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 �1 ����� ا�)#��� وا���-�

 

: �د3ل  

ط��ر �ررھ� إ�� ا���ت 	�ر ا��دل  ��در ا�دو�� ا������� وا�د ������ �
�م ����( أ	��ء ا���د ا)����� ��ن أ'�� ا&دب وأ���ب ا��#�"ت �ن  ���ء ا�

/. ���ن و�3 إ ��ز ا�#رآن وا1�0وا /. ذ�ك و�ددت 	ز ��م و*�ر�ت 
.�ذاھ��م وآراءھم  

رأي إ�راھ�م ا�	ظ�م ا�ذي �رى �9ن ا�#رآن ا��ر�م �8ر : /��ن �ن ��ن ھذه ا5راء
83، وأن ا��رب ��	وا ?�در�ن  �� أن �9وا ��<�3 ��ن = ����ز ����03 و�

�ر/�م  ن ذ�ك �د�#� �	��3 و��9دا �ر�و�3 �� �ؤدي ر���� ر�3، /��. ھذا 
����ن أو 	ظر�� ا��ر/�)�را)  �ذھب ا��ر/�: (ب ھ�م ا�	ظ�م وھو أ�د ا��

.ا���ز��  

/�	�رى ��رد  ��3  دد �08ر �ن ا�����ء �ن ��	�م ا����ظ وا���?�	. و إ��م 
ا��ر��ن وا�10ر ا�رازي و�8رھم �����ث  ن �ّر إ ��ز ا�#رآن ھذا �ن ��� و�� 
�م �� �ر?� /. ��م ���ر �ن 1�ف ��ن أ'�� ا&دب /. ���ن و�وه ���ن ا�

8�� و�	�ل ?�ط3 �ن ا�����0 �ن ��� أ1رى، /	�?*ت آراءھم و��ر*ت ، ا��
�م ا�ذي ���( ��ن ا��ذو�� وا��زا�� و/ر�ق �رى  �/�	�م �ن �رى أن ر��ن ا�

�م ا�ذي �و�H /. ا��	طق و�ز�ن ����د�(�.أن ر��ن ا�  

�ل ذ�ك و�8ره ��ن ���� ��/�� أن ��0ت أ	ظ�ر أ'�� ا����8 وا����ن أن �*�وا 
�ون �����<�ن /. آداب ا��رب ?�ف و��ون إ����  	د ا"1��وا	�ن و*وا�ط �

�.�	<ورھ� و�	ظو��� �ر��� و�	�  

.و�ن ھذا 	�9ت  �وم ا����8 وا����ن   

) ھـ211ت،(" 	��م أ�دا ��ق أ�و  ��دة ���ر �ن ا��<	�: أول �ن دو!��-أ   
��ذ  �� �د ا�1��ل �ن أ��د ا��0راھ�دي��� /.  �م ) ھـ175ت، (�/#د و*( 

و��	3 ��س ا����ز ا�ذي 	�ر/3 /.  �م ا����ن، �ل ھو ) ���ز ا�#رآن(ا����ن ���ه 
و�1 /�3 ��( ا&��0ظ ا�. أر�د ��� �8ر ���	��� ا&����  �L�ب /. ا���أ��3 �
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 ����/��9ب �9	3 " ط���� �9	3 رؤوس ا����ط�ن"و?د �'ل �رة  ن ?ول = 
/���رب �م ر ا�Lول " و��	و	� زرق �9	��ب أ8وال"#�س ���ز �#ول ا�رئ ا�

�ذ�ك  ، �����داو�3 /. ؤ�ن �3 و ��	��#�#� وھو �8ر �و�ود /. ا�وا?( �
رؤوس ا����ط�ن ا�. " ���م ����� إ" =  ز و�ل، /��� ���ز  ن ا�1وف 

3�?� وا�#�O وا��.ء ا�ذي " �ر8ب أي أ�دا أن �راه أو �

  

)ا���-�(��ء ا�ذ�ن $�ن ��م ا�)9ل �1 و9( "وا�د ھذا ا�)ن أھم ا���ب ــ   

:ا���م ��د ا���در ا��ر��!�-1  

�1ض ا�#رن ا��1�س ھ�ري /و�د 	�درة ا��طن و	���L ا����Lء، وإ��م ���� 
ھـ  471ا����0ء أ�� ��ر  �د ا�#�ھر �ن  �د ا�ر��ن ا��ر��	. ا��و/� �	� 

����� ����. ا����	. وا����ن ��د أن �دل ا�ذي  �د�3 ا�0*ل /. و*( ا�#وا د ا&
��دا���را وأ��� ��ء ��	� /. ��( ���'ل ھذه ا�0	ون وإ?��� �	�ءھ�  �� أ�س 

���ن ھ���: ���	�، ور/( د �'���  �� أرض ���� " 	��ر /#�م �دو�	�� /. 
)�8�.، وأ��م �	��	�� �*رب ا&�<�� وا��واھد) د"'ل ا) ��ز(و) أ�رار ا��  

:ا���م ��ر < ا�ز��3ري-2  

ھـ 538ا��و/� �	�  ا�( أ<ر  �د ا�#�ھر أ��ذ ا���0ر�ن ��ر = ا�ز��1ري   
، 	�� /�3 	�و ا�Lرض ا��#�ود �ن ��0ر ا�#رآن وھو ) ا����ف(وأ�ّف ��0ره 

إظ��ر أ�راره و�رح و�وه إ ��زه و���ن و/�ء د"�3  �� ا��راد و��ف 
�دى ��� ا���ر  .��1'�3 و�زا��ه ا�. ا�9<ر ��� �� ��H ھذه ا��ر�� ا�

�م ���ض ظ��را، وأ	3 �ن ��ل إ�� �ك �9	�م �ن �9وا ��<�3 و�و ��ن ��*
ا��	ز�� إ" �ن أ�ه = /طرة ����� ورأ�� ����0، و/�را <�?�� و�رھ�	� ��ط�� 

�ح �3 �وا*O ا��رھ�ن و�د�( ا����ن، ���ن ��1'ص ا�را��ب، و�ط�'ف � ��
 3���ا&����ب ا�. ھ. �ن أ�رار ا�	ز�ل و��ذا أ��ن ا�ز��1ري /.  رض 

�م /. �<�را �ن �<�را �ن ?و�ا د ھذه ا�0	ون ا�. ا1ذھ� �ن ��ء ��ده د�ورا ��
���'���.  

3-�$�$�:أ�و ���وب �و�ف ا�  

�. ا��و/� �	� ��ھـ ��626ء ��د �ن #دم ذ�رھم ا����� أ�و ��#وب �و�ف ا��
 3����3 ا&'�� ?��3 /. ) �0�ح ا���وم(وأ�ّف �ا�ذي ��( /. ?��3 ا�<��ث ز�دة �� 
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0	ون وأ��ط ��<�ر �ن ?وا دھ� ا����<رة ور��� أ��ن ر�ب و�و��� �1ر ھذه ا�
�و�ب ، و/�ل /	ون ا����ن ا�<�<� ��*��  ن ��ض ��� ��ن �3 �ن وا�( 

.ا)ط�ع  ��  �وم ا��	طق وا�0���0  

�م ���و�و" أن ا��ؤ�ف أو�( �ط��ق أ����ب ا��رب  ��  �وم ا��و	�ن وا�ط
�ب �( �� ��	��� �ن ��د ا��ف ا���'�ت و���ن ا���#دات، ���ن �1ر �دار وا1

.أ1رج ��	�س /. ھذه ا�0	ون  

�ب آ1ر ���ه ) �0�ح ا���وم(و?د ا1�ر �ؤ�30 ھذا ���� �3�1 ) ا����ن(/. 
ب ���ورة �	�� ���1ص (�����3 ا�ن ���ك، و) ا�����ح(��ض ا��19ر�ن /. 

وھو �ؤ�ف ) �رح ا)�*�ح(و)ھـ 739ت، (�����3 ا�1ط�ب ا�#زو�	. ) ا��0�ح
���ل "�ن �	�ن ا���01. ��( /�3 1��� ا��0�ح  ود"'ل ا) ��ز ، وأ�رار 

.ا����8 ، و�ّر ا�����0  

:��9ء ا�د�ن ا�ن ا�&�ر-4  

 3����. �ؤ�ف ��0�ح ا���وم(��	�� ��ن ا��� ( Oإذا ���وز�ر *��ء ا�د�ن أ�. ا�0
ف ���ن ا&<�ر ا��زري ا��و/� �	� �ن ���د ا��و��. ا�����	. ا���رو

��3 ) ھـ637(�ب وا��� ر(��	ف ��ا�ذي ا��ل  �� ) ا��<ل ا���'ر /. أدب ا�
�<�ر �ن أ�واب �ك ا�0	ون وط�ق  ���� �<�را �ن آي ا�#رآن وا��	� ا�	�و�� وھ. 

.�	#�� ا��ز ���  ن ��'ر ا��ؤ��0ت  

وز�ر ) ھـ 596(� �	� و��ن أ��و�3 ����. أ��وب ا�#�*. ا��0*ل ا��و/
�ح ا�د�ن ا&�و�. ا�ذي ��	ت طر�#L� 3�ب  ���� ا���( وا��	�س و�8رھ� �ن �

.ا����	�ت ا��0ظ��  

 �8�و�ن ھذا 	�ب "�ن ا&<�ر /*ل ا���ق ��#��د ��ذا ا�0ن ا�<��ث �ن /	ون ا��
.أ" وھو ا��د�(  

��ن ھؤ"ء ا&'�� و�8رھم أ�رز �ن �1*وا ��رك ا����ن وا��0 �8���� وا��
و?ّ�دوا ��� ?وا د وو*�وا ��� ا&�س و ��وا ��� ا&���م و���		� أن 	�1ص 

:ا&���ب ا�دا/�� ��ذا /	#ول  

���و��  ���ء ا��رب وأ'�� ا���L ا���0ظ  �� ا&����ب ا��ر��� ا&���� �ن  -
.ا"	د<�ر و�ن <م ا���0ظ  �� ا���L ا��ر���  
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.م ا�	ظ�م و���و�� د�*��ا�رد  �� 	ظر�� ا��ر/� )�راھ� -  

ا���ف  ن �ر ���8 ا�#رآن وإ ��زه وإ�راز وإظ��ر ��1'�3 وأ�����3 -
.و�زا��ه  

 

 �1 ����� ا�)#��� وا���-�

 

 ا�)#��� �?� وا#ط���

ھل ا�����0 : ?د ���در إ�� ذھن ا�ط��ب ��ن �	�ول دروس ا����8 �ؤا" وھو
�ل �	���؟ و)���د �واب ��ف ھ. ا����8؟ أم أن ھ	�ك /رق ��	���؟ و��  �#�#�

��ف ��ذه ا&�'�� ��ت �زا��  ��	� أن 	#ف  	د �دود �ل �	��� و��ر/� 
*O ا�0رق و����ن ا&�ر� �� ���.��0و���� ��L وا�ط  

 1-ا�)#��� �?�:

�ف  ن ا�ظ�ور وا)��	� ����:���L� ����0 ���ن ��ددة   

 O�/ن وأ��ا� O�/ 3 ا�ر8و: ـ	.إذا أ1ذت  ��ا�� ��*	ت : ة ،  ?�ل �و
 ا�ر8وة ا���ن ا�O��0، أي ا��ّ�ن 

-Oا��� O�/<ل: أ�ا� ��	�ن: و�دأ *وءه و�	ا�ذي  � Oا��� O�/أ  

-��� 3	��� O�/. ����ر��� و�ا& � O�/أ :�	�3 �ن ا��L� ت��إذا �.  

