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 البالغة: علم المعاني

 المحاضرة األولى: مقدمات   

 
 

 أحوال املخاطبني. تكلُِّم بصورٍة تناسبُ ه املهو الذي ُيصوِّرُ  إنَّ الكالَم البليَغ:

 (.والبديعواملعاين، البيان، ) :أقسام البالغة ثالثة وعلم

 ة  اء  ض   الو  ف   ر  م  الق  ك    د  ي  : ز  البيانمثال  -1

ااااء  ز ي اااد ُ(: ) ، وأ ااال    ا ُ( : كقولااا   المعاااانيمثاااال  -2 ْ  ج  ااا : )ه  ف جاااوام  مااا: قاااال 

 ا ُ( توهَّم  الدعاء  علي ، واحلاُل أن   تريُد الدعاء  ل .    ُ ل      أ  : )   لت  قُ  فإن   لو  

ه م.البديعمثال  -3 ه م م ا ُدم ت  ف  أر ض   : أر ض 

 تعريُف علِم المعاني، وموضوُعه وواضُعُه :

أ اول  وقو اع اد يُعار ا أاا أحاواُل الكاالم  العاريِّ الاهب يكاوُن أاا  هاو: علُم المعااني (1)

 .ُمطابقاً ل مقتض ى احلال
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َوالسَّاِرُق : ﴿سب ان  قول  يقرأ قارئاً  مسع أعرابًيا أن ُرو ي   ما القبيْ هذا م:و 

 ﴾َواللَّاُه َعزِيز  َحِكيم   اللَّاهِ َوالسَّارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديَاُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًًل مَِّن 

 الرمحة بصفة اآلية ختام من  فاستنكر( رحيم   غفور   و اللَّا ُ [ قرأها )38]املائدة:

  :الص يحالوج   على القراءة فأعاد خطئ  إىل القارئ تنب  حىت واملغفرة،

 :األعراي قال ذل  عند ،تعاىل ا  كتام ف نزلت كما  ﴾َواللَّاُه َعزِيز  َحِكيم  ﴿

 .المعنى استقام اآلن

َواللَّاُه ﴿: يقال أن إ  يده، بقطع السارق وهتديد العقوبة، مقام ف يست س: فال

 يشاء مبا يأمر أن منها الهب بالعزة، سب ان  الرم يو ف حيث ﴾َعزِيز  َحِكيم  

 عن ، تنقص أو مقدارها ع: العقوبة تزيد   أن منها الهب باحلكمة مث خيالف ، مب:

 .ومقاربة للذنب مساوية تكون بْ

 ميدح   وأن والسؤال، ا ستجداء مقام ف إنسان يتفاخر   أن القبيْ هذا وم:

 كالم  أو خطبت  ف ب  يقطِّ  أو يعبس     وأن التعزية، مقام ف يض   و  ،جمرماً 

 ، فلكْ مقام مقال.التهنئة مقام ف شعره أو

 اللَّفُظ العريُّ. :هَوموضوعُ ( 2)

ِِ القار نمعرفاُة الوقوُا على أسرار  البالغاة  والفصااحة ، وخا اة : وفائدتُهُ ( 3) ،  إعجاا الكارِ 

 .علي  وسلم، فهو أبلُغ البلغاء    لى ا  معرفة أسراِر كالِم النبيِّ وكذل   
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توَّفَّ سنة  1الشيُخ )عبُد القاهر  اجلُرجاينِّ( :واضعه( 4)
ُ
 ها  471امل

. ،، واحلديث النَّبويِّ القرآن الكِرم:  :هاستمدادُ ( 5)  وكالم  العرم 

 

 األسئلة :

 ما هي أقسام البالغةُ -1

 عرا علم املعاينُ -2

 ما فائدة علم املعاينُ -3

 م: هو واضع علم املعاينُ -4

 م: ماذا يكون استمداد علم املعاينُ -5

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

هو عبد القار بن عبد الرحمن الجرجاني: فارسي األصل جرجاني الدار كان ذا ثقافة نحوية عميقة،  - 1
: 2)انظر ترجمته في أنباه الرواة لى النقد والبالغة، وله في النحو مؤلفات، ولثقافته أثر في نظرته إ

   (.242: 3وطبقات الشافعية  310وبغية الوعاة:  188
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 يةالخبر  الجملة المحاضرة الثانية:

 
ُْ الصادق  والكاذم    :يةالخبر الجملة  تعريفُ  -* ُس س ااط ع ة  حناو:  ،كاالم  تتما ، والواقاع الشَّام 

 خيربنا بصدق الكالم أو كذب .

 وهو ثالثة أقسام:

 خلايل الذه:: الع ل ُم ن اف ع   اًلبتدائياخلرب  -1

 للمرتدد: إنَّ الع ل م  ن اف ع   الطلبياخلرب  -2

 للمنك ر: وا   إنَّ الع ل م  ل ن اف ع . اإلنكارياخلرب  -3

ِْنَاااا بِثَالِااا   فَاَقااااُلوا قاااال ا  تعااااىل: ﴿  بُوََُّما فَاَعزَّ ِإنَّاااا ِإلَاااْيُكم ِإْذ َأْرَساااْلَنا ِإلَاااْيِهُم ايْانَااااْيِن َفَكااا َّ

قَاااااُلوا َمااااا أَنااااُتْم ِإًلَّ َبَناااار  مِّثْالُنَااااا َوَمااااا أَنااااَزَِ الرَّْحَمااااا ُن ِماااان َ ااااْيء  ِإْن أَنااااُتْم ِإًلَّ  .مُّْرَسااااُلونَ 

 .[16-14﴾ ]يس:ِإنَّا ِإلَْيُكْم َلُمْرَسُلونَ  قَاُلوا رَباَُّنا يَاْعَلمُ  .َتْكِ بُونَ 

، ونون اااا التوكياااد لتوكياااِد الخبااار أدوات كثيااارة -* ، أشاااهرُها: إنَّ، وأنَّ، و م ا بتاااداء ، والق سااام 

، وإمنا ، وقد   وامسيُة اجلملة . ،الثقيلة واخلفيفة، والتكرار 
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 :المقاصد واألغراض من الخبر-*

 ف اخلرب أن يلق ى ألحد  غرضني : األصلُ 

 : ااالى ا  عليااا  وسااالمالنااا  املخاطاااب  جااااهالً لااا ، حناااو قاااول   إذا كاااان فائااادُة الخباااِر:  -)أ(

ي  ةُ » يُ: النَّص   .2«الدِّ

َِم الفائدِة: -)م( اخلرب ،  كماا تقاوُل لتلمياٍذ أخف اى عليا    اُحا  با اً املخاطب  عامل إذا كان ًل

: أنت    ت  ف ا مت ان  وعلمت   م   ؛ف ا مت ان    .: طريٍق آخر 

 أَّمها: ،وقد يخرُج الخبُر إلى أغراض  أخرى ُتستفاُد مْن سياِق  الكالمِ 

 (.إين فقري  إىل عفو  ريِّ )، حنو: واًلستعطافُ  اًلسترحامُ  -( 1)

الساااالُم : ، حناااو قولااا   تعااااىل علاااى لساااان النااا  زكرياااا عليااا  إظهااااُر الِاااعِف والخناااو ِ  -(2)

:َربِّ ِإنِّي َوَََّن اْلَعْظُم ِمنِّي﴿  [.4﴾ ]مِر

ِ  عليهاا الساالُم:  إظهاُر التحُّسرِ  –( 3) على شيٍء حمبوٍم حنو قولا  تعااىل علاى لساان أمِّ مار

 [.36﴾ ]آل عمران:َربِّ ِإنِّي َوَضْعتُاَها أُنْاَثى﴿

: للعاثر : )الشمُس طالعة (.  التوبيخُ  -( 4)  كقول  

 .3«أ با غ ُض احل  ال ل  إ ىل  اللَّ   الطَّال قُ »حنو قول    لى ا  علي  وسلَّم:  ح يرُ الت -( 5)

.اوال أخرى، ألغراضٍ اخلرب وقد جييُء  ْ  السليم   مرجُع ف معرفة ذل  إىل الذوق  والعق

                                                           
 ( 205برقم)  أخرجه مسلم - 2
، ( وهننو حنندين حسننن لغيننره15292بننرقم) السنننن الكبننرب للبي قنني ( و2096سنننن ابننن ماجننه بننرقم) - 3

 .وصحح جمع من األئمة إرساله
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 األسئلة :

ِّْ نوٍع منها  -1  عدد  أقسام  اخلرب   مع ذكر مثاٍل لك

قد خيرج اخلرُب عا: معنااه احلقيقايِّ لغارض بالغاير اذكار ثالثاة  أناواٍع ما: اخلارب  خرجات  عا:  -2

  ْ   .معناها احلقيقيِّ مع التمثي

 بني وج   خروج  اخلرب ع: مقتض ى الظاهر  فيما يأيت: -3

ااااَعِة ﴿( قاااال تعااااىل: أ) َِْلَزلَاااَة السَّ   ﴾َ اااْيء  َعِظااايم  يَاااا أَياَُّهاااا النَّااااُو اتاَُّقاااوا رَبَُّكاااْم ِإنَّ 

 .[1:احلاج]

ي :  لواجب  )تقولُ  مل:   يط يُع والدي  (.  )م( إنَّ برَّ ال و الد 

.) ُطلِّع  على أفعال  العباد  )تقولُ  مل:  يظلُم الناس  بغري  حقر
 )ت(إ نَّ ا   مل

 )ث( ا ُ موجود  )تقوُل ذل   مل:  ينكُر وجود  اإلل  (.
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 ئيةاإلنناالجملة : المحاضرة الثالثة

ُْ  دقًا و  كذباً، كاألمر  والنهي  وا ستفهام  والتمِّنِّ والنداء   اإلنناُء: -* ما   تتم

( : ، ألن  مل تقم (   يصحُّ أن يقال  ل :  ادق  أو كاذم  اْجَتِهدْ وغريها، فإن   إذا قلت 

 بالعمْ بعد.

 أقساُم اإلنناِء 

 (.غيِر طلبي  ( و)طلبي  ) :قسمني اإلنشاُء ينقسُم إىل 

، وأنواُعا   ساة :  اإلنناُء الطلبيُّ:-* ٍْ وقات  الطلاب  هاو الاذي  يساتدع ي مطلوبااً غاري  حا ا

 األمُر، والنهُي، وا ستفهاُم، والتمِّنِّ، والنداُء، جمموعة بقول : 

 أمر ونهي وسؤاِ       يم التمني والنداء

 قسمان:وهو  األمر أوًًل:

وهاااااو ماااااا كاااااان األماااار فيااااا  موجهااااااً ماااا: األعلاااااى إىل األد  بقصاااااد اإللااااازام  األماااار الحقيقاااااي:

 .عْ مَ سْ ، اِ بْ تُ كْ ، أُ وْ رُ دْ أُ والتكليف، حنو: 

ِي:  ول  معان كثرية حسب سياق الكالم: األمر المجا

، مناا  ةالصاااخل ةمنااا النصااي إلاازام فياا  و إ: وهااو الطلااب الااذي   ر اااد والناااُ  اإل -1

 :قول الشاعر

 ورات  شُ م  اال ْ  : أه  ت  م  كن    وإن   اً يوم    بة ُ ائ    ن  ا نابت  إذ   اك  و  س   ر  شااو  
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وهااو األماار فياا  موجاا  ماا: األد  إىل األعلااى بقصااد التضاارع واخلضااوع،   :الُدعاااااء -2

َِ َربِّ اْ َرْح ِلي َصْدِري﴿كقول  تعاىل:   [.25]ط : ﴾قَا

، ومنزلاة علاى سابيْ التلطاف اً وهو الطلب الصادر عا: املتسااويني قادر : اًللتااماو -3

 :حنو قول الشاعر

ْ  و  خول  ف   ني  الدَّ وى ب  اللِّ  ط  ق  س  ب       قفاا نب   م: ذكرى حبيٍب ومنزل    م 

كتوجياا  األماار ملخاطااب   ،يُرجااى حصااولُ  أو وقوع اا ُ  وهااو الطلااب الااذي   :التمنااي -4

 :القيس ئامر قول غري عاقْ، 

ُْ ا  ا لي  ُْ الطوي ْ  اإل  وما ٍ حٍ ب  صُ ب        أ  أيُّها اللي ب اُح من  بأمث    

 :وهو الطلب بأن خيتار املخاطا ب بني أمري: او اكثر حنو قول الُب تاُري   :التخايير -5

ْ  فم    طالب  م  اداكم ع: مجيع الكفاين ن         ُجد  ي  : شاء  فل  وم   : شاء  فا ل يبخ

فَاْصاِبُروا َأْو ًَل ﴿:ل  تعااىلحنااو  قو  : عندما يكون املأمور ب  وعدم  سوياً،ةالتساويا -6

 .[16]الطور: ﴾َتْ ِبُروا َسَواء  َعَلْيُكمْ 

 :ُمتن اومن  قول ال

ِ    أو ُمت  وأنت   اً عزيز  عا اش    ود  نُ الباُ  ق  ف  انا وخ  ا  الق   :  ع  بني ط        كر

حنااو قولاا   : وفياا  يطلااب اآلماار ماا: املخاطااب أمااراً يعجااز عاا: اإلتيااان باا ،التاعجااايز -7

