
  :أوال املقدمة 
  
  

  .احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد
  .فهذه رسالة موجزة يف علم البالغة، وضعتها للمبتدي كي يسهل له فهم هذا العلم وولوجه

وملا كان كتاب البالغة الواضحة لعلي اجلارم ومصطفى أمني من أسهل الكتب يف هذا العلم، 
أيت أن أمجع قواعده، مع ضرب مثال لكل قاعده أو مسألة، فجاءت رسالة سهلة ماتعة، ر

 .فأرجو من قارئها الدعاء يل بظهر الغيب واهللا املستعان

  التشبيـه
  
  : تعريف التشبيه-أ
 حنوها بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو: هو

  .ملفوظة أو ملحوظة
  
  : أركان التشبيه- ب

املشبه واملشبه به ويسميان طرفا التشبيه وأداة التشبيه ووجه الشبه : أركان التشبيه أربعة هي
  .وجيب أن يكون أقوى وأظهر يف املشبه به منه يف املشبه

  :كقول الشاعر
  ـدام والسيف يف قراع اخلطوب    أنت كالليث يف الشجاعة واإلقـ

  
  : أقسام التشبيه- ج
  .ما ذكرت فيه األداة:  التشبيه املرسل وهو    -١
  :حنو

   درر نثرن على بساط أزرق    وكأن أجرام النجوم لوامعا
  .ما حذفت منه األداة:  التشبيه املؤكد وهو    -٢



  :مثل
  السحاب):  قوله تعاىل(وهي متر مر

  .ما حذف منه وجه الشبه: امل وهو     "    -٣
  ".امل سراج أمتهالع: "مثل
  .ما ذكر فيه وجه الشبه:  املفصل وهو   "    -٤

  :كقول الشاعر
  وزت كيوان يف علو املكان   أنت كالشمس يف الضياء وإن جا

  .ما حذفت منه األداة ووجه الشبه:  البليغ وهو   "    -٥
  "علي أسد: "حنو
  
  : تشبيه التمثيل-د

رة منتزعة من متعدد، وغري متثيل إذا مل يكن يسمى التشبيه متثيال إذا كان وجه الشبه فيه صو
  .وجه الشبه كذلك
  :كقول الشاعر

  ِغرقت يف صحيفة زرقاء    ُوكأن اهلالل نون جلني
  
  : التشبيه الضمين- ل
تشبيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه به يف صورة من صور التشبيه املعروفة بل يلمحان يف : هو

  .الرتكيب
  .ن احلكم الذي أسند على املشبه ممكن الوقوعوهذا النوع يؤتى به ليفيد أ

  :كقول الشاعر
   ما جلرح مبيت إيالم    من يهن يسهل اهلوان عليه

  
  : أغراض التشبيه- هـ

  :أغراض التشبيه كثرية منها



 بيان إمكان املشبه، وذلك حني يسند إليه أمر مستغرب ال تزول غرابته إال بذكر شبيه     -١
  .له

  :كقول الشاعر
  كما علت برسول اهللا عدنان    قد عال بابن ذرا شرفكم من أب

 بيان حاله، وذلك حينما يكون املشبه غري معروف الصفة قبل التشبيه فيفيده التشبيه     -٢
  .الوصف
  :مثل

  لدى وكرها العناب واحلشف البايل    كأن قلوب الطري رطبا ويابسا
  
صفة قبل التشبيه معرفة إمجالية  بيان مقدار حاله، وذلك إذا كان املشبه معروف ال     -٣

  .وكان التشبيه يبني مقدار هذه الصفة
  :كقول الشاعر

  وقرطاس كزقزاق السحاب     مداد مثل خافية الغراب
  .كما إذا كان ما أسند إىل املشبه حيتاج إىل التثبيت واإليضاح باملثال:  تقرير حاله    -٤

  :كقول الشاعر
  الزجاجة كسرها ال جيربمثل     إن القلوب إذا تنافر ودها   
  . تزيني املشبه أو تقبيحه    -٥

  :كقول الشاعر
  كمدمها إليهم باهلبات   مدد يديك حنوهم احتفاء   

  :وقول آخر
  تومهته بابا من النار يفتح   ً فما لو رأيته- ال كانت–وتفتح 
  
  : التشبيه املقلوب-و

  .ظهرهو جعل املشبه مشبها به بادعاء أن وجه الشبه فيه أقوى وأ



  :كقول الشاعر
  وجه اخلليفة حني ميتدح    وبدا الصباح كأن غرته

  

  الحقيقة والمجاز
  
  :المجاز اللغوي- أ
  

اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة املعىن : ااز اللغوي هو
  .احلقيقي

ملعىن اازي قد تكون املشاة وقد تكون غريها والقرينة قد والعالقة بني املعىن احلقيقي وا
  .تكون لفظية وقد تكون حالية

  :كقول الشاعر
  نفس أحب إىل من نفسي    قامت تظللين من الشمس
  مشس تظللين من الشمس    قامت تظللين ومن عجب

  :وقول آخر
  .وأهلي وإن ظنوا علي غضاب    بالدي وإن جارت علي عزيزة

  :وقول آخر
   حتيـر منـه يف أمـر عجـاب عيين كل يوم منـك حـظل

  وموقع ذا السحاب على سحاب    ِمحالة ذا احلسام على حسام
  
  
  
