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أضع بين أيديكم أوراق العمل لمادة اللغة العربية – البالغة العربية  -للمستوى الثالث  ،وهي من سلسة الرسالة لطلبة الثانوية
العامة  ،حيث تضمنت هذه السلسلة على شرح تفصيلي وميسر يشمل جميع الوحدات دون نقص .
وحرصت في هذه السلسلة على إضافة أمثلة خارجية لتعم الفائدة ،وقمت بحل جميع تدريبات الكتاب ،وقمت أيضا ً بتحديد صيغة
السؤال الوزاري لكل وحدة ليسهل الفهم .
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الوحدة األولى  :علم المعاني
مقدمة عامة :
علم المعاني  :وهو أحد علوم البالغة التي قسمها البالغيون العرب منذ القرن السابع الهجري إلى ثالثة علوم وهي :
 -1علم البيان  -2علم المعاني  -3علم البديع
علم المعاني  :هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي يطابق بها مقتضى الحال  .أو هو األصول القواعد التي يعرف
بها مطابقة أحوال الكالم لمقتضى حال المخاطب .
مقتضى حال المخاطب  :مراعاة اختالف الظروف التي يكون المخاطب بما يقتضي إيراد الكالم بصورة تناسب حالته التي
يكون عليها .
نظرية النظم  :وضعها عبد القاهر الجرجاني ( ت  471هـ ) وهي أصل هذا العلم .
أقسام علم املعاني  -1 :اإلسناد  -2الخبر  -3اإلنشاء  -4القصر
أوالً  :اإلسناد
أركان الجملة العربية في البالغة ( المسند  ،والمسند إليه )
اإلسناد  :هو ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد الحكم بإحداهما على األخرى ثبوتا ً أو نفيا ً  ،وما زاد عليهما يسمى
(القيد).مثل :
صيغة السؤال
ً
* ذهب خال ٌد ( أسندنا فعل الذهاب مثبتا لخالد ) أي أن خالد مسند إليه وذهب مسند .
الوزاري  :حدد املسند
* المدرسة جميلة ( أسندنا الجمال مثبتا ً للمدرسة ) أي أن المدرسة مسند إليه وجميلة مسند .
 ،واملسند إليه ،
* لم يذهب خالد ( أسندنا فعل الذهاب منفيا ً لخالد ) أي إن خالد مسند إليه ولم يذهب مسند.
والقيد واحلكم يف
* المدرسة ليست جميلة ( أسندنا الجمال منفيا ً للمدرسة )أي أن المدرسة مسند إليه وليست جميلة مسند.
اجلمل  /أو أستخرج

أحوال ( صور ) املسند واملسند إليه :

المسند إليه ( المحكوم عليه )
الفاعل
نائب الفاعل
المبتدأ
ما كان أصله مبتدأ ( اسم كان وأخواتها ،اسم إن وأخواتها)

المسند ( المحكوم به )
الفعل المبني للمعلوم
الفعل المبني للمجهول
الخبر
ما كان أصله خبر ( خبر كان وأخواتها  ،خبر إن وأخواتها)

أمثلة تطبيقية على اإلسناد :

الجملة
ذهب خالد إلى المدرسة
لم يذهب خالد إلى المدرسة
الصدق منجاة
ليس الكذب بمنجاة
االنتماء للوطن عبادة ( ش) 2013
أوصى رجل ابنه ( ص)2013
هو صديق ( ش )2009

المسند
ذهب
لم يذهب

الحكم
المسند إليه
إثبات ذهاب خالد
خالد
نفي ذهاب خالد
خالد

القيد
إلى المدرسة
إلى المدرسة
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قال أحدهم لصديقه ( ش)2012
الوحدة خير من جليس السوء ( ص )2011
القوة والغنى نعمتان عظيمتان ( ص )2011
ما من يوم يصبح فيه العبد ( ص)2009
من مأمنه يؤتى الحذر ( ش )2010
تدريب ()1

بين اإلسناد في ما تحته خط بكر المحكوم به  ،والمحكوم عليه  ،والحالة التي أتى عليها الحكم ثبوتا ً أو نفيا ً :
 -1قال أبو تمام  ( :وزاري ش)2011
السييييييييييييف أصيييييييييييدق إنبييييييييييياء مييييييييييين الكتيييييييييييب
 -2قال عنترة العبسي :

فيييييييييي حيييييييييدا الحيييييييييد بيييييييييين الجيييييييييد واللعيييييييييب
لييييييييييييس الكيييييييييييريم عليييييييييييى القنيييييييييييا بمحيييييييييييرم

فشييييييييييييييككت بييييييييييييييالرمح األصـييييييييييييييـم ثيابييييييييييييييه
الجواب :
 -1المحكوم به (المسند )  :أصدق  ،المحكوم عليه (المسند إليه )  :السيف  ،حالة الحكم  :الثبوت
 -2المحكوم به (المسند )  :فشكك  ،المحكوم عليه (المسند إليه )  :تاء الفاعل  ،حالة الحكم  :الثبوت
المحكوم به (المسند )  :بمحرم  ،المحكوم عليه (المسند إليه )  :الكريم  ،حالة الحكم  :النفي
تدريب ()2

عين المسند إليه والمسند والقيد في ما يأتي :
مييييييييييييييييين جلييييييييييييييييييس السيييييييييييييييييوء عيييييييييييييييييـندا
مييييييييييييييييين جليييييييييييييييييوس الميييييييييييييييييرء وحيييييييييييييييييدا

يييييييييييييييييييييير
 -1وحيييييييييييييييييييييييدة اإلنـيييييييييييييييييييييييـسان خيي
ٌ
 -2وجليييييييييييييييييييييييس الصيييييييييييييييييييييييدق خيييييييييييييييييييييييير
سابه ْم َوه ْم فِي َ
غ ْفلَ ٍة َّم ْع ِرضونَ "
ب ِللنَّ ِ
 -3قال تعالى  " :ا ْقت ََر َ
اس ِح َ
علَى الَّذِينَ ِمن قَ ْب ِلك ْم "
ب َ
الصيَام َك َما كتِ َ
علَيْكم ِ
ب َ
 -4قال تعالى  " :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنوا كتِ َ
الجواب :
 ( -1المسند )  :خير  ( ،المسند إليه )  :وحدة اإلنسان  ( ،القيد ) :من جليس السوء عندا .
 ( -2المسند )  :خير  ( ،المسند إليه )  :جليس الصدق  ( ،القيد ) :من جلوس المرء وحدا .
 ( -3المسند )  :اقترب  ( ،المسند إليه )  :حسابهم  ( ،الحالة )  :فعل تام  ،فاعل .
 ( -4المسند )  :كتب  ( ،المسند إليه )  :الصيام  ( ،الحالة )  :فعل مبني للمجهول  ،نائب فاعل .
تدريب ()4+3

بين المسند إليه والمسند والحال التي أتى عليها كل منهما في ما يأتي :

س ِإ َّال و ْس َع َها "
 -1قال تعالى َ " :ال ت َكلَّف نَ ْف ٌ
سا ِإ َّال و ْسعَ َها "
 -2قال تعالى َ " :ال ي َك ِلف َّ
ّللا نَ ْف ً
 -3قال أحمد شوقي :
والعلييييييييييييييييييييييييييم بنـــــــييييييييييييييييييييييييييـاء الميييييييييييييييييييييييييي
كسيييييييييييييييييييروا بيييييييييييييييييييه نييييييييييييييييييييرا الهيييييييييييييييييييوا

ثيييييييييييييييييير والمييييييييييييييييييـمالك ميييييييييييييييييين قييييييييييييييييييديم
ن وحطمييييييييييييييييييييييييييييييييييوا ذل الشييييييييييييييييييييييييييييييييييكيم
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 -4قال عمرو بن معد يكرب الزبيدي :
ليييييييييييييييييييييييييييس الجمييييييييييييييييييييييييييال بمييييييييييييييييييييييييييـئزر
إن الجمييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييال مــييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـعادن
الجواب :
المسند
 -1ال تكلف
 -2ال يكلف
 -3بناء الم ثر
كسر  /حطم
 -4بمئزر
اعلم
ردي
معادن
ورث

فييييييييييييييييييييييياعلم وإن ردييييييييييييييييييييييييت بيييييييييييييييييييييييردا
ومــيييييييييييييييييييييييـناقب ورثييييييييييييييييييييييين مجيييييييييييييييييييييييدا
الحالة
فعل مبني للمجهول  +نائب فاعل
فعل تام  +فاعل
خبر  +مبتدأ
فعل مبني للمعلوم  +الفاعل ضمير
خبر ليس  +اسم ليس
فعل مبني للمعلوم  +الفاعل ضمير
فعل مبني للمجهول  +نائب فاعل
خبر إن  +اسم إن
فعل مبني للمعلوم  +الفاعل ضمير

المسند إليه
نفس
هللا
العلم
الضمير ( وا )
الجمال
ضمير مستتر تقديرا ( أنت )
الضمير المتصل (التاء )
الجمال
الضمير المتصل (ن )

تدريب ( : )5

بين المسند إليه والمسند والقيد والحال التي أتى عليها كل منهما في ما يأتي :
 -1قال مصطفى وهبي التل :
لييييييييييت الوقيييييييييوف بيييييييييوادي السيييييييييير إجبييييييييياري
 -2قال إبراهيم طوقان :

وليييييييييت جييييييييارك يييييييييا وادي الشييييييييتا جيييييييياري
زرا

أعييييييييييييداؤنا منييييييييييييذ أن كييييييييييييانوا صيـــييييييييييييـارفة
 -3قال حافظ إبراهيم في مصر والشام :

ونحييييييييييييييين منيييييييييييييييذ هبطنيييييييييييييييا األر

خييييييييييدران للضيييييييييياد لييييييييييم تهتييييييييييك سييييييييييتورهما
 -4جاء في األمثال  :من مأمنه يؤتى الحذر.

وال تـــيييييييييييـزيل عييييييييييين مغناهميييييييييييا العيييييييييييرب

الجواب :
المسند إليه
 -1الوقوف
جارك
 -2أعداؤنا
الضمير المتصل(وا)
نحن
الضمير المتصل (نا)
 -3خدران
ستورهما
العرب
 -4الحذر

الحالة
اسم ليت
اسم ليت
مبتدأ
فاعل
مبتدأ
فاعل
مبتدأ
نائب فاعل
فاعل
نائب فاعل

المسند
اجباري
جاري
صيارفة
كان
زرا
هبط
لم تهتك ستورهما
تهتك
تزيل
يؤتى

الحالة
خبر ليت
خبر ليت
خبر
فعل تام
خبر
فعل تام
جملة فعلية
فعل مبني للمجهول
فعل
فعل مبني للمجهول

القيد
ليت ،بوادي السير
ليت ،يا وادي الشتا
منذ  ،أن
منذ  ،األر
للضاد لم
لم
عن مغناهما
من مأمنه
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ثاني ًا  :الخبر
أقسام الكالم من وجهة بالغية :

 -2اإلنشاء
 -1الخبر
اخلرب  :هو الكالم الذي يحتمل التصديق أو التكذيب  ،وصدقه هو مطابقته للواقع  ،وكذبه هو عدم مطابقته للواقع .
أمثلة على الخبر :
الرندي :
 -1قول أبي البقاء ُّ
فيييييييييييال يغييييييييييير بطييييييييييييب العييييييييييييش إنسيييييييييييان
لكيييييييييييييل شييييييييييييييء إذا ميييييييييييييا تيييييييييييييم نقصيييييييييييييان
يخبرنا الشاعر في الشطر األول أن الشيء إذا بلغ التمام يبدأ بالتناقص  ،وهذا الخبر قابل للتصديق أو التكذيب .
 -2تزداد أعداد السياح في األردن عاما ً بعد عام .
 -3ضرب إعصار قوي جنوبي الواليات المتحدة .
صيغة السؤال
 -4في االتحاد قوة  ،وفي التشرذم ضعف .
الوزاري  :استخرج
 -5ذهبت للمدرسة صباح اليوم .
مجلة خرب أو مجلة

اإلنشاء  :هو الكالم الذي ال يحتمل التصديق أو التكذيب ويكون بـ :
 -1األمر  :قل الحق ولو على نفسك .
 -2النهي  :ال تؤجل عمل اليوم إلى الغد .
 -3االستفهام  :أين تقع محافظة العقبة ؟
 -4النداء  :يا بني إن الخلود إلى الكسل مضيعة للوقت .

إنشاء

تدريب ()1

بين الخبر من اإلنشاء في كل من البيتين اآلتيين  ،مع بيان السبب :
 -1قال عدي بن زيد :
عييييييين الميييييييرء ال تسيييييييأل وسيييييييل عييييييين قرينيييييييه
 -2قال محمود سامي البارودي :

فـييييييييييييييـكل قييييييييييييييرين بالمقييييييييييييييارن يقتييييييييييييييدي

فاصيييييييييييبري ييييييييييييا نفيييييييييييس كيميييييييييييا تظفيييييييييييري
الجواب :

يييييييييييير
إن حسييييييييييييين الصيييييييييييييبر مفتييييييييييييياح الظفي
ْ

 -1اإلنشاء  :ال تسأل (نهي ) ،وسل عن قرينه (أمر) والسبب :ألن الكالم ال يحتمل التصديق والتكذيب .
الخبر  :فكل قرين بالمقارن يقتدي  ،والسبب  :ألن الكالم يحتمل التصديق التكذيب .
 -2اإلنشاء  :فاصبري ( أمر )  ،يا نفس ( نداء ) والسبب  :ألن الكالم ال يحتمل التصديق والتكذيب .
الظفر  ،والسبب  :ألن الكالم يحتمل التصديق التكذيب .
الخبر  :إن حسن الصبر مفتاح
ْ
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الوزاري  :حدد

من إلقاء الخبر ما يلي :

الغرض من إلقاء

 -1فائدة اخلرب  :وذلك إذا قصد المتكلم أن يعرف المخاطب معلومات لم يتقدم له علم بها  ،أمثلة :
أ -توفي سيبويه سنة  180هـ  (.في هذا الجملة يفيد المخاطب معلومات لم يكن على علم بها )
ب -قول ابن مالك :

اخلرب

واسييييييييييييم وفعييييييييييييل ثييييييييييييم حييييييييييييرف الكلييييييييييييم
كالمنييييييييييييييييييا لفييييييييييييييييييظ مفيييييييييييييييييييد كاسييييييييييييييييييتقم
الروم ﴿ ﴾2فِي أ َ ْدنَى ْاأل َ ْر ِ َوه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َ
سيَ ْغ ِلبونَ ﴿﴾3فِي بِضْعِ ِسنِينَ "
ج -قال تعالى " غ ِلبَ ِ
ت ُّ
غلَبِ ِه ْم َ
د -ولد النبي صلى هللا عليه وسلم في عام الفيل  ،وأوحي إليه في سن األربعين .
 -2الزم الفائدة  :وذلك إذا قصد المتكلم أن يظهر للمخاطب أنه يعرف المعلومات التي تضمنتها الجملة الخبرية ،أمثلة :
أ -إنك لتكظم الغيظ  ،وتحلم عند الغضب  ،وتعفو مع المقدرة  ،وتصفح عن الزلة .
فالمخاطب هنا أعلم الناس بصفاته  ،والخبر هنا معرفته جديدا ً .
ب -قال ابن ألبيه  :لقد أدبتني باللين والرفق ال بالقسوة والعقاب .
ج -لقد نهضت من نومك اليوم باكرا ً .
د -أنت تذهب إلى المدرسة كل يوم .
قد يخرج الخبر عن الغرض األصلي إلى أغراض بالغية أخرى تفهم من سياق الكالم  ،ومنها :
 -3التحسر  :أمثلة :

