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 مقدمه
اي از كتاب جواهر البالغه تاليف سيد احمد هاشمي از ادبيـان معاصـر مصـري اسـت كـه بـه        اثر پيش رو خالصه

  .درس تنظيم گرديده است 32واحد درسي دانشگاهي در قالب  4منظور 
نشـگاه قـرار گرفتـه    ها متن درسيِ دانش بالغت در حـوزه و دا  هاي خوبي كه دارد سال اين كتاب به دليل ويژگي

هـاي   واحد درسي است كه بطـور طبيعـي در رشـته    10تا  8است ولي به دليل مفصل بودن آن، دست كم نيازمند 
از ايـن رو تلخـيص كتـاب بـه     . واحـد بـه ايـن درس اختصـاص داده نشـده اسـت       4علوم قرآن و حديث بيش از 

درس همراه  32 واحد درسي و 4 بديع در قالباي انجام شد كه مسائل محوري و اساسي علم معاني، بيان و  گونه
تالش شـده كـه از آيـات و روايـات و اشـعار حكمـت آميـز بيشـتري         . مطرح شودبا تمارين مربوط به هر مبحثي 

  .مطالب در ذهن دانشجويان عزيز در بخش تمرين استفاده شود ثبيتجهت ت
تالش ناچيز مـورد قبـول همكـاران محتـرم و     وقت نسبتاً زيادي صرف آماده كردن اين اثر شد، اميدوارم كه اين 

  .دانشجويان گرامي قرار بگيرد
تذكر دهند كه با ديدة منّت پذيراي آن  ،از همكاران گرامي خواهشمندم، چنانچه ايراد و اشكالي مشاهده كردند

  .خواهم بود و درصدد اصالح آن برخواهم آمد
  هادي نصيري                              
  عضو هيأت علمي دانشگاه علوم                                                    

  و معارف قرآن كريم                           
  92پاييز                           
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 الدرس األول
 متهـــيد

 إعـراب مـا ترّكـب منهـا, وضـع يف أبنية األلفاظ, و وضع علـم النّحـو للنّظـر يفللنظر » علم الرصف«ضع ّملا وُ 
 : يف أمر هذا الرتكيب و هو ثالثة علوم للنظر» انالبي«

علـم «ما حيرتز به عن اخلطأ يف تأدية املعنی اّلذي يريده املتكلم إليصاله إلی ذهـن الّسـامع و يسـّمی  :العلم األول
 .»املعاين

و  املعنـی املـراد لـیما حيرتز به عن التعقيد املعنوي; أي عن أن يكون الكالم غـري واضـح الداللـة ع :العلم الثاين
 .»علم البيان«يسّمی 

فعلم البديع تابع هلام إذ هبام يعرف التحسني الـّذايت, . »علم البديع«ما يراد به حتسني الكالم و يسّمی  :العلم الثالث
 .و به يعرف التحسني العريض

 :يقال إنه» املعاين و البيان«باعتبار  و الكالم
د اللفظ دون املعنيألن النّظر يف الفصاحة إيل  ;من حيُث اللفظ» فصيٌح «  .ُجمَرَّ
 .نظر فيها إيل اجلانبنيألن البالغة ي ;من حيث اللفظ و املعني مجيعاً » و بليغٌ «

 .ألن البديع أمٌر خارجي ُيراد به حتسني الكالم الغريُ  ;و أما باعتبار البديع فال يقال إنه فصيح و ال بليغ
ألهنـام  ;»الفصـاحة و البالغـة«وع فيـه معرفـة معنـی إذا تقرّر ذلک, وجب علی طالب البيان أن يعرف قبل الرش

 .فهام الغاية الّتي يقف عندها املتكلم و الكاتب و الضاّلة اّلتي ينشداهنا. حموره و إليهام مرجع أبحاثه
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 مقّدمة
 يف معرفة الفصاحة و البالغة

 الفصاحة
و أخي هارون هو أفصـح منّـي «: قال اهللا تعالی, و الّظهورُ  منها البيانُ : كثرية  تطلق يف الّلغة علی معانٍ  :الفصاحة

 .أبني منّي منطقًا و أظهر منّی قوالً : أي ]34: قصص [» لساناً 
  .أفصح الّصبح; إذا أضاء: و قالت العرب. ي يف منطقه; إذا بان و ظهر كالمهبّ أفصح الص: و يقال 

املتبادرة إلی الفهم و املأنوسة اإلستعامل بني  و الفصاحة, يف اصطالح أهل املعاين عبارة عن األلفاظ البّينة الظاهرة
 .الكّتاب و الشعراء ملكان حسنها

 فصاحة الكلمة
خمالفـة القيـاس . 3غرابـة اإلسـتعامل   . 2تنافر احلـروف      .1 :فصاحة الكلمة حتصل بخلوصها من أربعة أشياءَ 

 الكراهة يف الّسمع .4الرصيف  
» أسـد«فلفـظ  ل علـی الّسـمع,ّف علی الّلسان و ال تثقُ ذبة َخت ن رقيقة عَ خلوصها من تنافر احلروف; لتكو :األّول

 .اهلعخع ىتركُت ناقتي َترع: ترعاه اإلبُل من قول أعرايبٍّ  »ُهعُخع لنبٍت «, و نحو »فَدوكس«أخّف من لفظ 
بن عمـرو  ىسمن قول عي» اجتمعتم« ىنحُو تكأَكأُتم بمعن .خلوصها من الغرابة و تكون مألوفة اإلستعامل :الثاين

, كتكأُكِئُكْم عيل ذي جنٍّة إفرنقعوا عنّي: النحوي و قد سقط عن محاره و اجتمع عليه الناس  . ما لُكم تكأكأُتم عيلَّ
 : يف قول أيب النّجم» األجَلْل «نحو  ,خلوصها من خمالفة القياس الرصيف, حتی ال تكون شاّذة :الثالث

ــــــِل ــــــّيلِّ األْجَل ــــــد هللا الع  احلم
 

ـــــِد ا  ـــــديِم األّولِ الواح ـــــرِد الق  لف
 

 .باإلدغام, و ال مسّوغ لفّكه» األجّل «فإّن القياس 
ی للنَّْفس يف قول أبی . فهو كون الكلمة وحشية للطباع و األسامع .خلوصها من الكراهة يف الّسمع :الّرابع كاِجلرشِّ

 :الطّيب املتنبّي يمدح سيف الّدولة
ــــب ــــرُّ الّلق ــــم أغ ــــارک اإلس  ُمب

 

ـــ  ـــُف النســـبكـــريُم اِجلرشِّ  ی رشي
 



 

٤ 
 

أن فصاحة الكلمة تكون بسالمتها من تنافر احلروف و من الغرابة و من خمالفـة القيـاس و مـن  :و ملّخص القول
ها و فإذا لصق بالكلمـة عيـب مـن هـذه العيـوب السـابقة وجـب نبـذُ ). اإلبتذال و الّضعف(الكراهة يف الّسمع 

 .هااُح راطّ 
 

  تمارين
 :ت فيام يأيتما اّلذي أخّل بفصاحة الكلام

 ـ اإلسِقنط حرامٌ       ـ أكلت العرين و رشبت الّصامح            ـ أسمع جعجعة و ال أری طحناً 
ــــراء ــــريض ه ــــن الق  إّن بعضــــًا م

 

ــــام  ــــه أحك ــــيئا و بعض ــــيس ش  ل
 

ــــــــَدة ــــــــام َزه ــــــــّي للئ  إن بن
 

 مـــا يل يف صـــدورهم مـــن مـــوَدَدة   
 

 يـــا نفـــس صـــربًا كـــل حـــّي القـــی
 

ـــــرتاق  ـــــی اف ـــــني إل ـــــل اثن  و ك
 

     .  ـ البعاق مأل اجلردحل                ـ الفدوكس مفرتس      ـ علمي إلی علمک كالقرارة يف املثعنجر 
يـا أحـّب صـواحبي و : ـ دع اخلمر و ارشب من نقاخ مّربد  ـ إخاُل أّنک مصوون    ـ كتب أحدهم لصديقه يقول

ـ ألنت أسود يف .  نّي بمنزلة الّروح من اجلسدأعززهم عّيل يؤملني أن أصبح مقصويا عنک هذا اإلقصاي, و أنت م
 .عيني من الّظلم
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 الدرس الثاين
 فصاحة الكالم

بهم معناه و حيول دون املراد منه و تتحّقق فصـاحته بخلـّوه مـن سالمته بعد فصاحة مفرداته ممّا يُ : فصاحة الكالم
 :سّتة عيوب

  كثرة التكرار. 5   التعقيد املعنوي. 4    لتعقيد اللفظيا. 3   ضعف التأليف. 2  تنافر الكلامت جمتمعة. 1

  تتابع اإلضافات. 6

لزم من تركيبها مع بعضها عرسـة النطـق هبـا ي ,أن تكون الكلامت ثقيلة علی الّسمع: تنافر الكلامت جمتمعة: األول
 :نحو قول الشاعر, و إن كان كل جزء منها علی انفراده فصيحاً  ,جمتمعة علی الّلسان

 قفـــــُر بمكـــــاٍن حـــــرٍب و قـــــربُ 
 

ـــ  ـــيس ُق ـــربِ  رَب و ل ـــربُ  حـــرٍب  ق  ق
 

 : و نحو
ــ كــريمٌ  ــوَ ه أمدْحــمتــی َأمدْح  یرَ ه و ال

 

ــــمعــــي و إذا ملُ   ــــه ملُ ُت  ه وحــــديُت
 

أن يكون الكالم جاريا علی خالف ما اشتهر من قوانني النّحو املعتربة عند مجهور العلـامء, : ضعف التأليف: الثاين
 :هام علی األعرف, كقول املتنّبيمناألعرف  غري كوصل الضمريين و تقديم

ـــِت َخ  ـــبالدُ  ل ـــِة ال  هـــاليلَ  مـــن الغزال
 

ــــ  ــــي ال َحت  اهللاُ هاَک فأعاَض ــــازَ ك  ن
 

 :و حكًام يف غري أبوابه, نحو و كاإلضامر قبل ذكر مرجعه لفظًا و رتبةً 
ــ ــن ِك ــيالن ع ــا الغ ــوه أب ــزی بن  َرب ج

 

 زی ســنّامرســن فعــل كــام ُجيــو ُح  
 

الّداللة علی املعنی املراد به, بحيث تكون األلفاظ غري مرّتبة علـی  هو كون الكالم خفّي للفظي; التعقيد ا :الثالث
 :كقول املتنّبي ,وفق ترتيب املعاين

ــَج  ــوهــم ال َجي  1تفَخ  ون هبــا هبــمفُخ
 

ــ  ــی احلَ  مٌ يَ ِش ــعل ــرِّ َس ــُل  ب األغ  دالئ
 

 
                                                 

  .افتخرت .1
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 .هبا , و هم ال جيفخوندالئل علی احلسب األغرّ  ١مٌ يَ جفخت هبم ِش : أصله
بحيث ال يفهم معناه إال بعد عناء و تفكـري  ,التعقيد املعنوي; كون الرتكيب خفّي الداللة علی املعنی املراد :الرابع

لعدم اجلريان علـی مـا يتعاطـاه أهـل الـذوق بعيدًا عن الفهم عرفًا; طويل; بأن يكون فهم املعنی الثاين من األّول 
 :السليم كام يف قول عّباس بن األحنف

ــأ ــواس ــنكم لتقرب ــّدار ع ــد ال  طلب بع
 

ــدا  ــّدموع لتجم ــاي ال  و تســكب عين
 

عرف يف كـالم إذ مل يُ  و بعيدٌ  جعل مجود العني كناية عّام يوجبه الّتالقي من الفرح و الرسور بقرب أحّبته و هو خفيٌّ 
بـل املعـروف . »ک جامـدةالزالـت عينُـ«أو » کت عينُـدَ َمجُ «: أن يقال له ,بالرسور العرب عند الّدعاء لشخصٍ 
 :عدم البكاء حالة احلزن, كام يف قول اخلنساءعن نی به عندهم أّن مجود العني إنام يكْ 

ــــــأعيْ  ــــــ يَّ نَ ــــــودا و ال َجت ُج  داُم
 

ـــــ  ـــــان لَص ـــــأال تبكي  ىدخر النَّ
 

ألغراض و يغّريها املتكّلم و يريد هبا أغراضًا أخـری تعتـرب خروجـًا  تي تستعملها العرُب و هكذا كل الكنايات ال
 لُک نرش املَ «: حيث ال يكون املراد هبا واضحًا, نحو ,عقيدًا يف املعنیعّد ذلک تسنن العرب يف استعامالهتم, و يُ عن 

 .»نرش امللک عيونه«اب مريدًا جواسيسه و الصوّ » نةألسنته يف املدي
هرًا أو ضمريًا, تعـّدد سًام كان أو فعًال أو حرفًا و سواء أكان اإلسم ظاإكثره التكرار; كون اللفظ الواحد  :اخلامس

 :مّرة بعد أخری بغري فائدة كقوله
ــــدٌ  دانٍ  ــــبٌّ  بعي ــــبغٌض  حم ــــ م  ٌج َهبِ

 

 ٌس َرشِ  ّنيٌ َلــــ رٌّ ُممِــــ لــــوٌ ُح ّر ُأَغــــ 
 

 :ّبيو كقول املتن
ـــ ـــ ْل أِق ـــأ ْل أنِ ـــْمجِ ـــ لِّل َع ـــ لَِّس  دِع

 

ــشَّ ِز  ــ د ه ــ شَّ َب ــ ُرسَّ  ل أدنُ تفّض  لِص
 

 :و كقول الشاعر
ـــرتُ َو  ـــد غم ـــرة بع ـــعدين يف غم  ةس

 

 ســـّبوح هلـــا منهـــا عليهـــا شـــواهد 
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  :ابن بابكتتابع اإلضافات; كون اإلسم مضافا إضافة متداخلة غالبًا, كقول  :السادس
 عيســجَ ا اجلنــدِل ا حومــِةعــجر محامــةُ 

 

ــَت أف  ــبِ  ن ــمــرأی ِم ــو مَ  عادٍ ن ُس  معِ ْس
 

ن عف تأليفه و تعقيد معناه و مـفصاحة الكالم تكون بخلّوه من تنافر كلامته جمتمعة و من ض إنّ  :و ملّخص القول
 . ئقة هباوضع ألفاظه يف غري املواضع الال

 

 فصاحة املتكّلم
 ,فصاحة املتكّلم عبارة عن امللكة اّلتي يقتدر هبا صاحبها عيل التعبري عن املقصود بكالٍم فصيح يف أّي غرٍض كـان

ًا من التّرصف يف رضوبه, بصريًا باخلوض يف صياغة الكالم متمّكن فيكون قادرًا بصفة الفصاحة الثابتة يف نفسه عىل
 .هجهاته و مناحي

 

  تمرين
 :بّني العيوب اّلتي أخّلت بفصاحة الكالم فيام يأيت

ـــــراً  ـــــه زائ ـــــان ل ـــــن ك  وازورَّ م
 

ــــه  ــــرف عرفان  1و عــــاَف عــــايف الُع
 

ـــــا آدُم ـــــا الرباي ـــــی يكـــــوُن أب  أّن
 و مــن جاهــل بــی و هــو جيهــل جهلــه
ـــــامٌ  ـــــيلٌّ ُمه ـــــا ع ـــــيس إالّک ي  ل

ــن هي ــديم ــا ال هيت ــل م ــدي يف الفع  ت
 

ـــد  ـــت  حمّم ـــّثقالِن أن ـــوک و ال  2و أب
ـــل ـــی جاه ـــه ب ـــی أّن ـــل علم  و جيه

  

٣ســــــيفه دون عرضــــــه مســــــلوٌل 
  

٤يفعـــل الشـــعراء ىيف القـــول حتـــ
  

 

 
 
 

                                                 
 .العيب في تنافر الكلمات، و المعني انحرف عنه من كان يزوره، و كره طالب اإلحسان معرفته .1

 .أنه قد جمع ما في الخليقة من الفضل و الكمال: يعني. برايا و أبوك محمد و أنت الثقالن أي اإلنس و الجنّيريد كيف يكون آدم أبا ال .2

 ).إياك(فيه ضعف تأليف، حيث وضع الضمير المتصل بعد إالّ، و حقّه وضع المنفصل  .3

 .يهتدي في الفعل ما ال يهتديه الشعراء في القول حتي يفعل: أي .4
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 الدرس الثالث
 البالغة

و . ا انتهی إليـهبلغ فالن مراده; إذا وصل إليه و بلغ الّركب املدينة; إذ: يقال. الوصول و اإلنتهاء: البالغة يف الّلغة
 .عّام يف نفسه بلغ الّرجل بالغة; إذا أحسن التعبريَ 

 .مطابقة الكالم ملا يقتضيه حال اخلطاب مع فصاحة ألفاظه مفردها و مرّكبها: و فی اإلصطالح
و حال اخلطـاب, هـو األمـر احلامـل . املخاطبني ب أحواَل ناِس و الكالم البليغ, هو اّلذي يصّوره املتكّلم بصورة تُ 

 .ه علی صورة خمصوصة دون أخریورد عبارتَ لمتكّلم علی أن يُ ل
حال يدعو إليراد العبـارة علـی صـورة » املدح«مثًال , د عليها العبارةُ ورَ , هو الصورة املخصوصة اّلتي تُ املقتىضو 

مـن  كـلٌّ  و» حـاٌل «كاء من املدح و الذُّ  جياز, فكلٌّ إليرادها علی صورة اإل حال يدعو» ذكاء املخاطب«اإلطناب و 
 .»للمقتضی ةمطابق«يراد الكالم علی صورة اإلطناب أو اإلجياز إو . »مقتضی« اإلطناب و اإلجياز
و إلقـاء » حـاال«سـّمی يُ دون أخـری,  ه يف صـورةٍ مل املتكّلم علی إيراد كالِمـأن األمر اّلذي َحي  :وملّخص القول

و البالغة هي مطابقة الكالم الفصيح ملا يقتضـيه  ,»مقتضی«الكالم علی هذه الصورة اّلتي إقتضاها احلال, يسّمی 
 .احلال

 بالغة املتكّلم
ها علی تأليف كالم بليـغ مطـابق ملقتضـی احلـال مـع فصـاحة هبا صاحبُ  رُ قتدِ النفس يَ  بالغة املتكّلم, هي ملكة يف
عرف سنن ختـاطبهم و  رباً  من أحاط بأساليب العرب ُخ يصل إليها إاللن  و تلک غايةٌ . عباراته يف أّي معنی قصده

 بوسـها و لكـّل مقـامٍ لكّل حالـة لَ جائهم و شكرهم و اعتذارهم; ليلبس فاخراهتم و مدحيهم و هنافراهتم و مُ يف مُ 
 .مقاٌل 
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 مالحظات
 .التنافر يعرف بالّذوق السليم و احلّس الصادق. 1
 .خمالفة القياس تعرف بعلم الرصف .٢
 .لم النحوضعف التأليف و التعقيد اللفظي يعرفان بع .3
 .الغرابة تعرف بكثرة اإلطالع علی كالم العرب و اإلحاطة باملفردات املأنوسة .4
 .التعقيد املعنوي يعرف بعلم البيان .5
 .األحوال و مقتضياهتا تعرف بعلم املعاين .6
 . خلّو الكالم من أوجه التحسني التي تكسوه رّقة و لطافة بعد رعاية مطابقته يعرف بعلم البديع .7

فإذًا وجب علی طالب البالغة, معرفة الّلغة و الّرصف و النّحو و املعاين و البيان و البديع, مع كونه سليم الّذوق, 
 .كثري اإلطالع علی كالم العرب و دراية تاّمة بعاداهتم و أحواهلم

 

  تمرين
 :احلال و مقتضاه فيام ييل ّنيِ بَ 

 ]10: الجنّ[م رشدًا هبم رهبُّ  من فی األرض أم أرادب و أّنا ال ندري أرشٌّ أريدَ : ـ قال اهللا تعالی
  ]19: المعارج[ .ُخلق اإلنسان هلوعاً  −

  ] 37: األنبياء[ .ُخلق اإلنساُن من َعَجلٍ  −

 :الربامكة ـ يقول راثي
ــــ ــــادٍة بُت ُأِص ــــاً  بس ــــانوا عيون  ك

 

ـــم نُ   ـــقَ هب ـــ ىس ـــع الَغ  1اممُ إذا انقط
 

 
 

                                                 
 .ناكب البرامكة، و المقتضي حذف الفاعل من أصبت) هارون الرشيد(الخوف من  الحال هنا هو .1
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 علم املعاين
 ةفيه ثامنية أبواٍب و خامت 

 يف تقسيم الكالم إيل خرب و إنشاء .1  
 يف اإلنشاء. 2  
 يف أحوال املسندإليه .3  

 يف أحوال املسند. 4
 يف أحوال متعلقات الفعل. 5
 يف القرص. 6
 يف الوصل و الفصل. 7
 يف اإلجياز و اإلطناب و املساواة .8
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 الدرس الرابع
 علم املعاين

 تعريف علم املعاين و موضوعه و واضعه
التي يكون هبا مطابقًا ملقتضی احلال بحيث يكـون  علم املعاين; أصول و قواعد يعرف هبا أحوال الكالم العريبّ  .1
 .له اّلذي سيَق  فق الغرضِ وِ 

باوتـه و غِ . يف خطابه كان كالمک مطابقًا ملقتضـی احلـال جزَت تقتيض إجياز القول, فإذا أو حاٌل  فذكاء املخاطب,
المـک يف فهو مطابق ملقتضی احلال و يكون ك طنباً الة; فإذا جاء كالمک يف خماطبته مُ تقتيض اإلطناب و اإلط حاٌل 

 .البالغة من كالمک صفةُ  النتفْت  ک عكسَت احلالني بليغًا, و لو أن
ل ْعـغـراض املقصـودة للمـتكّلم; مـن َج اللفظ العريب, من حيث إفادته املعاين الثواين اّلتي هي األ هو موضوع .2

 .علی تلک اللطائف و اخلصوصيات اّلتي هبا يطابق مقتضی احلال الكالم مشتمالً 
 :و فائدته .3
معرفة إعجاز القرآن الكريم من جهة ما خّصه اهللا به من جودة الّسبک و حسن الوصـف و براعـة الرتاكيـب و  .أ

ی غري ذلک مـن لطف اإلجياز و ما اشتمل عليه من سهولة الرتكيب و جزالة كلامته و عذوبة ألفاظه و سالمتها, إل
 .و بالغته تهناهضته و حارت عقوهلم أمام فصاحعن مُ  حماسنه اّلتي أقعدت العرَب 

و الوقوف علی أرسار البالغة و الفصاحة يف منثور كالم العرب و منظومه, كي حتتذی حـذوه و تنسـج علـی  .ب
 .منواله و تفرق بني جّيد الكالم و رديئه

 1.ينر اجلرجاهو واضعه; الشيخ عبد القا .4
 .و كالم العرب ,عليهم السالم ,و استمداده; من الكتاب الرشيف و احلديث النبوي و أحاديث املعصومني .5
 
 

                                                 
  .دالئل اإليجاز و أسرار البالغة: كان نحوياً و فقهياً، أشهر كتبه.  ه471توفّي سنة : عبدالقاهر الجرجاني .1
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 أركان الكالم
 :و اعلم أن لكل مجلة ركنني

 مسندًا و يسّمی حمكومًا به أو خمربًا به,  .أ
 . ليه و يسّمی حمكومًا عليه أو خمربًا عنهإمسندًا  .ب

وها فهو قيد و مازاد علی املسند و املسند اليه من مفعول و حال و متييز و نح. دعی إسناداً ي بينهام فتُ و أّما النسبة اّلت
 . صلة املوصول و املضاف إليهزائد علی تكوينها إال

علی وجه يقّيد احلكم بإحـدامها علـی األخـری ثبوتـًا أو » املسند إليه«إلی أخری » املسند«نضامم كلمة او اإلسناد 
 .اهللا واحد ال رشيک له :نحونفيًا, 

 

 مواضع املسند 
 :مواضع املسند ثامنية

 .اهللا قادر: من قولک» قادر«خرب املبتدأ, نحو  .1
 .حرض األمري: من قولک» حرض«و الفعل الّتام, نحو  .2
 .»آمنيَ «و » ْي وَ « و »هيهاَت «: و اسم الفعل, نحو .3
 .اإلنصاف أخوک قدرَ  رٌف أعا: من قولک» عارف«: نحو بمرفوعه, و املبتداء الوصف املستغني عن اخلرب .4
 .و نظائرها و أخبار النواسخ, كان و نظائرها و إنّ  .5
 ]36: كهف[ .»و ما أظّن الّساعة قائمة«: و املفعول الثاين لظّن و أخواهتا, نحو .6
  ]167: البقرة[» .عليهم م حرساٍت رهيم اهللا أعامهلَ يُ «: نحو ,و املفعول الثالث ألری و أخواهتا .7

 : نحو الفعل,و املصدر النائب عن  .8
ــــربًا يف ــــرباً  فص ــــوت ص ــــال امل  جم

 

 ســــتطاعاخللــــود بمُ  فــــام نيــــُل  
 

 

 



 

١٥ 
 

 مواضع املسند إليه 
 :مواضع املسند إليه ستة

 حرض فؤاد العامل أبوه : فؤاد و أبوه من قولک: الفاعل للفعل التاّم أو شبهه, نحو .1
املطـر  إن: رًا, و نحـوكان املطر غزي: من قولک» املطر«: نحو ,و أخواهتا واهتا و إنامء النواسخ, كان و أخو أس .٢

 .غزير
 .العلم نافع: من قولک» العلم«له خرب, نحو  يو املبتدأ اّلذ .٣
 .حسبت صديقي نائامً : , نحوو املفعول األول لظن و أخواهتا .4
 .نافعاً  َأريُتک العلم: , نحوو املفعول الثاين ألری و أخواهتا .5
  .»ضع الكتابو وُ «: و نائب الفاعل, كقوله .6

 .و ينحرص علم املعاين يف ثامنية أبواب و خامتة
 

  تمرين
 :عّني املسند و املسند إليه فيام يأيت 
  ]36:المؤمنون[. هيهاَت هيهاَت ملا توعدون −

  ]46:مريم[. قال أراغٌب أنت عن آهلتي يا ابراهيمُ  −

  ]83:البقرة[. كوا به شيئًا و بالوالدين إحساناً و اعبدوا اهللا و ال ترش −

  ]167:البقرة[. ُيرهيم اهللا أعامهلم حرساٍت عليهم −

  ]54:المائدة[. ذلك فضل اهللا يؤتيه من َيشاء و اهللاُ واسٌع عليمٌ  −

  ]43:النور[. يكاد سنا برقه يذهب باألبصار −

  ]31:الفرقان[. كفي برّبك هاديًا و نصرياً  −

  ]251:آل عمران[. اهللا النّاَس بعَضهم ببعٍض لَفسَدِت األرُض ولكّن اهللاَ ذو فضٍل عىل العاملني و لوال دفعُ  −

 . هيهاَت منّا الذّلةُ  −



 

١٦ 
 

 الدرس اخلامس
  الباب األّول
 فی

 تقسيم الكالم إلی خرب و إنشاء
 خٌرب و إنشاءٌ : الكالُم قسامن

ٌب, فإن كان الكالم مطابقًا للواقع كان قائلُه صادقًا, و إن كان فاخلرب ما يصّح أن يقال لقائله إّنه صادٌق فيه أو كاذ
 .غَري مطابٍق له كان قائلُه كاذباً 

 تقسيم اخلرب إلی مجلة اسمية و مجلة فعلّية
و اخلرب إما مجلة إسمّية و إما مجلة فعلّية, فاجلملة اإلسمّية تفيد بأصل وضعها ثبوت يشء ليشء ليس غري, فإذا 

دل مل يفهم من ذلک سوی ثبوت اإلعتدال للهواء من غري نظر إلی حدوث أو استمرار, و قد اهلواء معت: قلت
يكتنفها من القرائن ما خيرجها عن أصل وضعها فتفيد الدوام و اإلستمرار, كأن يكون الكالم يف معرض املدح أو 

 .»و إّنک لعلی ُخُلٍق عظيمٍ «: الذم, و من ذلک قوله تعالی
مل يستفد » السامء أمطرِت «:  مع اإلختصار, فإذا قلتفموضوعة إلفادة احلدوث فی زمٍن معّنيٍ أما اجلملة الفعلّية 

السامع من ذلک إال حدوث األمطار فی الزمن املاضی, و قد تفيد اإلستمرار التجدّدی بالقرائن كام يف قول 
 :املتنّبی

ـــه   ـــرب َكفُّ ـــدّبر رشق األرض و الغ ُت
 

و لــيس هلــا يومــًا عــن املجــد شــاِغٌل  
 

 

و اجلمله اإلسمّية التفيد الثبوت بأصل وضعها و . فإّن املدح قرينة داّلة علی أّن التدبري أمر مستمّر متجدّد آنًا فآناً 
 .الوطن هو سعادتی: ملة اإلسمّية, نحواجلستمرار بالقرائن,  إال إذا كان خربها مفردًا نحو الوطن عزيز أو إلال ا

 أما إذا كان خربها مجلة فعلية فإّهنا ُتفيد التجّدد نحو 
نـــــــروح و نغـــــــدو حلاجاتنـــــــا  

 

ـــی  ـــاَش ال تنقض ـــن ع ـــة َم  و حاج
 

 



 

١٧ 
 

 الغرض من إلقاء اخلرب
 :ألصل فی اخلرب أن ُيلقی ألحد غرضني

ن اليعرف ک ملاألرض تدور حول الشمس, تقول ذل: اجلُمَلُة, نحو هإفادة املخاطب احلكَم اّلذی تضّمنت :ّولاأل
 .كُم فائدة اخلربذلک و ُيَسّمی ذلک احل

» نالک من الّسفر َنَصٌب شديدٌ «: إفادة املخاطب العامل باحلكم أّن املتكّلم عامل به أيضًا كقولک لصديقک :الثانی
ّية كثرية ال ُيقَصُد َتُدّله علی أّنک عاملٌ مثله هبذا األمر و يسّمی ذلک الزم الفائدة; غري أننا نری فی الكالم ُمجًَال خرب

