
نشأت البالغة من دراسة المميزات التي يفوق بها بيان بيانا، : نشأة البالغة

 .وفاق بها القرآن سائر البيان

فنشأة البالغة جاءت مع اإلحساس األول بتفوق القرآن على سائر البيان، واإلذعان 

له، واإلقرار بقوته، سواء آمن المذعن، مثل الصحابة، أم كفر األبعد، مثل الوليد بن 

وهللا ما فيكم رجل أعلم باألشعار مني، وال أعلم برجز وال : "المغيرة الذي قال فيه

جن، وهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ووهللا إن لقوله الذي بقصيدة مني وال بأشعار ال

يقول حالوة، وإن عليه لطالوة، وإنه لمثمر أعاله، مغدق أسفله، وإنه ليعلو وما يعلى 

 ".وإنه ليحطم ما تحته

فعلم البالغة هو الوسيلة التي نستظهر بها تفوق كالم على كالم : مفهوم البالغة

الكالم وأحسنه ثانيا، ولها تعريف اصطالحي، عني بالغرض أوال، ونبلغ بها أصوب 

 .الثاني للبالغة

 .هي موافقة الكالم لمقتضى الحال فالبالغة

وذلك بأن يأن المتكلم بما يوافق المقام؛ فيهنئ في مقام التهنئة، ويشجع في مقام 

 .التشجيع، ويؤنس في مقام يحتاج ذلك، وهكذا

مقتضى )م إنهما بليغ، يشترط له موافقة المقام حتى يقال عن الكال: شروط البالغة

 .، مع الفصاحة(الحال

 -1: يشترط لفصاحة الكالم خلوه من أربعة عيوب، هي: شروط فصاحة الكالم

 .فصاحة كلماته، وهو أهمها -4التعقيد المعنوي،  -3التعقيد اللفظي،  -2تنافر الكلمات، 

تنافر -1: أربعة، هييشترط لفصاحة الكلمة شروط : شروط فصاحة الكلمة

مخالفة القياس  -4الغرابة في االستعمال،  -3الكراهة في السمع،  -2الحروف، 

 .الصرفي، وهو أهمها

هو أهم شرط يلزم طالَب البالغة تحصيلُه؛ ليبلغ درجة سنية في قالقياس الصرفي 

 . البالغة

األمر على طالب البالغة أن يفرق بين المهزتين، و :همزة الوصل وهمزة القطع

 .يسير

، (للدعي)اسم، واست، وابن وابنة وابنم : همزة الوصل تكون في أسماء معدودة، هي -

 .للقسم، وتسمى األسماء العشرة( ايمن)وامرؤ وامرأة، واثنان واثنتان، وايم 



اكتب واقرأ، وفي الماضي واألمر : تكتب الهزة وصال في فعل األمر من الثالثي، نحو -

استقرى : امتَحَن وامتِحن وامتحان، ونحو: والسداسي، نحووالمصدر من الخماسي 

 .واستقراء( بحذف العلة مع المذكر)واستقر

من المسائل المهمة التي تلزم طالب البالغة، العلُم بالمصادر ومعانيها، ال : المصادر

 .سيما أشهرها

 .ِجَماًعا، وأَبََق إِبَاقًا أَبى إباًء، ونَفَر نِفَاًرا، وَجَمعَ : ، نحو(فِعَال)قياس مصدره : االمتناع

 .َجاَل َجَواَلنًا، وَغلَى َغلَيَانًا: ، نحو(فَعَاَلن)قياسه : التقلُّب

 .ِواَلية، وِسفَاَرة ، وِتَجاَرة، َوِعَرافَة، وِصحافة: قياسها فِعَالَة، نحو: الِحرفة والوالية

 .، وَمَرض وَعَرجرَمد وَصَمم: ُسعال، وزكام، ونحو: قياسه فُعال وفَعَل، نحو: الداء

 .ُصَراخ، وُعواء، وَصهيل، وَنِهْيقًا، وَزئِْير: الصوت قياسه الفُعَال والفَِعْيل، نحو

 .َجلََس َجْلَسة، وأََكَل أَْكلَة: من الفعل الثالثي على وزن فَْعلَة، نحو(: الواحدة)الَمرة 