أ " -قَالَ ْ
ض ْعت َها أنثَى"
ت َر ِ
ب ِإنِي َو َ
ب -قال بدر شاكر السياب :
وكل عام حين يعشب الثرى نجو
ما مر عام والعراق ليس فيه جو
ج -قال المازني :
إذا ميييييييييييا الميييييييييييوت رنيييييييييييق فيييييييييييي جفيييييييييييوني
فميييييييييييا يغنيييييييييييي خييييييييييييال مييييييييييين حـــــيييييييييييـبيب
د -قول أبي البقاء الرندي :

وبييييييييييييييييات بكفيييييييييييييييييه يوميييييييييييييييييا ً زميييييييييييييييييامي
يييييييييييييييييييييييزورك بالتحييييييييييييييييييييييية والسييييييييييييييييييييييالم

وهييييييييييييذا الييييييييييييدار ال تبقييييييييييييي علييييييييييييى أحييييييييييييد

وال ييييييييييييدوم عليييييييييييى حيييييييييييا ٍل لهيييييييييييا شيييييييييييان

 -4الوعظ واإلرشاد  :أمثلة :

أ " -المسلم من سلم الناس من لسانه ويدا " ( وزاري ش 2010ش)2013
ب " -كل من عليها فان "
ج -قال أبو العتاهية :
إن الشيييييييييييييييييييييباب والفيييييييييييييييييييييرا والجيييييييييييييييييييييدا

مـــــــــــيييييييييييييـسفدة للـــــيييييييييييييـمرء أي مفسيييييييييييييدا

 -5الفخر  :أمثلة :

أ -قال أبو فراس الحمداني  ( :وزاري ص .)2013
ونحيييييييييييييييين أنيييييييييييييييياس ال توسييييييييييييييييط بيننييييييييييييييييا

لنيييييييييييا الصيييييييييييدر دون العيييييييييييالمين أو القبييييييييييير
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ب -قول عمر بن كلثوم في معلقته :
إِ َذا بَلَيييييييييييييييييـ َغ ال ِف َ
صبِيييييييييييييييييـي
طي
ييييييييييييييييـام لَنَيييييييييييييييييا َ
َ
ج -قال صفي الدين الحلي :

اجد ْينَيييييييييييـا
ت َخــــــــــِي
ُّ
س ِ
ييييييييييـر لَيييييييييييه ال َجبَيييييييييييـابِر َ

بيييييييييييييييي ٌ صييييييييييييييينائعنا سيييييييييييييييو ٌد وقائعنيييييييييييييييا

يييييييييير مواضيييييييييييينا
ييييييييييـضر مرابعنيييييييييييا حمي
خــــي
ٌ
ٌ

 -6املدح  :أمثلة :

أ -قول أحمد شوقي مخاطبا ً الرسول صلى هللا عليه وسلم :
أخيييييييييوك عيسيييييييييى دعيييييييييا ميتيييييييييا ً فــيييييييييـقام ليييييييييه
ب -قال حافظ إبراهيم مخاطبا ً أحد حكام مصر :

وأنـييييييييييـت أحييييييييييييت أجييييييييييياالً ميييييييييين الييييييييييرمم

أغليييييييييييت بالعييييييييييدل ملكييييييييييا ً أنييييييييييت حارسييييييييييه
ج -قول المتنبي يمدح سيف الدولة :

فأصييييييييييييبحت أرضييييييييييييه تشييييييييييييرى بميييييييييييييزان

يييييييير
أميييييييييا تيييييييييرى ظفيييييييييرا ً حليييييييييوا ً سيييييييييوى ظفي ٍ

الهنيييييييييد واللمييييييييييم

تصيييييييييافحت فييييييييييه بيييييييييي

 -7االسرتحام  :أمثلة :

أ -قال تعالى على لسان سيدنا يونس عليه السالم " َال ِإ َلهَ ِإ َّال أ َ ْنتَ س ْب َحانَكَ إِ ِني ك ْنت ِمنَ َّ
الظا ِل ِمينَ "
ب ِإنِي َ
ظلَ ْمت نَ ْف ِسي فَا ْغ ِف ْر ِلي "
ب -قال تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السالم " قَا َل َر ِ
ج -قال إبراهيم المهدي يخاطب المأمون :
أتيييييييييييييييييييييييييييييت جرمييييييييييييييييييييييييييييا ً شيييييييييييييييييييييييييييينيعا ً
ٌ
يييييييييييييييييييييييييييـمن
فييييييييييييييييييييييييييييإن عفييييييييييييييييييييييييييييوت فــي

وأنييييييييييييييييييييييييييييت للعفييييييييييييييييييييييييييييو أهييييييييييييييييييييييييييييل
وإن قتليييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييت فييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييـعدل

تدريب (: )1

بين الغرض من إلقاء الخبر في كل مما يأتي  ،مبينا ً السبب :
َ
ْ
الروم * فِي أ َ ْدنَى ْاأل َ ْر ِ َوه ْم ِم ْن بَ ْع ِد َ
سيَغ ِلبونَ * فِي بِضْعِ ِسنِينَ "
 -1قال تعالى " غ ِلبَ ِ
ت ُّ
غلبِ ِه ْم َ
 -2قال أحدهم لصديقه  :أنت تحسن السباحة  ،فبقد رأيتك تعوم في البركة بمهارة ( .وزاري ش)2011
الجواب :
 -1فائدة الخبر  ،بسبب  :القصد من إلقاء الخبر إفادة المخاطب معلومات لم يتقدم له علم بها .
 -2الزم الفائدة  ،بسبب  :قصد المتكلم أن يظهر للمخاطب أنه يعرف المعلومات التي تضمنتها الجملة.
تدريب (: )2

حدد الغرض من إلقاء الخبر في كل مما يأتي :
ْ
َ
َ
ْ
َ
ب إِنِي ظل ْمت نَف ِسي فَاغ ِف ْر ِلي "
 -1قال تعالى على لسان سيدنا موسى عليه السالم " قا َل َر ِ
ع َمال "
سنَ َ
 -2قال تعالى " إِنَّا ال ن ِ
ضيع أَجْ َر َم ْن أَحْ َ
 -3قال صلى هللا عليه وسلم  " :إنما األعمال بالنيات "
 -4قال أبو العتاهية :
إن الشيييييييييييييييييييييباب والفيييييييييييييييييييييرا والجيييييييييييييييييييييدا

مـــــــــــيييييييييييييـسفدة للـــــيييييييييييييـمرء أي مفسيييييييييييييدا
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 -5قال صفي الدين الحــــــــــلي :
بيييييييييييييي ٌ صنــــــيييييييييييييـائعنا سيييييييييييييو ٌد وقائعنيييييييييييييا
 -6قال حافظ إبراهيم مخاطبا ً أحد حكام مصر :

حميييييييييييير مواضييييييييييييينا
يييييييييييـضر مرابعنييييييييييييا
خـي
ٌ
ٌ

أغليييييييييييت بالعييييييييييدل ملكييييييييييا ً أنييييييييييت حارسييييييييييه
 -7قال بدر شاكر السياب :
وكل عام حين يعشب الثرى نجو
ما مر عام والعراق ليس فيه جو
الجواب :
 -1االسترحام  -2الوعظ واإلرشاد  -3فائدة الخبر  -4الوعظ واإلرشاد  -5الفخر  -6المدح

فأصييييييييييييبحت أرضييييييييييييه تشييييييييييييرى بميييييييييييييزان

 -2أضرب الخبر
األمور التي يجب توخيها عند إلقاء الخبر إلى المخاطب :
أ -الحال التي يكون عليها المخاطب .
ب -والطريقة التي يلقى بها الخبر  ،بما يناسب تلك الحال .

 -7التحسر .
صيغة السؤال
الوزاري  :بين
الضرب الذي جاء
عليه الخبر /
استخرج

األدوات التي تستخدم للتوكيد :

إن َّ -2
َّ -1
أن  -3الم االبتداء (الم مفتوحة تدخل على المبتدأ)  -4نونا التوكيد ( -5قد) التي تأتي للتحقيق  -6أحرف
التنبيه (أال  ،أما)  -7أما الشرطية  -8القسم ( وهللا  ،باهلل  ،تاهلل)  -9أحرف الزيادة ومنها  (:الباء الواقعة في خبر
ير " ْ ،
إن التي تأتي بمعنى
ون هللاِ ِمن َو ِلي ٍ َوالَ ن ِ
ْس هللا بِ َكافٍ َ
َص ٍ
ليس "أَلَي َ
ع ْب َدا " ِ ،م ْن بعد النفي واالستفهام " َو َما لَكم ِمن د ِ
صير")
َي ٌء َوه َو ال َّ
ما "إ ْن أَنتَ إِالَّ نَذ ٌ
س ِميع ْالبَ ِ
ِير " ،الكاف "لَي َ
ْس َك ِمثْ ِل ِه ش ْ
أضرب اخلرب :

 -1اخلرب االبتدائي  :يؤتى بالخبر خاليا ً من التأكيد  ،إذا كان المخاطب خالي الذهن من الخبر ،أمثلة :
أ -تبقى لبالد تحت تأثير المنخف الجوي .
فالمخاطب هنا خالي الذهن بمعنى أنه مهيأ لتصديق الخبر  ،لكونه ليس لديه علم مسبق به  ،وعليك أن تلقي الخبر دون أن
تجد حاجة لتأكيدا .
ب -قال المتنبي :
وتييييييييييأتي علييييييييييى قييييييييييدر الكييييييييييرام المكييييييييييارم
علييييييييى قييييييييدر أهييييييييل العييييييييزم تييييييييأتي العييييييييزائم
 -2اخلرب الطلبي  :يؤتى بالخبر مؤكدا ً بمؤكد واحد  ،إذا كان المخاطب مترددا ً في قبول الخبر  ،أمثلة :
أ -قال النبي صلى هللا عليه وسلم  " :إن هللا ال يقدس أمة ال يأخذ الضعيف فيها حقه "
فالنبي صلى هللا عليه وسلم يخبرنا بذهاب القدسية والمهابة عن أمة يضيع فيها حق الضعيف  ،مزيالً عن المخاطبين أي
تردد قد يعتريهم في قبول الخبر بتأكيدا بمؤكد واحد وهو " إن " .
ب -قد حق الحق وزهق الباطل .
ج -وما ربك بظالم للعبيد .
 -3اخلرب اإلنكاري  :يؤتى بالخبر بمؤكدين أو أكثر  ،إذا كان المخاطب منكرا ً للخبر  ،أمثلة :
ب َّ ِ
ّللا هم ْالم ْف ِلحونَ "
أ -قال تعالى " أَال ِإ َّن ِح ْز َ
فاهلل يصف من هم في صف اإليمان والهدى والفالح  ،ويؤكد ذلك بمؤكدين هما حرف التنبيه " أال " و " ِإ َّن " ليزيل
اإلنكار من نفوس المنكرين .
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ب -وهللا إني لصادق .
َوف "
َيءٍ مِنَ ْالخ ْ
ج -قال تعالى َ " :ولَنَبْل َونَّك ْم ِبش ْ
مثال توضحي لفهم أضرب اخلرب :

حوار بين معلم وطالب :
أ -نجحت في االمتحان  ( .خبر ابتدائي  ،المعلم توقع بأن الطالب خالي الذهن  ،فلم يحتاج لتأكيد الخبر)
ب -لقد نجحت في االمتحان ( خبر طلبي  ،المعلم توقع بأن الطالب متردد في قبول الخبر  ،فأكد ذلك بمؤكد واحد " لقد" ).
ج -وهللا إنَّك نجحت في االمتحان ( خبر إنكاري  ،المعلم توقع بأن الطالب منكر للخبر  ،فأكد ذلك بمؤكدين " وهللا " و " َّ
إن
" ).
تدريب (: )1

بين الضرب الذي جاءت عليه كل من الجمل الخبرية في ما يأتي :
 -1قال تعالى " لَت ْبلَو َّن فِي أ َ ْم َوا ِلك ْم َوأ َ ْنف ِسكم "
 -2قيل ألعرابي  :ما لك ال تضع العمامة على رأسك ؟ فقال  :إن شيئا ً فيه السمع والبصر لحقيق بالصون .
 -3قال أبو قاسم الشابي :
أنيييييييييييييا ييييييييييييييا تيييييييييييييونس الجميلييييييييييييية فيييييييييييييي لـــــــــــــــيييييييييييييـ الهيييييييييييييوى قيييييييييييييد سيييييييييييييبحت أي سيييييييييييييباحة
قييييييييييييد تــــــييييييييييييـذوقت مـييييييييييييـرا وقــييييييييييييـراحه
شييييييييييييييييرعتي حبييييييييييييييييك العميييييييييييييييييق وإنييييييييييييييييي
الجواب :
 -1ضرب إنكاري  -2ضرب إنكاري  -3ضرب طلبي  +ضرب إنكاري .
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ثالث ًا  :اإلنشاء
* اإلنشاء  :هو الكالم الذي ال يحتمل الصدق أو الكذب  ،ويقسم إلى قسمين:
 -1اإلنشاء الطلبي  :وهو الذي يستدعي مطلوبا ً غير حاصل وقت الطلب  ،ومن أشهر طرقه ( أنواعه) :
أ -األمر  :مثل :

صيغة السؤال الوزاري :

صالة َ َوآتوا َّ
الز َكاة َ " .
 قال تعالى آمرا ً َ " :وأَقِيموا ال َّعلَيْك ْم " .
 قال تعالى َ " :يا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َمنوا ا ْذكروا نِ ْع َمةَ َّّللاِ َ
 -أذهب إلى المدرسة .

استخرج إنشاء طلبي أو
غري طلبي  ،أو ما

ب -النهي  :مثل :

اب بَ ْع ٍ ".
 قال صلى هللا عليه وسلم ناهيا ً " " ال ت َْر ِجعوا بَ ْعدِي كفَّ ًارا يَض ِْرب بَ ْعضك ْم ِرقَ َ
 ال تكثر من الكالم  ( .وزاري ص)2011 قال تعالى " يا أيها الذين آمنوا ال يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم " -ال تكن لينا ً فتعصر وال قاسيا ً فتكسر  (.وزاري ش)2012

الطريقة التي جاء عليها

اإلنشاء يف اجلمل .

