ي ع��ل��ى م��ق��دار حبهم

 :Qومن �سعره في الإم�م علي

وب�����رز اإب����ري����ز ال���ب���ي����ن ع���ن ال�����س��ب��هتجلى الهدى يوم )الغدير( على ال�سبه

دينهم ل��ل��ن������س  ال��ع��ر���س  رب  ك���م���� ن�����زل ال�����ق�����راآن ف���ي���ه ف����أع���رب���هواأك���م���ل 

ال�سبهوق����م ر���س��ول اهلل ف��ي ال��ج��م��ع راف��ع��� م��ن  التع�لي  ذي  علي  ب�سبع 

لنف�سه م��ول��ى  ك��ن��ت  م���ن  األ   ف��ه��ذا ل���ه م��ول��ى ف��ي��� ل���ك م��ن��ق��ب��ه !«وق������ل: 

ال�سيخ الأميني، الغدير، ج4، �س 172.  (1(



أهداف الدرس

َجْع السَّ

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى ال�سجع واأق�س�مه. 1-

اأن يح�سن ا�ستخدامه دون تكّلف. 2-

الدرس الرابع والعشرون
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َجُع)1): السَّ

ه���و توافُق الف��سلتيِن في الحرِف الأخيِر، ويكوُن مركبً� ِمن ِفْقرَتين متَّحدَتيِن 

خيِر  بً� ِمْن اأكثِر ِمْن ِفْقَرتين مَتَم�ِثلَتين ِفي الحرِف الأَ ِف���ي الحرِف الأَخيِر، اأو مركَّ

ن الف��سلُة دائمً� في  ى الكلمة الأخيرة مْن كلِّ فقرٍة ف��سل���ًة، وُت�سكَّ اأي�س���ً�،. وت�سمَّ

النث���ِر للوقِف، كقوِل اأمي���ِر الموؤمنيَنQ: »اتخذوا ال�صـــيطان لأمرهم مالكا, 

َخ في �صدورهم)3). وَدبَّ وَدَرَج في ُحُجوِرِهم)4).  واتخذهم له اأ�صراكا)2). فبا�س وَفرَّ

َلَل, وَزّيَن لهم الَخَطل)5), فعل  فنظَر باأْعُيِنِهْم وَنَطَق باأل�صـــنتهم. َفَرِكَب بهم الزَّ

من قد �َصِرَكُه ال�صيطاُن في �صلطانه, ونطَق بالباطل على ل�صانه«)6).

)1)  ول يح�س���ُن ال�سج���ُع اإل اإذا ك�ن���ِت المفرداُت ر�سيقًة، والألف����ُظ َخَدَم المع�ني، ودّل���ْت كلٌّ مَن القرينتيِن على معًنى غي���ر م� دّلْت عليه 
الأخ���رى، وحينئٍذ يك���وُن ِحْلَيًة ظ�هرًة في الكالِم، ول ُي�ستح�سُن ال�سجُع -اأي�سً�- اإل اإذا ج�َء عفوًا، خ�ليً� من التكلُِّف والت�سنِع، ومن ثمَّ 

رْت. ول يق�ُل في القراآن »اأ�صـــجاٌع« لأنَّ ال�سجَع في  الأ�سل هديُر الحم�ِم  ل تج���ُد لبلي���ٍغ كالم���ً� يخلو منه، كم� ل تخلو منه �سورٌة واإْن َق�سُ

ونحوه�; بل يق�ُل: »فوا�صُل«.

�ْسَراك جمع �سريك ك�سريف واأ�سراف فجعله���م �سرك�ءه اأو جمع �سرك وهو م� 
َ
)2)  م���اَلُك ال�س���ئ ب�لفتح ويك�سر قوامه الذي ُيْمَلُك ب���ه. والأ

ُي�س�د به فك�أنهم اآلة ال�سيط�ن في ال�سالل

)3)  ب��س وَفّرخ كن�ية عن توطنه �سدورهم وطول مكثه فيه�؛ لأن الط�ئر ل يبي�س اإل في ع�سه. وِفَراُخ ال�سيط�ن و�س�و�سه.
)4)  دّب وَدَرَج الخ اأي اأنه ترّبى في حجورهم كم� ُيَرّبى الأطف�ل في حجور والديهم حتى بلغ �سوته وملك قوته.

َلَل الَغَلُط والخط�أ. )5)  الَخَطل اأقبح الخط�أ. والزَّ
)6)  الإم�م علي Q، نهج البالغة، ج1، �س 42.



وال�صجُع ثالثُة اأق�صاٍم:

�سجٌع ق�سيٌر، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ھ  ھ       ے  ے   ۓ      ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   1-

.(1(
ۇ     ۇ   ۆ     ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ}

�سج���ٌع متو�سٌط، كقوِلِه - َتَع�َل���ى-: { ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   2-

.(2(
ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ}

�سجٌع طويٌل، كقوِل���ِه - َتَع�َلى-: {ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻڻ   ڻ    ۀ   3-

ۓ     ے   ے    ھھ   ھ   ھ   ہ     ہ   ہ  ہ   ۀ  
ۓ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ   ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  

.(3(
ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  ې  ې   ې  ې}

خـــــاتـــمـــٌة:

ي: عِر كقوِل المتنبِّ َجُع موطُنه النثُر، وقد يجيُء في ال�سِّ ال�سَّ

��ُغ��ٍل وال��َب��ح��ُر ف��ي َخ��َج��ِلف��َن��ح��ُن ف��ي َج����َذٍل وال�����ّروُم ف��ي َوَج���ل َوال���َب���رُّ ف��ي ���سُ

)1)  �سورة المدثر، الآي�ت: 7-1.
)2)  �سورة القمر، الآيت�ن: 2-1.

)3)  �سورة الأنف�ل، الآيت�ن: 44-43.
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القواعد الرئي�سة

لُه م� ت�َس�َوْت ِفَقُرُه)1). - ْف�سَ
َ
َلَتْين في اْلَحْرِف الأِخير، واأ ْجُعَ: تَواُفُق اْلَف��سِ ال�سَّ

ط وطويل. - ال�سجع ثالثة اأق�س�م: ق�سير ومتو�سِّ

ال�سجع موطنه النثر، وقد يجيء في ال�سعر. -

ت������م������اري������ن

ح وجوه ح�صنه: بيِِّن ال�صجَع في الأَمثلة الآتية, وو�صِّ

م���ن كالم لأمي���ر الموؤمنينQ في ذم اأهل الب�سرة: »كنتـــم ُجْنَد المراأة.  -

واأتبـــاع الَبِهْيَمة. َرَغـــا فاأجبتم. وُعِقَر فهربتم. اأخالُقُكـــْم ِدَقاق)2)  وعهُدُكْم 

�ِصـــَقاق, وديُنُكـــْم ِنَفـــاق, وماوؤُُكـــْم زعـــاق)3) . والمقيُم بيـــن اأْظُهِرُكـــْم ُمْرَتَهٌن 

بذنبه, وال�صاخ�ُس عنكم ُمَتَداَرٌك برحمٍة من رّبه«)4).

وم���ن كت�ب ل���هQ الى عثم�ن ب���ن حنيف: »اأما بعـــد يا ابـــن حنيف, فقد  -

بلغني اأن رجال من فتية اأهل الب�صـــرة دعاك اإلى َماأُْدَبٍة )5) فاأ�صـــرعَت اإليها 

ُت�صـــتطاُب لك الألـــوان, وُتنقل اإليك الِجَفان)6), ومـــا ظننت اأنك ُتجيُب اإلى 

ُمُه من هذا  ُهْم َمْدُعّو. فانظر اإلى ما َتْق�صِ )7). وَغِنيُّ
طعاِم قوٍم عاِئُلُهْم َمْجُفوٌّ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 222.
)2)  دقة الأخالق دن�ءته�.

)3)  م�لح.
)4)  الإم�م علي Q، نهج البالغة، ج1، �س 45.

)5)  الم�أدبة بفتح الدال و�سّمه�: الطع�م ي�سنع لدعوة اأو عر�س.
)6)  ت�ستط�ب يطلب لك طيبه�. والألوان: اأ�سن�ف الطع�م والجف�ن بك�سر الجيم: جمع جفنة الق�سعة.

)7)  ع�ئلهم: محت�جهم، مجفو اأي مطرود من الجف�ء.
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المق�صم)1), فما ا�صتبه عليك ِعْلُمُه فالفْظُه)2), وما اأَْيَقْنَت ِبِطيِب وجوِهِه)3) 

َفَنْل منه. األ واإن لكل ماأموم اإماماً يقتدي به وي�صت�صيء بنور علمه, األ واإن 

ْيه. األ واإنكم ل  اإمامكم قد اكتفى من دنياه ِبِطْمَريه)4), ومن طعمه بُقْر�صَ

تْقـــِدُرون على ذلك, ولكن اأعينوني بورع واجتهاد, وعّفٍة و�صـــداد. فواهلل ما 

َكَنـــْزُت مـــن دنياكم ِتْبَراً, ول اّدَخْرُت مـــن غنائمها وفراً)5), ول اأعددُت لبالي 

ثوبي ِطْمراً«)6).

)1)  ق�سم ك�سمع اأكل بطرف اأ�سن�نه والمراد الأكل مطلق�، والمق�سم َكَمْقَعد َوَم�أَْكل.
)2)  اطرحه حيث ا�ستبه عليك ِحّله من حرمته.

)3)  بطيب وجوهه ب�لحل في طرق ك�سبه.
)4)  الطمر ب�لك�سر: الثوب الخلق.

ة قبل اأن ي�س�غ. والوفر الم�ل. )5)  التبر بك�سر ف�سكون: ُفَت�ُت الذهب والِف�سّ
)6)  الإم�م عليQ، نهج البالغة، ج3، �س 71.



287

ّا
وي
سل
سر

للمطالعة

من �صعرائنا: ال�صاحب بن عّباد)1).