، أي أ��ن �	. ?و"" وأ1. ھ�رون ھو أ/�O �	. ���	�"و��ء /. ا�#رآن   

 2-ا�)#��� ا#ط���:

�ب ّ�ھ. ا&��0ظ ا���	� ا�ظ�ھرة ، ا����درة إ�� ا��0م ،وا��9	و�� ا"����ل ��ن ا�
.وا���راء ����ن ��	��  

��م�م وا���.وھ. #( و��0 ������ وا�  

: 1#��� ا�$���-1  

�ون ا����� /���� إذا ���ت �ن  �وب أر���:  
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�ون ر?�#�  ذ��، 1: 1�و��� �ن 	�/ر ا��روف) أ#ل �ف  �� ا����ن و" 
����).ا�. ��	�ھ� ا�	0س(	0س أ1ف وأ��ن �ن ���� ا��ر�� :  �� ا���( /  

�ون ��9و/� ا"����ل) ب.1�وھ� �ن ا�Lرا�� أي   

�ون ������ �( ?وا	�ن ا��رف: 1�وھ� �ن ��0��1 ا�#��س ا��ر/.) ج.أي   

�ذ��� ا�	0س ، و: 1�وھ� �ن ا��راھ� /. ا���() د��س ���	��أي أن .  

 

:�!�1ر ا��روف- أ  

ھ. ��0 /. ا����� �	�م  	�� <#���  �� ا����ن و��و�� ا�	طق ���، و" *��ط 
و��ب . �ذ�ك �8ر ا�ذوق ا����م، وا���ور ا�ذي �	�9 �ن �زاو�� أ����ب ا����Lء

:ذ�ك �ر�( إ�� #�رب ��1رج �رو/�� وھو 	و �ن  

����: �!�1ر �د�د �1 ا�&�ل -�وھذا �ن ?ول ) 	��ت ر �ه ا)�ل(ا�ُ�ْ�1ُْ( : 
ر � ا���1( : أ را�. .ر�ت 	�?.  

  Yط�وج وھ. ا�#ر��: (ا�ط���� )��( ،  

)ا��و*( ا��1ن  �س ا�	� م أو ا&��س: (ا�ظش   

) �وت ا�*�0دع: (، ا�	#	#� )ا���ء ا��ذب ا���رد: (ا�	#�خ  :�!�1ر 3)�ف ا�&�ل -
�زرات )��Lر ا�رأس:(ا�����( �� ،) ::/. ?ول ا�رئ ا�#�س ) 0��ت�ر  

   �*ل ا��دارى /. �<	� و�ر�ل***  8دا'ره ���زرات إ�� ا��  

 

	زل ا���ط �رة 	زل ���و��  *�0'رأي  ��	��/ ���رھ� �ر0��ت إ�� ا��
�3 وھو و�ف ���ل ��ر ا��رأة /. ا���ھ�������طل ���ب دا1�3 و.و�رة   

 

: ا�?را�� �1 ا��)ظ) ب  

�ون ا����� �8ر ظ�ھرة ا���	� و" ��9و/� ا"����ل  	د 1ُ�ّص ا��رب و"  وھ.
:و��Lرا�� ����ن.  	د ا��و�ود�ن &ن �<�را ��� /. ا�����م 8ر���  	دھم  
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��ل �<�را  :أو�����ب ا���L وا�����م &	�� " �0�ش /. ا������ إ�� ��ث و
ب و��0م ���.	�ھ�<م ��دھ� ا����ث  	�� /. ھذه ا�  

����)ا�وادي: (، �رد�ل ) ا��طر: (، ا����ق ) ����: (���	0رة : �<ل   

ا������ إ�� ا�1ر�Y  �� و�3 ���د �� ��0م �	�� ا���	� ا��#�ود أي : &�!����
�����د�د ا���	� ا��#�ود �<ل  .L�	� .	��� ل  دة��: أن ا��0ظ� ا�وا�دة ?د 

.�ف ا&	ف/. و:  ��ّرج /. ?ول رؤ�� �ن ا��ّ��ج   

و/��ً�� و�ر�ً	� ��رَ��***       و�#�� و���ً�� �ز�ً��        

 

1�ف أ'�� ا���L . ھ. �#�� ا���ن، ا���0م ھو ا���ل: وا��ر�ن ھو ا&	ف، ا��#���/
��0ر ���� ��ر�� ./.  

�رى �9	�� �	�و�� إ�� �داد ��	( ا���وف ) ا����رة(/��ن در�د ���ب ���م 
	� � ا���وف ��ل د?� وا�واء /��� ��و/3 �ر���� ���� ���رج ��ن �#ن �

3� ���	.  

/�و �رى أ	�� �ن ا��راج أي أن ا&	ف ���3 ): ا����م(أ�� ا�ن ��ده ���ب 
��ر(وھذا ?ر�ب �ن ?و��م �رج = و��ك .. ا��راج /. ا��ر�ق وا�����ن ��� (

.أي �ُ�ن، �ّرج = و��ك أي ���3 و��	3  

�ف /. ا���	� "�د �ن و*( ?ر�	� دل أو /�ن أ�ل إزا�� ھذا ا   ���س وا"1
 ���� ./ �����ل ��	��ن ا��ز�ر )  ّزروه(��ر إ�� ا���	� ا��#�ود  .ا�

وھو ا��ظ�م أو ا)ھ�	� وھ�� ��	��ن �*�د�ن /��#ر�	� ز�ل ا���س �<ل ?و�3 
 �������� 	�روه دل  �� أن �" /��ذ�ن آ�	وا ��3 و ّزروه و	�روه"/ �	�

#�م �( ا�	�رة�. ّزروه أي  ظ�وه و��س أھ�	وه &ن ا)ھ�	� "   

 

:)� ا����س���3) ج  

�م ا��رب �وھو �ون ا����� �8ر ��ر��  �� ا�#�	ون ا��ر/. ا���	�ط �ن 
�س  �� 	وا�س ،  /����� �	 ���� )����س أو 	���ون: ّ	ُ.  

:وھذا /. ?ول ا�0رزدق  
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1*( ا�ر?�ب 	وا�س ا&���ر***    وإذا ا�ر��ل رأوا �ز�د رأ��م    

 

 

�. ا�	�م �ن ?دا��0ك ا)د�8م /. ���� أ��ل /. ?ول أ�أو  -  

أ	ت ���ك ا�	�س ر�� /�?�ل***  ا���د _ ا���. ا&��ل     

 

���ل ھ�زة ا�#ط( �د" �ن ھ�زة ا�و�ل أو ا���س -���:/. ?ول ���ل : أو   

ا�دھر �	. �ن ��ل  �� �د<�ن***  أ" " أرى أ<	�ن أ��ن ����    

 

:ا�$راھ� �1 ا���() د  

 ��0	9�ون ا����� و���� 	و � �� ،  ���� ا&���ع أي " ��ذھ� و" وھ. أن 
ا�ط��ع �L�ظ�� �<ل ���� ا��ر�� ���	� ا�	0س /. ?ول ا��	�. /. و�ف ��ف 

:ا�دو��  

�ر�م ا��ر�� �ر�ف ا�	�ب***   ���رك ا"�م أ8ر ا��#ب    

 

:�ط��ق  

:�� أ1ل �����0 ا�����ت ا�. ھ. ��ن ?و��ن ��ن  

:?�ل ا��	�. /. و�ف ��ف ا�دو��  

��(إذا ا	��ت وھ�3 ***   و�� أر*� ��#�3 ���م    ��)ا�  

إ�� ا/راق) ا<	�ن(و�ل ***   �� 	0س ��را �ل �. "ق     

ا&�ر ھو ��رم) ���ل(و" ) ***   ���ل(/� ��رم ا&�ر ا�ذي ھو   

)�وددة(�� �. /. �دورھم �ن ***    �م زھــده   أن �	. ��'ــ  

��ك ھو ا��ذب أو ا���م ا���ذبا)�  
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: ا��واب  

 ا����� ا���م ا���ب
�� 8ر��� ?�� ا)����ل�� ا�

إذ ��ل ھ�زة ا�و�ل 
.�د" �ن ھ�زة ا�#ط(  

 أ<	�ن ���1ف ��#��س

/ك ا)د�8م إذ ا�وا�ب 
)��ل(ا)د�8م   

 ���ل ���1ف ��#��س

ا)د�8م إذ ا�وا�ب /ك 
)��ل(ا)د�8م   

 ���ل ���1ف ��#��س

/ك ا)د�8م إذ ا�وا�ب 
)�ودة(ا)د�8م   

 �وددة ���1ف ��#��س

 

:��ر�ن  

 ��ن �� أ1ل �����0 ا�����ت ا�. ��ن ?و��ن

 

ب أ�د أ�راء �Lداد ر?�� وطر��� /. ا����د ا����( ��ن �ر*ت أ�3 ?�ل ــ �
?د �	�ت �9�ل ) �#�'	�) (ا	#���(ور � ود � "�رأة  ��ن أ�رؤ: /���

و ) ��)طر��8ش(أن ��ن =  ���� ) ا)����ل(/�����9 �ن أ��3 ) ا�طر�وق(
).ا"�ر��8ش(  

.�ذ�ر أھوال �وم ا�#����: ــ ?�ل ا�ن 	��� /. 1ط�� �3    

� ��8ت و" ط��ت) ا?�طرّ (/ �����.و����� وا��1ّر 	  

ط�ل: رّ ا�د، ا��1: ا?�طرّ   

.وھ�وف �` ا����Y ط�) ا��د�د) :( ���ب(�وم   

.ا�ذي ��ر 8���3 ���3: ھ�وف  

Y: ا������ا&رض ا���.  

.ا��طر: ا�طل  
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:1#��� ا�$�م-2  

3 �ن �ل �� ���ق ���	�ه و�و* O�Lزاه وذ�ك إذا ���م ����ون /���� ا�
��1� �ن ا���وب ا&ر��� ا&:  

��( ا)*�/�ت	�/ر ا�����ت ����� و) أ�رار و.�د1ل /�3 �<رة ا�  

.*�ف ا���9ف) ب  

.ا��#�د ا��0ظ.) ج  

.ا��#�د ا���	وي) د  

 

 

)ا������9(�!�1ر ا�$���ت ������ ) 1  

وھو و�ف ��رض ������ت ����� /�و�ب <#��� وا*طراب ا����ن  	د ا�	طق 
:��� و?د ��ن ��)�#راء أن ��ب ذ�ك  

�ر�ر �رف أو �ر/�ن �ن ���� /. ا��	<ور وا��	ظوم وھو ?���ن إ��:  

.�<ل ?ول ا����ظ: �� ا�د <#�3 و	�ھ� -1  

و��س ?رب ?�ر �رب ?�ر***  و?�ر �رب ����ن /#ر    

 ���رأ ��ض ��#� ����� ��	9���ظ أن ?�/�3 وراءا3 ?�#�� 	���� أي ا�	�وب و	/
 �ن ��ض

�#ول ا�. ��م: �� ��ن /�3 ��ض ا�<#ل -2.  