ذا قتلتم فأحسنوا إ: "َجلََس ِجْلَسة، وفى الحديث: مصدر على وزن فِْعلَة، نحو: الهيئة

 ".الِقتْلَة

هو أن يُزاد على اللفظة ياء مشددة، وتاء التأنيث، كالحرية، : المصدر الصناعى

 .والوطنية، واإلنسنانية، والهَمِجيّة، والمدَنية

هما اسمان َمُصْوَغان لزمان وقوع الفعل أو مكانِه، وهما من : اسما الزمان والمكان

إن كان المضارع مضموَم العين، أو مفتوَحها، أو معتلَّ الالم ، (َمْفعَل)الثالثّىِ على وزن 

 .مطلقا، كَمْنَصَر، وَمْذَهَب، َوَمْرَمى، وَمْوقَى، وَمْسعَى، وَمقَاَم، وَمَخاف، وَمْرَضى

وعلى َمْفِعل بكسر العين، إن كانت عين مضارعه مكسورة، أو كان مثاالً مطلقاً فى غير 

 .وَمْوِعد، وَمْيِسر، وَمْوِجل معتل الالم، كَمْجِلس، وَمبيع،

: هو اسم َمُصوغٌ من مصدر ثالثّى، ِلما وقع الفعل بواسطته، وله ثالثة أوزان: اسم اآللة

ِمفتاح، وِمنشار، وِمقراض، وِمْحلَب، وِمبرد، وِمْشَرط : ِمْفعال، وِمْفعل، وِمْفعلة، نحو

 .وِمكنَسة، وِمقرعة، وِمصفاة

ة، ة فنقول لمحطة الوقود َمَضخَّ ّخِ ِمَضخَّ  .وآللة الضَّ

 .من أهم ما يلزم طالب البالغة حتى يكون بليغا، ويكون لكالمه القبول :العدد والمعدود

 .سبع ليال وثمانية أيام، ولياٍل عشرٍ : من ثالثة إلى عشرة يخالف العدد معدوده، نحو -



: القاعدة، نحومن أحد عشر إلى تسعة عشر توافق العشرة المعدود وتبقى األخرى على  -

 .أحد عشر كوكبا، وإحدى َعَشَرةَ نجمةً، وتسعة عشر َملًَكا، وأربعة عشرة سنة

 .ما بعد العشرين األرقام على القاعدة دائما في المخالفة -

 (أقسامها)علوم البالغة 

 :علوم البالغة ثالثة هي

المعنى الذي يريده  وهو العلم الذي يحترز به عن الخطأ في تأديه: علم المعاني-1

 .المتكلم، إليصاله إلى ذهن السامع

زهو العلم الذي يحترز به عن التعقيد المعنوي؛ أي عن أن يكون الكالم  :علم البيان-2

 . غير واضح الداللة على المعنى المراد، ويستفاد به تقوية المعنى

 .نةما يراد به تحسين الكالم عرضيا، بإخراجه في صورة حس :علم البديع-3

 :أهم مؤلفات البالغة

 (.هـ202)ة معمر بن المثنى دأبو عبي مجاز القرآن -1

 (.هـ222)البيان والتبيين ألبي عمرو الجاحظ  -2

 (.هـ272)تأويل مشكل القرآن البن قتيبة الدينوري  -3

 (.هـ292)البديع البن المعتز  -4

 (.هـ337) جعفر بن قُدامةل الشعر نقد -2

 (.ه 392) العسكري هالل ألبيالصناعتين كتاب  -2

 (هـ 471) الجرجاني القاهر عبدل اإلعجاز دالئلوالبالغة  أسرار -7

 (.هـ739)للخطيب القزويني  التلخيص اإليضاح -2

 (.ه 911) لسيوطيل الجمان عقودمنظومة  -9

العلم الذي تُعرف به  ةعلى تسمي علماء البالغةاتفق : مفهوم علم المعاني والتعريف به

 -موضوعه و، (علم المعاني)باسم : يُطابُق اقتضاء الحال أحوال اللّفظ العربي التي بها

التي هي األغراض المقصودةُ للمتكلّم،  ،إفادتُه المعاني الثَّواني اللَّفُظ العربي، من حيثُ 