  
  : االستعارة التصريحية والمكنية-ب



  
االستعارة من ااز اللغوي وهي تشبيه حذف أحد طرفيه، فعالقتها املشاة دائما، وهي 

  :قسمان
  . بلفظ املشبه بهوهي ما صرح فيها:  تصرحيية    -١

  :كقول الشاعر
  شعل على أيديهم تلتهم    ناهضتهم والبارقات كأا

  :وقول آخر
  أسكنت جاحنتيه كوكبا يقد    ملا غدا مظلم األحشاء من أشر

  .وهي ما حذف فيها املشبه به ورمز له بشيء من لوازمه:  مكنية    -٢
  :كقول الشاعر

  يمة ال تنفعألفيت كل مت   وإذا املنيت أنشبت أظفارها
  
  : تقسيم االستعارة إىل أصليه وتبعية- ج
  . تكون االستعارة أصلية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه امسا جامدا-

  :كقول الشاعر
      ويفهم عمن قال ما ليس يسمع    ميج ظالما يف ار لسانه

  .تبعية إذا كان اللفظ الذي جرت فيه مشتقا أو فعال        "         "    -
  :اعركقول الش

  ...موسى الغضب أخذ األلواح):  قوله تعاىل(وملا سكت عن
  .وكل تبعية قرينتها مكنية، وإذا أجريت االستعارة يف واحدة منها امتنع إجراؤها يف األخرى

  
  : تقسيم االستعارة إىل مرشحة وجمردة ومطلقة-د
  ما ذكر معها مالئم املشبه به:  االستعارة املرشحة- ١

ِأولـئك الذي  َ َِ ُُْن اشتـرواُْ َ ْ ْالضاللة باهلدى فما رحبت جتارتـهم):  .كقوله تعاىل(َ ُ َُ ََ َ ِ َ َ َُْ ِ َ ََ   
  .ما ذكر معها مالئم املشبه: اردة      "      -٢



  :كقول الشاعر
  ُمن إلنيا إىل هلك يصري     فإن يهلك فكل عمود قوم

  .ما خلت من مالئمات املشبه به أو املشبه:  املطلقة    "      -٣
  املاء محلناكم يف اجلارية):  .كقوله تعاىل(ملا طغىإنا 

  :وقول الشاعر
  طاروا إليه زرافات ووحدانا   قوم إذا أبدى ناجذيه هلم

وال يتم الرتشيح أو التجريد إال بعد أن تتم االستعارة باستيفائها قرينتها لفظية أو حالية، وهلذا 
  ترشيحاال تسمى قرينة التصرحيية جتريدا وال قرينة املكنية 

  
  : االستعارة التمثيلية- هـ

  هي تركيب استعمل يف غري ما وضع له لعالقة املشاة مع قرينة مانعة من إرادة معناه األصلي
  :مثل
  جيد مرا به املاء الزالال    ومن يك ذا فم مر مريض    -

  ملن مل يرزق الذوق لفهم الشعر الرائع: يقال
  
  : المجاز المرسل- و
  
يف غري معناها األصلي لعالقة غري املشاة مع قرينة مانعة من إرادة كلمة استعملت : هو

  املعىن األصلي
  :من عالقات ااز املرسل

  ".رعينا الغيث: "حنو:  السببية    -١
  ".أمطرت السماء نباتا: حنو:  املسببية    -٢
  : كقوله تعاىل:  اجلزئية   -٣(قم الليل إال قليال).
  :     "       "    : الكلية    -٤(جعلوا أصابعهم يف آذام)

  اليتامى أمواهلم):  .كقوله تعاىل: كقوله تعاىل:  اعتبار ما كان    -٥(وآتوا



  أراين أعصر مخرا):  .كقوله تعاىل:  اعتبار ما يكون   -٦(إين
  ناديه):  كقوله تعاىل:  احمللية    -٧(فليدع

   ففي رمحة اهللاوجوههم):  .كقوله تعاىل:  احلالية    -٨(وأما الذين ابيضت

  الكناية
  
  : تعريف الكناية-أ

  .لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة ذلك املعىن: الكناية
  ".فالن طويل النجاد: "مثل
  
  : أقسام الكناية- ب

  :تنقسم الكناية باعتبار املكين عنه ثالثة أقسام
  : أن يكون املكين عنه صفة    -١
  :ثلم
  "فالن عريض القفا "    -
  ".فالن كثري الرماد "    -
  : أن يكون املكين عنه موصوفا    -٢

  :كقول الشاعر
  والطاعنني جمامع األضغان    ِالضاربني بكل أبيض خمذم

  
  : أن يكون املكين عنه نسبة    -٣

  :كقول الشاعر
  يف قبة ضربت على ابن احلشرج    إن السماحة واملروءة والندى

  عاينعلم امل



  :تقسيم الكالم إلى خبر وإنشاء
  

  :خبر وإنشاء: الكالم قسمان
  
 فاخلرب ما يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان الكالم مطابقا     - أ