اأبو الق��سم الملّقب ب�ل�س�حب ك�في الُكَف�ة اإ�سم�عيل بن اأبي الح�سن عّب�د بن 

ْيَلِم���ّي الأ�سفه�ني القزوينّي الط�لق�نّي  العّب�����س بن عّب�د بن اأحمد بن اإدري�س الدَّ

وزير موؤّيد الدولة ثّم فخر الدولة واأحد كّت�ب الدني� الأربعة. ُولد لأربع ع�سرة ليلة 

بقيت من ذي القعدة �سنة 326 ب�إ�سطخر ف�ر�س وتوّفي ليلة الجمعة 24 من �سفر 

�سنة 385 ب�لّري.

ق�ل ابن �سهراآ�سوب في مع�لم العلم�ء عند ذكر �سعراء اأهل البيت المج�هرين: 

ال�س�حب ك�في الكف����ة اإ�سم�عيل بن عّب�د الأ�سفه�ني وزير فخر الدولة �سهن�س�ه 

متكّل���م �س�عر نحوي وقد مدح���ه الر�سي مك�تبة ثّم رث�ه. وق����ل عبد الرحمن بن 

ِل  َدَب�ء ك�ن ال�س�حُب غزير الَف�سْ
ُ
�ء في َطَبَق�ِت الأ ِلبَّ

َ
محّم���د الأنب�ري في ُنْزهة الأ

متّفنن���ً� في العل���وم. وب�لجملة ف�ل�س�حب عَلم من اأع���الم القرن الرابع جمع بين 

ال���وزارة، والكت�ب���ة، وال�سيف، والقل���م، وك�ن �سدرًا في العل���م والأدب، وغ�يًة في 

ٌد في  َي��سة وكث���رة الف�س�ئل.ال�س�حب ُمَجوِّ الك���رم وجاللة القدر، وفردًا ف���ي الرِّ

�سعره كم� هو ب�رع في نثره، وقّلم� يكون الك�تب جّيد ال�سعر، ولكن ال�س�حب جمع 

بينهم����. له في مدح اأمير الموؤمنين Q �سبع وع�س���رون ق�سيدة اأ�سهره� على 

الإطالق:

ِجب
َ
يِن الَحنيِف اأ الُر�ُسِلق�َلت: َفَمن �س�ِحُب الدِّ ال�����س���َدِة  َخ��ي��ُر  ح��َم��ُد 

َ
اأ َف��ُق��ل��ُت: 

َل��ُه َب��ع��َدُه ُي�سفي ال���َولُء  َف��َم��ن  ُزَح��لق���َل��ت:  َعلى  رب��ى 
َ
اأ ��ذي  الَّ يُّ 

الَو�سِ ُقلُت: 

يقدُمُه الَف�سِل  في  َح��د 
َ
اأ َفَهل  جبِلق�َلت:  َعلى  َت��رق��ى  َبٌة  َه�سْ َه��ل  َف��ُق��ل��ُت: 

)1)  ال�سيد مح�سن الأمين، اأعي�ن ال�سيعة، ج 3، �س 358 - 360.
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َق��ُه ��دَّ ���سَ ق������واِم 
َ
الأ ُل  وَّ

َ
اأ َف��َم��ن  ُهَبِلق���َل��ت:  ال��ى  َي��وم��ً�  ر  َي�سِ َل��م  َم��ن  َفُقلُت: 

 ف��ي ال��َوه��لق�َلت: َفَمن ب�ت ِمن َفوِق الِفرا�ِس فدًى
َ

ث���َب���ُت َخ��ل��ِق اهلل
َ
َف��ُق��ل��ُت: اأ

ِمقٍة َع��ن  اآخ���ه  ��ذي  الَّ َفمن ذا  َفُقلُت: َمن ح�َز َردَّ ال�َسم�ِس في الَطَفِلق���َل��ت: 

ف�ِطَمًة ال���َزه���راَء  َج  ُزوِّ َف��َم��ن  ��ُل م��ن ح����ٍف َوُم��ن��َت��ِع��ِلق���َل��ت:  ف�����سَ
َ
َف��ُق��ل��ُت: اأ

َفَرَع� ِاذ  ال�سبطين  واِل��ُد  َفمن  َمَهِلق�َلت:  ف��ي  ال�َسبِق  ه���ِل 
َ
اأ �س�ِبُق  َف��ُق��ل��ُت: 

َه� ِبَمْفَخِرِ َب��دٍر  في  ف���َز  َفمن  ِل��ل��ُق��َل��ِلق���َل��ت:   ِ
َ

اهلل َخ��ل��ِق  ����َرُب  �����سْ
َ
اأ َف��ُق��ل��ُت: 

ُح��ٍد
ُ
اأ من  وع  ال��رَّ َيوم  �س�َد  َفمن  َف��ُق��ل��ُت: َم��ن ه���َل��ُه��م َب���أ���س��ً� َول���م ُي��َه��ِلق�َلت: 

الى قوله:

َق��د ُقلَت في َرُج��ٍل ��ذي  ُك���لُّ الَّ
َ
اأ ���ذي َق��د ُق��ل��ُت ف��ي رج��ِلق���َل��ت:  َف��ُق��ل��ُت: ُك��لُّ الَّ

��مِّ َلن� َع��ِل��ْيق���َل��ت: َوَم���ن ه��و ه��ذا ال��َم��رُء ���سَ م��ي��ُر ال��ُم��وؤِم��ن��ي��َن 
َ
اأ َف��ُق��ل��ُت: ذاَك 



أهداف الدرس

الدرس الخامس والعشرون

نات المعنوية  المحسِّ
 الطباق والمقابلة

اأن يتعّرف الط�لب اإلى معنى الطب�ق وف�ئدته. 1-

اأن يت���دّرب اإل���ى ح�سن ا�ستخ���دام الطب�ق ف���ي الكت�بة  2-

الأدبية.

اأن يتعّرف اإلى معنى المق�بلة وتذّوق جم�ليته�. 3-
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الطباُق والمقابلة:

اأوًل: الطباق:

ِه  ِفي الكالِم، وُهَو نوع�ِن: دِّ يِء و�سِ هو الجمُع َبيَن ال�سَّ

���داِن اإيج�بً� و�سلبً�، كقوِلِه -  اأ- ِطَبـــاُق الإيجـــاِب: هو م� لم يختلْف فيه ال�سِّ

َتَع�َلى-:{ڎ  ڈ      ڈ                 ژ  ژ  ڑ     ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  

گ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳڳ  ڱ     ڱڱ  ڱ       ں  ں         ڻ   ڻ })1)، وكقوِل���ِه - 
َتَع�َل���ى-: {ڑ  ڑ   ک  ک....})2)، ففيهم� تط�بٌق اإيج�بيٌّ بين 

هذه المذكوراِت. 

َداِن اإيج�بً� و�سلبً�، بحيُث ُيجمُع بين  لِب: هو م� اختلَف فيه ال�سِّ ب - ِطَباُق ال�صَّ

فعلي���ِن من اأ�سل واحِد، اأحُدُهم� مثبٌت مرًة، والآخ���ُر منفيٌّ ت�رًة اأخرى، في كالٍم 

واحٍد، كقوِلِه - َتَع�َل���ى-: {ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ.....})3)،  

{ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ})4)،  َتَع�َل���ى-:  وكقوِل���ِه - 

)1)  �سورة اآل عمران، الآية: 26.
)2)  �سورة الكهف، الآية: 18.

)3)  �سورة الن�س�ء، الآية: 108.
)4)  �سورة الروم، الآية: 7.
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وكقوِلِه: {ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  ی})1).

اأو اأحدُهم���� اأمٌر، والآخُر نه���ٌى، كقوِلِه - َتَع�َل���ى-:  {ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ   -

)2)، وقوِلِه:  {..ڱ  ڱ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ}

.(3(
ڱ   ڱ..}

ثانياً: المقابلُة)4):

ِهَي اأْن يوؤَتى بمعنيين متوافقيِن اأو مع�ٍن متوافقٍة، ثم ُيوؤَتى ِبَم� يق�بُل َذِلَك َعَلى 

الترتيِب، اأو مجموعُة كلم�ٍت �سدَّ مجموعِة كلم�ٍت ِفي الَمعَنى َعَلى التَّواِلي.

وَت�أِتي المق�بلُة ِفي َخم�ِس �سور:

مق�بل���ُة معنييِن بمعنييِن، كقوِلِه - َتَع�َلى-: {ژ  ڑ  ڑ  ک        ک   1-

.(5(
ک  ک        گ}

مق�بل���ة ثالثٍة بثالث���ٍة، كقوِلِه - َتَع�َل���ى-: {... ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   2-

.(6(
ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ..}

مق�بل���ُة اأربعٍة ب�أربعٍة، كقوِل���ِه - َتَع�َل���ى-: {ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ     3-

ۈ   ۆ   ۆ    ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   

)1)  �سورة الزمر، الآية: 9.
)2)  �سورة الأعراف، الآية: 3.
)3)  �سورة الم�ئدة، الآية: 44.

)4)  الفرُق بيَن المق�بلِة والطب�ِق:
-الطب����ُق: ح�س���وُل التوافِق بعد التن�ف���ي، ك�لجمِع بيَن اأ�سحَك واأبَكى بعد تن�فيهم� في قول���ه تع�لى: {مح جخ حخ مخ} �سورة النجم، 

الآية: 43.

-المق�بل���ُة: ح�س���وُل التن�في بعد التوافِق، ك�لجمع بين ال�سحِك والِقلَّة، ثم اإحداُث التن�في حيُث تق�بَل الأوُل ب�لأوِل والث�ني ب�لث�ني في  قوله 

تع�لى: {ژ ڑ ڑ ک .....} �سورة التوبة، الآية: 82.

)5)  �سورة التوبة، الآية: 82.
)6)  �سورة الأعراف، الآية: 157.
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.(1(
ۈ}

وكقوِل ال�س�عِر اأبي تم�م)2):  

ُي�ْسِخُطه� ال��ج��ْور  ُق��ْب��ُح  ك����َن  ����ًة  اأمَّ يه� َي���  ُيْر�سِ الَعْدل  ُح�ْسُن  َبَح  ف�أ�سْ دْه��ًرا 

مق�بلُة خم�سٍة بخم�سٍة، ق�ل المتنبِّي)3):  4-

���َواُد ال��ّل��ْي��ِل َي�����س��َف��ُع لي ��ب��ِح ُي��غ��ري بي اأُزوُرُه�������ْم َو����سَ َواأن��َث��ن��ي َوَب��َي������سُ ال�����سّ

-5 :(4(
مق�بلُة �ستٍة ب�ستٍة، ق�ل عنترُة العب�سيُّ

َي�����س��ي��ن��ُه ع��ل��ى راأ�������سِ ع��ب��ٍد ت�����ُج ِع����زٍّ ي��زي��ن��ُه ُذلٍّ  ق��ي��ُد  ح����ّر  ِرْج������ِل  وف����ي 

)1)  �سورة الليل، الآيت�ن: 10-5.
)2)  �سبقت ترجمته.
)3)  �سبقت ترجمته.

