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الفصل الثانى
اإلطار النظري

له من أخالق امو البريّةولد خير سمط الدرر في أخبار مالمبحث األول: .أ
أوصاف وسيرو 

تعريف سمط الدرر.١
البقاع، وال تزال أن هذا املولد مسط الدرر عم به اإلنتفاع وشاع وذاع يف مجيع 

تتلذذ به األمساع، أحب املؤلف أن يذكر نزرا يسريا مما يتعلق به ترغيبا للقارئ الكرمي، 
واملستمع الفهيم، ففي كالم سيدنا احلبيب على املنثور قال رضي اهللا عنه خماطبا حمبه 

، الشيخ بكران بامجال: أنا باأملي مولد خمتصر، احلبيب صلى اهللا عليه وسلم بايقبله
والناس باحيبونه وباحيفظونه وبايطبعونه وباتقع مواده قوية. وقال رضي اهللا عنه يف وصف 
املولد وارد جديد برز يف يوم سعيد مدح به خري العبيد. وقال رضي اهللا عنه: املولد 

ـ، قال رضي اهللا ١هـــ١٣٣٠الذي ألفته كرامة للمتأخرين، وملا قرئ عليه املولد بيته سنة 
د كأن عاد حنن إال مسعناه، عليه نور عظيم وكل عبارة صفه مألنه بتعظيمه عنه: املول

صلى اهللا عليه وسلم. وقيل له: مولدكم العظيم هذا مسط الدرر برز للمتأخرين وفيه 

املتأخرون. فقال رضي اهللا عنه هي من املط
وسلم يف قوله:"مثل أميت مثل املطر، اليدري أوله خري أم أخره".

وقال رضي اهللا عنه: دعويت عمت الوجود كله، ومولدي هذا انتشر يف الناس 
ضا: املولد فيه سر وباجيمعهم على اهللا وباحيببهم إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم. وقال أي

تجدد يل بقراءته مفاهيم جديدة، كلما مسعته فكأنه مل جير على لساين. ىت أنا نعظيم ح
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وقال أيضا: املولد أنا ألفته على نية صاحلة فتح جديد والشك أن روحه صلى اهللا عليه 
.٢وسلم حتضر عند قراءته

وقال له احلبيب عمر بن عيدروس العيدروس، وأيت البارحة كأين أشتكي إليكم 
األوالد فقلتم يل، خلهم يكتبون املولد حقي، وكأنكم تشريون إىل أن قلة الفهم يف

الفتح يف كتابته. فقال رضي اهللا عنه هكذا الكالم: من أراد الفتح فليحفظ املولد أو 
يكتب. وقال رضي اهللا عنه: مولدي هذا أشوف أنه لو داوم الواحد على قراءته وحفظه 

سره صلى اهللا عليه وسلم. أنا الذي ألفته وجعله من أوراده، أنه بايظهر له شيء من
بنفسي، وأنا الذي أمليته، كلما قرئ علي فتح يل باب اتصال به صلى اهللا عليه وسلم، 
وكالمي فيه صلى اهللا عليه وسلم مقبول لدى الناس، وذلك من كثرة حمبيت له، حىت يف 

ها بعبارة ما توجد مكاتبايت إذا جئت عند صفته صلى اهللا عليه وسلم يفتح اهللا علي في
فيما قبلها إهلام من اهللا تعاىل.

وقيل له هذه األنفاس يعين مولده مسط الدرر يف الزمن األخري ما توجد فيما 
قبله. فقال رضي اهللا عنه: بروز هذا املولد يف هذا الزمان باجيرب ما فات املتأخرين من 
قدمني ما هو قليل، ولكن ملا جاء 

هذا املولد جرب ما فات والنيب صلى اهللا عليه وسلم فرح باملولد جم.
ففي كالمه أيضا بشارات ومنامات صاحلات على الطلب هلا والراغب فيها أن 
يتتبعها يف كالمه املنثور ليكون من أهل النور "ومن مل جيعل له من نور". مسط الدرر هو 

ه األشعار والنثر الذي فيه األسرار واحلكم املهمة وذلك قد قدم فالباحث أديب صويف في
هنا جيرب أن حيّقق تلك األسرار واحلكم األنيقة النافعة من حماسنة معنوية. وفقنا اهللا 
للتسليم لكالم العارفني والتصديق بعلوم أهل اليقني وعني اليقني وحق اليقني. فقد قال 

يب عبد اهللا احلداد:إمام الدعوة واإلرشاد احلب
وسلم ألهل اهللا يف كل مشكل # لديك لديهم واضح باألدلة
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وذكر سيدنا احلبيب علي يف كالمه أن اجلنيد بن حممد شيخ الطائفة قال:
التصديق بعلمنا والية صغرى فنسأل اهللا أن الحيرمنا منها وال من الكربى حبق 

.٣أيب الزهرا زوج الكربى

الدرركتابة سمط التاريخ .٢
قد كتب وألف احلبيب مولد مسط الدرر يف الثامن والستني من عمره. ويوم 