  .للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري مطابق له كان قائله كاذبا
  :مثل

  لرتى عليه خمايل الفقر    غىنإن البخيل وإن أفاد
  ما ال يصح أن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب:  واإلنشاء   - ب

  :كقول الشاعر
  ما دام يصحب فيه روحك    ال تلق دهرك إال غري مكرتث

  
  الخبـر
  
  : ركنا اخلرب-أ

  : لكل مجلة من مجل اخلرب واإلنشاء ركنان
   حمكوم عليه ويسمى مسندا إليه    -١
   وحمكوم به ويسمى مسندا    -٢

  وما زاد على ذلك غري املضاف إليه والصلة فهو قيد
  
   الغرض من إلقاء اخلرب- ب

  :األصل يف اخلرب أن يلقي ألحد غرضني
  ).فائدة اخلرب( إفادة املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة ويسمى ذلك احلكم     -١

  ولد النيب: مثلρ. عام الفيل
  )الزم الفائدة(املتكلم عامل باحلكم ويسمى ذلك  إفادة املخاطب أن     -٢



  :مثل
  ".أنت تعمل يف حديقتك كل يوم"

  :قد يلقى اخلرب ألغراض أخرى تفهم من السياق، منها ما يأيت
  فقري):   االسرتحام    -١(رب إين ملا أنزلت إيل من خري

  الرأس شيبا):   إظهار الضعف   -٢(رب إين وهن العظم مين واشتعل
  :  إظهار التحسر   -٣(ومي كذبونرب إين ق)
  :كقول الشاعر:  الفخر    -٤

  ختر له اجلبابرة ساجدينا    إذا بلغ الفطام لنا صيب
  :كقول الشاعر:  احلث على السعي واجلد    -٥

     وليس أخو احلاجات من بات نائما
   ولكن أخوها من يبيت على وجل                              
  
   أضرب اخلرب- ج

  :ب ثالث حاالتللمخاط
 أن يكون خايل الذهن من احلكم، ويف هذه احلال يلقى غليه اخلرب من أدوات التوكيد،     - أ

  .ويسمى هذا الضرب من اخلرب ابتدائيا
  "أخوك قادم: "مثل
 أن يكون مرتددا يف احلكم طلبا أن يصل على اليقني يف معرفته، ويف هذه احلال    - ب

  .سه، ويسمى هذا الضرب طلبياحيسن توكيده له ليتمكن من نف
  ".إن أخاك قادم: "مثل
 أن يكون منكرا له، ويف هذه احلال جيب أن يؤكد اخلرب مبؤكد أو أكثر على حسب    - ت

  .إنكاره قوة وضعفا، ويسمى هذا الضرب إنكاريا
  ".واهللا إن أخاك قادم: "مثل

ء، ونونا التوكيد، وأحرف التنبيه، إن، وأن والقسم، والم االبتدا: لتوكيد اخلرب أدوات كثرية منها
  .واحلرف الزائدة، وقد، وأما الشرطية



  
   خروج اخلرب عن مقتضى الظاهر-د

إذا ألقي اخلرب خاليا من التوكيد خلايل الذهن، ومؤكدا استحسانا للسائل املرتدد، ومؤكدا 
  .وجوبا للمنكر، كان ذلك اخلرب جاريا على مقتضى الظاهر

ف ما يقتضيه الظاهر العتبارات يلحظها املتكلم ومن ذلك ما وقد جيري اخلرب على خال
  :يأيت
 أن ينزل خايل الذهن منزلة السائل املرتدد إذا تقدم يف الكالم ما يشري إىل حكم     -١

  .اخلرب
  الذين ظلموا إم مغرقون):  .كقوله تعاىل(واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف

  . كاملنكر لظهور أمارات اإلنكار عليه أن جيعل غري املنكر    -٢
  :كقول الشاعر

  إن بين عمك فيهم رماح   جاء شقيق عارضا رحمه
  . أن جيعل املنكر كغري املنكر إن كان لديه دالئل وشواهد لو تأملها الرتدع عن إنكاره    -٣

  إله إال هو الرمحن الرحيم):  .كقوله تعاىل(وإهلكم إله واحد ال

  اإلنشاء

  
  

  :اإلنشاء نوعان طلبي وغير طلبي
  
  : فالطليب ما يستدعي مطلوبا غري حاصل وقت الطلب، ويكون بالتايل    - أ
  ".أحب لغريك ما حتب لنفسك: " باألمر حنو    -١
  ".ال تطلب من اجلزاء إال بقدر ما صنعت: " والنهي     -٢
  : حنو:  واالستفهام    -٣

  فداه الورى أمضى السيوف مضاربا    لة اليوم عاتباأال ما لسيف الدو



  : والتمين، حنو    -٤
  ما كان بني علي وابن عفانا     ياليت شعري وليت الطري ختربين

  : والنداء، حنو    -٥
  وجداننا كل شيء بعدكم عدم   يا من يعز علينا أن نفارقهم

  : وغري الطليب ما ال يستدعي مطلوبا، وله صيغ كثرية منها   - ب
كيف )".هللا دره فارسا: "، وحنو: ، وقوله تعاىل"ما أحسن زيدا: "حنو:  التعجب    -١