)4)  عنترة بن �سداد بن عمرٍو بن مع�ويَة بن قراد الَعْب�سّي. 22 ق. ه� / 601 م اأ�سهر فر�س�ن العرب في الج�هلية ومن �سعراء الطبقة الأولى. 
ُف ب�لِحلِم على  من اأهل نجد. اأمه َحَب�ِسّية ا�سمه� َزبيَبة، �سرى اإليه ال�سواد منه�. وك�ن من اأح�سن العرب �ِسْيَمًة ومن اأعّزهم نف�سً�، ُيَو�سَ

�ِس���ّدة َبْط�ِس���ه، وفي �سعره ِرّقٌة وُعُذوَبة. ك�ن مغرمً� ب�بنة عمه عبلة فقل اأن تخلو له ق�سيدة من ذكره�. اجتمع في �سب�به ب�مرئ القي�س 

ال�س�عر، و�سهد حرب داح�س والغبراء، وع��س طوياًل، وقتله الأ�سد الرهي�س اأو جب�ر بن عمرو الط�ئي.
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القواعد الرئي�سة

ّده في الكالم، وهَو َنْوع�ن: - ْيِء و�سِ ب�ُق: اْلَجْمُع َبْيَن ال�سَّ الطِّ

ان اإِيَج�بً� َو�َسْلبً�. ِطَب�ُق الإيج�ب: َوُهو م� َلْم َيخَتِلْف ِفيِه ال�سدَّ اأ- 

دان اإِيَج�بً� و�َسْلبً�.)1) لِب: َوُهو م� اْخَتَلف ِفيه ال�سِّ ِطبَ�ُق ال�سَّ ب- 

َتى ِبَمْعَنَيْين اأْو اأْكَثَر، ثم ُيوؤَْتى بَم� ُيَق�بُل َذِلَك َعَلى التَّرِتيب. - اْلُمَق�َبَلة اأْن ُيوؤْ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 229.
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ت������م������اري������ن

ْح نوعه في كل مثال: 1- بيِّن موا�صَع الطباِق في الأمثلة الآتية, َوَو�صّ

- .(1(
ق�ل تع�لى: {ڳ  ڳ   ڳ  ڱ..}

- : وق�ل ِدْعبل الُخزاعيُّ

ِم������ْن رُج�����ٍل ���ِه َف��ب��َك��ىل ت��ع��ج��ب��ي ي����� ����س���ْل���ُم  ��ي��ُب ب���راأ����سِ ��ِح��َك ال��م�����سِ ���سَ

وق�ل ال�س�عر: -

ْح���ِم���َل ال��ه��َو
َ
ِل��ي��ً�ع��ل��ى اأن��ن��ي را�����سٍ ب�����أْن اأ ول  ع��ل��ّي  َل  ِم���ْن���ُه  ْخ���������ُرَج 

َ
واأ ����ى 

- : وق�ل البحتريُّ

ال��ّن��َوى اأع��َل��ُم  ل  حيُث  م��ن  ل��ي  اأعَلُم  ُتَقّي�ُس  َحيُث  من  ال�ّسْوُق  اإل��ّي  ��ِري  َوَي�����سْ

ع  الكنِديُّ : - وق�ل الُمقنَّ

ِل���ي غنًى َت��ت���ِب��َع  اإْن  م���ِل��ي  ُج���لُّ  ِرْف���دا   ل��ُه��ْم  ���ْف���ُه���ُم  َك���لِّ
ُ
اأ َل���ْم  م���ِل��ي  َق���لَّ  واإْن 

وق�ل تع�لى: { پ  پ    ڀ   ڀ   ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     -

.(2(
ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ}

ۉ   - ۅ   ۅ   ۋ   ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ    تع�ل���ى:{ۇ   وق����ل 

.(3(
ۉ..}

ل بن ع�دي�ء: -
َ
َمْواأ وق�ل ال�سَّ

وَعْنُهُم  � َعنَّ ��َس  النَّ َجِهْلِت   اإِْن  �����واًء ع�����ِل����ٌم وَج����ُه����وُل  �َسِلي   ف���َل���ْي�������َس ������سَ

)1)  �سورة الأنع�م، الآية: 122.
)2)  �سورة الروم، الآيت�ن: 7-6.

)3)  �سورة البقرة، الآية: 286.
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وق�ل الَفَرْزَدُق يهجو بني ُكَلْيب: -

ِل����َج�����ِرَق����َب����َح الإَل��������ُه َب���ن���ي ُك���َل���ْي���ٍب اإّن����ُه����ْم َي�����ُف�����وَن  َول  َي�������ْغ�������ِدُروَن  ل 

بو �سْخر اْلُهَذِلّي: -
َ
وق�ل اأ

��َح��َك، وال��ذي ���سْ
َ
ْب��َك��ى واأ

َ
َم���� وال���ذي اأ

َ
ْم����ُر اأ

َ
ْم�����ُرُه الأ

َ
ْح���ي����، وال���ذي اأ

َ
اأم�����َت واأ

اأرى ْن 
َ
اأ الَوْح�َس  ْح�ُسُد 

َ
اأ َتَرَكْتِني  ْع��ُر  لَقْد  اأِل��ْي��َف��ْي��ِن ِم��ْن��ه��� ل َي��ُروُع��ُه��م��� ال��ذُّ

- : ق�ل الَحَم��سيُّ

ج��ْد
َ
اأ َف��َل��م  اْل��ح��ي���َة  �ْسَتْبقي 

َ
اأ ��ْرُت  خَّ

َ
َت���َق���ّدم����  ت���أ

َ
اأ ْن 

َ
اأ ِم���ث���َل  ح���ي����ًة  ��ْي  ِل��َن��ْف�����سِ

تي. 2-
ْ
بيِّن مواقَع المقابلِة فيما ياأ

ق����ل تع�ل���ى: {ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   -

چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
.(1(

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ..}
وق�ل جرير: -

����َط خ����ي����ٍر ف���ي���ُك���ُم ب��ي��م��ي��ِن��ه ��م���ِل��ي��� وب����������سِ وق����ِب�������سَ ����س���رٍّ ع���ن���ُك���ُم ب�����سِ

- : وق�ل البحتريُّ

َذل���ي���ال ف��������إذا َح�������َرُب������وا اأَذّل����������وا َع����ِزي����زًا اأَع�����������ّزوا  �����َل����ُم����وا  �����سَ واإذا 

وق�ل ال�سريف: -

ِحُكني ُي�سْ ��ّراِء  ب���ل�����سّ ك����َن  ��ّراِء ُيبكيني َوَم��ن��َظ��ٍر  َم��� ع����َد ب���ل�����سّ ُق����ْرَب  ي��� 

- (2(
وق�ل تع�لى: {ې   ى  ى  ائ  ائ  ەئ    ەئ  وئ  وئ..}

)1)  �سورة الأعراف، الآية: 157.
)2)  �سورة الحديد، الآية: 23.
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وق����ل تع�ل���ى: {ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ       ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   -

ڄ  ڄ   ڄ   ڄ  ڃ  ڃ      ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   
.(1(

ڇ  ڇ  ڍ       ڍ}
- : وق�ل الن�بغة الجعديُّ

ع�����ِدي����� َف���ًت���ى ك�����ن ف��ي��ه م���� َي�����س��رُّ ���س��دي��َق��ُه
َ
الأ ي�����س��وُء  م����  ف��ي��ِه  نَّ 

َ
اأ ع��ل��ى 

وق�ل اأبو تم�م: -

َدْهرًا ُي�ْسِخُطَه�  الَجْوِر  ُقْبُح  َك�َن  ّم��ًة 
ُ
��ي��َه��� واأ ��َب��َح ُح�����س��ُن ال���َع���دِل ُي��ْر���سِ ف���أ���سْ

وق�ل اأي�سً�: -

عظمْت واإْن  ب�لبلوى   
ُ
اهلل ينعُم  ��َع��ِم! ق��ْد  ب���ل��نِّ ال��َق��ْوم  بع�َس   

ُ َّ
اهلل وَي��ْب��َت��ِل��ي 

وق�ل تع�لى: {ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ے   ے  ۓ  ۓ  ڭ   -

.(2(
ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ}

- : وق�ل المعريُّ

وُم����ْخ����ِل����َف ال����م�����أْم����ول ِم������ْن وْع������ِده ي������ دْه���������ُر ي������ ُم����ن����ج����َز اإِي�������ع��������ِدِه

)1)  �سورة الحديد، الآية: 13.
)2)  �سورة الليل، الآي�ت: 11-5.
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مطالعة

من �صعرائنا: اأب� الفتح ك�صاجم)1)

اأب���و الفتح محم���ود بن محمد بن الح�سي���ن المعروف بك�س�ج���م. هو ن�بغة من 

رج�لت الأمة، وفذ من اأفذاذه�، واأوحدي من ني�قده�،

ك�ن ل يج����رى ول يب�رى، ول ي�س�ج���ل ول ين��سل، فك�ن �س�ع���رًا ك�تبً� متكلمً� 

منجم���� منطقي� محدث����، ومن نط�س الأوا�سي محقق� مدقق���� مج�دل جوادا. فهو 

جم�ع الف�س�يل واإنم� لّقب نف�سه بك�س�جم اإ�س�رة بكل حرف منه� اإلى علم فب�لك�ف 

اإلى اأنه ك�تب، وب�ل�سين اإلى اأّنه �س�عر، وب�لألف اإلى اأدبه اأو اإن�س�ده، وب�لجيم اإلى 

نبوغ���ه في الجدل اأو جوده، وب�لميم اإل���ى اأّنه متكّلم اأو منطقي اأو منّجم، ولّم� ولع 

في الطب وبرع فيه زاد على ذلك حرف الط�ء فقيل: طك�س�جم.