ج -االستفهام  :مثل :

 كم يبلغ طول نهر األردن ؟ْ
َّ
سان ؟"
اإلحْ َ
اإلحْ َ
سان إِال ِ
 قال تعالى  " :ه َْل َجزَ اء ْ ِع َد َد ِسنِينَ ؟ " .
 -قال تعالى  " :قَا َل َك ْم لَبِثْت ْم فِي ْاأل َ ْر ِ َ

د -التمني  :يكون في األمر الذي ال يرجى حصوله  ،إما ألنه مستحيل أو ألنه بعيد الحصول .مثل :
 قول أبي فراس الحمداني وهو يخاطب سيف الدولة الحمداني متمنيا ً  ( :وزاري ص)2010فليتييييييييييييييييكَ تحلييييييييييييييييو والحييييييييييييييييياة مريييييييييييييييييرة ٌ
 ليت الشباب يعود يوما ً . -ليت الحياة تعود من جديد .

وليتيييييييييييييكَ ترضيييييييييييييى واألنيييييييييييييام ِغضييييييييييييياب

النداء  :مثل :

 قول شوقي مناديا ً :يييييييييا رب صييييييييل وسييييييييلم مييييييييا أرديييييييييت علييييييييى
ار ِجعوا "
ام لَك ْم فَ ْ
 قال تعالى  " :يَا أ َ ْه َل يَثْ ِر َب َال مقَ َ
 -يا أهل الحجاز  ( .وزاري ص )2012

نزييييييييييل عرشيييييييييك خيييييييييير الرسيييييييييل كلهيييييييييم

تدريب (: )1

بين الطريقة التي أتى عليها اإلنشاء الطلبي في ما يأتي :
ساهَا ".
ع ِن ال َّ
سا َ
 -1قال تعالى  " :يَسْأَلونَكَ َ
ع ِة أَيَّانَ م ْر َ
س ٍن".
هللا َحيْث َما ك ْنتَ َ ،وأَتْبِعِ ال َّ
ق َح َ
سيِئَةَ ال َح َ
اس بِخل ٍ
ق النَّ َ
سنَةَ ت َْمح َهاَ ،وخَا ِل ِ
 -2قال عليه الصالة والسالم ":ات َّ ِ
ق َ
 -3قال الشابي :
لييييييييييييييييييت ليييييييييييييييييي ْ
أن أعييييييييييييييييييش فيييييييييييييييييي هيييييييييييييييييذا اليييييييييييييييييدنيا سيييييييييييييييييعيدا ً بوحيييييييييييييييييدتي وانفيييييييييييييييييرادي
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 -4قال عبد المنعم الرفاعي في غور األردن :
دفييييييييييييؤك المرغييييييييييييوب أشييييييييييييواق القلييييييييييييوب
ييييييييور واليييييييييوادي الخصييييييييييب
ييييييييب الغي
ييييييييييا رحيي َ
ِ
 -5يقال  :ال تكن لينا ً فتعصر  ،وال قاسيا ً فتكسر  (.وزاري ش)2012
الجواب :
 -1االستفهام

 -2األمر

 -3التمني

 -4النداء

 -5النهي

 -2اإلنشاء غري الطلبي :هو الذي ال يستدعي مطلوبا ً  ،أي ال يطلب حصول شيء  ،ومن أشهر طرقه( أنواعه):
أ -التعجب  :ويكون بصيغتين ( ما أفعل  ،أفعل بـ ) أو سماعي ،مثل :
 ما أجمل السما َء ! أحسن بالسماء ! سبحان هللا ! قول الجواهري متعجبا ً من اتصاف الملك الحسين بن طالل رحمه هللا بالهيبة والجالل  ،مع الرقة والعطف :هلل درك مييييييييييييييييييييييييييييييييين مهييييييييييييييييييييييييييييييييييب واد

نسييييييييييييييير يطرحيييييييييييييييه الحميييييييييييييييام هيييييييييييييييديال

ب -املدح  :وصيغ المدح هي  ( :نِ ْع َم  ،حبذا )  ،مثل :
 قال تعالى مادحا ً سليمان عليه السالم  " :نِ ْع َم ْالعَبْد ِإنَّه أ َ َّوابٌ " فتعم الفائز بإحداهما ( .وزاري ش)2012سهر مع الرفيق .
 حبذاٌ
بئس  ،ال حبذا  ،ساء )  ،مثل :
ج -الذم  :وصيغ الذم هي َ ( :
س ال َّ
سا َء ْ
ت م ْرتَفَقًا "
ش َراب َو َ
 قال تعالى ذاما ً شراب الكفار في جهنم  ":بِئْ َان".
 قال تعالى  " :بِئْ َس االسْم ْالفسوق بَ ْع َد اإلي َم ِ
 ال حبذا ما تقول .د -القسم  ( :لعمرك  ،أقسم  ،تاهلل  ،وهللا  ،في ذمتي  ، )...مثل :
 قول عبد هللا بن طاهر مقسما ً :وال باكتسييييييييييياب الميييييييييييال يكتسيييييييييييب العقيييييييييييل

لعمييييييييييرك مييييييييييا بالعقييييييييييل يكتسييييييييييب الغنييييييييييى
 وهللا ال أنساك ما أشرقت الشمس . قال تعالى َ " :وال َّار ِإ َذا َج َّالهَا "
ش ْم ِس َوض َحاهَا * َو ْالقَ َم ِر ِإ َذا ت ََالهَا * َوالنَّ َه ِ
هـ -الرجاء  :يكون في األمر الذي يمكن حدوثه (لعل  ،عسى )  ،مثل :
 عسى أن يكون الفرج قريباً. لعل الفرج قريب . -عسى أن يكون النجاح قريبا ً .

12
مجموعة  CNCالثقافية ( مركز شبكات الكمبيوتر الثقافي & مركز علوم المستقبل الثقافي)

عربي تخصص –البالغة العربيّة– المستوى الثالث
للفرع األدبي

سلسلة الرسالة في اللغة العربيّة

إعداد المعلم محمد أبو صعيليك
0788984834

تدريب (:)2

فرق بين اإلنشاء الطلبي وغير الطلبي  ،وبين طريقته في كل منهما :
 -1قال محمود سامي البارودي في الحنين إلى الوطن :
ٌ
يييييييييق
يييييييييييا حبذذذذذذذذذذذا نسيييييييييي ٌم ميييييييييين َج ِوهييييييييييا عبي

ق
يسييييييييييري علييييييييييى جييييييييييدو ٍل بالميييييييييياء دفييييييييييا ِ

 -2قال سعيد بن حميد في العتاب :
والييييييييييييييييدهر يعييييييييييييييييدل تييييييييييييييييارة ً ويميييييييييييييييييل

أق ِلذذذذذذذذذذذذذذذذذل ِعتابييييييييييييييييييكَ فالبقيييييييييييييييييياء قليييييييييييييييييييل
 -3قال ذو الرمة :

مييييييييين الوجيييييييييد أو يشيييييييييفي شيييييييييجي البالبيييييييييل

لعذذذذذذذذذذذل انحيييييييييييدار اليييييييييييدمع يعقيييييييييييب راحييييييييييية
 -4قال حافظ إبراهيم :

ـييييييييييييييي يجييييييييييييييرون بالييييييييييييييذيول افتخييييييييييييييارا

أيهذذذذذذذذذذذا الرافليييييييييييون فيييييييييييي حليييييييييييل الوشـيييييييييييـ
إن فيييييييييييييييوق العيييييييييييييييراء قوميييييييييييييييا ً جياعيييييييييييييييا ً
َّ

يتييييييييييييييييييييييوارون ذليييييييييييييييييييييية وانكسيييييييييييييييييييييييارا

 -5قال دعبل الخزاعي :
هللا يعليييييييييييييم أنيييييييييييييي ليييييييييييييم أقيييييييييييييل فنيييييييييييييدا
عليييييييييييييى كثيييييييييييييير ولكييييييييييييين ال أرى أحيييييييييييييدا

مذذذذذذذذذذا أكثذذذذذذذذذذر النيييييييييياس ال بييييييييييل مييييييييييا أقلهييييييييييم
إنييييييييييييي ألفييييييييييييتح عينييييييييييييي حييييييييييييين أفتحهييييييييييييا
الجواب :
 -3غير طلبي ( رجاء )
 -2طلبي ( أمر )
 -1غير طلبي ( مدح )
 -5غير طلبي ( تعجب )
 -4طلبي ( نداء )
--------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------تعرفنا على اإلنشاء بأنه هو الكالم الذي ال يحتمل الصدق أو الكذب  ،ويكون باألمر والنهي واالستفهام والنداء  ،وجميعها
من طرق اإلنشاء الطلبي  ،واآلن سنتعرف عليها كل على حدا .
 -1األمر
األمر  :طريقة من طرق اإلنشاء الطلبي  ،يطلب به حصول شيء لم يكن حاصالً وقت الطلب .
أ -صيغ األمر  :يأتي األمر على أربع صيغ  ،هي :
 -1فعل األمر  :وهي أكثر صيغ األمر شيوعا ً  ،مثل :
 أدرس كي تنجح اكتب الدرسَ
َ
الرسولَ" ( وزاري ش )2013
 قال تعالى َ ":وأ ِطيعوا َّّللاَ َوأ ِطيعوا َّ
 -2املضارع املقرون بالم األمر  :والالم من الحروف الجازمة للفعل المضار  ،مثل :
 لتدرس أنت لكي تنجحسعَتِ ِه "
سعَ ٍة ِم ْن َ
 قال تعالى ِ ":لي ْن ِف ْق ذو َ قال تعالى ":فَ ْليَ ْست َِجيبوا ِلي َو ْليؤْ ِمنوا بِي "حي  ،صه  ،آمين  ،هلم  ،عليكم  ،رويدك )  ،مثل :
 -3اسم فعل األمر  :وهي ( حسبك َّ ،
ض َّل إِ َذا ا ْهت َ َديْت ْم "(وزاري ش)2009
سك ْم َال يَض ُّرك ْم َم ْن َ
 قال تعالى َ ":علَيْك ْم أَنف َ
 -ص ٍه لنسمع المعلم .

صيغة السؤال الوزاري
 :ما الصيغة التي جاء
عليها األمر أو ما
املعىن(الغرض) البالغي
الذي خرج إليه األمر يف
اجلمل .

حي على الصالة .
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 -4املصدر النائب عن فعل األمر  :وهو المصدر المشتق من لفظ الفعل ،ويمكن ان نأمر بالمصدر بدل فعل االمر ،مثل :
 إنفاقا ً على الفقراء . إقباالً للدراسة والنجاح.سانًا "
 قال تعالى َ " :وبِ ْال َوا ِل َدي ِْن إِحْ َب -املعىن احلقيقي لألمر  :هو طلب تحقيق الفعل على وجه اإللزام والتكليف من األعلى منزلة إلى األدنى منزلة  .مثل :
صالة َ َوآتوا َّ
الرا ِكعِينَ "
الز َكاة َ َو ْ
 قال تعالى َ " :وأَقِيموا ال َّار َكعوا َم َع َّ
 المدير للطالب  :التزموا بالتعليمات المدرسية .ج -املعاني التي خيرج إليها األمر  :يخرج األمر عن معناا الحقيقي إلى معاني بالغية أخرى هي :
 -1النصح واإلرشاد  :عندما يكون الكالم موجها ً لعامة الناس  ،من األكثر تجربة ومعرفة وخبرة في الحياة إلى من هو دونه
في ذلك  ،مثل :
 قول أحمد شوقي :رب عيييييييييييييييييام أنييييييييييييييييييت فيييييييييييييييييييه واجيييييييييييييييييي ٌد

ييييييييييييييييام ال تجييييييييييييييييي ْد
فيييييييييييييييييادخر فييييييييييييييييييه لعي
ٍ

أيهييييييييييييييا الشييييييييييييييعب تعيييييييييييييياون واقتصييييييييييييييد
عليييييييييييييييييم اآلبييييييييييييييييياء وا هتيييييييييييييييييف قيييييييييييييييييائال
س ًّمى فَا ْكتبوا َو ْليَ ْكتب بَّ ْينَك ْم َكاتِبٌ بِ ْالعَ ْد ِل "
 قال تعالى  ":إِ َذا ت َ َدايَنتم بِ َدي ٍْن إِلَى أ َ َج ٍل ُّم َس َال َمَ ،وأ َ ْ
ط ِعموا َّ
س َال ٍم"
 قال عليه السالم  ":أ َ ْفشوا ال َّصلُّوا بِاللَّ ْي ِل َوالنَّاس نِيَا ٌم ،تَدْخلوا ْال َجنَّةَ بِ َ
امَ ،و َ
الطعَ َ
 -2اإلباحة  :وهو أن نحلل أمرا ً ما  ،وال حرج عليه إذا تركه  ،مثل :
ِمنَ ْال َخي ِْط األَس َْو ِد ِمنَ ْالفَجْ ِر"
 قال تعالى َ ":وكلوا َوا ْش َربوا َحتَّى يَتَبَيَّنَ لَكم ْال َخيْط األ َ ْب َي قال تعالى  ":يَا بَنِي آ َد َم خذوا ِزينَت َك ْم ِع ْن َد ك ِل َمس ِْج ٍد َوكلوا َوا ْش َربوا َو َال تس ِْرفوا إِنَّه َال ي ِحبُّ ْالمس ِْرفِينَ " خذوا ما شئتم فأنا ال أريدها . -3الدعاء  :وهو الطلب من األدنى منزلة إلى األعلى منزلة على سبيل التضر واالستغاثة والعون والعفو  ،مثل :
سا ِني * َي ْفقَهوا
 قال تعالى على لسان موسى عليه السالم  ":قَا َل َر ِصد ِْري* َو َي ِس ْر ِلي أ َ ْم ِري* َواحْ ل ْل ع ْق َدة ً ِمن ِل َ
ب ا ْش َرحْ ِلي َ
قَ ْو ِلي"
سيِئ َاتِنَا َوت ََوفَّنَا َم َع ْاألَب َْر ِار"
 قال تعالىَ ":ربَّنَا فَا ْغ ِف ْر لَنَا ذنو َبنَا َو َك ِف ْر َعنَّا َ
 قال المتنبي مخاطبا ً سيف الدولة :ْ
أزل حسيييييييييييييي َد الحسيييييييييييييياد عنييييييييييييييي بِ َك ْبييييييييييييييتِ ِه ْم
 -4االلتماس  :ويسمى التحسر على فوات أمر ،ويكون ممن هو في نفس المنزلة  ،مثل :
 -قول امرئ القيس لخليله :

فأنييييييييييت الييييييييييذي صيييييييييييرتهم لييييييييييي حسييييييييييدا

بسيييييييييقط الليييييييييوى بيييييييييين اليييييييييدخول فحومييييييييي ِل
ب ومنييييييييز ِل
قفييييييييا نبييييييييك ميييييييين ذكييييييييرى حبييييييييي ٍ
 قال تعالى  ":فَا ْبعَثوا أ َ َح َدكم بِ َو ِرقِك ْم َٰ َه ِذ ِا إِلَى ْال َمدِينَ ِة فَ ْليَنظ ْر أَيُّ َها أ َ ْز َك َٰى َطعَا ًما "
 زميل لزميله في الصف  ،قل لي ماذا قال المعلم عن النجاح . -5التمني  :وهو طلب ما ال يرجى حدوثه  ،ألنه يخاطب غير العاقل  ،مثل :
 قول الشاعر ( :وزاري ص )2011أال أيهييييييييييييييا الليييييييييييييييل الطويييييييييييييييل أال انجيييييييييييييي ِل