3 و�دي***   �ر�م �� أ�د�3 أ�د�3 وا�ورى  �� 3��� إذا �� ��  

�رار ا���ء وا���ء ا��#�ر�. ا��1رج /. ��ت أ�. ��م أو�ب ا�<#ل ا��01ف /
���/.  

��*�� ��*�دون )� طف �واء ا1�0ت ��ن ا���*.  وإ�� إ�راد أ/��ل �
 وا���#�ل أو ا0#ت /. ذ�ك �<ل ?ول ا�#�*. ا&ر��	. ��دث  ن ا���( 

و��� 	ذرت أ ود أ?ل 	�0.***  ���	�ر /ّر?ت ا��وادث ��		�    
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��( ا&/��ل، 	ذرت ، أ ود ، أ?ل ��ظ /�. ��ن ا��*. وا)�#��ل وأ�� : /
�<ل ?ول ا��	�.: ةإ�راد ��0ت ��ددة  �� طر�ق وا�د  

  Y�� ضL�� ب��ر ��ن �رس***  دان ���د �و �أ8ر �  

��ظ ��?ب ا���0ت ا��	�?*� ��ن ا�#رب وا���د وھ. �دح ��ف ا�دو�� /a	ك 
....وا��ب وا��Lض وا"���ج وا��را�� وا���وة وا��رارة  

:وإ�� ��?ب ا&دوات وا��روف �<ل ?ول أ�. ��م  

�ل ��ر�� �ن ���3 روح***   /�3 �3  �9	3 /. ا���ع ا�روح  ./  

أي ��	�� 	�ض ا��ز��� /. دا1�3 �9	��  زا'م  د�دة 	�*ت �ن �ل  *و �ن 
أ *�ء ���3 أي ��ل  *و  ز��� ���1 وھذا �����ر  ن �دة ا��زم  	ده 

��( ا&دوات �ل: /رى  ./ ،3 ، /.، /�3 ، �3	9�.  

��� /. ?ول ا��	�. ��ف /ر��:  

��وح ���  	��  ���� �واھد***  . 8�رة ��د 8�رة  و��د	. /  

��( ا&دوات��ظ  :����  ، ��	� ، ���.  

 

:�9ف ا����Cف )2  

�م ��0��1 ��� ا��ر �ن ?وا	�ن ا�	�و ا����ورة �و�ل �وھو أن ��ون ��9ف ا�
....ا�*��ر�ن أو #د�م �8ره ا& رف  �� ا& رف  

.�	:?�ل ا��  

�ز	�***  � �����  1�ت ا���د �ن ا�Lزا� " .�/� *���ك =   

.أي /�و*ك =  ن ا���س ?�را �	�را �	�ر �ك ا�طر�ق  

 

:أو ��ذف ا�	ون �ن ��ن /. ا��زم ��ن ����� ���ن  

ر�م دار ?د �0ت ����رر***   �م �ك ا��ق �وى أن ھ��3    

./���ق <�ره آ<�ر ا�دار ا�. ا*���ت ����رور وھو ا�م ���ن  
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:ا�����د  

�م ظ�ھر ا�د"��  �� ا���	� ا��راد و��ذا ����ن�أ�دھ�� : وھو أن " ��ون ا�
�ر�( إ�� 1�ل /. ا�	ظم وا�ر��ب وھو ا��#�د ا��0ظ. و<�	���� �ر�( إ�� ا���	� 

.وھو ا��#�د ا���	وي  

:ا��#�د ا��0ظ.) 3  

�م و��ون ا&��0ظ �ر��  �� �8ر ر�ب ا����	.، /��0د 	ظ�م ا�30��9 وھو أن 
#د�م ا���0  �� ا��و�وف، ����ب �����ل /�3 �ن #د�م و�19ر و	�و ذ�ك 

.أو ا����  �� ا��و�ول  

�ف ا���	� وا*طرا�3 وھذا وھو �ذ�وم �ر/وض  ن أھل ا����ن &	3 �و�ب ا1
.*د ا�����0 ا�. ھ. ا�ظ�ور وا)��	�  

:�<ل ?ول ا�0رزدق  

  ��.أ�و أ�3 �� أ�وه �#�ر�3   ***و�� �<�3 /. ا�	�س إ" ���  

و�� �<ل ھذا ا���دوح /. ا�	�س �. �#�ر�3 و����3 /. ا�0*�'ل إ" ����� : و��	�ه
.أي " ���<�3 إ" ا�ن أ13. أ�و أم ذ�ك ا����ك أ�و ا���دوح، /��ون �1ل ا����ك  

.��	�ھ� 3��1. /�9و أ�3 أ�وه. /�#د /�م ا���	� ���ب ھذا ا�#د�م وا��19ر  

:آ1ر�<�ل   

 ���9ن ?0را ر�و��� ?���***  /���9ت ��د 1ط ���  

.أي أ���ت ��د ����� ?0را �9ن ?��� 1ط ر�و���  

 

:ا��#�د ا���	وي) 4  

�م  �� ا���	� ا��راد �ن أ�ل �� �?�� �ن ا��وازم ا����دة �ھو �01ء د"�� ا�
،�?��(  دم ظ�ور  وا��	���ت ا��0#رة إ�� ا�و��'ط أو ا��وازم ا�#ر��� ا���01 ا��

�م  ن أداء ا���	���#ول ا����س ا�ن . ا�#را'ن ا�دا��  �� ا��#�ود /���ز ا�
:ا&�	ف  

�ب  �	�ي ا�د�وع ���دا***  �9ط�ب ��د ا�دار  	�م �#ر�وا  �و  
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�ر�د أن ���ل ا�0راق وآ"�3 و�وطن ا�	0س  �� ا��زن وا&��  �3 ��*� 
.ل ا����رون أ��	��م و/ر�ت �رو��م�و�ل �دوم و�رور " �	#ط(، /�ط���� 	�  

 

:1#��� ا���$�م -3  

��م �#در ���  �� ا����ر  �� ��ول /. �1طره ھ. ��0 را��1 /. 	0س ا��
.�ن ا&8راض وا��#��د  

�م �ن �دح وھ��ء و��	. و�را<. ��ن �ن ����8 *روب ا��و��ك ا���0 �
.رات وا��	�/رات و1طب ���رة ور��'ل �	�#� /. ا�و ظ وا)ر��د وا��1�0  

�<�ر ا)ط�ع  ��  �L���� ���� ن��و�ن ���H �� ر أو 	�<ر ھذه ا��	ز�� إ" إذا 
���م �ن ��ر ��د �ب ا&دب، ���ط� ��9رار أ����ب ا��رب، ��/ظ� ���ون �

وأ<ر �1�ر،  ���� ��9وال ا���راء وا�1ط��ء، و����س ا���وك وا&�راء، ���ط� 
.��م���دات ا��رب وأ��1ر أ��  

:�ط��ق  

1و		.        -1 " .	�ن �<ل �ن ��ذ'ب ��ط���ن***         ��ل /aن  �ھد	  

و��د �و �� د ا��#دور �	�ر***         ��� رأى ط���وه ����� ذ روا      -2  

3-     ����ت ا�ّ�ر �	ت ��	� و�	ت و��ن ذاك �م ��ن ***    �و �	ت �	ت   

� ���ع***          ���  �� أ����3 �����       -4��أدوا إ��3 ا���ل   

��<�.  	د �<��م �#�م***         و�م أر �<ل ��را	. و�<�.         -5  

: ا��واب  

./. ا���ت �#�د �0ظ. إذ #د�ره 	�ن �� ذ'ب �<ل �ن ��ط���ن -1  

&ن ا�*��ر /. ط���وه ��ود إ�� ���ب وھو �19ر /. : /�3 *�ف ا���9ف -2
ر��ا�ذ�ر �0ظ� و�  

�رار �0ظ �	ت  دة �رات -3	�/ر /. ا�����ت �����  أو��3  3�/  

&ن ا�*��ر /. ا����3 ��ود إ�� ���ب ا��19ر �0ظ� : /�3 *�ف ا���9ف -4
�� و�ر
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�رار �0ظ �<ل -5	�*ر /. ا�����ت ���3  3�/  

�ر�� ��3) :2(�ط��ق   

�م /. �� ��.�:اذ�ر �� أ1ل �����0 ا�  

.�ن أ	��  �ل ا���وف  وا�ل***      ا ط�3 ا���ون �0و	��      و�ذا ا�م  -1  

.��b /وا'د ا�ز��ن أ�داھ��***         ���ت /. /وا'دھم ھ�م             -2  

.زھ�راً  �� �� �ر �ن طل ��	ب***     أ" ��ت ��ري ھل ��و�ن ?و�3      -3  

.�ر ا���ك ا����مو�دك �***      ?��ل أ	ت أ	ت أو �	ت �	�م           -4  

.و"�ك /. �ؤا�ك إ"  " "***          �واب ا����'ل أ	3 	ظ�ر            -5  

 

:�1 ����� ا���-�   

: ا���-� �?�  

���Lت ا�L�� ل�#� :H�و� H��� ه، ور�ل����ن : إذا ا	��ت إ����، و���H ا��.ء �	
Hُ�3، و���/. ? ��3 	��م ���H ����رة ���	3 ���8 أي ��ر ����L) ���*م(ا��.  

��3 و��س ����H، و���H �3 ا�0رح � ./ �8���3 أي ��ط� ا��� ./ H���و
.وا��زن أي 	�ھ� �3 أي ��H ا�ذروة /�3  

:ا���-� ا#ط���  

:/�����Lء /. ذ�ك /ر�#�ن  

وھم ا��#د�ون ��)��م  �د ا�#�ھر ا��ر��	. و�ن ����3 ھؤ"ء : ا�)ر�ق ا�ول
�ف ���  �رون أن ا�����0وا����8 وا����ن وا��را � أ��0ظ �راد/� " 

�م ��د و1. ���	. ا�	�و أي �را �ة ?وا د ا�	�و �ا��0ردات إ	�� �و�ف ��� ا�
./��� ��ن ا���م ���ب ا&8راض ا�. ���غ ���  

ر���ن إ�� ):   ا��	� �ن(/. : ?�ل أ�و ھ�ل ا����ري �8�ا�����0 وا��
ا�ط����� &ن �ل وا�د �	��� إ	�� ھو ا)��	�  ن  ��	� وا�د وإن ا1�ف

 ا���	� وا)ظ��ر �3
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وأ�<ر ا����Lء " ��و	ون �0ر?ون ��ن ) 	���� ا)���ز(وذ�ر ا�10ر ا�رازي /. 
ا����8 وا�����0 �ل �����و	�� ا����ل ا���'�ن ا��راد/�ن  �� ��	� وا�د 

�و�� ا���م ��	��� ./.  