  (تكفرون باهللا وكنتم أمواتا فأحياكم
  "نعم البديل من الزلة االعتذار: "حنو:  املدح    -٢
  ".بئس العوض من التوبة اإلصرار: " الذم، حنو    -٣
  : القسم، كقول الشاعر    -٤

  وال باكتساب املال يكتسب العقل    سب الغىنلعمرك ما بالعلم يكت
  : أفعال الرجاء، كقول الشاعر    -٥

  من الوجد أو يشفى شجي البالبل    لعل احندار الدمع يعقب راحة
  :وقال آخر

  من اليوم سؤال أن يكون له غد   عسى سائل ذو حاجة إن منعته
  . صيغ العقود    -٦
  
]b[اإلنشاء الطليب/]b[  
  

  :األمر: أوال
  
  .طلب الفعل على وجه االستعالء: األمر -
  : وله أربع صيغ-
  ".ّعلم اجلاهل، وذاكر العامل: " فعل األمر، حنو    -١

  نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق):   املضارع املقرون بالم األمر، كقوله تعاىل    -٢(وليوفوا



  : تعاىل(تمعليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتدي). اسم فعل األمر، كقوله     -٣
  ".اخلري:  املصدر النائب عن فعل األمر، كقوله تعاىل(وبالوالدين إحسانا)سعيا إىل" ،     -٤
 قد خترج صيغ األمر عن معناها األصلي إىل معان أخرى تستفاد من سياق الكالم     -
  :مثل
  : تعاىل(إذا تداينتم بدين إىل أجل مسمى فاكتبوه). اإلرشاد، كقوله    .١
  : الدعاء، كقوله تعاىل(ب أوزعين أن أشكر نعمتكر) .   .٢
  ".اعطين الكتاب: " االلتماس، كقولك لصديقك   .٣
  : التمين، كقول الشاعر   .٤
  يا صبح قف ال تطلع    يا ليل طل يا نوم زل          
  : التخيري   .٥
  : كقوله تعاىل(فاصربوا أو ال تصربوا). التسوية،    .٦
  :  تعاىل(فادرؤوا عن أنفسكم املوت) التعجيز، كقوله    .٧
  : تعاىل(اعملوا ما شئت إنه مبا تعملون بصري). التهديد، كقوله    .٨
  ".تزوج هندا أو أختها" اإلباحة، حنو    .٩
  : تعاىل(قل كونوا حجارة أو حديدا). اإلهانه، كقوله     .١٠
  
  

  :النهي: ثانيا
  
  ء النهي طلب الكف عن الفعل على وجه االستعال    -
َوال تـفسدوا يف األرض بـعد : ) للنهي صيغة املضارع مع ال الناهية،كقوله تعاىل    - ُْ َ ِ َْ ِ ْ ِ ْ َُ َ

َإصالحها ِ َ ْ ِ.)  
 قد خترج صيغة النهي عن معناها احلقيقي إىل معان أخرى تستفاد من السياق وقرائن     -

  :األحوال مثل
  : تعاىل(اربنا ال تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأن). الدعاء، كقوله    .١



  "ال تتوان عن حتصيل العلوم: " االلتماس، كقولك ملن يساويك   .٢
  :يف قوله" ال تطلع: " التمين، حنو   .٣
  يا صبح قف ال تطلع     يا ليل طل يا نوم زل              

  لكم تسؤكم):  . اإلرشاد، حنو قوله تعاىل   .٤(ال تسألوا عن أشياء إن تبد
  :اعر التوبيخ، كقول الش   .٥
  عار عليك إذا فعلت عظيم     ال تنه عن خلق وتأيت مثله        
  :  التيئيس، كقوله تعاىل    .٦(ال تعتذروا اليوم).
  ".ال تطع أمري: " التهديد، كقولك خلادمك   .٧
  : التحقري، كقول الشاعر   .٨
  إن العبيد ألجناس مناكيد     ال تشرت العبد إال والعصا معه        
  

  :ستفهام وأدواتهاال: ثالثا
  
  : طلب العلم بشيء مل يكن معلوما من قبل، وله أدوات كثرية منها:  االستفهام    -
  :ويطلب ا أحد أمرين:  اهلمزة     -١
 التصور وهو إدراك املفرد، ويف هذه احلال تأيت اهلمزة متلوة باملسئول عنه ويذكر له يف     - أ

  ".سافر أم أخوك؟أأنت امل: "، حنو"أم"الغالب معادل بعد 
أيصدا : " التصديق وهو إدراك النسبة، ويف هذه احلال ميتنع ذكر املعادل، حنو   - ب

  ".الذهب؟
هل جاءك : "ويطلب ا التصديق ليس غري، وميتنع معها ذكر املعادل، حنو" هل "    -٢

  ".صديقك؟
  ".من أول من أسلم من الرجال؟:"ويطلب ا تعيني العقالء، حنو" من "     -٣
   ويطلب هبا شرح االسم أو حقيقة املسمى "ما "     -٤
مىت "و " مىت جئت؟: "ويطلب ا تعيني الزمان ما ضيا كان أو مستقبال، حنو" مىت "     -٥