من جعل الكالم مشتمال على تلك اللَّطائف والخصوصيّات، التي بها يُطابُق ُمقتضى 

 .الحال

ة هللا به من جودة السبَّك، و وفائدته ُحسن معرفة إعجاز القرآن الكريم، من جهة ماخّصِ

كيب،  ،ولُطف اإليجاز ،الوصف، وبَراعة التَّراكيب وما اشتمل عليه من ُسهولة الترَّ

إلى غير ذلك من محاسنه التي اقعدت  -وجزالة كلماتهن وُعذوِبة ألفاظه وسالمتها 



والوقوف على أسرار ، ُهم أمام فصاحته وبالغتهرَت عقولالعرب عن مناهضته، وحا

 .البالغة

احتدم ؛ حيث (هـ 471)واضعه الشيخ عبد القاهر الُجرجاني  :وتطوره معانينشأة علم ال

الجدل صدر الدولة العباسية، إبان زهو اللغة وعزها في بيان وجوه اعجاز القرآن، 

ناظرة بين أئمة اللغة والنحو، وتعددت نزعات العلماء في ذلك ولما قامت سوق نافقة للم

أنصار الشعر القديم الذين جنحوا إلى المحافظة على أساليب العرب، ورأوا الخير كله 

الذين لم يحفلوا  ،والشعراء أنصار الشعر الحديث ين األدباءفي الوقوف عند أوضاعهم وب

 لٍّ غدوا معها في حِ ، اللحضارة التي غذوا بلبانها آثارً وآمنوا بأن  ،سالفهمأبما درج عليه 

دعت  ،ولما شجر الخالف بين أساطين األدب في بيان جيد الكالم ورديئه ،من كل قديم

هذه البواعث ولفتت أنظار العلماء إلى وضع قواعد وضوابط يتحاكم اليها الباحثون، 

وال نعلم أحداً سبق  ،(المنثور منها والمنظوم)وتكون دستوراً للناظرين في آداب العرب 

كما ال نعرف بالضبط  ،(نآمجاز القر) هبفي تدوين كتا تلميذ الخليل ،(هـ211) عبيدةأبا 

وإنما اثر فيه نبذ عن بعض البلغاء كالجاحظ في كتابه  ،المعانيأول من ألف في علم 

« الكامل»والمبرد في كتابه  -« الشعر والشعراء»وابن قتيبة في كتابه »اعجاز القرآن »

( الخليفة عبد هللا بن المعتز بن المتوكل العباسي)ف في البديع ولكن نعلم أن أول من أل

هـ وما زالت هذه العلوم تسير في طريق النمو، حتى نزل في الميدان  292المتوفى سنة 

هـ فشمر عن  471المتوفى سنة ( أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني)االمام 

وقرن فيهما بين العلم  -ودالئل االعجاز  -أسرار البالغة  -ساعد الجد، ودون كتابية 

، فكشف في تفسسيره ( جار هللا الزمخشري) -والعمل، ثم جاء إثر عبد القاهر 

عن وجوه إعجاز القرآن، وأسرار بالغته، وأوضح ما فيه من الخصائص « الكشاف»

أبو يعقوب )ثم نهض بعده  -والمزايا، وقد ابان خاللها كثيرا من قواعد هذه الفنون 

ما ال « المفتاح»هـ فجمع في القسم الثالث من كتابه  222المتوفى سنة ( يوسف السكاكي

مزيد عليه، وجاء بعده علماء القرن السابع فما بعده يختصرون ويضعون مؤلفاتهم حسب 

 .قطارما يسمح به مناهج التعليم للمتعلمين في كل قطر من األ

 : الخبر واإلنشاء: ثانيًا

 :أن يلقى ألحد غرضين هألصُل في، واتمُل الصدق والكذب لذاتهكالٌم يح: لخبر  ا-1

إما إفادة المخاطب الحكم الذي تضمنته الجملة، إذا كان جاهال له، ويسمى هذا النوع  -

 .« الدين المعاملة»نحو « فائدة الخبر»



يك لتلميذ أخفى عل: وإما إفادة المخاطب أن المتكلم عالم أيضا بأنه يعلم الخبر كما تقولُ -

