
1 
 

 الحاج لخضر 1جامعة باتنة

 كلية العلوم اإلسالمية

 قسم أصول الدين

 

 

 

 

 

 مذكرة في مقياس

 البالغة

 السنة الثانية جذع مشترك أصول الدينلطلبة 

 

 :إعداد

 الطاهر انصر . أ

 

 

 

 

 9191-9112: السنة الجامعية

 



2 
 

 ********البيان بين المعنى اللغوي والمعنى االصطالحي********

 :تمهيد

قطعت الدراسات البالغية رحلتها الطويلة، وانتهت إلى المتأخرين في القرن 

علم المعاني وعلم البيان وعلم : السادس الهجري، فقسموها إلى علوم ثالثة

جوانب التعبير، وقبل الحديث عن البديع، استقل كل علم منها بجانب من 

 .موضوع علم البيان يحسن بنا أوال الكشف عن معنى البالغة

 :البالغة في اللغة واالصطالح - 1

معناها الوصول واالنتهاء، يقال بلغت الغاية، أي  :البالغة في اللغة –أ 

 وبلغ الركب المدينة إذا انتهى إليها، وقد سميت. انتهيت إليها، وبلغتها غيري

البالغة بالغة، ألنها تنهي المعنى إلى قلب سامعه فيفهمه، ويقال بلغ الرجل 

ورجل بليغ حسن الكالم، يبلغ بعبارة لسانه كنه ما في . بالغة، إذا صار بليغا

والبالغة من صفة الكالم، ال من صفة المتكلم، وتسميتنا المتكلم أنه . قلبه

بليغ، فحذف الموصوف بليغ، فيه نوع من التوسع، وحقيقته أن كالمه 

إال أن كثرة االستعمال جعلت تسمية المتكلم بأنه بليغ . وأقيمت الصفة مقامه

 .كالحقيقة

 :البالغة في االصطالح –ب 

هي مطابقة الكالم لمقتضى الحال، أي : البالغة حسب علماء اللغة والبيان

اطب به، أن الكالم البليغ، يجب أن يكون مالئما للمقام الذي يقال فيه، وللمخ

فيناسب الكالم عقل المخاطب وطبقته ودرجة ثقافته، والبالغة حسب 

 "إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ"الرماني هي 

وهو تعريف دقيق يكشف من جهة عن األثر النفسي ( 57: النكت، ص)

للبالغة وقدرتها على إيصال المعنى إلى قلب السامع، وتمكينه في الذهن، 

ف من جهة ثانية عن الوظيفة الفنية والبيانية للبالغة وقدرتها على ويكش

إبراز المعنى في رداء جميل وعرضه في صورة بديعة، أي أن البليغ ال بد 

له من التفكير في المعاني التي تموج في نفسه، فتكون صادقة قوية يتجلى 

تحقق له  فيها أثر االبتكار وسالمة الذوق في تنسيقها وحسن ترتيبها، فإذا
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ذلك اختار لها من األلفاظ الواضحة المؤثرة ما يتالءم وطبيعتها، ويعبر 

 .عنها أجمل تعبير

 :البيان في اللغة واالصطالح - 9

 :البيان لغة - أ

فالبيان . تدور مادة البيان في اللغة عامة، حول معنى الوضوح واالنكشاف

وبين . اتضح: ياناما يبين به الشيء من الداللة وغيرها، وبان الشيء ب)

وكالم . والبيان الفصاحة واللسن. والتبين اإليضاح والوضوح. الشيء ظهر

والبيان . والبين من الرجال الفصيح. والبيان اإلفصاح مع ذكاء. بين فصيح

إظهار المقصود بأبلغ األلفاظ، وهو من الفهم وذكاء القلب مع اللسن وأصله 

فمادة البيان (. بين: ب، مادةابن منظور، لسان العر( )الكشف والظهور

 .تدور حول معنى الداللة والفصاحة والوضوح والكشف والظهور

 :مفهوماالبيان  - ب

يبدو أن البيان لم يأخذ داللته االصطالحية، ولم يكتسب صيغته النهائية، منذ 

( هـ154ت )حتى عصر عبد القاهر الجرجاني ( هـ577تـ )عصر الجاحظ

يتقلب في وجوه القول كافة، ويواكب فنون البالغة عامة،  البيانفقد كان 

فالبيان لدى  .يختلط بالمعاني حينا، ويستوعب جملة من علم البيان حينا آخر

اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجب، دون : "الجاحظ

الضمير، حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم السامع على محصوله، 

ن ذلك البيان، ومن أي جنس كان ذلك الدليل، ألن مدار األمر كائنا ما كا

فبأي شيء . والغاية التي إليها يجري القائل والسامع، إنما هي الفهم واإلفهام

" بلغت األفهام، وأوضحت عن المعنى، ذلك هو البيان في ذلك الموضع

 ( 4/55البيان والتبيين الجاحظ )

سيطر على فكر الجاحظ واستبد وهكذا نرى أن المعنى اللغوي هو الذي 

 .هو الداللة الظاهرة على المعنى الخفي: بخياله، فالبيان عنده

غي عظيم الوينطوي أكثر من قرن على هذا الفهم للبيان، فيطل ب          

فال يزيد على البيان في ( هـ683ت )القدر، هو علي بن عيسى الرماني 
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: في تعريف البيان فيقول داللته شيئا، بل نجده ال يحذو حذو الجاحظ،

البيان هو اإلحضار لما يظهر به تميز الشيء من غيره في اإلدراك، "

( 403:النكت ص" ) كالم وحال وإشارة وعالمة: والبيان على أربعة أقسام

فالرماني في هذا التعريف ال يقصد البيان بمعناه االصطالحي الذي تعارف 

البيان، ثالث علوم البالغة إلى  عليه البالغيون عليه في ما بعد باسم علم

جانب علم المعاني والبديع، وإنما كان يقصد المعنى العام المطلق لكلمة 

بيان، أي كل ما يظهر المعنى المقود ويوصله إلى الذهن سواء كان كالما، 

ومما يدل على ما ذهبنا إليه أنه جعل هذا البيان . أو رسما أو رمزا أو إشارة

غة العشرة، وجعل التشبيه واالستعارة اللذين هما جزأين قسما من أقسام البال

 .من علم البيان قسيمين معادلين له

ثم يأتي القرن الخامس الهجري عصر النضج البالغي، وال نجد         

تحديدا اصطالحيا للبيان، فنجدها مرادفة للكشف والظهور والوضوح عند 

كتابيه دالئل اإلعجاز، إمام البالغة ومؤسسها عبد القاهر الجرجاني في 

وصف الكالم بحسن الِداللة وتمامها "وأسرار البالغة، و كلها تعني عنده 

فيما له كانت ِداللة ثم بتبرجها في صورة هي أبهى وأزين وآنق وأعجب 

 (.16:دالئل اإلعجاز، ص")وأحق بأن تستولي على هوى النفس

عد مطور البحث ليس هناك أدنى ريب في أن عبد القاهر الجرجاني ي     

البالغي، فقد سبر أغوار هذا الفن شرحا وإيضاحا وتطبيقا، إال أنه لم يشغل 

نفسه أبدا بالدخول في تحديدات بالغية معقدة، أو في تقسيمات وتفريعات 

مضنية بل كان يؤثر الحديث عن القيمة الفنية لكل فن من فنون البالغة، 

. الفني للنصوص واألمثلة واستخالص المعايير العامة من خالل التحليل

لهذا نجده ، إزاء علم البيان، يصرح باسمه، ويتحدث عن أهميته وقيمته 

ويصف فروعه وصفا دقيقا، لكنه في الوقت ذاته لم يهتم بتقديم تعريف 

ثم إنك ال ترى علما هو أرسخ أصال، وأبسق فرعا، :" اصطالحي له، يقول

. سراجا، من علم البيان وأحلى جنى وأعذب وردا، وأكرم نتاجا، وأنور

الذي لواله لم تر لسانك يحوك الوشي، ويصوغ الحلي، ويلفظ الدرر وينفث 

فورود تسمية علم البيان عند عبد القاهر ( 3-7:دالئل اإلعجاز ص" )السحر

الجرجاني لم يكن عبثا، ألن مما الشك فيه أن عبد القاهر تعقب هذه التسمية 
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ه، فتحدث بإسهاب عن الحقيقة والمجاز، وهذا العلم بتفريعات. بمسمياتها

وفصل القول في التشبيه والتمثيل والكناية . وعن االستعارة وأصنافها

والتعريف، وبين سر بالغة هذه الفنون، ووقف مع كثير من أمثلتها، 

يستوحي سر جمالها، فهل ترى عبد القاهر الجرجاني في وضع هذه 

ل اعتباطي غير منظم، دون األبواب، وبحث هذه الفصول، كان يقوم بعم

قصد إلى هذا الترتيب القويم لمفردات علم البيان، أم أنه كان يضع بذلك 

العمل، مقاييس هذا العلم، تاركا لمن يأتي بعده من العلماء، مهمة التحديد 

 .والحدود المفرقة والمميزة لهذا العلم. االصطالحي، والتقسيمات المطولة

 :البيان اصطالحا –ج 

غة والبراعة والفصاحة والبديع متشابكة ال الظلت مفاهيم البيان والب         

تحديد فيها، ومختلطة ال تمييز بينها حتى القرن السادس الهجري حيث سيتم 

فأطلق على ( هـ353تـ )تقسيم علوم البالغة على يد أبي يعقوب السكاكي 

التي ، وعلى الموضوعات (علوم المعاني)الموضوعات المتعلقة بالنظم 

، وألحق وجوه تحسين الكالم (علوم البيان)تبحث في الصورة البيانية 

 (8- 3:مفتاح العلوم، ص)وتزيينه بهذين العلمين 

إيراد : )وقد استقر البالغيون على تعريف السكاكي لعلم البيان بأنه      

المعنى الواحد في طرق مختلفة، بالزيادة في وضوح الداللة عليه 

رز بالوقوف على ذلك عن الخطأ في مطابقة الكالم لتمام وبالنقصان، ليحت

 (551:السكاكي مفتاح العلوم ص) المراد به،

: تعريف السكاكي لعلم البيان بقوله( هـ567ت)ويعيد علينا القزويني      

هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد، بطرق مختلفة في وضوح الداللة "