  ".تذهب؟



خاصة وتكون يف موضع التهويل، كقوله ويطلب ا تعيني الزمان املستقبل " أيان "     -٦
  (يسألونك عن الساعة أيان مرساها): .تعاىل
  ؟"كيف جئت؟: "ويطلب ا تعيني احلال، حنو" كيف "     -٧
  ".أين تذهب؟: "ويطلب هبا تعيني املكان، حنو" أين "     -٨
  وتأيت ملعان " أىن "     -٩

  بعد موا):  .اىلحنو قوله تع" كيف" مبعىن     - أ(أىن حييي هذه اهللا
  هذا):  .حنو قوله تعاىل" من" ومبعىن     - ب(أىن لك
  ".أىن حيضر الغائبون؟: "حنو" مىت" ومبعىن    - ت
  لبثتم ):  .ويطلب ا تعيني العدد حنو قوله تعاىل" كم "   -١٠(كم
ريقني أي الف) يطلب ا متييز أحد املتشاركني يف أمر  ويسأل ا عن الزمان واملكان   -١١

واحلال والعدد والعاقل وغري العاقل على حسب ما :  يعمهما، حنو قوله تعاىل(خري مقاما
  تضاف إليه

  ومجيع األدوات املتقدمة يطلب ا التصور، ولذلك يكون اجلواب معها بتعيني املسئول عنه
  :ـوقد خترج ألفاظ االستفهام عن معانيها األصلية ملعان أخرى تستفاد من سياق الكالم ك

  :  النفي، كقوله تعاىل  (هل جزاء اإلحسان إال اإلحسان) . -١
  :  اإلنكار، كقوله تعاىل (أغري اهللا تدعون) . -٢
  : كقوله تعاىل(أمل نشرح لك صرك). التقرير،     -٣
  : التوبيخ، كقول الشاعر    -٤

  وهذه الضجة الكربى عالما   إالم اخللف بينكم إالما
  إال بإذنه ):  . التعظيم، كقوله تعاىل    -٥(من ذا الذي يشفع عنده

  ".أهذا الذي مدحته كثريا: " التحقري، حنو    -٦
  :  االستبطاء، كقوله تعاىل   -٧(مىت نصر اهللا).

  يف األسواق):  . التعجب، كقوله تعاىل   -٨(مال هذا الرسول يأكل الطعام وميشي
   مل تنذرهم ال يؤمنونأأنذرم أم):  . التسوية، كقوله تعاىل    -٩(سواء عليهم



  : تعاىل(فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا). التمين، كقوله    -١٠
  : كقوله تعاىل(هل أدلكم على جتارة تنجيكم من عذاب أليم). التشويق،    -١١

  تابع ألنواع اإلنشاء الطلبي
  

  :التمني: رابعا
  

  :ولهالتمين طلب أمر حمبوب ال يرجى حص
  : إما لكونه مستحيال، كقوله-

  فأخربه مبا فعل املشيب   أال ليت الشباب يعود يوما
  ". ليت يل ألف دينار: " وإما لكونه ممكنا غري مطموع يف نيله، كقول املعسر-

  " .ليت"اللفظ املوضوع للتمين 
  .لغرض بالغي" لعل"و " لو"و " هل"وقد يتمىن بـ 

  :مثل
  شفعاء فيشفعوا لنا):  .ىل قال تعا    -(فهل لنا من

  من املؤمنني):  . قال تعاىل   -(فلو أن لنا كرة فنكون
  
  : قال الشاعر    -

  علي إىل من قد هويت أطري    أسرب القطا هل من يعري جناحه
لعل اهللا ) (إذا كان األمر احملبوب مما يرجى حصوله كان طلبه ترجيا ويعرب فعسى اهللا أن

" ليت"وقد تستعمل فيه :   كقوله تعاىل" عسى"أو " لعل"فيه بـ (حيدث بعد ذلك أمرا
  :يأيت بالفتح بعد نيل، كقول الشاعر)لغرض إبراز املرجو يف صورة املستحيل مبالغة يف

  من البعد ما بيين وبني املصائب   فيا ليت ما بيين وبني أحبيت
  

  :النداء: خامسا
  



  النداء طلب النداء حبرف نائب مناب أدعو
  : مثان هيأدوات النداء

  ).وا(و) هيا(و) أيا(و) آي(و) آ(و) أي(و) اهلمزة(و ) يا(
  .اهلمزة وأي، وغريمها لنداء البعيد: لنداء القريب منها

وقد ينزل البعيد منزلة القريب فينادى باهلمزة وأي إشارة إىل قربه من القلب وحضوره يف 
  الذهن

  :  إشارة إىلوقد ينزل القريب منزلة البعيد فينادى بغري اهلمزة وأي
  .وأنت معه" أيا موالي: " علو مرتبته، حنو    -١
  ".ملن هو معك" أيا هذا: " أو احنطاط منزلته، حنو    -٢
  ".أيا هذا: " أو غفلته وشرود ذهنه، كقولك للساهي    -٣