ت في االمتحان، ويسمى هذا أنت نجح: وعلمته من طريق آخر -نجاحه في االمتحان 

 .ألن يلزم في كل خبر أن يكون المخبر به عنده علٌم أو َظن به ؛«الزَم الفائدة» النوع

تختلف صور الخبر في اساليب اللغة باختالف أحوال المخاطب (: أضربه)مراتب الخبر 

 :الذي يعتريه ثالث أحوال

 .يكون المخاطب خالي الذهن من الخبر، غير متردد فيه حين :األسلوب االبتدائي

وفي هذه الحال ال يؤكد له الكالم، لعدم الحاجة إلى التوكيد نحو قوله تعالى  -وال منكر له 

 .« المال والبنون زينة الحياة الدنيا» -

تمكن فيه ر فيويستعمل هذا الضرب حين يكون المخاطب خالي الذهن من مدلول الخب

 .ياه خالياإلمصادفته 

ً الوصول لمعرفته، ب :األسلوب الطلبي أن يكون المخاطب متردداً في الخبر، طالبا

الكالم الُملقى إليه تقوية للحكم، ليتمكن من نفسه،  قوف على حقيقته فيستحسن تأكيدوالو

 .إن األمير منتصرٌ  -ويطرح الخالف وراء ظهره، نحو 

ا للخبر الذي يراد إلقاؤه إليه، معتقداً يكون المخاطب منكرً  حين: األسلوب اإلنكاري

تأكيد الكالم له بمؤكد أو مؤكدين أو أكثَر، على حسب حاله من  حينئذٍ  فيجب ؛خالفه

إن : أو وهللا إنه لقادم أو لعمري -أو إنه لقادم  -إن أخاك قادٌم : وضعفاً نحو -نكار، قوة اإل

 .الحق يعلو وال يُعلى عليه

: ما المقتصد بمفتقر، ونحو: ثبات، يكون في النفي أيضاً، نحوما يكون التأكيد في اإلكو

 .وهللا ما الُمستشير بنادم

ً لذاته: اإلنشاء-2 ً وال كذبا انشاء : االنشاء إلى نوعين وينقسم، كالٌم ال يحتمل صدقا

 .نشاء غير طلبيإو ،طلبي

: ويكون ،غير حاصل وقت الطلبستدعي مطلوبا ما ال يوهو  :نشاء غير الطلبياإل 

 ، بصيغ المدح، والذم، وصيغ العقود، والقسم، والتعجب والرجاء، وكذا يكون بربَّ ولعلَّ

 .وكم الخبرية

 ،هو الذي يسيدعى مطلوباً غير حاصٍل في اعتقاد المتكلم وقت الطلب: اإلنشاء الطلبي



  .وأنواعه خمسة، األمر، والنهي، واالستفهام، والتمني، والنداء

 أسلوب القصر: ثالثا

 :ويكون بأربعة أساليب مشهورة، هي اآلتية

ما  أو ،شوقي إال شاعرال إاله إال هللا، وما : ، نحو(بالنفي واالستثناء)ن القصر يكو -

 .شاعر إالَّ شوقي

 .{نّما يخشى هللا من عباده العلماءإ}: نحو( بإنَّما)يكون القصر  -

 .طاب نفساً لُهّن باألثمانِ  إنما يشتري المحامدَ ُحر  : وكقوله

األرض متحركة ال ثابتة، وكقول : نحو -( ولكن -وبل  -بالعطف بال )يكون القصر  -

 وموتُهُ خزيه ال يوُمهُ الدَّاني     ُعمُر الفتى ذكُره ال طوُل مدته    :الشاعر

 لكن أخو حزم َيجدّ وَيعَمل        ما نال في دُنياهُ وان بُغيةً            : وكقوله

نخصك : أي) -إيّاك نعبدُ وإيّاك نستعين : نحو( بتقديم ما حقّه التأخير)يكون القصر  -