.ا����8: ا�����0: /. ا����حو�ؤ�د ھذا ?ول ا��وھري   

�م " أ��0ظ ��ردة و����ت �0ردة�.و�ر�( ھذا ا�رأي ا�	ظم وا�  

�. وا�ن ا&<�ر و�ن �دا : وھم ا��19رون: ا�)ر�ق ا�&�!�����9. ��#وب ا��
�دوھ�� وھم �رون ا1راج ا�����0 �ن �	ف ا����8 و����� إ��� ��� ��ن ��	9ى 

�ظ و��0��1 ا�#��س و����ون ا����8 إ��� ��� �ن 	�/ر ا��روف و8را�� ا&�0
:ط��ق �#*� ا���ل �ن ا�����0 أي  

�م��م ��� �#*�3 ا���ل �( /���� ا��.�ط��#� ا�  

 )#�ُل وا�����0 �زء �	3 / �8�و�ن ھذا /�����8 أ �� �ن ا�����0إذ أن ا��
��م دون ا�����ت ��	�� ا�����0 #( و��م وا������� ا����8 و��0 ���� �0

��م�م وا���.وا�  

:وإ�� ھذا أ��ر ���ب ا��	� �ن أ�و ھ�ل ا����ري إذ �#ول  

 �8���ق ����0ظ وا��ا�����0 ��م آ�� ا����ن /�. �#�ورة  �� ا��0ظ &ن ا��5 
.إ	�� ھ. إ	��ء ا���	� إ�� ا�#�ب /�9	�� �#�ورة  �� ا���	�  

:��-� ا�$�م) 1  

�8�*�3 ��ل ا�1ط�ب �( /���� أ��0ظ3  ا��#� ��� 3�م ھ. �ط��#�/. ا�
�ون /. ��ل.�0ردھ� و�ر���� أي ��	��   

��م ��ورة 	��ب أ�وال ا���1ط��ن�م ا����H ھو ا�ذي ��وره ا��� إذ أن ا�

��م  �� أن �ورد  ��ر3 ): ا��#�م(���� : و��ل ا���1طبوھو ا&�ر ا����ل ���
دون �8رھ� �� �ورة ��1و��   

رد ): ا) ��ر ا��	��ب(وا��#*� و����  .وھو ا��ورة ا���1و�� ا�
ا��دح ھو ��ل �د و "�راد ا����رة  �� �ورة ا)ط	�ب :  ���� ا����رة �<ل

.وذ��ء ا���1طب ��ل �د و إ�� ا�راد ا����رة  �� �ورة ا&���ز  

�ج إ�� ا���0ل وا�و*�O �ل ا)���ز و�� " .�.ا)1��رإذ أن ا�ذ  
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��ل أو �#�م= /���دح وا�ذ��ء   

*�= وا)ط	�ب وا)���ز #�  

�م  �� �ورة ا)ط	�ب وا&���ز ��ط��#� ���#*�= وا�راد ا�  

��3 /. �ورة دون أ1رى ���� ���م  �� أ�راد إذن /�&�ر ا�ذي ���ل ا��
�م  �� ھذه ا��ورة ا�. ا?*�ھ� ا���ل �) �#���(أو ) ��"(���� وإ�#�ء ا�

*�3 ا���ل#� ��� O��0م ا���*� وا����8 ھ. �ط��#� ا�#�.  

�داه إ�� ا���د ا����ب �	���� ����9ف ��ن #ف  	د ھذا ا��د �ل  " �8�و��ن ا��
.ا����	. وا&��0ظ ��� ������ ?وة و���"  

�8�:أ?وال أھل ا����ن /. ا��  

�<� �ذاھب*> �8�:?�ل ?دا�� ا��  

ط��#� ا��0ظ وا���	� " زا'د و" 	�?صوھ. �: ا����واة  

وھ. أن ��ون ا��0ظ ������� ا�دا��: ا)��رة  

وھ. ا �دة ا&��0ظ ا��راد/�  �� ا���	� ا�وا�د ��ظ�ر  ��ن �م ��0�3 : ا�ذ��ل
9�د ��ن /��3.و�  

ا)���ز /. �8ر  �ز ا&ط	�ب : �� ا����8؟ ?�ل: ?�ت & را�.: و?�ل ا��0*ل*
).ي ��لأ. (/. �8ر 1طل  

�طb و��ب /� : �� ا����8؟ ?�ل: و�9ل ���و�� ���ر ا���دي �أن ��ب /
b1ط.  

أن ��ون ا��0ظ ���ط� ���	�ك ����0  ن : و?�ل ���0ر �ن ��. �� ا����ن ؟ /#�ل*
L	�  ��3 �طول ا�0�رة و��ون ����� �ن ��Lزاك و1ر�3 �ن ا��ر��، و" 

��ف ���دا �ن �وء ا��	��، �ر�'�.�ن ا��#�د 8	��  ن ا�9�ل ا�  
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:��-� ا���$�م) 2  

�م ���H �ط��ق ���م ھ. ���� /. ا�	0س �#در ��� ������  �� ��9ف ��8 ا���
*� ا���ل، و�( /���3 /. أي ��	� ?�ده#��.  

و�ك ���8 �ن ��ل إ���� إ" �ن أ��ط �����9ب ا��رب �1را و رف �	ن 
و�1�0را�م و�د���م وھ��'�م و��رھم وا ذارھم ����س  �1ط��م /. �	�/را�م

�ل ���� ��و��� و��ل �#�م �#�ل�.  

و �م ا����8  �م 8ز�ر و�م ���ر و��ب ��0��ث ?��3 ا�����ء إ�� <�<�  �وم 
:ھ.  

 �م ا����ن، و �م ا����	.، و �م ا��د�( و�	طرق ��ل ھذه ا���وم ����ر�ف 
.�� �ن ا�دروس �aذن = ����وا&�<�� /. ا������ ا��وا�  

 علم البيان

.أوضح منه كالما :فالن أبني من فالن أي :كشف واإليضاح والظهور، ويقالال :البيان لغة  

أصول وقواعد يعرف ا ايراد املعىن الواحد بطرق خيتلف بعضها عن بعض يف وضوح : أما اصطالحا

يستطاع مبعرفته ابراز املعىن الواحد يف صور خمتلفة ، أي أنه علم  الداللة العقلية على نفس ذلك املعىن

.ابقة كل منهما مقتضى احلاليب متفاوتة يف وضوح الداللة مع مطوتراك  

فإنك تقرأ يف بيان  : ومثال ذلك فاملعىن الواحد ميكن أداؤه بأساليب خمتلفة يف وضوح الداللة عليه   

:فضل العلم مثل قول الشاعر  

واجلهل يقعد بالفىت املنسوب***        العال         العلم ينهض باخلسيس إىل  

العلم نور واجلهل ظالم : عىن نفسه يف فضل العلمويأتيك امل  

العلم ر واحلكمة حبر والعلماء حول النهر يطوفون، واحلكماء "  :ههجوكذلك يف قول علي كرم اهللا و 

." وسط البحر يغوصون، والعارفون يف سفن النجاة يسريون  
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فرتاه يضع أمام عينيك مشهدا حسيا يقرب إىل  ،  تجد أن بعض هذه الرتاكيب أوضح من بعضف   

.فهمك ما يريد الكالم عنه من فضل العلم  

والعارفون   ، واحلكمة بالبحر واحلكماء يغوصون فيه ، فشبه العلم بالنهر والعلماء يطوفون حوله  

.يسريونيركبون سفن النجاة يف هذا البحر كأم أناس   

فهذا املشهد الرائع البديع يستوقف نظرك، ويثري إعجابك من شدة الروعة واجلمال املستمد من    

.بفضل البيان الذي هو سر البالغةالتشبيه   

 

 

 التشبيه

:تمهيد  

، وذلك إلخراجه اخلفي إىل اجللي، وإدنائه البعيد من  للتشبيه روعة ومجال وموقع حسن يف البالغة   

، ويكسبها مجاال وفضال، ويكسوها شرفا ونبال، فهو فن واسع اويزيد املعاين رفعة ووضوحالقريب، 

النطاق، فسيح اخلطو، ممتد احلواشي، متشعب األطراف، متوعر املسالك، غامض املدرك، دقيق 

.ارى، غزير اجلدوى  

يح أو وجه من أنك إذا أردت إتبات صفة ملوصوف، مع التوض ، أال ترى من أساليب البيانوهو    

عقدت بني اإلثنني مماثلة، جتعلها آخر تكون هذه الصفة واضحة فيه،  املبالغة، عمدت إىل شيء

طبيعة لبيان ال كان التشبيه أول طريقة تدل عليهاوسيلة لتوضيح الصفة، أو املبالغة يف اتباثها، هلذا  

.املعىن  

:تعريف التشبيه وبيان أركانه األربعة  

صطالحا عقد مماثل بني أمرين أو أكثر، اال هذا شبه هذا ومثيله والتشبيه ل، يقالتمثي: التشبيه لغة

.قصد اشرتاكهما يف صفة أو أكثر، بأداة لغرض يقصده املتكلم  
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:وأركان التشبيه أربعة  

.وهو األمر الذي يراد إحلاقه بغريه: املشبه) 1  

.هو األمر الذي يلحق به املشبه: املشبه به) 2  

يسميان طريف التشبيههذان الركنان   

كر ذ وقد ي. به به أقوى منه يف املشبههو الوصف املشرتك بني الطرفني، ويكون يف املش: وجه الشبه) 3

.وجه الشبه يف الكالم، وقد حيذف كما سيأيت توضيحه  

وقد تذكر األداة يف . هي اللفظ الذي يدل على التشبيه ويربط املشبه باملشبه به: أداة التشبيه) 4

.كان يف رعيته كامليزان يف العدل، وكان فيهم كالوالد يف الرمحة والعطف: يه وقد حتذف، حنوالتشب  

:تمرين  

:مما يلي  أركانه األربعةالتشبيه وبني استخرج  

ها الغيث على غصن نضردا                   جاـــــــــــــــذأنت كالوردة ملسا وش  

مـــــــــــــــــــــــــــــــق سواء جهوهلم والعلي يف الرز                   ائممنا الناس كالسو إ  

ناـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوشبيه البدر حس نا                  يــــــــــــــــــــــــــــأنت مثل الغصن ل  

ىنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواد قد تثـــــــــيف سي                  ضــــــــــــــــــــــــــــــلك شعر مثل ح  

ئياـــــــــستجيب دعتلقدر يف القد              ر ولكن ال أنت عندي كليلة ا  

 

 

 

 



20 

 

:في تقسيم طرفي التشبيه إلى حسي وعقلي  

.املشبه واملشبه به: طرفا التشبيه  

 ، أنت كالشمس يف الضياء :، حنو إما حسيان، أو مدركان بإحدى احلواس اخلمس الظاهرة) 1

.يف تشبيه اخلد بالورد ذلكوك  

.وتكاملاجلهل   العلم كاحلياة و الظالل عن احلق كالعمى و: بالعقل، حنووإما عقليان، أي مدركان   

.كاملوتطبيب السوء  : وإما املشبه حسي واملشبه به عقلي حنو) 2  

.العلم كالنور: ، واملشبه به حسي حنويعقل هوإما املشب) 3  

واعلم أن العقلي هو ما عدا احلسي، فيشمل احملقق ذهنا، كالرأي، واخللق، واحلظ، واألمل ،    

وهو ما ال وجود له وال ألجزائه كلها، أو بعضها : والشجاعة، ويشمل أيضا الومهيوالعلم، والذكاء، 

كالغول فال وجود له يف الواقع وال ألجزائه ولكنه   جد لكان مدركا بإحدى احلواسيف اخلارج ولو و 

.موجود يف ذهن العرب  

     .ويشمل الوجداين وهو مايدرك بالقوى الباطنة كالغم والفرح والشبع واجلوع، والعطش، والري  