هـــــ كان احلبيب علي ميلي الفقرة األوىل ١٣٢٧اخلميس يف السادس والعسرين من صفر 
من مسط الدرر بعد ابتدءه بالبسملة: احلمد هللا القوي سلطانه الواضح برهانه. إىل قول: 

.٤رفعة يف شؤونه وكماالوهو من فوق علم ماقد رأته
مث أمر احلبيب بقراء كتابته أليه، وهو يقول: سأعجل متامها إن شاء اهللا، وبعد 
القادمة كنت حريصا على ترتيب مولد الرسول صلى اهللا عليه وسلم.حىت أتاين ولدي 

ذات يوم بالقلم ويقول يل: ابأد اآلن، فأبدؤه.
ه من: فسبحان الذي أبرز من 
حضرة اإلمتنان، إىل: ويكتب بعناية اهللا يف حزبه. ويف يوم الثلثاء يف أول شهر ربيع 

هــــ أمر احلبيب بقراءة املولد املكتوب ويفتحه احلبيب بالفاحتة العظيمة ١٢٣٧األول 
راء مولده عند الشريفة. مث يف ليلة الربيع يف التاسع من ربيع األول كان يبداء احلبيب بق

بيته بعد متام وكمال املولد باسم مسط الدرر. ويف يوم اخلميس يف العاشرة من ربيع األول  
كاناحلبيب يتمه ويكمله بعد مرات.

وقرأ احلبيب عند بيت مريده السيد عمر بن حامد السقاف يف ليلة السبت يف 
مولد مسط الدرر هــ، ومند ذلك كان احلبيب يقرأ١٣٢٧الثاين عشر من ربيع األول 

وحده الذي من قبله ال يزال بقراءة املولد الديباعي. وبدأ انتشار هذا املولد الشريف يف 
خرياين "مسط الدرر للحبيب علي بن حسني احلبشي يف دراسة حتليلية أدبية مسيوتيكية" حبث تكميلي للدرجة اجلامعية أمحد فيصل ٣
)S.Hum٤٩م. ص ٢٠٠٧
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سيؤن ومجيع منطقة حضر موت، فلذا لقد أملى ذلك السيد احلبيب يف ثالثة جمالس 
هــــ نفع اهللا جبامعه قلب كاتبه ١٣٢٧خفيفة وذلك يف وسط شهر ربيع األول عام 

عه يف الدنيا واألخرة آمني.وقارئه وسام

المبحث الثاني:ترجمة المؤلف الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي..ب
حضر موت مولد هذا الحبيب.١

حضر موت مصر من أمصار اليمن العربية اإلسالمية. هلا تارخيها ورجاهلا األفذاذ  
املعريف يف كتب عنها بعض املؤرخون والعلماء نزرا ال يفي مبقامها احلقيقي ومستواها 

مراحلها املتالحقة. ومازالت إىل اليوم حقائق أعالمها وصدورها األمائل جمهولة عن 

أوارها أقالم حقد وتضليل. فظن الكثريون أن حضر موت  الصمت والتجهيل. وأشعلت
كغريها من البالد مشار إليها باجلهاالت والضالالت ليس هلا من التاريخ غري الفهم 
والتخليالت. والشهوذة واإلستحضارات وطعن اخللف يف السلف الغابر على غري بصرية 

الصاحل كمثل هذا وال هدى وأخدوا ينقضون العرى ويستملحون اإلجرتاء والسلف 
.٥احلبيب من هذا التهجم املغرض براء وعذر املتقولني على التاريخ

وحضر موت كانت من أرخى بالد اهللا إىل غاية وملا خرب السد قلت فيه 
الربكات وتنكرت فيه األشياء والسيما يف هذا الزمان األخري قالوا كان مير املار وعلى 

ر واألمثار حىت أن احلبيب عمر بن عبد اهللا اجلفري رأسه الزنبيل فيمتلي من كثرة األشجا
ساكن املدينة املنورة املشهور ببواب احلضرة احملمدية قال العقيل بن عبد اهللا بن حيي 
أتعجب من احلبيب أمحد بن عيسى مع قوة كشفه حيث خرج بأوالده من البصرة أرض 

الرخاءإىل هذه األرض الضنكة معيشتها فوقعو يف بلية أعظم من
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أرض البدع فصاروا يسافرون إىل أرض الكفر فقال له عقيل ماهاجر أليهاسيد امحد بن 
عيسى إال قبل خراب السد وكانت بدع فصاروا يشافرون إىل أرض الكفر فقال له عقيل 
ماهاجر إليها سيد امحد بن عيسى إىل قبل خراب السد وكانت إذ ذاكر يف غاية من 

لسالمة من البدع واإلختالف قال سيدي حىت أهل احلجاز يأخذون رغد العيش وا
الطعام من حضر موت قال الربزجني يف مولده عند ذكر قصي مسي بقصي لتقاصيه يف 

بالد قضاعة القصية وبالد قضاعه هي وادي عمد ولكن إنشاء اهللا اآلن أتى الفرج.
عون شغلة 
يومية يف النهار معيشتهم وحالة القضاء هناك حتت راية العلماء واملشايخ وكان املشهور 
ببالد أولياء واحلبائب أوذرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كأنه مركزهم. وأما بالد 
حضر موت بيمن يتكون على أنواع مدينة صغرية أوقرية، منها مدينة ترمي وهي عاصمة 