 [.23]البقرة:  ﴾فَْأُتوا ِبُسورَة  مِّن مِّْثِلهِ ﴿: تعاىل
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ِإنَّااُه ِبَمااا تَاْعَملُااوَن  اْعَملُااوا َمااا ِ ااْئُتمْ ﴿:تعاااىل  لااو ق: والوعيااد بالعقوبااة، كالتهاديااااد -8

 [.40]فصلت: ﴾َبِ ير  

 : عنادما يكااون املقصااود ما: األماار حكماااً شاارعياً يفياد إباحااة املااأمور باا ،ةاإلبااحاااا -9

ُْ ِمااَن اْلَخااْيِض ﴿:قولاا   تعاااىلك وَُكلُااوا َواْ ااَربُوا َحتَّااى  يَاَتبَااايََّن َلُكااُم اْلَخااْيُض اأْلَبْاااَي

 [.187]البقرة: ﴾اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجرِ 

َِ ﴿: حنااااو  قولااا  تعااااىل: ةالتعُجاااب والدَّنااا -10  ﴾انظُاااْر َكْياااَف َضاااَربُوا لَاااَل اأْلَْمثَااااا

   [.40]اإلسراء:

 [.50]اإلسراء: ﴾ُكونُوا ِحَجارًَة َأْو َحِديًداُقْل  ﴿: كقول   تعاىل  : ةَّااناإل -11

 [.119]آل عمران: ﴾ُقْل ُموُتوا ِبَغْيِظُكمْ ﴿: قول  تعاىل: كرسُّ حَ ف والتَّ التلهُّ  -12

  أربع صيغ: ولألمر -

 [.43البقرة: ]﴾ َوَأِقيُموا ال َّاَلَة َو ُتوا الزََّكاةَ ﴿ :ال تعاىلق، فعل األمر -1

﴾ لِيُاْنِفْق ُذو َسَعة  ِمْن َسَعِتهِ ﴿: قول   تعاىل، األمرالفعل المِار  المجزوم بالم  -2

ااانة:[، 7:الطاااالق] )املااارُء علاااى ديااا:  قاااول النااا   ااالى ا  عليااا  وسااالم:  ومااا: السُّ

ُْ ر  ظُ ن  يا  ل  فا  خليل     .4(أحدُكم م : خُيال

﴾ أَنْاُفَسااُكمْ يَااا أَياَُّهااا الَّااِ يَن  َمنُااوا َعلَااْيُكْم ﴿: مثااْ قولاا  تعاااىل، اساام فعاال األماار -3

 [.105املائدة: ]

                                                           
4

 .( واللفظ له8398(، وأحمد )2378(، والترمذي )4833أخرجه أبو داود ) - 
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 ﴾َوبِاْلَوالِاااَدْيِن ِإْحَساااانًا﴿: مثاااْ قولااا  تعااااىل، الم ااادر النائاااب عااان فعااال األمااار -4

اااااااْرَب ﴿ ، أي أحسااااااانوا بالوالااااااادي: إحسااااااااناً، وكقولااااااا  تعااااااااىل:[36]النسااااااااء: َِ َف

ًرا[، وقاول النا   الى ا  عليا  وسالم: )4حمماد:]ساورة ﴾ الرِّقَابِ  اٍر  َصاباْ آل  ي اس 

 5(.م و ع دُُكُم اجل  نَّةُ  فإنَّ 

 األسئلُة :

 ُعلي  وهات  مثا ً  اإلنشاءعرا .1

  قسمان ما مهاُ اإلنشاء.2

 ما أنواع اإلنشاء الطل ُ .3

 لألمر أربع  يغ عدِّد هاُ .4

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5

 .في السيرة النبوية ابن هشامذكره  - 
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 المحاضرة الرابعة: اإلنناء الطلبي )النهي(

ْ (  وهااو طلاااب الكااف عااا: الفعااْ علاااى وجاا  ا ساااتعالء، يانياااً: النهاااي: و اايغت  )  تفعااا

 الفعْ املضارع اجملزوم بال الناهية.

 والنهي قسمان: 

، وهو ما كان الطلب في  م: األعلى إىل األد  بقصاد اإللازام والتكليافالنهي الحقيقي: 

 .حنو:   تكذم، و  تسرق

ِي:   فاد م: سياق الكالم، وأشهرها:وهو يفيد معان أخرى تستوالنهي المجا

 مناا  األعلااى إىل األد  ماا:  ااادرة الصاايغة تلاا  تكااون عناادما وذلاا ( الدعاااااااء) -1

نَاا ِإْصاًرا َوًَل َتْحِماْل رَباَّنَاا  ِإن نَِّسيَنا َأْو َأْخطَْأنَاًَل تُاَؤاِخْ نَا رَباََّنا ﴿تعاىل:  قول  َعَلياْ

ْلنَاااا رَباَّنَاااا  َكَماااا َحَمْلتَاااُه َعلَاااى الَّاااِ يَن ِمااان قَاْبِلنَاااا  ﴾قَاااَة لَنَاااا بِاااهِ َماااا ًَل طَاَوًَل ُتَحمِّ

 [.286البقرة:]

، و  تااذلْ اسااتعالء باادون والنِّااد املساااوي ماا: النهااي كااان إذا وذلاا ( اًللتماااو) -2

َِ يَا اْبَن أُمَّ ﴿: كقولا  تعاىل حكاية ع: هارون ﴾ بِِلْحَيِتي َوًَل ِبَرْأِسايًَل تَْأُخْ  قَا

 [.94]ط :

َعاْن َأْ اَياَء ًَل َتْساأَُلوا يَاا أَياَُّهاا الَّاِ يَن  َمنُاوا ﴿: تعااىل قاال(: واإلر اااد الناُُ  ْ )  -3

فاااالنهي هناااا ماااراد بااا  اإلرشااااد إىل أن  [.101]املائااادة: ﴾ِإن تُاْباااَد َلُكاااْم َتُساااؤُْكمْ 
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السؤال ف أمور   يفيد السؤال عنها غري ذي جدوى، وأن املطلوم الساؤال عماا 

 .يفيد

، و ااا جاااء ف القاارآن يفيااد ، ودرجااة الكراهااة دون درجااة (كراَّيااة الفعاال) -4 الت ااِر

 [.267البقاارة:] ﴾اْلَخِبياَ  ِمْنااُه تُنِفُقاونَ َوًَل تَاَيمَُّمااوا ﴿: هاذا املعاق قولاا  ساب ان 

 .حثهم على إنفاق أطيب أمواهلمفقد 

 ﴾قَااااْد َكَفااااْرُتم بَاْعااااَد ِإيَماااااِنُكمْ ًَل تَاْعتَااااِ ُروا ﴿:   سااااب ان لاااا، ومثالاااا  قو (ستيئاااايلا) -5

املاراد ماا: النهاي هنااا تيئايس املنااافقني، وبياان أناا    أماْ ف إميااا م و  [،66التوباة:]

 .بعد اليوم

ااَنُكمْ َوًَل تَنَسااُوا ﴿: ، ماا: ذلاا  قولاا  تعاااىل(األدب) -6 ااَل بَاياْ ِْ  [237البقاارة:] ﴾اْلَف

بعاااد حاااىت املاااراد مااا: النهاااي هناااا تعلااايم أدم احااارتام حاااق الصااا بة باااني الااازوجني و 

 املودة والرمحة.الطالق، وعدم نسيان ما كان بينهما م: 

َسااااَواء  ًَل َتْ ااااِبُروا اْصااااَلْوََّا فَاْصااااِبُروا َأْو ﴿: ، ماااا: ذلاااا  قولاااا  تعاااااىل(التسااااوية) -7

لاايس علااى احلقيقااة، بااْ مااراد  اآليااةفااالنهي عاا: الصاارب ف  [16الطااور:] ﴾َعلَااْيُكمْ 

 .النهي بيان أن  ربهم وعدم  سواء

ِإنَّاَل ِماَن  َوًَل َتَخافْ يَا ُموَساى  َأْقبِاْل ﴿: ، وم: أمثلت  قول  تعااىل(إدخاِ األمن ) -8

فاااالنهي هناااا أيضااااً لااايس علاااى حقيقتااا ؛ ألن جلاااب  [،31القصاااص:] ﴾اآْلِمنِاااينَ 
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اخلوا ليس مبقدور اإلنسان، باْ النهاي منصاباً علاى النهاي عا: تعااطي األسابام 

 .املؤدية إلي 

أَياَُّهاا الَّاِ يَن  َمنُاوا اتاَُّقاوا اللَّااَه َحاقَّ تُاَقاتِاِه ﴿: ، م: ذل  قول  عز وجاْ(التح ير) -9

املااااراد ماااا: النهااااي هنااااا و  [102آل عمااااران:] ﴾ِإًلَّ َوأَنااااُتم مُّْسااااِلُمونَ َوًَل َتُمااااوُتنَّ 

 .الةاحل هذه الت ذير م: الردة إىل الكفر بعد اإلميان، وجميء املوت على

َِ اْخَساُئوا ِفيَهاا ﴿: قولا  تعااىل اإلهانة، ومثال النهي الذي يفيد معاق اإلهاناة  -10 قَاا

إهااانتهم، وبيااان أ ااام    هنااافاااملراد ماا: النهااي  [108املؤمنااون:] ﴾َوًَل ُتَكلُِّمااونِ 

 سب ان . يست قون أن يكلمهم ا 

 

 األسئلُة :

 علي   عرا النهي  وهات  مثا ً  .1

  قسمان ما مهاُلنَّهي ا .2

   عااادد  ساااًة مااا: أنواعااا    ،ألغاااراض بالغياااٍة أخااارىه احلقيقااايِّ قاااد خيااارُج النهاااُي عااا: معناااا .3

 .حلقيقيِّ مع ذكر مثاٍل لكْ نوعٍ خرجت  ع: معناها ا
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 (اًلستفهام: اإلنناء الطلبي )الخامسةالمحاضرة 

، جيهلاا  السااائْ سااتعمْ لالسااتفهام عاا: أماارتأدوات خمصو ااة  :اًلسااتفهام: يالثاااً 

 .وهذا هو املعق احلقيقي لالستفهام

الهمااازة، وَّااال، وماااا، ومااان، ومتاااى، إحااادى عشااارة وهاااي:  اًلساااتفهاموأدوات 

 وأيان، وأين، وكيف، وكم، وأنى، وأي.

لَااْم تَاااَر َكْيااَف أَ ﴿: ويسااأل أااا عاا: حمتااوى اجلملااة، قااال ا  تعاااىل: الهماازة -1

 .[1]الفيْ: ﴾فَاَعَل رَبَُّل بَِأْصَحاِب اْلِفيلِ 

: ويطلااب أااا التصااديق، ومينااع معهااا ذكاار املعااادل بعااد )أم(، قااال ا  َّاال -2

[، وقاااال ساااب ان : 1]الغاشاااية: ﴾أَتَااااَح َحاااِديُ  اْلَغاِ اااَيةِ  ََّااالْ ﴿تعااااىل: 

  [.30]ق: ﴾ِمن مَّزِيد  ََّْل اْمَتأَلِْت َوتَاُقوُِ ََِّل يَاْوَم نَاُقوُِ ِلَجَهنََّم ﴿

َِ يَاااا ﴿: وتساااتخدم لالساااتفهام عااا: غاااري العاقاااْ، قاااال ا  تعااااىل: ماااا -3 قَاااا

 [.92]ط : ﴾َمنَاَعَل ِإْذ رَأَيْاتَاُهْم َضلُّوا َماََّاُروُن 

َذا الَِّ ي َمن : ﴿تعاىل ا  قال العاقْ، ع: لالستفهام :  وتستخدمَمن -4
 [.255:البقرة﴾ ]َيْنَفُع ِعنَدُه ِإًلَّ بِِإْذنِهِ 

: وهااااي للسااااؤال عاااا: الزمااااان، ماضااااياً أو مسااااتقباًل، قااااال ا  تعاااااىل: متااااى -5

 [.48]يونس: ﴾ََّا َ ا اْلَوْعُد ِإن ُكنُتْم َصاِدِقينَ َمَتى  َويَاُقوُلوَن ﴿
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: وهااااااي للسااااااؤال عاااااا: الزمااااااان املسااااااتقبْ خا ااااااة، قااااااال ا  تعاااااااىل: انأيَّاااااا -6

ينِ أَيَّاَن َيْسأَُلوَن ﴿  [.12]الذاريات: ﴾يَاْوُم الدِّ

نَسااُن يَاْوَمئِا   ﴿وهاي للساؤال عا: املكاان، قاال ا  تعااىل:  :أين -7 يَاُقاوُِ اإْلِ

 [.10]القيامة: ﴾اْلَمَفرُّ أَْيَن 

َأفَااااَل يَنظُاااُروَن ِإلَاااى ﴿وهاااي للساااؤال عااا: احلاااال، قاااال ا  تعااااىل:  :كياااف -8

ِبِل    [.17الغاشية:] ﴾ُخِلَقتْ َكْيَف اإْلِ

َِ  : ﴿تعاىل: : وهي للسؤال ع: العدد املبهم، قال ا  كم -9 لَِبْثُتْم َكْم قَا
 [.112:املؤمنون﴾ ]ِفي اأْلَْرِض َعَدَد ِسِنينَ 