هبا إفادة املخاطب احلُكم و ال أّن املتكّلم عاملٌ به, و اّنام ُيراد هبا أغراض أخری, فتكون قد خرجت عن معناها 
 :و إليک أشهر هذه األغراض. األصيل إلی تلک األغراض اّلتي تفهم من قرائن األحوال و سياق الكالم

 :نحو قول الشاعر: اإلسرتحام .1
ـــــــطبارًا  ربِّ إ ـــــــتطيع اص ّين ال أس

 

ــارا  ــُل العث ــن ُيقي ــا م ــي ي ــاعُف عنّ  ف
                     

 .فليس الغرض هنا إفادة احلكم و ال الزم الفائدة, ألّن اهللا تعالی عاملٌ هبام و لكن املراد طلب الرمحة
 :ل الشاعرالتحّرس علی يشء حمبوب, كالتحّرس علی فقد الشباب يف قو .2

َذَهــَب الشــباُب فــام لــه مــن عــودٍة  
 

ــرُب   ــه امله ــأين من ــيب ف ــی املش  و أت
 

 ّن اهللا اصطفاين من قريشا: الفخر .٣
 أبغض احلالل إلی اهللا الطالق: التحذير .4
 :كقول النابغة الذبياين يف مدح النّعامن بن املنذر: املدح .5

ـــمٌس  ـــک ش ـــُب  فإّن ـــوک كواك   و املل
 

ـــٌب   ـــنهّن كوك ـــُد م ـــت مل يب  إذا طلع
 

  

 غدًا تعرُف من أنا: كقولک لعدّوک: التهديد .6
و قد جتئ األخبار لغري ما ذكر من األغراض, كإظهار الضعف و احلّث علی السعّي و اجلّد و إظهار الفرح و 

 .العقل و الذوق السليم ,التوبيخ, و املرجع يف معرفة ذلک كّله
 



 

١٨ 
 

  تمرين
 :اجلمل اخلربّية من اجلمل اإلنشائية فيام يأيت مّيز. 1
توّقوا الربد يف أّوله و تلّقوه يف آخره; فإّنه يفعل باألبدان كفعله باألشجار, أّوله ُحيرق و : قال علٌی عليه السالم −

 .آِخره ُيورق
 .يا ُبنَیَّ تعّلم حسن اإلستامع كام تتعّلُم حسن احلديث: قال بعض احلكامء البنه −
 .الناس الّذين ُيكَرمون اّتقاَء ألسنتهم ّرش  −
أالليــــت الشــــباَب يعــــود يومــــًا   −

 

 فـــــُأخربه بـــــام فعـــــل املشـــــيُب  
 

 .عنيک حّتی َجتد له موضعاً ا يَ ال تتكّلم بام ال يعنيک, وَدِع الكالم يف كثري ممّ : أوصی عبداهللا بُن عباس رجًال فقال −
  ]81:اإلسراء[ .لباطلجاء احلّق و زهق ا: تعاىلقال  −
  ]36: آل عمران[ .ىقالت َربِّ إّين وضعتها أنث: تعاىلقال  −٢
ــــٍة و ضــــياٍء − ــــدٌر يف رفع ــــت َب  أن

 

 جتتليـــك العيـــوُن رشقـــًا و غربـــاً  
 

 

ــ − ــي رجــٌل ىكف  بجســمي نحــوالً أّنن
 

ــــرين  ــــاك مل َت ــــاطبتي إّي ــــوال خم   ل

 

 

ــِزيل − ــوم و َمن ــدُد النّج ــاِرمي ع  و َمك
 

  و منــِزُل األضــيافالِكــرام  ىَمــأو 

 

 

ــــــــــا − ــــــــــني و ُبلِّغَته  إّن الثامن
 

  َترمجـــاِن  قـــد َأحوجـــْت ســـمعي إىل 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

١٩ 
 

 الدرس السادس
 أرضب اخلرب

 :للمخاطب ثالُث حاالٍت 
أن يكون خايل الذهن من مضمون اخلرب و يف هذه احلال ُيلقی إليه اخلرب خاليًا من أدوات التوكيد, و يسّمی هذا  .أ

 .»احلياُء زينة احلياة«: نحو ,رب إبتدائياً الّرضب من اخل
أن يكون مرتّددًا فی احلكم طالبًا أن َيصل إلی اليقني يف معرفته, و يف هذه احلال حيُسن توكيده له ليتمّكن من  .ب

 .ّن احلق يعلو و ال ُيعلی عليهإِ : نفسه, و يسّمی هذا الّرضُب طلبّيًا, نحو
نكاره قّوًة و ضعفًا و يسّمی إال جيب أن يؤّكد اخلرب بمؤّكد أو أكثر علی حسب أن يكون منكرًا له و فی هذه احل .ج

 .إّن النّفس ألّمارة بالّسوء: هذا الرضب إنكارّيًا, نحو
 

 فائدة
إّن و الُم اإلبتداء و أحرف التنبيه و القسم و نونا الّتوكيد, و احلروف الزائدة, و : لتوكيد اخلرب أدواٌت كثرية, منها

ا أنتم ه مفسدٌة, الَنت أحّق باإلكرام, غإّن الفرا: ملة, و أما الرشطيه التفصيلّية و ضمُري الفصل, نحوتكرير اجل
 يطرَص لسَت عليهم بمُ  ,]57: األنبياء[, تاهللا ألكيدّن أصنامكم]119: آل عمران[ُحتِّبوهنم و ال حيّبونكمُأوالء 

أما من آمن و عمل صاحلًا فله جزاء  و] 4-3: تكاثرال[, كال سوف تعلمون ثّم كال سوف تعلمون ]22: الغاشية[
   ].20:الحشر[, أصحاب اجلنّة ُهُم الفائزون]88:الكهف[احلُسنی

 

 

 خروج اخلرب عن مقتضی الظاهر
د, و مؤّكدًا وجوبًا للمنكر, كان إذا ألقي اخلرب خاليًا من التوكيد خلالی الذهن و مؤّكدًا استحسانًا للسائل املرتدّ 

 .اريًا علی مقتضی الظاهرذلک اخلرب ج
 : عتبارات يلحظها املتكّلم و من ذلک ما يأيتو قد جيري اخلُرب علی خالف ما يقتضيه الّظاهر ال

ل خالی الّذهن منزلة السائل املرتّدد إذا تقّدم فی الكالم ما ُيشري إلی حكم اخلرب كقوله سبحانه و تعالی .أ : أن ُينَزَّ
إّن اهللا سبحانه ّملا هنی نوحًا عن خماطبته يف شأن  ]27: مؤمنون[. »وًا إّهنم مغَرُقونو ال ُختاطِبنی فی اّلذين ظلم«

خمالفيه دفعه ذلک إلی التطّلع إلی ما سيصيبهم, فنزل لذلک منزلة السائل املرتدد, أحِكَم عليهم باإلغراق أم ال? 
 .»إّهنم مغرقون«: فأجيب بقوله



 

٢٠ 
 

فإّن » ثم إّنكم بعد ذلک َملّيتون«: كقوله تعالی ,مارات اإلنكار عليهأن ُجيعل غري املنكر كاملنكر لظهور أ .ب
لوا منزلة  غفلتهم عن املوت و عدم استعدادهم له بالعمل الصالح ُيَعّدان من عالمات اإلنكار, و من أجل ذلک ُنزِّ

 .املنكرين و ُألقي إليهم اخلرب مؤّكدًا بمؤّكدين
الوجه أن بني أيدی . »و إهلكم إله واحدٌ «: تعالی خياطب منكري وحدانّيتهأن ُجيعل املنكر كغري املنكر, كقوله  .ج

هوالء من الرباهني الساطعة و احلجج القاطعة ما لو تأّملوه لوجدوا فيه هناية اإلقناع و لذلک مل ُيقم اهللاُ هلذا 
كر رضر اجلهل, فإّن لدی املخاطب و كاجلهل ضارٌّ تقوله ملن ُين. اإلنكار وزنًا و مل يعَتدَّ به يف توجيه اخلطاب إليهم

 .من الدالئل علی رضر اجلهل ما لو تأّمله الرتدع عن إنكاره و لذلک ألقي إليه اخلرب خاليًا من التوكيد
 

  ريناتم
 :املؤّكدات يف العبارات الّتالية و بّني رضوب اخلرب الثالثة أحصِ.1
  ]44:شعراء[.و قالوا بعّزة فرعون إّنا َلنحن الغالبون −
 ]32:يوسف[ .»و لئن مل َيفَعل ما آمره َليسجنَنَّ و ليكونًا من الصاغرين« −
 ]59:األنعام[.و ما تسقط من ورقٍه إال يعلمها −
  ]3:ملك[.ما تری فی خلق الرمحن من تفاوٍت  −
  ]74:البقره[.تعملونو ما اهللا بغافل عّام  −
  ]14:يس[ 1.إّنا إليكم ُمرسلون -
ــــدُ  − ــــا أعه ــــه م ــــراق فإّن ــــا الف   أّم

 

ــــد    ــــًا ُيول ــــو أّن بين ــــوَءمي ل   هــــو َت

 
 

  لــيس الّصــديُق بَمــن ُيعــريك ظــاهرًا −

 

ـــــتجّهم    ـــــاطن ُم ـــــن ب ـــــًام ع متبّس
 

 

 فــــام احلداثــــة عــــن حلــــٍم بامنعــــٍة −
 

ــيب    ــّبان و الّش ــُم يف الش ــد يوجــد احلل   ق

 

 :بّني وجه خروج اخلرب عن مقتضی الظاهر فی كّل مثاٍل من األمثلة اآلتيه.2
          ).تقوله ملن الُيطيُع والديه(الوالدين لواجٌب  رّ ب اِنّ  −١
 ).تقول ملن ُينكر وجود اإلله(اهللا موجوٌد −٢
 ).تقوله ملن يظلم الناس بغري حق(اِّن اهللا ملّطلع علی أفعال العباد  −٣
 ).تقول ذلک ملن ينكر فائدة العلوم(العلم نافع  −٤

                                                 
مؤكّدين لهم القول بمؤكّد » إنّا إليكم لَمرْسلونَ«: لرُسللما روي القرآن قصة رسل عيسي الذين أرسلهم إلي قومه فأنكروا رسالتهم، قال لهم ا .1

  .فزادوا مؤكداً رابعاً و هو القسم» ربنا يعلم إنّا إليكم لَمرْسلون«: ثالث، فجحدوا، فقالوا لهم



 

٢١ 
 

 الدرس السابع
 الباب الثاين
 فی اإلنشاء

ُينسب إلی قائله صدق  اإلجياد, و اصطالحًا كالٌم الحيتمل صدقًا و ال كذبًا, نحو اغفر و ارحم, فال: اإلنشاء لغة
هو ما الحيصل مضمونه و اليتحقق إال إذا تلّفظت به, و اإلنشاء : و إن شئت فُقل يف تعريف اإلنشاء. أو كذب
 ;طلبّی و غري طلبّی : نوعان
 .لوبًا غري حاصل وقت الطلب, و يكون باألمر و النّهي و اإلستفهام و التمنّي و النّداءفالطلبّي ما يستدعي مط .أ
التعّجب, و املدح و الذّم, و القسم, و أفعال : و غري الطلبي ما اليستدعي مطلوبًا, و له صيغ كثرية, منها .ب

واهللا «, »جًال اجلبانُ بئس ر«, »نعم اخلّلة الشجاعة«, »!ما أصدقک«: الرجاء و كذلک صيغ العقود, نحو
 .»بعُت واشرتيُت «, »لعّل املريض يشفی«, »ألجتهدنّ 

 

 اإلنشاء الطلبی
 األمر. ١

يا حييی خذ الكتاب بقّوة, و املضارع : فعل األمر, نحو: لألمر أربع صيغ. األمر طلب الفعل علی وجه اإلستعالء
عليک باإلجتهاد, و املصدر النائب : األمر, نحو لُِينِفق ذوسعٍة من سعته, و اسم فعل: املقرون بالم األمر, نحو

 .و بالوالدين إحساناً : عن فعل األمر, نحو
 :هاقد خترج صيغ األمر عن معناها األصلی إلی معاٍن أخری ُتسَتفاُد من سياق الكالم و إليک أمهَّ 

  ]282: البقرة[. كاتب بالعدلإذا تداينُتم بديٍن إلی أجٍل مسّمًی فاكتبوه وليكتب بينكم : اإلرشاد كقوله تعالی .1
  ]19: النمل[رّب أوزعنی أن أشكر نعمتک: و يكون من األدنی إلی من هو أعلی منه فی قوله تعالی: الّدعاء .2
 ]2: المائده[ .و إذا حللتم فاصطادوا: اإلباحة .3
  ]40: فصلت[ .إعملوا ما شئتم, إّنه بام تعملون بصريٌ : التهديد. 4
 .أعطنی القلم أّهيا األخ: ن ُيساويکكقولک مل: لتامساإل .5
 .]6:الحمد[ .»إهدنا الرصاط املستقيم«: كقوله تعالی: الّدوام. 6
 .ليَک ممّا يَ  ُكْل : نحو: التأديب .7
 ]16: الطور[ .فاصربوا أو التصربوا: نحو قوله تعالی: التسويه .8



 

٢٢ 
 

 النهی. ٢
كقوله  ,يغة واحدٌة و هی املضارع مع ال النّاهيةللنّهی ص. طلب الكّف عن الفعل علی وجه اإلستعالء: النّهی
  ]152:األنعام[ .و التقربوا مال اليتيم إال باّلتی هی أحسن: تعالی

 .هاو قد خترج صيغة النّهی عن معناها احلقيقّی إلی معان أخری ُتستفاد من السياق و قرائن األحوال و إليک أمهَّ 
 ]286:البقره[» نسينا أو أخطأنارّبنا التؤاخذنا إن «: كقوله تعالی: الّدعاء

 .أّهيا األخ التتوانَ : كقولک ملن ُيساويک: اإللتامس
 : كقول أبی العالء املعّري: اإلرشاد

نايا   ــــدَّ ــــل ال ــــی أه ــــس إل  و الجتل

 

ــــفهاء ُتعــــد    يفــــإّن خالئــــق السُّ

    

 .»يالُتطع أمر«: كقولک ملن هو دونک: التهديد
 : الشاعر هكقول: يالتمنّ 

يـــــا نـــــوم ُزل  يـــــا ليـــــُل ُطـــــل
 

ـــــع  ـــــف ال تطل ـــــبح ق ـــــا ُص   ي

   
 : الشاعر هكقول: التوبيخ

مثلــــه   تــــأيتو التنـــَه َعــــن ُخُلــــٍق
 

  عـــاٌر عليــــک إذا فعلـــَت عظــــيمٌ  

 

 : كقوله: الّتحقري
ـــــا  ـــــل لُبغيته ـــــاِرَم الترح  َدِع املك

 

  واقُعــد فإّنــک أنــت الّطــاعم الكاســی 

 
 

  
  ريناتم
   :الرتاكيب اآلتية بّني ما ُيراد من صيغ األمر فی. 1

 

 
 .الّلهم عاملنا بفضلک و الُتعاملنا بعدلک −

 

 
  ]43:البقرة[ .و أقيموا الصالة و آتوا الزكاة − 
 .»يا ُبنيَّ استِعذ باهللا من رشار الناس, و كن من خيارهم علی َحذرٍ «: قول أحد احلكامء البنه −

ــ − ــی   يأرين ــزالً لعّلن ــات ُه ــوادًا م ج
 

  أری مـــا تـــريَن أو بخـــيًال خمّلـــداً  

 

 بخـــيًال طـــال عمـــرًا ببخلـــه  أروين −

 

 و هاتوا كريًام مات من كثرة البذل 
 

  
 



 

٢٣ 
 

  ]30:ابراهيم[.قل َمتّتعوا فإّن مصريكم إلی النار −
  ]49:الدخان[.ذق إّنک أنت العزيز الكريم −
  ]64:النمل[ .قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني −
 .و اعمل آلخرتک كأّنک متوت غداً إعمل لدنياک كأنک تعيش أبدًا  −

 
 :ُيراد من صيغ النهی اآلتية أذكر ما. 2
  ]42:البقره[. »و ال تلبسوا احلّق بالباطل و تكتموا احلقَّ و أنتم تعلمون« −
  ]7:التحريم[ .»يا أّهيا اّلذين كفروا ال تعتذرو اليوم« −

  

  
  

  
  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــاعهم   − ــري طب ــاس غ ــزمّن الن فالتل
 

 لعتاب ويتعبوافتتعَب من طول ا 
 

  
 

ــه   − ــت آكل ــرًا أن ــد مت ــب املج الحتس
 

ربا   لن تبلغ املجد حتی تلعق الصِّ
 

  
 

التيأســـوا أن تســـرتّدوا جمـــدكم   −
 

 فلُرّب مغلوٍب َهَوی ثّم ارتقی 
 

  
 

ـــــَت  − ـــــج إن ُكن ـــــة فالَهتِ   ذا إرب
 

  حرَب أِخي الّتجِرَبة العاِقلِ  

 
  

 



 

٢٤ 
 

 الثامنالدرس 
 اإلستفهام. ٣

اهلمزة, و : حدی أدواته اآلتية و هيإو ذلک بأداة من . هو طلب العلم بيشء مل يكن معلومًا من قبل: اإلستفهام
 .هل و ما و متی و أّيان و كيف و أين و أّنی و كم و أّي 

مسافٌر أم سعيٌد?  أعيلُّ : هو إدراک املفرد, نحوتصّور أو تصديق, فالتصّور : ُيطلب باهلمزة أحد أمرين :اهلمزة
 .سعيٌد مثالً : تعتقد أّن الّسفر حصل من أحدمها و لكن تطُلُب تعيينه, و لذا ُجياب فيه بالتعيني, فيقال

 هو إدراک وقوع نسبة تاّمة بني املسند و املسند إليه أو عدم وقوعها بحيث يكون املتكّلم خالی الذهن: التصديق و
أَحَرضَ األمُري, تستفهم عن ثبوت النسبة و : تفهم عنه يف مجلته مصّدقًا للجواب إثباتًا بنََعم أو نفيًا بال, نحوممّا اس

 .نفيها, و يف هذه احلالة جياُب بلفظة نعم أو ال
هل حافظ اإليرانّيون علی : يطلب هبا التصديق فقط, أي معرفة وقوع النسبة أو عدم وقوعها الغري, نحو :هل
 سالفهم? جمد أ
 .يُّ ما الشمس? إّنه كوكٌب هنار: نحو ما العسجُد? ذهٌب و: يطلب هبا رشح اإلسم أو حقيقة املسّمی, نحو :ما
 من شّيد هذه القناطر?: يطلب هبا تعيني أفراد العقالء, نحو :من
اجلمهورّية? و متی متی توّلی احلكومة الرئيس : يطلب هبا تعيني الزمان, سواء كان ماضيًا أو مستقبًال, نحو :متی

 ی باحلّرية?نحظَ 
يسأل أّياَن : موضع التهويل و التفخيم دون غريه, نحو الزمان املستقبل خاّصًة و تكون يفيطلب هبا تعيني  :أّيان

 ?)عج(و أّياَن قياُم املهدی] 6: القيامة[يوُم القيامة?
 ]41: النساء[ .فكيف إذا جئنا من ُكل ُاّمة بشهيدٍ : يطلب هبا تعيني احلال, نحو :كيف
كائكم?: يطلب هبا تعيني املكان, نحو :أين  أين ُرشَ
 : تكون بمعنی: ملعاٍن كثريةٍ  تأيت :أّنی

  ]259: البقرة[ .»أّنی ُحييی هذه اهللاُ بعد موهتا«: كيف, نحو .1
 ]37: آل عمران[ .»يا مريم أّنی لِک هذا«: أين, نحو من. 2
 .»ُزرنی أّنی شئَت «: متی, نحو .3
  ]19:الكهف[ .كم لبثُتم?: طلب هبا تعيني عدد مبهم, نحوي :كم
  ]73:مريم[.قاماً الفريقني خٌري مَ  يُّ أ: تشاركني يف أمر يعّمهام, نحويطلب هبا متييز أحد امل :يّ أ



 

٢٥ 
 

و هو طلب العلم بمجهول, فيستفهم هبا عن اليشء مع العلم به  و قد خترج ألفاظ اإلستفهام عن معناها األصيل
 :, ُتفهم من سياق الكالم و داللته, و من أهّم ذلکألغراٍض أخری

 .إنتهوا: أي ]91: المائدة[ .)فهل أنتم منتهون: (, كقوله تعالیاألمر. 1
 .الختشوهم: يأ ]13: التوبة[ .)أختشوهنم فاهللا أحّق أن ختَشوه: (, كقوله تعالیيو النّه. 2
ما جزاء اإلحسان إال : يأ ]60: الرحمن[ .)هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان: (, كقوله تعالیيو النف. 3

 .اإلحسان
 ]40: األنعام[ .)أغري اهللا تدعون: (, كقوله تعالی1و اإلنكار. 4
 ]10: الصف[ .)هل ُادّلكم علی جتارٍة ُتنجيكم من عذاب أليم: (, كقوله تعالیو التشويق. 5
  ]1: الشرح[ .)أمل نرشح لک صدرک: (, كقوله تعالیو التقرير. 6
 ]3: القارعة[ .)القارعة ما القارعة و ما أدراک ما القارعة: (, كقوله تعالیالتهويلو . 7
 ]13: الدخان[. )أّنی هلم الذكری و قد جاءهم رسوٌل مبني: (, كقوله تعالیو اإلستبعاد. 8
 ].255: البقره[.)من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه: (, كقوله تعالیو التعظيم. 9

 أهذا الّذی مدحته كثريًا? :, نحوو التحقري. 10
 أعقلک يسّوغ لک أن تفعل كذا?: , نحوو التهّكم. 11
 ]6:الفجر[ .)أمل تر كيف فعل رّبک بعادٍ : (, كقوله تعالیو الوعيد .12
 .كم دعوتک: و نحو ]214:البقره[) متی نرصاهللا: (, كقوله تعالیو اإلستبطاء. 13
 ]61: البقره[ .)ستبدلون الذي هو أدنی بالذي هو خريٌ أت: (, كقوله تعالیو التنبيه علی اخلطاء. 14
مَّ أو هتدی الُعمي: (, كقوله تعالیو التنبيه علی الباطل. 15  ]140:الزخرف[ .)أفأنت ُتسمع الصُّ
 ]26:التكوير[ .)فأين تذهبون: (, كقوله تعالیو التنبيه علی ضالل الطريق. 16

أغراض أخری ُيرجع يف إدراكها إلی الذوق األديب, و  إلستفهام يفأّنه يستعمل كٌل من األمر و النهي و ا: واعلم
ة أدبية جتعل هلذا اإلستعامل مزية, يرتقی هبا الكالم يف درجات فال يكون استعامهلا يف غري ما وضعت له إال لطري

 .البالغة
 
 

                                                 
في النفي يجعله إثباتـاً، نحـو قولـه    و إذا وقع . الشك فيه: أفي اهللا شك؟ أي: إعلم أنّ اإلنكار إذا وقع في اإلثبات يجعله نفياً، كقوله تعالى .1

 . قد وجدناك: ألم يجدك يتيماً؟ أي: تعالى



 

٢٦ 
 

  تمرين
 :ماذا ُيراد باإلستفهام فيام ييل

  ] 135:آل عمران[ 1.هللاو َمْن َيْغفر الّذنوب إالّ ا: تعاىلقوله  −
  ] 20:آل عمران[ 2.و ُقْل لِّلذين أُوتوا الكتاب و األّميَني أأسَلمُتم: تعاىلقوله  −

 
 

 
 

 
 

 ]67:العنكبوت[. َافبالباطِِل ُيؤمنون و بنعمة اهللا ُهم يكفرون −
 ]11:الحديد[ .من ذا اّلذي ُيقرُض اهللا قرضًا حسنًا فُيضاَعفه له و له أجٌر كريمٌ  −
  ]16:الرعد[ .و النّور و البصُري أم هل تستِوي الّظلامُت  ىقل هل يستوي األعم −

 
 

 ]120: طه[ .شجرة اخلُلد و ُملٍك ال َيبىل قال يا آدُم هل أُدلُّك عىل −
 ]37:الزمر[ .أليس اهللا بعزيٍز ِذي انتقام −
 ]87: هود[ .أموالنا ما نشاءُ أَصالُتك تأُمُرك أن نُرتك ما يعبُد آباؤنا أو نفعَل يف  −
 ]1:الفيل[ .أمل َتَر كيف َفعَل رّبك بأصحاِب الفيل −

 
 

 

 
 
 

                                                 
 . ال يغفر الذنوب: أي .1

 .أسلموا: أي .2

  .النهي عن اللعب يصح أن يكون للتهكّم: أي .3
 .النفي و ذلك أوقع في المدح: أي .4

    أَنلهــــــو و أّياُمنــــــا َتــــــذَهب  −
 

 3ُو نلعُب و املوُت ال يلَعب 
 

  
 

     و كيف أخاُف الفقر أو أحَرم الغني   −
 

ـــــــٌل   ـــــــؤمنني مجي 4و رأي أمريامل
  

  

     عيد فام وعيـُدك بضـائريَفدِع الو    −
 

ـــريُ   باب َيض ـــذُّ ـــة ال ـــُني أجنح  أطن
  

  

     َمــــن يل بإنســــاٍن إذا أغضــــبته −
 

   و جهلـــُت كـــان احللـــُم رّد جوابـــه 

  



 

٢٧ 
 

 الدرس التاسع
 التمنّي .4

 .هُ الذي الُيرجی, و الُيتوّقع حصول هو طلب اليشء املحبوب: التمنّي
 :إّما لكونه مستحيًال كقوله. 1

 
 

 

 ]79:القصص[.»يا َليَت لنا ِمثَل ما أُويت قارُون«: و إّما لكونه ممكنًا غري مطموٍع يف نيله, كقوله تعالی. 2
ال َتدري «: و ُيعّرب فيه بعسی و لعّل, كقوله تعالی. و إذا كان األمر املحبوب ممّا ُيرجی حصوُله كان طلبه ترّجياً 

و قد ُتستعمل يف الرتّجي  ]52: المائدة[ .»َفعسی اهللا أن يأيت بالفتح«و  ]1: الطالق[ .»لک أمراً ُحيدُث بعد ذاهللاَ َلعلَّ 
 :لغرٍض بالغیٍّ و الغرض هو إبراز املرجّو يف صورة املستحيل مبالغة يف ُبعد نيله, كقول الشاعر »َليت«
 
 

 ]27: الفرقان[. »يا ليتنی اّختذُت مع الرسول سبيالً «: و قد تستعمل أيضًا للتنّدم, نحو
 :و ثالٌث غُري أصلّية نائبٌة عنها, و يتمنّی هبا لغرض بالغي و هی ,و للتمنّي أربع أدوات, واحدٌة أصلّية و هي ليت

 ]53: األعراف[ .»افهل َلنا من ُشَفعاء َفَيشَفُعوا لن: (كقوله تعالی 1هل. 1
 ]102: الشعراء[ 3.)فلو أّن لنا كّرًة فنكون من املؤمنني: (, كقوله تعالی2و لو. 2
 : كقوله 4و لعلَّ . 3

 

 
 .قع يف جواهباو ألجل استعامل هذه األدوات يف التمنّي ُينَصُب املضاِرع الوا

 
 
 
 
 
 

                                                 
  .ية به في صورة الممكن الّذي اليجزم بانتفائه، و هو المستفهم عنهإبراز المتمنّي لكمال العنا» هل«إلي » ليت«إعلم أن سبب العدول عن  .1
تدلّ بأصل وضعها علـي امتنـاع   » لو«الداللة علي عزّة متمنّاه و ندرته، حيث أبرزه في صورة الّذي اليوجد، ألن » لو«و سبب العدول إلي  .2

 .الجواب المتناع الشرط

  .قة اإلستفهام، و تولّد منه المناسب للمقاملما كان عدم الشفعاء معلوماً لهم إمتنع حقي .3
  .و ذلك لبعد المرجو، فكأنّه مما اليرجي حصوله .4

ــًا    − ــوُد يوم ــت الشــباب يع أاللي
 

 اَملشيُب فأخربه بام فعل  
 

  
 

  
 

ــي      ــني أحّبت ــي و ب ــا بين ــت م ــا لي في
 

 ئبمن الُبعد ما بيني و بني املصا 
 

  
 

ب القطــا هــل َمــن ُيعــُري جناحــُه   أِرسْ
 

  لعّيل إلی َمن قد هويُت أطريُ  
 

  
 



 

٢٨ 
 

 النّداء. ٥
نشاء و أدواته هو طلب املتكّلم إقبال املخاطب عليه بحرف نائب مناب ُأنادي املنقول من اخلرب إلی اإل :النّداء
 .اهلمزة و أْی و يا و آي و أيا و هيا و وا و آ: ثامن

 :و هي يف كيفّية اإلستعامل نوعان
 .اهلمزة و أي لنداء القريب. 1
 .األدوات لنداء البعيد و باقي. 2

 :و قد خترج ألفاظ النّداء عن معناها األصيل إلی معان أخری, ُتفهم من السّياق بمعونة القرائن, و من أهّم ذلک
 .يا مظلومُ : اإلغراء, نحو قولک ملن يتظّلم. 1
 .لِلمؤمنني هللا يا: الستغاثه, نحوو ا. 2
 :و النُّدبة, كقول أبی العالء اَملعّري. 3
 
 

 :و التعّجب, كقول الشاعر. 4
 

 

                         
 :و الزجر, كقول الشاعر. 5

 

 
ع, كقوله تعالی. 6  ]40: النباء[ .)ُكنت تراباً  ييا ليتن: (و التحّرس و التوجُّ
 :و التذّكر, كقوله. 7
 
 

ر, نحو قول الشاعرو ا. 8  :لتحريُّ و التضجُّ
 

 

                          
 .و يكُثر هذا يف نداء األطالل و املطايا, و نحوها

 