يؤن وقسم ومكال وما إىل ذلك. وحينما جاء الليل فكانوا شاغلني حضر موت وس
.٦ومركزين بالعبادة من قراءة القرأن أو األوراد املختلفة وحضور جمالس التعليم وغريها

ميالده ونشأته.٢
كان احلبيب علي بن حممد بن حسني احلبشي إمام العلويني يف زمنه وسيخ 

الشيوخ يف عصره و أوانه حادي النبوة 
بن حممد بن حسني ين عبد اهللا بن شيخ بن عبد اهللا بن حممد بن حسني بن أمحد 

بن علي بن امحد بن حممد صاحب الشعب بن حممد بن علوي بن أيب بكر احلبشي 
احب حممد بن علي ابن حممد صالفقيه املقدمأسد اهللا بن حسني الرتايب بن علي ابن

مرباط بن علي خالع قسم بن علوي بن حممد بن علوي بن عبد اهللا ابن املهاجر امحد 
بن عيسى بن حممد بن علي العريضى بن جعفر الصادق بن حممد الباقر بن علي زين 

أمحد فيصل خرياين "مسط الدرر للحبيب علي بن حسني احلبشي يف دراسة حتليلية أدبية مسيوتيكية" حبث تكميلي للدرجة اجلامعية ٦
)S.Hum .٤٢م. ص: ٢٠٠٧العلوم اإلنسانية والثقافة. جامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج
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العابدين ابن احلسني ابن فاطمة الزهراء ابنة الرسول اهللا حممد ابن عبد اهللا عليه الصالة 
٧.والسالم

شوال سنة ٢٤"قسم" حبضر موت مين الشهرية يف يوم األربعاء ولد ببلدة 
هـــ واسم قسم ملدينة صغرية بالنسبة إىل سيدنا علي بن علوي (خالع قسم)، ١٢٥٩

قشري وكان قبل ذلك قد سافر والده والدته وقرأ القراءن عند أحد املشايخ من آل أيب 
إىل احلجاز بإشارة من احلبيب عبد اهللا بن حسني بن طاهر ومعه ثالثة من أبنائه الكبار 

ونشأ احلبيب علي حتت رعاية والدته الشريفة علوية بنت وهم عبد اهللا وأمحد وحسني، 
علوم السيد حسني اجلفري وكانت على جانب عظيم من التقوى واإلستقامة ومعرفة 

الدين ولذلك كان اهتمامه باحلبيب علي كثريا خالل مرحلة بقائها يف "قسم" مث خرج 
هـــ وعرب يف طريقهما إىل املسيلة لزيارة ١٢٧١إىل سيؤن حبضر موت مع أمه خالل عام 

.٨احلبيب عبد اهللا بن حسني فقرأ عليه وألبسه وأجازه ودعا له بالفتوح والعطاء اللدين
صاحلة العارفة باهللا والداعية إىل اهللا الشريفة علوية بنت السيد وأما أمه سيدة 

حسني بن أمحد اهلادي اجلفري وهي من مدينة شيبام. وكان أبوه حيب الدعوة أىل 
مشرتك الرجال والنساء. وملا استمع أبوه عن أمه فزوجها ونقلها إىل مدينة مسكنه وهي 

مدينة تربة.
مجاد األخري ١٨احلبشي وميالده يف تاريخ وأبوه السيد احلبيب حممد بن حسني

هــــ، وهو خيدم يف حياته للتعلم والتعلم والدعوة إىل اهللا والعبادة، وقد تويف أبوه ١٢١٣
وكان احلبيب علي يف الثاين والعشرين من عمره. وأنساب احلبيب علي هو علي بن 

بكر حممد بن حسني بن أمحد صاحب الشعب بن حممد أصغر بن علوي بن أيب
احلبشي بن علي بن أمحد بن حممد أسد اهللا بن حسن الرتيب بن علي بن الفقيه املقدم 

، (القاهرة: مطبعة حجاري، اجلزء الرابع، جمهول تاريخ الشعراء احلضرمينيالسقاف، السيد عبد اهللا بن حممد بن حامد بن عمر، ٧
١٢٨السنة)، ص:
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حممد بن علي بن حممد صاحب مربط بن علي خالع قسم بن علوي بن حممد علوي 
بن عبيد اهللا بن املهاجر أمحد بن عيسى بن حممد نقيب بن علي العريضي بن جعفر 

العابدين بن حسني بن فاطمة الزهراء بنت سيدنا الصديق بن حممد الباقر بن علي زين 
حممد صلى اهللا عليه وسلم. األشخاص املشهورة من بين احلبشي هو السيد أبو بكر بن 

عمر بن شيخ احلبشي والسيد طاهر بن شيخ بن أمحد احلبشي.