:فراد، والتركيبي تقسيم طرفي التشبيه باعتبار اإلف  

:واملشبه بهطرفا التشبيه، املشبه   

ضوءه كالشمس، خده كالورد، أو مقيدان حنو الساعي بغري طائل كالراقم : إما مفردان مطلقان حنوـــ 

.على املاء  

د بالنظم أي جيب أن يكون اللؤلؤ ثغره مطلق بينما اللؤلؤ مقي ، ثغره كاللؤلؤ املنظوم: أو خمتلفان حنوـــ 

.أي األمر خيص العني الزرقاء فقط املقيد ، واملشبه هوني الزرقاء كالسنانالع: وحنو منظوم أي مرتب   
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هما، حبيث يكون املركب هيئة حاصلة من شيئني أو من ئجزاأ كن إفرادما مركبان تركيبا مل ميوإـــ 

ذا انتزع الوجه عن بعضهما دون بعض، اختل إ أعتربها املتكلم شيئا واحدا، و أشياء، تالصقت حىت

:لهقصد املتكلم من التشبيه، كقو   

والنجوم وراءه                       صفوف صالة قام فيها إمامها يالكأن سه              

أو مركبان تركيبا إذا . كأن سهيال إمام، وكأن النجوم صفوف صالة، لذهبت فائدة التشبيه: إذ لو قيل

حيث شبه النجوم كما ترى يف قول الشاعر اآليت، " املشبه به"أفردت أجزاؤه زال املقصود من هيئة 

:الالمعة يف كبد السماء بدر منتثر على بساط أزرق  

على بساط أزرق نرر نثر ذ                 ام النجوم لوامعوكأن أجرا  

ط أزرق، كان التشبيه مقبوال، ولكنه قد زال منه ار، وكأن السماء بسذر كأن النجوم : إذ لو قيل

أي زال تشبيه منظر الصورة املرتكب من اجتماع النجوم مع السماء والبساط  املقصود يئة املشبه به

.مع الذرر  

:وإما مفرد مبركب، كقول اخلنساء ــــ    

كأنه علم على رأسه نار   به         اهلداة متأغر أبلج تأ  

.املاء املاحل كالسم: وإما مركب مبفرد، حنوـــ   

 في تقسيم طرفي التشبيه باعتبار تعددهما

 

:حدامها إىل أربعة أقسامإباعتبار تعددمها، أو تعدد " ه بهاملشبه واملشب"ينقسم طرفا التشبيه   

.ملفوف ومفروق وتسوية ومجع  

واملشبه به مع املشبه ، مع مثله كجمع املشبه مع املشبه هو مجع كل طرف منهما : التشبيه امللفوف)1

:كقوله. ريه مث يؤتى باملشبهات ا كذلكبه، حبيث يؤتى باملشبهات معا على طريق العطف، أو غ  
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شعر ووجه وقد   ر وغصن               ليل وبد  

 فشبه الشعر بالليل يف سواده ، وشبه الوجه بالبدر يف الوضاءة ، وشبه القد بالغصن يف االستقامة  

ريق وثغر وخد                 ر وورد     ذمخر و   

وشبه الثغر بالذر يف االبتسامة ، وشبه اخلد بالورد يف االمحرار  وشبه الريق باخلمر يف لذته ،  

:وكقوله  

كالغيث والربد حتت العارض الربد     وقطوب يف ندى ووغى         تبسم  

:وكقوله  

كأطراف األسنة يف الدروع     الشهب فوق الليل باد      وضوء   

:هو مجع كل مشبه مع ماشبه به، كقوله: والتشبيه املفروق) 2  

 النثر مسك والوجوه دنا            نري وأطراف األكف عنم

:هو أن يتعدد املشبه دون املشبه به، كقوله: وتشبيه التسوية) 3  

يب وحايل            كالمها كالليايلباحل عصد   

أي مجع بني حال احلبيب وحاله  شبه ما يعانيه األحبة من مهوم وما يعانيه هو بالليل يف سواده ،

 وشبهما بالليل يف سواده  

وأدمعي كالآليل    وثغره يف صفاء         

 وشبه صفاء ثغره يف االبتسامة وصفاء دموعه كصفاء الآللئ واوهرات

.املشبهات ه بنيسمي بذلك للتسوية فيف  

:هو أن يتعدد املشبه به دون املشبه، كقوله: وتشبيه اجلمع) 4  

أو أقاحيبتسم عن لؤلؤ           منضد أو برد  مناكأ  
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فشبه ابتسامته بظهور أسنانه بثالثة أشياء اللؤلؤ املنظم أو حبات الربد أو األقاح وهو مجع أقحوان 

  .دها منتظمة وهي زهرة تكون ورو 

 

:تمرين  

:أذكر أحوال طريف التشبيه يف ما يأيت  

.دواء ال ينجععلم ال ينفع كـــ   

.بن اجلاهل كالمها كجمر الغضااملنافق واالالصديق ـــ   

.احلق سيف على أهل الباطلـــ   

.احلمية من األنام كاحلمية من الطعامـــ   

:قال حممد بن لنكك البصريـــ   

 قضى األمراء وانقرضوا وبادوا           وخلفين الزمان على علوج

روجلفقد فائدة اخل: فقلت دا         ــقد لزمت البيت ج: وقالوا  

 فمن ألقى إذا أبصرت فيهم               ودار البني يف أعلى السروج

كأن اجلود يف أعلى الربوج ىت              ــــــــــــــــــزمان عز فيه اجلود ح  

:في تقسيم طرفي التشبيهمراجعة عامة   

 

:يشرتكانينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إىل حسيني وعقليني وخمتلفني، فاحلسيان : أوال  

يف صفة مبصرة كتشبيه املرأة بالنهار يف اإلشراق، والشعر بالليل يف الظلمة والسواد، كما يف قول ) 1

:الشاعر  
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ب من قيام شعرها           وتغيب وهو ليل أسحمحسفرعاء ت  

 لمــــــــــوكأنه ليل عليها مظ رق         ــــــــــــــــــــــــــــــــــار مشـــــفكأمنا فيه  

أن أنني : سجع سجع القمري، وحنو: وحنو. غرد تغريد الطيور: أو يف صفة مسموعة، حنو) 2

:رحل بصوت الفراريج يف قول الشاعرالويا كدوي النحل، وكتشبيه إنقاض أمسع د: الثكلى، وحنو  

 وكأن األصوات من أيغاهلن بنا                أواخر امليس إنقضاض الفراريج

.األصوات احلسنة يف قراءة القرآن الكرمي باملزامري وكتشبيه  

:أو يف صفة مذوقة، كتشبيه الفواكه احللوة بالعسل، وكتشبيه الريق باخلمر يف قول الشاعر) 3  

 كأن املدام وصوب الغمام              وريح اخلزامى وذوب العسل

:ي الرمةذة، كتشبيه اجلسم باحلرير يف قول أو يف صفة ملموس) 4  

ا بشر مثل احلرير ومنطق          رخيم احلواشي ال هراء وال نزرهل  

فعوالن باأللباب ما تفعل اخلمر كونا فكانتا      : قال اهللاوعينان   

.أو يف صفة مشمومة، كتشبيه الرحيان باملسك، والنكهة بالعنرب) 5  

شبيه السفر بالعذاب، اللذان مل يدركا، مها وال مادما بأحدى احلواس وذلك كتمها : والعقليان

.والظالل عن احلق بالعمى، واإلهتداء إىل اخلري باإلبصار  

إما أن يكون املشبه عقليا واملشبه به حسيا، كتشبيه الغضب بالنار من التلضي : واملختلفان

:واإلشتعال، وكتشبيه الرأي بالليل كقول الشاعر  

لي إال بإصباحالرأي كالليل مسود جوانبه                والليل ال ينج  

لق اخلوإما أن يكون املشبه حسيا واملشبه به عقليا، كتشبيه الكالم باخللق احلسن، وكتشبيه العطر ب

:الكرمي يف قول الصاحب بن عباد  

 أهديت عطرا مثل طيب ثنائه             فكأمنا أهدي له أخالقه
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مقيدين أو خمتلفني، وإىل مركبني أو ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إىل مفردين مطلقني، أو : ثانيا

.خمتلفني  

فإذا انشقت السماء فكانت : "فاملفردان املطلقان كتشبيه السماء بالدهان يف احلمرة، يف قوله تعاىل

37: الرمحان  "وردة كالدهان  

، والساق باألنبوب، )حبل يوضع يف عنق البعري :( باجلديل )بني اخلاصرة واألضلع:(وكتشبيه الكشح

:ل امرئ القيسيف قو   

 وكشخ لطيف كاجلديل خمصر          وساق كأنبوب السقي املذلل

كقوهلم فيمن ال حيصل من سعيه على  واملقيدان بوصف، أو إضافة، أو حال، أو ظرف، أو حنو ذلك

ه الصفة، واملشبه به هو الراقم ذا فاملشبه هو الساعي على هذ". ملاءكالراقم على ا"هو : فائدة

:ووجه الشبه التسوية بني الفعل والرتك يف الفائدة وكقوله. القيد  

 والشمس من بني األرائك قد حكت           سيفا صقيال يف يد رعشاء

:الرمة ذوملشبه به هو القيد، كما يف قول واملختلفان وا  

 قف العيس يف أطالل مية فاسأل                   رسوما كأخالق الرداء املسلسل

:املقيد كما يف قول الشاعر أو املشبه هو  

 كأن فجاج األرض وهي عريضة                على اخلائف املطلوب كفة حابل

:واملركبان كقول الشاعر  

 البدر منتقب بغيم أبيض                  هو فيه بني تفجر وتبلج

 كتنفس احلسناء يف املرآة إذ              كملت حماسنها ومل تتزوج

ذين كفروا برم أعماهلم كرماد اشتدت به الريح يف يوم مثل ال"شبه املفرد، كقوله تعاىل واملواملختلفان 

:ة اخلنساء وكقول الشاعر ) 18ابراهيم " (عاصف  



26 

 

 أغر أبلج تأمت اهلداة به                كأنه علم يف رأسه نار

:أو املشبه به مفرد كقول أيب الطيب املتنيب  

كأا يف نفوسهم شيم              تشرق أعراضهم وأوجههم      

فإشراق الوجوه ببياضها وإشراق ) األخالق الطيبة(شبه اشراق األعراض والوجوه بإشراق الشيم 

.األعراض بشرفها وطيبها  

:التشبيه ينقسم باعتبار طرفيه إىل :ثالثا  

. ت ا كذلكوهو ما أتى فيه باملشبهات أوال عن طريق العطف، أو غريه، مث باملشبها: ملفوف) 1

:كقول الشاعر  

 ليل وبدر وغصن              شعر ووجه وقد

ر وورد               ريق وثغر وخدذمخر و   

شبه الليل بالشعر والبدر بالوجه والغصن بالقد يف البيت األول واخلمر بالريق والدر بالثغر والورد باخلد 

.ثانيا كما ترى يف نظم الشاعريف البيت الثاين وقد ذكر املشبهات أوال واملشبهات ا   

:وإىل مفروق وهو ما أتى فيه مبشبه ومشبه به مث بآخر وآخر كقول أيب نواس) 2  

 يبكي فيدري الدر من نرجس               وميسح الورد بعناب

.شبه الدمع بالدر لصفائه والعني بالنرجس، ملا فيه من اجتماع السواد بالبياض، والوجه بالورد  