اإن المترجم قدوة في الأدب واأ�سوة في ال�سعر، حتى اأن الرف�ء ال�سري ال�س�عر 

المفل���ق عل���ى تقّدمه في فنون ال�سع���ر والأدب ك�ن مغرى بن�س���خ ديوانه، وك�ن في 

طريقه يذهب، وعلى ق�لبه ي�سرب.

 :Q ومن ق�س�ئده في اأمير الموؤمنين علي

؟ل�����ه ����س���غ���ل ع�����ن �������س������وؤال ال���ط���ل���ل رح�����ل  اأم  ؟  ب����ه  ال��خ��ل��ي��ط  اأق��������م 

ت���ط����ل���ع���ه م�����ن �����س����ج����وف ال���ك���ل���لف����م����� ����س���م���ن���ت���ه ل�����ح������ظ ال���ظ���ب����

ال�����خ�����دو ح������ج�������ه  ت�������س���ت���ف���ز  ب���م�������س���ف���رة واح�������م�������رار ال���خ���ج���لول 

ك������ر ال�����ج�����دي�����دي�����ن ك������ر ال����ع����ذلك�������ف��������ه ك�������ف��������ه ف��������ال ت������ع������ذله

ذراه ف����ي  م�����س��ت��ع��ال  ال����غ����ي  ف��ت��ط��ف��ى ال�������س���ب����ب���ة ل���م���� ا���س��ت��غ��لط������وى 

ال�سيخ الأميني، الغدير، ج4، �س 3.  (1(
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م�����ن�����دوح�����ة ع������ن ب�����ك������ء ال����غ����زلل����ه ف����ي ال���ب���ك����ء ع���ل���ى ال��ط���ه��ري��ن

ق����ب����ي����ل ال������ت������م�������م وب�����������در اأف�������لف����ك����م ف����ي����ه����م م������ن ه��������الل ه����وى

خ���ل���ق���ه ف��������ي  اهلل  ح�����ج�����ج  وي��������وم ال����م����ع�����د ع���ل���ى م�����ن خ���ذله��������م 

ت��ف�����س��ي��ل��ه��م اهلل  اأن�����������زل  ن����زلوم��������ن  ق������د  م�������  اهلل  ع����ل����ى  ف��������رد 

ال���م���ل���لف�����ج�����ده�����م خ�������ت������م الأن������ب������ي�������ء ج����م����ي����ع  ذاك  وي������ع������رف 

وم��ع��ط��ي ال��ف��ق��ي��ر وم������ردي ال��ب��ط��لووال��������ده��������م ����س���ي���د الأو������س�����ي������ء

القللوم�����ن ع���ل���م ال�����س��م��ر ط���ع���ن ال��ح��ل��ي وال��ب��ي�����س ���س��رب  ال����روع  ل���دى 

م�����ن ت����ح����ت اأخ����م���������س����ه ل�����م ي����زلول�����و زال������ت الأر���������س ي�����وم ال��ه��ي���ج

وق�������د ل���ب�������س���ت ح���ل���ي���ه���� وال���ح���ل���لوم�������ن �����س����د ع�����ن وج�������ه دن���ي����ه���م

اإل���ي���ه اأ�����س����ي����ف����وا  م������  اإذا  ف������أرف�����ع�����ه�����م رت�����ب�����ة ف������ي ال���م���ث���لوك��������ن 

اإلى اأن ق�ل:

ال���غ���دي���ر ي������وم  اأن  ع���ل���م���وا  ب�����غ�����دره�����م ج�������ر ي���������وم ال���ج���م���لوق������د 

اأذاق���������وا ال���ن���ب���ي م�����س��ي�����س ال��ث��ك��لف���ي���� م��ع�����س��ر ال���ظ����ل���م���ي���ن ال���ذي���ن

و�سع���ره كم� تطفح عنه �سواهد ت�سلعه في اللغ���ة والحديث، وبراعته في فنون 

الأدب والكت����ب والقري����س، كذلك يقيم له وزن���� في الغرائز الكريم���ة النف�سية، 

ويمثله بملك�ته الف��سلة.





أهداف الدرس

اإل���ى معن���ى التوري���ة وفوائده����  1- اأن يتع���ّرف الط�ل���ب 

البالغية.

اأن يتعّرف اإلى جم�لّية التورية. 2-

اأن يتعّرف اإلى معنى ح�سن التعليل وجم�ليته الأدبية. 3-

الدرس السادس والعشرون

التوريُة وحسن التعليل
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اأوًل: التوريُة)1) 

التوريُة لغًة - م�صدر- وّريُت الخبَر توريًة: اإذا �صترُته, واأظهرُت غيره)2).

وا�صـــطالحاً: ه���ي اأن يذُك���َر المتكلُم لفظً� مفردًا له معني����ن: اأحدُهم� قريٌب 

غيُر مق�سوٍد ودللُة اللفِظ عليه ظ�هرٌة، والآخُر بعيٌد مق�سوٌد، ودللُة اللفِظ عليه 

�مُع: اأنَّه ُيريُد المعَنى القري���َب، وهو اإنَّم� ُيريُد المعنى البعيَد  ُم ال�سَّ ���ٌة، فيتوهَّ َخِفيَّ

بقرينٍة ت�سيُر اإليه ول ُتظهُره، وت�ستُره عن غير المتيقِظ الفِطِن، كقوِلِه - َتَع�َلى-: 

بقوِل���ِه جرحُت���م  {ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ})3)اأراَد 

يِت التَّوريُة اإيه�مً� وتخيياًل. معن�ُه البعيَد، وُهَو ارتك�ُب الذنوِب، ولأجِل هذا �ُسمِّ

اِق)4): - يِن الورَّ  الدِّ
ِ
وكقوِل �سراج

ِدي�������ُبَي����������ُروُم َح����ي�����َت����ُه َم������ َب�����ْي�����َن َق������ْوٍم
َ
ِل����َق�����ُء ال����َم����ْوِت ِع���ْن���َدُه���ُم الأ

َب��ِغ��ي�����ٌس َم���ْم���ُق���وٌت  ���ْع���ِر  ّ ال�������سِ َوَل��������ْو َواَف��������ى ب�����ِه َل����ُه����ُم »َحـــــِبـــــيـــــُب«َوَربُّ 

تْوا فيه ب�لعجيب الرائع الذي يدلُّ على �سف�َء الطبع 
َ
)1)  )ه���و ف���نٌّ َبَرَع فيه �سعراء م�س���ر وال�س�م في القرن ال�س�بع والث�من من الهجرة، واأ

�س�ليب الكالم(.
َ
والقدرة على اللعب ب�أ

الجوهري، ال�سح�ح، ج6، �س 23 - 25.  (2(
)3)  �سورة الأنع�م، الآية: 60.

)4)  عم���ر ب���ن محم���د بن ح�سن، اأبو حف�س، �سراج الدين الوراق 615 - 691 هــــ / 1219 - 1292 م �س�عر م�سر في ع�سره، برع في التورية 
وغيره� من اأنواع البديع ك�ن ك�تبً� لواليه� الأمير يو�سف بن �سب��سالر. له )ديوان �سعر( كبير، في �سبعة مجلدات، اخت�ر منه ال�سفدي 

)لمع ال�سراج- خ(، وله )نظم درة الغوا�س- خ(، )و�سرحه - خ(، توفي ب�لق�هرة.
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فكلمُة »َحبيـــٍب« -ُهَن�- َلَه� معني�ِن: اأحُدُهَم� »المحبوُب« وُهَو الَمعَنى القريُب 

�م  هِن ب�سبِب التَّمهِيِد لُه بكلمِة »بغي�س«، والث�ِني ا�سُم اأِبي تمَّ الَّذي َيَتب�َدُر اإَِلى الذِّ

ه  �عُر، ولكنَّ راَدُه ال�سَّ
َ
�ع���ِر وُهَو »حبيُب بـــُن اأَْو�س«، وَه���َذا المعنى بعيٌد. وَق���ْد اأ ال�سَّ

ى عنُه و�ستَرُه ب�لمعَنى القريِب. َف َفورَّ َتلطَّ

ثانيًا: ُح�ْصُن التعليِل

هَو اأْن ينكَر الأديُب �سراحًة، اأو �سمنً�، علَة ال�سيِء المعروفِة، وي�أِتي بعلٍة اأخَرى 

اأدبيٍة طريفٍة، لَه� اعتب�ٌر لطيٌف، وم�ستملٌة على دقِة النظِر، بحيُث تن��سُب الغر�َس 

ال���ذي يرم���ي اإليِه، َيعِن���ي اأنَّ الأدي���َب: يّدعي لو�سٍف عّل���ًة من��سبًة غي���َر حقيقيٍة، 

ولك���نَّ فيه���� ح�سنً� وطرافًة، في���زداُد بَه� الَمعَن���ى المراُد الَّذي َيرِم���ي اإليِه جم�ًل 

:Qو�سَرَفً�،كقوِل ابِن اأِبي الحديِد المعتزِلي)1) ِفي مدِح اأميِر الموؤمنيَن علّي

ن���ظ���ر وج��ه��ُه
َ
َخ����وف����ً� َف���ي���درك���ه ال���ح���ي����ء ف��ي��خ��ج��ُلَي�����س��ف��رُّ وج��ه��ي ح��ي��ن اأ

���م���� ِب������خ������ُدوِده م����ن ُح���م���رٍة ف���ك����أنَّ
)3(

ُل َتتحوَّ َدم����ي  م���ن  اإل��ي��ه���  َظ���لَّ���ت 

ف���رُة ِمَن الخوِف، وَهِذِه ِه���َي الحقيقُة وَم�  الحم���رُة تحدُث ِم���َن الَحَي�ِء، وال�سُّ

ي اإَذا ق�بلُت وجَه الممدوح  ه ينك���ُر َهِذِه الحقيقَة ويقوُل: اإنِّ تقت�سيِه الطبيعُة، ولكنَّ

بُب ِفي َذِل���َك اأنَّ دِمي الِّذي َذَه���َب ِمْن وجِهي  ا�سف���رَّ وجِه���ي واحمرَّ وجُه���ُه، وال�سَّ

ب�لخوِف انتقَل اإَلى وجِهِه ب�لَخَجِل.