ن سرعة احلفظ والصرب على السهر يف املطالعة حىت لرمبا طلع عليه الفجر جانب واسع م
هــــ سافر إىل احلجاز بطلب من والده ١٢٧٦وهو مستغرق يف مطالعاته ويف سنة 

مث عاد إىل سيؤن مرة أخرى.
املرتمجون للحبيب علي أمساء مشاخيه الذين تضيق السطور عن وقد استوعب

ذكرهم ويكفي هنا أن نشري إىل شيخ فتحه وإمامه الروحي الذي ينتسب إليه يف كل 
فتوحه ومنوحه احلبيب العالمة أيب بكر بن عبد اهللا العطاس رمحه اهللا الذي اتصل به 

كل تلك األحوال قام وأخذ عنه يف الشحر وحضر موت الداخل ويف احلجاز. ويف
احلبيب أبو بكر لبعطاس بباسه وإجازته، والنظر إليه حىت صار بتلك الرعاية بعد توفيق 
اهللا تعاىل مقتبسا لألنوار ومركز اإلمدادات والواردات حسب القارئ أن يلتفت إىل نظم 
احلبيب علي بن حممد احلبشي يف ديوانه احلكمي واحلميين لريى مدى اإلبداع اجلامع 
حملاسن شىت ووصف صادق لعالقته بشيخه وأستاذ روحه. الشيخ الذي أذن له فيما بعد 
أن يربز للتدريس العام. وازدهرت سيؤن وماحوهلا بربوزه حيث تصدر الدروس الفقهية 
والنحويه والصرفية. وحدا بلسانه الفياض وواردته الربانية مبا يهز األفئدة ويستجلب 

اخه من حيضرون دروسه ومذاكراته لريون جين الغراس الدموع. وكان الكثري من أشي
الذي غرسوه بأيديهم.



١٥

وحالة دنياوية وبيت احلبيب علي، أن األمراء والعلماء واألغنياء واملرشدين 
أوالسلطان الحيصلون النعم ظاهرة وباطنة ونعم الدنيا واألخرة كما أنعم اهللا تعاىل على 

كبري وطنافس لينة وحديقات واسعة وأموال  احلبيب علي رضي اهللا عنه، وكان له بيت
كثرية واخلادمون والتابعون املختلفة وأنواع الطعام املعدة يف غرف بيته وغريها وذلك كله 
ال لنسه وأسرته ولكن لضيوف احلبيب وعمارة جمتمع حضر موت وغايته يف جناح 

زال يف بساط الدعوة إىل اهللا، واملهم على هذا كله أن احلبيب ال حيب الشهورة وما
وتواضع.

هــــ بين احلبيب علي مسجده املعروف مبسجد الرياض وبين ١٢٩٥ويف سنة 
مالصقا له الرباط العلمي الشهري الذي كان أول رباط يبىن يف حضر موت خالل 
القرون األخرية هلذا الغرض السامي وكثر الوافضون لطلب العلم والتلقي واألخذ من بالد 

شىت ومناطق متفرعة. 
من طلبة العلم برتمي ورجال املعرفة. ومنهم السيد علوي بن عبد الرمحن املشهور وإىل 
أخده وانتفاعه أشار تاريخ الشعراء عند ذكره املنتفعني باحلبيب علي بن حممد احلبشي 

ا يربز لنا جقيقة هذه العالمة، من ذلك رسالته ويف أثار السيد علوي الشعرية والنثرية م
هــــ لشيخه احلبشي.١٣١٢الغراء اليت كتبها يف شهر مجاد األخري من سنة 

وفاته.٣
ويف أواخر حياته كان احلبيب علي زاد على أعشى العني، وقبل السنتني من وفاته 

اثتالم وذلك عليه ضاع نظره. وسوف ينتقل احلبيب إىل رمحة اهللا تعاىل كان أول العالمة
يف سبعني يوما حىت يؤذي صحته مث أتى وقت الظهر يوم األحد يف العشرين من ربيع 

هــــ قد انتقل احلبيب إىل رمحة اهللا ودفن بعد العصر يوم اإلثنني يف غرب ١٣٣٣الثاين 
.٩مسجد الرياض

9 Naufal, Muhammad Alaydrus. Biografi Habib ‘Ali Habsyi Muallif Simthud
Durar. Hal: 77
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تهامؤالف.٤
وأوصافأخالقمنلهامو البشرخريمولدأخباريفمسطالدرر.أ

هـــــــــــ).١٣٢٧امالءه يف شهر ربيع األول عام 
كنوز السعادة األبدية يف األنفاس العلية احلبشية. (دون السنة) قام بطبعه السيد .ب

علي بن عيسى احلداد.
اجلوهر املكنون..ج
هـــــــــ).١٤١٣الفتوحات اإلهلية (.د
١٠هــــــــ).١٤١٢جمموع الوصايا واإلجازات (.ه

علم البالغة:المبحث الثالث.ج
تعريف علم البالغة.١

البالغة لغة: الوصول واإلنتهاء، واملتكلم العاجز عن إيصال كالم ينتهي إىل قرارة 
نفس السامع ليؤثر فيها تأثريا شديدا اليسمى بليغا.