:ينقسم التشبيه أيضا باعتبار طرفيه إىل :رابعا  

:وهو ما تعدد فيه املشبه، كقول الشاعر: تشبيه التسوية) 1  

احلبيب وحايل                 كالمها كالليايل غصد   

يلآلوثغره يف صفاء                      وأدمعي كال  
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شبه ثغر احلبيب ودموعه، بالآللئ ويف الثاين . شبه يف األول صدغ احلبيب وحاله هو باليايل يف السواد

.يف القدر واإلشراق  

:وهو ماتعدد فيه املشبه به كقول البحرتي: تشبيه اجلمع) 2  

 بات ندميا يل حىت الصباح              أغيد جمدول مكان الوشاح

 كأمنا يبتسم لؤلؤ                منضد أو برد أو أقاح

.األقاح وقد تقدم الكالم على هذه األقسامباللؤلؤ والربد و : شبه ثغره بثالثة أشياء  

 

:في تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه  

 

له : خليل كحامت، وحنو: هو الوصف اخلاص الذي يقصد اشرتاك الطرفني كالكرم يف حنو: وجه الشبه

.سرية كاملسك، وأخالقه كالعنرب  

وابراز اخلسيس يف صورة الشريف واشرتاك الطرفني قد يكون ادعائيا بتنزيل التضاد منزلة التناسب، 

.ويظهر ذلك يف املقام. كما أو تلميحا  

:وينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه إىل  

وهو ما كان وجه الشبه فيه وصفامنتزعا من متعدد، حسيا كان أو غري حسي،  : تشبيه متثيل) 1

:كقوله  

ر مث يغيبوما املرء إال كالشهاب وضوئه                   يوايف متام الشه  

فوجه الشبه سرعة الفناء، انتزعه الشاعر من أحوال القمر املتعددة، إذ يبدو هالال، فيصري بدرا مث 

.ينقص حىت يدركه احملاق ويسمى تشبيه التمثيل  
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وجهه كالبدر، : وهو مامل يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعدد، حنو: وتشبيه غري متثيل) 2

:وكقول الشاعر  

مغزل خطقلم البليغ بغري                لك رتبة    ةبآلال تطلنب   

.فوجه الشبه قلة الفائدة وليس منتزعا من متعدد  

ريد كالنسيم رقة، ويده كالبحر طبع ف: "وهو ماذكر فيه وجه الشبه، أو ملزومه، حنو: ومفصل) 3

:وكقول ابن الرومي" ر حسنا، وألفاظه كالعسل حالوةذ، وكالمه كالادجو   

شبيه البدر حسنا وضياء ومناال              وشبيه الغصن لينا وقواما واعتدااليا   

النحو يف الكالم كامللح يف : وهو ما ال يذكر فيه وجه الشبه، وال ما يستلزمه، حنو: وجممل) 4

:كل، وكقولهاألفوجه الشبه هو اإلصالح يف . الطعام  

عنكبوتنسجه من                       إمنا الدنيا كبيت  

واعلم أن وجه الشبه امل إما أن يكون خفيا وإما أن يكون ظاهرا ومنها ما وصف فيه أحد الطرفني 

.ومنه ما ليس كذلك. أو كالمها بوصف يشعر بوجه الشبه  

وهو ما كان ظاهر الوجه ينتقل فيه الذهن من املشبه إىل املشبه به، من غري : وقريب مبتدل) 5

كتشبيه مل، لظهور وجهه بادئ الرأي وذلك لكون وجهه ال تفصيل فيه،  احتياج إىل شدة نظر وتأ

يف اإلشراق أو اإلستدارة، البدر، لكون وجهه قليل التفصيل، كتشبيه الوجه ب واخلد بالورد يف احلمرة، أ

.والعيون بالنرجس  

:وقد يتصرف يف القريب مبا خيرجه من ابتدال إىل الغرابة، كقول الشاعر  

ه مشس ارنا              إال بوجه ليس فيه حياءمل تلق هذا الوج  

.تدل ولكن حديث احلياء أخرجه إىل الغرابةبن تشبيه الوجه احلسن بالشمس مإف  

:وقد خيرج وجه الشبه من اإلبتدال إىل الغرابة، وذلك باجلمع بني عدة تشبيهات، كقول الشاعر  
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 كأمنا يبسم عن لؤلؤ            منضد أو برد أو أقاح

:أو باستعمال شرط، كقوله  

 عزماته مثل النجوم ثواقب              لو مل يكن للثاقبات أفول

وهو ما أحتاج إىل اإلنتقال من املشبه إىل املشبه به، إىل فكر وتدقيق نظر، خلفاء : وبعيد وغريب) 6

:وجهه بادئ الرأي، كقوله  

 والشمس كاملرآة يف كف األشل

اصلة على اإلستدارة مع اإلشراق واحلركة السريعة املتصلة مع متوج فإن الوجه فيه هو اهليئة احل

له فريجع  دائرة، مث يبدواإلشراق، حىت ترى الشعاع كأنه يهم بأنه ينبسط حىت يفيض من جوانب ال

.إىل اإلنقباض  

.وحكم وجه الشبه أن يكون يف املشبه به أقوى من يف املشبه، وإال فال فائدة من التشبيه  

:مترين  

:أركان التشبيه وأقسام كل منها فيما يلي بني  

 ومكلف األيام ضد طباعها               متطلب يف املاء جدوة نار

كأنه جبل يهوي إىل جبل       والدهر يقرعين طورا وأقرعه           

فكالوحش يدنيها من األنس احملل   فإن أغش قوما بعده أو أزورهم          

مشرقة ليس هلا حاجب        شمس من مشرقها قد بدت   ال  
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تشبيه التمثيل   

 

. أبلغ من غريه، ملا يف وجهه من التفصيل الذي حيتاج إىل إمعان فكر، وتدقيق نظر: تشبيه التمثيل

فإن كان مدحا كان . النفوس هلا وهو أعظم أثر يف املعاين، يرفع قدرها ويضاعف قواها من حتريك

كان أسطع، ومن مث حيتاج إىل كد الذهن يف فهمه، الستخراج قع، أو ذما كان أوجع، أو برهانا  و أ

:، كقول الشاعر)وجه الشبه(الصورة املنتزعة من أمور متعددة، حسية كانت أو غري حسية، لتكون  

 والحت الشمس حتكي عن مطلعها        مرآة ترب بدت يف كف مرتعش

وتشبيه . تضطرب يف كف ترتعشفمثل الشمس، حني تطلع محراء المعة مضطربة، مبرآة من ذهب 

:التمثيل نوعان  

" ومثل الذين محلوا الثوراة مث مل حيملوها كمثل احلمار حيمل أسفارا: "ما كان ظاهر األداة، حنو: األول

فاملشبه هم الذين محلوا الثوراة ومل يعقلوا ما ا، واملشبه به احلمار الذي حيمل الكتب ) 5اجلمعة (

ها، واألداة الكاف، ووجه الشبه اهليئة احلاصلة من التعب من محل نافع دون النافعة، دون استفادة من

.فائدة  

أراك تقدم : "ما كان خفي األداة، كقولك للذي يرتدد يف الشيء بني أن يفعله أو ال يفعله: الثاين

.أراك يف ترددك مثل من يقدم رجال مرة، مث يؤخرها مرة أخرى: إذ األصل" رجال وتؤخر أخرى  

.قدام واإلحجام املصحوبني بالشكة حمذوفة، ووجه الشبه هيئة اإلدافاأل  

 مواقع تشبيه التمثيل

:لتشبيه التمثيل موقعان  

حا، وبرهانا مصاحبا، وهو كثري جدا يف القرآن،  مفتتح الكالم، فيكون قياسا موضأن يكون يف) 1

" بل يف كل سنبلة مائة حبةمثل الذين ينفقون أمواهلم يف سبيل اهللا كمثل حبة أنبتت سبع سنا: "حنو

).261البقرة (  
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:ما جييء بعد متام املعاين، إليضاحها وتقريرها، فيشبه الربهان الذي تثبت به الدعوى، حنو) 2  

 وما املال واألهلون إال ودائع                وال بد يوما أن ترد الودائع

:وحنو  

ليس له مأوى سوى املقلال ينزل اد إال يف منازلنا                 كالنوم   

: تأثير تشبيه التمثيل في النفس  

. إذا وقع التمثيل يف صدر القول بعث املعىن إىل النفس بوضوح وجالء مؤيد بالربهان، ليقنع السامع

:وإذا أتى بعد استيفاء املعاين كان  

:إما دليال على إمكاا، كقول املتنيب) 1  

ولكن معدن الذهب الرغام  وما أنا منهم بالعيش فيهم                

:وإما تأييد للمعىن الثابت، حنو) 2  

سلك مسالكها            إن السفينة ال جتري على اليبستمل و ترجو النجاة   

.خفي إىل جلي، ومما جتهله إىل ما هي به أعلم منهذا أن النفس تأنس إذا أخرجتها وعلة   

:مسعت قول أيب متام ولذا جتد النفس من األرحيية ما ال تقدر قدره، إذا  

 وطول مقام املرء يف احلي خملق           لديباجتيه فاغرتب تتجدد

 فإين رأيت الشمس زيدت حمبة              إىل الناس أن ليست عليهم بسرمد

وإن كان يف  .طف، وأنبل يف النفسو فالتمثيل يكسب القول قوة، فإن كان يف املدح كان أهز للع    

والزجر، وإن كان افتخارا   أشد، وإن كان وعظا كان أشفى للصدر، وأبلغ يف التنبيهم كان وقعه ذال

:ه أبعد، كقول من وصف كأسا عالها احلبابنكان شأ  

 وكأا وكـن حامل كأسها              إذ قام جيلوها على الندماء
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 مشس الضحى رقصت فنقط وجهها              بدر الدجى بكواكب اجلوزاء

 

التشبيه تأدوا   

 

هي ألفاظ تدل على املماثلة، كالكاف، وكأن، ومثل، وشبه وغريها، مما يؤدي معىن : أدوات التشبيه

.التشبيه كيحكي، ويضاهي، ويضارع، ومياثل، ويساوي، وكذا أمساء فاعلها  

: وبعضها حرف، وهي إما ملفوظة وإما ملحوظة، حنو فأدوات التشبيه بعضها إسم وبعضها فعل

.اندفع اجليش اندفاع السيل، أي كاندفاعه: در، وأخالقه يف الرقة مثل النسيم، وحنوفاروق كالب  

.واألصل يف الكاف، ومثل، وشبه، من األمساء املضافة ملا بعدها، أن يليها املشبه به لفظا أو تقديرا  

:واألصل يف كأن وشابه وماثل وما يرادفها أن يليها املشبه، كقوله  

لدجى             لتنظر طال الليل أم قد تعرضاكأن الثريا راحة تشبه ا  

.تفيد التشبيه، وإذا كان خربها جامد، حنو كأن البحر مرآة صافية: وكأن  

:كأنك فاهم، وكقوله: وقد تفيد الشك، وإن كان خربها مشتقا، حنو  

 كأنك من كل النفوس مركب              فأنت إىل كل النفوس حبيب

فاد أفإن كان الفعل لليقني . ترب أداةفعل يدل على حال التشبيه، وال يع وقد يغين عن أداة التشبيه