: قاااد تاااأيت للساااؤال عااا: احلاااال، وعااا: الزماااان، وعااا: املكاااان، قاااال ا  أنَّاااى -10

َِ ﴿تعاىل:  [، وقاال 259]البقارة: ﴾ُيْحيِاي ََّاا ِ ِه اللَّااُه بَاْعاَد َمْوِتَهااأَنَّاى  قَا

َِ يَا َمْرَيُم ﴿تعاىل:  [، وقال ساب ان : 37]آل عمران: ﴾َلِل ََّا َ اأَنَّى  قَا

]آل  ﴾َيُكااااااوُن لِااااااي َولَااااااد  َولَااااااْم َيْمَسْسااااااِني َبَناااااار  أَنَّااااااى  قَالَااااااْت َربِّ ﴿

 .[47عمران:

: وهااي مالزمااة لةضااافة، فااإن أضاايفت إىل العاقااْ كاناات مبعااق )م اا:(، أيُّ  -11

 الزمااانإن أضاايفت إىل و (، ماااالعاقااْ كاناات مبعااق )غااري إن أضاايفت إىل و 

 ﴾َ اااْيء  َأْكبَااااُر َ اااَهاَدةً َأيُّ قُاااْل ﴿قاااال ا  تعااااىل:  (،ماااىتكانااات مبعاااق )

 [.19]األنعام:
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 احلديث، سياق م: تُفهم ُأخرى معانٍ  إىل األ لي معناه ع: ا ستفهام خيرج قد

 :حنو

 ﴾اإِلْحَسانُ  ِإًلَّ  اإِلْحَسانِ  َجَزاء ََّلْ ﴿كقول  تعاىل: : الن في -1

 جزاء اإلحسان إ  اإلحسان. [، أي ليس60]الرمح::

نَسانُ  َيْحَسبُ أَ ﴿كقول  تعاىل: : اإلنكار -2 َرحَ  َأن اإْلِ  ﴾ُسًدى يُاتاْ

 [.36القيامة:]

 ﴾أَنْاُفَسُكمْ  َوتَاْنَسْونَ  بِاْلِبرِّ  النَّاوَ  تَْأُمُرونَ أَ ﴿كقول  تعاىل: : الت وبيخ -3

 [.44البقرة:]

خاطب محْ الت قرير، -4
ُ
 َنْنَرحْ  َلمْ أَ ﴿كقول  تعاىل: : يعرف  مبا اإلقرار على امل

 [.1الشرح:]﴾َصْدَرحَ  َللَ 

 [.255البقرة:]﴾ِعنَدهُ  َيْنَفعُ  الَِّ ي َذا َمن﴿كقول  تعاىل: : الت عظيم -5

 َعَ اب   مِّنْ  تُنِجيُكم ِتَجارَة   َعَلى َأُدلُُّكمْ  ََّلْ ﴿كقول  تعاىل: : الت شويق -6

 [.10الصف:] ﴾أَلِيم  

ُهمْ  َفرِيق   نَاَبَ هُ  َعْهًدا َعاََُّدوا اوَُكلَّمَ أَ ﴿كقول  تعاىل: : الت عج ب -7  ﴾ِمناْ

 ﴾بِالدِّينِ  ُيَك ِّبُ  الَِّ ي رَأَْيتَ أَ ﴿[، وكقول  تعاىل: 100البقرة:]

 [.1]املاعون:

 [.44الشورى:]﴾َسِبيل   مِّن َمَرد   ِإَلى   ََّلْ ﴿كقول  تعاىل: : الت مِّن   -8



 17 

َنا َسَواء  ﴿كقول  تعاىل: : الت سوية -9  ِمنْ  لََنا َما َصبَاْرنَا َأمْ  َجزِْعَناأَ  َعَلياْ

 [.21إبراهيم:] ﴾َمِحيص  

 

 أسئلة  عن اًلستفهام 

 عرا  ا ستفهام   .1

 عدد أربعاً م: أدوات  ا ستفهام مع ذكر مثال  لكْ واحدة منها  .2

 م :  خياطُب مبا ا ستفهامية  ُ.3

 ا ستفهامية  ُ م :  خياطُب مب : .5

ِّْ نوٍع منها .6  بني  استعمال  أدوات ا ستفهام التالية  مع ذكر مثاٍل لك

 ُأي:–د كيفُ   -ُ جمىت-مم :ُ  -أ        

.هات   ساً م: ألفاظ ا ستفهام خرجت  .7  ْ   ع: معناها احلقيقيِّ مع التمثي
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 (التمني: اإلنناء الطلبي )السادسةالمحاضرة 

على سبيْ حصول    يرجى حصول شيء طلب أما التمني فهو:  :والترجي التمني: رابعاً 

 :كقول الشاعراحملبة،  

 فأخبَرُه بما فَعَل الَمِنيبُ        الّنباَب يُعوُد يوًما أًَل ليتَ 

ًِا لَْيَتِني  يَا ﴿كقول  تعاىل: ،  (ليت) أداة  واحدة  أ لي ة، هي لتمِّنلو  ُكنُت َمَعُهْم فََأُفوَِ فَاْو

ِمتُّ قَاْبَل ََّا َ ا وَُكنُت َنْسًيا لَْيَتِني قَاَلْت يَا ﴿قول  تعاىل: ك[، و 73]النساء: ﴾َعِظيًما

: ﴾مَّنِسيًّا  ﴾ُكنُت تُاَرابًالَْيَتِني  َويَاُقوُِ اْلَكاِفُر يَا ﴿قول  عز وجْ: كو  [،23]مِر

 :ومي ف شهر رمضانقول اب: الر كو [، 40]النبأ:

ُْ  فليت     ام  السَّ  رَّ ه م  ومر   ارُ        شهراً  في  كان   اللي

 :مثُْأخرى،  أدوات )ليت( وقد ينوُم ع: 

 [.53األعراا:]﴾لَنا فَاَيْنَفُعوا ِمْن ُ َفعاءَ  لَنا ََّلْ ﴿: كقول  تعاىل: َّل -1

 [.1الطالق:]﴾ُيْحِدُث بَاْعَد َذِلَل َأْمًرا اللَّهَ َلَعلَّ ﴿كقول  تعاىل:   :لعلّ  -2

َعَثَل رَبَُّل َمَقاًما مَّْحُموًدا َأن َعَسى﴿تعاىل: سب ان  و كقول    :عسى -3  ﴾يَاباْ

 [.79اإلسراء:]

﴾ َأنَّ لََنا َكرًَّة فَاَنُكوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ  َلوْ فاَ : ﴿وتعاىل كقول  سب ان   لو: -4
 [.102الشعراء:]

 .حصول  على سبيْ احملبةيرجى حصول شيء طلب فهو  :الترجيأما و 
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 ﴾َأْمًرا َذِللَ  بَاْعدَ  ُيْحِدثُ  اللَ  َلَعلَّ ﴿: تعاىل كقول  «ولعلَ  عسى»با  في  ويُعربَّ 
 ﴾بِاْلَفْت ِ  يَْأِتيَ  َأنْ  اللُ  َعَسى﴿، وكقول  سب ان  وتعاىل: [1]الطالق:
َأن  َعَسىفََأمَّا َمن تَاَب َو َمَن َوَعِمَل َصاِلحًا فاَ ﴿ [، وكقول  تعاىل:52]املائدة:

 [.67:القصص] ﴾َيُكوَن ِمَن اْلُمْفِلِحينَ 

ْ َفاقُ ت ر ُد جم  ازًا ل تا و قٍُّع حم  ُذوٍر، و ُيس مَّى  و ق د   السَّاَعَة َلَعلَّ َوَما يُْدرِيَل ﴿ :: حن  واإْلِ

 [.17الشُّور ى:] ﴾َقرِيب  

هو إبراز املرجو ف و الذي للتمِّن، لغرٍض بالغي،  «ليت» الرتجي ف ُتستعمْ وقد
 ف ذل . للمبالغة ،ت يْ أو املتعذِّر البعيد املنال ورة املس

 

 األسئلة:

 .أدات  األ لية واذكر التمِّن، عرِّا -1

 أذكر ثالثة م: األدوات الهب تنوم ع: )ليت(. -2

جي، التَّمِّنِّ  بني الفرق بنيِّ  -3  .ثانيهما ألفاظ واذكر والرتَّ
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 (النداء) الطلبي اإلنناء: السابعة المحاضرة

ُتكل م دعوةُ خامساً: النداء: 
ْ   ع: ينوم حبرا للُمخاطب امل ضارع الفع

ُ
أُن اد ي( )  احملذوا امل

 :قسمان أو )أدُعوا( أو حنومها، وأدوات  سبع، وهي

 للقريب اثنان مها:

 خالد  أغلق البام. أ، وحنو: فاطمة، راجعي دروس   أ حنو:  :الهمزة -1

 .راكب  اجلواد ، مته ْأي   ، وبالصالةُبِّن  أو ي  أي  :أي -2

 للبعيد أربعة وَّي:

بَِني  َدَم ُخُ وا  يَا﴿ كقول  تعاىل: يستخدم ف القرآن الكِر غريه،ومل يا:  -1

ََِكرِيَّا ِإنَّا نُاَبنُِّرَح يَا ﴿[، وكقول  تعاىل: 31]األعراا: ﴾ِِيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجد  

ة  يَا ﴿، وكقول  تعاىل: [8:مِر] ﴾ىِبُغاَلم  اْسُمُه َيْحيَ   ﴾َيْحَيى  ُخِ  اْلِكَتاَب ِبُقوَّ

:  [.12]مِر

 .م  من رفاً استق  أيا ، وحنو: اإل باح  واحلبِّ والن وى فالق  أيا حنو:  :أيَا -2

ي ا: حنو: َّيا -3 ْ   راكًبا اجلواد   ه   .مته 

 ذوين.أنق   ا    باد  : حنو: آ ع  آ -4

)وا ، حنو: نداء املتفجع علي  أو املتوجع من وهي ة: ويقال هلا أداة النُّدب :وا -5
 (رأساه او  -وا أبتاه -معتصماه 

ُِ  وقد  :منها ألمور «وأي اهلمزة ،» بغري   فيناد ى ؛البعيدِ  منزلةَ  القريبُ  يُنزَّ
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، كقولاا : ،مرتبتااهِ  ُعلُااوّ  إلااى إ ااارةً  -1 كأناا  بُاع ااد  ف املكااان  ُْ بُاع ااُد املنزلااة   أيااا » فيجعاا

 وأنت  مع  للد لة  على أنَّ املناد ى عظيُم القدر، رفيُع الشأن.«  مو ي  

 .مع    هو مل:   «هذا يا:» كقول  ودرجت  ، منزلتهِ  انحطاطِ  إلى  إ ارةً  -2

 أيااا»ضااٍر كقولاا  للساااهي: وُشاارود ذهناا   كأن ااُ  غاارُي حا إ ااارًة إلااى غفلااة السااامعَ  -3

 «.فالنُ 

يُوُسُف َأْعاِرْض ﴿، كقول  تعااىل: لنكتة بالغي ة يشرحها الس ياق وقد حتذا أداة النداء

[، أي: يااا يوسااف أعاارض عاا: هااذا، وكقولاا  تعاااىل حكايااة 29]يوسااف: ﴾َعااْن ََّااا َ ا

ااَعُفوِني وََكاااُدوا يَاْقتُالُااونَِني﴿عاا: هااارون علياا  السااالم:  ِْ َِ ابْااَن أُمَّ ِإنَّ اْلَقااْوَم اْسَت  ﴾قَااا

 [، أي: يا اب: أم.150]األعراا:

 األسئلُة :

 علي   عرا  النداء وهات  مثا ً  -1

 ذكر مثال لكْ منها  حروا النداء  مع هات  ساً م: -2

أخااارى، هاااات   ساااًة منهاااا قاااد  معنااااه احلقيقااايِّ ألغاااراٍض بالغياااةٍ قاااد خيااارج الناااداُء عااا:  -3

 ت ع: معناها احلقيقي مع التمثيْ.خرج

 هات مثا ً على حذا حرا النداء. -4
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 اإلنناُء غيُر الطلبيِّ : الثامنة المحاضرة

*- :  اإلنناُء غيُر الطلبيِّ

 تعجب يم القسم        ك لل المدح بعد ذم

، وهو على أقساٍم:   ما   يستدعي مطلوباً غري  حا ٍْ وقت  الطلب 

ِبِهااْم َأْسااِمْع ﴿   ( كقولاا  تعاااىل:ْ  ب ااع ااف  ( و)أ  ل اا ُ ع  ، ويااأيت قياساااً بصاايغة  )مااا أفا  التعّجاابُ  -1

: ﴾.. يَاْوَم يَْأُتونَاَناَوأَْبِ ْر  ْ ( و) ما أحس:  وحنو: ) ،[38]مِر (م  ر  أك  الرج  بالصِّدِّيق 

كماا يكاون بالفعاْ أقسام أو ،  (والبااء والتااء الاواوا )با ويكون بثالثة أحارا :الَقَسمُ  -2

 :حنااو قولاا  تعااااىل و)وربِّااا (، (أقساام بااا ( و)تاااا   و) (وا   و ) (بااا   حنااو: )أحلااف، 