جبا كـم يـّدعي الفضـَل نـاقٌص  فوا ع
 

 و وا أسفا كم ُيظهر النَّقص فاِضُل  
 
 

  
 

ــــِر   ٍة بَِمعم َ ــــربَّ ــــن ُق ــــِک م ــــا ل ي
 

 خال لِک اجلوُّ فبييض و اصفري 
 
 
 

  
 

ــَرب معــن كيــف وارَ  ــا ق ــَت جــوَده  أي ي
 

 و قد كان منه الربُّ و البحر ُمرتعا 
 
 
 

  
 

لمی ســـالٌم علـــيكام  َســـ َايـــا منـــزَيل 
 

 الاليت َمضني رواجع نهل األزمُ  
 
 
 
 

  
 

ـــَن ســـلامِک ـــاِزَل ســـلمی َاي ـــا من   َاي
 

 من أجل هذا بكيناها بكيناِک  
 
 
 
 

  
 



 

٢٩ 
 

  ريناتم
 : يأيتبّني املعاين املستفادَة من صيغ التمنّي و الرتّجي فيام. 1
 ]11: غافر[.)فهل إلی خروٍج من سبيلٍ : (قال تعالی −
  ]44:الشوري[ .)هل إلی مردٍّ من سبيل: (قال تعالی −
 ]36: غافر[ .)ِن لی رصحًا لعّيل أبلُغ األسباَب يا هامان اب: (قال تعالی −
  ]40: النّباء[.) و يقول الكافر يا ليتني كنُت تراباً : (قال تعالی −

  
  
  

  
  
 :بّني املعاين احلقيقّية املستفادة من صيغ النّداء و املعاين املستفادة من القرائن. 2

 
 

٢ 

 
  
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ــَل  − ــت الّلي ــهرًا   فلي ــان ش ــه ك في
 

 و مرَّ هناُره َمرَّ الّسحاب 
 
 
 

  
 

كلُّ َمن فـی الكـون يشـكو َدهـره   −
 

 ليت شعري هذه الدنيا ملَِن 
 
 

صــاِح شــّمر و الَتــَزل ذاكــَر املــو   −
 

 ِت فنسياُنه ضالٌل ُمبني١ 
 
 
 

ــًا    − ــد قضــيَت مرام ــُب ق ــا القل أّهي
 

 فإالَم الولوع بالّشهوات 
 ج

 
 
 

ــــاح ألّين   − ــــن الّري ــــوه ع حجب
 

الما  ٣   ُقلُت يا ريُح بّلغيه السَّ
 
 
 

  ييــا أعــدل النــاس إال يف معــاملت −
 

 فيک اخلصام و أنت اخلصم و احلََكم 
 
 
 

طـويًال   صادَح الرشق قـد سـكتَّ  −
 

 و عزيٌز علينا أال تقوال 
    
 
 

فيــا الئمــي َدعنــي ُأغــايل بقيمتــي   −
 

   فقيمُة كّل النّاس ما ُحيسنونه 
 
 



 

٣٠ 
 

 الدرس العارش
 الباب الثالث

 وال املُسندإليهيف أح
 

كر و احلـذف و التعريـف و و أحواله هي الذِّ . هو املبتدأ الذي له خرب و الفاعل و نائبه و أسامء النواسخ: املسندإليه
 . التنكري و التقديم و التأخري و غريها, و يف هذا الباب عّدة مباحث

 
 املبحث األول يف ذكر املسندإليه

املراد به, فلهذا ُيذكر املسندإليه وجوبـًا, حيـث  ىليٌق طبعًا بالذكر; لتأدية املعنيف الكالم َخ  ىمعن ُكل لفظ يدّل عىل
ُمـبهًام ال  ًى إن ذكره هو األصل, و ال مقتِيضَ للحذف, لعدم قرينٍة تدّل عليه عند حذفـه, و إال كـان الكـالم ُمعّمـ

 .يستبني املراد منه
كر و قد يرتّجح الذكر مع وجود قرينة متّكن من احلذف, حني  : ال يكون منه مانع, فمن ُمرّجحات الذِّ

, ]5:البقـرة [» من رّهبم و أولئك هم املفلحون دًى ًه أولئك عىل«: تعاىلزيادة التقرير و اإليضاح للّسامع; كقوله . 1
 :و كقول الشاعر

 السـطا الَعليا هو الّدهر ىف هو الشمس ىف
 

 ىالنّـد هو البدُر يف النادي هـو البحـر ىف 
 

 اهللا ريب, اهللا حسبي, اهللا رازقي: ذ, نحوالتلذّ . 2
عليـه كـذا?  هل أقرَّ زيـٌد هـذا بـأنّ : له اإلنكار, كام إذا قال احلاكم للشاهد ىال يتأتّ  ىالسامع حت التسجيل عىل. 3

 .عليه كذا نعم زيٌد هذا أقّر بأنّ : فيقول الشاهد
 هل عٌيل ُيقاوم األسد?: واب من قالعيلٌّ يقاوم األسد يف ج: التعّجب, إذا كان احلكم غريبًا, نحو. 4
?: حرض أمرياملؤمنني يف جواب من قال: التعظيم, نحو. 5  هل حرض عيلٌّ
 هل حرض الّسارق?: اإلهانة, نحو, السارق قادٌم يف جواب من قال. 6
 



 

٣١ 
 

 املبحث الثاين
 يف حذف اُملسندإليه

 ىن الذات, و املسند كالوصف له و الـذات أقـوألّنه عبارة ع ;املسندإليه أحد ُركني اجلملة, بل هو الركن األعظم
أحدمها وجود ما يدّل عليه عند حذفه من قرينـٍة و : أمرين لوصف, و حذف املسندإليه يتوقف عىلالثبوت من ا ىف
 .الذكر مر اآلخر وجود املرّجح للحذف عىلاأل

 :و من دواعي حذف املسندإليه إذا دّلت عليه قرينة
 .أنا عجوزٌ  :أي ]29: الذاريات[» فصّكت وجَهها و قالْت عجوٌز عقيمٌ «: يه, نحوظهوره بداللة القرائن عل. 1
 .أْقبَل, تريد علّيًا مثالً : إخفاء األمر عن غري املخاطب, نحو. 2
لك عنـد احلاجـة  ىد ذكر شخٍص, ال تذكر اسمه ليتأتّ بع» لئيٌم خسيٌس «: َتيرسُّ اإلنكار إن مّست احلاجة, نحو. 3

 .ه و ال قصدُتهما أردتُ  :أن تقول
 .القمر :نوُره مستفاٌد من نور الشمس, أي: إختبار تنبُّه السامع له عند القرينة, أو مقدار تنّبهه, نحو. 4
 .من طابت رسيرُته, ُمحِدْت سريُته: الّسجع, نحو املحافظة عىل. 5
 :املحافظة عيل قافية, كقوله. 6

 و مـــا املـــاُل و األهلـــوَن إال ودائـــٌع
 

 ومـــًا أن ُتـــَرّد الودائـــعّد يو ال ُبـــ 
 

 :وزن, كقوله املحافظة عىل. 7
ــىل ــو ع ــَل اهل ــأن أْمح ــي راٍض ب  ىأّنن

 

ـــ  ـــه ال َع ـــص من ـــاو أخل  يلَّ و ال لِي
 

  .القافية األوىل حمافظًة عىل الوزن, و الثانية حمافظًة عىل» يشءٌ «يل يشٌء, فقد ُحذفت ال عّيل يشء و ال: أي

اهللا, أو معلومـًا اّدعـاًء,  :أي ]73: األنعـام [» عامل الغيب و الشـهادة«: حقيقة, نحو كون املسندإليه ُمعّينًا معلوماً  .8
 .فالنٌ  :وّهاُب األلوف, أي: نحو



 

٣٢ 
 

نعـم الـزعيم : و نحو. هذه رمية :أي 1رميٌة من غري راٍم,: املثل قوهلم ىف: تركه, نحو رد عىلإّتباع اإلستعامل الوا. 9
, أي  .هو عيلٌّ  :عيلٌّ

 .سن بيانٍ الذوق األديب, فهو اّلذي ُيوحي إليك بام يف القول من بالغة و ُح  و مرجع ذلك إىل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
فأصابه و هو ) مطعم(هذا قول الحكَم بن يغوثَ المنقري المعروف بأنّه أرمي أهل زمانه و ذلك عندما رمي صيداً مراراً فأخطأه ثم رماه ابنُه  .1

  .ال يجيد الرّمي



 

٣٣ 
 

 الدرس احلادي عرش
 املبحث الثالث
 يف تعريف املسندإليه

و تعريفـه . ألنه املحكوم عليه الذي ينبغي أن يكون معلومًا, ليكون احلكم مفيـداً  ;حّق املسندإليه, أن يكون معرفة
 .ة, و إما باإلشارة, و إما باملوصولّية, و إما بأل, و إما باإلضافةميّ لَ ر, و إما بالعَ إما باإلضام

 

 يف تعريف املسندإليه باإلشاَرة
باملسند إليه اسم إشارة; إذا تعّني طريقًا إلحضار املشارإليه يف ذهن الّسامع, بأن يكـون حـارضًا حمسوسـًا, و  ىُيؤت

يشء ال تعرف له إسًام و  أتبيع يل هذا? ُمشريًا إىل: كقولك, و ال ُمعّينًا آخر, اّص اليعرف املتكّلم و السامع اسمه اخل
 : ىأّما إذا مل يتعّني طريقًا لذلك, فيكون ألغراض أخر. ال وصفاً 

, أو تعظيم درجته بالُبعد, كقوله ]9:اإلسراء[» إّن هذا القرآن هيدي لّلتي هي أقوم«: تعظيم درجته بالُقرب, نحو. 1
 ]2:البقرة[ .»ذلك الكتاُب ال ريَب فيه«: تعاىل

 

فذلك اّلـذي «: تعاىل, أو التحقري بالُبعد, كقوله ]3:االنبياء[» بٌرش مثُلُكمإالهل هذا «: أو التحقري بالُقرب, نحو. 2
 ]2:الماعون[ .»يُدعُّ اليتيم

 

 :و إظهار اإلستغراب, كقول ابن الراوندي. 3
ــه ــْت مذاهُب ــٍل أْعَي ــٍل عاق  كــم عاق

 

ــاً   ــاه َمرزوق ــٍل تلق ــٍل جاه  و جاه
 

 حــائرةً  هــذا الــذي تــرك األوهــامَ 
 

 و صــريَّ العــامل النِّحريــر زنــديقاً  
 

 
 
 



 

٣٤ 
 

  1:السالم و كامل العناية و متييزه أكمل متييز, كقول الفرزدق يمدح اإلمام زين العابدين عليه. 4

 هذا اّلذي تعـرف البطحـاء َوطأَتـه
 

ــرَ   ــّل و احلَ ــه و اِحل ــُت يعرف  مُ و البي
 

 هــذا ابــُن خــري عبــاداهللا كّلهــم
 

ــمُ    هــذا التقــيُّ النقــيُّ الطــاِهُر الَعَل
 

 هــذا ابــُن فاطمــة إن كنــَت جاهلــه
 

ـــوا  ـــد ُختِم ـــاُء اهللا ق ـــّده أنبي  بج
 

 و لــيس قوُلــك مــن هــذا بضــائره
 
 

 الُعرُب تعِرف من أنكرَت و الَعَجم 
 

َب بأوصاف, جديرٌ  و التنبيه عىل. 5 ألجل تلك األوصاف بام ُيذكر بعـد اسـم اإلشـارة, كقولـه  أن املشارإليه املعقَّ
 ]5:البقرة[.» من رّهبم و أولئك ُهُم املفلحون ىهد ولئك عىلأ«: تعاىل

 

 يف تعريف املسندإليه باملوصولّية
اّلذي كـان معنـا أمـس سـافر, إذا مل تكـن : باملسندإليه اسَم موصول إذا تعّني طريقًا إلحضار معناه, كقولك ىيؤت
 :, منهاىخرأّما إذا مل َيتعّني طريقًا لذلك, فيكون ألغراٍض أ. ف اسمهتعر

 :التشويق, و ذلك فيام إذا كان مضمون الّصلة حكًام غريبًا, كقوله. 1
ـــه ـــُة في ـــارِت الربّي ـــذي ح  و اّل

 

ـــن مجـــاد  ـــواٌن ُمســـَتْحَدٌث م  َحَي
 

 .رُت امتثلُت مِ ما أُ : إخفاء األمر عن غري املخاطب, نحو. 2
 

, و كقول شـاعٍر ]194:األعراف[» إّن الذين َتدعوَن من دون اهللا عباٌد أمثالكم«: خطأ املخاطب, نحو بيه عىلالتن. 3
 :يعظ أبناءه

 
 

                                                 
أنّه لما حج هشام بن عبدالملك في أيام أبيه طاف بالبيت و جهِد أن يصل إلـي الحجـر األسـود ليسـتلمه فلـم يقـدر       : في التاريخقد جاء  .١

) ع(الزدحام الحجيج، فجلس علي كرسي نُصب له ينظر النّاس و معه جماعةٌ من أهل الشام، و بينما هو كذلك إذ أقبـل علـي زيـن العابـدين    
من هذا الّذي هابـه النـاس   : و لما انتهي إلي الحجر تَنَحي له الناس حتّي استَلَم، فسأل رجلٌ من أهل الشام هشام بن عبدالملكفطاف بالبيت، 

شامهذه األبيات: ال أعرفُه، مخافة أن يرغب فيه أهلُ الشام، و كان الفرزدقُ حاضراً، فقال: هذه الهيبة؟ فقال ه أنشَد أنا أعرفُه، ثم.  
  



 

٣٥ 
 

ــــَرْوهنم اِخــــواَنكم ــــذين ُت  اِنَّ ال
 

ُعوا    1يشفي غليل صدورهم أن ُتْرصَ
      

 :خطأ غري املخاطب كقوله التنبيه عىل. 4
 إّن التـــي َزَعمـــْت فـــؤاُدك َمّلهـــا

 

  هلـا ًى ُخِلَقْت هواك كام ُخِلْقَت هـو 

 

 

 :تعظيم شأن املحكوم به كقول الشاعر. 5
ــ ــذي ســمك الســامء َبن ــا ىإّن ال  لن

 

ـــوُل   ـــزُّ و أط ـــه أع ـــًا َدعائم  2بيت
 
 

ل من مل َيدِر حقيقة احلال قـا: , و نحو]48:طه[ 3»يهميما َغِش  مِّ فَغِشَيهم من اليَ «: التهويل, تعظيًام أو حتقريًا, نحو. 6
 .اجلاهل باليشء يقول يف شأنه ما يعرتض عليه :ما قال, أي

 

احلات فالذين آمنوا و عملـوا الّصـ«: تعاىلعليه اخلرب من ثواب أو عقاب, كقوله  ىالوجه الذي ُيبن اإلشارة إىل. 7
 ]10:التغابن[ .»ولئك أصحاب النارأو الذين كفروا و كّذبوا بآياتنا «: و كقوله ]50: الحج[» هلم مغفرٌة و رزٌق كريم

 

 .الذي أحسن إليك قد أسأت إليه: التوبيخ, نحو. 8
 

 .اّلذين يأتونك أكرمهم: اإلستغراق, نحو. 9
 

مْت : اإلهبام, نحو. 10  .لكّل نفس ما َقدَّ
 

 يف تعريف املسندإليه باإلضافة
فًا باإلضافة إىلب ىيؤت  :يشء من املعارف السابقة ألغراٍض كثريةٍ  املسندإليه معرَّ
جـاء الغـالم : جاء غالمي, فإنه أخرصـ مـن قولـك: إحضاره يف ذهن السامع, نحو منها أهنا أخرص طريق إىل .1

 .الذي يل
ه, نحو. 2 ر التعّدد أو تعرسُّ  .كذا, و أهل إيران كرامٌ  أمجع أهل احلّق عىل: و منها تعذُّ

                                                 
 ).إن قوم كذا يشفي إلخ: (أي من تظنون إخوتكم يحبون دماركم فأنتم مخطئون في هذا الظن، و ال يفهم هذا المعني لوقيل .1

 .أي إنّ من سمك السماء بنا لنا بيتاً من العزّ و الشرف، هو أعزّ و أقوي من دعائم كل بيت .2

 .ة بوصفهأي غطّاهم و سترهم من البحر موج عظيم، ال تحيط العبار .3



 

٣٦ 
 

 .دحرض أمراء اجلن: البعض, نحو و منها اخلروج من َتبِعة تقديم البعض عىل. 3
كاتـُب السـلطان : , و نحـو]42:الحجـر [» عبادي ليس لك عليهم سلطانٌ  إنّ «: و منها التعظيم للمضاف, نحو. ٤

 .حرض
 .َولُد الُلصِّ قادمٌ : و منها التحقري للمضاف, نحو. 5
 :و منها اإلختصار لضيق املقام, لفرط الضجر و السآمة, كقول جعفر بن ُعلبة و هو يف السجن بمّكة. 6

كـب اليامنـني ُمْصـِعٌدهواَي م  ع الرَّ
 

ــٌب و ُجــثامين بمّكــة ُموثــق    1َجني
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
ير أي من أهواه و أحبه ذاهب مع ركبان اإلبل، القاصدين إلي اليمن منضم إليهم، مقُود معهم، و جسمي مقيد بمكة محبوس و ممنوع عن الس .1

 .معهم، فلفظ هواي أخصر من الذي أهواه و نحوه



 

٣٧ 
 

 الدرس الثاين عرش
 املبحث الرابع
 يف تنكري املسندإليه

جـاء رجـٌل يسـأل : أو إّدعاًء, كقولك باملسندإليه نكرة, لعدم علم املتكّلم بجهة من جهات التعريف حقيقةً  ىيؤت
 :ىصلة أو نحومها, و قد يكون ألغراٍض أخر من َعَلم أو عنك, إذا مل تعرف ما ُيعّينه

بت رسٌل من قبلك«: كالتكثري, نحو. 1  .رسٌل كثريون :أي ]4:فاطر[» و إن يكّذبوك فقد ُكذِّ
 .»و رضواٌن مـن اهللا أكـرب«: و نحو ]154:أل عمران[» لو كان لنا من األمر يشٌء ما ُقتِلنا ههنا«: و التقليل, نحو. 2
  ]72:التوبة[

 .أّنه أعظم من أن يعّرف و يعّني  :أي ]179: البقره[» و لكم يف القصاص حياةٌ «: تعاىلو التعظيم, كقوله . 3
 ]46:األنبياء[ .»و لئن مّستُهم نفحٌة من عذاب رّبك َليقوُلّن يا ويلنا«: تعاىلو التحقري, كقوله . 4

 :و قد اجتمع التعظيم و التحقري يف قول ابن أيب الصلت
 عــن كــل أمــٍر َيشــينُه لــه حاجــٌب 

 

  و ليس له عن طالب الُعرف حاجـٌب  

 

له مانع عظيٌم و كثري عن كل عيب و ليس له مانع قليل أو حقري عن طالـب اإلحسـان, فيحتمـل التعظـيم و  :أي
ـمَ إّين أخـاف أن يَ «: تعـاىليف قولـه  و حيتمل أيضًا التكثري و التقليل. التكثري و التقليل و التحقري ن مـ ك عـذاٌب سَّ

 ]45:مريم[ .»محنالرّ 
 .ىذال يلحقه أَ  ىسَمه حتاإنك انحرفَت عن الصواب, ُختفي : قال رجل: و إخفاء األمر, نحو. 5
 .ويٌل واحد أهون من ويلني :ويٌل أهوُن من ويلني, أي: و قصد اإلفراد, نحو. 6
 :و قصد النوعّية, كام يف قول الشاعر. 7

ــــه ــــَتطّب ب ــــّل داٍء دواٌء ُيْس  لك
 

 امقــة أْعَيــْت َمــن ُيــداوهياإال احل 
 

 .لكّل داء نوٌع من الدواء :أي
 



 

٣٨ 
 

 املبحث اخلامس
 يف تقديم املسندإليه

مرتبة املسندإليه التقديُم, و ذلك ألن مدلوله هو الذي خيُطر أّوال يف الذهن, ألنه املحكوم عليـه, و املحكـوم عليـه 
 :ىٍع شتّ سابق للحكم طبعًا, فاستحقَّ التقديم وضعًا, و لتقديمه دوا

ة, نحو. 1  .العفو عنك صدر به األمرُ : تعجيل اَملرسَّ
 .القصاُص حكم به القايض: تعجيل املساءة, نحو. 2
 :ر إذا كان املتقّدم ُمشعرًا بغرابة, كقول أيب العالء املعّرياملتأّخ  التشويق إىل. 3

ـــارِت ـــذي ح ـــه و اّل ـــُة في  الربّي
 

ـــاد  ـــن َمج ـــواٌن ُمســـَتْحدٌث م  َحَي
 
    

 .ُمعنيٍ  خري اهللاُ: لذذ, نحوالت. 4
 .سلب العموم عموم السلب, أو النّص عىل النّص عىل. 5

ال ُيْفلح أحـٌد  :كّل ظاملٍ ال ُيْفِلُح, أي: أداة النفي, نحو ّل و مجيع عىلككُ  1فعموم السلب, يكون بتقديم أداة العموم
 .نفيمن الَظَلمة, و مجيع العقالء ال َيَسعون يف الّرش, و يسمّي شمول ال

مل يقع املجمـوع, فيحتمـل  :مل يكن ُكّل ذلك, أي: أداة العموم, نحو عموم, يكون بتقديم أداة النفي عىلو سلب ال
نفـي  ىول خاّصـة, دون أصـل الفعـل, و يسـمّ الشـم نفي كل فرد, ألن النفـي يوّجـه إىل ثبوت البعض و حيتمل

 .الشمول
 :لبًا, كقول أيب العتاهيةسلب العموم يكون النفي فيه للمجموع غا و اعلم, أنّ 

 َرَشـٍد يـدعو إىل ىما كّل رأي الفتـ
 

ــِف   ــكٌل َفِق ــك رأٌي ُمش ــدا ل  إذا َب
 

و دليل ذلك, الـذوق . ]18:لقمان[» إّن اهللا ال ُحيّب ُكّل خمتاٍل فخورٍ «: تعاىلو قد جاء لعموم النفي قليًال, نحو قوله 
 .و اإلستعامل

 

                                                 
كلَّ : كانت معمولة للفعل بعدها؛ سواء تقدمت لفظاً أو تأخرت، نحوبشرط أن تكون أداة العموم غير معمولة للفعل الواقع بعدها كما مثّل، فإن  .1

 .ذنب لم أصنع، و لَم آخذ كلَّ الدراهم، أفاد الكالم سلب العموم و نفي الشمول غالباً



 

٣٩ 
 

 

 املبحث السادس
 يف تأخري املسندإليه

 .كام سيجيء ,املقاُم تقديَم املسند ؤّخر املسندإليه, إِن اقتىضي
 

  تمرين
 :بّني أسباب ذكر املسندإليه و حذفه يف األمثلة اآلتية

 .أنا أفصح من نطق بالّضاد بيد أّين من قريش و اسُرتضعُت من بني سعد بن بكر): ص(قال رسول اهللا−١
 .أنت اّلذي أعانني, و أنت اّلذي ّرسين -
 .يويص بالّزهد يف الدنيا) ع(املؤمننيأمري −
  ]92:المؤمنون[.اهللا عّام ُيرشكون تعاىلعامل الغيب و الشهادة ف -

م َرشداً  -  ]10:الجنّ. [و أّنا الندري أَرشٌّ أريد بمن يف األرض أم أراد هبم رهبُّ
 .احلسني عطشانًا بكربالء قُتلَ -

 
 
 
 
 

  ]2:علقال[. ٍق لَ ق اإلنسان من عَ لَ َخ   −

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الدنيا ُمضـيٌع لدينـه  حريٌص عىل −

 

 يف بيتـــه بُمضـــيعو لـــيس ملـــا  
 



 

٤٠ 
 

 

 الدرس الثالث عرش
 الباب الرابع
 يف املسند و أحواله

و اسم الفعل و املبتدأ الوصف املستغني بمرفوعه عـن اخلـرب و أخبـار النواسـخ, و  املسند, هو اخلرب و الفعل التامّ 
له, هي الذكر, و احلذف و التعريف و التنكري و التقديم و غريها و يف هذا الباب و أحوا. املصدر النائب عن الفعل

 .ثالثة مباحث
 

 املبحث األول
 يف ذكر املسند أو حذفه

 :لألغراض اّلتي سبقت يف ذكر املسندإليه, و ذلك ُيذكر املسند
 .العلم خٌري من املال: ككون ذكره هو األصل, و ال مقتيض للُعدول عنه, نحو .1
ال يـدلُّ عليـه » ميسور«حايل مستقيم و رزقي ميسور, إذ لو ُحذف : داللة القرينة, نحو و كضعف الّتعويل عىل. 2

 .املذكور
د عىل. 3 َمن ُحييي العظاَم «: تعاىلجوابًا لقوله  ]79:يس[» ُقل ُحيييها الذي أنشأها أّول مّرةٍ «: املخاطب, نحو و كالرَّ

 ]78:يس[ .»و هي رميمٌ 
 : ألغراٍض كثرية, منها سندو ُحيذف امل

هم مـن خلـق السـموات و األرَض و لـئن سـألتَ «: تعـاىلإذا دّلت عليه قرينة و تعّلق برتكه غرٌض, نحو قولـه . 4
 .خلقُهّن اهللا: أي ]25:لقمان[» َليقوُلّن اهللا

. بريء مـنهم أيضـاً  و رسوله: , أي]3:التوبة[» إن اهللا بريٌء من املرشكني و رسوله«: اإلحرتاز عن العبث, نحو. 5
 . فلو ذكر هذا املحذوف لكان ذكره عبثًا لعدم احلاجة إليه

 :ضيق اَملقام عن إطالة الكالم, كقول الشاعر. 6



 

٤١ 
 

ــن ــام ع ــت ب ــدنا و أن ــام عن ــن ب   نح
 

 دك راٍض و الــــرأُي خمتلــــٌف  ـــــ 
  

 .نحن بام عندنا راُضون, فُحذف لضيق املقام: أي
لوال أنتم : أي ]31:سبأ[» لوال أنتم لكنّا مؤمنني«: عامالهتم الواردة عن العرب, نحوإّتباع و جماراة ما جاء يف است. 4

 .موجودون
 املبحث الثاين

 يف تعريف املسند أو تنكريه
فًا ألغراٍض, منها ُيؤتى :تعريف املسند  :باملسند ُمعرَّ

هـذا اخلطيـُب, و ذاك : يف, نحـوُطُرق التعر ىمعلوم عنده بأمر آخر مثله, بإحد أمر إلفادة السامع حكًام عىل. 1
 .أمري اجلُند

دعاًء مبالغة; لكامل معناه يف اإذا مل يكن إمام سواه, أو  »عيلٌّ اإلمام«: املسندإليه حقيقًة, نحو و إلفادة قرصه عىل. 2
إال فيـه,  الكامل يف العدالة, فيخرج الكالم يف صورة ُتوهم أّن العدالة مل توجـد :عيلٌّ العادل, أي: املسندإليه, نحو

فَا بالم اجلنس  .لعدم اإلعتداد بعدالة غريه, و ذلك إذا كان املسند معرَّ
 

 :ألغراٍض, منها :و ُينّكر املسند
 .أنت أمري و هو وزيرٌ : لعدم املوجب لتعريفه و ذلك لعدم إرادة العهد أو احلرص, نحو. 1
 ]2:البقرة[ .»للمتقني ًى ذلك الكتاب ال ريب فيه هد«: و إلفادة التفخيم, نحو. 2
رجـًال  ما خالـدٌ : , و نحو]26:الرعد[» و ما احليوة الدنيا يف اآلخرة إالّ متاعٌ «: تعاىلو لقصد التحقري, نحو قوله . 3

 .ُيذكر
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٤٢ 
 

 الدرس الرابع عرش
 املبحث الثالث

 يف تقديم املسند أو تأخريه
, أو ممّا له الصدارة يف الكالم, نحو :تقديمه, كأن يكون عامًال, نحو إذا وجد باعث عىل ُيقّدم املسند أيـن : قام عيلٌّ

 :الطريق? أو إذا أريد به غرض من األغراض اآلتية, منها
لكـم ديـنكم وِيلَ «: , و نحـو]120:المائـدة [» هللا ملك السموات و األرض«: املسند, نحو قرص املسند إليه عىل. 1

 .ٌر عيلّ دينكم مقصوٌر عليكم و ديني مقصو: أي ]6:الكافرون[» دين
 ):ص(كقول الفرزدق يف وصف النبي ,أنه خرب ال نعت ل األمر عىلو التنبيه من أوّ . 2

ـــ ـــٌم ال منته ـــه ِمهَ ـــا ىل  لكباره
 

 أجـّل مـن الـّدهر ىو ّمهته الصـغر 
  

ــا ــو أن معشــار جوده ــٌة ل ــه راح  ل
 

 مـن البحـر ىالَربّ كان الَربّ أنـد عىل 
 

ٌم له, لُتوهّ : فلو قيل  .صفة ملا قبله» له«بتداء كون ام ِمهَ
يف خلق السـموات و  إنّ «: تعاىلم ما يشوق لذكره, كتقديم املسند يف قوله و التشويق للمتأّخر, إذا كان يف املتقدّ . 3

 :, و كقوله]190:آل عمران[» هار آلياٍت ألويل األلباباألرض و اختالف الليل و النّ 
ــنيعةٌ  ــام ص ــنايع يف األن ــُري الص  خ

 

ــــن اإل  ــــا ع ــــو بحامله  ذاللتنب
  

 

 :يف عافية أنت, و كقوله: و التفاؤل, كام تقول للمريض. 4
 امُ َســـعدْت بُغـــّرة وجهـــك األّيـــ

 

ــــوامُ   ــــك األع ــــت بلقائ  و تزّين
  

 

 :و املساءة نكايًة باملخاطب, كقول املتنّبي. 5
 ىاحلُـّر أن يـر نيا عىلو من نَكد الّد

 