: وهذا يفيد التشبيه مبالغة، حنو. قرب املشاة، ملا فعل اليقني من الداللة على تيقن اإلحتاد وحتققه

رأيت الدنيا سرابا : وحنو) 24األحقاف " (فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا"

.غرارا  

وهذا يفيد التشبيه . وإن كان الفعل للشك أفاد بعدها، ملا يف فعل الرجحان من اإلشعار بعدم التحقق

:وكقوله" إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا: "ضعفا، حنو  
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 قوم إذا لبسوا الدروع حسبتها            سحبا مزردة على األقمار

وله : "و قوله تعاىلوحن) 22.23الواقعة "(ل اللؤلؤ املكنوناكأمث* وحور عني : "وحنو قوله تعاىل

:وكقول الشاعر" ت يف البحر كاألعالمآاجلوار املنش  

 والوجه مثل الصبح مبيض                والفرع مثل الليل مسود

 ضدان ملا استجمعا حسنا                   والضد يظهر حسنه الضد

 

 في تقسيم التشبيه باعتبار أداته

 

:ينقسم التشبيه باعتبار أداته إىل  

:وهو ما ذكرت فيه األداة، كقول الشاعر: التشبيه املرسل) 1  

 إمنا الدنيا كبيت             نسجه من عنكبوت

:يسجع سجع القمري، وكقول الشاعر: وهو ما حذفت منه األداة، حنو: التشبيه املؤكد) 2  

لعيون شرقا وغرباأنت جنم يف رفعة وضياء               جتتليك ا  

:ومن املؤكد ما أضيف فيه املشبه إىل املشبه به كقول الشاعر  

 والريح تعبث بالغصون وقد جرى            ذهب األصيل على جلني املاء

.ي أصيل كالذهب على ماء اللجنيأ  

.واملؤكد أوجز وأبلغ وأشد وقعا يف النفس  

.مه أن املشبه عني املشبه بههاه أبلغ فإليفلحذف أداته، وأما أن أوجز أما أنه  
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وجه الشبه قليل الظهور،  ما بلغ درجة القبول حلسنه، و الطيب احلسن فكلما كان: التشبيه البليغ) 3

 زتأثريها واهتزازها، ملا هو مركّ  يف النفس، وأدعى إىل وقعكه إىل إعمال الفكر، كان ذلك أرا دإل حيتاج 

له، واإلشتياق إليه، ومعاناة احلنني حنوه، كان نيله  يف الطبع، من أن الشيء إذا نيل بعد الطلب

ب من املعاين أحلى، وموقعه يف النفس أجل وألطف، وكانت به أضن وأشغف، وماأشبه هذا الضر 

.ه عنهز إال بعد أن تشقّ ال يرب فدف، باجلوهر يف الصُ   

املشبه إىل مستوى وعدم تفاضلهما، فيعلو  يوهم احتادمها،ذه التسمية أن ذكر الطرفني فقط، وسبب ه

.املشبه به، وهذه هي املبالغة يف قوة التشبيه  

:هو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه، حنو: يغلوالتشبيه الب  

 فاقضوا مآربكم عجال، إمنا                  أعماركم سفر من األسفار

:وحنو  

 عزمام قضب وفيض أكفلهم              سحب، وبيض وجوههم أقمار 

 

 في فوائد التشبيه

:يضاح والبيان وهو إمامن التشبيه والفائدة منه هو اإلالغرض   

ا له قبل التشبيه، اوذلك حينما يكون املشبه مبهما غري معروف الصفة اليت يراد إثب: بيان حاله) 1

:شجر النارج كشجر الربتقال، وكقول الشاعر: حنواملشبه به،  هالتشبيه الوصف، ويوضح فيفيده  

قامت حلاجتها تثنت            كأن عظامها من خيزران إذا  

.شبه عظامها باخليزران بيانا ملا فيها من اللني  

ه، وذلك حني يسند إليه أمر مستغرب ال تزول غرابته إال بذكر شبيه له، تأو بيان إمكان حال) 2

:معروف واضح مسلم به، ليثبت يف ذهن السامع ويقرر، كقوله  
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عرتضت            وقع السهام ونزعهن أليماهي ياله إن نظرت وإن و   

.يالمها ما مجيعاإاضها بنزعها، بيانا إلمكان رت شبه نظرها بوقع السهام، وشبه إع  

أو بيان مقدار حال املشبه يف القوة والضعف، وذلك إذا كان املشبه معلوما، معروف الصفة اليت ) 3

يب املشبه من هذه صراد يف ذلك التشبيه بيان مقدار نيث ييراد اثباا له معرفة أمجالية قبل التشبيه حب

:وذلك بأن يعتمد املتكلم ألن يبني للسامع ما يعنيه من هذا املقدار، كقوله. الصفة  

 كأن مشيتها من بيت جارا               مر السحاب ال ريث وال عجل

:وكتشبيه املاء بالثلج يف شدة الربودة وكقوله  

وأربعون حلوبة                سوادا كخافية الغراب األسحمفيها اثنتان   

.شبه النياق السود خبافية الغراب، بيانا ملقدار سوادها، فالسواد صفة مشرتكة بني الطرفني  

أو تقرير حال املشبه، ومتكينه يف ذهن السامع بابرازها فيما هي فيه أظهر، كما إذا كان ما أسند ) 4

يضاحا، إور، ويزيد معىن املشبه ظهفتأيت مبشبه حسي قريب ال. يضاحلتثبيت واالإىل املشبه حيتاج إىل ا

:هل عمر الصبا إال أصيل أو سحر؟ وكقوله :حنوشبه به من قوة الظهور والتمام، ملا يف امل  

ودها             مثل الزجاجة كسرها ال جيرب إن القلوب إذا تنافر  

.عودة القلوب إىل ما كانت عليه من األنس واملودة صعوبةالقلوب بكسر الزجاج، تثبيتا لشبه تنافر   

يث يبدوا غريبا يستبعد حدوثه، واملشبه به يزيل غرابته، ويبني أنه أو بيان إمكان وجود املشبه، حب) 5

:من املمكن احلصول كقوله   

 فإن تفق األنام وأنت منهم               فإن املسك بعض دم الغزال

له، ترغيبا فيه، أو تعضيما له، بتصويره بصورة  يج النفس قوى أو مدحه وحتسني حا) 6

االستحسان، بأنه يعمد املتكلم إىل ذكر مشبه به معجب، وقد استقر يف النفس حسنه وحبه، فيصور 

:املشبه بصورته، كقوله  
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 وزاد بك احلسن البديع نضارة                   كأنك يف وجه املالحة خال

:وحنو  

لوك كواكب                إذا طلعت مل يبد منهن كوكبفإنك مشس وامل  

أو تشويه املشبه وتقبيحه، تنفريا منه أو حتقريا له، بأن تصوره بصورة متجها النفس، ويشمئز منها ) 7

:الطبع، كقوله  

 وإذا أشار حمدثا، فكأنه                     قرد يقهقه أو عجوز تلطم

:وكقوله  

كخنفساء دبت على أوتار              ها وترى أناملها على مزمار   

 التشبيه الضمني

هو تشبيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه به يف صور التشبيه املعروفة، بل يلمح املشبه واملشبه به، 

:ويفهمان من املعىن ويكون املشبه به دائما برهانا على إمكان ما أسند إىل املشبه، كقول املتنيب  

هل اهلوان عليه                   ما جلرح مبيت إيالممن يهن يس  

اإلدعاء باطال، ألن امليت إذا  أي أن الذي اعتاد اهلوان، يسهل عليه حتمله، وال يتأمل له، وليس هذا

ح ال يتأمل، ويف ذلك تلميح بالتشبيه يف غري صراحة، وليس على صورة من صور التشبيه املعروفة، ُجر 

  .التساوي يتبل إنه تشابه يقض

 

 التشبيه المقلوب

دعاء أن إتعود فائدته إىل املشبه به ال وبالعكس  ، به ايعكس التشبيه، فيجعل املشبه مشبهحني  

  :لتشبيه املقلوب أو املعكوس، حنواملشبه أمت وأظهر من املشبه به يف وجه الشبه، ويسمى ذلك با
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كأن املاء يف الصفاء طباعه، : سريته، وحنوكأن نشر الروض حسن : كأن ضوء النهار جبينه، وحنو

:وكقول حممد بن وهيب احلمريي  

حني ميتدحوبدا الصباح كأن غرته                وجه اخلليفة   

كقول البحرتي يف وصف بركة . شبه غرة الصباح بوجه اخلليفة، ايهاما أنه أمت منها يف وجه الشبه

:املتوكل  

يد اخلليفة ملا سال واديها       كأا حني جلت يف تدفقها            

إمنا البيع مثل : "ن الكفاروهذا التشبيه مظهر من مظاهر االفتنان واإلبداع، كقوله تعاىل حكاية ع

عندهم أحل من البيع،  االبيع، عكسوا ذلك إليهام أن الربمثل  ايف مقام أن الرب) 275البقرة "(االرب

.منه يف البيع فيكون أحق باحلل عندهم ألن الغرض الربح وهو أثبت وجودا من الربا  

 

:تمرين  

:بني أنواع التشبيه يف ما يلي  

 الورد يف أعلى الغصون كأنه                   ملك ختف به سراة جنوده

 إذا ارجتل اخلطاب بدا خليج                    بفيه ميده حبر الكالم

الياقوت بل حب الغمام كالم بل مدام بل نظام                            من  

 يا صاحيب تيقظا من رقدة                        تزري على عقل اللبيب األكيس

تدفق يف حديقة نرجس ةهر نجوم كأا                     هذي ارة وال  

 تمرين آخر

:البليغ والضمين والتمثيل واملقلوب واملؤكد واملفصل وامل:  أنواع التشبيهبني  

الشجاعة باحلياء فأصبحا                 كاحلسن شيب ملغرم بداللخلط   
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 ثقائق حيملن الندى فكأنه                       دموع التصايب يف خدود اخلرائد

 عذب الفراق لنا قبيل وداعنا                  مث اجرتعناه كسم ناعق

فوق ورد يانعفكأمنا أثر الدموع خبدها                      طل تناثر   

 وترى الغصون متيل يف أوراقها              مثل الوصائف يف صنوف حرير

 علم البديع

بدع الشيء، : موهو مأخود ومشتق من قوهل. املخرتع املوجد على غري مثال سابق: البديع لغة

.مثال غري على أخرتعه: وأبدعه  

الكالم حسنا وطالوة، وتكسوه اء ورونقا، هو علم تعرف به الوجوه واملزايا اليت تزيد : واصطالحا 

.مع وضوح داللته على املراد لفظا ومعىن. بعد مطابقته ملقتضى احلال  

مث أقتفى أثره من عصره قدامة بن جعفر . هجري 274وواضعه عبد اهللا بن معتز العباسي املتويف سنة 

وصفي الدين يق القريواين، مث ألف فيه كثريون كأيب هالل العسكري وابن رش. الكاتب فزاد عليها

.احللي، وابن حجة احلموي، وغريهم ممن زادوا يف أنواعه، ونظموا فيها قصائد تعرف بالبديعيات  