هذين النصين نالحظ أن كلمة بيان، من خالل (. 545: اإليضاح ص" )عليه

بدأت عامة وشاملة تدور حول معنى الوضوح والبيان، ويبدو أن هذا 

المعنى اللغوي قد ارتبط بعلم البيان حتى بعد أن تحدد في شكل مصطلح 

بالغي على يد السكاكي والقزوييني، فنرى أن مباحثه تدور في جملتها حول 

 .وضوح الداللة وخفائها
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 :يان من البالغةموقع الب -6

إن أساليب البيان، المتمثلة في التشبيه واالستعارة والكناية، كانت          

موضع اهتمام كثير من المبدعين والدارسين على السواء، حيث رأى فيها 

المبدعون من الشعراء وغيرهم ميدان تفردهم، ومجال تميزهم، واتخذ منها 

وخاصة في باب الموازنة بين  الدارسون مقياسا للحكم للشاعر أو عليه،

 .الشعراء

. إن احتفاء العلماء بعلم البيان، هو احتفاء بركن أساس من أركان البالغة

وإذا كان الكالم صناعة، فعلم . فالبالغة تعنى بتعليم اإلنسان صناعة الكالم

البيان أساس هذه الصناعة، ألنه المعني بصور الفن القولي، وتأدية المعاني 

أي أن المعنى الواحد قد يؤدى في . متعددة وطرائق مختلفةفي أساليب 

صورة رائعة من صور التشبيه، أو االستعارة أو المجاز، أو الكناية، لذلك 

رأينا من العلماء من يرى علم البيان األساس في بالغة العرب، إن لم نقل 

 .هو البالغة بعينها

الصورة المختلفة وحسبنا أن ننظر إلى صورة المدح بالكرم، ونرى      

التي عبر الشعراء من خاللها، فهذا يعبر عن كرم الممدوح بذكر ما له عليه 

 :من أفضال متخذا طريق المجاز المرسل في قوله

 حتى ظننت حياتي من أياديكا*** مازالت تتبع ما تولي يدا بيد 

 :وذك يستخدم التشبيه فيقول

 المعروف والجود ساجلهفلجته *** هو البحر من أي النواحي أتيته 

 :وثالث يستخدم االستعارة فيقول

 ومن قصد البحر استقل السواقيا*** قواصد كافور توارك غيره 

 :ورابع يستخدم الكناية فيقول

 ال يسألون عن السواد المقبل*** يغشون حتى ما تهر كالبهم 
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 فنحن نرى أنه من المستساغ التعبير عن وصف إنسان بالكرم، بأساليب     

وهنا تكمن فائدة وأهمية علم البيان، . متعددة، كل له جماله وحسنه وبراعته

 .فهو يعطي الشعراء القدرة على توليد المعاني واإلبداع في صوغ األساليب

 

 ****************التشبيه وأقسامه**************

 

 :حد التشبيه لغة واصطالحا/1 

وشبهت الشيء بالشيء أقمته . يقال هذا شبه هذا ومثيله. التمثيل التشبيه لغة

: الشبَه والِشْبه والشبيه: "يقول ابن منظور. مقامه لما بينهما من الصفة المشتركة

وشابهته واشتبه . وأشبهت فالنا. وأشبه الشيء الشيء ماثله. والجمع أشباه. المثل

وشبهه إياه وشبهه . نهما صاحبهأشبه كل واحد م. وتشابه الشيئان واشتبها. علي

 (.شبه: مادة: لسان العرب. ابن منظور" )به مثله والتشبيه التمثيل

ومن أقدم من . للتشبيه اصطالحاويأتي علماء البالغة ليضعوا حدا لتعريف 

. واعلم أن للتشبيه حدا: "يقول( هـ587تـ )وضعوا له تعريفا دمحم ابن يزيد المبرد 

وإنما ينظر إلى التشبيه من حيث . وتتباين من وجوه. وهفاألشياء تتشابه من وج

وهذا القيد من المبرد في حد التشبيه مبعثه ( 5/533: الكامل: المبرد" )وقع

ولو انعدمت المميزات . التفريق بين الشيء نفسه، والتشبيه من جهات أخرى

إذا  لكان التشبيه عين الشيء ولو كان عينه فهو ليس تشبيها وإنما يعود تشبيها

 .تشابه من وجه وتباين من وجه آخر

هو الداللة على مشاركة أمر ألمر  :التشبيه"بقوله( هـ567تـ )ويعرفه القزويني 

( المشبه) أي أن التشبيه هو مشاركة ( 546: القزويني: اإليضاح)  "في معنى

( الكاف وكأن)بأداة ( وجه الشبه)للمشبه به في صفة واحدة أو صفات متعددة 

 .عناهما ملفوظة أو ملحوظةوما في م

 :فائدة التشبيه -9

 :للتشبيه فوائد كثيرة منها

( علي كاألسد)إيضاح المعنى المقصود مع اإليجاز واالختصار، فإذا قلنا  –أ 

أنه متصف بقوة البطش وشدة المراس، وعظيم  كان الغرض أن نبين حال علي،

فصار هذا القول  .وما إلى ذلك من أوصاف األسد البادية للعيون. الشجاعة
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عنه الرماني بإخراج ما  وهذا المعنى يعبر. أكشف وأبين من قولك علي شجاع

َولَهُ اْلَجَواِر اْلُمنَشآُت فِي ﴿:فيها كقوله تعالى ليس له قوة في الصفة، إلى ما له قوة

فالصفة المشتركة بين المشبه والمشبه ( 51:الرحمان، اآلية)  ﴾اْلبَْحِر َكاأْلَْعاَلِم 

لكن هذه الصفة أقوى في المشبه به، وهو الجبال منها في المشبه . هي العظم به

 .وهو السفن

. ما يحصل للنفس من األنس به، بإخراجها من الخفي إلى الجلي الواضح –ب 

إخراج ما لم تجر به العادة إلى ما جرت به : وهو ما يعبر عنه الرماني بقوله

ثَُل اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َكَماء أَنَزْلنَاهُ ِمَن السََّماِء فَاْختَلََط إِنََّما مَ  ﴿: كقوله تعالى[. 5]العادة

ا يَأُْكُل النَّاُس َواألَْنعَاُم َحتََّى إِذَا أََخذَِت األَْرُض ُزْخُرفََها  بِِه نَبَاُت األَْرِض ِممَّ

يَّنَْت َوَظنَّ أَْهلَُها أَنَُّهْم قَاِدُروَن َعلَْيَها أَتَاَها أَمْ  ُرنَا لَْيالً أَْو نََهاراً فََجعَْلنَاَها َحِصيداً َوازَّ

ُل اآليَاِت ِلقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ  (. 51: اآلية)﴾: يونس) ﴾َكأَن لَّْم تَْغَن بِاألَْمِس َكذَِلَك نُفَص ِ

. وانتهاء نعيمها بعد اإلقبال. فالمشبه في اآلية حال الدنيا في سرعة تقضيها

وهي مكونة . ألنها مرت عليه. عرفها كل إنسانوالمشبه به تلك الصورة التي ي

. من الماء الذي ينزل من السماء، فيخضر به الزرع وينمو تزدان به األرض

ويظن أصحاب األرض أن ... وتصبح مثل العروس التي تبدو في كامل زينتها 

فيأتيها أمر هللا، حيث يصاب الزرع ..منافعها قد أصبحت في متناول أيديهم 

وال يبقى شيء بعد ذلك سوى الحسرة والندم والحزن . تقضي عليه باآلفات التي

 .الذي يمزق القلوب

ما يحصل للنفس من األنس به بإخراجها مما لم تألفه إلى ما لها به إلف  -جـ 

إخراج ما ال تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه : وهو ما يعبر عنه الرماني بقوله

يَن َكفَُروا أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَْحَسبُهُ َوالَّذِ ﴿: " كقوله عز وجل[ 6]الحاسة

ُ َسِريُع  َ ِعندَهُ فََوفَّاهُ ِحَسابَهُ َوَّللاَّ الظَّْمآُن َماء َحتَّى إِذَا َجاءهُ لَْم يَِجدْهُ َشْيئاً َوَوَجدَ َّللاَّ

فالمشبه في اآلية أعمال الكفار، وهي أمور معنوية ال ( 67النور)﴾اْلِحَساِب 

ولما كان هؤالء الكفار قاموا بأعمال، . والمشبه به هو السراب. ر بوضوحتظه

وإال ما كانوا . ويظنون أن وراءها جني. وهم يرون في هذه األعمال خيرا

عملوها أو قاموا بها، وألن هللا تعالى يريد أن يبين لهم أنهم لن يفيدوا شيئا من 

ما ذلك السراب في أرض هذه األعمال، لم يكن المشبه به مجرد السراب، وإن

فالعين وقت الظهيرة، تتمثل مثل هذا السراب ماء، فإذا اجتمع إلى ذلك .مستوية

فإذا . الظمأ وشدة الحاجة إلى الماء، كان خداع مثل هذا المنظر للعين أقوى وأشد

. وصل إلى مكانه واتضحت له الحقيقة، بان مقدار خيبة األمل التي مني بها

 .ذا الكافر يجد ما ادخره هللا له جزاء كفره وضاللهوليس هذا فقط، فمثل ه
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َمثَُل ﴿: وذلك كقوله تعالى[. 1]إخراج ما ال يعرف بالبديهة إلى ما يعرف بها –د 

ً َوإِنَّ أَْوَهَن اْلبُيُوِت  ِ أَْوِليَاء َكَمثَِل اْلعَنَكبُوِت اتََّخذَْت بَْيتا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِمن دُوِن َّللاَّ

وقد انعقد التشبيه في اآلية لبيان ( 14العنكبوت)﴾عَنَكبُوِت لَْو َكانُوا يَْعلَُموَن لَبَْيُت الْ 

