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  حّل تدريبات الكتاب 

  عىل  أمثلة من الفنون البديعّية للمناقشة والنقد

  التعليق  نوعه  موضع البديع  

  قربت ، البعد
  الناس ، الياس

  األطامع ، الياس

  طباق إيجاب
  جناس ناقص
  طباق إيجاب

املحسنات البديعيّة ظاهرة يف البيت ، لكّنها يف خدمة املعنى فمـن 
رب منهم ، ومن ييأس مـام عنـد النـاس يستغني عاّم عند الناس يق

  .من حطام الدنيا تزهد نفسه وتشبع 
  ذّل ، الذليل 

  عيش ، الحامم
  جناس اشتقاق
  طباق إيجاب 

ــة جــاءت خادمــة للمعنــى  فــرّب عــيش رغــد : املحســنات البديعيّ
صاحبه يف ذٍل ومهانة ،هذا العيش الذليل تخّف رهبة املوت أمامـه 

  .يف عني كريم النفس 
  ، أهوى وهى

  دار ، بدرب
  

  بيت ، بيت
  تبتنيهبيت ، 

  البيت ، البيت
  الرفيع ، البديع

  جناس ناقص
  جناس ناقص

  
  تامجناس 

  جناس اشتقاق
  تامجناس 

  جناس ناقص

املحسنات هنا مطروقة قريبة املأخذ ، لكّنها جاءت خادمة للمعنى 
  .والغرض 

  
  .ل البيت املبني ، البيت الثاين البيت الشعرّي البيت األو 

  الدقيق
  الدقيق ، الدقيق

  تورية 
  تامجناس 

  .الطحني : رقيق الشعر ، والبعيد : املعنى القريب 
وّرس جاملها أّن األديب وصل غايته عن طريق التورية مبا فيها مـن 

طلـب ( تلطف وخفاء وإبهـام مـن غـري أن يسـوق معانيـه سـافرة 
  ) .الطعام 

  اإلعسار ، اليسار
  اليسار

  جناس ناقص
  تورية

اليـد اليسـار ، وملـح لـه بـذكر : املعنى القريـب : اليسارالتورية يف 
  .النعيم واليرس من العيش : ، واملعنى البعيد ) اليمني ( كلمة 

وّرس جاملها أّن األديب وصل غايته عن طريق التورية مبا فيها مـن 
طلـب ( أن يسـوق معانيـه سـافرة  تلطف وخفاء وإبهـام مـن غـري

  ) .املعونة املاديّة 

  .خليل ، ظليل 
  .يبال ، باٍل  

  املقدار ، االنحدار 
  .قيمته ، كرميته 

  .سوار ، متوار 
  .خلخال ، تختال 

ـــــال ، خـــــال  تخت
  النريان ، الجريان 

  .غدر بوّيف

  .جناس ناقص ،سجع 
  .جناس ناقص ،سجع 
  .جناس ناقص ،سجع 
  .  جناس ناقص ،سجع
  .جناس ناقص ،سجع 

  .جناس ناقص 
  .جناس ناقص 

  .جناس ناقص ،سجع 
  .طباق إيجاب 

تكلّف املحسنات البديعيّة ظاهر هنـا ، فاملحسـنات هنـا منشـودة 
  .أكرث من املعنى وهذه طبيعة املقامات 

تكلّف املحسنات البديعيّة ظاهر هنـا ، فاملحسـنات هنـا منشـودة   .سجع   الشباب ،االكتساب
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  . فرغانة ، غانة 
  .الغامر ،الثامر 

  األخطار ، األوطار

  .جناس ناقص 
  جناس ناقص ، سجع 
  جناس ناقص ، سجع

  .أكرث من املعنى وهذه طبيعة املقامات 
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ورد يف كتاب فتح البارّي برشح صحيح البخارّي لإلمام الحافظ أحمد بن عيل بن حجر العسقالين الحديث رقـم   *

عبد العزيز بن صهيب حـدثنا أنـس بـن مالـك ريض  حدثني محمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أيب حدثنا - 3911
أقبل نبّي هللا صّىل هللا عليه وسلّم إىل املدينة وهو ُمردف أبا بكر ، وأبو بكر شـيخ يعـرف ونبـي (( هللا عنه قال 