:الطباق  

هو األول : "الطباق هو اجلمع بني لفظني متقابلني يف املعىن، ومها قد يكونان امسني، حنو قوله تعاىل

). 18الكهف " (وهم رقود اأيقاظوحتسبهم : "تعاىل وكقوله). 3احلديد " (واآلخر والظاهر والباطن

). 43،44النجم " (وإنه هو أمات واحيا* وإنه هو أضحك وأبكى: "أو فعلني، حنو قوله تعاىل

وهلن مثل الذي ": أو حرفني، حنو قوله تعاىل). 13األعلى " (مث ال ميوت فيها وال حيي: "وكقوله تعاىل

" ومن يضلل اهللا فما له من هاد: " تلفني حنو قوله تعاىلأو خم). 228البقرة " (عليهن باملعروف

).122األنعام " (أو من كان ميتا فأحييناه: "وحنو قوله تعاىل). 33الرعد (  

.فيكون تقابل املعنيني وختالفهما مما يزيد الكالم حسنا وطرافة  
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:المقابلة  

يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب كقوله هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو معان متوافقة، مث : املقابلة

وكذب * وأما من خبل واستغىن* فسنيسره لليسرى* وصدق باحلسىن*فأما من أعطى واتقى: "تعاىل

وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم : "وكقوله تعاىل). 10-5الليل " (فسنيسره للعسرى* باحلسىن

).157األعراف " (اخلبائث  

وقال ". إنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع: "لألنصار وقال الرسول صل اهللا عليه وسلم

:وكقوله" نيةليس له صديق يف السر وال عدو يف العال: خالد بن صفوان يصف رجال  

 فىت كان فيه ما يسر صديقه                ولكن فيه ما يسوء األعاديا

:وكقوله  

كم بشمالهوباسط خري فيكم بيمينه                   وقابض شر عن  

:وكقوله  

 ما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمعا           وأقبح الكفر واإلفالس بالرجل

:وكقوله  

 يا أمة كان قبح اجلور يسخطها            دهرا فأصبح حسن العدل يرضيها

 

 الجناس

.ومعنويلفظي : وهو ينقسم إىل نوعني. اجلناس هو تشابه لفظني يف النطق، واختالفهما يف املعىن  

 أنواع الجناس اللفظي

نوع احلروف، وعددها، : وهو ما اتفق فيه اللفظان املتجانسان يف أربعة أشياء: اجلناس التام) 1

.وهيئتها احلاصلة من احلركات والسكنات، وترتيبها مع اختالف املعىن  
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السابقة وجيب أن ال وهو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر من األربعة : اجلناس غري التام) 2

دوام احلال من احملال، أو : يكون بأكثر من حرف، واختالفهما يكون إما بزيادة حرف يف األول، حنو

.اهلوى مطية اهلوان: أو يف اآلخر حنو: جدي وجهدي: يف الوسط حنو  

يف احلروف وترتيبها بدون أن جيمعهما اشتقاق كقوله صل اهللا  هوهو توافق ركني: اجلناس املطلق) 3

"وغفار غفر اهللا هلا، وعصية عصت اهللا ورسولهأسلم ساملها اهللا، : "عليه وسلم  

فاألول يكون اإلختالف بأكثر من حرفني يف آخره والثاين يكون : اجلناس املذيل واجلناس املطرف) 4

.اإلختالف بزيادة حرفني يف اآلخر  

فاجلناس املضارع يكون باختالف ركنية يف حرفني، مل يتباعدا : جلناس املضارع واجلناس الالحقا) 5

وهم ينهون عنه وينئون : "خمرجا، إما يف األول، حنو ليل دامس وطريق طامس وإما يف الوسط حنو

اخلري إىل اخليل معقود يف نواصيها : "وإما يف آخره حنو قوله صل اهللا عليه وسلم). 26األنعام " (عنه

".يوم القيامة  

وهو ما متاثل ركناه لفظا، واختلف أحد ركنيه عن اآلخر خطا، إما اإلختالف يف : اجلناس اللفظي) 6

).بالضاد والظاء، أو اهلاء والتاء(وإما اإلختالف يف الكتابة ) بالنون والتنوين(الكتابة   

 

:أنواع الجناس المعنوي  

.جناس إشارةجناس إضمار و : اجلناس املعنوي نوعان  

أن يأيت بلفظ حيضر يف ذهنك لفظا آخر، وذلك اللفظ احملضر يراد به غري : فجناس اإلضمار) أ

.معناه، بداللة السياق  

هو ما ذكر فيه أحد الركنني، وأشري لآلخر مبا يدل عليه، وذلك إذا مل يساعد : جناس اإلشارة) ب

.الشعر على التصريح به  
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 علم المعاني

وإذا ال بد لطالب . هو الذي يصوره املتكلم بصورة تناسب أحوال املخاطبني: البليغإن الكالم 

البالغة أن يدرس هذه األحوال، ويعرف ما جيب أن يصور به كالمه يف كل حالة، فيجعل لكل مقام 

.مقاال  

ضاء وقد اتفق رجال البيان على تسمية العلم الذي تعرف به أحوال اللفظ العريب اليت ا يطابق اقت

".علم املعاين"احلال باسم   

:تعريف علم المعاني وموضوعه وواضعه  

أصول وقواعد يعرف ا أحوال الكالم العريب اليت يكون ا مطابقا ملقتضى احلال، : علم املعاين) 1

.حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له  

مطابقا ملقتضى  ، كان كالمككاز القول، فإذا أوجزت يف خطابجيإفذكاء املخاطب حال تقتضي 

احلال، وغباوته حال تقتضي اإلطناب واإلطالة، فإذا جاء كالمك يف خماطبته مطنبا، فهو مطابق 

.ملقتضى احلال، ويكون كالمك يف احلالني بليغا، ولو أنك عكست النتفت من كالمك صفة البالغة  

ض املقصودة للمتكلم، من اللفظ العريب، من حيث إفادته املعاين الثواين اليت هي األغرا: موضوعه) 2

.جعل الكالم مشتمال على تلك اللطائف واخلصوصيات، اليت ا يطابق مقتضى احلال  

: فائدته) 3  

معرفة إعجاز القرآن الكرمي، من جهة ما خصه اهللا به من جودة السبك وحسن الوصف وبراعة ) أ

جياز وما اشتمل عليه من سهولة الرتكيب، وجزالة كلماته، وعذوبة ألفاظه ولطف اإل الرتاكيب

.بالغتهمناهضته وحارت عقوهلم أمام وسالمته، إىل غري ذلك من حماسنه اليت أقعدت العرب عن   

، وتنسج هو دكالم العرب ومنظومه، كي حتتذي ح  والوقوف عن أسرار البالغة والفصاحة يف منثور) ب

.د الكالم ورديئهجيبني  على منواله، وتفرق  

.هجري 471الشيخ عبد القاهر اجلرجاين، املتويف سنة : وواضعه) 4  
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.من الكتاب الشريف واحلديث النبوي وكالم العرب: واستمداده) 5  

هو التعبري باللفظ عما : أهل البيانالح طويف اص. املقصودأن املعاين مجع معىن وهو يف اللغة و  

، للفظ كقصدمن حيث  ةالصورة الذهني، أو هو الذهن يتصوره  

:في حقيقة الخبر  

اخلرب هو ما يتحقق مدلوله يف اخلارج : "وإن شئت فقل. كالم حيتمل الصدق والكذب لذاته: اخلرب

له سواء تلفظت  العلم نافع، فقد أثبتنا صفة النفع للعلم، وتلك الصفة ثابتة: حنو" بدون النطق به

وإمنا أنت حتكي ما اتفق . ألن نفع العلم أمر حاصل يف احلقيقة والواقع باجلملة السابقة أم مل تتلفظ،

.دون نظر إىل اثبات جديدقضت به الشرائع عليه الناس قاطبة، و   

.ابقته لهطواملراد بكذبه عدم م. ونفس األمرواملراد بصدق اخلرب مطابقته للواقع   

املفهومة من تلك اجلملة  -العلموهي ثبوت نفع –فجملة العلم نافع إن كانت نسبته الكالمية 

اجلهل نافع، : مطابقة للنسبة اخلارجية، أي موافقة ملا يف اخلارج والواقع فصدق وإال فكذب حنو

.فنسبته الكالمية ليست مطابقة وموافقة للنسية اخلارجية  

 المقاصد واألغراض التي من أجلها يلقى الخبر

:غرضنيالاألصل يف اخلري أن يلقى ألحد   

إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة، إذا كان املخاطب جاهال له ويسمى هذا النوع  إما) أ

.الدين املعاملة: ، حنو)فائدة اخلرب(  

وإما إفادة املخاطب أن املتكلم عامل أيضا بأن املخاطب يعلم اخلرب، كما تقول لتلميذ أخفى ) ب

أنت جنحت يف اإلمتحان، ويسمى : له ، فتقول  طريق آخر منعليك جناحه يف اإلمتحان، وعلمت 

.ألنه يلزم يف كل خرب أن يكون املخرب به عنده علم أو ظن به) الزم الفائدة(هذا النوع   

:بالقرائن، ومن سياق الكالم، وأمهها وقد خيرج اخلرب عن الغرضني السابقني إىل أغراض أخرى تستفاد  

.ريبين فقري إىل عفو إ: االسرتحام واالستعطاف، حنو) 1  
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فليس سواء عامل وجهول: وحتريك اهلمة إىل ما يلزم حتصيله، حنو) 2  

).4مرمي ". (رب إين وهن العظم مين: "وإظهار الضعف واخلشوع، حنو) 3  

)36آل عمران " (أين وضعتها أنثى رب: "التحسر على شيء حمبوب، حنو وإظهار) 4  

".وزهق الباطل جاء احلق: "وإظهار الفرح مبقبل، والشماتة مبدبر، حنو) 5  

.الشمس طالعة: والتوبيخ كقولك للعاثر) 6  

.ال يستوى كسالن ونشيط: والتذكري مبا بني املراتب يف التفاوت، حنو) 7  

.أبغض احلالل إىل اهللا الطالق: والتحذير، حنو) 8  

.إن اهللا اصطفاين من قريش: والفخر، حنو) 9  

:املتنيب يف مدح سيف الدولة  واملدح كقول) 10  

 فإنك مشس وامللوك كواكب             إذا طلعت مل يبد منهن كوكب

رينتم  

:عني األغراض املستفادة من اخلرب يف األمثلة اآلتية  

هللا ما يف السموات وما يف األرض وإن تبدوا ما يف أنفسكم أو ختفوه حياسبكم به اهللا : "قال اهللا نعاىل

).284البقرة " (يء قديرفيغفر ملن يشاء ويعذب من يشاء واهللا على كل ش  

أما من *أو يذكر فتنفعه الذكرى* ومايدريك لعله يزكى* أن جاءه األعمى*عبس وتوىل: "وقال تعاىل

فأنت عنه * وهو خيشى * يسعى  كوأما من جاء* وما عليك أال يزكى * فأنت له تصدى  *استغىن

).10- 1عبس " (تلهى  

"خري من عبادة ستني سنةعدل ساعة يف حكومة : "اهللا عليه وسلم ىوقال صل  

".عذابا يوم القيامة رجل أشركه اهللا يف حكمه، فأدخل عليه اجلور يف عدله ناسال إن أشد: "وقال  