  :وخيرج النداء عن معناه األصلي على معان أخرى تستفاد من القرائن مثل
  : الزجر كقول الشاعر    -١
  ملا ارمتيت وال اتقيت مالما    قلب وحيك ما مسعت لناصحيا 
  : والتحسر كقول الشاعر    -٢
  وقد كان منه الرب والبحر مرتعا     أيا قرب معن كيف واريت جوده            
  ".يا مظلوم تكلم: " واإلغراء، كقولك ملن أقبل يتظلم    -٣

  

  القصر

  
  :ر تعريف القص-أ

  .ختصيص أمر بآخر بطريق خمصوص: القصر
  
  : طرق القصر- ب

  :طرق القصر املشهورة أربعة



ال يفوز إال : " النفي واالستثناء وهنا يكون املقصور عليه ما بعد أداة االستثناء، حنو    -١
  : ، وكقوله تعاىل"اد(إن هذا إال نلك كرمي).
، وكقوله "إمنا احلياة تعب: " وجوبا، حنوويكون املقصور عليه مؤخرا( إمنا إمنا خيشى    -٢

  اهللا من عباده العلماء):  .تعاىل
كان املقصور عليه مقابال " ال"فإن كان العطف بـ " لكن"أو " بل"أو " ال" العطف بـ     -٣

  ".األرض متحركة ال ثابتة: "ملا بعدها حنو
ما األرض ثابتة بل : "كان املقصور عليه ما بعدمها، حنو" لكن"أو " بل"وإن كان العطف بـ 

  ".ما األرض ثابتة لكن متحركة: "حنو" متحركة
عليه هو املقدم، (إياك نعبد وإياك نستعني) تقدمي ما حقه التأخري وهنا يكون املقصور     -٤
  : حنو
  
  : طرفا القصر- ج

  مقصور ومقصور عليه: لكل قصر طرفان
  
  : أقسام القصر-د
  : باعتبار طرفيه  :أوال

  :عتبار طرفيه قسمنيينقسم القصر با
أن الصفة ال تتعدى املوصوف إىل موصوف آخر، :  قصر صفة على موصوف، مبعىن    -١
  .ال خالد: أي" ما أمري إال عمر" "إمنا الرازق اهللا: "حنو
 قصر موصوف على صفة، مبعىن أن املوصوف ال يفارق الصفة إىل صفة أخرى     -٢

  . أمريال: أي" ما سعيد إال وزير: "تناقضها، حنو
  
  :باعتبار احلقيقة والواقع: ثانيا

  :ينقسم القصر باعتبار احلقيقة والواقع قسمني
وهو أن خيتص املقصور باملقصور عليه حبسب احلقيقة والواقع بأال يتعداه :  حقيقي    -١



  ".إمنا الرازق اهللا: "على غريه أصال، حنو
وما حممد إال ). شيء وهو ما كان االختصاص فيه حبسب اإلضافة إىل:  إضايف    -٢

  : معني، حنو(رسول
  
  

  الفصل والوصل

  
  

الوصل عطف مجلة على أخرى بالواو، والفصل ترك هذا العطف، ولكل من الفصل والوصل 
  مواضع خاصة

  
  مواضع الفصل: أوال

  :جيب الفصل بني اجلملتني يف ثالثة مواضع
ية توكيدا لألوىل أو بيانا هلا  أن يكون بينهما احتاد تام، وذلك بأن تكون اجلملة الثان    -١

  :كما يف األمثلة التالية" كمال االتصال"إن بني اجلملتني : أو بدال منها، ويقال حينئذ
  الكافرين أمهلهم رويدا):  . قوله تعاىل    -(فمهل
َفـوسوس َ َْ َِإليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة:   وقوله تعاىل   -(َ َ ََ َ ََ َ ُ ََ ْ َ ُ َ َ ُ ْ ْ ِ ِ اخللد َِ ُْ ٍوملك ).ْ ُْ َ
َال يـبـلى َْ   
ُواتـقوا  َالذي أمدكم مبا تـعلمون:   وقوله تعاىل    -(َ ُ َْ َ َِ ُ  ََ ِ }ٍأمدكم بأنـعام } ١٣٢ َ ْ َُ َِ  َوبنني)َ َِ َ}١٣٣{  
 أن يكون بينهما تباين تام، وذلك بأن ختتلفا خربا وإنشاء أو بأال تكون بينهما     -٢

  :، حنو"كمال االنقطاع" اجلملتني إن بني: مناسبة ما، ويقال حينئذ
   أنت الذي ال ينتهي تعبه     يا صاحب الدنيا احملب هلا-
  كل امرئ رهن مبا لديه    وإمنا املرء بأصغريه-
إن بني اجلملتني :  أن تكون الثانية جوابا عن سؤال يفهم من األوىل، ويقال حينئذ    -٣



  : حنو" شبه كمال االتصال"
     يل أمالليس احلجاب مبقص عنك 

   إن السماء ترجى حني حتتجب                       
  
  مواضع الوصل: ثانيا

  :جيب الوصل بني اجلملتني يف ثالثة مواضع
  : إذا قصد اشرتاكهما يف احلكم اإلعرايب، حنو    -١

   وعلم ساغبا أكل املرار وحب العيش أعبد كل حر
  
سبة تامة، ومل يكن هناك سبب يقتضي  إذا اتفقا خربا أو إنشاء وكانت بينهما منا    -٢

  الفصل بينهما
إين ): ، وقوله(فادع واستقم:  كقوله تعاىل(إن األبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم)،