ًلَ يُاْؤِمُنوَن َورَبَِّل َفالَ ﴿: [، وقول  تعاىل57]األنبياء: ﴾أَلَِكيَدنَّ َأْصَناَمُكم تَاللَّاهِ وَ ﴿

اانَاُهمْ  ُمااوَح ِفيَمااا َ ااَجَر بَاياْ أُْقِسااُم ًَل ﴿ :، وكقولاا  تعاااىل[65]النساااء: ﴾ َحتَّااَى ُيَحكِّ

 .[1]البلد: ﴾ِبَها َ ا اْلبَاَلدِ 

( ئ  و)ب اع ام ( ويكونان با ) ن   :المدُح وال مُّ  -3 ا بَّاذا(و)  ح  بَّاذا( و)ح  س  اء ( ، حناو و)س 

َنا ِلَداُووَد ُساَلْيَماَن ﴿ قول  تعااىل: وحناو: ، [30ص] ﴾اْلَعْباُد ِإنَّاُه َأوَّاب  نِْعاَم َوَوََّباْ

ُْ زيااااااد   نعاااااامَ ) آل ] ﴾َمثْاااااااَوى الظَّاااااااِلِمينَ بِااااااْئَس وَ .. ﴿( وحنااااااو قولاااااا  تعاااااااىلالرجاااااا

(. وحنو قول   تِ بئس) :، وحنو[151:عمران ٍْ  - لى ا  عليا  وسالماملرأةُ أمُّ مجي
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م ار ة  و  » ر ُ ون  ع ل ى اإل  ام ةً إ نَُّكم  س ت    ر ًة و ن د  رُي ح س  اع ُة و  ال ُمر   ع م ت  ، ن  س ت ص  ت  ب ئ س اض 

 .6«ال ف اط م ةُ 

واء  كاناات  بلفااظ  املاضااي، حنااو: )بعااُت( و)وهبااُت( أم بغااريه، ساا :ألفاااُ  العقااودِ   -4

 (.ب ع ُت هذا القلم  ( و)ق ب ل ُت هذا الزَّواج  حنو: )

َّْ(،ويأيت با :الرجاءُ  -5 ( وثالثة أفعال:   را واحد )لع )عس اى( و)حار ى( و)اخلولاق 

حنااو ، الرجاااء والتمااِّن  ف حصااول اخلاارب معنااى وتساامى أفعااال الرجاااء : أل ااا تفيااد

[، وقولااا  2]يوساااف: ﴾ُكاااْم تَاْعِقلُاااونَ لََّعلَّ ِإنَّاااا أَنَزْلنَااااُه قُاْر نًاااا َعَربِيًّاااا ﴿: قولااا   تعااااىل

 :، وكقول الشاعر[52]املائدة/ ﴾لَُّه َأْن يَْأِتَي بِاْلَفْت ِ الَعَسى فاَ ﴿ سب ان :

 يبُ ر  ق   ج  ر  ه فا  وراء   يكونُ        في    الذي أمسيتُ  الكرمُ عسى 

ل و ل ق  (، و)ْ  ص  ي   أن   خالد   ح ر ىومثْ: )               (.املطر أن  ينزل اخ 

 األسئلُة :

 نشاء  غري  الطل ِّ مع التمثيْأقسام  اإلعدد   .1
 ما  يغة التعجب مع التمثيْ .2
 مباذا يكون املدح والذم مع التمثيْ .3
 القسم يكون باحلرا وبالفعْ هات مثا ً لكْ منهما .4
 مع التمثيْ ما هو حرا الرجاء .5

 
 
 

                                                           
 (  وهو صحيح10430مسند أحمد  برقم) - 6
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 7والمسَند إليه المسَند: التاسعة المحاضرة 

 باجلهة الهب نفذت . هو ربط احلدثاإلسناد:  -*

  هو احلكم الذي أسندناالمسند: -*

 هو  احب هذا احلكمالمسند إليه: -*

 = املسند إلي  دُ ه  ت  ج  مُ اال= املسند،  ح      مثال:  ح اجملتهد، 

 = املسند  نظيفة  = املسند إلي ،  سةُ املدر  املدرسة نظيفة: 

 وسنوض   ضم: اجلدول التايل:إذن هناك فرق بني اجلملة الفعلية واجلملة اإلمسية، 

 املسند إلي  املسند اإلسناد
 المبتدأ -الفاعل  الخبر -الفعل 

 الطِّْفلُ  نَامَ  اجلملة الفعلية
 وُ رْ الدَّ  واِض    اجلملة اإلمسية

 

 دائماً نسأل أنفسنا: ماذا أسندناُ  ومل: أسندناُولكي يتوضح األمر 

 ألغراض منها:قد تذا املسند  :8ح ُف المسَندِ -*

ُِ عاان العباا ِ و ق ااد اًلخت ااار -1 َوَأَذان  ِمااَن ﴿، لقرينااة مااذكورة، قااال تعاااىل: اًلحتاارا

 ﴾ِماَن اْلُمْنارِِكيَن َوَرُساولُهُ بَاِريء  اللَِّه َوَرُسوِلِه ِإَلى النَّاِو يَاْوَم اْلَحجِّ اأْلَْكَبِر َأنَّ اللََّه 

                                                           
 -( ومفتنا  العلننوم 9/ ص  1)ج  -( واإليضنا  فنني علنوم البالغنة 220/ ص  3)ج  -لسنان العنر   - 7

 (137/ ص  1)ج  -( وكتا  الكليات ـ ألبى البقاء الكفومى 133/ ص  1)ج 
 (3/ ص  1)ج  -علم البالغة الشيرازي  - 8
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؛ احرتازاً م: ( الثانيةَبِريء  )املسند وهو ، ف ذا أيضاً َبِريء  و ر ُسولُُ   :[ أي3:]التوبة

ااأ ل تا ُهم  م اا:  العبااث، وكقولاا  تعاااىل:   السَّاام او ات  و األ  ر ض  ل يا ُقااوُل:َّ اللَّااُ ﴾خ ل ااق  ﴿و ل اائ :  س 

 ( الثانية؛ بقصد ا ختصار.َخَلقَ [ أي خلقه: ا ُ، ف ذا املسند وهو )38]الزمر:

 :الشاعر كقول الكالم، إطالة ع: المقام ضيق -2

نا وأنت  مبا  ُ: مبا عند   عند ك راٍض، والر أُي خُمتلفُ      حن 

 .لضيق املقام املسند ، ف ذا(راضون)أي: حن: مبا عندنا 

ِعُفوا لِلَِّ يَن ﴿، قال تعاىل: اتباُ  اًلستعماِِ الوارد عن العربِ   -3 ِْ يَاُقوُِ الَِّ يَن اْسُت

ل ُكنَّا  (موجودونَ )أي: لو  أنتم  ،[31:سبأ] ﴾ُمْؤِمِنينَ اْسَتْكبَاُروا َلْوًَل أَنُتْم َلُكنَّا 

 . ُمؤ م ن ني  

 :منها ألغراض  وقد تذا املسند إلي  :9ح ُف )المسَنِد إليه(-*

ُِ عن العب ِ ق د اًلخت ار و  -1 ( ومل   كقول،  اًلحترا ْ  ت: )زيد  أتى مثَّ ذهب  زيد  ) :ق

(.زيد  أتى مثَّ   ذهب 

،  عاارض للمااتكلِّم  ماا: ضااجٍر أو حاازنٍ ، بساابب  مااا يُ الكااالمِ يُق ال َّاادِر عاان إطالااِة ضاا -2

 :10كقول الشاعر

ُْ      س هر  د ائ م   :قُال تُ  ُك ي ف  أن ت    :ق ال  يل   ُْ  ،ع ل ي  و ُحز ن ط و ي
                                                           

 (6/ ص  1ج ) -وجواهر البالغة لل اشمي  (3/ ص  1)ج  -علم البالغة الشيرازي  - 9
( 10/ ص  1)ج  -( واإليضا  في علوم البالغنة 68/ ص  1)ج  -زهر األكم في األمثال و الحكم  - 10

( 34/ ص  1)ج  -( ومعاهنننند التنصننننيص علننننى شننننواهد التلخننننيص 77/ ص  1)ج  -ومفتننننا  العلننننوم 
 (6/ ص  1)ج  -وجواهر البالغة لل اشمي 
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ُْ أنا ومل يقْ: )  علَّت  .مرض  و ( تضج راً م:  ع ل ي

وْجَهَهااا َوقَالَااْت عجااِو َف ااكْت ﴿: : حنااو قولاا  تعاااىلقاارائن عليااهِ ظهااورُُه بَدًللااِة ال -3

 .ع ق يم عجوز  أنا  :[. أي29]الذاريات: ﴾َعِقيم

: «غ زال  »: كقول  ُمن بِّ   الصَّياد: الَح ُر من فواِت فرصة  سانحة   -4 .هذا ، أي   غزال 

ي إليااا   مباااا ف القاااول  مااا: بالغاااٍة  وغاااري ذلااا   ، ومرجعاااُ   إىل الاااذوق  األديِّ: فهاااو الاااذي يُاااوح 

 وحس:  بياٍن.

 األسئلُة :

 عدد ثالثاً م: احلا ت  الهب ينبغي فيها حذُا املسن د  إلي  مع التمثيْ  -1

الهب ينبغي فيها حذُا املسن د  مع التمثيْ   -2  عدد ثالثاً م: احلا ت  

 ل  ذُر م: فوات  فر ةٍ لمثا ً حلذا املسند إلي  هات  -3
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 11ْ رالقَ : العا رة المحاضرة

 .لغًة احلبسُ  :تعريُفهُ -*

 وا طالحاً: هو ختصيُص شيٍء بشيٍء بطريٍق خمصوٍص.

، (شااعر  إ  شاوقي ماا )حناو: ، الشايُء الثااين هاو املقصاوُر عليا والشايُء األوُل هاو املقصاوُر، و  

افة   علاى ما: َّا:َّ ردًّا ؛ )الكتاباة ( عنا  فمعناُه ختصايُص )شاوقي بالشِّاعر ( وقصارُُه عليا ، ونفاُي   

ماااااا( املتقدماااااة ، هاااااذا التخصاااايص  هاااااو النفاااااُي بكلمااااة  )والااااذي دلَّ علاااااى  ،أنَّااااُ  شااااااعر  وكاتاااااب  

ْ  اخلرب .  وا ستثناُء بكلمة  )إ ( الهب قب

  ْ ( يساامَّى (مق ااوراً عليااهِ )ُيساام ى « شااوقي» وهااو « إ »فمااا قباا ، ومااا بعاادها وهااو )شاااعر 

 .(الق رِ أدواُت يسمَّى )وإ  (  –)وما  – (مق وراً )

اام  هااذا التخصاايُص، ولااو ( باادون  )نفااٍي واسااتثناٍء( مااا ُفه  ِّْ  قلاات  )شااوقي شاااعر  وهلااذا يكااوُن لكاا

، ومقصاااور  عليااا » قصاااٍر طرفاااان   : هاااو ختصااايُص احلكااام   ،«مقصاااور  ومااا:  هاااذا تعلاااُم أنَّ القصااار 

ونفُي ُ   القصر.طرق  ع: سواُه بطريٍق م:  باملذكور  ف الكالم  

 َّا في اًلستعماِ أربعة  وَّي: للق ِر طُُرق  كثيرة  ،وأ هرُ -*

ااد   َماااوَ ﴿( كقولاا  تعاااىل النفااي واًلسااتثناءِ )بااا يكااوُن القصااُر -أوًلً  آل ] ﴾.. َرُساااوِ  ِإًلَّ ُمَحمَّ

 [ 88:]هود﴾ بِاللَّهِ ِإًلَّ تَاْوِفيِقي  َماوَ ﴿، وحنو قول  تعاىل: [144:عمران

                                                           
/  1)ج  -( وجنواهر البالغننة لل اشننمي 1136/ ص  1)ج  - كتنا  الكليننات ـ ألبننى البقناء الكفننومى - 11

 (3/ ص  1)ج  -( وعلم البالغة الشيرازي 8ص 
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  ﴾َيْخَنااى اللَّااَه ِمااْن ِعبَاااِدِه اْلُعَلَماااءُ ِإنََّمااا ﴿: حنااو قولاا  تعاااىل –( إنَّمااا) بااا يكاوُن القصاارُ  -يانياااً 

 .[28:]فاطر

ثابتاااة ،   مت ركاااة  حناااو: األرُض  –( ولكااانْ  –وباااْل  –باااالعطف باااال يكاااوُن القصاااُر ) -يالثااااً 

 :12وكقول الشاعرفاألرض مقصور، ومت ركة مقصور علي ، 

رُه   يوُم  الداين   وموتُ  حزنُ       طوُل ُمد ت    عمُر الفىت ذ ك 

 :  13وكقول الشاعر 

ْ     م ات  و ال ُدهُ  ق د   ل ي س  ال ي ت يُم الَّذ ي  ال ع ل م  و األ د م   الي ت يم  ي ت يمُ  ب 

 شاعرلك: كاتب ما املتن   

 ﴾ْعُبُد َوِإيَّاَح َنْساَتِعينُ ِإيَّاَح ناَ ﴿( حنو قول  تعاىل بتقديِم ما حّقُه التأخيرُ يكوُن القصُر ) -رابعاً 