ثرا خالبا، والبالغة اصطالحا: أن يكون الكالم فصيحا قويا فنّيا يرتك يف النفس أ
. وتنقسم البالغة إىل ثالثة ١١ل فيه، واألشخاص الذي خياطبوناملوطن الذي قيويالئم 

هي علم املعاىن وعلم البيان وعلم البديع.فنون

ارتباط بين علم البديع بعلم المعاني والبيان.٢
قد وفق البالغيون أن علم البديع وعلم املعاىن وعلم البيان وهذه الثالثة توحدت 

قواعد أسلوب اللغة اآلت تستخدم يف الكالم أو الكتابة يف علم البالغة، يدرسون
جممال. وأما ارتباط علم البديع بكليهما كما يلي:

10 https://www.facebook.com/ImamAlhabshi110/info
٥ص: )،١٩٩٥املدينة املنورة. (،تيسري البالغة،الشيخ أمحد قالش١١
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علماء البالغة أن علم املعاىن يعرض ملساعدة اإلنسان، هّل طابق كما يعرف 
الكالم ما يطلب احلال. وعلم املعاىن هو علم يعرف به هّل طابق الكالم ما يطلب 

ابق. فمثال حال املخاطب الذكي يقتضى اإلختصار، وحال العنيد أو احلال أم مل يط
البليد يقتضى التطويل، كما قال: تكفي اللبيب إشارة مرموزة وسواه يدعى بالنداء 

.١٢العاىل
.١٣قتضى احلالملاطابقميكونالعريب الىتكالمأحوال الا

تقتضى إيراد الكالم على صورة خمصوصة  عرفنا علم املعاىن تعرف به احلال اليت 
كالتأكيد، أو اإلجياز أو الوصل أو غري ذلك.

علم البيان هو علم الذي يبحث عن شكل األلفاظ من حيث تبيينها للمعاىن، 

. أو العلم الذي يبحث ١٤عن املعىن مع أنواع األسل
عن كيفية تركيب التحرير املتنوع من وجهة التعريف.

فيتضح مما سبق أن علم املعاىن والبيان يبحثان عن طلب املعىن املراد غري أن األول 
لوله منهما يبحثه حول وجود مطابقة الكالم ملقتضى احلال بأن يكون الكالم موافقا مد

ملا تقضية احلال اليت وقع فيها حيث يالئم للموطن الذي يقال فيه واألشخاص الذين 
ف إىل إرادة املعىن، املراد من حيث تأديته بطرق اطبون. وأن الثاين يبحثه من اهلدخي

خمتلفة وصور متعددة ختتلف يف قوة داللتها على ذلك املعىن يف الواضح.
البالغة من قبل معظمة تزين العبارة أو الكلمة وأما علم البديع كما قدم علماء 

بألوان (بديعية) من اجلمل اللفظي أو املعنوي. ويسمى العلم اجلامع هلذه احملاسنات بعلم 

٩ص: ،تيسري البالغة،الشيخ أمحد قالش١٢
٣٤، ص:)م٢٠١٠األىل،الطبعةالفكر،دار: بريوت(،البالغةجواهرأمحد،السيداهلامشي،١٣
٦٧ص: ،تيسري البالغة،الشيخ أمحد قالش١٤
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ون، ولقد ألف يف هذا العلم (علم البديع) املؤلفون، وأسرف يف أنواعه املسرف
وتكلف يف اخرتاعها املتكلفون، فضاع كثري من املعاىن بني زمحة األلفاظ املصطنعة، 

واختنق روح املعىن املراد حتت ركام، من بارد الكالم.
واملعىن اجلميل، كالوجه اجلميل، الحتتاج إىل طالء كاذب، أو جتميل مصطنع، وإن 

األمر لكما قال القائل:
تم من حسن إذا احلسن قصراوما احللي إال زينة لنقيصة ي

١٥لم حيتاج إىل أن يزوَّرافما إذا كان اجلمال موفرا كحسنك فأ

لكن ال بأس بقليل من التأنق والزخرف، بشرط أن اليكون هناك إسراف وتكلف، 
واألصل يف احلسن أن تكون األلفاظ تابعة للمعىن دون العكس.

علم البديع وبحثه.٣
املوجد على غري مثال سابق. وهو مأخوذ ومشتق من علم البديع لغة هو املخرتع 

قوهلم: بدع الشيء وأبدعه، اخرتعه ال على مثال. واصطالحا: هو علم يعرف به الوجوه، 

.احلال.مع وضوح داللته على املراد لفظا ومعىن
بحث عن كيفية القصد من هذا العلم العلم البالغة علم البديع، و من جمال حبث

بحث يف جمالني "احملسنات اللفظية واملعنوية". أما لعبارة، يف األلفاظ أواملعاىن. والتزين ا
تتكون فتتكون على اجلناس واإلقتباس والسجع وأما احملسنات املعنوية فاحملسنات اللفظية 

لة وحسن التعليل وتأكيد املدح مبا يشبه الذم وعكسه على التورية والطباق واملقاب
.١٦وأسلوب احلكيم

١٣٠ص: ،تيسري البالغة،الشيخ أمحد قالش١٥
٣٠٤،ص: )السنةجمهولاحلرمني،(،والبديعواملعاينالبيانالواضحةالبالغةومصطفى،اجلارمعليأمني،١٦
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هجرية. ٢٧٤الواضع األول هلذا العلم وهو عبد اهللا ابن املعتز العباسي املتويف سنة 
مث اقتفى أثره يف عصره قدامة بن جعفر الكاتب فزاد عليها. مث أّلف فيه كثريون كأيب 

، وصفي الدين احلّلي، وابن حّجة احلموي، وغريهم هالل العسكري، وابن رشيق القريواين
ممن زادوا يف أنواعه، ونظموا فيها قصائد تعرف (بالبديعيات).