بصيييييييييبحٍ وميييييييييا اإلصيييييييييباح منيييييييييك بأمثييييييييي ِل
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 يا أيتها السماء أمطري ذهبا ً . قول أبي العالء المعري :زر إن الحييييييييييييييياة ذميميييييييييييييية
فيييييييييييييييا مييييييييييييييوت ْ

ويييييييييييا نفييييييييييس جييييييييييدي إن دهييييييييييرك هييييييييييازل

 -6التسوية  :أمران نتيجتهما واحدة  ،فالفعل أو عدمه لن يغير شيئا ً  ،مثل :
علَيْك ْم"
ص ِبروا أ َ ْو َال ت َ ْ
صلَ ْوهَا فَا ْ
 قال تعالى  ":ا ْس َوا ٌء َ
ص ِبروا َ
َّ
َ
َ
 قال تعالى  " :ق ْل أن ِفقوا َعا أ ْو َك ْر ًها لن يتَقَبَّ َل ِمنك ْم "
ط ْو ً
 اذهب أو أبق لن أعطيك شيئا ً . -7التخيري  :وهو طلب اختيار بين أمرين أو أكثر  ،مع امتنا الجمع بينهما  ،مثل :
 تزوج خديجة أو أختها . قول بشار مخاطبا ً من ال يحتمل الزلة من الصديق :فعيييييييييييش واحيييييييييييدا ً أو صيييييييييييل أخييييييييييياك فإنيييييييييييه
 -قال تعالى  ":فَ َمن شَا َء فَ ْليؤْ ِمن َو َمن شَا َء فَ ْليَ ْكف ْر"

مقيييييييييييييييارف ذنيييييييييييييييب ميييييييييييييييرة ً ومجانبيييييييييييييييه

 -8التعجيز  :طلب شيء مستحيل الوقو  ،وال طاقة على اإلتيان به  ،مثل :
 قال تعالى مخاطبا ً المشركين َ " :ه َذا خ َْلق َّ ِّللا فَأَرو ِني َما َذا َخلَقَ الَّذِينَ ِم ْن دو ِن ِه"
ْ
ّللا َيأ ْ ِتي ِبال َّ
ب"
ق فَأ ِ
ت بِ َها ِمنَ ْال َم ْغ ِر ِ
ش ْم ِس ِمنَ ْال َم ْش ِر ِ
 قال تعالى  ":فَإ ِ َّن َّ َورةٍ ِم ْن ِمثْ ِل ِه "
 قال تعالى  ":فَأْتوا ِبس َ -9التهديد  :إذا كان األمر صادرا ً لمخاطب بعم ٍل  ،فيه تهديد له ووعيد إذا أقدم عليه  ،مثل:
صن َْع َما ِشئْتَ "
الم النُّب َّو ِة ِإ َذا لَ ْم ت َ ْستَحْ ي ِ فَا ْ
 قال عليه السالم  " :إِ َّن ِم َّما أَد َْركَ النَّاس ِم ْن َك ِار"
 قال تعالى  " :ق ْل ت َ َمتَّعوا فَإ ِ َّن َم ِيرك ْم ِإلَى النَّ ِ
ص َ
اس َي ْو َم َيأ ْ ِتي ِهم ْال َع َذاب"
 قال تعالى َ ":وأ َ ْنذ ِِر النَّ َ -10التحقري  :التقليل من شأن المخاطب  ،مثل :
ْ
ْ
سى أَلقوا َما أ َ ْنت ْم ملقونَ "
 قال تعالى  ":فَلَ َّما َجا َء ال َّس َح َرة قَا َل لَه ْم مو َ
 قابلني بكل ما لديك من سالح . قال الشاعر :فييييييييييد الوعيييييييييييد فمييييييييييا وعيييييييييييدك ضييييييييييائري

أطنيييييييييييييين أجنحييييييييييييية اليييييييييييييذباب يضيييييييييييييير؟

التدريب ()1

بين الصيغة التي أتى عليها األمر  ،والمعنى البالغي الذي خرج إليه  ،في ما يأتي :
 -1قال تعالى  ":كلوا ِم ْن َ
ت َما َرزَ ْقنَاك ْم "
طيِبَا ِ
 -2قال قطري بن الفجاءة :
فصييييييييييبرا ً فييييييييييي مجييييييييييال المييييييييييوت صييييييييييبرا ً

فمييييييييييييييييا نيييييييييييييييييل الخلييييييييييييييييود بمسييييييييييييييييتطا

الجواب :
 ( -1كلوا ) فعل أمر  ،بمعنى اإلباحة .
 ( -2صبرا ً ) المصدر النائب عن فعل األمر  ،بمعنى النصح واإلرشاد.
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تدريب (: )2

بين المعاني التي خرج إليها األمر في ما يأتي مع ذكر السبب :
ْ
ْ
َ
ً
َ
ْ
سانِي * يَفقهوا ق ْو ِلي"
 -1قال تعالى َ ":ر ِ
صد ِْري* َويَ ِس ْر ِلي أ َ ْم ِري* َواحْ لل عق َدة ِمن ِل َ
ب ا ْش َرحْ ِلي َ
 -2قال أبو العالء المعري :
إن الحييييييييييييييياة ذميميييييييييييييية
زر َّ
فيييييييييييييييا مييييييييييييييوت ْ

إن دهييييييييييرك هييييييييييازل
ويييييييييييا نفييييييييييس جييييييييييدي َّ

 -3قال كثير عزة :
يييييييييييي هييييييييييييذا ربييييييييييييع عييييييييييييزة فيييييييييييياعقال
َّ
خليلي

قليييييو صييييييكما ثيييييم حييييييث ابكييييييا حييييييث حليييييت

الجواب :
 -1الدعاء  ،ألنه صدر من األقل منزلة " موسى عليه السالم " إلى األعلى منزلة " هللا عز وجل "
 -2التمني  ،ألن الشاعر يطلب الموت أن يزورا  ،والموت غير عاقل حتى يلبي طلبه .
 -3االلتماس ،ألن الشاعر يطلب ممن هم في منزلته ( خليلي ).
تدريب (: )3

بين المعاني التي خرج إليها األمر في ما يأتي مع ذكر السبب :
 -1قال تعالى  ":ق ْل أَن ِفقوا َ
َ
َ
عا أ َ ْو َك ْر ًها لَ ْن يتَقَبَّ َل ِم ْنك ْم إِنَّك ْم كنت ْم ق ْو ًما فا ِسقِينَ "
ط ْو ً
 -2قال المتنبي :

عييييييييييش عزيييييييييييزا ً أو مييييييييييت وأنييييييييييت كييييييييييري ٌم
الجواب :
 -1التسوية  ،قد ساوى هللا عز وجل بين إنفاق الفاسقين طوعا ً أو كرها ً فالمصير عدم القبول .
 -2التخيير  ،الشاعر يخير المخاطب بين العيش بعزة وكرامة أو الموت في ساحة الوغى .

بيييييييييييين طعييييييييييين القنيييييييييييا وخفيييييييييييق البنيييييييييييود

تدريب (: )4

بين المعاني التي خرج إليها األمر في ما يأتي مع ذكر السبب :
ار"
سبِي ِل ِه ق ْل ت َ َمتَّعوا فَإ ِ َّن َم ِ
ضلُّوا َ
 -1قال تعالى َ " :و َج َعلوا ِ َّّلِلِ أ َ ْن َدادًا ِلي ِ
ع ْن َ
يرك ْم ِإلَى النَّ ِ
ص َ
 -2قال إبراهيم عبد القادر المازني :
رفقييييييييييييييييييا ً بنفسييييييييييييييييييك إننييييييييييييييييييي رجيييييييييييييييييي ٌل

ال بغييييييييييي

فيييييييييييي قلبيييييييييييي لمييييييييييين جهليييييييييييوا

 -3قال الشاعر :
بغييييييييييييييييير العلييييييييييييييييم أو حييييييييييييييييد الحسييييييييييييييييام

أرونييييييييييييييييييي أميييييييييييييييييية بلغييييييييييييييييييت مناهييييييييييييييييييا
الجواب :
 -1التهديد  ،حيث هدد هللا تعالى المشركين بالنار .
 -2التحقير  ،فقد وصف المخاطب بالجهل الذي ال يستحق حتى البغ
 -3التعجيز( أروني )  :ألننا نعجز عن اآلتيان بأمة بلغت مناها بغير العلم والسيف .
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 -2االستفهام
االستفهام  :هو طلب العلم بشيء لم يسبق للسائل معرفة به  ،ويكون بإحدى أدوات االستفهام .
أدوات االستفهام  ( :الهمزة  ،هل َ ،م ْن  ،ما  ،متى  ،أين  ،كيف  ،أيان  ،أني  ،أيَّ  ،كم ).

صيغة السؤال الوزاري  :بني
املعىن الذي خرج إليه
االستفهام

املعىن احلقيقي لالستفهام  :طلب العلم بشيء لم يسبق للسائل معرفة به  ،ويخرج إلى معاني أخرى  ،منها :
** املعاني التي خيرج إليها االستفهام:

 -1النفي  :إذا حلت أداة النفي محل أداة االستفهام وصح المعنى ( وعلى األغلب يكون بـ " هل  +إال " )  ،مثل :
 -1قال البحتري  ( :وزاري ص )2013
هيييييييييييييل اليييييييييييييدهر إال غميييييييييييييرة وانجالؤهيييييييييييييا
سان "
اإلحْ َ
اإلحْ َ
ان إِ َّال ْ ِ
أ -قال تعالى  " :ه َْل َجزَ اء ْ ِ
س ِ
ْ
َّ
ب -قال تعالى  ":ه َْل ي ْهلَك إِالَّ القَ ْوم الظا ِلمونَ "
 -2التقرير  :إذا كان االستفهام عن جملة منفية  ،ويكون الغر
الكالم  ،مثل :
أ -يقول جرير مادحا ً  ( :وزاري ص )2009

وشييييييييييييييييييكا وإال ضييييييييييييييييييقة وانفراجهيييييييييييييييييا؟

من االستفهام دفع المخاطب إلى االعتراف بمضمون

ألسييييييييييييتم خييييييييييييير ميييييييييييين ركييييييييييييب المطايييييييييييييا
ّللا ِبأَحْ َك ِم ْال َحا ِك ِمينَ " (وزاري ص )2008
ْس َّ
ب -قال تعالى  ":أَلَي َ
صد َْركَ "
ج -قال تعال  ":أَلَ ْم نَ ْش َرحْ لَكَ َ
ِير"
د -قال تعالى  ":أَلَ ْم يَأْتِك ْم نَذ ٌ

وأنيييييييييييييييييييدى العيييييييييييييييييييامين بطيييييييييييييييييييون راح

 -3التعجب  :إذا كان التعجب من مضمون الكالم يثير الدهشة واالستغراب  ،مثل :
أ -قول المتنبي عن الحمى التي ألمت به  (:ش  2009ش)2013
فكيييييييييييف وصييييييييييلت أنييييييييييت ميييييييييين الزحييييييييييام
أبنييييييييييييت الييييييييييييدهر عنييييييييييييدي كييييييييييييل بنييييييييييييت
الرسو ِل يَأْكل َّ
ق"
ب -قال تعالى َ ":وقَالوا َما ِل َٰ َه َذا َّ
ام َويَ ْم ِشي فِي ْاألَس َْوا ِ
الطعَ َ
َ
َّ
صاهَا "
ج -قال تعالى َ ":ما ِل َه َذا ْال ِكت َا ِ
يرة ً إِال أحْ َ
ب ال يغَادِر َ
يرة ً َوال َكبِ َ
ص ِغ َ
د -أأنت من حمل الصناديق ؟
 -4التشويق  :وهو أثارة الشوق في السامع أو إذا كان في الكالم ما يثير االنتباا  ،مثل :
سبِي ِل
ب أ َ ِل ٍيم * تؤْ ِمنونَ بِ َّ
ع َذا ٍ
ارةٍ ت ِ
نجيكم ِم ْن َ
أ -قال تعالى  " :يَا أَيُّ َها الَّذِينَ آ َ َمنوا ه َْل أَدلُّك ْم َ
اّلِلِ َو َرسو ِل ِه َوت َجاهِدونَ فِي َ
علَى تِ َج َ
َّ ِ
ّللا "
ب -هل أبشرك بما يفرح به قلبك؟
ج -هل أدلك على مكان تتنزا في شمال األردن ؟
د -هل أدلك على ما يعينك عليها ؟ ( ش)2015
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 -5االستبطاء  :وهو عد الشيء بطيئا ً في زمن طال انتظارا  ،أو هو السؤال عن زوال شيء قد طال  ،مثل :
أ -قال زهير :
أميييييييييييوالي إنيييييييييييي فيييييييييييي هيييييييييييواك معيييييييييييذبٌ
ب -متى نصر هللا والفتح ؟
ج -متى يزول االحتالل عن فلسطين ؟

وحتيييييييييام أبقيييييييييى فيييييييييي العيييييييييذاب وأمكيييييييييث؟
َ

 -6االستحالة  :ويكون في مقام يستبعد فيه المتكلم حصول المطلوب وال يتوقعه  ،مثل:
احبَةٌ " ( صاحبة  :بمعنى زوجة )
ص ِ
أ -قال تعالى  " :أَنَّ َٰى يَكون لَه َولَ ٌد َولَ ْم ت َكن لَّه َ
عاقِرا ً َوقَ ْد بَلَ ْغت ِمنَ ْال ِكبَ ِر ِعتِياً"
ب أَنَّى يَكون ِلي غ َال ٌم َو َكانَ ِ
ب -قال تعالى  ":قَا َل َر ِ
ت ا ْم َرأَتِي َ
ج -هل للشباب أن يعود؟
 -7التسوية  :وتكون في مقام يقصد فيه المتكلم إظهار المساواة بين أمرين فأكثر للمخاطب  ،مثل :
ع ْ
ظتَ أ َ ْم لَ ْم ت َكن ِمنَ ْال َوا ِع ِظينَ "
علَ ْينَا أ َ َو َ
س َوا ٌء َ
أ -قال تعالى  " :قَالوا َ
َ
َ
ّللا لَه ْم ۚ "
علَ ْي ِه ْم أ ْست َ ْغفَ ْرتَ لَه ْم أ ْم لَ ْم ت َ ْست َ ْغ ِف ْر لَه ْم لَ ْن يَ ْغ ِف َر َّ
س َوا ٌء َ
ب -قال تعالى َ " :
َ
َ
َ
علَ ْي ِه ْم أأن َذ ْرت َه ْم أ ْم لَ ْم تنذ ِْره ْم الَ يؤْ ِمنونَ "
س َوا ٌء َ
ج -قال تعالى َ " :
 -8التحقري  :وهو التقليل من شأن الشيء المسؤول عنه  ،ويكون في مقام االهانة والذم  ،مثل:
أ -أأنت من تزعم الحلم والكرم ؟
ب -من أنتم ؟
ج -متى تدرك العال ولست أهل له ؟
 -9التعظيم  :ويكون في مقام اإلشادة والمدح  ،مثل :
أ -قول المتنبي وهو يعظم شأن ممدوحه :
َميييييييييين ِلل َمحافِيييييييييي ِل َوال َجحافِيييييييييي ِل َوالسييييييييييرى ؟
ب -من الذي يقارنه في علمه ؟
ج -قال تعالى َ ":م ْن َذا الَّذِي َي ْشفَع ِع ْن َدا ِإ َّال ِبإ ِ ْذنِ ِه "