ي: خنصُّااا  بالعباااادة  أ األ اااْ: نعبااادك ونساااتعني بااا ، فقااادَّم ماااا حقااا  التاااأخري،[ 5:]الفاحتاااة

 [.5]احلديد: ﴾َوِإَلى اللَّاِه تُاْرَجُع اأْلُُمورُ ﴿، وكقول  تعاىل: وا ستعانة  

 األسئلة:

 عرا  القصر  لغة وا طالحاً مع التمثيْ  .1

 لقصر مع التمثيْ لطرق  ثالثة عدد   .2

 

                                                           
( وتنراجم 276/ ص  1)ج  -( وزهر اآلدا  وثمر األلبنا  67/ ص  1)ج  -لبا  اآلدا  للثعالبي  - 12

 (49/ ص  1)ج  -( واإلعجاز واإليجاز 176/ ص  78)ج  -شعراء موقع أد  
 (8/ ص  1)ج  -جواهر البالغة للهاشمي  - 13
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 14واإلطنابِ المساواِة : الحادية عنرة المحاضرة

طُار ببالا   معاًق منهاا ،  يعاُدو التعبارُي عناُ  طريقااً ما:  ُّْ ما جُيوُل ف الصَّدر  ما:  املعااين، وخي  ك

 طرٍق ثالٍث:

ُُ مسااوياً ألصاِل يكاوُن ا لتعبيُر على قدِر المعنَاى، بحيا ُ إذا جاء ا :المساواةُ  –أوًًل  للفا

ُْ الذي يكوُن أكثر  الكالم  على  ورت  ، ، ذلل المعَنى  يقاُس علي .والذي وهي األ 

 .[110]البقرة: ﴾َوَما تُاَقدُِّموا أِلَنُفِسُكم مِّْن َخْير  َتِجُدوُه ِعنَد اللَّاهِ ﴿كقول  تعاىل: 

 [38]املدثر: ﴾ُكلُّ نَاْفس  ِبَما َكَسَبْت رََِّيَنة  ﴿قول  سب ان  وتعاىل: وك

 .[(44:]الروم ﴾َمْن َكَفَر فَاَعَلْيِه ُكْفُرهُ ﴿وكقول  تعاىل: 

ااااُل ب الناِّيَّااات  إ منَّ ااا»كقولاا   ااالى ا  عليااا  وسااالم: و  ااار ٍئ م اااا نا اااو ى، و إ منَّ اااا األ ع م  ِّْ ام  ، فاااإنَّ 15«ا ل ُكااا

 :16اللفظ في  على قدر  املعق،   ينقُص عن ، و  يزيُد علي  ، وكقول طرفة  ب: العبد 

بار  م :  مل   تُاز وِّد    س تُب د ي ل   األياُم ما كنت  جاه الً   ويأ ت ي   باأل خ 

 َّْ هاااذه أمثلاااة  للمسااااواٍة،   يساااتغِّن الكاااالُم فيهاااا عااا: لفاااٍظ منااا ، ولاااو ُحاااذا  منااا  شااايء  ألخااا

 مبعناُه.

                                                           
( ومعاهننند 58/ ص  1)ج  -( واإليضنننا  فننني علنننوم البالغنننة 318/ ص  1)ج  -صنننبح األعشنننى  - 14

 (10/ ص  1)ج  -وجننواهر البالغننة لل اشننمي  (101/ ص  1)ج  -التنصننيص علننى شننواهد التلخننيص 
 (4/ ص  1)ج  -وعلم البالغة الشيرازي 

 (1أخرجه البخاري برقم) - 15
 1)ج  -( وزهر األكم في األمثال و الحكنم 301/ ص  1)ج  -فصل المقال في شر  كتا  األمثال  - 16

( 27/ ص  1)ج  -( ونقنننند الشننننعر 116/ ص  1)ج  -( ولبننننا  اآلدا  ألسننننامة بننننن منقننننذ 242/ ص 
( 33/ ص  1)ج  -( ولبننننا  اآلدا  للثعننننالبي 47/ ص  1)ج  -والعمنننندة فنننني محاسننننن الشننننعر و دابننننه 

 (130/ ص  1)ج  -سة البصرية والحما
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ِاَد الت :اإلطنابُ  –يانياً  فاإْن لام تكاِن  ،هه وتوكيادِ تقويتِا لفائدةِ ، عبيُر على قدِر المعَنىإذا 

 :17ف جذمية  األبرش العباديِّ  عديِّ  كقول  ، تطويل  فهي  الزيادُة لفائدة  

ي   ِ  ل ر اه ش  ن ا     وق دَّم ت  األ د  ا ك ذ باً وم يا   وأ ل ف ى قو هل 

 .أيهما شئت   املعق بإسقاط     يتغريُ ، و مبعق واحدٍ  فاملنُي والكذمُ 

كقاول زهاري با: أي  ؛حناو  فهَي ى بها المعنَ  ًل يفسدُ غير معينة الزيادُة لفائدة   كانتإْن  و  

 : 18ىسلم  

ل  ُ و أ ع ل ُم ع ل م  ال يا و م  و األ  م س    و ل ك نَِّّن  ع :  ع ل م  م ا ف  غ ٍد ع م ي     قا با 

ْ  اليوم  قبَلهفإنَّ كلمة  )   .أا املعق     يفسدُ  ، ولك:( زائدة  لوضوح  أنَّ األمس  قب

ٌّ من ، وكالمُها مبعزٍل ع: مراتب  البالغة  هما وك  .معيب  ف البيان 

َِ الَِّ ي  َمَن يَا قَاْوِم اتَِّبُعوِن َأَّْدُِكْم َسِبيَل الرََّ ادِ ﴿قول  تعاىل:  اإلطنامُ ومثال  يَا قَااْوِم  .َوقَا

نْاَيا َمتَااا   َوِإنَّ اآْلِخااَرَة َِّااَي َداُر اْلَقااَرارِ  ِإنََّمااا ََّااا ِ هِ   دياا، ألناا  ير [39-38]غااافر: ﴾اْلَحيَاااُة الاادُّ

 .فال بد م: اإلطنام وتطويْ الكالم النصح واإلرشاد

َها َوَأَُّشُّ ِبَها  .َوَما تِْلَل بَِيِميِنَل يَا ُموَسى  ﴿وكقول  تعااىل:  َِ ََِّي َعَ اَي أَتَاوَكَّأُ َعَلياْ َعلَاى  قَا

[، ألن  يتلذذ باحلاديث ماع رم العااملني فهاو 18-17]ط : ﴾َغَنِمي َوِلَي ِفيَها َمآِرُب ُأْخَرى  

 مسرور ويريد أن يت دث كثرياً على سبيْ اإلطنام.

                                                           
 (30/ ص  1)ج  -(والجليس الصالح واألنيس الناصح 41/ ص  1)ج  -الشعر والشعراء  - 17
/ ص  6)ج  -( والمصبا  المنينر فني غرين  الشنر  الكبينر 68/ ص  1)ج  -نقد الشعر  البديع في - 18

 -( ومعاهد التنصيص على شواهد التلخنيص 115و59/ ص  1)ج  -( واإليضا  في علوم البالغة 323
 (238و108/ ص  1)ج 
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َِ َربِّ ِإنِّااي َوََّااَن اْلَعظْااُم ِمنِّااي َواْ ااتَاَعَل الاارَّْأُو َ ااْيًبا﴿: قولاا  تعاااىلوك [(، أي:  4:]مااِر ﴾قَااا

 .لكن  أطنب تلذذاً باحلديث مع الباري جْ جالل ، كربتُ 

تثبيُت المعنى، وتوضيُ  الماراد، والتوكياُد، ودفاُع  :كثيرة ، منها دواعَي اإلطنابِ واعلم  أنَّ 

 .وغرُي ذل  – اإليهام، وإيارُة الحمية

 : 19منها أنوا  اإلطناب كثيرة 

ْ  اخل  اااصِّ ل لتَّنبياا   ع ل ااى ِذْكااُر الَخااا ِّ بَاْعااَد العااام  -(1) اا َحاااِفظُوا َعلَااى ﴿: كقولاا  تعاااىل  :ف ض 

ٍْ ف اخلااصِّ [(، وفائدتُ  التن238:]البقرة ﴾ال ََّلَواِت َوال َّاَلِة اْلُوْسَطى  ،بيُ  على مزياٍة وفضا

ملااا قبلااُ ، وهلااذا خااصَّ الصااالة  الوسااطى )وهااي العصااُر علااى زيااادة  جاازء  آخاارُ لفضاال    حااىت كااأنَّ 

)  بالذكر  لزيادة  فضل ها. 20الص يح 

َربِّ ﴿ :كقولا  تعااىل  ،إلفاد ة  الُعُموم  مع  ال ع ناية  بش أن اخلااصِّ  ،ِذْكُر الَعامِّ بَعَد الَخا ِّ  -(2)

وفائدتُا  ، [28:]ناوح ﴾اْغِفْر لِاي َوِلَوالِاَديَّ َوِلَماْن َدَخاَل بَاْيتِاَي ُمْؤِمنًاا َولِْلُماْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمنَااتِ 

بقياااة  األفاااراد، وا هتمااااُم باخلااااصِّ لاااذكره  ثانيااااً ف عناااوان عاااامر، بعاااد ذكاااره  أو ً ف عناااواٍن مشاااوُل 

.  خاصر

                                                           
 1)ج  - وعلم البالغنة الشنيرازي (208و195/ ص  1)ج  -المثل السائر في أد  الكات  والشاعر  - 19

 (16/ ص  1)ج  -البالغة الواضحة بتحقيقي و (4/ ص 
وا َعلَننى  1460ففنني صننحيح  مسننلم  بننرقم)  - 20 ها اآلَيننةى َحننافاظى (َعنننا اَلَبننَراءا َبنننا َعننازا ن َقنناَل َنَزلَننَت َهننذا

ى َفنَ  ى ثىنمَّ َنَسنَخَ ا َّللاَّ . َفَقَرَأَناَها َما َشاَء َّللاَّ لََواتا َوَصالَةا اَلَعَصرا نالَةا الصَّ نلََواتا َوالصَّ وا َعلَنى الصَّ َزلَنَت ) َحنافاظى
. َفَقاَل اَلَبَراءى َقنَد أََخَبَرتىن َى إاًذا َصالَةى اَلَعَصرا َنَد َشقايقن لَهى ها ٌل َكاَن َجالاًسا عا َسَطى( َفَقاَل َرجى َك َكَينَ  َنَزلَنَت اَلوى

ى أََعلَمى. ى. َوَّللاَّ  َوَكَيَ  َنَسَخَ ا َّللاَّ
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، ماارًة علااى ساابيْ لتقرياار  ال م ع ااق ف ذهاا:  السااام ع بااذكره  ماارتنياإِليِاااُح بَاْعااَد اإلبهاااِم،  -(3)

، فيزيُده ْ  واإليضاح  ْ  التفصي ، ومر ًة على سبي واإلمجال  ذلا  نابالً وشارفاً، كقولا  تعااىل:  اإلأام  

تُاْؤِمنُااوَن بِاللَّااِه  .يَااا أَياَُّهااا الَّااِ يَن َ َمنُااوا ََّااْل َأُدلُُّكااْم َعلَااى ِتَجااارَة  تُاْنِجاايُكْم ِمااْن َعااَ اب  أَلِاايم  ﴿

اااار  َلُكااااْم  ِإْن ُكْنااااُتْم َوَرُسااااوِلِه َوُتَجاَِّااااُدوَن ِفااااي َسااااِبيِل اللَّااااِه بِااااَأْمَواِلُكْم َوأَنْاُفِسااااُكْم َذِلُكااااْم َخياْ

َنا ِإلَْياِه َذلِااَل اأْلَْماَر َأنَّ َدابِااَر ََّااُؤًَلِء ﴿: ، وكقولاا  تعااىل [10،11:]الصاف ﴾تَاْعَلُماونَ  ااياْ َِ َوَق

ء ( تفساري  وتوضايح  لاذل  )األمار ( أ  ) :[(، فقولا 66:]احلجار ﴾َمْقطُو   ُمْ ِبِحينَ  اُؤ   نَّ د اب ار  ه 

، فااأأم  ف كلمااة   فتاا  ، وتفخاايُم شااأن  وفائدتُاا  توجيااُ  الااذه:  إىل معر  ،املاابهم   ، ومتكيناا   ف الاانفس 

.  )األمر ( مثَّ وضَّ ُ  بعد  ذل  هتويالً ألمر  العذام 

ااٍر مبفااردي   التو اايُع: –( 4) ، :  لاارُيى املعااق ف  ااورتني   هااو أن يااؤت ى ف آخاار  الكااالم  مبثااقَّ مفسَّ

ش  إىل الظهو  ، حنور  خيرُج فيهما م: اخلفاء  املستوح   يكاربُ قول   الى ا  عليا  وسالم: ) املأنوس 

: العلاااُم وقاااال علاااي كااارم ا  وجهااا  ،21(حااابُّ املاااال  وطاااوُل العمااار   :اباااُ: آدم  ويكااارُب معاااُ  اثناااان  

. :علمان   ، وعلُم األديان   علُم األبدان 

 : منها ألغراض  عديدة –: هو ذكُر الشيء مرتني  أو أكثر   التكراُر ِلَدا  –(5)