)1)  عبد الحميد بن هبة اهلل بن محمد بن الح�سين بن اأبي الحديد، اأبوح�مد، عز الدين. 586 - 656 هـ / 1190 - 1258 م
ع�لم ب�لأدب، من اأعي�ن المعتزلة، له �سعر جيد واطالع وا�سع على الت�ريخ. ولد في الدواوين ال�سلط�نية، وبرع في الإن�س�ء، وك�ن حظيً� عند 

َي ببغداد. الوزير ابن العلقمي. ُتُوفِّ

)2)  هذان البيت�ن من احدى ق�س�ئده ال�سبع التي مدح به� الإم�م علي بن ابي ط�لب Q وهي من اأروع الق�س�ئد.
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وكقوِل ابِن الرومّي)1):

��َف��رَّ اإْذ َج��َن��َح��ْت م���� ُذك�����ُء َف��ل��ْم َت�����سْ
َ
اْلَح�َسناأ اْل��َم��ْن��َظ��ر  َذاَك  ِل��ُف��ْرَق��ِة  اإل 

بِب  نَّ ال�سم����سَ لم َت�سَفرَّ عن���َد الجنوِح اإَلى المغي���ِب لل�سَّ
َ
ف�ب���ُن الروم���ّي َيَرى اأ

ْت مخ�فَة اأْن تف�رَق وجَه الممدوِح. ه� ا�سفرَّ الكونيِّ المعروِف عنَد العلم�ِء، ولكنَّ

القواعد الرئي�سة

ْن َيْذُك���َر المتكلُِّم َلْفظً� ُمْفرًدا له َمْعَني�ِن، َقريٌب ظ�ِهر َغْيُر ُمَراٍد،  -
َ
التَّْورَيـــُة: اأ

َوَبعيٌد َخفيٌّ ُهَو الُمراُد.

���ْيِء اْلَمْعُروَفَة،  - ْمنً� ِعلََّة ال�سَّ َراَح���ًة اأْو �سِ ديُب �سَ
َ
ُح�صـــُن التَّْعِليـــل: اأْن ُيْنِك���َر الأ

َلْيِه )2). ُد اإِ ٍة َطريَفٍة ُتَن��ِسُب الَغَر�َس الَِّذي َيْق�سِ َدبيَّ
َ
تي بعلٍَّة اأ

ْ
َوَي�أ

ي، رومّي الأ�سل،  )1)  عل���ي ب���ن العب�����س بن ُجَرْيج اأو جورجي�س، الرومي. 221 - 283 هـ / 836 - 896 م �س�عر كبير، من طبقة ب�ّس�ر والُمَتَنبِّ
ك�ن جده من موالي بني العب��س. ولد ون�س�أ ببغداد، وم�ت فيه� م�سمومً� قيل: َد�سَّ له ال�سمَّ الق��سم بن عبيد اهلل -وزير المعت�سد- وك�ن 

اب���ن الروم���ي ق���د هج�ه. ق�ل الُمْرُزَب�ِنّي: ل اأعلم اأنه مدح اأحدًا من رئي�س اأو مروؤو�س اإل وع����د اإليه فهج�ه، ولذلك قّلت ف�ئدته من قول 

ال�سعر وتح�م�ه الروؤ�س�ء وك�ن �سببً� لوف�ته.

)2)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 237.
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ت������م������اري������ن

مثلة �صرحاً وافياً: 1-
َ
ا�صرح التوريَة في كلِّ مثال من الأ

اق: - َق�ل �سراُج الدين الورَّ

ق�����لَّ�����َد ِم��������ْن ن�����ْظ�����ِم�����ِه ال����ن����ُح����وراك�����ْم َق����َط����َع اْل����ُج����ُن����وُد م����ن ِل�������س����ٍن

������راٌج ������ع�����ٌر �������سِ َن�������������� ������سَ
َ
ُن�����ورا  َف�����ه������ اأ ِزْدَك 

َ
اأ ����ن���ي  ِل�������سَ ف�����ْق����َط����ْع 

وق�ل اأي�سً�: -

َغ��دْت ��وٌد  ���سُ و�سح�ِئفي  َخ��ْج��َل��ت��ي  و����س���ح����ِئ���ُف الأب��������رار ف���ي اإ����س���راقي��� 

����ٌب ِل���ي ف���ي ال��ق��ي���م��ِة ق�����َل لي اأَك������َذا ت��ك��ون ���س��ح���ئ��ُف »الــــــــــورَّاق؟«  وُم����ونِّ

وق�ل اأبو الح�سين الجزار: -

��� ������ُت ِح���ف����ظ���ً� واأْه������ُج������ُر الآداب���������؟ك��ْي��َف ل اأ���س��ك��ُر ال����ِج����زاَرة م��� ِع�����سْ

���ي���� الكالب�  وب����ه����� �����س�����رت اْل�����ك�����الُب ُت���رجِّ رُج�����و 
َ
اأ ُك��ن��ُت  ��ْع��ر  وب���ل�����سِّ ���ن��ي 

- : وق�ل بْدُر الدين الذهبيُّ

����������ل ن������������س�����ح ا وَه������ْج������راِرْف�������������ق�������������ً� ب����������ِخّ �������دًّ ب�������َل�������ْي�������َت�������ُه ��������سَ
َ
اأ

َف���������ردْدَت���������ُه ف�����ي ال�����ح������ل َن����ْه����را  واف������������������ك ��������س��������ئ�������ُل دْم���������ِع���������ِه

وق�ل ال�س�عر: -

������ُل������و؟ي��������� ع���������ذل��������ى ف������ي������ه ق�����������ْل ل���ي �������سْ
َ
اأ َك������ْي������ف  َب�����������َدا  اإِذا 

وك����������لَّ����������م����������� م�����������������رَّ ي������ح������ُل������وي����������ُم����������رُّ ِب����������������ْي ك�������������لَّ وْق�������������ٍت

و ق�ل ال�س�عر: -

����ج�����ُره����� ��ب��ِح اإِل��ي��ه���وري��������������سٍ وق������َف������ْت اأ�����سْ ��م��ُة ال�����سُّ ��ْت ن�����سْ وت��م�����سَّ

ح� ال�سُّ ��ْم�����ُس  ���سَ اأْوراَق����ه�����  ع��ل��ي��ه���  َط���ل��ع��ْت  ال����������ُوْرُق  ����ع����ِت  وقَّ ْن 
َ
اأ ب���ْع���د 
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- : �ميُّ ين الحمَّ يُر الدِّ وق�ل ن�سِ

����َج����ع ب����ل���م���دي���� �����ْرم�����َداُج���������������وُدوا ل����َن���������سْ ��������ِح ع����ل����ى ُع�������الُك�������ْم ������سَ

ح�������������س������ُن م������� ُت����َغ�����
َ
ُد ِع�����ْن�����د م������ ي�����َق�����ُع ال�����ن�����َدى  ف�����ل����ط����ي����ُر اأ �����������رِّ

اق: - وق�ل �سراج الدين الورَّ

�����ِة ���س���ئ��اًل ِح�����بَّ
َ
ط����الل الأ

َ
��ق��ي َث���مَّ ع��ه��دًا وم��ْع��َه��َداوق���ْف���ُت ب�����أ ودْم���ع���َي َي�����سْ

ِدي�����َرُه����ْم ى  روِّ
ُ

اأ �����ي  نِّ
َ
اأ ع��ج��ٍب  َدى  وِم�����ْن  ال�سَّ ل��ه��� 

َ
���أ ���سْ

َ
اأ حين  ِمنه�  ��َي  وح��ظِّ

وق�ل ابن الظ�هر: -

�����ك�����م ْر������سِ
َ
�����ْك�����ًرا ِل����َن���������س����م����ِة اأ �����ْه������سُ �����ى َت�����ِح�����يَّ ك������م َب������لَّ������َغ������ْت ع�����نِّ

ح��������
َ
اأ ح�����ِف�����َظ�����ْت  اإِن  غ�����������ْرَو  �����ْه  ل  ِك�����يَّ دي��������َث ال�����ه�����وى ف����ه����ي ال�����ذَّ

وق�ل ابن ُنب�ُتَة الم�سرّي: -

�����ب�����ُه ِم�������ْب�������رًدا �������ْه�������ُر ُي�����������سْ ����َدى وال�������نَّ ال���������سَّ ي����ْج����ُل����و  َذا  ْج�������ل 
َ
ِف�������الأ

بيات الآتية: 2-
َ
ْح ُح�ْصَن التعليل في الأ َو�صّ

ق�ل ابن ُنَب�تة: -

��ِف��رارال���ْم ي����َزْل ْج�����وُده ي���ُج���وُر ع��ل��ى اْل��م���ِل ا���سْ ���َر  �����سَ ال��نُّ َك�����س���  ْن 
َ
اأ اإِل����ى 

وق�ل �س�عر الح�كم يمدُح وُيعلل لزلَزاٍل حدَث بم�سَر: -

ِبه� ُي���راُد  َك��ْي��ٍد  ِم��ن  ُر  ِم�سْ ُزل��زَل��ْت  ���ْت م���ْن ِع����ْدِل����ِه َط��رب���م�  واإن���م���� َرَق�������سَ

ق����ل عبد الملك بن اإدري�س الحريرّي وك�ن بين يدي المن�سور اأبي ع�مر في  -

ح�ِب ت�رًة، وهو: ليلة يبدو فيه� القمر ت�رًة ويختفي ب�ل�سَّ

ح��ي��ن��ً� ي���ل���وُح  ���م����ِء  ال�������سَّ َب�������ْدَر  َرى 
َ
���َح����َب����اأ وي����ب����ُدو ث�����مَّ ي���ل���ت���ِح���ُف ال�������سَّ

ى ت�����ب�����دَّ  ������� ل������مَّ ��������������ه  لأنَّ ��َت��ْح��ي��� وغ���َب���وذاَك  ب�������س���َر وج���ه���َك ا���سْ
َ
واأ
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ة : - ق�ل ابن قالق�س   في و�سف فر�س اأْدهم ِذي غرَّ