الوهن والضعف فيما اتخذ المشركون وعبدة األوثان من سند يستندون إليه من 

وكان مما جرت به العادة عند الناس، ذلك الوهن في بيت العنكبوت . دون هللا

 .الذي ال يثبت أمام شيء يصيبه

 :التشبيه كانأر/3

ً  تشبيهٍ  لكل   أن   بداهة الواضح من  التشبيه، في تُذْكر ألفاظ   عليها تدلُّ  أربعة أركانا

 :بياني لغرٍض  بعضها يحذف وقد

 .المشبَّه: األول الركن

 .به المشبَّهُ : الثاني الركن

 .فعالً  أو اسماً، أو حرفاً، التشبيه أداة وتأتي التشبيه، أداةُ : الثالث الركن

 :لفظتان له فالحرف

 َكلَْمحِ  إاِلَّ  السَّاَعةِ  أَْمرُ  َوَمآ﴿ وجل   عز   هللا قول مثل به المشب ه ويليها الكاف( "4)

 [.55:اآلية] ﴾...أَْقَربُ  ُهوَ  أَوْ  اْلبََصرِ 

الً  أَوْ  جامداً  َخبَُرها كان إذا التشبيه وتفيد به، المشب ه ويليها" كأن  ( "5)  ُمَؤو 

 يَْسَمْعَها لَّمْ  َكأَن ُمْستَْكبِراً  َولَّى آيَاتُنَا َعلَْيهِ  تُتْلَى َوإِذَا﴿:وجل   عز   هللا قول مثل بجامد،

ْرهُ  َوْقراً  أُذُنَْيهِ  فِي َكأَنَّ   .﴾أَِليمٍ  بِعَذَابٍ  فَبَش ِ

 .وأَنَّ  الكاف من مرك بة ألن ها بالكاف، التشبيه من أبلغ بكأن   والتشبيه: قالوا

 .ونحوها" َمثِيل - نظير - شبِيه - ِشْبه - ِمثْل: "منها ألفاظ، له واالسم* 

 على يدلُّ  ما ُكل   من ونحوها" - يُنَاظر - يَُماثل - يُْشبِه: "منها ألفاظ، له والفعل* 

 .بشيء تشبيه

 به والمشبَّه المشبَّه اشتراك التشبيه عند لُوِحظَ  َما وهو الشَّبَه، وْجهُ : الرابع الركن

 كانت ولو المقدار، في يتساويا لم ولو أكثر، أو صفة من به، االت صاف في

 برأس ُمْرعبٍ  منفر ٍ  إنسانٍ  رأس كتشبيه حقيقي ة، غير خيالي ة االشتراك مالحظةُ 

 .شيطان كوجه وجهها بأن   الس احرة وتشبيه اْلغُول،

 :أمثلة

ي قول( 4)  :المعر 

ْبحُ  َكأَنَّهُ  لَْيلٍ  ُربَّ *  *الطَّْيلََسانِ  أَْسَودَ  َكانَ  َوإِنْ  ـنِ * الُحْسـ فِي الصُّ

 من خالٍ  بالبدن، يحيط أو الكتف على يُْلبَس األوشحة من نوع: الطيلسان

 .والخياطة التفصيل



11 
 

ي عناه الذي الل يل التشبيه هذا في فالمشبه*   .المعر 

ْبح به والمشبه*   .الصُّ

 ".كأن  : "التشبيه وأداة* 

ح" اْلُحْسن: "الشبه ووجه*   ".اْلُحْسنِ  في" عبارة في به المصر 

 :ممدوحه يخاطب المعري   قول( 4)

يَاءِ  في كالشَّْمِس  أَْنتَ *  *اْلَمَكانِ  ُعلُو ِ  فِي ِكيَوانَ  َوْزتَ *  َجا َوإنْ  الض ِ

 .األرض إلى بالنسبة الس يارة الكواكب أْبعَدِ  ُزَحل لكوكب اسم: كيوان

 ".أْنت" لفظ عليه دلَّ  ما هو التشبيه هذا في فالمشب ه* 

 ".الشمس" لفظ عليه دل ما به والمشبَّهُ * 

 ".كالشمس" عبارة في" الكاف" التشبيه وأداة* 

 ".الضياء في: "عبارة عليه دل   ما الش به ووجه

 :ممدوحه يخاطب آخر وقال( 5)

 *اْلُخُطوب قَِراعِ  فِي والسَّْيفِ  ـدَامِ *  َواإِلْقـ الشََّجاَعة في َكاللَّْيثِ  أَْنتَ *

 .عليها والتَّغَلُّبِ  الشدائد مصارعة: أي: اْلُخُطوب قَِراع

 .واحد لمشبَّه تشبيهان البيت هذا في

 ".أنت: "فالمشب ه* 

 .الثاني التشبيه في" الس يف" و األول التشبيه في الل يثُ " به والمشب هُ * 

 ".الكاف" التشبيه وأداة* 

ل، التشبيه في" واإِلقدام الشجاعة" الشبه ووجه*   في" الخطوب قَِراع" و األو 

 .الثاني التشبيه

ً  يجري وهو الماءَ  يصف آخر وقال( 6)  :صافيا

 *اللَُّجْينِ  ذَائِبُ  َجَرى وقَدْ *  َصفَاءٍ  في اْلَماءُ  َكأَنََّما*

ة: اللُّجين  .الفضَّ

 ".الماء: "فالمشب هُ * 

 ".اللَُّجْين ذَائِبُ : "به والمشبَّهُ * 

 ".َكأَنَّما: "التشبيه وأداة* 

 ".والجريان الصفاء: "الشبه ووجه* 
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 :ودواعيه التشبيه فن  /4

 :التشبيه فن  / أ

 والنظائر األشباه ُمالحظة دقَّة على يدلُّ  وهو القول، فنون من جميل فَنُّ  التشبيه

  األشياء، في

ٍ  غرض لتحقيق التشبيه ويُْقَصد ٍ  فكري أو جمالي، أو فكري   بياني  ً  وجمالي   .معا

 قصور مع عليها، هللا فطرها ال تي فطرها إحدى هو التشبيه إلى األنفس ونزوع

ً  المرادة المعاني أداء عن المباشرات الدالالت ذوات التعبيرات  .كثيرة أحيانا

 فصيحها الناس لغات ُكل   وفي والشعوب، األمم ُكل   لدى موجوداً  التشبيه نجد لهذا

يها  .وعام ِ

د" قال  ":الكامل: "كناية في" المبر ِ

 لم كالمهم أكثر هو: قائل قال لو حتَّى العرب، كالم في كثيراً  جارٍ  التشبيه"

 ".يُْبِعدْ 

 ":والنثر النظم: الصناعتين كتاب" في" العسكري هالل أبو" وقال

 من المتكل مين جميع أطبق ولهذا تأكيداً، ويُْكِسبُه ُوضوحاً، المعنَى يزيد التشبيه"

 ".عنه أَحد   يستغن َولَمْ  عليه، والعجم العرب

 من أكثر ُوجود أو بينهما، تشابه ُعْنِصر وجود على يعتمد بشيء شيء وتشبيه

 .تشابه ُعْنُصر

 .صنعته وإتقان هللا تقدير بحسب ونظائر أشباه   الكبير الوجود هذا ففي

ً  يكون أن الشبيه في يشترط وال  منه يُْلَمح أَنْ  فيه يكفي بل الوجوه، كل   من مطابقا

 التشبيه أغراض من غرٍض  تحقيق بغية به، يَُشبَّهَ  ألنْ  صالح   ما َشبَه   فيه جانب  

 .البالغي ة

 :التشبيه دواعي/ ب

 :التالية الرئيسة الدواعي إلى الكالم في التشبيه أسلوب اختيار يرجع

 ل الداعي  هو إذْ  المراد، عن للتعبير المباشر غير األسلوب استخدام: األو 

 المجاالت في وذلك غالباً، المباشر األسلوب من النفوس في تأثيراً  أكثر

 .ذلك نحو وفي اإِلقناع، ُصَور من كثير وفي الموعظة، وفي األدبي ة،

 تُْعِطي كثيرة، وُصورٍ  متعد دة، ُطُرق من التشبيه في ما: الثاني الداعي 

ً  مجاالً  البليغ المعب ر ه فيمن تأثيراً  أكثر يراه ما النتقاء واسعا  له يوج 

 واالبتكار اإِلبداع بلذ ة المتكل م فيه يشعر أْمر   وهذا إبداعاً، أكثر أو الكالم،

 الفطري ة، الناس طبائع في موجودة نزعة وهي إليه، يُْسبَقْ  لم ما وإيجاد

 .غيرهم عند وتضمر والعباقرة، األذكياء عند تنمو
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 أْذواق يُرِضي جمالٍ  منْ  التشبيهي ة الصُّور من كثير في ما: الثالث الداعي 

 .َويُْمتِعُهم المتلق ين

ً  ناثراً، أو كان شاعراً  البليغ األديبُ :التشبيه أغراض( 3)  قد متحد ثاً، أو كاتبا

 ليحق ِق وأساليبه الكالم ُطُرق من يختار ما ضمن التشبيه طريقة كالمه في يختار

ً  به ً  اختاره ما أكان سواء التالية، األغراض من أكثر أو غرضا  أو مفرداً  تشبيها

 .التمثيل تشبيه فيه ويدخل ُمرك باً،

ً  أكثر التشبيه عليها دل   ال تي الصورة كون: األول الغرض -  وأوضح بيانا

 المعنَى على الل غوي بوضعها تدلُّ  التي الكلمات من أداءً  وأدَقَّ  داللة

 .التشبيه استخدام دون مباشرة،

 طريق َعنْ  المتلق ي ِذْهنِ  إلى المشبَّه صورة تقريب: الثاني الغرض -

ً  أْكثَر به المشبَّه في الشَّبَهِ  وْجهُ  كان إذا التشبيه،  كان أو وأْظَهر، وضوحا