يييييييييييييييرا ال َيطلَيييييييييييييييع
فَقَييييييييييييييي َدت ِبفَقيييييييييييييييدِكَ نَ ِي
ً

 -10التهويل  :ويكون في مقام يقصد فيه المتكلم المبالغة والتفخيم والتعظيم في شأن من الشؤون  ،مثل :
عة "
ار َ
ار َ
ار َ
عة * َو َما أَد َْراكَ َما ْالقَ ِ
عة * َما ْالقَ ِ
أ -قال تعالى ْ " :القَ ِ
ب -قال تعالى ْ " :ال َحاقَّة * َما ْال َحاقَّة * َو َما أَد َْراكَ َما ْال َحاقَّة "
ج -تسألني عن علي  ،هل تعلم من هو علي ؟
 -11التهديد  :ويكون في مقام الزجر والتخويف والوعيد  ،مثل :
أ -قال تعالى  " :أَلَ ْم ن ْه ِل ِك ْاأل َ َّولِينَ " ( وزاري ش )2012
ْف فَ َع َل َربُّكَ بِعَا ٍد "
ب -قال تعالى  ":أَلَ ْم ت ََر َكي َ
ض ِلي ٍل "
ب ْال ِفي ِل*أَلَ ْم يَجْ َع ْل َك ْي َده ْم فِي ت َ ْ
ْف فَ َع َل َربُّكَ بِأ َ ْ
ص َحا ِ
ج -قال تعالى  ":أَلَ ْم ت ََرى َكي َ
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تدريب (: )1

بين المعنى الذي خرج إليه االستفهام في كل مما يأتي :

سى * ِإ ْذ نَا َداا َربُّه ِب ْال َوا ِد ْالمقَد َِّس ط ًوى"
 -1قال تعالى  " :ه َْل أتَاكَ َحدِيث مو َ
 -2قال تعالى َ " :و َم ْن أ َ ْ
َ
س َعى فِي خ ََرا ِبهَ "
س ِ
اج َد ّللاِ أن ي ْذ َك َر فِي َها اسْمه َو َ
ظلَم ِم َّمن َّمنَ َع َم َ
 -3قال الشاعر :
أمييييييييييييييييين ذكييييييييييييييييير سيييييييييييييييييلمى وتيييييييييييييييييذكرها
 -4قال حافظ إبراهيم :

نثييييييييييييييرت الييييييييييييييدمو علييييييييييييييى دارهييييييييييييييا ؟

أَحياؤنيييييييييييييييييييييا ال يرزَ قيييييييييييييييييييييونَ ِبيييييييييييييييييييييدِره ٍَم
يييييييييييظ النييييييييييييائِمينَ ِبحفي
َميييييييييييين لييييييييييييي ِب َحي
يييييييييييرةٍ
ِ
َ
 -5قال بدر شاكر السياب :
كيف يمكن ْ
أن يخونَ الخائنون ؟!
إني أل ْع َجب
َ
ٌ
إنسان بالدا؟
أيخون
إن خانَ معنى ْ
ْ
أن يكونَ
فكيف يمكن ْ
أن يكون؟!
َ

لف أَلييييييييييييييفٍ تييييييييييييييرزَ ق األَمييييييييييييييوات
َو ِبييييييييييييييأ َ ِ
علييييييييييييى أ َ
صييييييييييييلَوات؟
قا َميييييييييييت َ
حجارهييييييييييييا ال َ
ِ

الجواب :
 -1التشويق

 -2النفي

-3التقرير

 -4التعجب

 -5التعجب

تدريب (: )2

بين المعنى الذي خرج إليه االستفهام في كل مما يأتي :

الذ ْك َر َٰى َوقَ ْد َجا َءه ْم َرسو ٌل مبِ ٌ
ين "
 -1قال تعالى  " :أَنَّ َٰى لَهم ِ
علَ ْي ِه ْم أَأَن َذ ْرت َه ْم أ َ ْم لَ ْم تنذ ِْره ْم الَ يؤْ ِمنونَ "
س َوا ٌء َ
 -2قال تعالى  " :إِ َّن الَّذِينَ َكفَرواْ َ
 -3قال المتنبي :
جم فييييييييي ُّ
يييييييم
الظلَي ِ
يييييييام نحيييييييين نسيييييييياري اليييييييين َ
َحتي َ
الجواب :
 -3االستبطاء
 -2التسوية
 -1االستحالة

ييييييييييف َوال قَيييييييييي َد ِم؟
ييييييييييراا علييييييييييى خ
و َمييييييييييا س
ٍ
َ

تدريب (: )3

بين المعنى الذي خرج إليه االستفهام في كل مما يأتي :
َّ
 -1قال تعالى ْ ":ال َحاقَّة * َما ْال َحاقَّة * َو َما أَد َْراكَ َما ْال َحاقة "
 -2قال تعالى َ " :وإِ َذا َرءآكَ الَّذِينَ َكفَروا إِ ْن يَت َّ ِخذونَكَ إِ َّال هز ًوا أ َ َٰ َه َذا الَّذِي يَ ْذكر آ ِل َهت َك ْم "
 -3قال أبو نواس :
ب ركابنيييييييييييا
ِإذا َليييييييييييم تَيييييييييييزر أَر َ الخَصيييييييييييي ِ
يييييييييياء ِبما ِلييييييييييي ِه
ييييييييييى َيشيييييييييييت َري حسييييييييييينَ الثَني
فَتي
ِ
ً
تر صنيعي بالخائن؟
 -4يقال  :ألم َ

ب تَييييييييييزور؟
ي فَتي
يييييييييى َبعيييييييييي َد الخَصييييييييييي ِ
فَييييييييييأ َ َّ
ً
ت تَيييييييييييييييييييييدور
و َيعلَيييييييييييييييييييييم أ َ َّن اليييييييييييييييييييييدائِرا ِ

الجواب :
 -1التهويل

 -2التحقير

 -3التعظيم

 -4التهديد
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 -3النداء
املعىن احلقيقي للنداء  :هو طلب إقبال السامع على المتكلم بأداة تنوب مناب الفعل ( أدعو) لفظا ً وتقديرا ً  ،ألمر مهم .

أحرف النداء هي :

أي )  :وتستخدمان لنداء القريب  ( -2 .يا  ،أيا  ،وا )  :وتستخدم لنداء البعيد ،مثل:
 ( -1الهمزة ْ ،
أ -يا شرطي المرور  ،هناك حادث سير .
ب -يا إمام  ،قرب موعد الصالة .
ً
* قد خترج أدوات النداء عن األصل يف استعماهلا عما وضعت له أصال إذ :

( )1ينزل البعيد منزلة القريب  :لقربه من النفس ( .استعمال أداة نداء القريب يف نداء البعيد)  ،مثل :

صيغة السؤال
الوزاري بني املعىن
الذي خرج إليه
النداء  /،أو ماذا
جرى على األصل
يف االستعمال

ي بني  ،ال تطل الغياب.
 -1أ ْ
 -2قال الشاعر :

أي بييييييييالدي  :فييييييييي القلييييييييب مثييييييييواك مهمييييييييا

طييييييييييال منفيييييييييياي عيييييييييين ثييييييييييراك الحبيييييييييييب

 -3قال الشاعر :
راك تَيَقَّنيييييييييييييييييييوا
أَسيييييييييييييييييييكانَ نَعمي
ييييييييييييييييييان األ َ ِ
ِ

ييييييييييييي سييييييييييييكان
بِييييييييييييأَنَّكم فييييييييييييي َربييييييييييييعِ قَلبِ
َ

( )2ينزل القريب منزلة البعيد للداللة على أن املنادى( :استعمال أداة نداء البعيد يف نداء القريب):
أ -عايل املنزلة  :مثل :

 -1فال محمد الجواهري مادحا ً الملك الحسين رحمه هللا :
ييييييييييا أييييييييييـها ال َم ِليييييييييـك األ َ َجييييييييي ُّل مكانيييييييييـةً
 -2قال الشاعر :

عي ُّ
ييييييييز قَبِييييييييييال
بيييييييييين الملي
ِ
ييييييييوك  ،وييييييييييا أ َ َ

يييييييييييييا ميييييييييييين يرجييييييييييييى للشييييييييييييدائد كلهييييييييييييا
 -3يا موالي سمعا ً وطاعة .

ييييييييييييا مييييييييييين إلييييييييييييه المشيييييييييييتكى والمفيييييييييييز

ب -منحط املنزلة  :مثل :

 -1قال الفرزدق :

أولئييييييييييييييييك آبييييييييييييييييائي فجئنييييييييييييييييي بمييييييييييييييييثلهم
 -2إذا كنت خصمي قابلني يا من يجعلني له خصما ً .
 -3أيا هذا  ،يا فالن  ،يا هذا .

إذا جمعتنييييييييييييييا يييييييييييييييا جرييييييييييييييير المجييييييييييييييامع

ج -غافل شارد الذهن فيعد كأنه غري حاضر ( إشارة إىل أن السامع غافل أو سارح أو ساهي أو غري حاضر أو شارد الذهن )،مثل:
 -1يا أيها الجالس أمامي ما بالك مشغول .
 -2يا هذا انتبه .
 -3قال البارودي :
سييييييييادر المي ْ
يييييييز َو ُّر مي ْ
صييييييييلفٍ
يييييييييا أيُّهييييييييا ال َّ
ييييييين َ

َم ْهييييييييييييييييالً فإنييييييييييييييييك باأليييييييييييييييييام م ْن َخييييييييييييييييد
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** املعاني البالغية التي خيرج إليها النداء :

داخلي في النفس يوحي باأللم والحسرة  ،مثل :
تأو ٍا ِ
 -1التحسر  :ي ْست َ ْع َمل النداء بمد الصوت تعبيرا ً عن ُّ
ب َّ ِ
اخ ِرينَ "
س ِ
ّللا َو ِإن كنت لَ ِمنَ ال َّ
س َيا َحس َْرت َى علَى َما فَ َّرطت ِفي َجن ِ
أ -قال تعالى  " :أَن ت َقو َل نَ ْف ٌ
ب -قال تعالى  " :يَا لَ ْيت َ ِني ك ْنت ت َرابًا "
ج -يا شبابي أين ذهبت .
 -2الزجر  ( :اللوم ) وهو رف أمر ما  ،أو منع  ،أو تأنيب لمن قام بعمل منكر  ،مثل :
أ -يا قلب ويحك ما سمعت لناصحٍ .
ب -يا نفس ألم تنتهي .
ج -قال الشاعر :
أَفيييييييييييييـؤادِي َمـتَيييييييييييييـى المـَتـــيييييييييييييـاب أَل َمـيييييييييييييـا

صيييييييييح َوال َّ
يييييييييوقَ َرأْ ِسيييييييييي أَل َمـيييييييييـا
تَ ْ
شييييييييييْب فَ ْ

 -3اإلغراء  :وهو الحث على التزام الشيء والزيادة فيه  ،وفيه نو من المدح  ،مثل :
أ -قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  " :يا باغي الخير أقبل " بمعنى ( الحث على الزكاة) (وزاري ص .)2008
ب -يا شباب أنتم معقد األمل .
ج -يا شجا أقدم .
 -4التعجب  :إذا كان المنادى ما يثير اإلعجاب واالنبهار  ،مثل :
عج ٌ
أ -قال تعالى  ":قَالَ ْ
ع ِجيبٌ "
وز َو َه َذا بَ ْع ِلي َ
َي ٌء َ
ت يَا َو ْيلَت َى أَأ َ ِلد َوأَنَا ْ َ
شيْخا ً ِإ َّن َه َذا لَش ْ
ب -قال الشاعر :
فَــيَـيييييـا لَـيييييـكَ َم ْ
ـيييييـن لَــيْـيييييـ ٍل َك َّ
يييييـأن نــجــو َمـييييييـه

بــكـييييييـل مــغـييييييـار الـفــتييييييـل شـييييييـدت بـيييييييـذبل

ج -يا لجمالك  ،يا للسماء ما أروعك .
 -5الندبة  ( :الرثاء والتفجع ) وغالبا ً ما يأتي مع حرف النداء (وا)  ،مثل :
أ -يا لسوء حظي .
ب -أسامعا ً صوتي إليك أشتكي .
ج -قال البارودي راثيا ً ولدا :
ي بعيييييييييييييدك ليييييييييييييو
وا َكبيييييييييييييدي ييييييييييييييا علييييييييييييي ٌ

كانييييييييييييييييت تبييييييييييييييييل الغليييييييييييييييييل وا كبييييييييييييييييدي

 -6االستغاثة  :مثل :

أ -وا معتصماا .
ب -يا هللا انصرنا على القوم الكافرين .
ج -قال الشاعر :
يييييييييييييا لَقييييييييييييومي وييييييييييييييا ألَمثييييييييييييال قيييييييييييييومي

يييييييييييييييوهم فييييييييييييييييي ازدييييييييييييييييياد
ييييييييييييييياس عتي
ألني
ٍ
ُّ
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تدريب (: )1
حدد أداة النداء في كل مما يأتي  ،وبين استخدامها :
 -1قال أبو العتاهية :
أييييييييييييييا مييييييييييييين يؤميييييييييييييل طيييييييييييييول الحيييييييييييييياة
إذا مييييييييييييييييا كبييييييييييييييييرت وبييييييييييييييييان الشييييييييييييييييباب

وطييييييييييييييييول الحييييييييييييييييياة عليييييييييييييييييه خطيييييييييييييييير
فيييييييييال خيييييييييير فيييييييييي العييييييييييش بعيييييييييد الكبييييييييير

 -2قال المتنبي :
ْ
شيييييييييييييبِم
َوا َحييييييييييييير قَ ْلبييييييييييييياا ممي
يييييييييييين قَ ْلبيييييييييييييه َ

َو َمي ْ
سييييييييييقَم
ييييييييين ِ
بج ْسييييييييييمي َوحييييييييييالي ِعنيييييييييي َدا َ

 -3قال عبدة بن الطيب :
ي ِإنييييييييييييي قَييييييييييييد َك ِبييييييييييييرت َورا َبنييييييييييييي
أ َ َبنِيييييييييييي َّ

ي ِلمصييييييييييييي ِلحٍ مسيييييييييييييت َمتِع
َب َ
صيييييييييييييري َوفِييييييييييييي َّ

 -4قال عبد المنعم الرفاعي في الرثاء :
ييييييييييييا راقيييييييييييدا ً عنيييييييييييد الظيييييييييييالل مضيييييييييييمخا ً