اذهب إىل فالن وتقول له : "وحنو:   وقوله تعاىل(أشهد اهللا واشهدوا أين بريء مما تشركون
  كما أمرت)".كذا
  
  ".ال وبارك اهللا فيك: "اء وأوهم الفصل خالف املقصود، حنو إذا اختلفتا خربا أو إنش    -٣
  
  
  

  اإليجاب واإلطناب والمساواة

  
  
  : املساواة-أ

ُأن تكون املعاين بقدر األلفاظ واأللفاظ بقدر وما تـقدموا ألنفسكم: وهو ِ ُ ََ ْ ُ َ ُ املعاين ال يزيد (َ



َمن خري جتدوه عند ا):  .بعضها على بعض، كقوله تعاىل ُِ ُِ َ ٍْ َ ْ ِّلله  
  : اإلجياز- ب
  :مجع املعاين املتكاثرة حتت اللفظ القليل مع اإلبانة واإلفصاح وهو نوعان: وهو
العبارات القصرية معاين قصرية (ولكم يف القصاص حياة)ويكون بتضمني :  إجياز قصر    - أ

  : من غري حذف، كقوله تعاىل
ّنة تعني احملذوف، كما يف ويكون حبذف كلمة أو مجلة أو أكثر مع قري:  إجياز حذف   - ب

  :األمثلة التالية
  (ومل أك بغيا): . قوله تعاىل- ١

  جهاده):  . قوله تعاىل-٢(وجاهدوا يف اهللا حق
  النبيني).فاختلفوا فبعث اهللا: أي:    قوله تعاىل-٣(كان الناس أمة واحدة فبعث اهللا

أحد الفتيني الذي (يوسف أيها الصديق()فأرسلون)فأرسلوين:  قوله تعاىل حاكيا عن  أي- ٤
  .يا يوسف: إىل يوسف ألستعربه الرؤيا، فأرسلوه، وقال له:  أرسله العزيز إىل يوسف

  
  : اإلطناب- ج
ُزيادة اللفظ على رب إين وهن العظم مين واشتـعل الرأس: وهو ْ َْ َ ََ َ َ ِ ُ ْ ْ َ َ  ِ : أي:   املعىن لفائدة، حنو(َ
ًشيبا).َِكربت ْ َ  

  :ويكون بأمور عدة منها
رب إين وهن العظم مين ): ذكر اخلاص بعد العام للتنبيه على فضل اخلاص، كقوله  أي    - أ ِ ُ ْ َ ْ َ َ َ  ِ َ

ًواشتـعل الرأس شيبا ْ َ ُ ْ َْ َ َ   .َِكربت:  تعاىل(َ
َ ذكر العام بعد اخلاص إلفادة العموم مع  رب اغفر يل ولوالدي ولمن دخل   - ب َ َ َ َ َِ ِ َ ِ َِ ِ ْ ْ  العناية (َ

ِبـييت مؤمنا وللمؤمنني والمؤمنات):  .بشأن اخلاص، حنو َ ِ ِ ِ ِْ ْ ُْ َ ُ َْ َ ِْ ً ُ ََ ِْ  
وقضيـنا إليه ذلك األمر أن :   اإليضاح بعد اإلام لتقرير املعىن يف ذهن السامع،حنو   - ت َ َ ْ ْ َْ َ َِ ِ َِ َ َ َ َ

ٌدابر هؤالء مقطوع ُ ْ َ ُ ََ َمصبحني) (َِ ِ ِ ْ   
  : وكطول الفصل، حنوكتمكني املعىن من النفس وكالتحسر:  التكرار لداع   - ث
  أشطان بئر يف لبان األدهم     يدعون عنرت والرماح كأا-                



  ملع البوراق يف سحاب مظلم   يدعون عنرت والسيوف كأا                   
  من األرض خطت للسماحة موضعا    يا قرب معن أنت أول حفرة-               
  وقد كان منه الرب والبحر مرتعا     واريت جوده ويا قرب معن كيف               
  إذا قلت أما تعد أين خطيبها    لقد علم احلي اليمانون أنين-               
وهو أن يؤتى يف أثناء الكالم أو بني كالمني متصلني يف املعىن جبملة أو :  االعرتاض   - ج

  :أكثر ال حمل هلا من األعراب، حنو
   كبري السن فاين- أالكذبوا-     أال زعمت بنو سعد يأيت

  :وهو تعقيب اجلملة جبملة أخرى تشتمل على معناها توكيدا وهو قسمان:  التذييل   - ح
  : جار جمرى املثل إن استقل معناه واستغىن عما قبله، حنو    -١

  ومن يعط أمثان احملامد حيمد     تزور فىت يعطي على احلمد ماله
  :ستغن عما قبله، حنو غري جار جمرى املثل إن مل ي    -٢

  تركتين أصحب الدنيا بال أمل    مل يبق جودك يل شيئا أؤمله
ويكون حينما يأيت املتكلم مبعىن ميكن أن يدخل عليه فيه لوم، فيفطن :  االحرتاس     - خ