 .بالحجارة القاسية القلوب كتشبيه أعظم، مقداُره

 عليها يشتمل جمالي ة بُصورٍ  االستمتاع أو اإِلْمتَاعُ : الثالث الغرض -

 تُوَجدُ  ال جمالية ُصَور المحكمة الدقيقة التشبيهات من كثيرٍ  ففي التشبيه،

ً  أكثر" كالسلحفاة تمشي ليلة  : "فقولك الكالم، ُطُرق من غيرها في  إمتاعا

 ".المسير بطيئة ليلة: "قولك من

 إلى يصل قد اإِلقناع وهذا األفكار، من بفكرة اإِلقناع: الرابع الغرض -

ة إقامة مستوى ة إقامة مستوى على يقتصر وقد البرهاني ة، الحج   الحج 

 صورةٍ  طريق عن الحقيقة إلى النظر لفت على يقتصر وقد الخطابية،

 .فاه ليبلغ الماء إلى كفيه بباسط هللا غير يدعو من تشبيه ومنه مشابهة،

 جوانب بكشف التنفير أو والتحسين، بالتَّْزيين الترغيب: الخامس الغرض -

 .القبح

 هو بما تشبيهه طريق عن حسنه، جوانب وإبراز المشبَّه بتزيين يكون فالترغيب

 .لديها مرغوب   للنفوس محبوب

 أو للنفوس، مكروه هو بما تشبيه طريق عن قُْبِحه، جوانب بإْبراز يكون والتنفير

 .منه النفوس تنفر

ً  عمالً  والتنفير الترغيب من كل   يكون وقد  كالمي ةٍ  صناعةٍ  على ُمْعتَِمداً  إيهامي ا

 .فيها ُمبَالَغٍ 
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َغب الط مع ِمْحور إثارة: السادس الغرض -  ِمْحَورِ  أو النفس، في والرَّ

 أو النفوس، فيها تطمع مطامع المشبَّه في كان إذا واْلَحذر، الخوف

 .تحذرها مخاوف

 سنابل َسْبع منه حبَّةٍ  ُكلُّ  تُْنبت ال ذي الحب   بزارع هللا سبيل في المنفق كتصوير

 .حبَّة مئةُ  سنبلَةٍ  كل   في

 الريح، به اشتدتْ  برماد اآلخر، واليوم باهلل يؤمنون ال الذين أعمال وكتصوير

ا شيءٍ  إمساك على يقدرون ال فهم ُمْنبَث اً، هباءً  فجعلته فََسفَتْهُ،  .َكَسبُوا مم 

َغبِ  الط َمع ِمْحَورِ  إِثارةِ  فَلَدى ٍض  اإِلنسانُ  يت جه النفس في والرَّ  ما إلى ذاتي   بمحر 

 .له توجيه يُرادُ 

ٍض  اإِلنَسانُ  يبتَِعدُ  النفس في واْلحذَرِ  اْلَخْوفِ  ِمْحَور إثارة ولَدَى ا ذَاتِي   بمحر   عم 

 .َعْنه إْبعادُهُ  يُرادُ 

 .التحقير أو التعظيم أو الذَّمُّ، أو المدحُ : السابع الغرض -

 الد يُّوث وتذم   باألْرنب، بتشبيهه الجبان وتَذُم   باألسد، بتشبيهه الشجاع تمدح كأن

 .بالخنزير بتشبيه

مَ  وكأنْ   .الضفادع بنقيق بتشبيهها خطبة وتحق ر بالبحر، بتشبيهه الجواد ُجودَ  تُعَظ ِ

 استرضاء أو الفكري ة، َطاقاتِه وتحريكُ  المتَلَق ِي ذهن َشْحذُ : الثامن الغرض -

 عن المراد إْدراك إلى ويَِصلَ  ويتفك ر يتأم ل حتَّى عنايته، لتوجيه ذكائه،

 .التفكر طريق

 سيالً  يجري الذي الغزير، الغيث بصورة والباطل ق  الح بين الصراع كتشبيه

ا منهما، كل   إليه ينتهي وما سطحه، على يطفو الذي والزبد الوادي، يمأل بد أم   الز 

ا ُجفاًء، فيذهبُ  ً  ُمفيداً  األرض في فيمُكثُ  الناس ينفع ما وأم   .نافعا

لِ  وأهل األذكياء، بها يخاطب التشبيهات هذه ومثل ، والبحث والنََّظر التأمُّ  العلمي 

 .والمتفك رون

ا وهي ودقيقة، جد اً  كثيرة أفكارٍ  تقديم: التاسع الغرض -  عن بيانُه يحتاج مم 

ً  التشبيه طريق غير  من وأكثر الصفحات عشراتِ  إلى يَِصلُ  كثيراً  كالما

 بمثابة يكون قد به فالمشب ه عبارة، بأخصر التشبيه علَْيها فيَدُلُّ  ذلك،

: يقال أن العبارة في فيكفي التعليمي ة، الوسائل نماذج من مشهودٍ  نموذجٍ 

 .هذا ِمثْلُ 

ً  بالتشبيه، العبارة من المقصود تغطية إيثار: العاشر الغرض -  في تَأَدُّبا

 .واستِْحيَاءً  اللَّفظ
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 .المكحلة في الميل بوضع التزاوج عملي ة كتشبيه

 .التشبيه طريق عن للمشب ه، صفةٍ  بيان: عشر الحادي الغرض -

 نزاع ال ظاهرة به المشب ه في هي إذْ  المشب ه، في الصفة وجود إمكان بيان فمنه* 

 .المشب ه في وجودها إمكان عدم المتلَق ِي ويرى فيه، وجودها في

فة، حقيقة بيان ومنه*   لخفائها، المشبَّه، في معروف غير أمراً  كانت إذا الص ِ

 .المجهولة الصفة هذه حقيقة فيكشف التشبيه فيأتي

 مقدارها لكن   معروفة، حقيقتُها كانت إذا وضعفاً، قوةً  الصفة مقدار بيان ومنه* 

 .مجهول

 .أغراض من ذلك غير إلى

 :أقسام التشبيه -/5

المشبه والمشبه به وهما طرفا : أجمع البالغيون أن للتشبيه أربعة أركان هي

. للتشبيه باعتبارات ثالثةسينحصر تقسيمنا . التشبيه ووجه الشبه وأداة التشبيه

والتشبيه . التشبيه باعتبار طرفيه المشبه والمشبه به، والتشبيه باعتبار وجه الشبه

 .باعتبار أداة التشبيه

 :التشبيه باعتبار طرفيه –أ 

 :ينقسم التشبيه باعتبار طرفيه إلى األقسام اآلتية

 .المشبه والمشبه به حسيان -

 .المشبه والمشبه به عقليان -

 .المشبه عقلي والمشبه به حسي -

 .المشبه حسي والمشبه به عقلي -

أي أن يكون : وقد يأتيان مركبين أومختلفين. وقد يأتي المشبه والمشبه به مفردين

 .المشبه مفردا والمشبه به مركبا، أو أن يكون المشبه مركبا والمشبه به مفردا

َكأَنَُّهنَّ ﴿: في قوله تعالىكتشبيه الحور العين بالياقوت والمرجان  :فالحسيان -

فالمشبه هو الحور العين، والمشبه به هو ( 78الرحمن) ﴾اْليَاقُوُت َواْلَمْرَجاُن 

الياقوت والمرجان، وهما حسيان، أدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة، وهي 

يَْوَم تَُكوُن السََّماء ﴿: ومنه قوله تعالى. البصر والسمع والشم والذوق واللمس

فالمشبه في اآلية األولى ( 7 -8: المعارج) ﴾وتكون الجبال كالعهن. ُمْهِل َكالْ 

والمشبه به في األولى المهل، . السماء، وفي اآلية الثانية الجبال، وهما حسيان

 .وفي الثانية العهن، وهما حسيان
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. ما لم يدركا بإحدى الحواس، كتشبيه الضالل عن الحق بالعمى :وأما العقليان -

والمشبه به العار، وهما . فالمشبه الجهل" الجهل عار: "بالحياة، فقولناوالعلم 

 .عقليان

َوالَِّذيَن َكفَُروا ﴿: كقوله تعالى. وأما كون المشبه به حسي، والمشبه عقلي -

 ً  ﴾أَْعَمالُُهْم َكَسَراٍب بِِقيعٍَة يَْحَسبُهُ الظَّْمآُن َماء َحتَّى إِذَا َجاءهُ لَْم يَِجْدهُ َشْيئا

فالمشبه هو عمل الكافرين، وهو أمر عقلي، والمشبه به السراب، ( 67:النور)

 .وهو محسوس

إِنََّها َشَجَرة  تَْخُرُج فِي ﴿: فكقوله تعالى أما كون المشبه عقليا، والمشبه حسيا، -

المشبه به (. 37 - 31الصافات)﴾أَْصِل اْلَجِحيِم ، َطْلعَُها َكأَنَّهُ ُرُؤوُس الشَّيَاِطينِ 