بالطيييييييييييييب مفتيييييييييييييرش الخليييييييييييييود موسيييييييييييييدا

الجواب :
 -1أيا  :للبعيد

 -2وا  :للبعيد

 -3الهمزة  :إني

 -4يا  :للبعيد

تدريب (: )2

بين أدوات النداء في ما يأتي  ،وما جرى منها على األصل في استعماله  ،وما خالف األصل  ،مع ذكر السبب :
 -1قال أبو نواس :
ييييييييييييرة ً
عظ َميييييييييييييت ذنيييييييييييييوبي َكثي
ييييييييييييييا َر ِ
ب إِن َ
َ

ييييييييييوكَ أَع َ
ظيييييييييييم
ع ِلميييييييييييت بِيييييييييييأ َ َّن َ
فَلَقَيييييييييييد َ
عف ي َ

 -2قال سوار بن المضرب :
يييييييييا أيهيييييييييا القلييييييييب هيييييييييل تنهيييييييياك موعظيييييييييةٌ

ْ
ييييييييدهر نسييييييييييانا
ييييييييدثن ليييييييييك طيييييييييول الي
أو يحي
ِ

 -3قال الضبي في رثاء أخيه أبَيَّ :
أأبيييييييييييييييييى ال تبعيييييييييييييييييد ولييييييييييييييييييس بخاليييييييييييييييييد
الجواب :

حيييييييييييي ومييييييييييين تصيييييييييييب المنيييييييييييون بعييييييييييييد

 -1أداة النداء  ( :يا )  ،استخدمت للقريب وهي للبعيد للداللة على أن المنادى عالي المنزلة .
 -2أداة النداء  ( :أي )  ،استخدمت للبعيد وهي للقريب للداللة على أن المنادى غافل شارد الذهن .
 -3أداة النداء  (:يا ) ،استخدمت للقريب وهي للبعيد للداللة على أن المنادى قريب من النفس .
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تدريب (: )3

بين المعنى الذي خرج إليه النداء في كل مما يأتي  ،مع ذكر السبب :
 -1قال حافظ إبراهيم في الرثاء :
ْ
يييييييييييت ِمييييييييييين تييييييييييياجِ وا ِليييييييييييدِها
ع
ييييييييييييا َّ
درة ً ن ِز َ

فأصييييييييي َب َح ْ
ييييييييوان
ت ِح ْل َييييييييييةً فيييييييييي تييييييييياجِ رضي
ِ

 -2قال الشاعر :
سيييييييييييالَةً
َخ ِليْلَّي
ييييييييييي ق ْو َميييييييييييا فييييييييييياحْ ِمالَ ِليييييييييييي ِر َ
ْ
ق فَييييييييياغربِي
ع َر ْفن
ِ
َييييييييياك يَيييييييييا َخ َدا َ
َ
عيييييييييةَ الخ َْلييييييييي ِ

صيييييييييييييييينَّع
َوقيييييييييييييييوالَ ِلييييييييييييييييد ْنيَانَا الَّتِيييييييييييييييي تَت َ َ
صيييييييييينَ ِعيْنَ َونَ ْسيييييييييي َمع
يييييييييرى َمييييييييييا ت َ ْ
أَلَ ْسيييييييييينَا نَي َ

 -3قال الشاعر :
س ِ
ييييييييمعْتَ ِلن ِ
يييييييييا ْقلييييييييب و ْي َحييييييييكَ مييييييييا َ
َاصييييييييحٍ

ع َو ْييييييييييييييتَ وال اتقَ ْييييييييييييييتَ كالميييييييييييييا
هيييييييييييييال ْ
ار َ

الجواب :
 -1التحسر  :ألن الشاعر ينادي من مات فهو متحسر على فراقه .
 -2إغراء ( الشطر األول )  :الشاعر يخاطب رفيقيه بحمل رسالته للدنيا التي تتصنع .
الزجر ( الشطر الثاني )  :ألن الشاعر يعنف الدنيا على خداعها .
 -3الزجر  :ألن الشاعر يعنف قلبه لعدم سماعه النصح .
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رابعا ً  :القصر
القصر  :هو تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص  ،مثل :
* درست اللغة العربية ← أي أنه درس اللغة العربية وغيرها من المواد .
* ما درست إال اللغة العربية ← أي أنه لم يدرس إال اللغة العربية ( وهذا هو القصر ).

وزاري  :استخرج أسلوب
قصر  /أو حدد املقصور
واملقصور عليه وطريقة
القصر

طرفا القصر :

 -1املقصور  :وهو الشيء المخصص .

 -2املقصور عليه  :وهو الشيء المخصص به .
أمثلة :
أ -ليس حاتم إال كريما ً .
نكون قد خصصنا حاتما ً (وهو هنا الموصوف) بصفة الكرم ؛ أي قصرنا حاتم على الكرم  ،فحاتم (مقصور)  ،والكرم
(مقصور عليه) والذي أفاد معنى التخصيص النفي (ليس)  ،واالستثناء (إال) التي يأتي المقصور عليه بعدها .
ب -إنما عمر عاد ٌل .
نكون قد خصصنا عمر ( وهو هنا الموصوف) بصفة العدل ؛ أي قصرنا عمر على العدل  ،فعمر (مقصور)  ،والعدل
(مقصور عليه ) والذي أفاد معنى التخصيص هو(إنما )  ،التي يأتي بعدها المقصور عليه مؤخرا ً عن المقصور .
طرق القصر :

ّ
ّ
 ( -1إنما )  :يقع املقصور بعد ( إنما) مباشرة  ،واملقصور عليه يقع بعده .
ّ
( إنما  +املقصور  +املقصور عليه ) ،مثل :

أ -إنما عمر عادل  (.ش)2015
المقصور عليه  :عادل
المقصور  :عمر
ب -إنما المؤمنون أخوة .
ج -إنما زي ٌد مجتهد .
د -إنما العاجز الجبان .

الطريقة  :إنما

 ( -2النفي واالستثناء )  :يأتي املقصور بعد النفي  ،واملقصور عليه بعد االستثناء مباشرة .
( نفي  +املقصور  +إال  +املقصور عليه ) ،مثل :

أ -ليس حات ٌم إال كريما ً .
الطريقة  :النفي واالستثناء ( ليس و إال ).
المقصور عليه  :كريم.
المقصور  :حاتم.
َّ
َ
ب -قال تعالى َ ":و َما م َح َّم ٌد إِال َرسو ٌل قَ ْد َخل ْ
الرسل "
ت ِمن قَ ْب ِل ِه ُّ
ج -ال هادي إال هللا .
شاعر .
د -ما المتنبي إال
ٌ
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سلسلة الرسالة في اللغة العربيّة

 ( -3أحرف العطف )  ( :بل  ،لكن  ،ال ) :
أ -بل  :يأتي املقصور عليه بعده ( املقصور + ....بل +املقصور عليه )  ،مثل :

شاعر .
أ -ليس شوقي كاتبًا بل
ٌ
شاعر .
المقصور عليه :
المقصور  :شوقي .
ٌ
ب -هي ليست فيروسات بل قنابل في جسمي .
ج -ليست األر ثابتة بل متحركة .

الطريقة  :حرف العطف ( بل ).

ب -لكن  :يأتي املقصور عليه بعده ( املقصور + ....لكن  +املقصور عليه )  ،مثل :

شاعر .
أ -ليس شوقي كاتبًا لكن
ٌ
شاعر .
المقصور عليه :
المقصور  :شوقي .
ٌ
ب -ليس الفقر مشكلتنا لكن األنانية.
ج -ليس الخطيب المكثار كالمه لكن الموازن له .

الطريقة  :حرف العطف ( لكن ).

ً
ج -ال  :يأتي املقصور عليه مقابال ملا بعده ( املقصور  +املقصور عليه  +ال ،) ....مثل :

عر ال كاتبٌ .
أ -شوقي شا ٌ
شاعر .
المقصور عليه :
المقصور  :شوقي .
ٌ
ب -داؤنا التفرق ال الفقر .
ج -األر متحركة ال ثابتة .

الطريقة  :حرف العطف ( ال ).

 ( -4تقديم ما حقه التأخري ) يكون املقصور عليه هو املقدم ألهمية يف الكالم .

مثل :
أ -قال تعالى ِ " :إيَّاكَ نَ ْعبد َو ِإيَّاكَ نَ ْست َ ِعين "
المقصور  :نعبد  ،نستعين ( أفعال )  .المقصور عليه  :إياك األولى والثانية ( مفعول به ).الطريقة  :تقديم ما حقه التأخير.
ب -وعلى هللا توكلنا .
عصفور .
الشجر
ج -تحت
ٌ
ِ
د -بالثقة تنتصر الشعوب .
هـ -في البيت رج ٌل .
تدريب (: )1

بين طريقة القصر في كل مما يأتي  ،وحدد المقصور والمقصور عليه :
 -1قال تعالى َ ":و َما م َح َّم ٌد ِإالَّ َرسو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
الرسل ".
ت ِمن قَ ْب ِل ِه ُّ
 -2قال شوقي :
ٌ
يييييييييييييييييجون تلتقييييييييييييييييييي
إنمييييييييييييييييييا الييييييييييييييييييدنيا شي

ٌ
ييييييييييييييييييييييزين
ييييييييييييييييييييييزين يتأسيييييييييييييييييييييييى بِحي
وحي
ِ

الجواب :
رقم السؤال
-1
-2

المقصور
محم ٌد
الدنيا

المقصور عليه
رسو ٌل
ٌ
شجون

الطريقة
النفي واالستثناء
إنَّما
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تدريب (: )2

بين طريقة القصر في كل مما يأتي  ،وحدد المقصور والمقصور عليه :
سبِي ِل ّللاِ أ َ ْم َواتا ً بَ ْل أَحْ يَاء ِعن َد َربِ ِه ْم ي ْرزَ قونَ "
سبَ َّن الَّذِينَ قتِلواْ فِي َ
 -1قال تعالى َ " :والَ تَحْ َ
 -2يقال :
اإلنسان ابن يومه ال ابن أمسه .
 -3يقال :
ي.
ي لكن التق ُّ
ليس الكريم السخ َّ
 -4قال ابن المعتز :
ييييييييوف تنقضيييييييييي
ومييييييييا العييييييييييش إال ميييييييييدة ٌ سي
َ

ومييييييييييا المييييييييييال إال هالييييييييييكٌ وابيييييييييين هالييييييييييك

الجواب :
رقم السؤال
-1
-2
-3
-4

المقصور
الذين قتلوا
اإلنسان
الكريم
العيش
المال

المقصور عليه
أحيا ٌء
ابن يومه
التقي
مدة ٌ
هالكٌ

الطريقة
حرف العطف (بل)
حرف العطف (ال)
حرف العطف (لكن)
النفي واالستثناء
النفي واالستثناء

تدريب (: )3
بين طريقة القصر في كل مما يأتي  ،وحدد المقصور والمقصور عليه :
ّللا ".
 -1قال تعالى َ ":و َما يَ ْعلَم ت َأ ْ ِويلَه إِ َّال َّ
 -2قال تعالى َ ":و َما ت َْوفِي ِقي إِالَّ بِاّلِلِ ".
 -3قال : 
ئ ما ن ََوى "
" إِنَّ َما األ َ ْع َمال بالنِيَّا ِ
ت و ِإنَّ َما ِلك ِل ْام ِر ٍ
 -4قال حافظ إبراهيم :
ُّ
يييييييييييييديان أمضييييييييييييييى ميييييييييييييين كييييييييييييييل أبييييييييييييييي
يييييييييييييق قييييييييييييييوة ميييييييييييييين قييييييييييييييوى الي
إنَّمييييييييييييييا الحي
ِ

هنييييييييييييييدي

 -5قال البارودي :
صيييييييييييييييدق اآل َميييييييييييييييال ِإالَّ ِلفَاتِيييييييييييييييكٍ
فَ َميييييييييييييييا ت َ ْ

إذا هيييييييييي َّم ليييييييييي ْم تعطفييييييييييه قارعيييييييييية العييييييييييذ ِل

 -6قال محمد بن يسير  ،من شعراء العصر العباسي :
يييييييييييام تَجْ ِربَييييييييييييةٌ
ِإنِييييييييييييي َرأ َ ْيييييييييييييت وفييييييييييييي األَيَّي
ِ

ييييييييييييير
صييييييييييييييب ِْر عاقِبَييييييييييييييةً َمحْ مييييييييييييييو َدة َ األَثَي
لل َّ
ِ

 -7قال أبو العالء المعري :
ب فييييييييييييييييييي ْ
ْ
ازديييييييييييييييييييا ِد
تَعَييييييييييييييييييبٌ كلهييييييييييييييييييا ال َحييييييييييييييييييياة فَمييييييييييييييييييا أ ْعييييييييييييييييييـ َجب إال ِمي
ييييييييييييييييين راغيييييييييييييييييي ٍ
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 -8يقال :
الشاعر مولو ٌد ال مصنو ٌ .
 -9قال الشاعر :
لَ
ييييييييييس اليَتييييييييييم الَّيييييييييذي قَيييييييييد مييييييييياتَ وا ِليييييييييدا
َ

ب
يييييييييييييييم يَتييييييييييييييييم ال ِعلي
بيييييييييييييييل اليَتي
ييييييييييييييم َواأل َ َد ِ
ِ
َ

 -10قال شوقي :
ْ
يييييييييييييوفَّى الييييييييييييييـ
ييييييييييييين ِكتابِييييييييييييييه يتَي
إنمييييييييييييييا ِمي
َ

ميييييييييييييييرء ال مييييييييييييييين شيييييييييييييييبابه واكتهاليييييييييييييييه

 -11قال المازني :
ييييييييييييييالعين إال
وميييييييييييييييا طييييييييييييييياف الكيييييييييييييييرى بي
ِ
يييييييييييير
وفيييييييييييييي ظليييييييييييييم القبيييييييييييييور لنيييييييييييييا مجيي
ٌ

يييييييييييييام
ليفتحهييييييييييييييا علييييييييييييييى الكييييييييييييييرب العظي
ِ
ييييييييييييييام
يييييييييييييييش الجهي
يجلييييييييييييييي وحشيييييييييييييييةَ العي
ِ
ِ

الجواب :
رقم السؤال
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11

المقصور
علم التأويل
التوفيق
األعمال
لكل امرئ
الحق
صدق اآلمال
تجربةٌ
عاقبة
الحياة
أعجب
الشاعر
اليتيم
وفاة المرء
طوف الكرى

المقصور عليه
هللا
هللا
بالنيات
ما نوى
قوة
لفاتك
األيام
للصبر
تعبٌ
من راغب
مولو ٌد
ب
يتيم العلم واألد ِ
من كتابه
لفتح العين

الطريقة
النفي واالستثناء (ما  ،إال)
النفي واالستثناء( ما  ،إال)
إنَّما
إنَّما
إنَّما
النفي واالستثناء( ما  ،إال)
تقديم ما حقه التأخير
تقديم ما حقه التأخير
تقديم ما حقه التأخير
النفي واالستثناء( ما  ،إال)
حرف العطف (ال)
حرف العطف (بل)
إنَّما
النفي واالستثناء( ما  ،إال)
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سلسلة الرسالة في اللغة العربيّة

الوحدة الثانية  :علم البديع
** مفهومه :

صيغة السؤال الوزاري  :استخرج  / ....ما

س -1عرف البديع لغة واصطال ًحا :
البديع لغة  :الجديد والحديث المختر على غير مثال سابق .
ت َو ْاأل َ ْر ِ "
س َم َاوا ِ
قال عز وجل  ":بَدِيع ال َّ
فهو خالق السماوات واألر على غير مثال سابق .