  :لذلك ويأيت مبا خيلصه منه، حنو
  فطارت ا أيد سراع وأرجل     صببنا عليها ظاملني سياطنا

  

  علـم البديـع

  )أ(

  ١المحسنات اللفظية
  
  : الجناس-
  
  
  :أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا يف املعىن وهو نوعان: وهو



ُوهو ما اتفق فيه اللفظان يف أمور أربعة  ويـوم تـقوم:  تام    - أ َُ َ ْ َ نوع احلروف وشكلها : هي(َ
َالساع):  .وعددها وترتيبها، كقوله تعاىل  ٍة يـقسم المجرمون ما لبثوا غيـر ساعة َِ َ َ ُْ َْ َُِ َ ُ َُ ِ ُ ْ ْ ُ  

ْوهو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور فأما اليتيم فال تـقهر:  غري تام   - ب َ ْ َ ََ ََ َِْ َ}٩ {
ْالسائل فال تـنـهر):  .األربعة املتقدمة، كقوله تعاىل(ََوأما َ َْ ََ َ ِ }١٠{  
  
  
  : االقتباس-٢
  
ر أو الشعر شيئا من القرآن الكرمي أو احلديث الشريف من غري داللة على تضمني النث: هو

  .أنه منهما، وجيوز أن يغري يف األثر املقتبس قليال
إمنا نؤخرهم ليوم تشخص فيه "ال تغرنك من الظلمة كثرة اجليوش واألنصار : "كقول بعضهم

  ".األبصار
  :وقول الشاعر

  ".خع نفسي على آثارهمبا" أنا     رحلوا فلست مسائال عن دراهم
  
  : السجع-٣
  
ُتوافق الفاصلتني يف احلرف األخري وأفضله ما تساوت فقره: هو َِ.  
  ".اللهم أعط منفقا خلفا، وأعط ممسكا تلفا: "حنو

  )ب(

  -١المحسنات المعنوية
  
  

  :التورية
  



  :غري مراد وبعيد خفي هو املراد، حنوأن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان قريب ظاهر : هي
  لقاء املوت عندهم األديب    أصون أدمي وجهي عن أناس
  "حبيب"ولو واىف به هلم     ورب الشعر عندهم بغيض

  
  
  : الطباق-٢
  
  :اجلمع بني الشيء وضده يف الكالم وهو نوعان: هو
َ هو ).وهو ما مل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا، :  طباق اإلجياب-أ ُ األول واآلخر ُ ِ ْ َْ ُ َ

ُوالظاهر والباطن ِ َْ َ َُ ِ )كقوله تعاىل :  
يستخفون من الناس وال ).وهو ما اختلف فيه الضدان إجيابا أو سلبا، كقوله : طباق السلب

  : تعاىل(يستخفون من الناس
  
  : المقابلة-٣
  
  أن يؤتى مبعنيني أو أكثر مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب: هي
  ".كقوله  الطمعρكثرون عند الفزع، وتقلون عندإنكم لت: "
  
  : حسن التعليل-٤
  
أن ينكر األديب صراحة أو ضمنا علة الشيء املعروفة، ويأيت بعلة أدبية طريفة تناسب : هو

  :الغرض الذي يقصد، حنو
  ولكنها يف وجهه أثر اللطم   وما كلفة البدر املنري قدمية

  
  :سه تأكيد المدح بما يشبه الذم وعك-٦، ٥



  
  :تأكيد املدح مبا يشبه الذم ضربان

  : أن يستثىن من صفة ذم منفية صفة مدح، حنو    - أ
  ال تقع العني على شبهه    ليس به عيب سوى أنه          
  : أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى، حنو   - ب

  لشاكرين عن الشكريبني عجز ا    وال عيب يف معروفهم غري أنه
  :وتأكيد الذم مبا يشبه املدح ضربان

ال مجال يف اخلطبة إال أا طويلة يف : " أن يستثين من صفة مدح منفية صفة ذم، حنو    - أ
  ".غري فائدة

:  أن يثبت لشيء صفة ذم مث يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى، حنو   - ب
  ".القوم شحاح إال أم جبناء"
  
  : أسلوب الحكيم-٧
  

هو تلقي اخلطاب بغري ما يرتقبه، إما برتك سؤاله واإلجابة عن سؤال مل يسأله، وإما حبمل 
كالمه على غري ما كان يقصد إشارة إىل أنه كان ينبغي له أن يسأل هذا السؤال أو يقصد 

  .هذا املعىن
ِ يسألونك عن األهلة ِ ِ َ َ َ َُ ْ َقل هي مو): :  .كقوله تعاىل(َ َ َ

ِ ْ اقيت للناس واحلجُ َْ َ ِ ِ ُِ  
ٍْيسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خري:  وقوله تعاىل َ ْ َ ُ َ َ ُ َْ َ ُ ََ َْ ُ َ ِ َ ُ َ فللوالدين واألقـربني واليتامى (ْ ََ ْ َ ََ َِ َْ ِ ْ َ ِ َِ ْ َ

ِوالمساكني وابن  ْ َ َ َِ ِ َ ِالسبيل).ْ ِ  

 


