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  التشبیھ
 لون من ألوان التصویر، یبیُِّن أن شیئا شارك غیره في صفة أو أكثر، وزاد أحدھما على اآلخر، و

 بتعبیر آخر ھو: عقُد ُمَماَثَلٍة بین أمرین اشتركا في صفٍة أو أكثر بأداِة التشبیھ
 

 :ة أركاٍن ھيللتشبیھ أربع
 :الُمَشبَّھُ، و ھو الشيء الذي یراد تشبیھھ ::
 :الُمَشبَّھُ بِِھ، و ھو الشيء الذي یَشبَّھُ بِھِ  ::
 :أداُة الت ْ شبیھ، و ھي كلُّ لفٍظ یدلُّ على المماثلة، و المشابھة، و تنقسم إلى ثالثة أنواع ھي ::

 :حرفان ھما الكاف، و كأنّ  -أ
 :::اء نحو، مشابھٌ، مماثِلٌ أسم -ب
 :::أفعال نحو یشبِھُ، یَُماثِلُ  -ج

وجھ الشبھ، و ھو الصور ة المشتركة بین المشبَِّھ، و المشبَِّھ بھ و یُجُب أَن تكون أوضَح، و أقوى في  ::
 المشبَّھِ 

بَّھِ   :بِھ من المشَّ
 

 :أغراض التشبیھ
 بیاُن حاِل المشبَّھ ::
 بیان مقدار حال المشبّھ ::
 بَیَاُن إْم َ كان وجوِد الُمشبَّھِ  ::
 تَْقِریُر حاِل المشبَّھ ::
 تزییُن المشبَّھ ::
 تقبیح المشبَّھِ  ::

 
 : أجوبة التصحیح الذاتي

 )1التمرین (
 المشبَّھ بھ --------------------------المشبَّھ  ----------------------------األسماء 

 :بدا للفقیر الرغیف بدًرا ------------------البدُر ِسراٌج ُمنیٌر  --------------------------البدر 
 :كأن الشاحنة قِطارٌ  ---یبدو القطاُر كالثعبان في المعرجات ---------------------------القطار 
 صدیقي یتحرى الحقیقة كالعالم -------العالم سراج األمة و بصیرتھا  --------------------------العالم 

یحمل حقیبة صغیرة كأنھا  ------------------الكتاب صدیق وفيٌّ  --------------------------الكتاب 



 كتاب
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المشبَّھ ______ المشبَّھ بھ ______ أداة التشبیھ ______وجھ الشبھ _____نوع التشبیھ _____ 

 السبب
 -----مرَسٌل مفصل  ----------االستواء  -------------ك  -------أسنان المشط  ------------الناس 

بَھ  ذكرت األداُة ووجھ الشَّ
:::::::: : ::::::::::::: : ::::::::::::::: نورٌ  ------------العلم 

 حذفت منھ األداة ووجھ الشبھ --------------بلیغ  :::::::::
:::::: : :::::::::::::: : ::::::::::::::: ظالم -----------الجھل 

 حذفت منھ األداة ووجھ الشبھ --------------بلیغ  :::::::::::
:::::::::::::: : ::::::::::::: كأن ---------------دواٌء  ----الكلمة الطیبة 

 ذكرت األداة ولم یذكر وجھ الشبھ ------ُمْرَسٌل مجمٌل  ::
-------الحالوة  :::::::::::::: : ::::::::::::::: َعَسلٌ  -----------كالمھ 

 ُحِذَ◌ف ْ ت األداة و ذكر وجھ الشبھ --------مؤكد مفّصل  --------
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الغرض من التشبیھ بیان مقدار حال المشبّھ، حیث شبَّھ الشاعر حمرة عیني األسد في الدجى بالنار 

 الموقدة
 :لفریق من الناس حلوا ضیوفا
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