 ُِ يُامَّ َكاالَّ  .َكاالَّ َساْوَف تَاْعَلُماونَ ﴿،كقول  تعاىل : التأكيُد وتقريُر المعَنى في النَّفس – األّو

ِإنَّ َماَع اْلُعْساِر  .ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْساًرافَ ﴿: [ (، وكقول  تعاىل4، 3:]التكاثر ﴾َسْوَف تَاْعَلُمونَ 

 [( 6، 5:]الشرح ﴾ُيْسًرا
                                                           

21
 البخاري.رواه  - 
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َِ يُوُسُف أِلَبِيِه ﴿لئال جييء  مبتوراً ليس  ل  طالوة ، كقول  تعاىل :  :طوُِ الف لِ  :الثاني ِإْذ قَا

 ،[4:يوساف] ﴾يَا أَبِت ِإنِّي رَأَْيُت َأَحَد َعَنَر َكوَْكًبا َوالنَّْمَس َواْلَقَمَر رَأَيْاتُاُهْم ِلي َسااِجِدينَ 

 .فك رر  )رأيُت( لطول  الفصْ

 . : قرأُت الكتام  باباً باباً، وفهمُت  كلمًة كلمةً ، حنوق ُد اًلستيعابِ  :الثال ُ 

اار ِ  اب اا:  »  :حناو قولاا   الى ا  علياا  وسالم، التنويااُه بنااأِن المخاطاابِ  :الراباعُ  ُِ اب اُ: ال ك  اار  ال ك 

ااااال ُم  اااا  اق  ب اااا:  إ با اااار اه يم  ع ل ااااي ه م  السَّ اااار ِ  يُوُسااااُف ب ااااُ: يا ع ُقااااوم  ب اااا:  إ س  اااار ِ  اب اااا:  ال ك  أخرجاااا  «ال ك 

 .22البخاري

ل ني   ف املعق اًلْعِتَراُض،  –(6)  ل ٍة أو  وُهو أن  يؤ ت ى ف أث ناء  الكال م   أو  با ني   كالمني   ُمتَّص  جُبم 

ثر     َّْ أك   : منهاوذل  ألغراٍض ، هلا م:  اإلعرام   حم  

 .مريض   -حفظ   ا ُ  -، حنو: إين  الدعاءِ  -)أ(

  ﴾َوَيْجَعلُاااوَن لِلَّاااِه اْلبَانَااااِت ُساااْبَحانَُه َوَلُهاااْم َماااا َيْناااتَاُهونَ ﴿، كقولااا  تعااااىل : الّتنزياااهُ  -)م( 

 .[57:]الن ْ

 .[76:]الواقعة ﴾َوِإنَُّه َلَقَسم  َلْو تَاْعَلُموَن َعِظيم  ﴿، حنو قول  تعاىل:  التهويلُ  -)جا(  

َنا ﴿، كقول  تعاىل : ِيادُة التأكيد-)د(   ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه َحَمَلْتُه أُمُُّه َوًَّْنا َعَلى َوَّْن  َوَوصَّياْ اإْلِ

 .[14:]لقمان ﴾َوِفَ الُُه ِفي َعاَمْيِن َأِن اْ ُكْر ِلي َوِلَواِلَدْيَل ِإَليَّ اْلَمِ يرُ 

                                                           
 ( 3390برقم)  يصحيح البخار - 22
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تُا  ف ذلا  أنَّ املنطاق  إمناا هاو  العلمااء أنِّ األطنام  أرجُح عند  بعاض واعلم   ما:  اإلجيااز ، وُحج 

ُْ الكاااالم  أبينُاااُ ،  ، وأفضاا ، واإلشاااباُع   يقااُع إ  باإلقنااااع  البياااُن، والبيااااُن   يكااوُن إ  باإلشاااباع 

.بإ   ، و  تاُط باملعاين إحاطًة تامًة،أبيُنُ  أشدُّهُ إحاطًة باملعاينو   اإلطنام 

ُّْ موضاااٍع   واملختااااُر: أنَّ احلاجاااة   ، واإلجيااااز ، ماساااة : وكااا ْر مااا:  اإلطناااام  يسااادُّ أحااادمُها  إىل كااا

ْر منُهما. ،مكان  اآلخر  في  ُْ ف موط:  ك  وللذوق  السليم  القوُل الفص

 :األسئلةُ 

 مع التمثيْ ُ املساواةعرا   -1

 عرا  اإلطنام  مع التمثيْ ُ    -2

 ما هي دواعي اإلطنام  ُ  -3

 مع التمثيُْ اإلطنامأنواع عدد أربعة م:  -4

 عرا التوشيع مع التمثيُْ -5

ْ  واحلشوُ -6  ما الفرُق بني التطوي
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ُِ عنرة الثانية المحاضرة  : اإليجا

ُِ  -يالثا  .إذا نقَص التعبيُر على قدِر المعَنى الكثيرِ  :اإليجا

يقُ  .فََأْرِسااااُلونِ ﴿كقولاااا  تبااااارك وتعاااااىل:   أي:، [46-45]يوسااااف: ﴾يُوُسااااُف أَياَُّهااااا ال ِّاااادِّ

 .الرؤيا، فأرسلوه فأتاه، وقال ل : يوسف أيها الصديقطلب من  تعبري فأرسلوين إىل يوسف أل

َهااا َماَءََّااا َوَمْرَعاََّااا﴿وكقولا  تعاااىل:  ، دل أاااتني الكلمتااني علااى [31النازعااات:] ﴾َأْخااَرَج ِمناْ

ما: العشاب والشاجر واحلاب واألنعاام لألناام  ومتاعاً  م: األرض قوتاً  ا  تعاىل مجيع ما أخرج 

 .وامللح م: املاء ؛والثمر والعصف واحلطب واللباس والنار وامللح ؛ ألن النار م: العيدان

 ﴾ُخاااااااِ  اْلَعْفاااااااَو َوْأُمااااااْر بِااااااااْلُعْرِف َوَأْعاااااااِرْض َعاااااااِن اْلَجااااااااَِِّلينَ ﴿ تعاااااااىل:ساااااااب ان  و كقولاااااا  و 

األخالق  بأ[، 199]األعراا:  .سرهافهذه اآليُة القصريُة مجعت  مكارم  

َوِقيااَل يَااا َأْرُض ابْاَلِعااي َماااَءِح َويَااا َسااَماُء َأْقِلِعااي ﴿وماا: أمجااْ اإلجياااز قولاا  سااب ان  وتعاااىل: 

ااااَي اأْلَْمااااُر َواْسااااتَاَوْت َعلَااااى اْلُجااااوِديِّ  ِِ َْ اْلَماااااُء َوُق  ﴾َوِقيااااَل بُاْعااااًدا لِّْلَقااااْوِم الظَّاااااِلِمينَ  َوِغااااي

ونعات ومساى، وأهلا  وأبقاى، وأساعد  وأخارب وناادى ، ،و اى اآلية أمر ف [، حيث44]هود:

ة ، وقااص ماا: األنباااء ماااا لااو شاارح مااا اناادرج ف هاااذه اجلملااة ماا: بااديع اللفااظ والبالغاااوأشااقى

 . بالغة هذه اآلية بالتأليف بعض العلماء وقد أفرد ،واإلجياز والبيان جلفت األقالم

قَاَلْت َنْمَلة  يَا أَياَُّها النَّْمُل ﴿عنها:  وما أفصح وأبلغ هذه النملة! قال ا  تبارك وتعاىل حكاية

حياث [، 18]النماْ: ﴾اْدُخُلوا َمَساِكَنُكْم ًَل َيْحِطَمنَُّكْم ُسَلْيَماُن َوُجُنوُدُه َوَُّاْم ًَل َيْناُعُرونَ 
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ت، ، ومس ااات، ونبهاااتناااادت ، وكنَّااا): مااا: الكاااالم ف هاااذه اللفظاااة أحاااد عشااار جنسااااً  تمجعااا

 . (، وعذرتت، وأشارت، وعمَّ ت، وخصَّ رت، وحذَّ ت، وقص  وأمرت

( ، )هااااا( ، والتسااامية: )النمااااْ(، واألمااار: )ادخلااااوا :فالناااداء: )ياااا(، والكنايااااة: )أي(، والتنبيااا 

، والتعماايم: (سااليمان) :، والتخصاايص(  تطماانكم) :، والت ااذير(مساااكنكم: )والقصااص

، تعاااىل: حااق ا  ، فااأدت  سااة حقااوق(  يشااعرونر: ): )وهاام(، والعااذة)جنااوده(، واإلشااار 

 علي  السالم. سليمان ، وحق جنودتها، وحق رعيَّ ، وحقها لى ا  علي  وسلموحق رسول  

ُِ ق ر  وينقسُم ا ُِ إلى قسميِن: إيجا ُِ ح ف ،إليجا  :وإيجا

ُِ الق ِر()أوًًل:  ف ألفاظ  قليلاٍة «ويسمَّى إجياز  البالغة  » إيجا : يكوُن بتضمني  املعاين الكثرية  

فإنَّ معنااُه كثاري ،  [179]البقرة: ﴾َوَلُكْم ِفي اْلِقَ اِ  َحَياة  ﴿كقول  تعاىل: م: غري  حذٍا،  

ْ  ولفظااُ   يساارُي، إذ  املااراُد بااأنَّ اإلنساا ْ  قُتاا ، وف ذلاا  ان  إذا علاام أناا  مااىت قتاا  ْ امتنااع  عاا: القتاا

ُّْ حياتُاا  وحياااُة غااري  ُْ كاا ْ  وبااذل  تطااوُل األعماااُر، وتكثااُر الذريااُة، ويقب اا ْ  أنف ااى للقتاا ه، ألنَّ القتاا

، ويااتمُّ النظاااُم، ويكثااُر العماراُن، فالقصاااُص  هااو ساابُب ابتعاااد   واحاٍد علااى مااا يعااوُد عليا   بااالنفع 

، فهو احلافُظ لل ياة .  ْ  الناس  ع: القت

ُم مطمُح نظر  البلغاء   ْ  عا: ب  تتفاوُت أقادارُهم، حاىت أنَّ بعض ا، و والفص اء وهذا القس  هم ُسائ

 « .هي إجياُز القصر  »)البالغة ( فقال: 

ُِ الحااا ِف()يانيااااً:  م، عناااد وجاااود  ماااا  إيجاااا ُّْ باااالفه  يكاااوُن حباااذا شااايٍء مااا: العباااارة    خيااا

، م: قرينة لفظيٍة أو معنويةٍ يدل ُّ   إمَّا أن  يكون : ذواُ وذل  احمل ،على احملذوا 
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قَالَااْت أَنَّااى َيُكااوُن لِااي غُاااَلم  َولَااْم َيْمَسْسااِني َبَناار  َولَااْم َأُح ﴿كقولاا  تعاااىل :   –حرفاااً  -(1)

   ، ف ذا النون.أ ُل : ومل أك:  ، [20:]مِر ﴾بَِغيًّا

أي:  [78:]احلج ﴾َوَجاَُِّدوا ِفي اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدهِ ﴿حنو قول  تعاىل :  ،أو امساً مضافاً  -(2)

ْ  ا  و ج اه ُدوا  .ف سبي

لَااااًة َوأَْتَمْمَناََّااااا ﴿: حنااااو قولاااا  تعاااااىل ،اً مضااااافاً إلياااا أو امساااا -(3) َوَواَعااااْدنَا ُموَسااااى َياَليِاااايَن لَياْ

 [( أ ي: بعشر لياٍل.142:]األعراا﴾ِبَعْنر  

ِإلَاااى اللَّاااِه َوَماااْن تَااااَب َوَعِماااَل َصااااِلًحا فَِإنَّاااُه يَاتُاااوُب ﴿ :كقولااا  تعااااىل  ،أو امسااااً مو اااوفاً  -(4)

ْ  [( أي: 71:]الفرقان ﴾َمَتابًا  عمالً  احلاً. و ع م 

َوَأمَّا الَّاِ يَن ِفاي قُالُاوِبِهْم َماَرض  فَااَزاَدتْاُهْم رِْجًساا ِإلَاى ﴿: حنو قول  تعاىل ،أو امساً  فةً  -(5)

هم. [125:]التوبة ﴾ْم َوَماُتوا َوَُّْم َكاِفُرونَ رِْجِسهِ   أي: مضافاً إىل رجس 

ااار ي:  ﴿:  حناااو قولااا  تعااااىل ،مجلاااةً  أو -(6)  ًة فا با ع اااث  اللَّاااُ  النَّب يِّاااني  ُمب شِّ اااد  اااان  النَّااااُس أُمَّاااًة و اح  ك 

ًة  :[( أي213:]البقرة ﴾و ُمن ذ ر ي:   د   .اللَّ ُ  فاختُلفوا: فبعث  أُمًَّة و اح 

ُْ احلفاااظ :واعلااام أنَّ دواعاااي  اإلجيااااز  كثااارية  منهاااا وتقرياااُب الفهااام، وضااايُق  ،ا ختصااااُر، وتساااهي

ُْ املعااا اااامع، والضاااجُر والسااا مُة، وحتصاااي ق الكثاااري  بااااللفظ املقاااام، وإخفااااُء األمااار علاااى غاااري السَّ

 .اليسري  
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 :ف األمور التالية«زُ  اإلجيا» وُيستحسنُ 

ا  7ا التاوبيُخ. 6ا العتااُم. 5ا الوعيادُ  4ا الوعاُد. 3ا ا عتاذاُر. 2ا الشاكُر علاى الان عم. 1

. 8التعزيُة.  ا أوامُر امللوك ونواه يهم. 10ا ا ستعطاُا. 9ا شكو ى احلال 

 ومرجع   ف إدراك  أسرار  البالغة  إىل الذوق  األديِّ واإلحساس  الروحيِّ .