يا أبا بكر من هذا الذي بـني يـديك ؟ : هللا صىل هللا عليه وسلّم شاّب ال يعرف قال فيلقى الرجل أبا بكر فيقول 
 …هذا الرجل يهديني السبيل ، قال فيحسب الحاسب أنّه إمّنا يعني الطريق ، وإمّنا يعني سبيل الخـري : ول فيق

ظاهره أّن أبا بكر كـان أسـن مـن النبـي صـىل هللا عليـه وسـلّم ولـيس ) ونبي هللا شاب ال يعرف ( قوله )  إلخ 
  .كذلك 

  87  املرجع السابق34
  114  ) علم البديع ( يف البالغة العربيّة35
  90  البالغة العربّية يف ثوبها الجديد36
  . فتح الباري برشح صحيح البخاريّ ) 2948(صحيح ) الحرب خدعة ( قال النبي صىل هللا عليه وسلّم  *

وأصل الخداع إظهار أمر وإضامر خالفه ، وفيه تحريض عىل أخـذ الحـذر يف الحـرب والنـدب إىل : قال الحافظ 
واتفقوا عـىل جـواز خـداع : قظ لذلك مل يأمن أن ينعكس األمر عليه ، قال النووي خداع الكفار ، وإّن من مل يتي

  .الكفار يف الحرب كيفام أمكن إالّ أن يكون يف نقض عهد أو أمان فال يجوز 
) الكـذب مجانـب اإلميـان ( مل يَُر بذلك بأساً يف الحرب فأّما الكذب بعينه فال ، قال النبي صىل هللا عليه وسلّم  

   .صحيح 
ال خالف يف جواز الكذب يف هذه الصور ، واختلفوا يف املراد بالكذب املباح فيها مـا هـو ؟ فقالـت : قال القايض   *

، الكـذب مـا فيـه مرضـة: ، وقـالوا  وأجازوا قول مامل يكن يف هذه املواضيع للمصـلحةهو عىل إطالقه ،:  طائفة
وال خالف أنـه لـو : قالوا )) إيّن سقيم (( و )) عله كبريهم بل ف: (( واحتجوا بقول إبراهيم عليه الصالة والسالم 

مـنهم  طائفـة: وقالـت . قصَد ظاملٌ قتَل رجٍل هو عنده مختٍف وجب عليـه الكـذب يف أنّـه ال يعلـم أيـن هـو 
وما جاء من اإلباحة يف هذا املراد به التورية واستعامل املعـاريض : الطربي ال يجوز الكذب يف يشء أصالً ، قالوا 

وحاصـله أّن . إن قـدر هللا ذلـك : ال رصيح الكذب ، مثل أن يعد زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذا ، وينوي 
يأيت بكلامت محتملة يفهم املخاطب منها ما يطيب قلبـه ، وإذا سـعى يف اإلصـالح نقـل عـن هـؤالء إىل هـؤالء 

مـات إمـامكم األعظـم : أن يقـول لعـدّوهكالماً جميالً ، ومن هؤالء إىل هؤالء كـذلك وورى ، وكـذا يف الحـرب بـ
، ويضـمر الطعـام ونحـوه ، هـذه مـن )لريهب العـدّو ( إمامهم يف األزمان املاضية ، أو غداً يأتينا مدد : وينوي 

وهللا .املعاريض املباحة ، فكل هذا جائز وتأولوا يف قصة إبراهيم ويوسـف ومـا جـاء مـن هـذا عـىل املعـاريض 
هـو األرجـح واألليـق بظـواهر هـذه  الطائفة األوىلوال يخفى عىل البصري ، أن قول :  وقال الشيخ األلباين. أعلم

األحاديث ، وتأويلها مبا تأولته الطائفة األخرى من حملها عىل املعاريض مام ال يخفى بعده ال سـيام يف الكـذب 
)  119/ 6(     )) الفتح (( يف الحرب ، فإنّه أوضح من أن يحتاج إىل التدليل عىل جوازه ، ولذلك قال الحافظ يف 