وهو طلع الشجرة، ومنه أيضا . وهو رؤوس الشياطين، والمشبه حسي. قليع

 :قول امرئ القيس

 أَيَقتُلُني َوالَمشَرفِيُّ ُمضاِجعي َوَمسنونَة  ُزرق  َكأَنياِب أَغوالِ 

 .فالمشبه به عقلي، وهو أنياب أغوال، و المشبه حسي وهو مسنونة زرق

 :التشبيه باعتبار وجه الشبه –ب 

هو الوصف الخاص الذي قصد اشتراك الطرفين فيه،  الشبه، وجه: أوال -

، وجه الشبه هو الجرأة، واإلقدام وشدة البطش، المشهورة (علي كاألسد)فقولك 

فمن أراد أن يشبه شيئا بآخر فعليه أن يطلب أمرا يشترك فيه . في األسد

 .ومركبوقد قسم البالغيون التشبيه باعتبار وجه الشبه فيه، إلى مفرد . الطرفان

وهو ما كان فيه وجه الشبه صفة، أو صفات مشتركة  :التشبيه المفرد: ثانيا -

بين شيئين ال غير، ويصار إلى هذا التشبيه عادة عند المقارنة بين حالة وحالة، 

وجهة وجهة، وصورة وصورة، دون سبغ صفات مركبة تتحد بمجموعها لتمثل 

 :حالة مركبة، ومثاله قول البحتري

 ِمنهُ قُرباً تَزدَد ِمَن الفَقِر بُعدا*** الَسماحِ َوالجوِد فَازدَد  ُهَو بَحرُ 

في هذا البيت يشبه البحتري ممدوحه بالبحر في الجود والسماح، وإذا تأملنا وجه 

الشبه في هذا البيت، رأينا أنه صفة اشتركت بين الممدوح والبحر، وهي صفة 

 :ومثله أيضا قول امرئ القيس. الجود

 َموجِ البَحِر أَرخى ُسدولَهُ َعلَيَّ بِأَنواعِ الُهموِم ِليَبتَليَولَيٍل كَ 

يشبه امرؤ القيس، الليل في ظالمه، وهوله بموج البحر، وأن هذا الليل أرخى 

وإذا . حجبه عليه مصحوبة بالهموم وباألحزان، ليختبر صبره وقوة احتماله

ل وموج البحر، في صفتين تأملنا وجه الشبه في هذا البيت، رأينا أنه اشتراك اللي

 .هما الظلمة والروعة، وكون التشبيه مفردا ال يمنع من تعدد الصفات المشتركة
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والمركب ما كان وجه الشبه فيه، صورة منتزعة من  التشبيه المركب،: ثالثا -

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم يَْحِملُوَها َكَمثَلِ ﴿: متعدد كقوله تعالى اْلِحَماِر يَْحِمُل  َمثَُل الَِّذيَن ُحم ِ

فالشبه منتزع من أحوال الحمار، وهو أنه يحمل األسفار (. 7الجمعة)﴾أَْسفَاراً 

التي هي أوعية العلوم، ومستودع تمر العقول، ثم ال يحس بما فيها، وال يشعر 

بمضمونها، وال يفرق بينها وبين سائر األحمال التي ليست من العلم في شيء، 

بسبيل، فليس له مما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه، ويكد  وال من الداللة عليه

جنبيه، فهو كما نرى مقتضى أمور مجموعة ونتيجة ألشياء ألفت وقرن بعضها 

 .إلى بعض، ومثله قول السري الرفاء

 َغِرقَْت في صحيفٍة َزرقاءِ *** وكأنَّ الِهالَل نوُن لَُجيٍن 

مقوسا، وهو في السماء  في هذا البيت يشبه السري حال الهالل أبيض لمعا

فوجه الشبه هنا، صورة . الزرقاء، بحال نون من فضة غارقة في صحيفة زرقاء

 .منتزعة من متعدد، وهو وجود شيء أبيض مقوس في شيء أزرق

 :ويصطلح على التشبيه المركب بتشبيه التمثيلي أة التشبيه التمثيلي

التفصيِل الذي يحتاُج إلى أبلُغ من غيره، لما في وجهِه من : تشبيهُ التمثيل  -*

يرفُع قدرها، ويضاعُف : إمعاِن فكٍر، وتدقيِق نظٍر، وهو أعظُم أثراً في المعاني

ا كان أوجَع، أو  ً كان أوقَع، أو ذمًّ قواها في تحريِك النفوس لها، فإْن كان مدحا

 بُرهانا كان أسطَع، ومن ثَمَّ يحتاُج إلى كد ِ الذهِن في فهِمه، الستخراجِ الصورةِ 

َن  ِ يٍة، لتكو  يٍة كانْت أو غيَر حس ِ دةٍ، حس ِ  -( وجهَ الشبهِ )المنتزَعة من أموٍر متعد ِ

 (:8)كقول الشاعر 

ِ مرتِعِش   والحِت الشمُس تحكي عند مطلِعها مِرآةَ تبٍر بدْت في كف 

فمث َل الشمَس حين تطلُع حمراًء المعةً مضطربةً، بمرآةٍ من ذهٍب تضطرُب في 

ِ ترتِعشُ   .كف 

 :وتشبيهُ التمثيل  نوعان  

لُوا التَّْوَراةَ ثُمَّ لَْم : )ما كاَن ظاهَر األداةِ، نحو قوله تعالى  -األولُ  َمثَُل الَِّذيَن ُحم ِ

لوا : فالمشبَّهُ [ 7/الجمعة( ]يَْحِملُوَها َكَمثَِل اْلِحَماِر يَْحِمُل أَْسفَاًرا  هُم الذين ُحم 

الذي يحمُل الكتَب النافعةَ، دوَن ( الحمارُ )هُ به والمشبَّ : التوراةَ ولم يعقلوا ما بها

الهيئةُ الحاصلةُ مَن التعِب في حمِل )استفادتِه منها، واألداةُ الكاُف، ووجهُ الشبَِّه 

 .النافعِ دوَن فائدةٍ 

كقولَك للذي يترد دُ في الشيء بيَن أن يفعلَهُ، وأال  : ما كاَن خفيَّ األداةِ  -الثاني

ُر أخَرىأراَك تق)يفعلَهُ  ُم ِرجالً وتُؤخ ِ ، إِذ األصُل أراَك في ترددَك مثَل َمْن ( د ِ
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ُرها مرة ًأخرى، فاألداةُ محذوفة ، ووجهُ الشبِه هيئةُ  م ُرجالً مرةً، ثم يؤخ  يقد ِ

 .ِم واإلحجاِم المصحوبيِن بالَشكَ اإلقدا

هما َعَدم أو الشَّبَه   وَوْجه التشبيه أداة ذكر باعتبار التشبيه تقسيم -ج ْكر   :ذ 

 ذكرها، وعدم الل فظ في التشبيه أداة بذكر تتعل ق مختلفة ألحوال التشبيه يتعر ض

 .ذكره وعدم اللفظ في الشبه وجه وذكر

ن البيانيين، عن مصطلحات خمسة األحوال هذه عن وينتج  ثالث منها تتكو 

 .ُصور

 أدوات من أداة   فيه ذكرت الذي التشبيه وهو" المرسل التشبيه: "األول المصطلح

 .التشبيه

 أدوات من أداة   فيه تُْذَكرْ  لم الذي التشبيه وهو" المؤكَّد التسبيه: "الثاني المصطلح

 .التشبيه

 .الشبه وجه فيه ذُِكرَ  الذي التشبيه وهو" المفص ل التشبيه: "الثالث المصطلح

 .الشبه َوْجه فيه يُْذكر لم الذي التشبيه وهو" المجمل التشبيه: "الرابع المصطلح

 التشبيه، أداة فيه تُذْكر لم الذي التشبيه وهو" البليغ التشبيه: "الخامس المصطلح

ً  فيه يُْذَكر ولم  .الشبه وْجه أيضا

 بمقتضى صور، ثالثُ  الخمسة المصطلحات هذه من العملي   التطبيق في ويتألف

 :التداخل طبيعة

 وهي ذَكُروا، ما على األبلغي ة درجة في الدُّْنيا الصورة وهي :األولى الصورة

 ".ُمفَص الً  ُمْرسالً " فيها كلُّه التشبيه يكون التي

 خالد  : "قولنا مثل معاً، الشبه ووجه التشبيه أداة فيه ذُكرت الذي التشبيه هو: أي

 ".والبأس الشجاعة في كاألسد

 ذكروا، ما على األبلغية درجة في الوسطى الصورة وهي :الثانية الصورة

 :وْجَهين على وتأتي

 لم لكن التشبيه، أداة فيه ذكرت: أي" ُمْجمالً  ُمْرسالً " كلُّه التشبيه يكون أن( 4)

 ".كاألسد خالد: "قولنا مثل الشبه، وجه فيه يذكر

 لكن التشبيه، أداة فيه تُذَكرْ  لم: أي" مفص الً  مؤك داً " ُكلُّه التشبيه يكون أن( 5)

 ".والبأس الشجاعة في أَسد   خالد: "قولنا مثل الشبه، وجه فيه ذُِكر

 وهي ذكروا، ما على األبلغي ة درجة في العليا الصورة وهي :الثالثة الصورة

 ولم التشبيه، أداة فيه تُْذَكرْ  لم: أي" ُمْجمالً  مؤك داً " فيها ُكلُّهُ  التشبيه يكون التي

 ".أسد خالد: "قولنا مثل. الشبه وْجهُ  فيه يُْذكر

ى  ".البليغ التَّْشبِيهَ ": الصورة هذه وتَُسمَّ
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 :أمثلة

 قول" ُمفَص الً  ُمْرَسالً " فيها التشبيه يكون التي األولى الصورة أمثلة من* 

 :الشاعر

ْيفِ  ِمثْلُ  اْلعُْمرُ *  *إقَاَمة لَهُ  لَْيسَ  َكالطَّْيفِ *  أَوْ  الضَّ

 .ُمَشب ه: اْلعُْمرُ 

 .التشبيه أداة: مثل

 .به مشبَّه: الطيف - الضيف

 .الشبه وجه: إقامة له لْيسَ 

 ".مفص ل مرسل  " تشبيه هذا

 مرسالً " أو مفص الً  مؤك داً " فيها التشبيه يكون التي الثانية الصورة أمثلة ومن* 

 :المعتز   ابن قول" مجمالً 

ابِ  َحدَائِدُ  َجلَتْهُ  ر  *  ِدينَا اْلُمنِيَرةَ  الشَّْمسَ  َوَكأَنَّ *  *الضَّرَّ

 .صقلته: أي: َجلَتْه

اب  .النُّقود يَْطبَعُ  الذي: أي: الضرَّ

 .التشبيه أداة: كأن

 .المشبَّه: المنيرة الشمس

اب حدائد جلته ِدينار    .به مشب ه: الضر 

 .الشبه وجه فيه يذكر ولم التشبيه أداة فيه ذكرت" مجمل مرسل" تشبيه هذا

 .هللا على المتوك ل المؤمنين أمير يمدح البحتري وقول

ً  النَّبِي   َعم ِ  اْبنَ  يَا* ً  قَُرْيٍش  َكى* أَزْ  ويَا َحق ا ً  نَْفسا ً  َودينا  *َوِعْرضا