 .(بالعبادة واالستعانة

 :اإليجاز واإلطناب والمساواة

منها، وافية بالغرض المقصود، مع  المعاني الكثيرة في ألفاظ أقلهو وضع  :زااليجا

 . (خذ العفو وأمُر بالعرف وأعرض عن الجاهلين)اإلبانة واإلفصاح، كقوله تعالى 

 .وإيجاز حذف، إيجاز قصرٍ  :وهو قسمان

يرة في ألفاظ قليلة يكون بتضمين المعاني الكثو ،«ويسمى إيجاز البالغة» :إيجاز القصر 

ر، ولفظه ن معناه كثيإ، ف( في القصاص حياةلكم و) :قوله تعالىنحو من غير حذف، 

امتنع عن القتل، وفي ذلك حياته : نسان إذا علم أنه متى قتل قُتليسير، إذ المراد بأن اإل

وبذلك تطول األعمار، وتكثر الذرية، ويقبل كل واحد  ،ة غيره، ألن القتل أنفى للقتلوحيا

 .نعلى ما يعود عليه بالنفع، ويتم النظام، ويكثر العمرا

يكون بحذف شيء من العبارة ال يخّل بالفهم، عند وجود ما يدل على  :يجاز الحذفإ

 .إما أن يكون -أو معنوية وذلك المحذوف _ المحذوف، من قرينة لفظية 

ً ) :قوله تعالىنحو  :احرفً  -  .كنأولم : أصله -( ولم أُك بغيا



 في سبيل هللا: أي( وجاهدوا في هللا حق جهاده) -نحو  :اسماً مضافً ا -

 .بعشر ليال: ي( َْوَواعدنا موسى ثالثين ليلة وأتممناها بعشر)نحو  :سما مضافاً إليها -

ً )كقوله تعالى  :اسما موصوفً ا - ً : أي( ومن تاب وعمل صالحا  .عمال صالحا

 .هممضافا إلى رجس: أي( فزادتهم رجساً إلى رجسهم)نحو  :صفةً  -

 .فان تتبعوني: أي( اتبعوني يحببكم هللا)نحو  :اشرطً  -

ً : أي( ولو ترى إذ وقفوا على النار)نحو  :جواب شرط -  .لرأيت أمراً فظيعا

زيادة اللفظ على المعنى لفائدة، أو هو تأدية المعنى بعبارة زائدة عن هو  :اإلطناب

العظم مني واشتعل  رب إني وهنَ ) :نحو –لفائدة تقويته وتوكيده : متعارف أوساط البلغاء

إن كانت الزيادة « تطويال»ذا لم تكن في الزيادة فائدة، يسمى إكبرُت ف: أي ؛(الرأس شيبا

 .في الكالم غير متعينة

 :نقتصر منها على كثيرةأنواعه  :أنواع االطناب

( حافظوا على الصلوات والصالة الوسطى)كقوله تعالى : ذكر الخاص بعد العام -

وفضٍل في الخاص حتى كأنه لفضله ورفعته، جزٌء آخُر، : ته التنبيه على مزيةوفائد

 .بالذكر لزيادة فضلها( وهي العصر)مغاير لما قبله ولهذا خص الصالة الوسطى 

رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي ) :قوله تعالىمثل  : صذكر العام بعد الخاو -

 .(مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات

تعلمون ثم كال سوف ): بذكر الكالم مرتين، أو أكثر، نحو قوله تعالى: رارومنها التك -

 .(نَّ مع العُسر يُسراً إن مع العُسر يُسراً إف)وقوله تعالى  ،(كال سوف تعلمون

ساواة  .بعبارة مساوية له: معنى المرادهي تأديةُ ال: الم 

ولسنا بحاجة إلى بأن تكون األلفاظ على قدر المعاني، ال يزيد بعضها على بعض،  -

الكالم على المساواة، فإنها هي األصل المقيس عليه، والدستور الذي يُعتمد عليه، كقوله 

كل امرىء بما كسب )، وقوله تعالى ( وما تقدموا ألنفسكم من خير تجدوه عند هللا)تعالى 

األعمال بالنيات وإنما إنما )قوله ملسو هيلع هللا ىلص مثل ، و( من كفر فعليه ُكفره) :وقوله تعالى( رهين

 فإن اللفظ فيه على قدر المعنى، ال ينقص عنه، وال يزيد عليه، ،(لكل امرىء ما نوى

 .ستُبدى لك األيام ما كنت جاهال ويأتيك باألخبار من لم تَزود :وقول طرفةَ بن العبد