: وقـال ابـن العـريب . الظاهر إباحة حقيقة الكذب يف األمـور الثالثـة ، ولكـن التعـريض أوىل : قال النووي : (( 
ـعية واملـنح . الكذب يف الحرب من املستثنى الجائز بالنص ، رفقاً باملسلمني لحاجتهم إليه   انظـري اآلداب الرش

   45،  1/ محمد بن مفلح املقديس الحنبيل جاملرعيّة لشمس الدين أيب عبد هللا
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ثم ارتحـل رسـول هللا صـىل : يف غزوة بدر . تصوير دار إحياء الرتاث  267/ ص /  2/ قال ابن هشام يف السرية ج  *
األصافر ، ثم نزل قريبا من بدر ، فركب هـو ورجـل مـن : هللا عليه وسلم من ذفران ، فسلك عىل ثنايا يقال لها 

أبو بكر الصديق ، قال ابن اسحاق ، كام حدثني محمد بـن يحيـى بـن : الرجل ، هو : ل ابن هشام أصحابه ، قا
حبّان ، حتى وقف عىل شيخ من العرب ، فسأله عن قريش ، وعن محمد وأصـحابه ، ومـا بلغـه عـنهم ، فقـال 

: قـال . م إذا أخربتنـا أخربنـاك ممن أنتام ؟ فقال رسول هللا صّىل هللا عليه وسلّ : ال أخربكام حتّى تخرباين : الشيخ 
فإنه بلغني أن محمدا وأصحابه خرجوا يوم كذا وكذا ، للمكان الـذي بـه : نعم ، قال الشيخ : أذاك بذاك ؟ قال 

رسول هللا صىل هللا عليه وسلّم وبلغني أن قريشا خرجوا يوم كذا وكذا ، فـإن كـان الـذي أخـربين صـدقني فهـم 
لذي فيه قريش ، فلام فرغ من خربه ، قال ممن أنتام ؟ فقال رسول هللا صـىل هللا اليوم مبكان كذا وكذا للمكان ا

قـال ابـن . من ماء العـراق ؟ !! ما من ماء ؟ : قال يقول الشيخ . ثم نرصف عنه )) نحن من ماء (( عليه وسلّم 
  . ذلك الشيخ سفيان الضمرّي : هشام يقال 

(     512محمد بن يحيى ابن حبّان ، قال عنـه يف التقريـب ص ألنها من رواية  بإسناد منقطعرواه ابن اسحاق 
ص  1/ وقد استشهد بهذه القصة ابن قيم الجوزية يف كتابه إغاثـة اللهفـان يف مصـايد الشـيطان ج ) ثقة فقيه 

  وهللا أعلم       224ص /  28/ مجموع فتاوى شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية ج ( وابن تيمية يف كتابه . 566
  582 - 580  يف مصايد الشيطان للهفانإغاثة ا37
  87  تفسري العيل القدير الختصار تفسري ابن كثري38
  61 - 60  األضواء يف اللغة العربيّة39
واستغله يف شعره ، العباً بالتورية حيناً واللغز أحياناً ، حتى قيل للرساج ) الرساج ( شغل الرساج باسمه أو لقبه   *

  .لوال لقبك وصنعتك لذهب نصف شعرك : الوراق 
  :ويالً حتى بلغ السبعني عاماً وتجاوزها قال وملاّ عّمر ط

  إلهي قد جاوزت سبعيــــن حّجة     فشكراً لنعامك التي ليس تنكرُ 
  وعّمرت يف اإلسالم فازددت بهجة     ونوراً ، كذا يبدو الرساج املعّمُر 

ل به حمصاً فأحرضه وقلبـه ودارت حول لقبه نوادر مام يروى منها ، حىك أنّه جهز غالماً ليبتاع له زيتاً طيباً يأك
: ومل تفعـل هـذا بنـا ؟ فقـال : عىل الحّمص ، فوجده زيتاً حاّراً ، فأنكر عىل الغالم وأخذه وجاء إىل البياع وقـال 

  وهللا ياسيدي مايل ذنب ؟ إنّه قال أعطني زيتاً للرساج
   146  دليل البالغة الواضحة40

 