ــدُّ   ــداقته ُب ــن ص ــا م ــه م ــدّوًا ل  ع
  

 .و مبارٌك وصولك بالسالمة: ناجٌح أنت, و نحو: ة للمخاطب, كقولك لتلميذكو تعجيل املَرسَّ . 6



 

٤٣ 
 

, بـئس اجللـيس : م أو الّدعاء, نحوو التعظيم, أو املدح, أو الذم, أو الرتّح . 7 عظيٌم أنت يا اهللا, نعـم القائـد عـيلٌّ
 .الكاذُب, فقٌري أبوك, عافاك اهللاُ

 .اإلسالم ديني: ديم املسندإليه أهّم, نحو; ألن تأخريه هو األصل, و تقو يؤّخر املسند
 

  ريناتم
 :نوع املحذوف يف األمثلة اآلتية املسند وعّني أسباب احلذف .1
و طعام اّلذين أوتوا الكتاب حّل هلم و طعامكم حّل هلم, و املحصنات من املؤمنات و املحصـنات مـن الـذين « −

 ]5:المائدة[ .»أوتوا الكتاب من قبلكم
ــ ــقُة س ــوال املش ــمل ــاس كّله  اد الن

 

ـــاُل   ـــدام قّت ـــر و اإلق ـــوُد ُيْفِق  اجلُ
  

 

 و لــيس قولــك مــن هــذا بضــائره
 

 الُعرب تعرف من أنكرَت و العجم 
 

  
 :عّني أسباب تقديم املسند أو تأخريه. 2
 ]108:التوبة[ .فيه رجاٌل ُحيّبون أن يتطّهروا −
 ]59:األنعام[ .و عنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو −
 .طالب علم و طالب مال: منهومان ال يشبعان): ص(ل النبيقا −
 .الّرمان و املاء الفاتر: إثنان ما َدخال البدن إال و أصلحا): ص(قال النبي −
 .يف أمان اهللا أنت −

 
 

 
 .العّدو ىنجحت َمساعيك و خابت مساع −

 

ـــــق − ـــــنها عتي ـــــٌة  أحس  ثالث
 

  ّل و احلــــّامم و الّصــــديقاخلَــــ 
  

 ثالثــــٌة لــــيس هلــــا اشــــرتاك −
 

ــــشــــط و املِ املِ   ــــديل و الّس  كوان
  



 

٤٤ 
 

 الدرس اخلامس عرش

 الباب اخلامس
 يف أحوال متعّلقات الفعل

املفعول, و احلال, و الظرف, و اجلار و املجرور, و هذه املتعّلقات أقّل يف األمهّية مـن : متعّلقات الفعل كثرية, منها
 أحدمها; مع ذلك فقد تتقّدم عليهام أو عىل ركني اجلملة و

 :يتقّدم كلٌّ من احلال و الظرف و اجلاّر و املجرور ألغراٍض كثريٍة, منها
ْل  ًا ُعْدُت, حتت الشجرة جلسُت, عىلُمْرتاح: ختصيصها بالفعل, نحو. 1  .اهللا فليتوكَّ
 .ْدُخْل متسّلًال أُ : التحذير, نحو. 2
 .عظيًام رأيناكَ : املدح و التكريم, نحو. 3
 .بخيًال عرفناه: نحوالذّم و التحقري, . 4
 أمذعورًا تقابل عدّوك?: اإلنكار, نحو. 5

 

  منهاةو األصل يف املفعول أن ُيؤّخر عن الفعل, و ال يقّدم عليه إال ألغراٍض كثري ,: 
  ]5:الفاتحه[ .إّياك نعبدُ : نحوختصيصها بالفعل, . 1

  ]31-30: الحاقّة[ .خذوه فغّلوه, ثّم اجلحيَم صّلوه: نحو ,أو الوزن رعاية الفاصلة. 2

  
  

 .قصيدَتك حفظُت : اإلهتامم باملفعول, نحو. 4
أتراك بعد اإليـامن بـك تعـّذبني? أم بعـد : يف الّدعاء) ع(قول اإلمام زين العابدين: نحواإلنكار, كونه موضع . 5

  1فحك حترمني?حّبي إياك تبّعدين? أم بعد رجائي لرمحتك و ص
 

                                                 
 .الصحيفة السجاديه، مناجاة الخمسة عشر .1

 قلـــوب مجيـــع األنـــام إليـــك. 3
 

ــــــق  ــــــا تعن ــــــّن و أعناقه  حت
 



 

٤٥ 
 

  فضلته, فـيحفظ هـذا  ل يف املعمول أن تقّدم ُعمدته عىلاملعمول, كام أن األص و األصل يف العامل أن يقّدم عىل
 .األصل بني الفعل و الفاعل

 :أما بني الفاعل و املفعول و نحوه, كالظرف و اجلاّر و املجرور فيختلف الرتتيب لألسباب اآلتية
فلو أخّر املجرور ُلُتوّهم أنـه مـن صـلة  ]20:يس[» ىاملدينة رجٌل يسع و جاء من أقىص«: وألمٍر معنوي, نحإما . أ

 .ألنه صلٌة لفعله ;الفاعل و هو خالف الواقع
 

  ]23:النجم[ .»ىو لقد جاءهم من رّهبم اهلُد«: و إما ألمٍر لفظي, نحو. ب

 .فلو قّدم الفاعل الختلفت الفواصل, ألهنا مبنية عيل األلف
 

 .قتل اخلارجيَّ فالنٌ : ما لألمهّية, نحوو إ. ج
 

   بعٍض فقد يكون; و أّما تقديم الفضالت عىل 
فإن اهلالل و لـو كـان مفعـول يف احلـال, لكنّـه مبتـدأ يف . حسبُت اهلالل طالعاً : لألصالة يف التقّدم لفظًا, نحو. 1

وزير و إن األمري الوزير جائزًة, فإن الـ ىأعط: ذلك كاملفعول األول يف نحو و ىأو لألصالة يف التقدم معن. األصل
 .اجلائزة بالنسبة إىل ىاألمري, لكنه فاعل يف املعن كان مفعوال بالنسبة إىل

مررُت راكبًا بفالن, فلو أّخرَت احلال لتوّهم أهنا حال من املجرور, و هو خـالف : أو إلخالٍل يف تأخريه, نحو. 2
 .الواقع, فإهنا حال من الفاعل

 

   ل يف املفعول أن يذكر و قد حيذف ألغراضٍ و األص: 
مجيـَع عبـاده; ألن حـذف  :أي ]25:يـونس [» دار السالم و اهللا يدعو إىل«: تعاىلالتعميم باختصار كقوله : منها. 1

 .احلال ب ملقتىضساملعمول ُيؤذن بالعموم, و لو ُذكر لفاَت غرُض اإلختصار املنا
 .و يثبت ما يشاء :أي ]39:الرعد[» يمحو اهللا ما يشاء و ُيثبت«: تعاىله تقّدم ذكره كقول اإلعتامد عىل: و منها. 2
 .يغفر الذنوب :أي ]14:الفتح[» يغفر ملن يشاء«: طلب اإلختصار, نحو: و منها. 3
 .سجع, أو وزن املحافظة عىل: منهاو . 4



 

٤٦ 
 

ن عـيل سـنن رؤوس اآلي اهللا, مل يكـ ىخيشـ: إذ لـو قيـل ]10:األعلـي [» ىسيّذّكر من خيش«: تعاىلفاألول كقوله 
 .السابقة

 :و الثاين كقول املتنبّي 
ــأعىل ــا ف ــا بناه ــرع القن ــا يق  و القن

 

 و مـــوج املنايـــا حوهلـــا مـــتالطم 
  

 .فأعالها: أي
 .نباتاً : أي. املاشيةُ  رعِت : تعّني املفعول, نحو: و منها. 5
يًا, بحيـث ال يكـون جيعل املفعـول منّسـ ق الغرض باملعمول, بللعدم تعلّ  ;تنزيل املتعدي منزلة الالزم: و منها. 6

اّلـذين يعلمـون و اّلـذين ال  ىهـل يسـتو«: تعـاىلملحوظا مقدرًا, كام ال يالحظ تعّلق الفعل بـه أصـال, كقولـه 
  ]9:الزمر[ .»يعلمون

 .ميتاهللا ُحييي و يُ : إثبات الفعل للفاعل, مثل. 7
 . »ىأّمتي يدخلون اجلنّة إال َمْن أبُكّل «): ص(قال رسول اهللا: املحذوف, نحو إثارة اإلنتباه إىل. 8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٤٧ 
 

 الدرس السادس عرش
 الباب السادس
 يف القرص

هـو ختصـيص يشء : و اصـطالحاً  ]72:الـرحمن [ .»حوٌر مقصوراٌت يف اخليام«: تعاىلالقرص لغًة احلبس, قال اهللا 
ور عليه و الطريق املخصوص لـذلك و اليشء األول هو املقصور و اليشء الثاين هو املقص. بيشء بطريق خمصوص

ما شوقيٌّ إال شاعر; فمعناه ختصيص شوقي بالشـعر و قرصـه : الّتخصيص يكون بالّطرق و األدوات اآلتية, نحو
هذا التخصيص هو النفي بكلمة  و اّلذي دّل عىل. ّنه شاعر و كاتبمن ظّن أ الكتابة عنه رّدًا عىل عليه, و نفُي صفة

ورًا, و ما بعدها و هـو مقص ىيسمّ » شوقي«فام قبل إال و هو . اّلتي قبل اخلرب» إال«ثناء بكلمة املتقّدمة و اإلست» ما«
بدون نفي و استثناء مـا » شوقيٌّ شاعر«: و لو قلَت . مقصورًا عليه, و ما و إال, طريق القرص و أدواته ىشاعر يسمّ 

و يعـرف املقصـور بأّنـه هـو اّلـذي  مقصور و مقصور عليه: فهم هذا التخصيص, و هلذا يكون لكل قرص طرفان
 .و يف هذا الباب أربعة مباحث. يؤّلف مع املقصور عليه اجلملة األصلّية يف الكالم

 
 املبحث األول
 يف طرق القرص

 :للقرص طرق كثرية, و أشهرها يف اإلستعامل أربعة و هي
  ]88:وده[ .»و ما توفيقي إال باهللا«: يكون القرص بالنفي و اإلستثناء, نحو :أوالً 
 ]28:فاطر[ .»اهللاَ من عباده العلامءُ  ىشخيإّنام «: يكون القرص بإّنام, نحو :ثانياً 
العّزة بالقناعة ال بكثرة املال, ما الفخر باملال بل بالعلم, ما املرء : يكون القرص بالعطف بال و بل ولكن, نحو :ثالثاً 

 . بثيابه لكن بآدابه
ك بالعبـادة و َنُخصُّ : أي ]5:الفاتحه[» إّياك نعبد و إّياك نستعني«: لتأخري , نحويكون القرص بتقديم ما حّقه ا :رابعاً 

  ]10:الشوري[ .»عليه توّكلُت و إليه ُأنيُب «و  اإلستعانة
 

 تنبيه
 .ال يعلم الغيب إال اهللا: النفي و اإلستثناء هو املذكور بعد أداة اإلستثناء, نحو املقصور عليه ىف −
 .إّنام الدنيا غرور: اجلملة وجوبًا, نحو املذكور بعدها و يكون مؤّخرًا ىف ّنام, هوو املقصور عليه مع إ −



 

٤٨ 
 

الفخر بـالعلم ال باملـال, و املقصـور : هو املذكور قبلها و املقابل ملا بعدها, نحو: و املقصور عليه مع ال العاطفة −
ما الفخر بالنّسب لكن : بل بالعلم, و نحوما الفخر باملال : عليه مع بل ولكن العاطفتني, هو املذكور بعدمها, نحو

 .ىبالّتقو
 :قول الشاعر و املقصور عليه يف تقديم ما حّقه التأخري هو املذكور املتقّدم, نحو −

ــكو ال إ إىل ــي ىلاهللا أش ــاِس أّنن  الن
 

  و األِخّالء تذهُب  أي األرَض تبقى 
  

 
 املبحث الثاين

 قسمني ع إىلقرص باعتبار احلقيقة و الواقيف تقسيم ال
غـريه أصـًال,  قيقة و الواقـع, بـأال يتعـّداه إىلو هو أن خيتّص املقصور باملقصور عليه بحسب احل:  قرص حقيقي :أ

 .الإله اال اهللا: نحو
يشء آخـر معـّني, ال  ر عليـه بحسـب اإلضـافة و النسـبة إىلو هو أن خيتّص املقصور باملقصو: و قرص إضايف :ب

 .ملسافر إال أناليس ا: جلميع ماعداه, نحو
 

 نتايج القرص
 :قد يكون الغاية من القرص متكني الكالم و تقريره يف الّذهن, كقول الشاعر

ــاهلالل وضــوئه ــرء إال ك ــا امل  و م
 

 يـــوايف متـــام الشـــهر ثـــم يغيـــب 
 

 :كقول الشاعر ,ىد يراد بالقرص املبالغة يف املعنو ق
 و مــا املــرء إال األصــغران لســانه

 

 خلــق مصــّورو معقولــه و اجلســم  
 

 : و نحو
ـــــــار ـــــــيف إال ذوالفق  ال س

 

ــــــــــ  ــــــــــيلّ  ىو ال فت  إال ع
 

إذ لـيس الغـرض مـن  ]19:الرعد[» إنام يتذّكر أولواأللباب«: تعاىلو قد يكون من مرامي القرص التعريض, كقوله 
 .اآلية الكريمة أن يعلم السامعون ظاهر معناها, ولكنها تعريض باملرشكني اّلذين يف حكم من ال عقل له

 
 



 

٤٩ 
 

 املبحث الثالث
 يف تقسيم القرص باعتبار طرفيه

 :نوعني ن القرص حقيقّيًا أو إضافّيًا إىلكا ينقسم القرص باعتبار طرفيه املقصور و املقصور عليه, سواء أ
مثاله من احلقيقـي, ال رازق إال اهللا و . موصوفها و ختتّص به هو أن حتبس الصفة عىل: موصوف قُرص صفة عىل :أ

 .ال شاعر إال املتنّبي: إلضايف, نحومثاله من ا
هبا دون غريها, مثاله من احلقيقي, إنـام  الصفة و خيتّص  هو أن حيبس املوصوف عىل: صفة قُرص موصوف عىل :ب

 ]144:عمران آل[ .»و ما حمّمٌد إال رسول«: تعاىلاهللا جامُع مجيِع صفات الكامل, و مثاله من اإلضايف قوله 
 .عنه أن يظّن يف أمره اخللود, فال يموت أو يقتل ىصفة الرسالة و َنف ىلفقد قّرص اهللا حمّمدًا ع

 
 املبحث الرابع

 يف تقسيم القرص اإلضايف
 :ىلحسب حال املخاطب إ ينقسم بنوعيه السابقني عىل

 .من اعتقد أن اهللا ثالث ثالثة إنام اهللا إله واحد, رّدًا عىل: وإذا اعتقد املخاطب الرشكة, نح: قرص إفراد :أ
من اعتقد أن املسـافر  ما سافر إال عّيل, رّدًا عىل: نحوإذا اعتقد املخاطب عكس احلكم اّلذي ُتثبته, : قرص قلب :ب

 .عتقادها; فقد قلبت و عكست عليه حمّمد ال عيلّ 
: ل لـهاحلكم, كام إذا كان مرتّددًا يف كون األرض متحرّكة أو ثابتة, فتقو إذا كان املخاطب يرتّدد ىف: تعينيقرص  :ج

 .من شّك و ترّدد يف ذلك احلكم ًا عىلاألرض متحّركة ال ثابتة, ردّ 
 



 

٥٠ 
 

  تمرين
 وّضح فيام يأيت نوع القرص و طريقه

  ]64:العنكبوت[ 1.و ما هذه احلياة الدنيا إال هلو و لعب: تعاىلقوله −
  ]15:التغابن[ .إنام أموالكم و أوالدكم فتنة: تعاىلقوله −
  ]53:الزخرف[ .تصري األمور اهللا أال إىل: تعاىلقوله −
  ]66:الزمر[ .بل اهللا فاعبد و كن من الشاكرين: تعاىلقوله −
 ]88:هود[ .إن أريد إال اإلصالح ما استعطعت و ما توفيقي إال باهللا, عليه توكّلت و إليه أنيب: تعاىلقوله −
  .إّنام العلم بالتعّلم و إّنام احللم بالتحّلم): ص(قال رسول اهللا−
        .بالّسخاء تزان األفعال −بخفض اجلناح تنتظم األمور −احلياء ال يأيت إال بخري): ص(ل اهللاقال رسو−
  ]4خطبه: نهج البالغة[ .لامءم يف الظَّ هتديتُ ابنا  −وقع فيه من ال يعرفه كٌ إّنام الدنيا َرشَ ): ع(قال عيل−
 .ال تنال واليتنا إال بالعمل و الورع): ع(قال الباقر−
 .ال تأمن إال من خاف اهللا): ع(ققال الصاد−

 
 
 

 

  .إّنام بركة املال يف أداء الزكاة−
 .الراحة صداقة اجلاهل تعٌب  –
 .عن السفيه سكّت  −
 .اس األقاليمُ سباألقالم تُ  −
 .برؤية اإلخوان يدوم الرسور −
 .متحان يكرم املرء أو هيانعند اإل −
 .ما وضع اإلحسان يف غري موضعه عدالً بل ظلمٌ  −

                                                 
فهنا أمرٌ اليجهلـه المخـاطبون، و ال ينكرونـه،    ]. 36:محمد[» لهوإنّما الحياة الدنيا لعب و «: القصر بصورة أخري) ص(نجد في سورة محمد .1

أسـاليب المعـاني فـي    . و أما اآلية األولي، فإنّ المخاطبين غير المؤمنين بـدليل السـياق  . فسورة محمد سورة مدنية، و المخاطَب بها المؤمنون
 . 169القرآن، ص

ـــأثواب يزّينهـــا− ـــيس اجلـــامل ب  ل
 

ــم و األدب ــل اجلــامل مجــال العل  ب
 

 ملكهـم النـاُس  ىبالعلم و املال يبن−
 

ــ  جهــل و إقــالل بن ملــك عــىلمل ُي
 



 

٥١ 
 

 الدرس السابع عرش
 الباب السابع    

 يف الوصل و الفصل
 

نثـورة, تسـتأنف بالواو, و الفصل ترك هذا العطف بني اجلملتني, و املجيء هبـا م ىأخر عطف مجلة عىل: الوصل
 .األساليب البليغة مفصولة أحيانًا و موصولة أحياناً  فاجلملة الثانية تأيت ىف. ىواحدة منها بعد األخر

  ]34:فصلت[ .»احلسنة و ال السّيئة إدفع باّلتي هي أحسن ىو ال تستو«: تعاىلفمن الفصل قوله 
 .ن, ملا كان بليغاً و ادفع باّلتي هي أحس: فجلمة إدفع مفصولة عام قبلها, و لو قيل

  ]119:التوبة[ .»يا أّهيا اّلذين آمنوا اّتقوا اهللا و كونوا مع الصادقني«: تعاىلو من الوصل قوله 
 .إّتقوا اهللا كونوا مع الصادقني, ملا كان بليغاً : ما قبلها, و لو قيل عىل» و كونوا مع الصادقني«عطف مجله 

ة و من هذا يعلم أن الوصل مجع و ربط بني مجلتني بالواو, خاّص  .فكلٌّ من الفصل و الوصل جييء ألسباب بالغية
 .أو لدفع الّلبس ىلصلة بينهام يف الصورة و املعن

 , أو بمنزلة املّتحـدتني, و إّمـا ألنـه ال صـلةىّتحدتان صورة و معنترك الربط بني اجلملتني, إّما ألّهنام م: و الفصل
 .ىاملعن بينهام يف الصورة أو ىف

 
 صلبالغة الو

 

اجة احل ىألن الواو هي األداة اّلتي ختف ;بالغة الوصل ال تتحّقق إال بالواو العاطفة فقط, دون بقية حروف العطف
ا قبلها لطف يف الفهم و دّقة يف اإلدراك; إذ ال تفيد إال جمّرد الربط و ترشيك ما بعدها مل إليه, و حيتاج العطف هبا إىل

 .م واسَع يف اخلريء زمن العمل و قُ وقت الكسل و جا مىض: احلكم, نحو ىف
, كالرتتيـب مـع التعقيـب يف الفـاء و كالرتتيـب مـع ىلواو فيفيد مع الترشيك معاين أخـربخالف العطف بغري ا

 .الرتاخي يف ثّم, و هكذا باقي أدوات العطف اّلتي إذا عطف بواحد منها ظهر الفائدة, و ال يقع اشتباه يف استعامله
حك َيض: و يكتب, و كاملضاّدة يف نحويقرأ : و رشط العطف بالواو أن يكون بني اجلملتني جامع كاملوافقة يف نحو

عند تصـور اآلخـر, فـالعلم خيطـر  كي و إنام كانت املضاّدة يف حكم املوافقة; ألن الذهن يتصّور أحد الضدينَيبو 
 :و يف هذا الباب مبحثان. قراءةالبال عند ذكر اجلهل, كام ختطر الكتابة عند ذكر ال عىل

 



 

٥٢ 
 

 املبحث األول
 يف مواضع الوصل

 

 :بالواو و يقع يف ثالثة مواضع ىأخر عطف مجلة عىل: الوصل
فقط و مل يكن هناك سبب يقتيض الفصل  ى, أو معنًى خلربية و اإلنشائية لفظًا و معنإذا اّحتدت اجلملتان يف ا :األول

إن األبـرار لفـي نعـيم و إن الفّجـار لفـي «: تعاىلفمثال اخلربيتني قوله . ىاملعن انت بينهام مناسبة تامة يفبينهام و ك
و «: تعـاىلو قوله  ]15:الشوري[ .»فادع و استقم كام أمرت«: تعاىلو مثال اإلنشائيتني قوله  ]13:االنفطار[ .»جحيم

, و الّحتادمها يف اإلنشاء» و اعبدوا«ة بجمل» وال ترشكوا«ل مجلة َص وَ  ]36:النساء[ ;»اعبدوا اهللا و ال ترشكوا به شيئاً 
 .اإلنسان أن يؤّديه خلالقه و خيتصَّ به ألن املطلوب هبام مما جيب عىل

 ]54:هود[ .»شهد اهللا و اشهدوا أّين بريء ممّا ترشكونإّين أُ «: و مثال املختلفتني, قوله سبحانه
, و هلـذا ىية لفظـًا ولكنّهـا خربيـة يف املعنـية إنشـائإّين أشهد اهللا و أشهدكم, فتكون اجلملة الثانية يف هذه اآل: أي

 .وجب الوصل
دفع توّهم غري املراد, و ذلك إذا اختلفت اجلملتـان يف اخلربيـة و اإلنشـائية و كـان الفصـل يـوهم خـالف  :الثاين

 : ملن يسألك» ال شفاه اهللا«: املقصود, كام تقول جميبًا لشخص بالنفي
  1او يوهم السامع الّدعاء عليه و هو خالف املقصود; ألن الغرض الـّدعاء لـهمن املرض? فرتك الو خالدهل برئ 

اخلربّية املصـّورة بلفـظ ال  اجلملة األوىل ائية اإلنشائية عىلو هلذا وجب أيضا الوصل, و عطف اجلملة الثانية الدع
 .لدفع اإلهيام
اإلعـراب حيـث ال مـانع,  الثانية هلـا ىف قصد ترشيك اجلملة حمّل من اإلعراب, و إذا كان للجملة األوىل :الثالث
 ]245:بقره[ .»و اهللا يقبض و يبسط و إليه ترجعون«: نحو

 

                                                 
ال و : ال تقل هكذا، بل قل: ، فقال الصحابي»ال يرحمك اهللا«الرجلُ : أتبيع هذا؟ قال: له كما حكي أن صحابياً مرّ برجلٍ في يده ثوب، فقال .1

ما أظرف هـذه الـواو و   : ال، و أيد اهللا أميرالمؤمنين، فقال المأمون: فقال  و منه ما حكي أن المأمون سأل يحيي بن اكثم عن شيء،. يرحمك اهللا
 .51، لألبشيهي، صالمستظرف في كلّ فنّ مستطرف! أحسن موقعها



 

٥٣ 
 

 الدرس الثامن عرش
 املبحث الثاين
 يف مواضع الفصل

 

, و قـد تنقطـع الّصـلة ملة الثانيـة كأهنـا اجلملـة األوىلتكون اجل ىمل يف معناها تقاربًا تاّمًا, حتأحيانًا تتقارب اجل
و إمـا لتباعـد معنامهـا . خربّيـة ىاجلملتني إنشـائّية و األخـر ىتالفهام يف الصورة, كأن تكون إحدإما الخبينهام; 

و يف هذه األحوال جيب الفصل يف كل موضع من املواضع اخلمسة اآلتيـة و . بحيث ال يكون بني اجلملتني مناسبة
 :هي

, أو ن اجلملة الثانيـة بـدالً مـن األوىلد تاّم كأن تكوحتااكامل اإلتصال و هو أن يكون بني اجلملتني  :املوضع األول
-132:الشـعراء  [ .»و اّتقوا اّلذي أمّدكم بام تعملون أمّدكم بأنعام و بنني و جنّاٍت و عيون«: توكيدًا أو بيانًا هلا, نحو

134[  
باهللا و باليوم اآلخر و  و من الناس من يقول آمنّا«: و كقوله ]17:الطارق[ .»فمّهل الكافرين أمهلهم رويداً «: و نحو

فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل «: و كقوله سبحانه ]8و 7:البقره[ .»ما هم بمؤمنني خيادعون اهللا و اّلذين آمنوا
 . بيان ملا وسوس به الشيطان إليه» قال يا آدم«فجملة  ]120:طه[.»شجرة اخللد ك عىلأدلّ 

 .نفسه و يوجب الفصل حتادًا تاّمًا يمنع عطف اليشء عىلالتني فاملانع من العطف يف هذا املوضع اّحتاد اجلم
 

 .ختالفًا تاّماً اكامل اإلنقطاع و هو اختالف اجلملتني  :املوضع الثاين
 اجلملـة األوىل» قسـطنياملُ  و أقسـطوا إن اهللا حيـّب «: تعـاىل, نحـو قولـه ًى ; لفظًا و معنـبأن خيتلفا خربًا و إنشاءً  :أ
 .ًى خربّية لفظًا و معن» قسطنياملُ  إن اهللا حيّب «و اجلملة الثانية  ًى ًا و معنإنشائّية لفظ» أقسطوا«

و كقـول  ]3:النحـل [» اهللا عـّام يرشـكون تعـاىلخلق السـموات و األرض بـاحلق «: تعاىلفقط, نحو قوله  ًى أو معن
 :الشاعر

 كـــّل خـــري اهللا الشـــدائدَ  ىجـــز
 

 هبــا عــدّوي مــن صــديقي عرفــُت  
 

 

 ىكفـ:  مسـتقّل بنفسـه, كقـول القائـلو ال ارتباط, بل كلٌّ مـنهام ىاجلملتني مناسبة يف املعن تكون بني أو بأال :ب
 .ىاملعن , إذ ال مناسبة بينهام ىففبني اجلملتني تباين تامّ » بالشيب داًء صالُح اإلنسان حفظ اللسان

 
 



 

٥٤ 
 

, لوقوعها جوابـًا عـن سـؤال, ألوىلة الثانية قوّية اإلرتباط باو هو كون اجلمل: شبه كامل اإلتصال :املوضع الثالث
  ]53:يوسف[ .»و ما أبّرئ نفيس إن النفس ألّمارة بالسوء«: كقوله سبحانه
 :و كقول الشاعر

 ال حتقـــرّن صـــغريًا يف خماصـــمة
 

ــة األســدِ  إّن  ــدمي ُمقل  البعوضــة ُت
 

 

وجود املناسبة, ولكن ل األوىل تسبق مجلة بجملتني يصّح عطفها عىلو هو أن : شبه كامل اإلنقطاع :املوضع الرابع
 :الثانية, نحو ّرة, دفعًا لتوّهم أنه معطوف عىلفيرتك العطف بامل ىالثانية فساد يف املعن يف عطفها عىل

ــّن ســلم ــا ىو تظ ــي هب ــي أبِغ  أّنن
 

ـــيم  ـــالل هت ـــا يف الّض ـــدالً أراه  ب
 

 

ن فتكـو» أبغـي هبـا بـدال«ة مجلـ لكن يمنع من هذا توّهم العطف عىل مجلة تظنّ  يصّح عطفها عىل» أراها«فجملة 
 .متنع العطف بتاتًا و وجب أيضًا الفصلامع أّنه غري املقصود و هلذا  ىاجلملة الثانية من مظنونات سلم

 

التوسط بني الكاملني مع قيام املانع و هو كون اجلملتني متناسبتني و بينهام رابطة قوية لكـن يمنـع  :املوضع اخلامس
شياطينهم قالوا إنا معكـم إنـام نحـن  و إذا خلوا إىل«: تعاىلاحلكم, كقوله  يك ىفن العطف مانع و هو عدم الترشم

 ]15و14:البقره[ .»مستهزءون اهللا يستهزئ هبم
, القتضائه أنه من مقول املنـافقني, و احلـال أنـه »إّنا معكم«اجلملة  ال يصّح عطفها عىل »اهللا يستهزئ هبم«فجملة 

ء اهللا م مشاركته له يف التقييـد بـالظرف, و أن اسـتهزالئال يتوهّ » قالوا«مجلة  ىلدعاء عليهم, و ال ع تعاىلمن مقوله 
شياطينهم, و الواقع أن استهزاء اهللا باملنافقني غـري مقّيـد بحـال مـن األحـوال و هلـذا  هبم مقّيد بحال خلّوهم إىل

 .وجب أيضًا الفصل
 

  تمرين
 :األمثلة اآلتية عّني أسباب الوصل و الفصل ىف

  ]31:يوسف[ .ما هذا برشًا إن هذا إال ملك كريم: تعاىلهللا قال ا  −
  ]4-2: الرعد[ .يدّبر األمر يفّصل اآليات لقوم يعقلون  −
 ]53:الحجر[ .قالوا ال توجل إّنا نبّرشك بغالم عليم  −
  ]5-3:النجم[ .عّلمه شديد القوي ىإن هو إال وحٌي ُيوح ىطق عن اهلوو ما ين  −
 ]25:الذاريات[ .قالوا سالمًا قال سالم  −