أنواع علم البديع.٤
:١٧وينقسم علم البديع على قسمني

املعنوية هي اليت تسنات احمل)١
حتسني اللفظ.ثانيا. وإن كان بعضها قد يفيد 

اجعا إىل اللفظ أصالة وإن و اللفظية هي اليت تسنات احمل)٢
حسنت املعىن أحيانا تبعا. وقسم علم البديع إىل ثالثة أقسام. فزاد ما يتعلق 

بتحسني املعىن واللفظ معا كالطباق واملقابلة واألمر القريب.
اللفظ مبا يرادفه مل يتغري احملسن والتقريب ملعرفة احملسنات املعنوية أنه لو غري 

فاملذكور خبال
إىل ما يرادفه زال ذلك احملسن.

مث إن لكل من احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية أنواع كثرية خيتلف البالغيون 
بعضهم ومنها ما يذكر عند األخر. والكاتب هنا عن ذكر مجيعهما. فمنها ما يذكر عند

ال يريد بيان تلك أنواع احملسنات تفصيال، بل سيذكرها إمجاال مأخوذا من مراجع كتب 
البالغة أو سريكز حبثه عن احملسنات املعنوية فحسب.

١ -
.١٨اللفظ تبعاوبالذات، وإن حسنت

٣٤٨ص: ، )السنةجمهولالعلمية،الكتبدار: بريوت(،والبديعوالبياناملعاىنالبالغةعلوميفاإليضاحالدين،جاللالقزويىن،١٧
٢٦٢، ص: )م٢٠١٠األىل،الطبعةالفكر،دار: بريوت(،البالغةجواهرأمحد،السيداهلامشي،١٨
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:١٩أقسام احملسنات املعنوية اليت حتتويها كتب املراجع هي- ٢
التورية..١

االستخدام..٢
االستطراد..٣
.االفتنان.٤
الطباق..٥
املقابلة .٦
مراعاة النظري..٧
.اإلرصاد.٨
.اإلدماج.٩

املذهب الكالمي..١٠
حسن التعليل..١١
التجريد..١٢
املشاكلة..١٣

املزاوجة..١٤
الطّي والنشر.١٥
اجلمع. .١٦
التفريق..١٧
التقسيم .١٨
اجلمع مع التفريق..١٩
اجلمع مع التقسيم..٢٠
.املبالغة.٢١
املغايرة..٢٢
تأكيد املدح مبا يشبه .٢٣

الذم.
تأكيد الذم مبا يشبه .٢٤

املدح.

التوجيه..٢٥
نفي الشيء بإجيابه .٢٦
القول باملوجب..٢٧
ائتالف اللفظ مع املعىن..٢٨
التفريع..٢٩
االستتباع..٣٠
السلب واإلجياب..٣١
اإلبداع..٣٢
األسلوب احلكيم..٣٣
تشابه األطراف..٣٤
العكس..٣٥
جتاهل العارف..٣٦

أنواع المحسنات المعنوية المعينة.٥
بعض املادة اليت فيبني الباحث تفصيالوكثر مادة احملسنات املعنوية لتوسيع 

تناسب ببحثه، منها: التورية واملقابلة والطباق.
مفهوم التورية أنواعها و أمثلتها)أ

التورية لغة: مصدر ورّيت اخلرب تورية: إذا سرتته، وأظهرت غريه. واصطالحا: 
هي أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان أحدمها قريب غري مقصود وداللة اللفظ 

٣١٩: صالبالغة،جواهرأمحد،السيداهلامشي،١٩
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عليه ظاهرة واآلخر بعيد مقصود وداللة اللفظ عليه خفية فيتوهم السامع أنه يريد 
.٢٠البعيد بقرينة تشري إليه اليكشفها إال الفطناملعىن القريب وهو إمنا يريد املعىن 

وقال أمحد مطلوب يف كتابه فنون بالغية: "التورية أن يذكر املتكلم 
لفظامفردا له معنيان حقيقة وجماز أحدمها قريب وداللة اللفظ عليه ظاهرة واآلخر 

القريب بعيد وداللة اللفظ عليه خفية فرييد املتكلم املعىن البعيد ويوّري عنه باملىن
.٢١فيتوهم السامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس كذلك"

وقال أسامة بن مرشدين علي بن منقذ يف كتابه البديع يف البديع " أن 
.٢٢التورية هي أن تكون الكلمة مبعنيني فرتيد أحدمها، وتوّرى عنه باآلخر"

لفظ ويف رأى عبد املتعال الصعيدى يف كتابه بغية االيضاح " وهي أن يطلق
.٢٣له معنيان قريب وبعيدا ويراد به البعيد منهما"

ف التورية هي أن يذكر املتكلم لفظا احية خيلص الباحث أن يعرّ ففي هذه الن
مفردا له معنيان قريب ظاهر غري مراد وبعيد خفى هو املراد.