����واَد َل�����ْوٍن ده���������َم ك�����ل����ُغ����راِب �����سَ
َ
َج����َن�����ُحواأ ول  ي�������ِح  ال������رِّ م�����َع  َي���ط���ي���ُر 

������ى ���ب����ُح ك���������س�����ُه ال�����لَّ�����ْي�����ُل ����س���م���ل���ت���ُه وولَّ ���َل ب����ي����َن ع���ي���ن���ي���ِه ال�������سَّ ف���ق���بَّ

ة: - ل   ذي ُغرَّ ْعِدي في فر�س محجَّ وق�ل ابن ُنَب�َتَة ال�سَّ

ْدَه������������ُم ي�������س���َت���ِم���دُّ ال���ّل���ي���ُل ِم���ْن���ُه
َ
����  واأ وَت����ْط����ُل����ُع ب����ْي����َن ع���ْي���ن���ْي���ِه ال���ّث���ريَّ

��ب���ِح ي��ِط��ي��ُر َزْه���ًوا ���  ���س��َرى َخ��ْل��َف ال�����سَّ ف�����������اَلَك ط��يَّ
َ

وَي�����ْط�����وي َخ����ْل����َف����ُه الأ

����َك اْل����َف����ْوِت ِم��ْن��ُه ���ى  ف��ل��م��� َخ������َف َو�����سْ ���ث ب�����ْل����َق����واِئ����ِم وال���ُم���ح���يَّ ���بَّ َت�������سَ

- : َج�ِنيُّ رَّ
ُ
وق�ل الأ

ففي م���ن  ال��زَّ َتق�سيَر  �سِنيُعك  ب��ي��ِع ُط��ل��وُع ال���وْرِد ِم��ن َخَجلاأْب��دى  وق��ِت ال��رَّ

وق�ل بع�سهم يرثي ك�تب�: -

���ُب َف���ْق���َدَك ���س���ِل��ف��ً� ��َع��ر ال��ُك��تَّ ����ْت ِب�������س���ّح���ِة ذل������َك الأي��������ُما���س��َت�����سْ وَق���������سَ

ِويُّ ك����آب���ًة دِت ال����������دُّ �����وِّ ���ّق���ِت الأق������الُم ف�����ِل�����ذاَك ������سُ اأ����س���ف���ً� َع���َل���ي���ك و����سُ

وق�ل اآخُر:

َوْردٌة ال��ح��دائ��ق  ِم���َن  اإَل���ْي���َك  واأَت������ت������َك َق����ْب����ل اأوان�����ه������ َت��ْط��ِف��ي��ال  ���س��ب��َق��ْت 

عْت فجمَّ ْت����ك 
َ
راأ اإِْذ  ب��َل��ْث��ِم��َك  َف���م���َه���� اإَِل������ْي������َك َك����َط�����ِل����ب َت��ق��ب��ي��اَلَط��ِم��ع��ْت 

ق�ل اأبو الح�سن النوبختي: -

ِق��ِه ��وُّ َت�����سَ ِم����ْن  اإِلَّ  ال���ب���ْدُر  ي��ْط��ُل��ع  ��َراَل  �����سِ اإل��ي��ك ح��َت��ى ي��واف��ي وْج��َه��َك ال��نَّ

وق�ل ال�س�عر:  -

بدْمِعه� َق��ِدي��م��ً�  ْن��ي���  ال��دُّ َف��ْق��َدَك  ُط��ْوف���ُن  بكْت  ْه��ِر  ال��دَّ �َس�ِلِف  في  له�  فك�َن 
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من �صعرائنا:  اأب� اإ�صماعيل العل�ي)1)

اأب���و اإ�سم�عيل محمد بن علي بن عبد اهلل بن العب��س بن الح�سن بن عبيد اهلل 

بن العب��س بن الإم�م اأمير الموؤمنين علي بن اأبي ط�لب )�سلوات اهلل عليهم(.

ق����ل المرزب�ني في )معج���م ال�سعراء( �س435: �س�عر يكث���ر الفتخ�ر ب�آب�ئه 

ر�سوان اهلل عليهم، وك�ن في اأي�م المتوّكل وبعده دهرًا، وهو الق�ئل:

اأك���ف���ه���م ت���ن���دي ب���ج���زل ال���م���واه���بواإّن��������ي ك���ري���م م����ن اأك���������رم ����س����دة

ن�عل واأف�����س��ل  يحفى  م��ن  خ��ي��ر  غ�لبه��م  اآل  م��ن  ال��ع��رب  ه�سب  وذروة 

المج�نبه���م ال��م��ن وال�����س��ل��وى ل����دان ب��وده��م ال��ع��دو  ح��ل��ق  ف��ي  وك���ل�����س��م 

وله:

ال�سزرب���ع���ث���ت اإل����ي����ه����م ن������ظ�����ري ب��ت��ح��ي��ة ب�لنظر  الأع��را���س  لي  ف�أبدت 

ال��ردى على  اأوف��ت  النف�س  راأي��ت  �سبريفلم�  ف�أ�سلمني  �سبري  اإل��ى  فزعت 

وله: 

عمه واب���ن  الم�سطفى  وزي���ر  ع��ل��ي ���س��ه���ب ال��ح��رب ف��ي ك��ل ملحموج���دي 

ق����ح���م اأول  ك�������ن  ب����ب����در  !؟األ����ي���������س  المقحم  ه���م  ال�سيف  بحد  يطير 

رب����ه ووح���������د  ����س���ل���ى  م�����ن  وزم�����زمواأول  ال��ح��ط��ي��م  زوار  واأف�������س���ل 

اأحمد ق���م  اإذ  ال���دوح  ي��وم  بتهمهمو���س���ح��ب  ل  ال�����س��وت  ب��رف��ع  ف���ن����دى 

ال�سيخ الأميني، الغدير، ج3، �س 1.  (1(
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المكلمج��ع��ل��ت��ك م���ن���ي ي����� ع���ل���ي ؟ ب��م��ن��زل النجيب  مو�سى  م��ن  ك��ه���رون 

���س���رق ذر  م����  اهلل  ع��ل��ي��ه  واأوف����ت ح��ج��ور ال��ب��ي��ت اأرك����ب محرم ف�����س��ل��ى 

اأم� اإذا افتخر اأبو اإ�سم�عيل ب�آب�ئه ف�أّي اأحٍد يولده اأولئك الأك�رم من اآل ه��سم 

ف���ال يكون حقً� ل���ه اأن يط�أ ال�سم�ء برجله؟ واأي �سريف يك���ون المحتبي بفن�ء بيته 

قمر بني ه��سم اأبو الف�سل ثم ل تخ�سع له قمة الفلك مجدًا وخطرًا؟ ف�إن افتخر 

المتّرِج���م بهوؤلء فقد تبّجح بنجوم الأر�س واأعالم اله���دى، ومن�ر الف�سل و�سوى 

الإيم�ن.



أهداف الدرس

الدرس السابع والعشرون

 أسلوُب الحكيِم
وتأكيد المدح بما يشبه الذم

اأن يتعّرف اإلى معنى اأ�سلوب الحكيم في البالغة. 1-

اأن يتعّرف اإلى اأق�س�م اأ�سلوب الحكيم. 2-

اأن يتعّرف اإلى اأ�س�ليب ت�أكيد المدح بم� ي�سبه الذم. 3-
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أسلوُب الحكيِم:

َث المخ�َطَب اأو ال�س�ئل بغيِر م� يتوقُع، فقد يخ�طُبَك اإن�س�ٌن اأو ي�س�أُلك  هَو اأْن تحدِّ

�س�ئ���ٌل َعْن اأمٍر ِمَن الأموِر، فتجُد ِم���ْن نف�ِسَك َمْياًل اإَلى الإعرا�ِس َعِن الخو�ِس ِفي 

�ِئَل اأعجُز  وؤاِل لأغرا�ٍس كثي���رٍة، مْنه� اأنَّ ال�سَّ مو�س���وِع الحديِث اأو الإج�بِة عِن ال�سُّ

ِم���ْن اأْن َيفَه���َم الجواَب َعَلى الوجِه ال�سحيِح، واأنَّه يْجُم���ُل به اأْن يْن�سرَف عنُه اإَلى 

اأي ول  َك ِفي الرَّ محدثَّ
ُ
ظ���ِر فيَم� ُهَو اأنفُع َل���ُه واأجَدى عليِه، ومنَه� اأنَّك ُتخ�ِل���ف  النَّ

تريُد اأن تجبَهه براأِيك فيِه، وِفي تلَك الح�ِل واأمث�ِلَه� َت�سرُفه ِفي �سيٍء من اللَّب�قِة 

ر  َع���ِن المو�سوِع الَّذي هَو فيِه اإَلى �سرٍب ِمَن الحديِث َتراه اأجدَر واأوَلى)1). وقد ُعبِّ

عن���ه ف���ي بع�س الم�س�در ب�أّنه »تلّقـــي« ال�س�ئل بغير م� يتطّل���ب، وال�س�مع بغير م� 

يترّقب.

وهَو نوَعاِن:

���� اأْن تتج�هَل �س���وؤاَل المخ�َطِب، فتجيُبه عْن �س���وؤاٍل اآخَر لم ي�س�أْله،  الأوُل: اإمَّ

كقوِلِه - َتَع�َل���ى-: {ھ  ے   ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ})2)، 

، وهِذِه م�س�ألٌة  فق���ْد �س�أُلوا َعن الهالِل َم���� َب�ُلُه يبُدو �سغيرًا فيكبُر ثمَّ يعوُد كَم� َبَداأَ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 243.
)2)  �سورة البقرة، الآية: 189؛ والمذكور في ال�سرح اأحد وجوه تف�سير الآية.