 

٥٥ 
 

  ]46:هود[ .غري صالح قال يا نوح إّنه ليس من أهلك إّنه عمٌل   −
 ]1:الحجرات[ .يا أهيا اّلذين آمنوا ال تقّدموا بني يدي اهللا و رسوله و اتقوا اهللا إن اهللا سميع عليم  −
  ]69و 68:المؤمنون[ .بل قالوا مثل ما قال األّولون قالوا أئذا متنا و كنّا ترابًا و عظامًا أئنا ملبعوثون  −
 ]69و 68: الفرقان[ .و من يفعل ذلك يلق أثامًا يضاعف له العذاب  −
إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أمواهلم و ال تأكلوها إرسافًا و بـدارًا  ىحت ىو ابتلوا اليتام  −

  ]6:النساء[ .أن يكربوا
ــه    − ــول ل ــدنارحــل ال تُ اأق ــيمّن عن  ق

 

 هـر مسـلًامالّرسـ و اجلَ  ن ىف فكُ و إال 
 

ـــم املَ    − ـــحك ـــة يف الربّي ـــاري ِةنّي  ج
 

ـــراِر  ـــدار ق ـــدنيا ب ـــذه ال ـــا ه  م
 

ــل   − ــت علي ــت قل ــف أن ــال يل كي  ق
 

 ســـهر دائـــم و حـــزن طويـــل 
 

ـــواذُل    − ـــم الع ـــرة زع ـــي يف غم  أّنن
 

ــنجيلصــدقوا ولكــن غَ    مــريت ال ت
 

                  .الصالة اهللا أّديُت  أطعُت   −
 .ه مبتسًام أظنّه نجح يف اإلمتحانرأيتُ  −
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

٥٦ 
 

 الدرس التاسع عرش
 الباب الثامن

 يف اإلجياز و اإلطناب و املساواة
 

 :منها, اليعدو التعبري عنه طريقًا من طرق ثالث ىدر من املعاين, و خيطر ببالك معنكّل ما جيول يف الص
و هـي » املسـاواة«, فهـذا هـو ىساويًا ألصل ذلك املعنيكون اللفظ م , بحيثىقدر املعن إذا جاء التعبري عىل :أّوالً 

 .صورته, و الُدستور اّلذي يقاس عليه األصل اّلذي يكون أكثر الكالم عىل
 .فإن مل تكن الزيادة لفائدة فهي حشو أو تطويل» اإلطناب«لفائدة, فذلك هو  ىقدر املعن إذا زاد التعبري عىل :ثانياً 
 .  »اإلجياز«تعبري عيل قدر املعني الكثري, فذلك هو إذا نقص ال :ثالثاً 

هذه الطرق الثالث, فتارة يـوجز و تـارة ُيسـهب و  ىاملعاين فله يف التعبري عنه بإحدفكل ما خيطر ببال املتكّلم من 
حـال  ليغـًا إال إذا كـان مطابقـًا ملقتىضـو ال ُيعّد الكـالم يف صـورة مـن هـذه الصـور ب. تارة يأيت بالعبارة بَني بني

اإلجياز أو املسـاواة مل يكـن  قام لإلطناب مثًال وعدلت عنه إىلاملخاطب, و يدعوا إليه مواطن اخلطاب; فإذا كان امل
 .و يف هذا الباب ثالثة مباحث .كالمك بليغاً 

 

 املبحث األول
 يف اإلجياز و أقسامه

 

: تعـاىلكقوله  ,املقصود, مع اإلبانة و اإلفصاحهو وضع املعاين الكثرية يف ألفاظ أقّل منها, وافيًة بالغرض : اإلجياز
  ]199:األعراف[ .»ُمر بالعرف و أعرض عن اجلاهلنيأخذ العفو َو «

فـإذا مل تـِف . »كـبالضـعيف أمـري الرَّ «): ص(فهذه اآلية القصرية مجعت مكارم األخالق بأرسها و كقول النبي
 :رّمي إخالالً و حذفًا رديئًا, كقول الشاعالعبارة بالغرض ُس 

 و العـــــيش خـــــٌري يف ضـــــال
 

ــوك ممّـــن عـــاش كـــّدا   ل النـُّ
 

مراده أن العيش النّاعم الّرغد يف حال احلُمق و اجلهل خري, من العيش الشاّق يف حال العقل, لكـن كالمـه الُيعـّد 
 .صحيحًا مقبوالً 

 .إجياز ِقَرص و إجياز حذف: قسمني و ينقسم اإلجياز إىل



 

٥٧ 
 

و «: تعـاىلالغي يكون بتضمني املعاين الكثرية يف ألفاظ قليلة من غري حذف, كقوله إجياز الب ى و يسمّ َرص فإجياز القِ 
تـل, تل قُ قَ  ىملراد أن اإلنسان إذا علم أنه متفإن معناه كثري و لفظه يسري, إذ ا ]179:البقره[ .»لكم يف القصاص حياة

تكثر الذرّيـة و يقبـل  تطول األعامر و للقتل و بذلك ىياته و حياة غريه; ألن القتل أنفمتنع عن القتل و يف ذلك حا
فالقصاص هو سبب ابتعاد الناس عن القتل, فهو . ما يعود عليه بالنفع و يتّم النظام و يكثر العمران كل واحد عىل
: أن بعضهم سئل عن البالغـة فقـال ىارهم حتّ و هذا القسم مطمح نظر البلغاء, و به تتفاوت أقد. احلافظ للحياة

 .هي إجياز القرص
املحذوف, من قرينـة لفظيـة  ّل بالفهم, عند وجود ما يدّل عىليكون بحذف يشء من العبارة ال خي: و إجياز احلذف

 :و ذلك املحذوف إما أن يكون. أو معنوية
مـن » ال«ال تـزال, فحـذف : أي ,تاهللا ال تفتأ: و املراد ]85:يوسف[ »تاهللا تفتأ تذكر يوسف«: تعاىلكقوله , حرفاً.1

 .مرادة الكالم و هي
 :و كقول امرء القيس

ـــداً  ـــرح قاع ـــني اهللا أب ـــُت يم  فقل
 

 ولو قّطعوا رأيس لـديك و أوصـايل 
 

لـئال : أي ]176:النسـاء [» يبـّني اهللا لكـم أن تضـّلوا«: تعاىلو نحو قوله . و هي مرادة» ال«ال أبرح, فحذفت : أي
 .تضّلوا

ثالثني ليلـة  ىو واعدنا موس:  سبيل اهللا و نحويف: أي ]78:الحج[» و جاهدوا يف اهللا حق جهاده«: نحو ,أو إسامً  .2
 .بعرش ليال: أي ]142:األعراف[» و أمتمناها بعرش

 .فإن تتبعوين: أي] 31:آل عمران[» إّتبعوين ُحيببكم اهللا«: نحو ,أو رشطاً  .3
 .لرأيت أمرًا فظيعاً : أي ]27:األنعام[» النّار وقفوا عىلإذ  ىو لو تر«: رشط نحو ,أو جواب. 4
و . خلقهـّن اهللا: أي ]25:لقمـان [» و لئن سألتهم من خلـق السـموات و األرض ليقـولّن اهللا«: نحو ,أو مسنداً . 5

 .و لو ثبت أّهنم صربوا: و التقدير ]5:الحجرات[» خترج إليهم لكان خريًا هلم ىو لو أّهنم صربوا حت«: نحو
: أي ]1:توبـه [» براءة من اهللا و رسـوله«: ذه سورة و نحوه: أي ]1:النور[» سورة أنزلناها«: نحو ,أو مسندًا إليه. 6

 .هذه برائة
 .عّام يفعلون: أي ]23:األنبياء[» ال ُيسأل عّام يفعل و هم يسألون«: نحو ,أو متعّلقاً  .7
 .فاختلفوا فبعث: أي] 213:البقره[» كان الناس أّمة واحدة فبعث اهللا النبيّني «: نحو ,أو مجلةً  .8



 

٥٨ 
 

يوسـف ألسـتعربه  فأرسلوين إىل: أي ]46و 45:يوسف[» فأرسلوِن يوسُف أّهيا الصّديق«: تعاىلله كقو ,أو مجالً  .9
 .يوسف أّهيا الّصديق: الرؤيا, فأرسلوه فأتاه و قال له

 هم وضيق املقام و إخفاء األمر عىلاإلختصار و تسهيل احلفظ و تقريب الف: اإلجياز كثرية, منها ىدواع أنّ : و اعلم
 .الكثري باللفظ اليسري, إلخ ىجر و السآمة و حتصيل املعنالضَّ  غري السامع و

 



 

٥٩ 
 

 الدرس العرشون
 املبحث الثاين

 يف اإلطناب و أقسامه
بعبارة زائدة عن متعارف أوساط البلغاء لفائدة تقويته  ىاملعن ةلفائدة, أو هو تأدي ىاملعن زيادة اللفظ عىل :اإلطناب

 .كربت: أي ]4:مريم[» نّي واشتعل الرأس شيباً رّب إّين وهن العظم م«: و توكيده, نحو
تطويًال و حشوًا, و كلٌّ مـنهام معيـب يف البيـان و كالمهـا بمعـزل عـن مراتـب  ىذا مل تكن يف الزيادة فائدة يسمّ فإ

 .البالغة
 :و أنواع اإلطناب كثرية, منها

َلوات و الّصالة حافظوا عىل«: تعاىلكقوله  :اخلاّص بعد العامّ  ذكر. 1 و فائدته التنبيه  ]238:البقره[ .»ىالُوسط الصَّ
 ىا قبلـه و هلـذا ُخـّص الصـالة الوسـطكأنه لفضله و رفعته جزء آخر مغـاير ملـ ىاخلاص حتّ  مزّية و فضل ىف عىل

خـّص الـروح و هـو جربيـل األمـني  ]4:القدر[» تنّزل املالئكة و الّروح فيها«: تعاىلو قوله . لزيادة فضلها ;بالذكر
 .ًام له و تعظيًام لشأنهبالذكر; تكري

 .»ربِّ اغفريل و لوالدّي و ملن دخل بيتي مؤمنـًا و للمـؤمنني و املؤمنـات« :تعاىلكقوله  :ذكر العام بعد اخلاص .2
و فائدته شمول بقية األفراد و اإلهتامم باخلاص لـذكره ثانيـًا يف عنـوان عـام بعـد ذكـره أوال يف عنـوان  ]28:نوح[

 .خاص
 بيل اإلهبـام و اإلمجـال و مـّرة عـىلس كره مّرتني, مّرة عىليف ذهن السامع بذ ىلتقرير املعن :هباماإليضاح بعد اإل .3

جتـارٍة  أهيـا الـذين آمنـوا هـل أدلُّكـم عـىل يا«: تعاىلفيزيده ذلك ُنبًال و رشفًا, كقوله  ,سبيل التفصيل و اإليضاح
و  ]11و10:الصـف [ .»ل اهللا بأموالكم و أنفسـكمُتنجيكم من عذاب أليم تومنون باهللا و رسوله و جتاهدون يف سبي

» دابـر هـؤالء نّ أ«فقولـه  ]66:الحجـر [ .»و قضينا إليه ذلك األمر أّن دابَر هؤالء مقطوٌع ُمصـبحني«: تعاىلكقوله 
الـنفس  خيم شـأن املبـّني, و متكينـه ىفمعرفته و تف و فائدته توجيه الذهن إىل ,املبهم تفسري و توضيح لذلك األمر

 .يف كلمة األمر ثم وّضحه بعد ذلك هتويًال ألمر العذابفأهبم 
يف صـورتني ختـرج فـيهام مـن  ىاملعنـ ىمفّرسٍ بمفردين لري ىيف آخر الكالم غالبًا بمثن ىو هو أن ُيؤتَ  :التوشيع. 4

احلـرص و طـول : بُّ فيـه اثنـانَيشيب ابـن آدم و َيُشـ): ص(اخلفاء املستوحش إيل الظهور املأنوس, كقول النبي
 .ألملا
 



 

٦٠ 
 

 :و هو ذكر اليشء مّرتني أو أكثر ألغراض :التكرير. 5
 ]4و3:التكـاثر [»كّال سوف تعلمون, ثم كال سوف تعلمون«: تعاىليف النفس, كقوله  ىالتأكيد و تقرير املعن: األّول

  ]6و 5:اإلنشراح[ .»فإن مع الُعرس ُيرسًا إن مع العرس ُيرساً «: تعاىلو كقوله 
 .قرأُت الكتاب بابًا بابًا و فهمُته كلمة كلمة: , نحوقصد اإلستيعاب: الثاين
 :التلّذذ بذكره, نحو قول الشاعر: الثالث

ــق ــىل ىس ــالم ع ــدًا و الس  نجــد اهللا نج
 

 القرب و البعـد و يا حّبذا نجٌد عىل 
 

هلـا مـن  يف أثناء الكالم, أو بجملة معرتضة أو أكثر, ال حمّل  ىغرض يقصده املتكّلم, و هو أن يؤتل :االعرتاض. 6
 :اإلعراب و ذلك ألغراض َيرمي إليها البليغ غري دفع اإلهيام

 :و كقول الّشاعر .إّين حفظك اهللا مريض: , نحوءكالّدعا: أ
 ّلغتهــــــــــــاإّن الثامنــــــــــــني و بُ 

 

 ترمجــان قــد أحوجــْت ســمعي إىل 
 

 ]57:النّحل[ .»و جيعلون هللا البنات سبحانه و هلم ما يشتهون«: و التنزيه, كقوله: ب
 ]76:الواقعه[ .»و إّنه لقسم لو تعلمون عظيم«: و التهويل, نحو :ج
 :بدوهنا كاملبالغة مثًال, كقول الشاعر ىلكالم بام يفيد نكتة, يتّم املعنو هو ختم ا :اإليغال .٧

ــــه و إنّ  ــــداة ب ــــأتّم اهل ــــخرًا لت  ص
 

ــــار  ــــه ن ــــم يف رأس ــــه َعَل  كأّن
 

  ]212:البقره[ .»بو اهللا يرزق من يشاء بغري حسا«: تعاىلو نحو قوله 
أو ملفهومهـا, نحـو  معناها تأكيدًا ملنطوق األوىل مستقّلة, تشتمل عىل ىو هو تعقيب مجلة بجملة أخر :التذييل. 8

 ]81:اإلسراء[ .»و قل جاء احلّق و زهق الباطل إّن الباطل كان زهوقاً «: تعاىلقوله 
 :و كقوله 

ــــه ــــًا ال تلمُّ ــــتبٍق أخ ــــيس بُمس  و ل
 

ــّذبشــعٍث أّي ال عــىل   رجــال امله
 

 .»أّي الرجال املهّذب«: نفي الكامل من الّرجال, فأكّده بقوله فقد دّل بمفهومه عىل
اس يف كالم يوهم خالف املقصود بام يدفع ذلك الوهم, فاإلحرت ىو يقال له التكميل, و هو أن يؤت :اإلحرتاس .٩

ن لـذلك و يـأيت بـام خيلصـه; سـواء أَوَقـع يمكن أن يدخل عليـه فيـه لـوم, فـيفط ىيوجد حيثام يأيت املتكلم بمعن
 :اإلحرتاس يف وسط الكالم, كقول طرفة بن العبد
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ــــق ــــدها ىفس ــــَري مفس ــــاَرك غ  دي
 

ـــع و ديمـــةٌ    َهتمـــي صـــوُب الّربي
 

أي  ]8:اإلنسان[» حّبه و ُيطعمون الّطعام عىل«: خره, نحوأو وقع اإلحرتاس يف آ. لإلحرتاس» غري مفسدها«فقوله 
حـرتاس و لزيـادة التحسـني يف لإل  فضـلة» حّبـه عـىل«فلفظ . له, ذلك أبلغ يف الكرمشتهائهم مع حّب الطعام و ا

 ».أذّل اهللا كّل عدوٍّ لك إال نفسك«: و كقول أعرابّية لرجل. ىاملعن
و هو زيادة فضلة كمفعول أو حال أو متييز أو جار و جمرور توجد حسـنًا بحيـث لـو حـذفت صـار  :التتميم .١٠

 :, كقول ابن املعتّز يصف فرساً الكالم مبتذالً 
ــــياطنا ــــاملني س ــــا ظ ــــببنا عليه  ص

 

ــل  ــٍد ِرساٌع و أرُج ــا أي ــارت هب   فط

 

 

 .لكان الكالم مبتذالً, الرّقة فيه و ال طالوة و توّهم أهنا بليدة تستحق الرضب» ظاملني«إذ لو حذف 
ُتـه بفمـي, ذين و ُذقبعيني و سمعُته بـأُ  رأيُته: من اإلطناب, كام تقول يف اليشء املستبعد ىو هناك أنواع أخر :فائدة

السـقف ال خيـّر  ]26:النحـل [» قف من فـوقهمفخّر عليهم الّس «: تعاىلو كقوله . و تقريره ىتقول ذلك لتأكيد املعن
 .اإلحاطة و الشمول عىل» من فوق«وق ولكنه دّل بقوهلم طبعًا إال من ف

ة و غري توضيح املراد و التوكيد و دفع اإلهبام و إثارة احلميّ  و ىنها تثبيت املعنم: أن دواعي اإلطناب كثرية: و اعلم
 .ذلك

 املبحث الثالث
 املساواة ىف

 ,بعـض اليزيـد بعضـها عـىل قدر املعاين مساوية له, بأن تكون األلفاظ عىل املراد بعبارة ىهي تأدية املعن: املساواة
و ال حييق املكـر السـّييء : ىلو كقوله تعا ]110:لبقرها[» و ما تقّدموا ألنفسكم من خري جتدوه عنداهللا«: ىلكقوله تعا
 ]43:فاطر[ .إال بأهله

أشـّد الـذنوب «: و نحو قول عّيل عليه السالم. »و بينهام مشتبهاٌت  , و احلرام بّنيٌ احلالل بّنيٌ «): ص(و كقول النبي
 .»ما استخّف به صاحبه

   :و كقول زهري
  
  
  

 .فيها عن لفظ منه و لو حذف يشء, ألخّل بمعناههذه أمثله للمساواة, ال يستغني الكالم 
 

  

  النـاس ُتعَلـم فـي عـىلو لو خاهلـا ُخت   و مهـــام تكـــن عنـــد امـــرء مـــن خليقـــة
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  تمرين
 :بّني اإلجياز و اإلطناب و املساواة, و أقسام كل منها فيام يأيت

  ]60:الرحمن[ .و هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان: تعاىلقال اهللا −
  ]4:فاطر[ .و إن يكّذبوك فقد كّذبت رسٌل من قبلك−
  ]104:آل عمران[ .يأمرون باملعروفاخلري و  ولتكن منكم أّمة يدعون إىل−
  ]17:سبأ[ .و هل نجازي إال الَكفورَ  -
  ]42:البقرة[ .و ال تلبِسوا احلّق بالباطل و تكتموا احلّق و أنتم تعلمونَ  -
  ]3:المائدة[ ... .قاَل َرُجالن من اّلذين خيافون أنعم اهللاُ عليهام ادُخلوا عليهُم الباَب  -
 ]14:لقمان[ .وهن لته أّمه وهنًا عىله محو وّصينا اإلنسان بوالدي−
  ]4:المعارج[ .تعرج املالئكة و الّروح−
  ]103:يوسف[ .و ما أكثُر الناِس و لو َحرصَت بمؤمنني -
  ]54:المائده[ .الكافرين ني أعّزًة عىلاملؤمن بقوم حيّبهم و حيّبونه أذّلًة عىلاهللا  ىفسوف يأت−
 .تر األمانة َمغنًام و الزكاة َمغرماً  ال تزال أّمتي بخري ما مل): ص(قول النبي−
 .البخل و سوء اخلُلق: منؤخصلتان ال جتتمعان يف م): ص(قول النبي−
إّن اهللا أخفى سخطه يف معصيته فال تستصغرّن شيئًا من معصيته فرّبام وافق سـخطه و ): ع(قال عيلٌّ أمرياملؤمنني −

 .أنت ال تعلم
, مـن اجـتامع هـؤالء القـوِم عـىل بـاطلهم, و فيا عجبًا, واهللا): ص(قول اإلمام عيلٌّ  −  يميُت القلَب و َجيلُب اهلَـمَّ

كم ِقُكم عن حقِّ  .تفرُّ
 .ذا كان خطًأ كان داءً امء إذا كان صوابًا كان دواًء, و إإّن كالم احلك): ع(قال عيل −

       

 
 

 

                                                 
ائك أن كثرة جودك و برّك و إحسانك لم تبق لي شيئاً أرجوه في هذه الدنيا، فلقد أعطيتني، فبلغت من عطائك كلّ ما أؤمله، فليس لي بعد عط: المعني .1

  . شيء أرجوه

ــر − ــيخ ي ــة ىش  الصــلوات اخلمــس نافل

 

ـــرم  ـــاح يف احل ـــتحّل دم احلّج  و يس

ــــو  −  ــــِق ج ــــمل ُيب ُل ــــيئًا أؤمِّ  هُدك يل ش
 

ــِل  ــال َأَم ــدنيا ب ــي أصــَحُب ال  1تركَتن
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 علم البيان
 :فيه ثالثة أبواب    

 ىف التشبيه. 1                          
 ىف املجاز. 2                     
 ىف الكناية. 3                      
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 الدرس الواحد و العرشون
 علم البيان

 .لغًة الكشُف و اإليضاح و الظهور: البيان
بعـٍض يف وضـوح الداللـة الواحد, بطرٍق خيتلف بعضها عن  ىو قواعد ُيعرف هبا إيراُد املعن أصوٌل : و اصطالحاً 
 .ىنفس ذلک املعن العقلية عىل

التشـبيه, بـأن  كاجلود ُيَدّل عليه تارًة بطريق ,الواحد يستطاُع أداءه بأساليب خمتلفة يف وضوح الداللة عليه ىفاملعن
بطريـق الكنايـة, بـأن  ىو أخـر» رأيت بحرًا يف دار سـعيد« :و مّرًة بطريق املجاز, بأن يقال» سعيٌد كحاتم«: يقاَل 
 .أّن بعض هذه الرتاكيب أوضُح من بعٍض كام ستعرُفه ىو ال خيف. »سعيد كثُري الّرماد« :يقال

  .و املجاز و الكناية األلفاظ العربّية من حيث التشبيه: ـ و موضوع هذا العلم
ن م 1ـ و واضعه أبوعبيدة  .»جماز القرآن« ىسائَل هذا العلم يف كتابه املسمّ اّلذي َدوَّ

ـ و ثمرته الوقوف عيل أرسار كالم العرب منثوره و منظومه و معرفة ما فيه من تفاوٍت يف فنون الفصاحة, و تباُين 
لقرآن الكريم اّلذي حار اجلّن و اإلنس يف ُحماكاته و عجزوا عن مرتبة إعجاز ا التي يصل هبا إىليف درجات البالغة 

 .اإلتيان بمثله
 .و يف هذا الفن أبواب و مباحث

 

                                                 
لم يكـن فـي األرض   : قال الجاحظ. و وفاته البصرة مولده. ، من أئمة العلم باألدب و اللّغة( ه209-110(أبوعبيدة، معمر بن المثني التميمي  .1

 . 7مجاز القرآن، أيام العرب، معاني القرآن، نقايض جرير و الفرزدق و األعالم زركلي، ج: من كتبه. أعلم بجميع العلوم منه
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 الباب األّول يف التشبيه
 ربعةتعريف التشبيه و بيان أركانه األ

 .هذا شبُه هذا و مثيله: لغًة التمثيل, ُيقال: التشبيه
 .يقصده املتكّلم يف صفٍة أو أكثر, بأداة لغرضأكثر, ُقصد اشرتاكهام عقد مماثلٍة بني أمرين, أو : و اصطالحاً 

 : و أركان التشبيه أربعة
 .هو األمر اّلذي ُيراد إحلاقه بغريه: املشّبه. 1
 .مر اّلذي يلحق به املشّبههو األ: املشّبه به. 2
 .يف املشّبه منه ىهو الوصف املشرتک بني الطرفني و يكون يف املشّبه به أقو: وجه الشبه. 3
 .التشبيه و يربط املشّبه باملشّبه به هي الّلفظ اّلذي يدلُّ عىل: أداة التشبيه. 4

 
 املبحث األّول
 و عقيل حّيس  يف تقسيم طريف التشبيه إىل

 طرفا التشبيه, املشّبه و املشّبه به
 .ضياءأنت كالشمس يف ال: نحو ,اخلمس الظاهرة احلواّس  ىان, أي مدركان بإحديإّما حّس  .1
اجلهـل : , و نحـوىالضالل عـن احلـّق كـالعم: ة, و نحوالعلم كاحليا: و إّما عقليان, أي مدركان بالعقل, نحو .2

 .كاملوت
 :و إّما خمتلفان; بأن يكون  .3

 .طبيب السوء كاملوت: نحو ,املشّبه حّيس و املشّبه به عقيل) الف
 .نورالعلم كال: نحو ,و املشّبه عقيل و املشّبه به حّيس ) ب

 

 املبحث الثاين
 عتبار اإلفراد و الرتكيبايف تقسيم طريف التشبيه ب

 :طرفا التشبيه, املشّبه و املشّبه به 
 .ضوءه كالشمس, و َخّده كالورد: نحو ,إّما مفردان مطلقان .1

 .الساعي بغري طائٍل كالّراقم عيل املاء: نحو ,أو مقّيدان
 .َثغره كاللؤلؤ املنظوم: نحو ,أو خمتلفان

  

  .هذان الرّكنان يسميانِ طرفي التشبيه
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 نحو  ,»املشّبه به«أو مرّكبان تركيبًا إذا أفردت أجزاؤه زال املقصود من هيئة  .2
ــــاً  ــــامء لوامع ــــرام الّس ــــأنَّ أج  وك

 

ـــــىل  ـــــرن ع ـــــاٍط أزرق درٌر نث  بس
 

كان التشبيه مقبوالً, لكنّه قد زال منه املقصود هبيئـة . كأّن النجوم ُدرر و كأّن السامء بساط أزرق: اذا لو قيل
 .املشّبه به

 : كقول اخلنساء ,و اّما مفرد بمركب .3
 داُة بـــــهأَغـــــّر أبلـــــُج تـــــأتمُّ اهلـــــ

 

ــــــارٌ   ــــــه ن ــــــٌم يف رأس ــــــه َعَل  كأّن
 

 :و إّما مركب بمفرٍد, نحو. 4
 التعجبـــــوا مـــــن خالـــــه يف خـــــّده

 

ـــــوداء  ـــــة س ـــــقيق بنقط ـــــلُّ الش  ُك
 

 
 املبحث الثالث 
 :أربعة أقسام إىل يف تقسيم طريف التشبيه باعتبار تعدّدمها

 :كقوله ,و املشّبه به مع املشّبه به ,كجمع املشّبه مع املشّبه: هو مجع ُكّل طرف منهام مع مثله :شبيه امللفوفـ الت١
 ىو وغـــ ىتبّســـٌم و قطـــوب يف نـــد

 

د   كالغيث و الربق حتـت العـارض الـَربَ
 

 :كقوله ,هو مجع ُكّل مشّبه مع ما ُشّبه به: ـ و التشبيه املفروق٢
ــــان ــــوه دن ــــک و الوج  ريالنرشــــ مس

 

 و أطــــــــراُف األُكــــــــّف َعــــــــنَم 
 

 :كقوله ,هو أن يتعّدد املشّبه دون املشّبه به :ـ و تشبيه التسويه٣
 دغ احلبيــــــــب و حــــــــايلُصــــــــ

 

ـــــــــــــــايل   كالُمهـــــــــــــــا كاللي
 

ــــــــــــــره يف صــــــــــــــفاءو ثَ   غ
 

ــــــــــــــالآليل  ــــــــــــــي ك  و أدمع
 

 :كقوله ,هو أن يتعّدد املشّبه به دون املشّبه :ـ و التشبيه اجلمع٤
ــــــؤ ــــــن لؤل ــــــم ع ــــــأّنام يبس  ك

 ج

ــــــــاٍح   ــــــــَرٍد أو أق ــــــــٍد أو َب  منّض
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 الدرس الثاين و العرشون
 املبحث الرابع

 يف تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه
 :سم التشبيه باعتبار وجه الشبه إىلينق
 :و هو ما كان وجه الشبه فيه وصفًا منتزعًا من متعدّد; حّسيًا كان أو غري حّيس, كقوله: تشبيه متثيل .١

 كالشـــهاب وضـــوئهو مـــا املـــرء إالّ 
 

ــــُب   ــــم يغي ــــهر ث ــــام الش ــــوايف مت  ي
 

 وجُهه كالبدر: و هو ما مل يكن وجه الشبه فيه صورة منتزعة من متعّدد, نحو: تشبيه غري متثيل .٢
 :كقوله, طبُع فريد كالنسيم رّقًة و يده كالبحر جودًا : نحو ,و هو ما ذكر فيه وجه الشبه: مفصل. 3

 نـــاالً شـــبيه البـــدر حســـنًا و ضـــياًء و م
 

ــداالً   ــًا و اعت ــًا و قوام  و شــبيه الغصــن لين
 

 :و مثل قوله ,النحو يف الكالم كامللح يف الطعام: و هو ما ال يذكر فيه وجه الشبه, نحو: جممل .4
 إنــــــــــّام الــــــــــدنيا كبيــــــــــٍت

 

 نســــــــُجه مــــــــن عنكبــــــــوت 
 

و  شّدة نظـر به من غري احتياج إىلاملشّبه  ه ينتقل فيه الذهن من املشّبه إىلو هو ما كان ظاهر الوج: قريب مبتذل. 5
أو لكـون  ,حلمـرةكتشـبيه اخلـّد بـالورد يف ا, ء الرأي و ذلک لكون وجهه ال تفصيل فيهىٍل; لظهور وجهه بادتأمّ 