ً  النَّاسُ  وأْصبَحَ  َسَماءً  ـتَ *  فَأْصبَْحـ واْلعُلُو ِ  باْلفَْضلِ  بِْنتَ *  أَْرضا

 .ُمَشبَّه: الممدوح

 .مذكورة غير التشبيه وأداة به، مشبَّهُ : سماءً 

 .الشبه َوْجهُ : واْلعُلُو بالفضل

 .التشبيه أداة فيه تُذَْكرْ  ولم الشبه، وجه فيه ذكر" مفص ل مؤك د" التشبيه هذا

 مؤك داً " فيه التشبيه يكون الذي" البليغ التشبيه" الثالثة الصورة أمثلة ومن* 

اِهي القاسم أبي الشاعر قول" مجمالً   :حسناوات يصف الز 

ً  وِمْسنَ *  أَِهلَّةً  واْنتَقَْبنَ . بُدُوراً  َسفَْرنَ *  *َجآِذراً  واْلتَفَتْنَ . ُغُصونا

 التشبيه أداة فيها يُذَكرْ  لَمْ  إذْ  البليغ، التشبيه من هي تشبيهات أربعة البيت هذا في

 .الشَّبه وْجهُ  وال

 .واختياالً  تبْختُراً  تمايَْلنَ : أي: ِمْسنَ 
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 الجآذر، عيون تعجبهم والعرب الوحشية، البقرة ولد وهو" ُجْؤذُر" جمع: جآِذراً 

 .بها فَيَُشب ِهون

 :اآلخر وقول

 *األْسفَارِ  ِمنَ  َسفَر   أَْعَماُرُكمْ *  إِنَّما ِعَجاالً  َمآِربَُكمْ  فَاْقُضوا*

 التشبيه، أَداة فيه تذكر لم الذي البليغ التشبيه طريقة على بالسَّفر، األعمار شب ه

 .الشبه وجه وال

 (:جاهلي شاعر) األكبر المرق ش وقول

 *َعنَم   األَُكف ِ  َوأَْطَرافُ  نِير  *  دَنَا واْلُوُجوهُ . ِمْسك   النَّْشرُ *

 التشبيه أداة فيها يذكر لم إذْ  البليغ، التشبيه من هي تشبيهات ثالثة البيت هذا في

 .الشبه وْجهُ  َوال

 .الطيبة الرائحة: النشر

 شبَّه الشاعر أن   ويبدو ِخَضاب، يُتََخذُ  قِْرِمِزي ة، أزهار له أملس نبات: اْلعَنَم

 أن ه ال البليغ، التشبيه طريقة على النبات هذا بأزهار َصَواحبه أكف   أطراف

بة أن ها اعتبر  أْزهارُ  األُكف   وأطراف: كالمه وتقدير األزهار، هذه بِصْبغ مخض 

 .َعنَم

 أنَّ  اد عاء في واإِلغراق المبالغة على يعتَِمد البليغ التشبيه أن   البيانيون ويرى

 .الش به وْجهُ  وال التشبيه، أداة فيه تُْذَكرُ  ال لذلك نَْفسه، به المشبَّهُ  هو المشبَّه

 والشعراء، األدباء من اْلُمِجيدين لتسابق واسعٍ  مجالٍ  ذو البليغ التشبيه أن   ويرون

 .منه بديعة روائع وانتقاء
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 *******************علم ُالبديع********************

 

 :تمهيد

 .الُموَجدُ على غير ِمثَال سابق الُمْختَرعُ : لغةً : البديعُ 

 .دَعه، اخترَعه ال َعلَى ِمثال بَدَع الشيء وأبْ : وهو مأخوذ وُمْشتَق  من قولهم

 ً الوجوه والمزايا التي تزيد الكالم حْسناً وطالوةً،  هو علم  يُْعرُف به: و اصطالحا

داللته على  مع ُوضوح ،اً، بعدَ ُمطابقته لمقتضى الحالوتكسوه بهاًء ورونق

 .المراد لفظاً ومعنى

 .هجرية 551وواضعه عبد هللاُ بُن المعتز العبَّاسي المتوفى سنة 

 .اثم اقتفى أثره في عصره قُدَامةُ بن جعفر الكاتب فزاد عليه

ثم أل ف فيه كثيروَن كأبي هالل العَْسكِري وابن رشيق الِقيَرَواني، وصِفى  الدين 

ن َزادُوا في أنواعه، ونظموا فيها قصائد  ة الحموي، وغيرهم ممَّ الِحل ي، وابن ِحجَّ

 (.بالبديعيَّات)تُعرف 

  أثُر علم البديع في الكالم: 

تزيين األلفاظ أو المعاني بألواٍن بديعٍة من الجمال اللفظي  يهدف علم البديع إلى

وهو أثره الظاهر وقد يتجاوز الوظيفة التزيينية إلى وظائف  .أو المعنوي

 .تواصلية وحجاجية داعمة

وينقسم علم البديع إلى قسمين محسنات معنوية، ومحسنات لفظية، و تحت كل 

 .أهم  تلك المحسناتقسم عدد من المحسنات البديعية، وفيما يأتي 

 

نات  المعنوية**********  *************في المحس  

  

  :الطباقُ  /1

حقيقي  : هو الجمُع بين لفظين متقابليِن في المعنى، وهو نوعانِ : تعريفُه -

 واعتباريُّ 

 :فالتقابل الحقيقيُّ هو أنواع  

 .سورة النجم ( 16) ﴾َوأَنَّهُ ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى﴿: تقابُل تضاد ٍ ،نحو قوله تعالى  -

قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن .... ﴿: تقابُل إيجاٍب وسلٍب، نحو قوله تعالى  -

 لزمرسورة ا( 7) ﴾َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن إِنََّما يَتَذَكَُّر أُْولُوا اأْلَْلبَابِ 

سورة ( 47) ﴾َوَما يَْستَِوي اأْلَْعَمى َواْلبَِصيرُ ﴿: تقابُل عدٍم وملكٍة ، كقوله تعالى  -

 فاطر
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 (أبو الحسِن صفيُّ رسوِل هللا ملسو هيلع هللا ىلص وابنُهُ حبيبُه :) تقابُل تضايٍف كقولك  -

ًّ ،كقوله تعالى  -والثاني  سورة ( 11) ﴾َوأَْحيَاَوأَنَّهُ هَُو أََماَت ﴿: تقابالً اعتباريا

 النجم

   باق  :صوُر الط  

 :يكوُن الطباُق بين 

ُل َواآْلِخُر َوالظَّاِهُر َواْلبَاِطُن َوُهَو بُِكل ِ َشْيٍء ﴿: نحو قوله تعالى -اسميِن  - ُهَو اأْلَوَّ

 ﴾.....َوتَْحَسبُُهْم أَْيقَاًظا َوهُْم ُرقُود  ﴿:سورة الحديد ، وكقوله تعالى ( 6) ﴾َعِليم  

 .سورة الكهف ( 48)

سورة النجم ، ( 16) ﴾َوأَنَّهُ ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى﴿: نحو قوله تعالى  -فعليِن  -

 .سورة األعلى ( 46) ﴾ثُمَّ اَل يَُموُت فِيَها َواَل يَْحيَى﴿: وكقوله تعالى

َجاِل َولَُهنَّ ِمثُْل الَِّذي َعلَْيِهنَّ بِاْلَمْعُرو.. ﴿: نحو قوله تعالى  -حرفيِن  - ِف َوِللر ِ

ُ نَْفًسا إاِلَّ  ﴿: سورة البقرة، وقوله تعالى ( 558) ﴾...َعلَْيِهنَّ دََرَجة   الَ يَُكل ُِف َّللا 

 .سورة البقرة ( 583) ﴾....ُوْسعََها لََها َما َكَسبَْت َوَعلَْيَها َما اْكتََسبَتْ 

ُ فََما لَهُ ِمْن  َوَمن..... ﴿: نحو قوله تعالى  -لفظيِن مْن نوعيِن مختلفيِن  - يُْضِلِل َّللاَّ

أََو َمن َكاَن َمْيتًا ﴿: سورة الزمر ، بين فعل واسم، وكقوله تعالى ( 63) ﴾َهادٍ 

 .سورة األنعام، بين اسم وفعل ( 455) ﴾...فَأَْحيَْينَاهُ 

   ينقسُم إلى قسميِن طباُق إيجاٍب وطباُق سلِب     :أقساُم الطباق: 

داِن إيجاباً وسلباً ، نحو قوله : طباُق اإليجاب   - هو ما لم يختلْف فيه الض ِ

ن  ﴿: تعالى  قُِل اللَُّهمَّ َماِلَك اْلُمْلِك تُْؤتِي اْلُمْلَك َمن تََشاء َوتَنِزُع اْلُمْلَك ِممَّ

 ﴾ِدير  تََشاء َوتُِعزُّ َمن تََشاء َوتُِذلُّ َمن تََشاء بِيَِدَك اْلَخْيُر إِنََّك َعلََى ُكل ِ َشْيٍء قَ 

َوتَْحَسبُُهْم أَْيقَاًظا َوهُْم ُرقُود  ﴿: سورة آل عمران ، وكقوله تعالى ( 53)

 .سورة الكهف ، ففيهما تطابق  إيجابي  بين هذه المذكوراِت ( 48) ﴾....