ِمن م�س�ِئِل علِم الَفَلِك ُيحت�ُج ِفي َفهِمَه� اإَِلى درا�سٍة دقيقٍة طويلٍة، َف�سَرَفهم القراآُن 

الكري���ُم َعن َهَذا ِبَبَي�ِن اأنَّ الأهلَة و�س�ِئُل للتْوقي���ِت ِفي المع�مالِت والعب�داِت، اإِ�س�رًة 

منُه اإَلى اأنَّ الأَوَلى ِبِهم اأْن َي�س�أُلوه َعن َهَذا، واإَِلى اأَنَّ البحَث ِفي العلوِم َيِجُب اأْن ُيْرج�أَ 

قلياًل،  َفَقد ك�َن �سوؤاُلُهم َعِن ال�سبِب، وك�َن الجواُب عن الحكمِة من تغيُِّر الأهلَِّة وِهَي 

. مواقيُت للن��ِس والحجِّ

���� اأْن تحمَل كالَمه على غيِر م���� ك�َن يق�سُده ويريُده، وفي هذا توجيٌه  الثانـــي: اإمَّ

�ِعِر:  للمخ�َطِب اإلى َم� َينبِغي عليِه اأْن ي�س�أَل عنه اأو يق�سَده من كالمِه ، كقوِل ال�سَّ

خ�ْسيًة  ل��ن���ه 
َ
���س���أ ال��ن���ِع��ي  َن��َع��ى   ��� اأم��ط���ِرول��مَّ َت�سك�ُب  البْين  خ���وَف  وللعْين 

الُعاَل ح�جَة  ى  َق�سَ قلن�  ق�سى!  ج���َب 
َ
َف���َخ����ِر )1)اأ ��ى ! ق��ل��ن��� ب��ك��لِّ  ف���ق����َل م�����سَ

� المتكلُِّم  ـــى« على اإنج�ِز الحوائِج وق�س�ِئه����، اأمَّ فق���د حمَل المخ�طُب كلمَة »ق�صَ

ـــى« اأراَد المتكلِّم »مـــاَت« وحمَله� المخ�َطُب  فق�س���َد منه الموَت، وكذل���ك قوله »م�صَ

على اأنَّه ذهَب ب�لف�سِل، ولم يدْع لأحٍد �سيئً�.

مَّ  تأكيُد المدِح بَِما يُشِبُه الذَّ

ُة اأ�صاليَب, نذُكُر ِمْنَها: وَلُه عدَّ

الأ�صــــلوَب الأوَل: اأْن ي�ستثَن����ى م����ن �سفِة ذمٍّ منفيٍة عن ال�س����يِء �سفَة مدٍح بتقديِر 

دخوِله� فيِه، كقوِلِه - َتَع�َلى-:{ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ })2)، 

�ِعِر)3): وكقوِل ال�سَّ

����������ُه نَّ
َ
������َوى اأ ���ْب���ِه���ِهل����ي���������سَ ب�����ه ع����ي����ٌب �������سِ ����سِ ع���ل���ى  ال����َع����ْي����ُن  َت�����َق�����ُع  ل 

)1)  ق�سى: من مع�نيه� م�ت، واأدى، وم�سى: من مع�نيه� م�ت؛ وم�سى بكذا: ذهب به واخت�ّس.
)2)  �سورة الواقعة، الآيت�ن: 26-25.

)3)  وهو ال�س�عر ابن الرومي.
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ر كالَم���ه بنفي العيِب ع�م���ًة َعْن ممدوِحِه، ث���مَّ اأَتى َبعَد َذل���َك ب�أَداِة  فق���د �سدَّ

نَّ هن�َك عيبً� ِف���ي الممُدوِح، واأَنَّه  �ِمِع اأَ ا�ستثن����ٍء ِهَي »�صـــوى« َف�َسَبَق اإَلى وه���ِم ال�سَّ

داِة ال�ستثن�ِء  �مَع لْم يلبْث اأَْن وَجَد َبعَد اأَ �سيكوُن جريئً� ِفي م�س�رحِتِه ِبِه، ولكنَّ ال�سَّ

�عَر خدَع���ه، فلْم يذكْر عيبً�، بْل  �سف���َة مدٍح، فراَع���ُه َهَذا الأ�سلوُب، َوَوَجَد اأنَّ ال�سَّ

. مَّ ِم الذَّ َل ِفي �سورٍة َتَوهُّ اأّكَد المدَح الأوَّ

الأ�صـــلوَب الثاِنـــي: اأْن  ُيثب���َت لل�سيِء �سفَة م���دٍح، وي�أتَي بعده� ب����أداِة ا�ستثن�ٍء 

تليه� �سفُة مدٍح اأخرى كقوِل ر�سوِل اهلِلP: »... واأَنا اأف�صُح الَعَرِب بيَد اأنَّي ِمْن 

ه اأف�سُح الَعَرِب،  َف َنف�َسُه ب�سفٍة ممدوحٍة، وِهَي اأنَّ قري�ـــس«)1) ف�إنَّ النب���يَّ P َو�سَ

���ه �سيذُكُر بعَدَه�  �مُع، وظنَّ اأنَّ داِة ا�ستثن����ٍء، فُدِه�َس ال�سَّ ���هP اأََت���ى بعَدَه� ب�أَ ولكنَّ

ْت نف�ُس���ُه ِحيَن َوَجَد �سفًة ممدوحًة َبعَد  �سف���ًة غيَر محبوبٍة، ولكْن �ُسْرَع�َن َم� هداأَ

اأَداِة ال�ستثن�ِء، وِه���َي اأَنَّه ِمْن قري�س، وقري�ُس اأَف�سُح العرِب غير من�َزعين. فك�َن 

. مِّ ل ِفي اأُ�سلوٍب اأَلَف الن��ُس �سم�َعه ِفي الذَّ ذلَك توكيًدا للمدِح الأوَّ

تأكيُد الذمِّ بما يشبُه المدَح 

تاأكيُد الّذم بما ُي�صبُه المدَح �صربان:

الأوُل: اأْن ُي�ستثَن���ى من �سفِة مدٍح منفيٍة عن ال�سيء، �سفَة ذمٍّ بتقدير دخوله� 

�ِعِر: فيه�،  كقوِل  ال�سَّ

اإل ال�����م�����ن�����زل  ف������ي  �����ن  ُح�����������سْ اأن�������ه م���ظ���ل���ٌم ����س���ّي���ق ال���ح���ج���راتل 

، ثمَّ يوؤَتى بعَدَه� ب����أداةِ ا�ستثن�ٍء، تليه� �سفُة  الثانـــي: اأْن ُيثَب���َت ل�سيٍء �سفَة ذمٍّ

�ِعِر: ذمٍّ اأخَرى، كقوِل ال�سَّ

������َب�������ِع ������س�����وى اأن�������ُه ج�����ب������ٌن ي�����ه�����وُن ع���ل���ي���ه ال�����ه�����واُنل����ئ����ي����ُم ال������طِّ

)1)  الميرزا النوري، م�ستدرك �سفينة البح�ر، ج 8، �س 203.



القواعد الرئي�سة

���� بَتْرِك �سوؤالِه والإِج�بِة عن  مَّ ُبُه، اإِ ي اْلُمَخ�َطِب بِغير م� َيَتَرقَّ �ْسل���وُب الحكيِم َتَلقِّ
ُ
اأ

ُه ك�ن  نَّ
َ
�س����َرًة اإلى اأ ُد، اإِ � بَحْمِل كالِمِه َعَلى غي���ر م� ك�َن َيْق�سِ ْل���ُه، واإِمَّ

َ
�س���وؤاٍل لم َي�ْس�أ

َد هذا اْلَمْعَنى)1). ْو َيْق�سِ
َ
َل هذا ال�سوؤال اأ

َ
ن َي�ْس�أ

َ
َيْنَبغي له اأ

 بم� ُي�ْسبُه الذّم �سرب�ن: -
ِ
ِكيُد اْلَمْدح

ْ
َت�أ

َفُة َمْدٍح. ٍة �سِ َفة َذمٍّ َمْنِفيَّ اأْن ُي�ْسَتثَنى ِمْن �سِ اأ- 

َفُة َمْدح اأْخَرى. َفُة َمْدٍح، وُيوؤَتى َبْعَده� ب�أَداِة ا�ْسِتْثَن�ٍء َتِليَه� �سِ ن ُيْثَبَت ِل�َسيٍء �سِ
َ
اأ ب- 

ّم بم� ُي�ْسبُه المدَح �سرب�ن: - ِكيُد الذَّ
ْ
ت�أ

. َفُة َذمٍّ ٍة �سِ َفِة َمْدٍح َمْنِفيَّ اأن ُي�ْسَتْثَنى ِمْن �سِ اأ- 

ْخَرى.
ُ
َفُة َذمٍّ اأ َداِة ا�ْسِتْثن�ٍء َتِليَه� �سِ

َ
َتى َبْعدَه� ب�أ ، ُثمَّ ُيوؤْ َفُة َذمٍّ اأْن ُيْثَبَت ِل�َسْيٍء �سِ ب- 

ت������م������اري������ن

مثلة الآتية: 1-
َ
بيِّن كيف جاَء الكالُم على اأ�صلوب الحكيم في الأ

ق�ل ال�س�عر: -

ْل���ُت���ُه
َ
ت����ي����ُت ل�����س���ِح��ب��ي و����س����أ

َ
ف����ي َق�����ْر������سِ دي�����ن������ٍر لأم��������ٍر ك����َن����ول���ق���ْد اأ

َح����َوْت م���  داري  واهلِل،  ج���َب��ن��ي: 
َ
اإن�������س����ن����  ف���أ ول  ل������ُه  ف���ق���ل���ُت  ع���ي���ن���ً�، 

ْنَعُم ب�لع�فيِة. -
َ
: كم �ِسنَُّك؟ فق�ل: اإِني اأ

ٍ
قيل ل�سيٍخ َهِرم

ْن تجوَد ب�لموجوِد. -
َ
 قيل لرجٍل: م� الغَنى؟ فق�ل: الجوُد اأ

)1)  علي الج�رم وم�سطفى اأمين، البالغة الوا�سحة، �س 243.
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ِحبُّ للن��ِس م� اأِحبُّ لنف�سي. -
ُ
�ُسئَل غريٌب عن دينِه واعتق�دِه، فق�ل: اأ

ِميٌن، وثَقُة الن��س بي عظيمٌة. -
َ
�ُس م�لك؟ فق�ل: اإِني اأ

ْ
قيل لت�جٍر: كْم راأ

ق�ل ال�س�عر:  -

ي�������ْوم�������ً� ف��������أْظ�������َه�������َر اْل������َع������َج������ْبط������ل������ب������ُت ِم��������ن��������ه ِدْره�����������م�����������ً�

������ٍة ِف�������������سَّ ِم��������������ْن  َذا  ه�������ْبوق���������������ل  ال�������ذَّ ِم�����������َن  ل  �����ن�����ُع  ُي�����������سْ

ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئ    ىئ  ی   -  ..} تع�ل���ى:  ق����ل 

.(1(
ی  ی  ی}

كيد المدح بما ي�صـــبه الّذمَّ وعك�ِصـــِه ومع ذكر  2-
ْ
بيِّن ما في الأمثلة الآتية من تاأ

ال�صرب الوارد:

وق�ل ال�س�عر:  -

����ي ق�����س��ْدُت��ُه ه�����اًل وَم��ْوِط��َن��� ول َع���ْي���َب ف��ي��ِه غ��ي��َر اأنِّ
َ
�������ُم اأ يَّ

َ
ْن�����س��ْت��ِن��َي الأ

َ
ف���أ

ّنهم �س�دٌة اأمج�د. -
َ
هم فْر�س�ُن الكالم اإِل اأ

�����ًة ���ي���َن ِرقَّ ْك����ب�����ِد ال���ُم���ِح���بِّ
َ
���ُخ���وُروج������وٌه ك�����أ ���ه���� ي������وَم ال����ِه����َي�����ِج ����سُ ول���ك���نَّ

- : ريُّ ق�ل ابُن ُنب�تة الِم�سْ

���س��ُي��وَف��ُك��ْم اأنَّ  غ��ي��َر  فيكم  َع��ْي��َب  ����ِة وال���َوَط���ْنول  ح����بَّ
َ
��ي���ِن الأ ُت���َع����ُب ِب��ِن�����سْ

وق�ل التنوخي: -

ُه. - نهم ل يعرفوَن للج�ر حقَّ
َ
ل ف�سَل للقوم اإِل اأ

نه مبَتَذُل المع�ني. -
َ
 الكالُم كثيُر التعقيِد �ِسَوى اأ

)1)  �سورة البقرة، الآية: 219.
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ُق الُحُجَراِت. -  ل ُح�ْسَن في المنزل اإلَّ اأنه ُمْظلٌم �سيِّ

ين الحّلي: - ق�ل �سفيُّ الدِّ

بهْم ِزيَل  النَّ نَّ 
َ
اأ ��َوى  ���سِ فيهْم  َع��ْي��َب  والح�َسِم  ل  ْوط�����ِن 

َ
والأ ْه���ِل 

َ
الأ ع��ِن  َي�سلو 

نهم يعيبوَن زم�َنهم والعيُب فيهم. -
َ
ل خيَر في هوؤلء القوم اإِل اأ

وق�ل جعفر القر�سي  -

�����ُه اأنَّ َع����ْي����َب ف��ي��ه لم������رٍئ غ���ي���َر  ْن���ي���� ول���ْي�������َس ُي���ع����ُبول  ت����َع�����ُب ل����ُه ال���دُّ

وق�ل ال�س�عر: -

وال��َف�����س���ِئ��ُلُت����َع����دُّ ُذن����وب����ي ِع���ْن���د َق������وٍم َك���ِث���ي���رًة ال��ُع��ال  ل  اإِ ِل���ي  َذْن����َب  وَل 
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من �صعرائنا: دعبل الخزاعي)1).

اأبو علّي ِدعبل بن علّي بن رزين الُخَزاِعّي، ولد في ع�م 148 ه  / 765 م. �س�عر 

�سهي���ر مع���روف. بيته بيت علم وف�س���ل واأدب، وق���د روي: اأّن ر�سول اهلل P  قد 

دع� لجّده الأعلى بديل بن ورق�ء اإذ ق�ل فيه: » زادك اهلل جماًل و�صوؤدداً واأمتعك 

َوُوْلـــَدَك«. ك�ن كثي���ر الأ�سف�ر، يخ���رج فيغيب �سنين يدور الدني����، وقد �س�فر اإلى 

ال���رّي والحج�ز وخرا�س�ن. امت�ز ف���ي حي�ته بخ�س�ل اأرب���ع: ته�لكه في حّب اأهل 

بيت الرحمةR، ونبوغه في ال�سعر والأدب والت�أريخ وم� كتب في ذلك، وروايته 

للحدي���ث وقد روي عن���ه، وعالقته ب�لخلف�ء والخالفة مّدًا وجزرًا، مع م� في ذلك 

م���ن تنّدره ب�لنكتة والطرفة. اغتيل ف���ي الأهواز ب�أمر م�لك بن طوق في قرية من 

نواح���ي ال�سو����س بعد �سالة الع�س�ء وك�ن يومه� ابن ثم����ن وت�سعين M. وله في 

رث����ء اأب���ي عبد اهلل الح�سي���ن Q ق�سي���دة ذاع �سيته� وا�ستهرت عل���ى األ�سنة 

 Q �ال�سيع���ة اإلى يومن� هذا؛ ذه���ب  �س�عرن� اإلى في�س النب���ّوة، الإم�م الر�س

ليتبّرك بم�س�هدته ويت�سّرف ب�لمثول بين يديه، حيث خلع اأبو الح�سن Q عليه  

وّية. وقد اأن�سده�  ه وخ�َتمً� من خواتمه بف�ّس عقيق ودراهم َر�سَ قمي�سً� من ُقُم�سِ

بح�سور الإم�م الر�س� Q فق�ل فيه�:

َدْم����������َع ال����َع����ي����ِن ف�����ي ال�����َوَج�����ن������ِتَب��َك��ي��ُت ِل��َر���س��ِم ال�����داِر ِم���ن َع���َرف����ِت

ب�َبتي �سَ َوه�َجت  بري  �سَ ُع��رى  ُر�����س����وُم ِدي�������ٍر َق����د َع���َف���ت َوِع������راِتَوَف��كَّ 

َوَم����ن����ِزُل َوح�����ٍي ُم��ق��ِف��ُر ال��َع��َر���س���ِتَم����داِر�����سُ اآي�������ٍت َخ���َل���ت ِم���ن ِت�����الَوٍة

ِمنًى ِم��ن  ِب���ل��َخ��ي��ِف   ِ
َ

اهلل َر���س��وِل  َوِب����ل���ُرك���ِن َوال��َت��ع��ري��ِف َوال���َج���َم���راِتِلآِل 

���ي���ِن َوَج���ع���َف���ٍر ال��َث��ِف��ن���ِتِدي�������ُر َع���ِل���يٍّ َوال���ُح�������سَ َوال�������س���ّج����ِد ذي  َوَح����م����َزَة 

)1)  ال�سيخ ال�سدوق، عيون اخب�ر الر�س�، ج1 �س 295.
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��الِة َوِل��ل��ُت��ق��ى ��ن���ِتَم����ن�����ِزُل ك����َن���ت ِل��ل�����سَ ��وِم َوال��َت��ط��ه��ي��ِر َوال��َح�����سَ َوِل��ل�����سَ

ه��ُل��ه���
َ
��ت��ي َخ���فَّ اأ ِل ال����داَر الَّ

َ
��َل��واِتِق��ف��� َن�����س���أ ��وِم َوال�����سَ َم��ت��ى َع��ه��ُده��� ِب���ل�����سَ

الى اأن يقول:

ًل ��ي��َن َم��َج��دَّ ف����ِط���ُم َل��و ِخ��ل��ِت ال��ُح�����سَ
َ
��طِّ ُف����راِتاأ َوَق����د م�����َت َع��ط�����س���ن��ً� ِب�����سَ

ِعنَدُه ف���ِط��ُم-   - ال��َخ��دَّ  َلَلَطمِت  ج���َري���ِت َدم���َع ال��َع��ي��ِن ف��ي ال��َوَج��ن���ِتاإَِذن 
َ
َواأ

َوانُدبي الَخيِر  ابَنَة  ي�  قومي  ف���ِط��ُم 
َ
ر�������سِ َف�����الِةاأ

َ
����َم����واٍت ِب�������أ ُن����ج����وَم �����سَ

خ��������رى ِب��َط��ْي��َب��ٍة
ُ
���َل���وات���يُق���ب���وٌر ِب���ك���وف����ٍن َواأ خ����������رى ِب����َف����خٍّ ن����َل���ه���� ����سَ

ُ
َواأ

َمَحلُّه� ال��ج��وَزج���ِن  ر����سِ 
َ
ِب����أ خ����رى 

ُ
َوَق����ب����ٌر ِب���ب����َخ���م���را َل�����دى ال���ُق���ُرب����ِتَواأ

����ٍة ��َن��ه��� ال���َرح���َم���ُن ف��ي ال��ُغ��ُرف���ِتَوَق�����ب�����ٌر ِب����َب����غ����داٍد ِل���َن���ف�������سٍ َزِك����يَّ ��مَّ َت�����سَ

لحق لك بهذا المو�س���ع بيتين بهم� تم�م 
ُ
ق����ل له الإم�م الر�س���� Q: اأفال اأ

 :Qق�سيدتك؟ فق�ل: بلى ي� ابن ر�سول اهلل، فق�ل

م��ن م�سيبٍة ل��ه���  ي���  ِب��ُط��و���سٍ  ����ُد ف���ي الأح�������س����ء ب����ل���ُح���ُرَق����ِت وق��ب��ر  َت����َوقَّ

ق�ئمً� اهلل  يبعَث  ح��ّت��ى  الح�سر  ي�����ف�����ّرُج ع���ّن���� ال����ه����مَّ وال�����ُك�����ُرَب������ِت  اإل���ى 

فق����ل ِدعب���ل: ي� ابن ر�س���ول اهلل هذا القب���ر اّلذي بطو�س قبر م���ن هو؟ فق�ل 

الر�س� Q: قبري ول تنق�سي الأّي�م واللي�لي حّتى ت�سير طو�س مختلف �سيعتي 

وزّواري. األ فمن زارني في غربتي بطو�س ك�ن معي في درجتي يوم القي�مة مغفورًا 

له، ثّم نه�س الإم�م الر�س� Q بعد فراغ ِدعبل من اإن�س�د الق�سيدة.