فمن أمثلتها قول سراج الدين الوراق:
ديبأصون أدمي وجهى عن أناس # لقاء املوت عندهم األ

٢٤حبيبورب الشعر عندهم بغيض # ولو وايف به هلم 

فكلمة "حبيب" يف هذا املثال هلا معنيان: أحدمها احملبوب وهو املعىن 
إسم أيب متام "القريب املتبادر إىل الذهن بسبب التمهيد له بكلمة بغيض والثاىن 

وهو حبيب بن أةس، وهذا املعىن بعيد وقد أراده الشاعر ولكنه تلطف "الشاعر
فورى عنه وسرته باملعىن القريب.

٢٩٢ص: ، )م١٩٩٩األّول،اجلزءالثانية،الطبعةالعلمية،الكتبدار: بريوت(،االدبيفاملفصلاملعجمحممد،التوجني،٢٠
٢٩٣ص: ، )م١٨٧٥العلمية،البحوثدار: القاهرة(،بالغيةفنونأمحد،مطلوب،٢١
٩٧ص:، )السنةجمهولالعلمية،الكتبدار: بريوت(،البديعيفالبديعمنقذ،بنعلىبنمرشدبنأسامة٢٢
الرابع،اجلزءاألىل،الطبعةاألدب،مكتبة: القاهرة(،البالغةعلوميفاملفتاحلتلخيصاإليضاحبغيةاملتعال،عبدالصعيدي،٢٣

٢٥. ص: ، )السنةجمهول
٢٧٦ص: ،)السنةجمهولاحلرمني،(،والبديعواملعاينالبيانالواضحةالبالغةومصطفى،اجلارمعليأمني،٢٤
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. ألن االستواء على ٢٥استوىومن أمثلتها قوله تعاىل: الرمحن على العرش 
معنيني: 

أحدمها: االستقرار يف املكان وهو املعىن القريب املورى به الذى هو غري 
وتقدس مرته عن ذلك.مقصود ألن احلق تعاىل

ثانيهما: االستيالء وامللك وهو املعىن البعيد املقصود الذى ورى عنه بالقريب 
.٢٦املذكور

:٢٧قسم البالغيون التورية إىل أربعة أقسام
١(

عىن البعيد. ومثاله قوله تعاىل: القريب وال من لوازم املوّرى عنه وهو امل
.٢٨استوىالرمحن على العرش 

أحدمها: االستقرار يف املكان وهو املعىن القريب املورى به الذى هو غري 
مقصود ألن احلق تعاىل وتقدس مرته عن ذلك.

ثانيهما: االستيالء وامللك وهو املعىن البعيد املقصود الذى ورى عنه 
.٢٩بالقريب املذكور

املرشحة وهي الىت يذكر فيها الزم املوّرى به مسيت بذلك لتقويتها التورية )٢
بذكر الزماملوّرى به مث تارة بذكر الالزم قبل لفظ التورية وتارة بعده فهي 

األول منها هو ما ذكر الزمه قبل لفظ التورية، كقوله تعاىل: .أ
.٣٠والسماء بنيناها بأيد

٥سورة طه ٢٥
٢٩٤ص: ،)م١٨٧٥العلمية،البحوثدار: القاهرة(،بالغيةفنونأمحد،مطلوب،٢٦
٢٩٥ص: ،بالغيةفنونأمحد،مطلوب،٢٧
٥سورة طه ٢٨
٢٩٤ص: ،بالغيةفنونأمحد،مطلوب،٢٩
٤٧سورة الذاريات ٣٠
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ل اجلارحة وهو املعىن القريب املوّرى فإن قوله " بأيد " حيتم
وقد ذكر من لوازمه على جهة الرتشيح "البنيان" وحيتمل القوة 
وعظمة اخلالق وهذا املعىن البعيد املوّرى عنه وهو املراد فإن اهللا تعاىل 

منزه عن املعىن األول.
الثاىن منها هو ما ذكر الزمه بعد لفظ التوري، كقول الشاعر: .ب

يف خاهلا # ومل أصل منه إىل اللثممذمهت من وجدي
٣١قالت: قفوا واستمعوا ماجرى # خايل قد هام به عمي

فاخلال حيتمل أن يكون خال النسب وهو املعىن القريب 
املوّرى به وقد ذكر الزمه بعد لفظ التورية على جهة الرتشيح وهو 

العم.
التورية أو التورية املبيّنة وهي ما دكر فيها الزم املوّرى عنه قبل لفظ )٣

بعده. وهي قسمان:
األول هو ما ذكر الزمه من قبل، كقول البحرتى:.أ

٣٢يف القلوب وتعذبمتلحووراء تسدية الوشاح ملّية # باحلسن 

"متلح" حتتمل أن تكون من امللوحة وهو املعىن القريب املوّرى 
به وحتتمل أن تكون من املالحة وهو املعىن البعيد املوّرى عنه، وقد 