هو ما اختلف فيه الضداِن إيجاباً وسلباً، بحيُث يجمُع بين : طباُق السَّلب   -

ما مثبت  مرةً، واآلخُر منفي  تارةً أخرى، فعليِن من مصدٍر واحِد ، أحدهُ 

يَْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َوالَ يَْستَْخفُوَن ﴿: في كالٍم واحٍد ، نحو قوله تعالى 

 ِ يَْعلَُموَن َظاِهًرا ﴿: سورة النساء ، ونحو قوله تعالى ( 408) ﴾.....ِمَن َّللا 

َن اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوُهْم َعِن اآْلِخَرةِ هُ  سورة الروم ، ونحو ( 5) ﴾ْم َغافِلُوَن م ِ

ْن ُهَو قَانِت  آنَاء اللَّْيِل َساِجدًا َوقَائًِما يَْحذَُر اآْلِخَرةَ َويَْرُجو ﴿: قوله تعالى  أَمَّ

َرْحَمةَ َرب ِِه قُْل َهْل يَْستَِوي الَِّذيَن يَْعلَُموَن َوالَِّذيَن اَل يَْعلَُموَن إِنََّما يَتَذَكَُّر 

 سورة الزمر( 7) ﴾اأْلَْلبَابِ أُْولُوا 

، نحو قوله تعالى  - ، واآلخُر نهى  اتَّبِعُواْ َما أُنِزَل إِلَْيُكم ﴿: أو أحدُهما أمر 
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ا تَذَكَُّرونَ  َّبِعُواْ ِمن دُونِِه أَْوِليَاء قَِليالً مَّ ب ُِكْم َوالَ تَت ن رَّ سورة ( 6) ﴾م ِ

( 11) ﴾..النَّاَس َواْخَشْونِ  فاَلَ تَْخَشُواْ .. ﴿: األعراف ، ونحو قوله تعالى 

 ةسورة المائد

   ويلحُق بالطباق  شيئان: 

ِ َوالَِّذيَن َمعَهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ﴿: نحو قوله تعالى  -أحدهما  ُسوُل َّللاَّ د  رَّ َحمَّ مُّ

سورة الفتح ،فإن الرحمة سببية  عن الليِن ،الذي هو ضدُّ ( 57) ﴾...ُرَحَماء بَْينَُهْم 

 لشدةِ ا

ى إيهاَم التضاد ِ ،وهو أن يجمَع بين معنييِن غيَر متقابليِن عبَّر  -والثاني  ما يسمَّ

 :عنهما بلفظيِن يتقابُل معناُهما الحقيقياِن، نحو قول دعبل

 ضِحَك المشيُب برأِسه فبكى... ال تعَجبي يا َسْلُم من رجٍل 

كاَء ، ولكنَّ معنييهما الحقيقيِن والشاهدُ أنَّ المرادَ بالضحك ِفي البيت ال يضادُّ الب

 .متضاداِن 

 المقابلةَ  /9

ً : تعريفها       ؤتَى بمعنيين متوافقيِن أو هي أن ي: لغةً المواجهةُ ،واصطالحا

 الترتيِب،أو مجموعةُ كلماٍت ضدَّ متوافقٍة، ثم يؤتَى بما يقابُل ذلك على  معانٍ 

 .ى التوالي كلماٍت في المعنى عل مجموعةِ 

  ٌصورُها خمسة: 

فَْليَْضَحُكواْ قَِليالً َوْليَْبُكواْ َكثِيًرا ﴿: مقابلةُ معنييِن بمعنييِن ، كقوله تعالى  -

 .سورة التوبة ( 85) ﴾يَْكِسبُونَ َجَزاء بَِما َكانُواْ 

يَأُْمُرُهم بِاْلَمْعُروِف َويَْنَهاُهْم َعِن ... ﴿: مقابلة ثالثٍة بثالثٍة ، نحوقوله تعالى  -

ُم َعلَْيِهُم اْلَخبَآئَِث اْلُمن سورة ( 475) ﴾......َكِر َويُِحلُّ لَُهُم الطَّي ِبَاِت َويَُحر ِ

 .عراف األ

ا َمْن أَْعَطى َواتَّقَى  ﴿: مقابلةُ أربعٍة بأربعٍة ، كقوله تعالى  - َوَصدََّق ( 7)فَأَمَّ

ُرهُ ِلْليُْسَرى ( 3)بِاْلُحْسنَى  ا َمْن بَِخلَ ( 5)فََسنُيَس ِ َوَكذََّب ( 8)َواْستَْغنَى  َوأَمَّ

ُرهُ ِلْلعُْسَرى ( 7)بِاْلُحْسنَى   . ﴾[ 40-7/الليل( ]40)فََسنُيَس ِ

 :وكقوِل الشاعر أبي تمام

ةً كاَن قُْبُح الجْور يُْسِخُطها  ْصبََح ُحْسُن العَْدل يُْرِضيهادْهًرا فأ… …يَا أمَّ

 :خمسٍة بخمسٍة ، قال المتنب ِي  مقابلةُ 

بحِ يُغري بيَسَوادُ الل ْيِل يَشفَُع لي َوأنأُزوُرُهْم وَ   ثَني َوبَيَاُض الص 
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جمع في هذا البيت بين خمس مطابقات الزيارة واالنثناء وهو االنصراف 

والسواد والبياض والليل والصبح والشفاعة واإلغراء ولي وبي ومعنى 

، أزورهم والليل لي شفيع:المطابقة في الشعر الجمع بين المتضادين، يقول 

ألنه يسترني عنهم وعند االنصراف يشهرني الصبح ،وكأنه يغريهم بي حيث 

 يريهم مكاني

 :تٍة بستٍة ،قال عنترةُ العبسيُّ مقابلةُ س -

 وفي ِرْجِل حر  قيدُ ذُل ٍ يَشينهُ ... على رأِس عبٍد تاُج ِعز ٍ يزينهُ 

 

  :التوريةُ  /3

يُت الخبَر توريةً  -لغةً : تعريفُها  ، ور   .إذا سترتُه، وأظهرُت غيره : مصدر 

 ً ً مفرداً له معنيان: واصطالحا أحدُهما قريب  غيُر ; هي أن يذُكَر المتكلُم لفظا

ُُ اللفِظ عليه  مقصوٍد وداللةُ اللفِظ عليه ظاهرةُ، واآلخُر بعيد  مقصود ، وداللةُ

أنه يُريدُ المعنَى القريَب، وهو إنَّما يُريدُ المعنى البعيدَ : عُ َخِفيَّة ، فيتوهَُّم السَّام

َوهَُو :)بقرينٍة تشيُر إليه وال تُظهُره، وتستُره عن غير المتيقِظ الفِطِن،كقوله تعالى

، أراد [ 30: سورة األنعام، اآلية(]الذي يَتََوف اُكم باللْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُْم بالنََّهارِ 

يِت التَّوريةُ بقوله جرح تم معناهُ البعيدُ، وهو ارتكاُب الذنوِب، وألجِل هذا ُسم ِ

 .إيهاماً وتخييال ً 

 :وهي تنقسُم إلى قسمين  

كقول الخليل لما سأله : وهي التي لم تقترْن بما يالئُم المعنيين: مجردة   -(4)

يِن، وكقوله تعالى -« هذه أختي»فقال : الجبار عن زوجته َوهَُو : )  أراد أخوةَ الد ِ

يريدُ بجرحتم [( 30/عاماألن]الَِّذي يَتََوفَّاُكْم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما َجَرْحتُْم بِالنََّهاِر 

 .المعاصي 

وهي التي اقترنْت بما يالئُم المعنى القريَب، وسميْت بذلك : مرشَّحة   -( 5)

، ى به، فإذا ذك لتقويتِها به، ألنَّ القريَب غيُر مراد، فكأنهُ ضعيف  ر الزُمه تقوَّ

 :ل ابن نباتة ووقنح

ا إلى الحرِب غارةً   دعوني فإني آكُل العيَش بالجْبنِ  أقوُل وقد شنو 

العيُش والجبُن ، فالعيُش يعني الخبز ويعني الحياة ، والجبُن يعني : الشاهدُ فيه 

 .، ويعني الخَوُر عكُس الشجاعِة المصنوع من اللبن 

 :أو كقول بعضهم  
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 فكْم مْن لحيٍة ُحلقْت بموَسى  عُت فيه جميَع ماليفإْن ضي

ى به وهو  فيه التورية المرشحة، بذكر اللحية والحلق، وهما يناسباِن المورَّ

ى عنه االسُم المذكورُ « موسى الحديدِ »  .والمورَّ

 :ُحْسُن التعليل   /1

هو أن ينكَر األديُب صراحةً، أو ضمناً، علةَ الشيِء المعروفِة، ويأتي : تعريفُه 

، ومشتملة  على دقِة النظِر، بحيُث  بعلٍة أخرى أدبيٍة طريفٍة، لها اعتبار  لطيف 

يد عي لوصٍف عل ةً مناسبةً : تناسُب الغرَض الذي يرمي إليه، يعني أنَّ األديبَ 

افةً، فيزداد بها المعنى المرادُ الذي يرمي إليه غيَر حقيقيٍة، ولكنَّ فيها حسناً وطر

 :وشرفاً ،كقول المعري في الرثاءجماالً 

 ولكنها في وْجهِه أثُر اللَّطم وما كْلفةُ البَْدر الُمنير قديمةً 

يدَّعي : شمَل كثيراً من مظاهر الكون، فهو لذلك( المرثي)أنَّ الحزَن على : يقصدُ 

ليسْت ناشئةً عن سبب ( على وجهه من ُكدرةوهي ما يظهر )أنَّ ُكلفة البدر 

ٍ، وإنما هي حادثة  من  ( .أثر اللطم على فراِق المرثي) طبيعي 

 :ومثله قول الشاعر اآلخر

 إال ِلفُْرقَِة ذَاَك اْلَمْنَظر اْلَحَسن… …أَما ذُكاُء فَلْم تَْصفَرَّ إذْ َجنََحْت 

يب للسبِب المعروِف ولكنها أنَّ الشمَس لم تصفرَّ عند الجنوحِ إلى المغ: يقصدُ 

 ( .فةَ أْن تفارَق وجهَ الممدوحِ اصفرْت مخا)