احملسن  .....يف اجلمل  /أول من ألف يف علم
البديع  /انسب الكتب إىل أصحابها  /عرف ....
 /عني (حدد) ......

ً

ً
وقبوال بعد مطابقته لمقتضى الحال .
البديع اصطالحا  :علم تعرف به الوجوا والمزايا التي تكسب الكالم حسنًا
** حملة تارخيية :

س -2من أول من ألف في علم البديع ؟
عبد هللا بن المعتز العباسي في كتابه ( البديع ) .
س -3ماذا ذكر ابن المعتز في مقدمة كتابة ( البديع ) ؟
ذكر في مقدمته أن الشعراء العباسيين من أمثال بشار بن برد  ،وأبي تمام  ،وأبي نواس  ،ومسلم بن الوليد ليسوا هم الذين
اخترعوا هذا الفن  ،ولكنهم أكثروا منه فعرف في زمانهم .
س -4اذكر أهم المؤلفات في البديع :
 ( -1نقد الشعر ) ألفه قدامة بن جعفر  ،في نقد الشعر .
 ( -2كتاب الصناعتين ) ألبي الهالل العسكري  ،في صناعتي النثر والشعر .
 ( -3العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ) البن رشيق القيرواني .
( -4الحلة السيرا في مدح خير الورى )البن جابر األندلسي  ،وهي من البديعيات المشهورة .
س -5ما هي البديعيات ؟ وما أشهرها ؟
هي قصائد يشتمل كل بيت منها على لون أو أكثر من ألوان البديع .
أشهرها  :بديعية ابن جابر األندلسي التي سماها  ":الحلة السيرا في مدح خير الورى " وبديعية عز الدين الموصلي .
س -6ما أنواع المحسنات البديعية ؟
 -1احملسنات اللفظية  ،وأشهرها  :اجلناس  ،السجع  ،املوازنة  ،ورد العجز على الصدر .

 -2احملسنات املعنوية  ،وأشهرها  :الطباق  ،واملقابلة  ،وحسن التعليل  ،وااللتفات  ،والتورية  ،والتقسيم .
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ً
أوال  :المحسنات اللفظية
( )1اجلناس  :هو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى  .مثل :
 -1ار الجار ولو جار .
الكلمتان تتشابهان في اللفظ وتختلفان في المعنى  ،فاألولى  :من يسكن بجوارك  ،والثانية  :الظلم .
ساعَة ي ْق ِسم ْالمجْ ِرمونَ َما لَ ِبثوا َ
ساعَة "
غي َْر َ
 -2قال تعالى َ " :ويَ ْو َم ت َقوم ال َّ
الكلمتان تتشابهان في اللفظ وتختلفان في المعنى  ،الساعة األولى  :يوم القيامة  ،والثانية  :المدة الزمنية .
 -3صليت المغرب في بالد المغرب .
أنواع اجلناس :

أ -اجلناس التام  :وهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور أربعة  ،وهي ( نوع الحروف  ،وشكلها  ،وعددها  ،وترتيبها ) ،كما
في األمثلة السابقة .
تنبيه  :في الجناس التام يكون كل من ركني الجناس كلمة واحدة وقد يكون أحد الركنين أو كالهما مركبا ً ،
مثل :
 -1يقول الشاعر :
ضييييييييييييييييييييييييييينا اليييييييييييييييييييييييييييدهر ِبنَا ِبذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ ِه
ع َّ

ليييييييييييييييييت مييييييييييييييييا حيييييييييييييييي َّل ِبنَذذذذذذذذذذذذذذذذا ِبذذذذذذذذذذذذذذذذ ِه

( بِنَابِ ِه ) األولى تتكون من  ( :الباء ) حرف الجر  ،وكلمة ( ناب ) وتعني  :السن التي تقع خلف السن الرباعية ،و( الهاء )
ضمير متصل يعود على الدهر .
أما (بِنَا بِ ِه ) الثانية فتتكون من ( الباء ) حرف الجر  ،و ( نا ) ضمير متصل  ،و( الباء ) حرف جر  ،و( الهاء ) ضمير
متصل يعود على الدهر .
 -2يقول الشاعر :
لييييييييييييم تضييييييييييييع األعييييييييييييادي قذذذذذذذذذذذذدر شذذذذذذذذذذذذأني

وال قييييييييييييييالوا  :فييييييييييييييالن قذذذذذذذذذذذذذذد رشذذذذذذذذذذذذذذاني

ب -اجلناس غري التام ( الناقص )  :وهو ما اختلف فيه اللفظان في واحد من األمور األربعة وهي ( :نو الحروف  ،وشكلها
" ضبطها "  ،وعددها  ،وترتبها ) .
 االختالف يف نوع احلروف  ،مثل :

 -1قال عليه السالم " الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة "
اختلفت الكلمتان في نو الحروف  ،فالكلمة األولى انتهت بالالم والثانية انتهت بالراء .
 -2قال تعالى َ ":و ْي ٌل ِلك ِل ه َم َزة ل َم َزة ".
َ
سائِ َل فَ َال تَن َهر ".
يم فَ َال تَق َهر * َوأ َّما ال َّ
 -3قال تعالى  ":فَأ َ َّما ْاليَتِ َ
ق َوبِ َما كنت ْم تَم َرحونَ "
 -4قال تعالى َ ":ذ ِلكم بِ َما كنت ْم تَف َرحونَ فِي األ َ ْر ِ بِغَي ِْر ْال َح ِ
اظ َرة "
اض َرة (ِ )22إلَى َربِ َها نَ ِ
 -5قال تعالى  ":وجواٌ يَ ْو َمئِذ نَّ ِ
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 االختالف يف عدد احلروف  ،مثل :

 -1قال حسان بن ثابت :
وكنيييييييييييييا متيييييييييييييى يغيييييييييييييز النبيييييييييييييي قبيليييييييييييييةً

نصييييييييييييييل جانبيييييييييييييييه بالقنذذذذذذذذذذذذذذا والقنابذذذذذذذذذذذذذذل

نالحظ أن عدد الحروف بين ( القنا ) و( القنابل ) مختلف .
ساق "
 -2قال تعالى َ " :و ْالتَفَّ ِ
ساق بِال َّ
ق * إِلَ َٰى َربِكَ يَ ْو َمئِ ٍذ ال َم َ
ت ال َّ
سا ِ
 -3قال البهاء زهير :
أشيييييييييييييييييييييييييييكو وأشيييييييييييييييييييييييييييكر فعليييييييييييييييييييييييييييه
يييييييييييييييينجم فييييييييييييييييييـ
طرفيييييييييييييييييي وطيييييييييييييييييرف الي
ِ
 -4دوام الحال محال

فأعجييييييييييييييييبْ لشذذذذذذذذذذذذذذذذا منييييييييييييييييه شذذذذذذذذذذذذذذذذاكر
ـييييييييييييييييكَ كالهمييييييييييييييييا سذذذذذذذذذذذذذذذذاه وسذذذذذذذذذذذذذذذذاهر

 االختالف يف ترتيب احلروف  ،مثل :

 -1قال العباس بن األحنف :
ييييييييييييييداء حتذذذذذذذذذذذذذذذف
ورمحيييييييييييييييكَ فييييييييييييييييه ل عي
حسييييييييييييييييامك فيييييييييييييييييه ل حبيييييييييييييييياب فذذذذذذذذذذذذذذذذت
ِ
نالحظ بأن الكلمة األولى مؤلفة من الحروف نفسها التي تتألف منها الثانية  ،ولكن بترتيب مخالف .
 -2قال عليه السالم " :اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا " (ش)2015
صحائف .
صفائ ال سود ال َّ
 -3بي ال َّ
 -4رحم هللا من ف كفه وكف فكه .
 االختالف يف شكل ( ضبط ) احلروف  ،مثل :

 -1أهل القرى مشهورون بال ِقرى .
 -2اللهم كما حسنت خَلقي  ،حسن خلقي .
ْ
عاقِبَة المن َذ ِرينَ ".
ْف َكانَ َ
 -3قال تعالى َ ":ولَقَ ْد أ َ ْر َ
س ْلنَا فِي ِهم ُّمنذ ِِرينَ * فَانظ ْر َكي َ
الجد والحرمان في الكسل .
 -4ال َجد في ِ
مالحظة  :ويلحق بالجناس عند البالغيين أن يَجم َع بين الكلمتين  ( ،ركني الجناس ) االشتقاق  ،أي أن يكون للكلمتين أصل
ِين ْالقَيِ ِم "؛ إذا يجمع بين ( أقم ) و ( القيِم ) األصل االشتقاقي الواحد ،
واحد في اللغة العربية كقوله تعالى  " :فَأَقِ ْم َوجْ َهكَ ِللد ِ
فيعتبر جناس غير تام .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )2السجع  :توافق الفاصلتين أو الفواصل في الحرف األخير .
واصطلح البالغيون على تسمية كل جملة فقرة  ،والكلمة التي ينتهي بها معنى الجملة فاصلة ،مثل :
 -1قال محمد المويلحي في كتابه ( حديث عيسى بن هشام ) عن الطاعون :
قصرا ذا روضة
لبرء الدَّاء  ،بتبديل الهواء  ،ونزلنا من ضواحي اإلسكندرية
سا
ِ
( فطاوعنا القدر  ،وعزمنا السفر  ،التما ً
ً
عا على هدير الماء  ،فإذا بدل الموج جناح النسيم  ،فرفرف
غناء  ،في بقعة فيحاء  ،ال تسمع فيها إال هديل الورقاء  ،إيقا ً
عا في أحداق العبهر ) .
درا على تيجان الزهر  ،ورقرقه دمو ً
على ذلك الرو البسيم  ،نثَر الماء ًّ
الم َ ،وأ َ ْ
ط ِعموا َّ
صلُّوا بِاللَّ ْي ِل َوالنَّاس نِيَا ٌم ،
 -2قال عليه السالم  ":يَا أَيُّ َها النَّاس  ،أ َ ْفشوا ال َّ
ام َ ،و ِ
ام َ ،و َ
صلوا األ َ ْر َح َ
الط َع َ
س َ
الم ".
س ٍ
تَدْخلوا ْال َجنَّةَ بِ َ
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ْط م ْم ِسكا ً تَلَفا ً "
ْط م ْن ِفقا ً َخلَفاً ،وأع ِ
 -3قال عليه السالم  ":اللهم أع ِ
عفَا .
-4
ُّ
عانَ َكفَى ،و ِإ َذا قَ َد َر َ
ع َد َوفَى ،وإذا أ َ َ
الحر إ َذا َو َ
عة ٌ "
عةٌ * َوأ َ ْك َوابٌ َّم ْوضو َ
 -5قال تعالى ِ ":في َها سر ٌر َّم ْرفو َ
 -6قال امرؤ القيس :
يييييييك ِمي ْ
ييييييييوى بَييييييييييْنَ اليييييييييدَّخو ِل فَ َح ْو َمييييييييي ِل
يييييييز ِل
بِ ِسييييييييي ْق ِط ِ
قِفَييييييييا نَ ْبي ِ
يييييييرى َحبِييييييييي ٍ
ب و َم ْني ِ
ييييييين ِذ ْكي َ
اللي َ
مالحظة  :يسمى السجع في الشعر القافية ( التصريع ) لتناسب الموسيقى الشعرية .
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ُّ َ ُ
( )3رد العجز على الصدر ( التصدير ):
ُّ

َ ُ

 رد العجز على الصدر يف ( النثر )  :وهو جعل أحد اللفظين المكررين ( المتفقين في اللفظ والمعنى )  ،أو المتجانسين
( المتشابهين في اللفظ دون المعنى )  ،في أول العبارة  ،واللفظ الثاني في آخرها  ،مثل :
 -1قال تعالى َ " :و َهب لَنَا ِمن لَّدنكَ َرحْ َمةً ِإنَّكَ أَنتَ ال َو َّهاب "
اللفظان متفقان في اللفظ والمعنى ( المكرران ).
اللئيم يرجع ودمعه سائل .
 -2سائل
ِ
متشابهان في اللفظ دون المعنى  ( ،المتجانسان )  ،فسائل األولى من السؤال والثانية من السيالن .
 -3قال تعالى  ":ا ْست َ ْغ ِفروا َربَّك ْم إِنَّه َكانَ َ
ارا "
غفَّ ً
 -4ما جار مثل ما أهان جارا .
ُّ

َ ُ

 رد العجز على الصدر يف ( الشعر )  :وهو أن يأتي أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين في آخر البيت  ،وأن يأتي اللفظ
اآلخر في أول الشطر األول ( الصدر )  ،أو وسطه  ،أو آخرا  ،أو في أول الشطر الثاني ( العجز )  ،مثل :
 -1قال عبد الكريم الكرمي ( أبو سلمى ) :
أيييييين َمي ْ
يييين يسيييييمع مييييين أرضيييييي النُّواحذذذذذا
ناحذذذذذذذذذذذذذذت األر علييييييييييييييى أربابهييييييييييييييا
اللفظان متفقان في اللفظ والمعنى ( مكرران) ،جاءت إحدى الكلمتين في نهاية البيت والثانية في أول الشطر(صدر البيت ).
 -2قال عمرو بن معد يكرب :
وجيييييييييييييا ِو ْزا إليييييييييييييى ميييييييييييييا تسذذذذذذذذذذذذذتطيع
إذا ليييييييييييييم تسذذذذذذذذذذذذذتطع شييييييييييييييئا فدعيييييييييييييه
اللفظان متفقان في اللفظ والمعنى ( مكرران )  ،جاءت إحدى الكلمتين في نهاية البيت والثانية في حشو ( وسط ) الشطر.
 -3قال القاضي األرجاني :
فَذذذذذذذذذال َح ليييييييييي أن لييييييييييس فييييييييييهم فَذذذذذذذذذالح
أم ْليييييييييييييييييييييييته ْم ثيييييييييييييييييييييييم تيييييييييييييييييييييييأ َّم ْلتهم
اللفظان متفقان في اللفظ دون المعنى ( متجانسان )  ،جاءت إحدى الكلمتين في نهاية البيت والثانية في أول الشطر الثاني
( العجز ).
 -4قال اإلمام أبو الحسن نصر المرغيناني :
فَ ِمي ْ
ذوائذذذذذذذذذذب سييييييييييو ٌد كالعناقيييييييييييد أ ْر ِسيييييييييي َل ْ
يييييين أج ِلهيييييييا منهيييييييا النفيييييييوس ذوائذذذذذذذب
ت
اللفظان متفقان في اللفظ دون المعنى ( متجانسان )  ،جاءت إحدى الكلمتين في نهاية البيت والثانية في أول الشطر األول
( صدر البيت ).
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ثانيًا  :المحسّنات المعنوية
( )1الطباق  :هو الجمع بين الشيء وضدا في الكالم .
أنواع الطباق  :أ -الطباق اإليجاب ب -الطباق السلب .
أ -الطباق اإلجياب  :وهو ما كان التقابل المعنيين فيه بالتضاد  ،وهو طباق مباشر ال تستخدم فيه أدوات ووسائط لغوية ،
ويكون :
 بني امسني  :مثل :