ُمقتض ى ا  يُعااااادُّ الكاااااالُم ف  اااااورةٍ مااااا: هاااااذه الصاااااور  بليغااااااً  إ  إذا كاااااان  مطابقااااااً لااااا ولكااااا:

، وياادعو إلياا  مااواطُ:  املخاط ااب  ، فااإذا كااان املقاااُم لألطنااام  مااثالً حااال   ، وعاادلت  عناا  اخلطااام 

 املساواة  مل يك:  كالُم  بليغاً.إىل: اإلجياز ، أو 

 األسئلُة :

 عرا  اإلجياز  مع التمثيْ ُ    -1

 كم قسماً لةجياز ُ  -2

 ما هو إجياُز القصر مع التمثيْ ُ  -3

 ما هو إجياُز احلذا مع التمثيْ ُ -4

 ما هي دواعي اإلجياز ُ -5

 شيٍء يكون إجياُز احلذاُ بأي  -6
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  23الوصِل والف لِ : عنرة الثالثة المحاضرة

 تعريُف الوصِل والف ِل في حدوِد البالغِة:-*

ُْ ال ُْ عطاااُف مجلااٍة علاااى أخاارى باااالواو :و اا باااني اجلملتاااني،  بااالواو تااارُك هااذا العطاااف :، والفصاا

تاااأيت ف األسااااليب   الثانياااةُ تأنُف واحااادًة منهاااا بعاااد  األخااارى، فاجلملاااُة واجملااايُء أاااا منثاااورًة، تسااا

 .أحياناً، ومو ولًة أحياناً  البليغة  مفصولةً 

ْ    ثااااااالفم اااااايَِّئُة ﴿قولاااااا  تعاااااااىل: كالفصاااااا اْدفَااااااْع بِااااااالَِّتي َِّااااااَي َوًَل َتْسااااااَتِوي اْلَحَسااااااَنُة َوًَل السَّ

ْ : وادفاااع  باااالهب هاااي  [ ،34:]فصااالت﴾َأْحَسااانُ  اااا قبلهاااا، ولاااو قيااا فجملاااُة )ادفاااع( مفصاااولة  عم 

 أحسُ:، ملا كان بليغاً.

ْ    ثاااالوم  ﴾يَاااا أَياَُّهاااا الَّاااِ يَن َ َمنُاااوا اتاَُّقاااوا اللَّاااَه وَُكونُاااوا َماااَع ال َّااااِدِقينَ ﴿قولاااُ  تعااااىل:  كالو ااا

: علاى مااا قبل هاا (وكونااوا)عطااف  مجلاة   حياث ، [119:]التوباة اتقااوا ا  كوناوا مااع  )، ولااو قلات 

 .ملا كان بليغاً  ،(الصادقني

ٌّ م: الفصْ  والو ْ  جييُء ألسباٍم بالغيَّةٍ و   .معتربة ك

لصلٍة بينهما ف الصورة   ا يُعلُم ،أّن الوصَل جمع  وربض  بين ُجملتيِن )بالواو خاصًة(نومن َّ

 .واملعق، أو لدفع اللَّبس  

 (َحَسن  وُخُلُقُه قبي    ّخْلُقهُ  ل  جُ برَ مررُت : )الصلة بينهما كقول  مثال 

                                                           
/ ص  1)ج  -( وجننامع النندروس العربيننة للغاليينننى 49/ ص  1)ج  -اإليضننا  فنني علننوم البالغننة  - 23

/  1)ج  -( وجواهر البالغة لل اشنمي 90/ ص  1)ج  -( ومعاهد التنصيص على شواهد التلخيص 100
 (3/ ص  1)ج  -لم البالغة الشيرازي ( وع15/ ص  1)ج  -( والبالغة الواضحة بتحقيقي 9ص 



 40 

ُِ س كقولاا : )ب  ومثااال اللَّاا َفااعُ ، فلااو قلاات: )(عُ َفااناْ وياَ  رُّ ُِااويَ  لُ َعاافْ وياَ  ِيااد يقااو ُِاارُّ يَاناْ ( لوقااع َي

َفعُ اللَّب س، إذ قد يكون قول  ) ُِرُّ ( رجوعاً ع: قول  )يَاناْ  ( وإبطا ً ل .َي

إمَّا أل ما ُمت ادتان   اورًة ومعاًق، أو مبنزلاة  املت ادتني ،  والف ُل  ترُح الربِض بين الُجملتيِن،

. أو ف املعق   وإمَّا ألنُ     لة  بينهما ف الصورة  

َوِإَذا َلُقوا الَِّ يَن  َمُنوا قَاُلوا  َمنَّا َوِإَذا َخَلْوا ِإَلى  ﴿مثال املت دتني  ورة ومعق كقول  تعااىل: 

ِإنََّمااا فلاام يعطااف مجلااة )[، 14]البقاارة: ﴾َمَعُكااْم ِإنََّمااا َنْحااُن ُمْسااتَاْهزُِئونَ  َ ااَياِطيِنِهْم قَاااُلوا ِإنَّااا

 ( أل ما ف حكم الشيء الواحد.ِإنَّا َمَعُكمْ ( على اجلملة اخلربية قبلها )َنْحُن ُمْستَاْهزُِئونَ 

لَااى  َعَلْيااِه  يَاتُانَااا َولَّااى  ﴿وكقولاا  تعاااىل:  ُمْسااَتْكِبًرا َكااَأن لَّااْم َيْسااَمْعَها َكااَأنَّ ِفااي ُأُذنَاْيااِه  َوِإَذا تُاتاْ

ًرا اًراو فلام يعطاف ومل يقاْ: ) [،7]لقماان: ﴾فَاَبنِّْرُه ِبَعَ اب  أَلِيم   َوقاْ ( ألن َكاَأنَّ ِفاي ُأُذنَاْياِه َوقاْ

إ  أن التشاابي   (َكااَأن لَّااْم َيْسااَمْعَهااملقصااود ماا: هااذا التشاابي  هااو عيناا  املقصااود ماا: التشاابي  )

 الثاين آكد وأبلغ.

[، فاجلملاة 4-3]الانجم: ﴾ِإْن َُّاَو ِإًلَّ َوْحاي  يُاوَحى   .َوَما يَنِطُق َعِن اْلَهَوى  ﴿ وكقول  تعاىل: 

، لااذا جاااء فياا  أساالوم القصاار ( متصاالة باااألوىل ومؤكاادة هلاااِإْن َُّااَو ِإًلَّ َوْحااي  يُااوَحىالثانيااة )

 با ستثناء بعد النفي.

 األسئلُة :

 مع التمثيْ ُ    الو ْ والفصْعرا   -1

 اذكر ثالثة أسبام بالغية للو ْ والفصُْ -2
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 الوصلِ  بالغةُ : عنرة الرابعة المحاضرة

وبالغاااًة الو اااْ   تت قاااُق إ  باااالواو العاطفاااة  فقاااط، دون بقياااة  حاااروا : بالغاااُة الوصااالِ -*

، ألنَّ الااااواو  هااااي األداُة ال ااااهب ختف ااااى احلاجاااُة إليهااااا، وتتاااااُج العطااااف أااااا إىل ُلطااااٍف ف  العطاااف 

 ، اا قبلهاا ف احلكام  ، وتشاري   ماا بعادها ل م  ، إذ   تفيُد إ  جمارَّد  الاربط  ، ودقٍة ف اإلدراك  الفهم 

ِمُن العملِ ): حنو َِى وقُت الكسِل، وجاَء   .(ُقْم واْسَع في الخيرِ ) و (م

خباااالا  العطاااف  بغااااري الاااواو، فُيفياااُد مااااع  التشاااري   معااااين  أخاااارى، كالرتتياااب  ماااع التعقيااااب  ف 

مع الرتاخاي ف (الفاءِ ) ، وهكاذا بااقي أدوات  العطاف  ال اهب إذا ُعطاف بواحاٍد (يُامَّ )، وكالرتتيب  

 الفائدُة، و  يقُع اشتباه  ف استعمال . تمنها َّهر  

فاجلاااامُع  ،جاااامع  ذَّناااي  ، أو جاااامع   حقيقاااي  ن  باااني اجلملتاااني  وشااارُط العطاااف  باااالواو أن  يكاااو 

يِاااحُل )، واجلاااامُع الاااذهِّنُّ كاملضاااادة  ف حناااو: (يقااارأُ ويكتااابُ )احلقيقااايُّ كاملوافقاااة  ف حناااو: 

وافقاة ، ألنَّ الاذه:  يتصاو ُر أحاد  الضادي:  عناد تصاوُّر ، وإمنا كانت  املضادَُّة ف حكام امل(ويبكي

،  ْ ، كماااا ختطاااُر الكتاباااُة عناااد ذكااار  القاااراءة   اآلخااار ، فاااالعلُم خيطاااُر علاااى الباااال  عناااد ذكااار  اجلهااا

 .وبضدها تتمياَُّز األشياء

، لعادم  (خليال  قاادم  والبعياُر ذاَّاب  )يُقااُل: جيوز، و  فال أما إذا كان   يوجد جامع بينهما 

 هما.، لعدم  اجلامع  بين(سعيد  عالم ، وخليل  ق ير  )كما   يقاُل:  ،همااجلامع  بين

 :: عطُف جملة  على أخرى )بالواو(، ويقُع في ياليِة مواضعَ الوصلُ -*

 ُِ  .إذا اتحدِت الجملتاِن في الخبريِة واإلننائيِة لفظاً ومعًنى، أو معًنى فقض – األو
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نَّ َوإِ  .اأْلَبْاااَراَر َلِفااي نَِعاايم   ِإنَّ ﴿قولاا  تعاااىل : ك ،لفظاااً ومعنًااى المتحاادتينالخبااريتيِن فمثاااُل 

اااَر َلِفااي َجِحاايم    ،لتنااافرت اجلملتااان، فلااو فصاالت بااني اجلملتااني [14، 13:]ا نفطااار ﴾اْلُفجَّ

َحُكوا َقِلياًل َوْلَيْبُكوا َكِثيًرا﴿وكقول  تعاىل:  ِْ الاواو، فقياْ:  لاو حاذفتف[، 82التوبة: ]﴾ فَاْلَي

 .فليض كوا قلياًل، ليبكوا كثريًا، مل يك: بني اجلملتني تناسب  

 ﴾ُ  َواْسااااااَتِقْم َكَمااااااا أُِمااااااْرتَ فَااااااادْ ﴿تعاااااااىل : قولاااااا  ك ،لفظاااااااً ومعنًااااااى اإلننااااااائيتينِ ومثاااااااُل 

 .[15:]الشورى

 ﴾ُكوا بِاااِه َ اااْيًئاَواْعبُاااُدوا اللَّاااَه َوًَل ُتْناااِر ﴿تعااااىل : قولااا  ك فقاااض، معنًاااى اإلنناااائيتينِ  ومثاااال 

مجلااة  ف[ ، 36:]النساااء ااا ف اإلنشاااء ، وألنَّ « واعباادوا» جبملااة  « و  تشااركوا»  و ااْ    حتادمه 

 .يؤدِّي ُ  خلالق  ، وخيتصَُّ  ب املطلوم  أما  ا جيُب على اإلنسان  أن 

اا نِّاي ِإنِّاي ُأْ اِهُد اللَّاَه َواْ اَهُدوا أَ ﴿قولا  تعااىل : ك،  إنناء وخباراً  المختلفينِ ومثاُل  بَاِريء  ِممَّ

، فتكاوُن اجلملاُة الثانياُة ف هاذه اآلياة: أشاهُد ا   وأشاهدُُكم[ ، أي: إين 54:]هود ﴾ُتْنرُِكونَ 

 .ظاً، ولكّنها خبرية  في المعَنىإننائيًة لف

، دفُع تاوَُِّم غياِر الماراِد، وذلال إذا اختلفاِت الجملتااِن فاي الخبرياِة واإلنناائية – الثاني

: ، كخالا  املقصود  ان الفصْ  يُوهُم وك فتقاول  (،َُن المارضِ َّال بارَ  علاي  ِما)ما: يساأل  

ااااامع  الاااادُّعاء  عليااا ، وهااااو خااااالُا  (الااااواو)فااارتُك  ،«و اااافاُه اللُ  ،ًل»في: جميبااااً بااااالن يُاااوهُم السَّ

ُْ وهلذا وجب   املقصود ، ألنَّ الغرض  الدعاُء لُ ،  .لدفع  اإليهام   الو 
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( : ِيااد   َّاالو كقولاا   ف جااوام  ماا: قااال  ( فإناا   لااو قلاات: )  وأصاالَحل اللُ  ،ًل(: )جاااَء 

 أ ل    ا ُ( توهَّم  الدعاء  علي ، واحلاُل أن   تريُد الدعاء  ل .