 :ومثله قول الشاعر اآلخر

ً ولكْن تعدَّاكم من الَخَجلِ ... ما قصَر الغَْيُث عن مصٍر وتْربتها   طبعا

 بسبقكْم فلذَا يَْجري على َمْهلِ ... وال َجَرى الن ِيُل إالَّ وهو معترف  

: ألسباَب الطبيعيةَ لقلِة المطر بمصر، ويلتمُس لذلك سبباً آخرا: ينكُر هذا الشاعرُ 

ها فضُل الممدوحِ وجودُه)وهو  ألنهُ ال ( أنَّ المطَر يخجُل أْن ينزَل بأرٍض يعمُّ

 .ُع مباراتِه في الجوِد والعطاءِ يستطي

دُ وال بدَّ في العلِة أن تكون ادعائية، ثم إنَّ الوصَف أعمُّ من أْن يكوَن ثابتاً فيقص

 .، أو غيُر ثابٍت فيرادُ إثباتُهبياُن علته

 ثابت  وغيُر ثابتٍ : وهذا الوصُف الذي يدََّعى له العلةَ واحد  من أمرين 

 :الثابُت وهو نوعان  -األولُ 

 :كقول الشاعر -وصف  ثابت  غيُر ظاهر العلَّة  -(أ)

 من أجِلها قيَل لألجفاِن أجفانُ  بيَن السيوِف وعينيها مشاركة  

 :ل الشاعر وقو

ذاره   ُحسناً فسل وا من قفاه لسانَهُ ... َزَعَم البنفسُج أنه كع 
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فخروُج ورقِة البنفسجِ إلى الخلِف ال علَّة له، لكنه ادَّعى أنَّ علَّته االفتراُء على 

 .المحبوبِ 

 :وصف  ثابت  ظاهُر العلِة، غيُر التي تذَكُر، كقول المتنبي -( ب)

 يَت قي إخالَف ما تْرجو الذ ئابُ   ْن ما به  قَتُْل أعاديه  ولك  

هم عْن  فإنَّ قتَل الملوِك أعداَءهم في العادةِ إلرادةِ هالكِهم وأْن يدفعوا مضارَّ

أنفسِهم حتى يصفَو لهم ملكُهم من منازعتِهم ، ال لما ادعاهُ من أنَّ طبيعةَ الكرِم قدْ 

هُ على قتِل أعدائِه لما ُعلم أنهُ غلبْت عليِه، ومحبَّتُهُ أْن يصدَق رجاَء الراجيِن بعثتَ 

ا غدا للحرِب غدِت الذئاُب تتوقُع أْن يتِسَع عليها الرزُق من قتالُهم، وهذا  لمَّ

ُن المبالغةَ في وصفِه بالشجاعِة على وجٍه  مبالغة  في وصفِه بالجوِد، ويتضمَّ

ٍ أي تناَهى في الشجاعِة حتى ظهَر ذلَك للحيواناِت العُجم ،فإذا غ دا للحرِب تخييلي 

رجِت الذئاُب أْن تناَل مْن لحوِم أعدائِه ،وفيه نوع  آخُر من المدحِ، وهو أنه ليَس 

 .ي القتِل طاعةً للغيِظ والحنِق ممْن يسرُف ف

 :وصف  غيُر ثابٍت، وهو نوعاِن  -والثاني 

 :ا ممكن  ، كقول مسلم بن الوليدإمَّ  -(4)

ى حِ  ...يا واِشياً َحُسنَْت فينَا إَِساَءتُهُ   ذَاُرَك إِْنَسانِى ِمَن الغََرقنَجَّ

، ولكنه لما خالفَ   الناَس فيه، عقبهُ بذكِر سببه، فاستحساُن إساءة الواشي ممكن 

 وهو أنَّ حذاره مِن الواشي منعَه من البكاِء، فسلَم إنساُن عينِه من الغرِق في

 وما حصَل ذلك فهو حسن  . الدموعِ 

 :القزويني   كقول الخطيب -وإما غير ممكن ( 5)

ْدَمتَهُ  ق  ... لَْو لَْم تكْن ن يَةُ الَجْوزاء  خ  ْقَد ُمْنتَط   لََما َرأَْيَت عليها ع 

 لممدوحِ، وهذه صفة  غيُر ممكنٍة،أن  الجوزاَء تريدُ خدمةَ ا: فقد اد عى الشاعرُ 

ر أنَّ  ً اد عاًء أدبياً مقبوالً ،إذ تصوَّ النجوَم  ولكنه عل لها بعلٍة طريفٍة، ادَّعاها أيضا

التي تحيُط بالجوزاء، إنما هي نطاق  شدَّته حولَها على نحو ما يفعُل الخدُم، 

 .ليقوموا بخدمِة الممدوحِ 

 :أسلوُب الحكيم   /5

َث المخاَطَب بغيِر ما يتوقعُ : تعريفُهُ   هو أْن تحد ِ

 :وهو ضربان  

ا أْن نتجاهَل سؤاَل المخاَطِب ، فنجيبُه عْن سؤالٍ  -األوُل  مثاله  آخَر لم يسأْله، إمَّ

ِ َولَْيَس اْلبِرُّ بِأَْن  ﴿: قوله تعالى  ِة قُْل ِهَي َمَواقِيُت ِللنَّاِس َواْلَحج 
يَْسأَلُونََك َعِن األِهلَّ

َ تَأْتُْواْ اْلبُيُوَت ِمن ُظُهوِرَها َولَِكنَّ اْلبِرَّ َمِن اتَّقَى َوأْتُواْ اْلبُيُوَت ِمْن أَْبَوابَِها َواتَّقُواْ  َّللا 

سورة البقرة ، فقد سألوا عن الهالل ما باله يبدو صغيرا ( 487) ﴾لَعَلَُّكْم تُْفِلُحونَ 
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فيكبُر ثم يعودُ كما بدأ ، فقد كان سؤالُهم عن السبِب ، وكان الجواُب عن الحكمِة 

ِ من تغيِر األهلَّ   .ة وهي مواقيُت للناِس والحج 

ْن َخْيٍر فَِلْلَواِلدَْيِن َواألَْقَربِيَن يَْسأَلُونََك َماذَا يُ  ﴿: وكقوله تعالى  نِفقُوَن قُْل َما أَنفَْقتُم م ِ

َ بِِه َعِليم   ( 547) ﴾َواْليَتَاَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّبِيِل َوَما تَْفعَلُواْ ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ َّللا 

ينفقوَن من  سورة البقرة ، فقد سألوا النبيَّ عليه الصالةُ والسالُم عن حقيقِة ما

تنبيهاً على أنَّ هذا هو األولى واألجدُر : مالهم، فأجيبوا ببياِن طُرق إنفاِق المال

 . .بالسؤال عنه

وإما أْن نحمَل كالَمه على غيِر ما كاَن يقصدُه ويريدُه ، وفي هذا  -والثاني 

َُ عنه أو يقصدَه من كالمِه ، كم ا توجيه  للمخاَطِب إلى ما ينبغي عليه أْن يسأَل

 ِ قَالُوا . «أَتَْدُروَن َما اْلُمْفِلُس » قَاَل  -ملسو هيلع هللا ىلص-في الحديث َعْن أَبِى هَُرْيَرةَ أَنَّ َرُسوَل َّللاَّ

تِى يَأْتِى يَْوَم » فَقَاَل . اْلُمْفِلُس فِينَا َمْن الَ ِدْرَهَم لَهُ َوالَ َمتَاعَ  إِنَّ اْلُمْفِلَس ِمْن أُمَّ

ةٍ َوِصيَاٍم َوَزَكاةٍ َويَأْتِى قَدْ َشتََم َهذَا َوقَذََف َهذَا َوأََكَل َماَل َهذَا َوَسفََك اْلِقيَاَمِة بَِصالَ 

دََم َهذَا َوَضَرَب َهذَا فَيُْعَطى َهذَا ِمْن َحَسنَاتِِه َوَهذَا ِمْن َحَسنَاتِِه فَإِْن فَنِيَْت َحَسنَاتُهُ 

َطايَاهُْم فَُطِرَحْت َعلَْيِه ثُمَّ ُطِرَح فِى النَّاِر قَْبَل أَْن يُْقَضى َما َعلَْيِه أُِخذَ ِمْن خَ 

فقد حمَل ملسو هيلع هللا ىلص المفلَس على غير مقصوِد المجيبيَن ، وهو المفلُس .أخرجه مسلم، «

ا اإلفالَس أهمُّ من الحسناِت ، وليس المفلَس من المال ، وذلك ليبيَن لهم أنَّ هذ

 .بكثير من ذاك 

 :اعرمثال آخر قول الش

ا نَعَى الناِعي سأَلناه خْشيةً   وللعْين خوُف البْين تَسكاُب أمطارِ … …ولمَّ

 قلنا بكل ِ فَخارِ ! فقاَل مَضى …… قلنا قََضى حاجةَ العاُلَ ! أَجاَب قضى

ا المتكل ُِم ( قَضى)فقد حمَل المخاطُب كلمةَ  على إنجاِز الحوائجِ وقضائِها ، أمَّ

وحملَها المخاطُب ( ماتَ )أرادَ المتكل ِم ( مَضى)وله فقصدَ منه الموت َ ، وكذلك ق

 .الفضِل ، ولم يدْع ألحٍد شيئاً على أنه ذهَب ب

ا توجه خالد بن الوليد رضي هللا عنه لفتح الحيرةِ أتى إليه من قِبَل أهلها رجل و لمَّ

على : عالم أنت؟ فأجاب: في ثيابي فقال: فيم أنت؟ قال: ذو تجربة، فقال له خالد

اثنتان وثالثون، فقال أسأَلك عن شيٍء وتجيبني : كم ِسنُّك؟ قال: رض؛ فقالاألَ 

 .إِنما أَجبُت عما سأَلتَ : بغيره؟ فقال

 .إني أمين  ، وثقةُ الناس بي عظيمة  : كْم رأُس مالَك؟ فقال: ومثلهُ قيل لتاجٍر  

 .َحةَ ال شيَء يعادُل الص ِ : ما ادخرَت مَن الماِل ؟ فقال : وسئَل أحدُ العمال 

 