 .كتشبيه الوجه بالبدر يف اإلرشاق أو اإلستدارة, وجهه قليل التفصيل
ء ىفكـر و تـدقيق نظـٍر خلفـاء وجهـه بـاد شّبه به إىلامل احتاج يف اإلنتقال من املشّبه إىلو هو ما : و بعيد غريب. 6

 :كقوله ,الرأي
 مس حتكــي عنــد مطلعهــاالّشــ و الحــِت 

 

ـــرتعشِ   ـــّف م ـــَدت يف ك ـــٍرب َب ـــرآة ت  م
 

 .شبَّه الشمس حني تطلع محراء المعة مضطربة, بمرآٍة من َذهٍب تضطرب يف كفٍّ ترتعش
 .يف املشّبه وإالّ فال فائدَة يف التشبيهمنه  ىو حكم وجه الشبه أن يكون يف املشّبه به أقو: نكتة
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 املبحث اخلامس
 يف أدوات التشبيه

 

كَيحكـي  ,التشبيه ىثل و شبه و غريها ممّا يؤّدي معناملامثلة, كالكاف و كأنَّ و م أدوات التشبيه هی ألفاظ تدلُّ عىل
 .و يضاهي و يضارع و يامثل و يساوي و يشابه و كذا أسامء فاعلها

 
 :التشبيه إّما أدوات

 
 

 :أدوات التشبيه إّما
 
 

 :نكتةٌ 
 
 
 

 : فائدةٌ 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

 و إّما ...مثل, شبه, نظري, مثيل و: إسٌم

 و إّما ..., ُيامثُِل, ُيضاِرُع, َحيكي ويشابه: فعل

 ...كاف, كأنَّ و: حرف

 و إّما. مجاله كالبدر, أخالُقه يف الّرّقِة كالنسيم: ملفوظٌة نحو

 .ندفاعهاك :أيندفاع السّيل, إندفع اجليش ا: ملحوَظٌة نحو

 كأنَّ البحر مرآٌة صافيةٌ : نحو, ُد التشبيه إذا كان خربها جامداً كأنَّ ُتفي

 :و كقول الشاعر كأّنَک فاِهٌم,: نحو ,كأنَّ ُتفيُد الشکَّ إذا كان خُربها مشّتقاً 
 ُكلِّ النفـوس حبيـٌب  فأنَت إىل كأّنک من ُكلِّ النّفوس مرّكٌب

عن أداة التشبيه فعٌل َيُدلُّقد يغني 
 حال التشبيه و ال يعترب أداة عىل

تـيّقِن  ليقني من الداللة عـىلملا يف فعل اإن كان الفعل لليقني, أفاده قرب املشاهبة, 
نيا رسابًا غّراراً : نحو,ُيفيد التشبيه مبالغةاإلّحتاد و حتّققه و هذا  .رأيت الدُّ

و إن كان الفعل للشّک أفاد ُبعَدها; ملا يف فعل الرحجان من اإلشعار بعدم التحّقق 
 .منثوراً  و إذا رأيَتهم حسبتهم لؤلؤاً : تعاىلكقوله  ,و هذا يفيُد التشبيه ضعفاً 
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 املبحث السادس يف تقسيم التشبيه
 باعتبار أداته

 
 
 
 
 

 تقسيم التشبيه
 :باعتبار أداته

 
 

 
 
 

 :كقول الشاعر ,ألداةو هو ما ذكرت فيه ا: التشبيه املرسل .1
ـــــٍت  ـــــدنيا كبي ـــــام ال ـــوت  إّن ـــن عنكب ـــجه م  نس

 :و هو ما ُحذفت منه أداته, كقول الشاعر: املؤّكد. 2
 جتتليک العيوُن رشقًا و غرباً   و أنــت بحــٌر يف رفعــٍة و ضــياء

 :نحو ,هو ما حذفت فيه أداة التشبيه و وجه الشبه: التشبيه البليغ .3
 إّنــام فاقضــوا مــآربكم عجــاالً 

 

ــفار  ــن األس ــفٌر م ــم س  أعامرك
 

 :و نحو

 سحٌب و بيُض وجوههم أقـامرٌ   أُكّفهـمعزماهتم ُقُضٌب و فـيُض 
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 الدرس الثالث و العرشون
 املبحث السابع
 يف فوائد التشبيه

 :ملشّبه, و هي إّماا التشبيه تعود يف أكثر املواضع إىلفوائد 
 :كقول الشاعر ,و ذلک حينام يكون املشّبه غري معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيُه الَوصَف  :بيان حاله .١

ـــــــت ـــــــت حلاجتهـــــــا تَثنَّ  إذا قام
 

ـــــزران  ـــــن خي ـــــا م ـــــأنَّ عظامه  ك
 

 .نياخليزران بيانًا ملا فيها من اللّ شّبه عظامها ب
 :سند اليه أمٌر مستغرب ال تزول غرابته إالّ بذكر شبيه له, كقولهو ذلک حني يُ : إمكان حاله بيان. 2

 ويــاله إن نظــرت و إن هــي أعرَضــت
 

ـــــيمٌ   ـــــزُعهنَّ أل ـــــهام و ن ـــــُع الّس  وق
 

 .شّبه نظرها بوقع الّسهام, و شبه إعراَضها بنزعها بيانًا إلمكان إيالمها هبام مجيعاً 
مجالية, و كان التشبيه إن املشّبه معروف الصفة قبل التشبيه معرفة و ذلک إذا كا: أو بيان مقدار حاله قّوًة وضعفاً  .٣

 :كقوله ,ُيبّني مقدار هذه الصفة
 كـــأّن ِمشـــيتها مـــن بيـــت جارهتـــا

 

ــــحاب الريــــٌث و ال َعَجــــل   َمــــرُّ السَّ
 

 .و كتشبيه املاء بالثلج يف شّدِة الربودةِ 
التثبيـت و  املشـّبه حيتـاج إىل , كام إذا كان ما أسـند إىليه أظهربإبرازها فيام هي ف :أو تقرير حاله يف نفس السامع. 4

 :اإليضاح باملثال, كقوله
ـــــا ه ـــــاَفَرت ُودُّ ـــــوب إذا تن  إنَّ القل

 

ــــَربُ   ــــها ال ُجي ــــة كُرس ــــل الّزجاج  مث
 

 .نس و املوّدةما كانت عليه من األ القلوب إىل شّبه تنافر القلوب بكرس الزجاجة تثبيتًا لتعّذر عودة
 ,بحيث يبدو غريبًا يستبعد حدوثه و املشّبه به ُيزيل غرابتـه و يبـّني أّنـه ممكـن احلصـول: ن وجودهأو بيان إمكا. 5

 :كقوله
 فــــإن َتُفــــِق األنــــاَم و أنــــَت مــــنهم

 

 فــــإنَّ املســــَک بعــــُض َدِم الغــــزال 
 

 :كقول الشاعر أو مدحه و حتسينه,. 6
ـــٌب  ـــوک كواك ـــمس و املل ـــک ش  كأّن

 

ــــُب   ــــنهّن كوك ــــُد م ــــت مل َيب  إذا طلع
 

 :تنفريًا منه أو حتقريًا له بأن ُتَصّوره بصورٍة متّجها النفس, و يشَمئّز منها الّطبُع, كقولهأو تشويه املشّبه و تقبيحه,  .٧
ـــــــه ـــــــّدثا فكأنَّ ـــــــار ُحمَ  و إذا أش

 

ـــــم  ـــــه أو عجـــــوٌز َتلط ـــــرٌد ُيَقهق  ق
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ه طريفًا حديثًا; إّما إلبرازه يف صورة املمتنع عادةً : ستطرافهاأو  .8  :كام يف قول الشاعر ,أي َعدُّ
ـــر إىل ـــر م أنظ ـــه اجلم ـــالفحـــم في  دّتق

 

ـــّذهب  ـــه ال ـــٍک موج ـــر مس ـــه بح  كأّن
 

 :و إّما لندور حضور املشّبه به يف النفس عند حضور املشّبه, كقوله   
ــــٍة ــــه كــــزورٍق مــــن فّض  أنظــــر إلي

 

 َقــــد أثَقَلتــــه محولــــٌة مــــن عنــــرب 
      
 التشبيه الضمني

و املشـّبه بـه و املشـّبه  بـل ُيلمـح إىل: التشبيه املعروفة و املشّبه به, يف صورٍة من صور هو تشبيٌه ال ُيوضع فيه املشّبه
 :كقول املتنّبي ,املشّبه إمكان ما أسنَد إىل ون املشّبه به دائًام برهانًا عىلو يك ىُيفهامن من املعن

ــــه ــــن يســــهل اهلــــواُن علي ــــن َهيُ  َم
 

ــــــالمٌ   ــــــٍت إي ــــــرٍح بمّي ــــــا جلُ  م
 

 ,اد اهلوان, يسهل عليه حتّمله, و ال يتأّمل له, و ليس هذا اإلّدعاء باطًال, ألّن املّيت إذا جرح اليتـأملّ عتاإّن اّلذي : أي
 :و نحو

ــــده ــــاُل يف ي ــــتقّر امل ــــام يس ــــال ف  ع
 

 و كيــــف ُمتســــُک مــــاًء ُقنَّــــُة اجلبــــل 
 

و » املـاء«و املشّبه بـه الثـاين هـو » لاملا«و املشّبه الثاين هو » قنّة اجلبل«و املشّبه به » عال«فاملشّبه املمدوح هو ضمري 
 .وجه الشبه, عدم اإلستقرار و األداة حمذوفٌة أيضاً 

 

 التشبيه املقلوب
الّدعاء أّن املشبّه أتّم و أظهر من املشبّه بـه  ;املشبّه به به و بالعكس فتعود فائدته إىل َقد ُيعكس التشبيه, فيُجعل املشبّه مشبّهاً 

 :نحو ,بالتشبيه املقلوب أو املعكوس ذلک ىو يسمّ . يف وجه الشبه
 كــــــأنَّ َضــــــوء النَّهــــــار جبينُــــــه

 

ـــريته  ـــُن س ـــروض ُحس ـــ ال ـــأنَّ َنَرش  ك
 

 :و كقول الشاعر .و كأنَّ املاء يف الّصفاء طباُعه
ـــــه ت ـــــأنَّ ُغرَّ ـــــباُح ك ـــــدا الصَّ  و ب

 

ـــــدُح   ـــــني يمت ـــــة ح ـــــه اخلليف  وج
 

 

ة الّصباح بوجه اخلليفة, إهيامًا أنَّه أَتمَّ  و هـذا التشـبيه مظهـٌر مـن مظـاهر اإلفتنـان و  .منها يف وجه الشـبه َشبَّه ُغرَّ
 ]275: البقرة[ .»إّنام البيُع مثُل الّربا«: حكايًة عن الُكّفار تعاىلاإلبداِع, كقوله 

ألنَّ الغـرَض الـربح و هـو أثبـت  ;يف مقام أن الّربا مثُل البيع, عكسوا ذلک إلهيام أّن الربا عندهم أَحلُّ من البيـع
 .جودًا يف الّربا منه يف البيع, فيكون أَحقُّ باحلّل عندهمو
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 تنبيهاٌت 
 :و هلا مراتب ثالثة ,من بعٍض يف املبالغِة و وضوِح الداللة ىبعض أساليب التشبيه أقو :األّول
ذف ّدعيـت اإلّحتـاد بيـنهام بحـاعيلٌّ أسـٌد, و ذلـک أّنـک : ما حذف فيها الوجه و األداة, نحو: أعالها و أبلغها .أ

 .األداة, و اّدعيت التشابه بينهام يف ُكّل يشٍء بحذف الوجه و لذا سّمي هذا تشبيهًا بليغاً 
عـّيل : أو حيذف فيها وجه الشبه, فتقـول ,عيلٌّ أسد َشجاعة: ما حتذف فيها األداة وحدها, كام تقول: املتوسطة .ب

بأّن التشابه يف كثٍري مـن  ,لَخيال جماالً يف الظنّ فلم َتَدع ل, أّنک بذكرک الوجَه حرصَت التشابه ,بيان ذلک. كاألسد
 .وجود التفاوت بني املشّبه و املشّبه به, و مل ترتک بابًا للمبالغةِ  كام أّنک بذكر األداِة َنَصصَت عىل ,الّصفات
 .ما ذكر فيها الوجه و األداة, و حينئٍذ فقدِت املزيتني السابقيتن: أقّلها .ج
التشبيه حسنًا مجيًال, و ذلک هو النّمط اّلذي تسموا إليه نفوس البلغاء, و قد أتوا فيـه  قد يكون الغرض من :الثاين

 :بكّل حسٍن بديٍع, كقول ابن نباتة يف وصف فرس أغّر حمّجل
 و كـــــأّنام لطـــــم الّصـــــباُح جبينـــــه

 

 فــــاقتّص منــــه فخــــاض يف أحشــــائه 
 

ا أخَلَق مثل هذا النّوع باإلستكراه و أحّقه بالذّم, ملـا وجه الشبه, أو يصل إليه مع ُبعد, و م و قد اليوّفق السامع إىل
 .فيه من القبح و الشناعة بحيُث ينفر منه الطبع السليم

 

 فائدة
تشبيه اجلواد بالبحر و املطر, و الّشـجاع باألسـد, و الوجـه احلسـن بالشـمس و  العرب و اُملحدثون عىل ىقد جر

هم املايض يف األمور بالسيف, و املنزلـة  الليـل, و العـاىلالوجه الصبيح بالدينار, و الشـعر الفـاحم ب القمر, و الشَّ
زين باجلبل, و األماين الكاذبة باألحالم, و املاء الصـايف بـاللُّجني, و اللّيـل بمـوج البحـر, و  بالنجم, و احلليم الرَّ

ـفن اجليش بالبحر الزاخر, و اخليل بالّريح و الربق, و النجوم بالّدرر و األزهار, و األسن د و اللؤلؤ, و السُّ ان بالَربَ
 .باجلبال, و اجلداوِل باحلّيات امللتوية و الّشيب بالنّهار و َملع السيوف, و ُغّرة الفرس باهلالل

و ُيَشّبهون اجلبان بالنّعامة و الّذبابة, و اللئيم بالثعلب, و الطائش بالفراش, و الذليل بالَوتد, و القـايس باحلديـد و 
 .باحلامر, و البخيل باألرض اُملجدَبة الّصخر, و البليد
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, و 1التشبيه هبم فيشّبه الَويف بالسـموأل ىمودٍة, فصاروا فيها أعالمًا فجرشتهر رجاٌل من العرب بخصاٍل حماو قد 
, و الشـجاع بعمـروبن َمعـديكرب, و 3, و الفصيُح بَسحبان, و اخلطيُب بُقّس 2الكريُم بحاتم, و احلليم باألحنف

 ., و الذكي بإياس4احلكيم بلقامن
, و النـادم 6ة, و األمحـق هببنّقـ5التشـبيه هبـم أيضـًا, فيشـّبه الَعيـي بباقـلٍ  ىو اشتهر آخرون بصفات ذميمة, فجر

 .ه97سنة  املتوّىف  ,الثقفي أحد جبابرة العرب, و القايس باحلّجاج 9, و اهلّجاء باحلَُطيَئة8, و البخيُل بامِدر7َسّعيبالك
 

  تمرين
 :تشبيه فيام يأيتبّني أنواع ال

ت به الّريح يف يوٍم عاصف: قال تعاىل −   ]18:ابراهيم[.مثل الذين كفروا برّهبم أعامهلم كرماد اشتدَّ
 ]39:النور[.واّلذين كفروا أعامهلم كرساٍب بقيعٍة حيسبه الظمآن ماًء حّتى إذا جاءه مل جيده شيئاً : قال تعاىل −
ّبـة و اهللا م يف سبيل اهللا كمثل حّبٍة أْنَبتت سـبع سـنابل يف كـّل سـنبلة مـأة حَمثُل اّلذين ُينفقون أمواهل: قال تعاىل −

 ]261:البقره[.اهللا واسع عليمٌ ُيضاِعُف ملن َيشاء و
 ]7:الحاقّة[.القوم فيها رصعى كأّهنم أعجاز نخٍل خاوية یفرت: قال تعاىل−
ط كّفيـه إىل املـاء ليبلـغ فـاه و مـا هـو الّ كباسـإواّلذين يـدعون مـن دونـه ال يسـتجيبون هلـم بشـٍئ : قال تعاىل−

  ]14:الرعد[.ببالغه

                                                 
  . ق 62هو السموأل بن عادياء اليهودي، يضرب به المثل في الوفاء، و هو من شعراء الجاهلية، توفي سنة  .1
: هو األحنف بن قيس من سادات التابعين، كان شهماً حليماً، عزيزاً في قومه إذا غضب غضب له مائة ألف سـيف ال يسـألون لمـاذا غضـب     .2

  .ه 67توفي سنة 
 .هو قس بن ساعدة األيادي، خطيب العرب قاطبة، و يضرب به المثل في البالغة و الحكمة .3

 .صابة بالقول و العملحكيم مشهور آتاه اهللا الحكمة، أي اإل .4

 رجل اشتهر بالعي، اشتري غزاالً مرة بأحد عشر درهماً، فسئل عن ثمنه فمد أصابع كفّيه يريد عشرة، و أخرج لسانه ليكملها أحد عشر، ففرّ .٥
 .الغزال، فضرب به المثل في العي

 .هو لقب أبي الودعات يزيد بن ثروان القيسي، يضرب به المثل في الحمق .6

غامد بن الحرث، خرج مرة للصيد فأصاب خمسة حمر بخمسة أسهم، و كان يظن كل مرة أنه مخطيء، فغضب و كسر قوسه، لما أصـبح   هو .7
 .رأي الحمر مصروعة و األسهم مخضبة بالدم، فندم علي كسر قوسه، وعض علي إبهامه فقطعها

 .ؤملقب رجل من بني هالل، اسمه مخارق، و كان مشهوراً بالبخل و الل .8

 .ه 40شاعر مخضرم، كان هجاء مراً، و لم يكد يسلم من لسانه أحد، هجا أمه و أباه، و نفسه و له ديوان شعر، و توفي سنة  .9
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 .من زاد أَدبه عىل عقله كان كالّراعي بني غنٍم كثريةٍ ): ص(قال النبّي −
 .ُمصاحب األرشار كراكب البحر إن َسلم من الغرق مل يسلم من الفرق): ص(قال النبّي −
ُة مذاُقهامثل املنافق كاحلنظلة اخلَِرضُة أوراقها ا): ص(قال النبّي −  .ملرَّ
 .مثل الدنيا كظّلك إن وقفَت وقف و إن طلبَته َبُعد): ص(قال النبّي −
 .ائرة بني الغنمنيمثل املنافق كمثل الّشاة احل): ص(قال النبي−
نَّ َمـَثَلهم كمثـل النـار إن عجزت عـنهم حتّولـوا أعـداء و إال تستكثرّن من إخوان الدنيا فإّنك ): ص(قال النبي−

 .ِرق و قليُلها َينَْفعُ كثُريها ُحيْ 
 .الكالم كالّدواء قليله ينفع و كثريه قاتٌل ): ع(قال عيلٌّ −
 .الصاحب كالّرقعة فاّختذه مشاكالً ): ع(قال عيلٌّ −
 .إّنام الدنيا َرشٌك وقع فيه من ال يعرفه): ع(قال عيلٌّ −
 .املنافق كاحلرباء): ع(قال عيلٌّ −
 .ىإحدامها سخط األخر كرُجٍل له امرأتان إذا أرىض آلخرةإّن مثل الدنيا و ا): ع(قال عيلٌّ −
 .ث كاألرض اخلالية مهام اّلتي فيها من ُكّل يشٍء َقبَِلهدإّنام قلب احل): ع(قال عيلٌّ −
 .ُكن ىف الفتنة كابِن الّلبون ال ظهٌر فُريكب, و ال رضٌع فُيحَلُب ): ع(قال عيلٌّ −
 .ح إذا مّرت بالنتن محلت نتِناً صحبة األرشار تكسب الّرش كالّري): ع(قال عيلٌّ −
 .یو شهٍر انقض یالدنيا كيوٍم مض): ع(قال عيلٌّ −
 . الرفيق كالصديق فاخرته موافقاً ): ع(قال عيلٌّ −
 .نعمٌة ال ُتْشَكُر كذنب ال ُتْغَفرُ ): ع(قال عيلٌّ −
 .نفسهثل الرساج يىضء للناس و ُحيرق ثل اّلذي يعلم اخلري و ال يعمل به مَ مَ ): ع(قال عيلٌّ −
 : قال الشاعر −
ترجــو النجــاة و مل تســلك مســالكها   −

 

ـــبس  ـــىل الي ـــري ع ـــفينة ال جت  إّن الس
      

ــالتُّق − ــاس ب ــأمر الن ــىِّ ي ــري تق  یو غ
 

ــداوي النــاس و هــو مــريٌض   ــٌب ُي  طبي
 

 

  ال تنكري عطـل الكـريم مـن الغنـی−
 

 فالّســـيل حـــرٌب للمكـــان العـــايل 
 

 

األطــالِل إن مل أقــف هبــا   لــَی ُبليــُت بِ −
 

ـــّرتُب  ـــاع يف ال ـــحيح ض ـــوف ش  وق
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  و النفس كالّطفل إن هتمله شّب علی −
 

 ُحــّب الرضــاع و إن تفطِمــه يــنفظم 
 

 

ـــدنيا مهـــو  − العمـــر و اإلنســـان و ال
 

ـــــار  ـــــال و اإلدب ـــــّل يف اإلقب  كالظ
 

 

فــــالعيش نــــوٌم و املنّيــــة َيْقَظــــٌة   −
 

ـــــر  ـــــاٌل ســـــارٍ  ءو امل ـــــنهام خي  بي
 

ُهم   − ــدُّ ــّد ِج ــومي إذا َج ــيذكرين ق س
 

ـــدر  ـــد الب ـــامء يفتق ـــة الّظل  و يف الليل
 

 

و مـــا أنـــا مـــنهم بـــالعيش فـــيهم   −
 

غــــام   ولكــــن معــــدن الــــّذهب الرَّ
 

 

ــك مصــريه   − ــود إلي ــّل ذي ج أري ُك
 

 لكأّنــــك بحــــٌر و امللــــوك جــــداو 
 

 عالفــــام يســــتقّر املــــال يف يــــده −
 

ـــل  ـــة اجلب ـــاء قنّ ـــك م ـــف متس  و كي
 

 القلوب كالّطري يف األلفة إذا أنَِسْت  −
 .الدنيا كاملاء املالح كّلام ازَدْدت منه ُرشبًا ازددت عطشاً  −
وء كالقني إن مل ُحيرق ثوَبك دّخنه −  .جليُس السُّ
 .كأن مكر الّثعلب احتياله −
حر بي −  .اُنككأّن السِّ
 .َملُع الربق َحيكي ابتسامه −
 .كأن سامحة حاتم سامحُتك −
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 الدرس الرابع و العرشون
 الباب الثاين
 فی املجاز

وا به الّلفظ اّلذي ُنقل من معناه األصيل, و اسـتعمل ليـدّل علـی  املجاز مشتّق من جاز اليشء َجيوزه إذا تعّداه, َسمَّ
 .معنی غريه, مناسب له

هتدي إليها الطبيعة; إليضاح املعنـی, إذ بـه خيـرج املعنـی مّتصـفًا بصـفة  يمن أحسن الوسائل البيانّية التّ  و املجاز
ّتساع فی الكـالم, و إلـی حّسية تكاد تعرضه علی عيان الّسامع, هلذا شغفت العرب باستعامل املجاز مليلها إلی اإل

 .الداللة علی كثرة معانی االلفاظ
 :و يف هذا الباب مباحث

 

 املبحث األول
 فی تعريف املجاز و أنواعه

هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له فی اصطالح التخاطب لعالقـة مـع قرينـة مانعـة مـن إرادة املعنـی  :املجاز
 .الَوضعي

فإذا املجازي, قد تكون املشاهبة بني املعنيني, و قد تكون غريها  ىاسبة بني املعنی احلقيقي و املعنو العالقة و هي املن
 .ستعارة و إال فهو جماز ُمرسلاكانت العالقة املشاهبة فاملجاز 

 .و هي املانعة من إرادة املعنی احلقيقي, قد تكون لفظية و قد تكون حالية, كام سيأتی :و القرينة
ركـب جماز مفرد ُمرسل, و جماز مفرد باإلستعارة و جيريان فی الكلمـة, و جمـاز م: و ينقسم املجاز إلی أربعة أقسام

 .مرسل و  جماز مركب باإلستعارة و جيريان فی الكالم
 

 املبحث الثاين
 فی املجاز اللغوي املفرد املرسل و عالقاته

هو الكلمة املستعملة قصدًا يف غري معناها األصيل ملالحظة عالقة غري املشاهبة مع قرينـة داّلـة  :املجاز املفرد املرسل
 .علی عدم إرادة املعنی الوضعي

 :قاٌت كثريٌة, أّمههاو له عال
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يف غـريه, و ذلـک فـيام إذا ذكـر لفـظ السـبب و أريـد منـه  و هي كون اليشء املنقول عنه سببًا و مؤثراً  :السبّبية .١
 ;»رَعـت«النبات; ألن الغيث أي املطر سَبٌب فيه و قرينُتـه لفظيـٌة و هـي  :يَرَعت املاشية الغيَث, أ: اُملسبَّب, نحو

 .جهة املعنی املنقول عنه ألن العالقة ُتعترب من
هي أن يكون املنقوُل عنه مسبّبًا و أثرًا ليشء آخـر, و ذلـک فـيام إذا ُذكـر لفـظ املسـّبب و أريـد منـه  :و املسبّبية .٢

 .مطرًا ُيَسّبُب الّرزق: أي ]13: غافر[» و ُينّزل لكم مَن السامء ِرزقاً «: السبب, نحو
: قصود و لغريه, و ذلک فيام إذا ُذكر لفظ الكل و أريـد منـه اجلـزء, نحـوهو كون اليشء متضّمنًا للم :الكلّية و. 3
و القرينة حالية و هي استحالة إدخال األصـبع كّلـه فـی . أناملهم :أي ]19: البقره[» جيعلون أصابعهم يف آذاهنم«

 .»رشبت«رشبت ماء النيل, و املراد بعُضه, بقرينة : و نحو .األذن
كور ضمَن يشء آخر, و ذلک فيام إذا ُذكر لفـظ اجلـزء, و أريـد منـه الكـل, مثـل قولـه هي كون املذ :و اجلزئّية. 4

اجلواسـيس, فـالعيون جمـاٌز  :نرش احلاكم عيونه فی املدينـة أي: و نحو .]92: النساء[» فتحريُر رقبة مؤمنة«: تعالی
 .ألن كل عني جزء من جاسوسها و القرينة اإلستحالة ;مرسل, عالقته اجلزئية

الشمس فالضـوء جمـاز  :يأطلع الّضوء, : هي كون اليشء جيب وجوده عند وجود يشء آخر, نحو :الزمّيةو ال. 5
 .ألنه يوجد عند وجود الشمس, و املعترب هنا اللزوم اخلاص و هو عدم اإلنفكاک ;مرسل, عالقته الالزمّية

ـوء :مس املكـان, أيمـألِت الشـ: هي كون اليشء جيب عند وجوده وجود يشء آخـر, نحـو :وامللزومّية. 6 . الضَّ
 .»مألت«ألهنا متی ُوجدت ُوجد الّضوء, و القرينة  ;فالشمس جماز مرسل, عالقته امللزومّية

» و آتـوا اليتـامی أمـواهلم«: تسمية اليشء باسم ما كـان عليـه, نحـو :هو النظر إلی املايض, أي :واعتبارما كان .٧
 .عتبار ما كانافاليتامی جماز مرسل عالقته الّذين كانوا يتامی, ثم بلغو;  :أي ]2: النساء[
: هو النظر إلی املستقبل, و ذلک فيام إذا أطلق اسم اليشء علی ما يؤول إليـه, كقولـه تعـالی :و اعتبار ما يكون .٨
فالعالقـة . ألنه حال عرصه اليكـون مخـراً  ;عصريًا يؤول أمره إلی مخر :, أي ]36: يوسف[ »إّين أراين أعُرص مخراً «

 .عتبار ما يؤول إليهاهنا 
و ذلک فيام إذا ذكر لفظ احلاّل و أريد املحّل; ملـا بيـنهام مـن املالزمـة,  ,هي كون اليشء حاالّ يف غريه :و احلالّية .٩

ففيه جماز . فاملراد من الّرمحة اجلنّة اّلتي حتّل فيها رمحة اهللا ]107: آل عمران[» ففي رمحة اهللا هم فيها خالدون«: نحو
 .قته احلاّليةمرسل, عال
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: هي كون اليشء حيّل فيه غريه, و ذلک فيام إذا ذكر لفظ املحّل و أريد به احلـاّل فيـه, كقولـه تعـالی :و املحّلية .١٠
أي  ]167: آل عمران[ »يقولون بأفواههم«: و كقوله تعالی. و املراد من حيّل يف النادي ]17: العلق[» فليدُع ناديه«

 .عادة االّ هبا ألن القول ال يكون ;ألسنتهم
 :هو إقامة صيغة مقام أخری, و ذلک :و التعّلق اإلشتقاقي .١١
 .تكذيب :أي ]88: النّمل[ »ُصنَع اهللا اّلذي أتقَن كّل يشء«: كإطالق املصدر علی اسم املفعول, يف قوله تعالی .أ

: هـود [» اهللا إال مـن رحـمال عاصم اليوم من أمر «: و كإطالق اسم الفاعل علی اسم املفعول, يف قوله تعالی .ب
 .ال معصوم :أي ]43
 .تكذيب: أي ]2: الواقعة[» ليس لوقعتها كاذبة«: و كإطالق اسم الفاعل علی املصدر, يف قوله تعالی .ج
و إذا قـرأَت القـرآن جعلنـا بينـک و بـني اّلـذين ال «: و كإطالق اسم املفعول علی اسم الفاعل, يف قوله تعالی .د

 .ساتراً  :أي ]45: اإلسراء[. »ًا مستوراً يؤمنون باآلخرة حجاب
 .و القرينة علی جمازية ما تقّدم, هي ذكر ما يمنع إرادة املعنی األصيل