 -1قال تعالى  ":ه َو ْاأل َ َّول َو ْاآل ِخر َو َّ
اطن"
الظاهِر َو ْالبَ ِ
 -2قال ابن الرومي :
عييييييييييييييييدوك ميييييييييييييييين صييييييييييييييييديقك مسييييييييييييييييتفا ٌد
سبه ْم أ َ ْيقَا ً
ظا َوه ْم رقو ٌد ".
 -3قال تعالى َ ":وتَحْ َ
 -4قال تعالى ِ ":لي ْخ ِر َجك ْم ِمنَ ُّ
ور ".
الظل َما ِ
ت إِلَى النُّ ِ
 -5قال الشاعر ( :ش)2015

ب
فيييييييييييييييال تسيييييييييييييييتكثرن مييييييييييييييين الصيييييييييييييييحا ِ

تعجبيييييييييييييييييييييييييييين مييييييييييييييييييييييييييين سيييييييييييييييييييييييييييقمي

صيييييييييييييييييييييييييحتي هيييييييييييييييييييييييييي العجيييييييييييييييييييييييييب

 بني فعلني  :مثل :

 -1قال أبو صخر الهذلي :
أمييييييييييات وأحيييييييييييا والييييييييييذي أمييييييييييرا األميييييييييير
أ َميييييييييا و الييييييييييذي أبكيييييييييى وأضييييييييييحك والييييييييييذي
 -2قال تعالى  ":تؤْ تِي ْالم ْلكَ َمن تَشَاء َوت َِنز ْالم ْلكَ ِم َّمن تَشَاء َوت ِع ُّز َمن تَشَاء َوت ِذ ُّل َمن تَشَاء"
ض َحكَ َوأ َ ْب َكى * َوأَنَّه ه َو أ َ َماتَ َوأَحْ يَا " .
 -3قال تعالى َ ":وأَنَّه ه َو أ َ ْ

 بني حرفني  :مثل :

سبَ ْ
سبَ ْ
ت ".
 -1قال تعالى َ ":ال ي َك ِلف َّ
ّللا نَ ْف ً
ت َو َ
علَ ْي َها َما ا ْكت َ َ
سا إِ َّال و ْسعَ َه ۚا لَ َها َما َك َ
 -2قال الشاعر :
عليييييييييى أننيييييييييي را ٍ بيييييييييأن أجمييييييييي َل الهيييييييييوى
وف".
علَ ْي ِه َّن بِ ْال َم ْعر ِ
 -3قال تعالى َ ":ولَه َّن ِمثْل الَّذِي َ

ي وال ليييييييييييييييا
وأخلي
َ
يييييييييييييص منييييييييييييييه ال عليييييييييييييي َّ

 بني االسم والفعل  :مثل :

 -1قال تعالى  ":أ َ َو َم ْن َكانَ َم ْيتًا فَأَحْ يَ ْينَاا ".
 -2قال المعري :
إن الحييييييييييييييياة َ ذميمييييييييييييييةٌ
فيييييييييييييييا مييييييييييييييوت زر َّ
ّللا فَ َما لَه ِم ْن هَا ٍد ".
 -3قال تعالى َ ":و َمن ي ْ
ض ِل ِل َّ

يييييييييرك هييييييييييازل
ويييييييييييا نفييييييييييس جييييييييييدِي إن دهي
ِ

ب -الطباق السلب  :وهو أن يجمع بين فعلين من مصدر واحد أحدهما مثبت واآلخر منفي  ،أو أحدهما أمر واآلخر نهي .
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 بني مثبت ونفي  :مثل :

ب"
ع َّالم ْالغيو ِ
 -1قال تعالى  ":ت َ ْعلَم َما فِي نَ ْف ِسي َوال أ َ ْعلَم َما فِي نَ ْفسِكَ إِنَّكَ أ َ ْنتَ َ
 -2قال السموأل :
وننكيييييييييير ْ
يييييييييولَهم
إن شييييييييييئنا علييييييييييى النيييييييييياس قي ْ
اس َو َال يَ ْست َْخفونَ ِمنَ َّ ِ
ّللا ".
 -3قال تعالى  ":يَ ْست َْخفونَ ِمنَ النَّ ِ
َّ
 -4قال تعالى  ":ق ْل ه َْل َي ْست َ ِوي الَّذِينَ َي ْعلَمونَ َوالذِينَ َال َي ْعلَمونَ "

وال ينكيييييييييييييرون القيييييييييييييول حيييييييييييييين نقيييييييييييييول

 بني األمر والنهي :

علَيْك ْم ".
صبِروا أ َ ْو َال ت َ ْ
صلَ ْوهَا فَا ْ
 -1قال تعالى  ":أ ْ
س َوا ٌء َ
صبِروا َ
ْ
ْ
َّ
اس َواخش َْو ِن ".
 -2قال تعالى  ":فَال ت َخشَوا الن َ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )2املقابلة  :هي أن يؤتى بمعنيين أو أكثر  ،ثم يؤتى بما يقابل ذلك على الترتيب .
الفرق بين الطباق والمقابلة  :أن الطباق يكون بين معنى واحد وما يقابله  ،أما المقابلة فتكون بين معنيين أو أكثر وما
يقابلها على الترتيب  ،مثل :
َٰ
سنَا ٍ
ورا َر ِحي ًما"
ت َو َكانَ َّ
* مثال على الطباق  :قال تعالى  ":فَأولَئِكَ ي َبدِل َّ
ّللا غَف ً
س ِيئ َاتِ ِه ْم َح َ
ّللا َ
علَى ْال َكا ِف ِرينَ "
علَى ْالمؤْ ِمنِينَ أ َ ِع َّز ٍة َ
* مثال على المقابلة  :قال تعالى  ":أَذِلَّ ٍة َ
نالحظ بأن اآلية األولى اشتملت على معنى واحد وما يقابله .
أما اآلية الثانية فإن التضاد جاء بين معنيين على الترتيب ( أذلة ) يقابلها ( أعزة ) و(المؤمنين) يقابلها (الكافرين ) .
من أغراض املقابلة  :توضيح المعنى واإلقنا  ،واالستدالل عليه  ،واإليقا الداخلي  ،والتصوير الفني .
عل ًما بأن المقابلة تكون باألضداد وغير األضداد .
أمثلة على المقابلة :
 -1قال أبو دالمة :
الكفيييييييييييير واإلفييييييييييييالس بالرجييييييييييييل
وأقييييييييييييب َح
ميييييييييا أحسييييييييين اليييييييييدين واليييييييييدنيا إذا اجتمعيييييييييا
َ
جاءت المقابلة في ثالثة معان  ،هي  ( :الحسن والدين والدنيا "الغنى" ) وقد قوبلت بثالثة  ،وهي  ( :القبح والكفر
واإلفالس ).
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ
َ
َّ
ب بِالح ْسنَى
سنيَ ِسرا ِلليس َْرى * َوأ َّما َم ْن بَ ِخ َل َوا ْست َ ْغنَى * َو َكذ َ
صدَّقَ بِالح ْسنَى * فَ َ
 -2قال تعالى  ":فَأ َّما َم ْن أ ْعطى َواتقَى * َو َ
سنيَ ِسرا ِل ْلعس َْرى ".
* فَ َ
 -3قال المتنبي :
وأنثنيييييييييي وبييييييييييا
أزورهيييييييييييم وسيييييييييييواد الليييييييييييي ِل يشيييييييييييفع ليييييييييييي
 -4قال عليه السالم  ":إنكم لتكثرون عند الفز  ،وتقلون عند الطمع " .
ً
رجال  :وباسط خير فيكم بيمينه وقاب شر عنكم بشماله .
 -5قال خالد بن صفوان يصف

الصيييييييييبحِ يغيييييييييري بيييييييييي

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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()3التورية  :أن يذكر المتكلم لفظا ً له معنيان  ،قريب ظاهر غير مراد  ،وتعمل القريبة والسياق على ترشيحه  ،وبعيد
خفي هو المراد .
ضا ال يصل حد اإلبهام ؛ إذا فيها ظاهرة الخفاء والتجلي التي تثير ذهنية المتلقي للنص
التورية تضفي على المعنى غمو ً
األدبي  ،مثل :
 -1قال الشاعر :
أقييييييييول وقييييييييد شيييييييينُّوا إلييييييييى الحييييييييرب غييييييييارة ً
المعنى القريب للجبن  :المصنو من الحليب  ،المعنى البعيد  :الخوف

بن
دعييييييييييوني فييييييييييإني آكييييييييييل الخبييييييييييزَ بذذذذذذذذذذالج ِ

 -2قال الشاعر :
فجعلييييييييييييييتم الشذذذذذذذذذذذذذذعرا َء فييييييييييييييي األنعذذذذذذذذذذذذذذام

وخلطييييييييييييييتم بعيييييييييييييي َ القييييييييييييييران ببعضييييييييييييييه
المعنى القريب للشعراء واألنعام  :أسماء سورتين من سور القرآن .
المعنى البعيد  :الشعراء  :الذين ينظمون الشعر  ،األنعام  :الغنم والبقر وما إلى ذلك .
 -3قال نصر الدين الحمامي:

أبيييييييييييييييييييييييييييييييات شييييييييييييييييييييييييييييييعركَ كالقصييييييييييييييييييييييييييييييور وال قصييييييييييييييييييييييييييييييور بهييييييييييييييييييييييييييييييا يعييييييييييييييييييييييييييييييوق
ييييييييييييييييييييييييير ومعناهييييييييييييييييييييييييييا رقيذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
حي
ومييييييييييييييييييييييييين العجائيييييييييييييييييييييييييب لفظهيييييييييييييييييييييييييا
ٌ
المعنى القريب للرقيق  :العبد المملوك
المعنى البعيد  :اللطيف السهل .
العنب بعد العصر .
 -4ال أحبُّ
َ
المعنى القريب للعصر :وقت صالة العصر .
المعنى البعيد  :تحويل العنب إلى عصير ( عصير العنب ).
 -5قال الشاعر في الخمر والنهي عن شربها :
وقليييييييييييييييييييييييييييييت هيييييييييييييييييييييييييييييذا راحيييييييييييييييييييييييييييييةٌ

تسيييييييييييييييييوق إليييييييييييييييييى القليييييييييييييييييب التعيييييييييييييييييب

المعنى القريب للراحة  :عكس التعب
المعنى البعيد  :الخمرة .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------( )4التقسيم  :أي أن نذكر االسم الذي ينقسم إلى أجزاء  ،ونحدد تلك األجزاء بالتعيين بعدا  ،مثل:
 -1قال زهير بن أبي سلمى :
فيييييييييييييييييإن الحذذذذذذذذذذذذذذذذذ مقطعيييييييييييييييييه ثيييييييييييييييييال ٌ
ييييييييييييييييييييييار أو جيييييييييييييييييييييييالء
يميييييييييييييييييييييييين أو نفي
ث
ٌ
أي أن طرق استيفاء الحق ثالث  :اليمين ( القسم )  ،المنافرة ( القتال )  ،جالء ( القتال )
ع ِة* فَأ َ َّما ثَمود فَأ ْه ِلكوا ِب َّ
 -2قال تعالى َ ":كذَّبَ ْ
عاتِيَ ٍة "
ص ٍر َ
الطا ِغيَ ِة * َوأ َ َّما َ
ار َ
ص ْر َ
عا ٌد فَأ ْه ِلكوا ِب ِريحٍ َ
ت ثَمود َوعَاد ِب ْالقَ ِ
ذكر هللا تعالى ( ثمود وعاد ) ثم أضاف إلى ثمود ما يخصهم وهو ( إهالكهم بالطاغية) وإلى عاد ما يخصهم وهو (
إهالكهم بريح صرصر عاتية )
34
مجموعة  CNCالثقافية ( مركز شبكات الكمبيوتر الثقافي & مركز علوم المستقبل الثقافي)

عربي تخصص –البالغة العربيّة– المستوى الثالث
للفرع األدبي

سلسلة الرسالة في اللغة العربيّة

إعداد المعلم محمد أبو صعيليك
0788984834

 -3قال أبو تمام :
تمييييييييييييل ظبييييييييييياا أخيييييييييييدعي كيييييييييييل مائييييييييييي ِل
فمييييييييييا هييييييييييو إال الييييييييييوحي أو حيييييييييي ُّد مرهييييييييييفٍ
وهييييييييييذا دواء الييييييييييداء ميييييييييين كييييييييييل جاهيييييييييي ِل
فهييييييييييييذا دواء الييييييييييييداء ميييييييييييين كييييييييييييل عييييييييييييالم
ذكر أبو تمام ( الوحي  ،وحد السيف ) وأضاف إلى الوحي دواء العالم  ،إذا تكفيه اإلشارة " الوحي "
وأضاف إلى حد السيف دواء كل جاهل
 -4قال بشار :
قتييييييييييييييييييييييي ٌل الذا بييييييييييييييييييييييالبحر هاربييييييييييييييييييييييه
فراحيييييييييوا  ،فرييييييييييق فيييييييييي األسيييييييييار ومثلييييييييييه
الشاعر بهذا التقسيم الدقيق يوضح النتيجة ( فراحوا ) أي تشتتوا بذكر جميع أشكاله وهي األسر والقتل والفرار .
مالحظة  :صحة التقسيم تلزم استيفاء تل األقسام فال يترك المتكلم منها شيئا ً  .كما كان ذلك في األمثلة السابقة جميعاً.
** عيوب التقسيم :
أ -عدم استيفاء األقسام املذكورة  ،مثل :

قال جرير :
صييييييييييييييارت حنيفيييييييييييييية أثالثييييييييييييييا ً  :فثلييييييييييييييثهم
لم يذكر من هذا األقسام إال اثنين .

ٌ
وثليييييييييييث مييييييييييين مواليهيييييييييييا
مييييييييييين العبييييييييييييد

ب -أن تكون األقسام مكررة  ،مثل :

قال هذيل األشجعي :
فميييييييييييا برحيييييييييييت تيييييييييييومي إليييييييييييي بطرفهيييييييييييا
تومي وتوم متساويان في المعنى

وتيييييييييييوم

أحيانيييييييييييا ً إذا خصيييييييييييمها غفيييييييييييل

تومي

ج -أن تكون األقسام متداخلة غري مستقل بعضها عن بعض  ،مثل :

قال أحدهم
الناس ثالثة  :عاقل  ،وأحمق وفاجر .
فالفاجر قد يكون عاقالً وقد يكون أحمقا ً  ،فاألقسام هنا متداخلة .
************************** نهاية المقرر ****************************
مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق
األستاذ محمد أبو صعيليك
0788984834
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