ا ف هلاوقصاد  تشاري   اجلملاة  الثانياة   ،إذا كان للجملِة األولى محل  ماَن اإلعارابِ  –الثالُ  

، حيااُث   مااانع ،  ﴾ ...الَّااِ يَن َكَفااُروا َوَيُ اادُّوَن َعاان َسااِبيِل اللَّاااهِ ِإنَّ ﴿قااال تعاااىل:  اإلعاارام 

محمااود   )حنااو: و  ( ف جعلاا    االًة،َكَفااُروا) اااا( لَيُ اادُّونَ حيااث ُقصااد  اشاارتاُك ) ،[25:احلاااج]

، ويفعلُ   .(يقوُِ

 األسئلُة :

ْ  وهات  مثا ً علي   .1  عرا  الو 

2. ُ  مب تت قُق بالغُة الو ْ  

حالٍة   مثا ً اذكر مواضع  الو ْ وهات   .3  لكْ ِّ

 

 

 

 

 

 

 



 44 

 الف لِ  : بالغةُ عنرة الخامسة المحاضرة

ْ  املتناساااقة  املتتالياااة  أن   ُْ ف اجلمااا اااْ تعطاااف  باااالواو ، تنظيمااااً لل فاااظٍ  األ ااا أحيانااااً ولكااا: ، واجُلم 

ُْ ف معناها تقارباً تامًّا،   فال تتاج إىل حرا العطف.تتقارُم اجُلم

 ، وهي:هاالف ُل في يجبُ  خمسة مواضعوهناك 

ِِ   عنااد يجااُب الف االُ  » -الموضااُع األوُِ  ُِ اًلت ااا اتحاااُد الجملتااِين اتحاااداً  وَّااو« كمااا

 :كما في الحاًلت التالية،  تاماً 

:  ، حناااو قولااا  تعااااىلالجملاااُة الثانياااُة بمنزلاااِة البااادِ مااان الجملاااةِ األولاااى باااأْن تكاااونَ  -«أ»

-132]الشااااعراء: ﴾َأَماااادَُّكم بِأَنْاَعااااام  َوبَنِااااينَ  .تَاْعَلُمااااونَ َماااادَُّكم ِبَمااااا َواتاَُّقااااوا الَّااااِ ي أَ ﴿

،  اااارت الثانياااة غاااري األوىل، (وأمااادكم بأنعاااام وبناااين): وقلااات   لاااو و ااالت  و  [.133

إذ األنعااام والبنااون واجلنااات والعيااون  ،وبااد ً عنهااا واملقصااود بيااان أن الثانيااة هااي األوىل،

 .بعض ما يعلمون

 ﴾يُاَ بُِّحوَن أَْبنااءَُكمْ  َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعا ابِ ﴿ :أيضا قول  تعااىلأمثلة هذا النوع وم:       

باادل بعااض ماا: كااْ ماا:  ﴾يُااَ بُِّحوَن أَْبناااءَُكمْ ﴿ فاجلملااة الثانيااة هنااا وهااي[ 49]البقاارة:

 .ألن تذبيح األبناء بعض ما يسومو م وتم لو م إياه م: سوء العذام ؛األوىل
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:  ، كقولااا  تعااااىلالجملاااُة الثانياااُة بيانااااً إلبهاااام  فاااي الجملاااِة األولاااى أو باااأْن تكاااونَ  -«ب» 

َِ يَااا َ َدُم ََّاااْل َأُدلُّااَل َعلَاااى َ ااَجَرِة اْلُخْلاااِد َوُمْلااال  ًَل ﴿ ااْيطَاُن قَاااا فَاَوْسااَوَو ِإلَْياااِه النَّ

لَاى َِ يَاا َ َدمُ [، فجملاُة )120:]طاا  ﴾يَاباْ لااو ، و يااان  ملاا وسااوس  با  الشاايطاُن إليا (: بقَااا

وسااوس إلياا  بشاايء غااري مااا ، لكااان (فوسااوو إليااه الناايطان، وقاااِ: يااا  دم): قااال

 .مذكور، وقال: يا آدم

لفظيااً أو معنويااً، كقولا   توكياداً  الجملُة الثانيُة مؤكدًة للجملاِة األولاى أو بأْن تكونَ  -«جا»

ْ " معنامهاا فاا: ، [17:]الطاارق﴾ُرَوْيًداَأْمِهْلُهْم اْلَكاِفرِيَن َفَمهِِّل ﴿: تعاىل ا "مهِّاْ، وأمه 

هذا ا ختالا بني الفعلني؛ لئال يقع التكرار، وهو ما يسامى عنادهم باالتفن: ، و واحد

 .ف العبارة

 .ِخاِر َوَماا َُّاْم ِبُماْؤِمِنينَ َوِماَن النَّااِو َماْن يَاُقاوُِ َ َمنَّاا بِاللَّاِه َوبِااْليَاْوِم اآْلَ ﴿: وكقول  تعاىل       

، 8:]البقارة ﴾ُيَخاِدُعوَن اللَّاَه َوالَّاِ يَن َ َمنُاوا َوَماا َيْخاَدُعوَن ِإًلَّ أَنْاُفَساُهْم َوَماا َيْناُعُرونَ 

مااااً ميناااُع احتااااداً تا)اآليتاااني( [(، فاملاااانُع مااا: العطاااف  ف هاااذا املوضاااع  احتااااُد اجلملتاااني  9

ْ .عطف  الشيء  على نفس    ، ويوجُب الفص

َِ َتْحَسااابُاَها َجاِماااَدةً ﴿ :تعااااىل وكقولااا          فصااالت مجلاااة ف [،88النماااْ: ]﴾ َوتَااااَرى اْلِجبَاااا

؛ لكمااال ا تصااال بينهمااا؛ ألن الثانيااة باادل اشااتمال ماا: (تاارى)عاا: مجلااة  (تحساابها)

 .األوىل
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ُِ اًلنقطاااا ِ عناااد   يجاااُب الف ااالُ  » -الموضاااُع الثااااني  وَّاااو اخاااتالُف الجملتااايِن « كماااا

 :اآلتيتينتاماً، كما في الحالتين اختالفاً 

ما: األمثلاة الاهب جياب فيهاا ف، ، أو معنًاى فقاضىً تلفا خبرًا وإنناًء، لفظااً ومعنايخبأن   -«أ»

 :وإنشاء قول الشاعر الفصْ بني اجلملتني  ختالفهما خرباً 

 رباالصَّ  ق  ع  ل   تا  ىتَّ ح   د  ج  م  اال تبلغ   :  ل         ُ لُ آك   ت  أن   راً م  ات   د  ج  م  اال   حتسب  

 اجلملة الثانية واألوىل ف هذا البيت متام التباي: وغاية ا بتعااد،  ختالفهماا خارباً  فبني        

، وم: أجْ ذل  تعاني الفصاْ ة األوىل إنشائية والثانية خربية، وذل  ألن اجلملوإنشاء

 بينهما.

 (.غ  إليلَ  ْ ي مُ تكلَّْم إنِّ )، وحنو: (حَِر األميُر حفظَُه اللُ )حنو: و         

، ِياد  كاتاب  )، كقولا : ًل تكوَن بيَن الجملتيِن مناسبة  في المعَنى وًل ارتباط   نباأ -«م»

ُْ، ، ، فإناا    مناساابة  بااني كتابااة  زيااٍد وطااريان  احلمااام  (الحماااُم طااائر   وهلااذا وجااب  الفصاا

العطُف،ر  وتُ  ، و  ربط  بني  ك    ملتني .هاتني اجلألنَّ العطف  يكون للربط 

ِِ عنااد  يجااُب الف االُ »  -الموضااُع الثالااُ   ِِ اًلت ااا اجلملااة  الثانيااة   وهااو كااونُ «  اابُه كمااا

ُْ عنهاا ط  قويااة  ا رتبااا ا، كمااا باااألوىل، لوقوع هااا جواباااً عاا: سااؤاٍل يفهااُم ماا: اجلملااة  األوىل فُتفصاا

ُْ اجلواُم ع: الساؤال َوَماا أُبَاارُِّ  ﴿، كقولا  تعااىل علاى لساان النا  يوساف عليا  الساالُم: يفص 

كلتااا اجلملتااني خاارب،  ،[53:]يوسااف ﴾الااناَّْفَس أَلَمَّااارَة  بِالسُّااوِء ِإًلَّ َمااا رَِحااَم رَبِّااي نَاْفِسااي ِإنَّ 
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فاملااااانُع ماااا: العطااااف  ف هااااذا املوضااااع  وجااااوُد الرابطااااة  القويااااة  بااااني  ،لكاااا: الثانيااااة تعليااااْ لااااألوىل

ُْ وجب   احتاد  اجلملتني، وهلذا اجلملتني ، فأشبهت  حالة    .  الفص

ُهْم ِخيَفاًة قااُلوا ًل َتَخافْ ﴿:قول  تعاىلوم: أمثلة ذل   ، ففاي هاذه [70]هاود: ﴾َوَأْوَجَس ِمناْ

ُهْم ِخيَفاةً ﴿ ع: مجلة ﴾قاُلوا ًل َتَخفْ ﴿ اآلية الكرمية فصلت مجلة ألن بينهماا  ﴾َوَأْوَجَس ِماناْ

: فمااذا قاالوا ساأل ، كاأن ساائالً ثانية جوام لسؤال يفهام ما: األوىل، إذ الشب  كمال ا تصال

 .﴾قاُلوا ًل َتَخفْ ﴿ :ُ فأجيبمنهم خوفاً  حني رأوه قد أحسَّ ل  

ِِ اًلنقطاا ِ  عند يجُب الف لُ  » -الموضُع الرابعُ  وهاو أن  ُتسابق  مجلاة  جبملتاني   « ابُه كماا

، فيُارتُك يصحُّ عطُفها على األوىل  لوجود  املناسبة، ولك:  ف عطف ها على الثانية  فسااد  ف امل عاق 

 :  24، حنو قول الشاعرن  معطوا  على الثانية  دفعاً لتوه م  أ باملرَّة  العطُف 

 يُم هت    الل  ف الضَّ ا اه  أر  ب د  ً     ا أ   ي غ  أب   ِّن  ى أنَّ م  س ل  وت ُظ:ُّ 

: هذا توه ُم العطف  على مجلاة  لك:  مينُع م« َتُظنُّ »يصحُّ عطُفها على مجلة  « راَّاأُ » فجملُة 

ع أناا  غاارُي املقصااود ، وهلااذا امتنااع  فتكااوُن اجلملااُة الثالثااُة ماا: مظنونااات  ساالم ى ماا« أبغااي بهااا»

ُْ ، واملانُع م: العطف   ،العطُف بتاتاً   .شبُ  كمال  ا نقطاع   هنا ووجب  أيضاً الفص

وهااااو كااااوُن اجلملتااااني   «التَّوسااااُض بااااين الكماااااليِن مااااع قياااااِم المااااانعِ  –الموضااااُع الخااااامُس 

هااو عاادُم قصااد  التشااري   ف ، لكاا:  مينااُع ماا:  العطااف  مااانع ، و وبينهمااا رابطااة  قويااة  تناساابتني ، مُ 

                                                           
( ومعاهنننند 116/ ص  1)ج  -( ومفتننننا  العلننننوم 52/ ص  1)ج  -اإليضننننا  فنننني علننننوم البالغننننة  - 24

 .(6/ ص  1)ج  -( وقاموس النحو 93/ ص  1)ج  -التنصيص على شواهد التلخيص 
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 .َمااا َنْحااُن ُمْسااتَاْهزُِئونَ َوِإَذا َخلَااْوا ِإلَااى َ ااَياِطيِنِهْم قَاااُلوا ِإنَّااا َمَعُكااْم ِإنَّ ﴿ :احُلكاام، كقولاا  تعاااىل

 .[15، 14:]البقرة ﴾ِفي طُْغَياِنِهْم يَاْعَمُهونَ  اللَُّه َيْستَاْهِزُ  ِبِهْم َوَيُمدَُُّّمْ 

تضااائ   أناا  ماا:   ق« ِإنَّااا َمَعُكاامْ »  يصااحُّ عطُفهااا علااى مجلااة  « اللَّااُه َيْسااتَاْهِزُ  ِبِهاامْ »فجملااُة 

  .«دعاًء عليِهم»اىل تعالباري سب ان  و ، واحلاُل أنُ  م: مقول    مقول  املنافقني  

، وأنَّ مشااركتُ  لا  ف التقيياد  باالظرا  لائال يُتاوهم  « قَااُلوا»مجلاة  علاى كاذل  يصحُّ عطُفها  و  

 غارُي مقياٍد ، والواقُع أن استهزاء  ا   باملناافقني  د  حبال  ُخلو ه م إىل شياطين هماستهزاء  ا   أم مقي

 ُْ ، وهلذا  وجب  أيضاً الفص  .حبالٍ م: األحوال 

 األسئلُة :

ُْ ف  سة  مواضع  .1  ها د  عدِّ يقع الفص

 يكون كماُل ا تصال بني مجلتني  ف ثالثة  مواضع اذكرها مع التمثيْ .2

 .هات مثا ً على شب   كمال  ا تصال بني مجلتني .3
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