  
  تمرين

 :بّني املجاز املرسل و عالقته فيام ييل  
 .و اسأِل القرية اّلتي كنّا فيها: قال اهللا تعاىل −
 .و أرسلنا من الّسامء رزقاً : قال اهللا تعاىل −
 .يقولون بأفواههم ما ليس يف قلوهبم:  تعاىلقال اهللا −
 .ُيرِسُل الّسامء عليكم ِمدراراً : قال اهللا تعاىل −
 .ُقِم الّليل إالّ قليالً : قال اهللا تعاىل −
 .و ما أرسلنا من رسوٍل إالّ بلساِن قومه: قال اهللا تعاىل −
 . من ذنبه من قام رمضان إيامنًا و احتسابًا غفرله ما تقّدم): ص(قال النبي −
 .أِعرين ُأذنًا واعيةً  −
ِلَع عيل أحوال الَعُدوّ  −  .ُأرِسَلِت العيوُن لتطَّ
 .َعُظمْت َيُد فالٍن عندي −
 .اإلسالم حيّث عىل حترير الّرقاب −
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 .َسَقِت الّدُلو األرَض  −
 .يف الشتاء نلبُس الّصوف و يف الصيف نلبُس الكّتانَ  −
 :قول الشاعر −

  عزيــــزةٌ  بــــالدي و إن جــــارت عــــيلَّ

 

  و أهــــيل و إن َضــــنّوا عــــيلَّ كــــرامٌ  

 

 

 
 

 
 

 
 

ـــــدُه − ـــــادم عه ـــــدّو و إن تق  إّن الع

 

ُب   ــــاٍق يف الّصــــدور مغــــرَّ ــــُد ب  فاحلق
 

  الــّدهر يفــرتس الّرجــال فــال تكــن −

 

َتــــب   ممـّـــن ُتطيشــــهُم املناصــــُب و الرُّ
 

ــــــابغٌة − ــــــيلَّ س ــــــاٍد ع ــــــه أي  ل

 

ُدها    ُأَعــــــــدُّ منهــــــــا و ال ُأَعــــــــدِّ
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 امس و العرشونالدرس اخل
 املبحث الثالث

 يف تعريف املجاز العقيل و عالقاته
هـو لـه يف  1هو إسناد الفعل, أو ما يف معناه من اسم فاعل أو اسم مفعـول أو مصـدر إلـی غـري مـا :املجاز العقيل

فقـد  ,»األمـُري املدينـةبنی «: فإذا ُقلنا مثالً . الظاهر من املتكّلم, لعالقٍة مع قرينٍة من أن يكون اإلسناد إلی ما هو له
ألن اإلسناد احلقيقي هو إسناد الفعل إلـی فاعلـه  ;أسندنا البناء إلی األمري و هو ال يبني, فهذا اإلسناُد غُري حقيقي

كـام فـی املجـاز » الّلغـة«مـن  ال» العقـل«ألن التجّوز فهم مـن  ;و ُسّمی عقلياً . احلقيقي, فاإلسناُد هنا إذًا جمازي
 .الّلغوي

 
 قات املجاز العقيلأشهر عال

ق بيننا و بينكم أمس : قول عّيل عليه السالم: , نحواإلسناد إلی الزمان .١ أسند التفرقة ، ]64/نهج البالغه، نامه[فرَّ
  . و هو مل يفعله بل كان واقعًا فيه علی سبيل املجاز» أمس«إلی 
فقـد أسـند اجلـري إلـی  ]6: األنعـام [» تهمو جعلنا األهنار جتري من حتـ«: , نحو قوله تعالیاإلسناد إلی املكان .٢

 .األهنار, و هي أمكنٌة للمياه, و ليست جارية بل اجلاري ماؤها
 :, نحواإلسناد إلی السبب .٣

 إّين ملـــــن معٍرشـــــ أفنـــــی أوائلهـــــم
 

ــــا?  ــــن املحامون ــــامة أال أي ــــُل الك  قي
 

ففـی العبـارة . يف هجوم هؤالء و قتلهم ألن القول الُيفني و لكنّه سبب ;إسناد اإلفناء إلی قول الكامة غري حقيقّي 
 .جماز عقيل عالقته السبّبية

 :نحو اإلسناد إلی املصدر,. 4
همُ   ســــيذكرين قــــومي إذا َجــــّد جــــدُّ

 

ـــدرُ   ـــد الب ـــامء يفتق ـــة الظل ـــی الليل  و ف
 

جتهـد ا :أي ,جّد اجلاّد جّداً : اإلجتهاد, و هو ليس بفاعل له, بل فاعله اجلاّد, فأصله :فقد أسند اجلّد إلی اجلّد, أي
 .فحذف الفاعُل األصيل و هو اجلاّد و أسند الفعل إلی اجلدّ . اجتهاداً 

 

                                                 

  .أنه ليس من حقّه أن يسند إليه» غير ماهوله«و معني كونه  .1
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 رفانالطَّ: و يقال لهما

  تمرين
 :بّني املجاز العقيل و عالقته فيام يأيت

 .فام ربحت جتارُهتم: قوله تعاىل −
 .هزم األمُري اجلُندَ  −
 .إزدحَم الّشاِرعُ  −
 .طبع املؤلف الكتاب −
 .قّرر املجلُس ذلك −
سهُم ال −  .ّزمان و طحنتهم األّيامَرضَّ
 .حمبَُّتك جاَءت يب إليك −
 ال الواديس −

 
 

 املبحث الرابع
 يف تعريف اإلستعارة و بيان أنواعها

ما ُوضع له لعالقة ستعار املاَل إذا طلبه عاريًة و اصطالحًا هي استعامل اللفظ يف غري ا: اإلستعارة لغًة من قوهلم
 .صارفة عن إرادة املعنی األصيل املشاهبة بني املعنی املنقول عنه و املعنی املستعمل فيه مع قرينة

رأيُت أسدًا فی املدرسة, فأصل هذه اإلستعارة : و اإلستعارة ليست إالّ تشبيهًا خمترصًا لكنّها أبلُغ منه, كقولک
و حذفت وجـه » الكاف«و حذفت األداة » لفظ رجل«فحذفَت املشّبه » رأيُت رجًال شجاعًا كاألسد فی املدرسة«

 .و أحلقَته بقرينة املدرسة لَتُدلَّ علی أّنک تريُد باألَسد ُشجاعاً » الشجاعة«التشبيه 
 : و أركان اإلستعارة أربعةٌ  
 مستعارمنه و هو املشبه به .١
 مستعارله و هو املشّبه. ٢
 مستعار و هو اللفظ املنقول . ٣
 و اجلامع و هو وجه الّشبه. 4

والبّد فيها من عدم ذكر وجه الشـبه وال أداة التشـبيه, بـل وال بـّد . فكّل جماز يبنی علی التشبيه يسّمی استعارة
أيضًا من تناسی التشبيه اّلذي من أجله وقعت اإلستعارة فقط, مع اّدعاء أّن املشّبه عني املشّبه به أو اّدعاء أّن املشبه 

 . راد املشّبه به الكّيل فرٌد من أف

 و كــــم عّلمتــــه نظــــم القــــوايف −

 

ــــــاين  ــــــًة هج ــــــال قافي ــــــام ق  فل
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 الدرس السادس و العرشون
 املبحث اخلامس

 يف تقسيم اإلستعارة باعتبار ما يذكر من الّطرفني
 : نحو ,إذا ذكر فی الكالم لفظ املشبه به فقط, فاستعارة ترصحيية أو ٌمّرصحة

ــقت ــرجٍس َوَس ــن ن ــؤًا م ــأمطرت لؤل  ف
 

د  ــالَربَ ــاب ب  وردًا و عّضــت علــی الُعنّ
 

د للّدموع والعيون و اخلدود و األنامل  واألسنانفقد اس و إذا ذكـر . تعار اللؤلؤ والنّرجس والورد و الُعنّاب و الَربَ
شّبه فقط و ُحذف فيه املشّبه به و ُأشري إليه بذكر الزمه اُملسّمی ختييًال فاستعارة مكنيٌة أو بالكناية, فی الكالم لفظ امل

 :كقوله
ــــــو إذا املَ  ــــــَبت أظنّي ــــــاُة أنَش  فاَره

 

 ألفيــــَت كــــّل متيمــــٍة التنفــــع 
 

ُبَع للمنّية و حذَفه و َرَمز إليـه بيشـء مـن لوازمـه و هـو  فقد شّبه املنية بالّسُبع بجامع اإلغتيال يف ُكلٍّ و استعار السَّ
 .»أظفار«األظفار علی طريق اإلستعارة املكنية األصلية و قرينتها لفظُة 

 
 املبحث السادس

 الطرفني اإلستعارة باعتبار ىف
 

: قولـکك ,إذا كان املستعارله ُحمّققًا حّسًا بأن يكون اللفظ قد ُنقل إلی أمر معلوم يمكن أن يشار إليه إشارة حسـية
: تعـاىلقوله ك ,أو كان املستعارله حمّققًا عقًال بأن يمكن أن ٌينّص عليه و ٌيشار إليه إشارة عقلّية» رأيت بحرًا يعطي«
الّدين احلّق فاإلستعارة حتقيقية, و إن مل يكن املستعارله حمّققًا الحّسًا و  :أي ]5: الفاتحة [» إهدنا الرصاط املستقيم«

 .أنشبِت املنيُة أظفاَرها ُبفالن: ستعارة ختييلية و ذلک كاألظفار يف نحوالعقًال فاإل
 

 املبحث السابع
 اإلستعارة باعتبار اللفظ املستعار ىف

كالقتـل, إذا اسـتعري  ىسًام جامدًا ملعنـاجامدًا لذات كالبدر, إذا استعري للجميل أو إذا كان اللفظ املستعار إسًام  .١
كتـاب أنزلنـاه إليـك «: كقولـه تعـالی ,يت اإلستعارة أصلية يف كلٍّ من الترصـحيّية و املكنيـةللّرضب الّشديد ُسمّ 
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: االسـراء [» َجناَح الُذّل من الّرمحـة واخفض َهلُام«: تعاىلو كقوله  ]1:ابراهيم[» النور لتخرج الناس من الظلامت إىل
 .تشبيه تابٍع لتشبيه آخر معتٍرب أّوالً  لعدم بنائها عىل ;وسّميت أصلية ]22
: سًام مبهًام أوحرفًا  فاإلسـتعارة ترصـّحيية تبعّيـة, نحـواسًام مشتّقًا أو او إذا كان الّلفظ املستعار فعالً أو اسم فعل أو  .٢

» هـذا«: املوضوع للسكوت عـن الكـالم و املسـتعمل جمـازًا يف تـرک الفعـل و نحـو »صه«نامت ُمهومي عنّي و نحو
و «:هـذا رأي حسـٌن و نحـو قولـه تعـالی: املوضوعُة لإلشارة احلسيّة و املستعملة جمازًا فـی اإلشـارة الَعقليـة, نحـو

  ] 8: القصص[.»عّدوًا و َحَزناً فالتقطه آُل فرعوَن ليكون هلم «:و نحو قوله تعالی] 71:طه [.»ألصلبنّكم يف جذوع النّخل
 

 املبحث الثامن
 يف تقسيم اإلستعارة املّرصحة باعتبار الطرفني إلی عنادية و وفاقّية

فالعنادية هي اّلتي اليمكن اجتامع طرفيها يف يشء واحد; لتنافيهام كاجتامع النّور و الّظـالم, و الوفاقيـة هـي اّلتـي 
أومـن كـان ميتـًا «: تعـاىلو مثاهلام قولـه  ,التنايف كاجتامع النور و اهلدی يمكن اجتامع طرفيها يف يشٍء واحد; لعدم

 .ضاال فهديناه :أي ]122: األنعام [» فأحييناه
 : ففي هذه اآلية استعارتان

شّبه الضالل باملوت بجامع ترّتب نفي اإلنتفاع يف كّل و استعري املوت للضالل و اشتّق مـن » ميتاً «: يف قوله األوىل
 .و هي عنادية; ألّنه ال يمكن اجتامع املوت و الّضالل يف يشء واحد بمعنی الضالل, ميتًا بمعنی ضاالّ ت املو

 . ستعارة اإلحياء للهداية و هي وفاقية; إلمكان اجتامع اإلحياء واهلداية فی اهللا تعالی, فهو حمي و هادٍ او الثانية 
 :أي ,تكـون هتّكميـة ود منها التمليح و الظرافـة, و قـداملقص :العنادية قد تكون متليحية أياإلستعارة : فائدة

: املقصود منها التهّكم و اإلستهزاء; بأن يستعمل اللفظ املوضوع ملعنی رشيف, علـی ضـّده أو نقيضـه, نحـو
ة و مها الّلتان نّزل فيهام التضاد منزلة تريد جبانًا, قاصدًا التمليح و الظرافة أو التهّكم و السخريّ » رأيت أسداً «

أنِذرهم, فاستعريت البشارة التي هي اخلرب الساّر لإلنـذار اّلـذي  :أي» أليمٍ  فبّرشهم بعذاٍب «: التناسب, نحو
فاهـدوهم إلـی «: تعـاىلو كقولـه . هو ضّده بإدخال اإلنذار يف جنس البشارة علی سبيل التهّكم واإلسـتهزاء

  ]23: الصافات [.»رصاط اجلحيم
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 املبحث التاسع
 عارة باعتبار اجلامعيف تقسيم اإلست

 : اإلستعارة املّرصحة باعتبار اجلامع نوعان
رأيـت أسـدًا : ة و هي القريبة اّلتي الكتها األلُسن فال حتتاج  إلی بحث و يكون اجلامع فيها ظـاهرًا, نحـوعاميّ  .١

 . يرمي
مـن اخلـواص, كقـول و خاّصية و هي الغريبة اّلتي يكون اجلامع فيها غامضًا اليدركه إال أصـحاب املـدارک . 2

 :الشاعر
ــــم ضــــاحكاً  ــــّرداء إذا تبّس ــــُر ال  َغم

 

ـــال  ـــاُب امل ـــحكته رق ـــت لض  غلق
 

 , إستعار الرداء للمعروف; ألّنه يصون و يسرت عرض صاحبه كسرت الرداء ما»كثري العطايا و املعروف«غمر الّرداء 
ّن الغمـر مـن صـفات املـال المـن يلقی عليه, و أضاف إليه الغمر و هو القرينة علی عدم إرادة معنی الثـوب; أل

 .صفات الثوب
 .ر السليمة و اخلربة التاّمةطَ و هذه اإلستعارة اليظفر باقتطاف ثامرها إال ذووا الفِ 
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 الدرس السابع و العرشون
 املبحث العارش

 يف تقسيم اإلستعارة باعتبار ما يتصل هبا من املالئامت و عدم اّتصاهلا
باعتبار ذكر مالئم املستعار منه, أو باعتبار ذكر مالئم املستعارله, أو باعتبار عدم اقرتاهنا بام يالئم تنقسم اإلستعارة 

 . مرّشحة و جمّردة و مطلقة: أحدمها إلی ثالثة أقسامٍ 
 :املشّبه به, نحو :فاملر ّشحة هي اّلتي قرنت بمالئم املستعار منه أي .أ
 .]16: البقرة[ »ام ربحت جتارهتمأولئک اّلذين اشرتوا الضاللة باهلدی ف«

من باع دينه : أستعري الرشاء لإلستبدال و اإلختيار, ثم فّرع عليها ما يالئم املستعار منه من الّربح و  التجارة و نحو
 .بدنياه مل تربح جتارته

 .ذیشرت باملعروف ِعرضک من األا: املشّبه, نحو :و املجّردة هي اّلتي قرنت بمالئم املستعارله أي .ب
أو ذكـر  ]  25: الرعـد [»واّلذين ينقضون عهداهللا«: يالئم املشّبه و املشّبه به, نحو و املطلقة هي التي مل تقرتن بام .ج

   :كقول ُزهري ,فيها مالئمهام معاً 
ف   لـــدی أســـٍد شـــاكي الّســـالح ُمَقـــذَّ

 

ــــــم   لــــــه لَِبــــــٌد أظفــــــاُره َمل ُتَقلَّ
 

و هو  التجريـد, ثـم » شاكي الّسالح مقّذف«: يناسب املستعار يف قوله ار األسد للّرجل الشجاع و قد ذكر ماإستع
يح يـؤّدي و هو الرتشيح, و اجتامع التجريـد و الرتشـ» له لبٌد أظفاره مل تقّلم«: يناسب املستعار منه يف قوله ذكر ما

 .  يشٍء و تكون يف رتبة املطلقةفكأّن اإلستعاره مل تقرتن ب ;إلی تعارضهام و سقوطهام
 
 تنبيه

بـأّن املسـتعارله هـو عـني  ىعلـی الـّدعو املرّشحُة; لذكر ما يناسب املستعار منه فيهـا بنـاءً  ,أبلغ أنواع اإلستعارة
 دة لذكررّ ثم تليها املج. بينهام يی التساوثّم تليها املطلقة لرتک ما يناسب الطرفني فيها بناًء علی دعو. املستعار منه

 .ما يناسب املستعارله فيها بناًء علی تشبيهه باملستعارمنه
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 املبحث احلادي عرش
 فی املجاز املرسل املرّكب

هو الكالم املستعمل يف غري املعنی اّلذي وضع له لعالقة غري املشاهبة مع قرينـة مانعـة مـن : باملجاز املرسل املركّ 
 : ربية املستعملة فی اإلنشاء و عكسه ألغراضٍ ويقع أوالً فی املركبات اخل. إرادة معناه الوضعی

 : كام يف قول الشاعر ,منها التحّرس و إظهار التأسف
 ذهــــب الّصــــبا و توّلــــت األّيــــام

 

ــالم  ــان س ــی الزم ــبا و عل ــی الّص  فعل
 

 فإّنه و إن كان خربًا يف أصل وضعه إال أّنه يف هذا املقام مسـتعمل يف إنشـاء التحّرسـ و التحـّزن علـی مافـات مـن
 .الشباب 

 : كام يف قوله ,و منها إظهار الضعف
 أســــــــتطيع اصــــــــطباراً  ربِّ إّين ال

 

ــارا  ــل العث ــن يقي ــا م ــي ي ــاعُف عنّ  ف
 

  .ُكتب اسمي بني النّاجحني: و منها إظهار الرسور, نحو
 .َغَفر اهللا لنا و لكم: و منها الّدعاء,  نحو

ستفهام اّلتي خرجـت عـن معانيهـا األصـلية و اسـتعملت يف و ثانيًا فی املركبات اإلنشائية, كاألمر و النّهی و اإل
  .مقعده من النّار من كذب عيلَّ متعّمدًا فليتبّوء: معاٍن أخر, كام يف قول النبی صّيل اهللا عليه و آله

 
 املبحث الثاين عرش

 فی املجاز املركب باإلستعارة التمثيّلية
مل يف غري ما وضع له لعالقة املشاهبة مـع قرينـة مانعـة هو تركيب استع: املجاز املركب باإلستعارة التمثيلية

ة منتزعة من متعّدد, و ذلـک بـأن تشـبّه ئمن إرادة معناه الوضعي بحيث يكون كلٌّ من املشبّه و املشبّه به هي
إحدی صورتني منتزعتني من أمرين أو أمور بأخر, ثم تدخل املشبّه يف صورة املشبّه هبا مبالغة فی التشـبيه و 

 .باإلستعارة التمثيلية يسّمی
يَرضُب ملن فّرط فی حتصـيل أمـر يف زمـن » عِت اللََّبنالصيَف ضيّ «: و هي كثرية الورود فی األمثال السائرة, نحو

أراک تقـّدم ِرجـًال و تـؤّخر  إين«: و نحـو. يمكنه احلصول عليه فيه, ثم طلبه يف زمن اليمكنه احلصول عليـه فيـه
رضـب ملـن ُيظلـم مـن يُ » أَحَشفًا و سـوء كيلـة«: و نحو. حيجم قدم و تارةً يُ  فتارةً  يرضب ملن يرتّدد يف أمر» أخری
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و مثل ما تقـّدم, . شرتی مترًا من آخر فإذا هو رديء و ناقص الكيل فقال املشرتي ذلکاَرجًال  وجهني, و أصله إنّ 
 .مجيُع األمثال الّسائرة نثرًا و نظامً 

 
  تمرين

 : يأيتبّني نوع اإلستعارة و عالقته فيام
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 4.يقُتُل الكسالُن الوقَت  −
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  و استعار اللفظ الدالّ علي المشبه به للمشبه، و حذفه و رمـز  شبه الشرّ بحيوانٍ مفترسٍ، فيكشر عن أنيابه، بجامع اإلستعداد للهجوم في كلّ، .1

إليه بشيء من لوازمه و هو الناجذان علي طريق اإلستعارة المكنية المرشّحه، و القرينة كلمة ناجذيه و كلمة أبدي ترشيح.  
  .فقد شبه العناية بإنسانٍ، ثم حذف المشبه به و رمز له بشئٍ من لوازمه و هو العيون .2
  .فقد استعار القمر و هو المشبه به المذكور في الكالم، لممدوحه و هو المشبه المحذوف .3
 .استعارةٌ تصريحية شُبه فيها تضييع الوقت سدي بالقتل، و هي إلي ذلك، استعارةٌ تبعية ألنها فعلٌ و قرينتها الوقت» يقتلُ«كلمة  .4

ــــــنا الـــــــّدهُر بنابـــــــه  −   َعضَّ

 

 بـــــه ليـــــَت مـــــا َحـــــلَّ بنـــــا 
 

ــ أبــد −   ناجذيــه هلــم  ىقــوٌم إذا الرشُّ

 

 1طــاروا إليــه َزرافــاٍت و ُوحــداناً  
 

ـــا − ـــَك عُيوهن ـــُة راقبت   و إذا العناي

 

  2َنــــم فاملخــــاوف ُكلُّهــــنَّ أمــــاٌن 
 

  يــــَؤدُّون التحّيــــة مــــن بعيــــٍد −

 

ــــن اإل  ــــٍر ِم ــــاِدإيل َقم ــــوان ب  3ي
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 الدرس الثامن و العرشون
 الباب الثالث

 فی الكناية و تعريفها و أنواعها
و هي مصدر َكنَيُت أو َكنوُت بكذا عن كذا, إذا تركَت الترصـيح . ما يتكّلم به اإلنسان و يريد به غريه: الكناية لغةً 

 . به
; لعدم وجـود قرينـة مانعـة مـن ه غري معناه اّلذی ُوضع له مع جواز إرادة املعنی األصيللفظ ُأريد ب: و اصطالحاً 
فإن املراد به الزم معناه, و هو كونه طويل القامـة; ألنـه يلـزم مـن طـول محالـة » زيٌد طويل النّجاد«: إرادته, نحو

هنا يعلـم أّن الفـرق بـني  قي و منالسيف طول صاحبه و إن مل يكن له نجاٌد و مع ذلک يّصح أن يراد املعنی احلقي
 . الكناية و املجاز صّحة إرادة املعنی األصيل يف الكناية, دون املجاز فإّنه ينايف ذلک
: »وات مطويـاٌت بيمينـهاموالّسـ« :نعم قد متتنع إرادة املعنی األصلی فی الكناية خلصوص املوضوع, كقوله تعالی

 .كناية عن متام القدرة و قّوة التمّكن و اإلستيالء ] 5: طه[ .»ىمحن علی العرش استوالرّ «و  ]67: الزمر[
 

 أقسام الكناية
 باعتبار املعنی الذي تشري إليه

 :تنقسم الكناية بحسب املعنی اّلذي تشري إليه إلی ثالثة أقسام
و سـخائه كنايٌة عن جوده » سعيٌد واسع الكّف «: و هي كناية يكون املكنّي عنه فيها صفة, نحو :كناية عن صفة .١

و هي ما يكون اإلنتقال فيها إلی املطلوب بغري واسطة بني املعنی املنتقل عنـه  : كناية قريبة .أ :و هذا القسم نوعان 
 . كناية عن بالدته» فالٌن عريٌض القفا«: و املعنی املنتقل إليه, نحو

كنايـة » فالٌن كثـُري الّرمـاد« :نحو و هي ما يكون اإلنتقال فيها إلی املطلوب بواسطة أو بوسائط,: كناية بعيدة .ب
ضياف, و الوسائط هي اإلنتقال من كثرة الّرماد إلی كثرة اإلحراق و منها إلی كثـرة الطـبخ و اخلبـز و منهـا عن املِ 

 .إلی كثرة الضيوف و منها إلی املطلوب و هو املضياف الكريم
» قتل الّصـياُد ملـَک الوحـوشِ «: موصوفًا, نحو عنه فيها ذاتاً َ أو ّي و هي كناية يكون املكن: كناية عن موصوف .٢
 .كنوا به عن البخيل اّلذي جيمع ماله و الينتفع به» ماله هو حارس عىل«األسد و  :أي
عنه نسبة, أسندت إلـی مـا لـه  ّي ر, إثباتًا أو نفيًا فيكون املكنهبا نسبة أمر آلخ و هي كناية يراد : كناية  عن نسبة. 3

 .َيسري حيث سار فالنٌ الفضل : نحو ,اّتصال به
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 تقسيم الكناية
 باعتبار الوسائط و السياق

 . تعريض و تلويح و رمز و إيامء: و السياق إلی أربعة أقسام) الّلوازم(تنقسم الكناية أيضًا باعتبار الوسائط 
ّسـياق, و اصطالحًا هو أن يطلق الكالم و يشار به إلی معنی آخر يفهم مـن ال. خالف الترصيح فالتعريض لغةً  .١

 . بنفي صفة اإلسالم عن املؤذي تعريضاً » َيده املسلم من سلم املسلمون من لسانه و«: نحو قولک للموذي
 : , نحوسائطه بال تعريضٍ و اصطالحًا هو اّلذي كثرت و. أن تشري إلی غريک من ُبعد والّتلويح لغةً . 2

ــــُک ِيفَّ ــــا ي ــــٍب و م ــــن عي ــــإّين  م  ف
 

ـــانُ   ـــزوُل الكَ  َجب ـــب مه ـــيلِ  ل  الفص
 

 . كنی عن كرم املمدوح بكونه جبان الكلب مهزول الفصيل, فإّن  الفكر ينتقل إلی مجلة وسائط
و اصطالحًا هو اّلذي قّلت وسائطه مع خفاء . بنحو شفة أو حاجب أن تشري إلی قريب منک خفيةً  و الّرمز لغةً . 3

 .تهكناية عن بالدته و باله ,فالن عريض الوسادة: يف اللزوم بال تعريض, نحو
 :قول الشاعرللزوم بال تعريض, كهو اّلذي قّلت وسائطه مع وضوح ا: و اإليامء أو اإلشارة. 4

ـــه ـــی رحل ـــد ألق ـــت املج ـــا رأي  أَو م
 

ــــــّم مل يتحــــــّول   يف آل طلحــــــة ث
 

 .كناية عن كوهنم أجمادًا أجوادًا بغاية الوضوح
 

  تمرين
 :بّني أنواع الكنايات اآلتية

  ]3:المائدة[. ِمن الغائط أو جاء أحُد منكم: قوله تعاىل −
  ]29:اإلسراء[ 1.و ال جتعل َيدك مغلولًة إيل ُعنُِقك: قوله تعاىل -
  ]9:الزمر[ .إّنام يتذّكر أولوا األلباب: ىلقوله تعا -
  ]65:الزمر[ 2.َلِئن أرشكَت ليحبَطنَّ َعَمُلك: قوله تعاىل -
  ]13:القمر[ .و محلناه عىل ذاِت ألواٍح و ُدُرسٍ  −
 .ح من نطق بالضاد بيد أين من قريشأنا أفص): ص(بيقال الن −

                                                 
  .كنايةٌ عن التقتير .1
أفسـد  ) ص(تعريضاً و إيقاضاً الستحالة الشرك عليه، و وجه حسنه أنّ الخصم يذعن بـأنّ الشـرك إذا أفسـد عمـل النبـي     فالمراد به غيره  .2

 .أعمالهم قطعاً
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 1.»زوجي رفيع العامد, طويل النجاد, عظيم الّرماد, قريب البيت ِمن النّادِ «: قالت أّم زرع يف حديث −
 .أشكو إليك قّلة اجلُرذان: قالت أعرابية لبعض الُوالة −

 
 
 

 :قول الشاعر −
 
 
 

 . 5»ذات ألواٍح و ُدٍرس « −
ـحى, : كقول العرب − عيـدُة بناعمـة الكّفـني, فالٌن رحُب الّذراع, نقّي الثوب, طاهر اإلزار و فالنـٌة نـؤوم الضُّ

  .الُقرط ىمهو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  .فيه أربع كنايات بأسلوب التلويح .1
  .كناية عن موصوف .2
  .كناية عن صفة .3
  .كناية عن نسبة .4
  . كناية عن الموصوف .5

ــر − ــوٌم ت ــوَ  ىق ــوم ال ــاحُهم ي  غيأرم
 

 2مشــــغوفة بمــــواطن الكــــتامن 
 

ـــاؤهم ـــكو إم ـــابخ التش ـــيض املط  ب
 

ــِل  ــدور و ال غســَل املنادي  3طــبَخ الق
 

 فــام جــاز جــوٌد و ال َحــلَّ دوَنـــه −
 

ــُري  ــُث َيس ــوُد حي ــُري اجل ــن يس  4ولك
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 علم البديع
 فيه بابان و خامتة

 املحّسنات املعنوّية فى. 1  
 ىف املحّسنات اللفظّية. 2  

قات الشعرّية. 3 ِ  خامتة يف الرسَّ
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 الدرس التاسع و العرشون
 علم البديع

َبَدع اليشـء و أبدعـه, إخرتعـه : ١ق, و هو مأخوٌذ و مشتقٌّ من قوهلمغري مثال ساب اُملخَرتُع اُملوَجد عىل: يع لغةً البد
و املزايا اّلتي تزيد الكالم ُحسنًا و طـالوًة و تكسـوه هبـاًء و  ٢هو علم ُيعرف به الوجوه: و اصطالحاً . العلی مثالٍ 

 .رونقًا بعد مطابقته ملقتضی احلال, مع وضوح داللته علی املراد لفظًا و معنی
 .هجرية ٢٧274املتوفی سنة  3ايسبّ اهللا بن املعتّز العو واضعه عبد

 .و يف هذا العلم بابان و خامتة
 

                                                 
 .أي مبدعها» بديع السموات و األرض«: فعل، أو بمعني مفعول و يأتي البديع بمعني اسم الفاعل في قوله تعاليالبديع فعيلٌ بمعني م .1

و بعلـم البـديع   » ذاتـي «وجوه التحسين أساليب و خرقٌ معلومة وضعت لتزيين الكالم و تنميقه، و تحسين الكالم بعلمي المعـاني و البيـان    .2
  .معنوية و إما لفظية، و وجوه التحسين إما »عرَضي«
 .أبوالعباس عبداهللا لقب بالمرتضي باهللا، ولي الخالفة يوماً و بعض يوم، له ديوان شعر، و كتاب البديع، كتاب طبقات الشعراء: عبداهللا بن المعتزّ .3
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 الباب األّول
 فی املحّسنات املعنوية
 التورية

 . إذا سرتَته و أظهرَت غريه: مصدر وّريت اخلرب تورية: التورية لغة
ب غري مقصود و داللـة اللفـظ عليـه خفيـة, م لفظًا مفردًا له معنيان; أحدمها قريهي أن يذكر املتكلّ : حاً و اصطال

فيتوّهم السامع أنه يريد املعنی القريب و هو إّنام يريد املعنی البعيد بقرينة ُتشري إليـه و التظهـره وتسـرته عـن غـري 
قولـه أراد ب] 60: األنعـام [» و هو اّلذي يَتوّفاكم بالليل و يعلُم مـا َجـَرحُتم بالنّهـار«: املتيّقظ الفطِن, كقوله تعالی

 . و ألجل هذا سّميت التورية إهيامًا و ختييالً . معناه البعيد و هو ارتكاب الذنوب» جرحتم«
 :و كقول الشاعر

 أبيـــــــــاُت شـــــــــعرک كالقصــــــــــ
ـــــــــا ـــــــــب لفُظه ـــــــــن العجائ  و م

 

ـــــــوق  ـــــــا يع ـــــــور هب  ور والقص
ـــــــــق  حـــــــــرٌّ و معناهـــــــــا رقي

 

 

 اإلستخدام
كقولـه . شارة بمعناه اآلخرثم يعاد عليه ضمري أو إهو ذكُر لفظ مشرتک بني معنيني, يراد به أحدمها, : اإلستخدام

هَر َفليُصمه«:تعالی ُأريد أّوال بالشهر, اهلـالل ثـم ُأعيـد عليـه الضـمُري أخـريًا  ]185: البقره[» َفمن َشِهَد منُكم الشَّ
 . بمعنی أيام رمضان

 : و كقول معاوية بن مالک
ـــــوٍم ـــــأرض ق ـــــامء ب ـــــزل الّس  إذا ن

 

ـــــــاه و إن كـــــــانوا غضـــــــابا   َرعين
 

 .أراد بالسامء املطر و بضمريه يف رعيناه النّبات, و كالمها معنی جمازي للسامء
 

 الطباق
هو األّول و اآلخر و «: سمني, نحو قوله تعالیاو مها قد يكونان . هو اجلمع بني لفظني ُمقابلني فی املعنی: الطباق

أو فعلني, نحـو قولـه  ]18: الكهف[» ُهم ُرقود و حتسبهم أيقاظًا و«: و كقوله تعالی ]3: الحديد[» الظاهر و الباطن
وهلـّن مثـُل «: أو حرفني, نحو قوله تعالی ]44: النجم[» و أّنه هو أضحک و أبكی و أنه هو أمات و أحيی«: تعالی

 ]33: الرعد[ .»و َمن يضلل اهللا فام له من هاد«: أو خمتلفني, نحو قوله تعالی ]228: البقره[ .»اّلذي عليهّن باملعروف
 .فيكون تقابل املعنيني و ختالفهام مما يزيد الكالم حسنًا و طرافةً 
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 املقابلة
فأما «: الرتتيب, كقوله تعالی هي أن يؤتی بمعنيني متوافقني أو معاٍن متوافقة, ثم يؤتی بام يقابل ذلک علی: املقابلة
و كـّذب باحلُسـنی فسنيّرسـه أعطی واّتقی و صّدق باحلُسنی فسنُيّرسـه لليرسـی و أمـا مـن َبِخـَل و اسـتغنی  من

و قـال  ].157: االعـراف [ »ُحيِلُّ هلُُم الطّيبات و ُحيَّرم عليهم اخلبائث«: و كقوله تعالی  ]10ـ   5: الليل[ .»للعرسی
 :و كقول الشاعر. »إنكم لتكثرون عند الفزع و تقلُّون عند الّطمع«: ی اهللا عليه و آله و سّلم لألنصارالنبي صلّ 

 و الــدنيا إذا اجتمعــا مــا أحســَن الــدينَ 
 

ـــل  ـــالس بالّرج ـــر و اإلف ـــبَح الكَف  و أق
 

 
 مراعاة النظري

: هي اجلمع بني أمرين أو أمور متناسبة, ال علی جهة التضاد, و ذلک إما بني اثنني, نحو قوله تعالی: مراعاة النظري
اّلذين اشرتوا الّضاللة باهلدی فـام أولئک «: و إما بني أكثر, نحو قوله تعالی ]11: الشوري[» و هو السميُع البصريُ «

 ]16: البقره[ .»ربحت جتارهتم
و يلحق بمراعاة النظري ما بني علی املناسبة فی املعنی بني طريف الكالم, يعني أن خيتم الكالم بام يناسب أّولـه فـی 

فـإن  ]103: األنعـام [» ال ُتدركه األبصار و هو يـدرک األبصـاَر و ُهـو الّلطيـُف اخلبـري«: املعنی, نحو قوله تعالی
 . اللطيف يناسب عدم إدراک األبصار له, و اخلبري يناسب إدراكه سبحانه و تعالی لألبصار

الشـمُس و «: و ما ُبني علی املناسبة فی اللفظ باعتبار معنی له غري املعنی املقصود فی العبـارة, نحـو قولـه تعـالی
 ]6ـ  5: الرحمن[ .»القمُر بُحسباٍن و النّجُم و الشجُر يسجدان

 .فإن املراد بالنجم هنا النبات, فال يناسب الشمس و القمر ولكن لفظه يناسبهام باعتبار داللته علی الكواكب
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 الدرس الثالثون
 املشاكلة

تعلـم مـا يف نفيسـ و ال أعلـم مـا يف «: هي أن يذكر الَيشء بلفظ غريه, لوقوعه يف صحبته كقوله تعـالی: املشاكلة
َنُسـوا اهللا «: تعـاىلو نحـو قولـه . وال أعلم ما عنـدک, و عـّرب بـالنفس للمشـاكلة: املراد ]116: ةالمائد[» نفسک

 . أي أمهلهم, ذكر اإلمهال هنا بلفظ النسيان لوقوعه يف صحبته» فأنساُهم أنفسهم
مـاذا : لـهأن أصحابًا له أرسلوا يدعونه إلی الّصبوح يف يوم بـارد و يقولـون : و من ذلک ما حكي عن أبی الرقمع

 :تريد أن نصنع لک طعامًا? و كان فقريًا, ليس له كسوة تقيه الربد, فكتب إليهم يقول
 أصـــحابنا قصـــدوا الّصـــبوح بســـحرة

 لـــک طبخـــه قـــالوا اقـــرتح شـــيئًا نجـــد
 

ــــــ  ــــــا ىوأت ــــــوهلم إيلَّ خّصيص  رس
ــــة و قميصــــا ــــُت اطبخــــوا يل جّب  قل

 

 .لوقوعه يف صحبة طبخ الطعامخيطوا يل جّبة و قميصًا, فذكر اخلياطة بلفظ الّطبخ  :أي
 

 الطّي و النرش
أن يذكر متعدد, ثم يذكر ما لكٍل من أفراده شائعًا من غري تعيني, اعتامدًا علی تّرصـف السـامع يف  1:الطّي و النرش

 . متييز ما لكل واحد منها, ورّده إلی ما هو له
و من رمحته جعل لكم الّليـل و النّهـار «: تعاىل إما أن يكون النرش فيه علی ترتيب الطّي, نحو قوله .أ: و هو نوعان

فقد مجع بني الّليل و النّهار ثم ذكر السكون للّيـل, وابتغـاء الـرزق  ]73: القصص[» لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله
 .للنّهار علی الرتتيب

هـار مبرصـًة لتبتغـوا فمَحونا آية الّليل و جعلنـا آيـة النّ «: نحو و إما أن يكون النرش علی خالف ترتيب الطّي  .ب
ذكر ابتغـاء الفضـل للثـاين, و علـم احلسـاب  ]12: اإلسراء[  .»فضًال من رّبكم و لتعلموا عدَد السنني و احلساب

 .لألّول علی خالف الرتتيب
 

 اجلمع
 : د حتت حكم واحٍد و ذلکهو أن جيمع املتكلم بني متعدّ : اجلمع

  ]46: الكهف[ .»بنون زينة احلياة الدنيااملال و ال«: تعاىلإما يف اثنني, نحو قوله  .أ

                                                 
 اللف و النشر: و قد يقال لها .1
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إّنـام اخلمـُر و امليُرسـ و األنصـاُب و األزالم رجـٌس مـن عمـل الشـيطان « : كثر, نحو قولـه تعـالیأو إما يف  .ب
  ]90: مائده[ .»فاجتنبوه

 : و كقول الشاعر
ــــــدة ــــــراغ و اِجل ــــــباب و الف  إّن الش

 

 َمفســـــــدة للمـــــــرء أّي مفســـــــدة 
 
 

 
 التفريق

و مـا يسـتوي البحـراِن هـذا «: فرق بني أمرين من نوع واحد فی اختالف حكمهام, نحو قوله تعالیأن ي: التفريق
  ]12: فاطر[ .عذب فراٌت سائٌغ و هذا ملٌح ُأجاٌج 

 :و كقول الشاعر
ــــــاً  ــــــدواک يوم ــــــاس ج ــــــن ق  م
ــــــــحب ُتعطــــــــي و تبكــــــــي  السُّ

 

ـــــــدحک  ـــــــأ م ـــــــُحب أخط  بالُس
ـــــــت ُتعطـــــــي و َتضـــــــَحک  و أن

 

 
 املبالغة

املتكلم لوصف بلوغه يف الشّدة أو الضعف حّدًا مستبعدًا أو مستحيًال, و تنحرصـ يف ثالثـة  ىيّدعهي أن : املبالغة
 : أنواع
ظلـامٌت «: إن كان ذلک اإلدعاء للوصف من الشّدة أو الضعف ممكنًا عقـًال و عـادًة, نحـو قولـه تعـالی: تبليغ .١

 ]40: النور[ .»بعضها فوق بعض إذا أخرج يده مل يكد يراها
 : له يف وصف فرسٍ و كقو

ـــــّرت ـــــّريح ف ـــــابقتها ال ـــــا س  إذا م
 

ـــــا  ـــــريح الّرتاب ـــــد ال  و ألقـــــت يف ي
 

 : إن كان اإلّدعاء للوصف من الشّدة أو الضعف ممكناً عقال, ال عادة, كقول الشاعر: و اغراق . ٢
ــــــا ــــــادام فين ــــــا م  و نكــــــرم جارن

 

 و نتبعـــــه الكرامـــــة حيـــــث مـــــاال 
 

 :  شّدة أو الضعف مستحيالً عقالً و عادًة, كقول الشاعرإن كان اإلدعاء للوصف من ال: و غلو . ٣
ــــــري رام ــــــن غ ــــــّيه م ــــــاد قس  تك

 

 متّكــــــــن يف قلــــــــوهبم النّبــــــــاال 
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 العكس

بيـان األمـري أمـري : هو أن تقدم فی الكالم جزءًا ثم تعِكس; بأن تقّدم ما أّخرَت و ُتؤّخر ما قّدمت, نحو: العكس
الُهـّن ِحـلٌّ هلـم و الهـم «, ]19: الروم[» املّيت و خيرج املّيت من احلي خيرج احلي من«: البيان, و نحو قوله تعالی

 ]10: الممتحنة[ .»حيّلون هلنَّ 
 :و كقول الشاعر

 إن للوجــــــد يف فــــــؤادي تــــــراكم
ـــداً  ـــّت وج ـــاديت م ـــا س ـــواكم ي  يف ه

 

ـــراكم  ـــامت ت ـــل امل ـــي قب ـــت عين  لي
 مـــّت وجـــدًا يـــا ســـاديت يف هـــواكم

 

 
  تمرين

 :نوية فيام ييلبّني أنواع املحّسنات املع
  ]13:األعلي. [»ىثم ال يموت فيها و ال حيي« −

 
 
 
 

  ] 28:نفالاأل[. »و اعلموا أّنام أموالكم و أوالدكم فتنة« −
  

  

  
  

  

  ]19:الروم[ .»خيرج احلّي من املّيت و خيرج املّيت من احلّي « −
        

  
  

  ] 10:الممتحنة[ .»ال ُهنَّ ِحلٌّ هلم و ال هم حيّلون هلنّ « −

  
  

                                                 
 .معني الشمسالغزالة ب» نورها«أراد الشاعر بالغزالة الحيوان المعروف و بضمير  .1

ــا − ــخطها  ي ــْور يس ــبح اجلَ ــان ق ــة ك أّم
 

 رضــيهادهــرًا فأصــبح ُحســُن العــدل يُ  
 

ـــه − ـــزٍّ يزين ـــاُج ع ـــٍد ت ـــيل رأس عب  ع
 

ــــُد ُذلٍّ يشــــينه    ويف ِرجــــل ُحــــرٍّ قي
 

 آراؤه و عطايـــــــــاه و نعمتـــــــــه  −
 

ــــم   ــــاس كّله ــــة للن ــــوه رمح  و عف
 

ـــع  − ـــت ربي ـــامم وق ـــواُل الغ ـــا ن  م
 

ـــــوم ســـــ  ـــــري ي ـــــوال األم  اء قكن
 

 فنـــــواُل األمـــــري بـــــدرة عـــــني
 

ـــــاء  ـــــرة م ـــــامم قط ـــــوال الغ  و ن
 

 نهم و منـــك ســـبعة إذا أمطـــرت مـــ  −
 

ــــل   ــــك واب ــــلٌّ وطّل ــــوابلهم ط  ف
 

 و للغزالـــــة يشء مـــــن تلفتِـــــه  −
 

ــه مكتســب  ــن ضــيا خّدي ــا م  1و نوُره
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 2]26:آل عمران[ .»و ُتِعزُّ َمن َتشاء و ُتِذلُّ من تشاء« −

  
  
  

  
  
  

  
  

      

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .و الموري عنه اإلسم المذكور» موسي الحديد«فيه التورية، بذكر اللّحية و الحق، و هما يناسبان الموري به و هو  .1

هي التي هيأت خالي للتورية و » أخي«فمعناه البعيد المراد، النقطة السوداء في الخد، و القريب أخ األم، و لفظة » خالي«فيه تورية في لفظ  .2
  .هي بعيدة

 دًا حــــــاز لطفــــــًايــــــا ســــــيّ  −
 

 لـــــــــه الربايـــــــــا عبيـــــــــد  
 

 أنـــــــت احلســـــــني ولكـــــــن
 

ــــــــد  ــــــــا يزي ــــــــاك فين  جف
 
 
 

ـــــأنثني  − ـــــه ف  ســـــألته عـــــن قوم
 

ــخي   ــي الس ــراط دمع ــن إف  يعجــب م
 

ــــّدجي ــــدر ال  و أبرصــــ املســــك و ب
 

 فقــــال ذا خــــايل و هــــذا أخــــي 
 
 

ـــّيعُت  − ـــإن ض ـــع مـــايل  ف ـــه مجي  في
 

  1فكـــم مـــن حليـــة حلقـــت بمـــويس 
 

ـــــوٌم علينـــــا  − ـــــا و ي ـــــوٌم لن  في
 

ـــــ   ـــــوم نّرس ـــــاء و ي ـــــوم نس  و ي
 

ــ   − ــٌد لفت ــا عب ــ ًى أن ــه هــل أت ــزل في   ىُأن
 

  ىمتــــ أكتمــــه أكُتمــــُه إىل ىمتــــ إىل 
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 الدرس الواحد و الثالثون
 الباب الثاين

 يف املحّسنات اللفظية
 اجلناس

 . لفظي و معنوي: و هو ينقسم إلی نوعني. هو تشابه لفظني فی النطق, و اختالفهام فی املعنی: اجلناس
 

 أنواع اجلناس اللفظي
نوع احلروف, و عددها, و هيئاهتا احلاصـلة : اجلناس التام هو ما اّتفق فيه اللفظان املتجانسان يف أربعة أشياء: منها

و يوم تقوم الساعة ُيقسم املجرمون ما لبثـوا غـري «: نحو من احلركات و السكنات, و ترتيبها مع اختالف املعنی, 
اِرع اجلـار و لـو : و نحو. فاملراد بالساعة األولی يوم القيامة, و بالساعة الثانية املّدة من الزمان ]55: الروم[ .»ساعة

  .جارَ 
 : و كقول الشاعر

ـــــــدّ  ـــــــاک ال  هر يف معرشـــــــإذا رم
ـــــــدارِ  ـــــــت يف دارِ ف ـــــــمهم مادم  ه

 

 اس علـــی بغضـــهمقـــد أمجـــع النّـــ 
ـــــ ـــــت يف أرِض ـــــهم مادم  همو أرض

 

ذلكـم بـام كنـتم «: فهو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر من األربعة السابقة, نحو اجلناس غري التامّ : و منها
 . يف حسامه فتح ألوليائه و حتف ألعدائه: و نحو ،]75: غافر[» تفرحون يف األرض بغري احلق و بام كنتم مترحون

 : و كقول الشاعر
ـــــوا فلـــــيس هلـــــم مَ   رٌّفـــــفـــــإن حّل

 

ـــــرّ   ـــــم َمَق ـــــيس هل ـــــو فل  و إن رحل
 

 : و هو ما اختلف ُركناه إفرادًا و تركيبًا, نحو قوله: و منها اجلناس املركب
ــــــــة ــــــــن ذاهب ــــــــٌک مل يك  إذا مِل

 

 فدعـــــــــه فدولتـــــــــه ذاهبـــــــــة 
 

 

 أنواع اجلناس املعنوي
 جناس إضامر و جناس إشارة: نوعان املعنوي و
 يـراد بـه غـري معنـاه, بداللـة أن تأيت بلفظ ُحيِرض يف ذهنک لفظًا آخر و ذلک الّلفـظ املحرضـ: فجناس اإلضامر .أ

 : الّسياق, مثل قوله
م«  اجلســـم حتكـــي املـــاء رقتـــه» مـــنعَّ

 

ــــه   ــــا أوس» قســــوة«و قلب  حيكــــي أب
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و أوس شاعر مشهور من شعراء العرب, و اسم أبيه َحَجر, فلفظ أيب أوس حيرض يف الّذهن اسـمه و هـو حجـر و 
 .هو غري مراد; و إنام املراد احلجر املعلوم

هو ما ذكر فيه أحد الركنني, و أشري لآلخر بام يدّل عليه, و ذلک إذا مل يساعد الشـعر علـی : اإلشارة و جناس .ب
 : الترصيح به, نحو

 يــــــا محــــــزة إســــــمح بوصــــــل
ـــــــِرک  ـــــــحیإيف ثغ ـــــــمک أض  س

 

ـــــــــرب  ـــــــــا بق  وامـــــــــنن علين
ــــــــــــــي  مصــــــــــــــّحفًا و بقلب

 

فه يف ثغره أيفقد ذكر الشاعر أحد املتجانسني و هو محزة و أشار إلی اجلناس فيه, بأّن مص  :مخرة و يف قلبه, أي :حَّ
 .مجرة

 التصحيف    
 :ت ُنقط كلمة كانت عـني الثانيـة, نحـوهو التشابه يف اخلط بني كلمتني فأكثر; بحيث لو ُأزيل أو ُغّري : التصحيف

 . التخّيل, ثم التحّيل, ثم التجّيل 
 السجع

 : ه ما تساوت فِقُره, و هو ثالثة أقسامو أفُضل. يف احلرف األخري من النثر١هو توافق الفاصلتني: السجع
مـا لكـم ال «: ّرف, و هو ما اختلفت فاصلتاه فی الوزن و اتفقتا فی التقفيـة, نحـو قولـه تعـالیالسجع املطَ : أّوهلا

 ]13: نوح[ .»ترجون هللا وقارًا و قد خلقكم أطواراً 
ع, و هو ما اتفقت فيه ألفاظ إحـدی الفقـرتني أو أ: ثانيها كثرهـا فـی الـوزن و التقفيـة, مثـل قـول السجع املرصَّ

 . هو يطبع األسجاع بجواهر لفظه, و يقرع األسامع بزواجر وعظه: احلريري
فيهـا ُرسٌر مرفوعـة و «: السجع املتوازي و هو ما مل تتفق فيه الفقرتان يف الوزن و التقفيه, نحو قولـه تعـالی: ثالثها

ر و أك ]14:الغاشية[» أكواٌب موضوعة واملرسـالت ُعرفـًا «: واب وزنًا و تقفيـة و نحـو قولـه تعـالیالختالف ُرسُ
 .الختالف املرسالت و العاصفات وزنًا فقط ]2: المرسالت[» فالعاصفات َعصفاً 

يف سدر خمضـوٍد, و «: و األسجاع مبنية علی سكون أواخرها, و أحسن السجع ما تساوت فِقُره, نحو قوله تعالی
  ]28: واقعةال[ .»َطلٍح منضوٍد, و ظلٍّ ممدودٍ 

ألّن السـجع فـی األصـل هـدير  ;»أسـجاع«واليقال يف القرآن . و قدجييء فی الشعر نادراً  ,والسجع موطنه النثر
 .»فواصل«: احلامم و نحوها, بل يقال

                                                 
 .خاص بالنثر» السجع«في النثر، كالقافية في الشعر، و » الفاصله« .١
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 الدرس الثاين و الثالثون
 رّد العجز علی الصدر

لنثر هو أن جيعل أحـد الّلفظـني املكـررين أو يف ا .أ: رّد الَعُجز علی الّصدر قد يكون يف النثر و قد يكون يف النظم 
و «: املتجانسني أو امللحقني هبام بأن مجعهام اشتقاق أو شبُهه يف أول الفقرة, ثم تعـاد يف آخرهـا, مثـل قولـه تعـالی

» إسـتغفروا رّبكـم إّنـه كـان غّفـارا«: و نحـو قولـه سـبحانه ]37: األحـزاب [» ختشی النّاَس َو اهللا أحقُّ أن َختشاه
يَالن»سائل اللئيم يرجع و َدمعه سائل«: و قولک ]10:نوح[  . فسائل األول من السؤال و سائل الثاين من السَّ

 ]168: الشعراء[ .»قال إّين لَعِملكم من القالني«: و الّلذان جيمعهام شبه اشتقاق, نحو قوله عّزوجّل 
و اآلخر يكـون إمـا يف صـدر املرصـاع  رّد العجز علی الّصدر فی النظم, هو أن يكون أحدمها يف آخر البيت, .ب

 : األول, أو يف حشوه, أو يف آخره, و إّما يف صدر املرصاع الثاين, نحو قوله
ــه ــم وجه ــّم يلط ــن الَع ــی اب ــٌع إل  رسي

 

ـــيس إىل  ـــدی برســـيع و ل ـــي النَّ  داِع
 

 
 ما ال يستحيل باإلنعكاس

و ربَّـک «: ُكن كام أمكنـک, و كقولـه تعـالی :هو كون الّلفظ يقرأ طردًا و عكسًا, نحو: ما ال يستحيل باإلنعكاس
 : كقول القايض األرّجاينو  ]3: المدثر[» فكّرب 

ـــــل ـــــاهره مجي ـــــرَء ظ ـــــّب امل  ُأح
 

 لصــــــاحبه و باطنــــــه ســــــليم 
 

 

 موّدتـــــه تـــــدوم لكـــــّل َهـــــوٍل
 

ـــــدُوم  ـــــه َت ـــــلٌّ َمَوّدُت ـــــل ك  و ه
 

 
 املواربة

اه بتحريـف, أو تصـحيف, أو غريمهـا ليسـلم مـن هي أن جيعل املتكلم كالمه بحيث يمكنه أن يغّري معنـ: املواربة
 : املؤاخذة كقول أيب نواس

ـــابكم ـــی ب ـــعري عل ـــاع ش ـــد ض  لق
 

ـــة  ـــی خالص ـــٌد عل ـــاع ِعق ـــام ض  ك
 

 :فلام أنكر عليه الرشيد ذلک, قال أبو نواس مل أقل إالّ 
ـــابكم ـــی ب ـــعري عل ـــاء ش ـــد ض  لق

 

ـــة  ـــی خالص ـــٌد عل ـــاء عق ـــام ض  ك
 

 .ُقلعْت عيناه فأبرص عرٍ ش رُّ هللا دَ : ثّم قال أبو نواس بعد ذلك
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  تمرين
 :بّني أنواع املحّسنات اللفظيه فيام ييل

يا أهيا اّلذين آمنوا التقربوا الصالة و أنتم سكاري حتى تعلموا ما تقولـون و ال ُجنُبـًا إال عـابرى سـبيل حتـى « −
  ] 43:المائده[ 1»تغسلوا

 ج

 
 

 
 .باحلرص يكون العناء و باليأس يكون الغناء): ع(قال عيلٌّ  −
 .حسُن التوبة يمحو احلوَبة): ع(قال عيلٌّ  −
 .من احلزم قّوة العزم): ع(قال عيلٌّ  −
 .اربعداوة العقارب أَمضُّ من لسع األق): ع(قال عيلٌّ  −

 
 

 

 
 

 
   

 
 

 .اإلنسان بآدابه, ال بِزّيه و ثيابه−
 ., و إذا ملك عفاى, و إذا أعان كفاحلُّر إذا وعد وىف −

 
 

 
 

وح − وح و ماّدة الرَّ  .كالمه غذاء الرُّ
                                                 

فدلّ علـي أنّـه أراد موضـع    » إال عابري سبيل«: و الصالة هذا تحتمل أن تكون فعل الصالة، فاستخدم الصالة بلفظ واحد؛ ألنّه قال سبحانه .1
 .ه فعل الصالةفدلّ علي أنّ» حتي تعلموا ما تقولون«: الصالة و قال تعالي

ـــي − ـــل تكفين ـــري النّح ـــي ألم  واليت
 

ـــييل و تك  ـــامت و تغس ـــد امل ـــيعن  فين
 

 وطينتــى ُعجنــت مــن قبــل تكــويني
 

ــويني  ــار تك ــف النّ ــدٍر كي ــّب حي  بح
 ج

ـــــــــة − ـــــــــه ُجنّ ـــــــــيلٌّ ُحّب  ع
 

ــــــــة  ــــــــار و اجلَنَّ   قســــــــيم الن

 

ـــــــــــطف ـــــــــــا ىوّيص املص  حّق
 

 إمــــــــام اإلنــــــــس و اِجلنّــــــــة 
 

ــريٍء− ــوِم ام ــن ل ــاك ع ــاك ُهن ــّال َهن  ه
 

ٍم بشـــــقاء  ـــــَف غـــــَري مـــــنعَّ   مل ُيْل

 

ـــالذُ  − ـــانًا ُي ـــريك إنس ـــَق غ ـــه مل َنْل   ب
 

 فـــال بِرحـــَت لعـــني الـــّدهر إنســـاناً  
 

 

ــــ − ــــداِرهم مــــا ُدْم   َت يف دارهــــمف
 

ـــ  ـــهمو أْرِض ـــَت يف أرض ـــا ُدم  هم م
 

 

  سـيل إن جهلـِت النـاس عنّـا و عـنُهم  −

 

ــــوُل   ــــاملٌ و جه ــــواًء ع ــــيس س  فل
 

 

   و أضـحك و اّلـذي ىأما واّلذي أبكـ  −

 

ــا و   ــات و أحي ــرأم ــُره األم ــذي أم  اّل
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 .أقبل الربيع براحة اِجلنان و راحة اجلَنان −
كإْن مل يكن َمطمٌع يف َدرِك ُدّرك فأعِفنا من َرشَ : قال أبوالفتح الُبستي −  .ك َرشِّ
ُرب أَمرُّ من  − ربْ الصَّ  .الصِّ
 :قال املعّري −

 
 

   

 
 
 

     
 

     
 
 
 
 
 
 

ــــــدمى إىل  − ــــــعى ق ــــــي س    حتف

 

ــــــــــى أرى  ــــــــــدمي أراق َدم  ق
 

 

ـــىل − ـــّرواِة قصـــيدًة ال تعرضـــّن ع    ا ل

 

ــــَت يف هتــــذيبها  ــــا مل تكــــن بالغ  م
 

 

ـــ ـــّذٍبعو إذا عرضـــَت الّش  ر غـــري مه
 

 عـــّدوه منـــك وساوســـًا هتـــذي هبـــا 
 

ــــــــ − ـــــــاس باجلمي ـــــــارش الن    ع

 

 ل و َخـــــــــــــلِّ املزامحـــــــــــــة 
 

 

ـــــــــن ـــــــــل مل ـــــــــيقظ و ق   وت
 

ــــــــاط  ــــــــه ىيتع ــــــــزاح م  امل
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 خامتة
قات الشعرية ِ  فی الرسَّ

َقة ِ  .َنسٌخ و َمسٌخ و َسلٌخ : و هي ثالثة أنواع. به لنفسهَذ الشخُص كالم الغري و ُينسهي أن يأُخ : الرسَّ
اإلقتباس, والتضمني, والعقد و احلَّل, والتلميح, و اإلبتداء و الـتخّلص, : و يّتصل بالّرسقات الشعرية ثامنية أمور

 .و اإلنتهاء
   خراً آوالً و أاحلمدهللا                      
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