من لوازمه على جهة التبيني "ملية باحلسن".تقدم 
الثاىن هو الذى يذكر فيه الزم املوّرى عنه بعد لفظ التورية، كقول .ب

ابن سناء امللك:
أما واهللا لوال خوف سخطك # هلان عليَّ ما ألقى برهطك

٣٣فتهت عجبا # وليس مها سوى قلىب وقرطكاخلافقنيملكت 

٢٩٦ص: ،)م١٨٧٥العلمية،البحوثدار: القاهرة(،بالغيةفنونأمحد،مطلوب،٣١
٢٩٧ص: ،)م١٨٧٥العلمية،البحوثدار: القاهرة(،بالغيةفنونأمحد،مطلوب،٣٢
٢٩٧ص: ، بالغيةفنونأمحد،مطلوب،٣٣



٢٤

حيتمل "اخلفقني" أن يريد ملك املشرق واملغرب وهو املعىن 
حمبوبته وهو املعىن وقرطالقريب املوّرى به، وحيتمل أن يريد قلبه 

البعيد املوّرى عنه، وهو املراد فإن الشاعر صرّح بعد "اخلافقني" بذكر 
القلب والقرط.

بلفظ الذى قبلها التورية املهّيأة وهي الىت التقع فيها التورية وال تتهّيأ إالّ )٤
أو بلفظ الذى بعدها. أو تكون التورية يف لفظني لوال كل منهما ملا 

األول هو الذى تتهيأ فيه التورية من قبل، كقول ابن سناء امللك:.أ
وسريك فينا سريًة عمريّة # فرّوحت عن قلب وأفرجت عن كرب

٣٤الندبمن ذلك الفرضوأضهرت فينا من مسيك سنًة # فأضهرَت ذاك 

حيتمل "الفرض" و "الندب" أن يكون من االحكام الشرعية 
وهذا هو املعىن القريب املوّرى به، وحيتمل أن يكون "الفرض" مبعىن 
العطاء و "الندب" صفة الرجل السريع يف قضاء احلوائج املاضى يف 

البعيد املوّرى عنه، ولوال ذكر "السنة" ملا االمور، وهذا هو املعىن

الثاىن هو الذى تتهّيأ فيه التورية بلفظة من بعد، كقول الشاعر:.ب

٣٥جنابك خدمة # ألكوان مندوباً قضى مفروضالقضيت حنبا يف

فاملندوب حيتمل أن يكون أحد االحكام الشرعية وهو املعىن 
القريب املوّرى به، وحيتمل امليت الذى يبكى عليه وهو املعىن البعيد 

املوّرى عنه. 
٢٩٧ص: م)،١٨٧٥العلمية،البحوثدار: القاهرة(،بالغيةفنونأمحد،مطلوب،٣٤
٢٩٨ص: بالغية،فنونأمحد،مطلوب،٣٥
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الثالث هو الذى تقع التورية فيه يف لفظني لوال كل منهما ملا .ت
كقول عمر بن أىب ربيعة:

سهيال # عمرك اهللا كيف يلتقيانالثرياأيها املنكح 
٣٦إذا استقلَّ مياىنوُسهيلٌ هي شامية إذا استقلت # 

حيتمل أن يكون " الثريا " ثريا السماء، و"سهيل" النجم 
املعروف بسهيل وهو املعىن القريب املوّرى به. وحيتمل أن يكون 

اهللا ابن احلارث بن أمية االصغر، "الثريا" بنت علي بن عبد 
بن عوف، وهو البعيد املوّرى عنه.و"سهيل" بن عبد الرمحن 

مفهوم الطباق أنواعها و أمثلتها)ب
، لغة مأخوذ من طابق البعري ٣٧سمى الطباق والتطبيق والتضاد والتكافؤي

، وإصطالحا حمتلفة عند علماء ٣٨مشيه إذا وضع خّف رجله موضع خّف يده
البالغة لكنهم فيه سواء يف قصده ومن اختالفيها: 

قال ابن األثري "إن اجلمع من تسميتهم الضدين يف هذا الباب خطأ حمض 
.٣٩ألن أصل االشتقاق يقتضى املوافقة ال املضادة"

قال ابن أيب اإلصبع "وهو أول باخلطأ منهم ألن القوم رأوا أن البعري قد مجع
بني الرجل واليد يف موطئ واحد والرجل واليد ضدان أو يف معىن الضدين فرأوا أن 
الكالم الذى قد مجع فيه بني الضدين حيسن أن يسمى مطابقا ألن املتكلم به قد 

.٤٠طابق فيه بني الضدين"

٢٩٨ص: ، بالغيةفنونأمحد،مطلوب،٣٦
٧٣ص:، )م١٩٦٦الشباب،مكتبة: القاهرة(،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٣٧
٧٣ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٣٨
٧٣ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٣٩
٧٣ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٤٠
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.٤١وقال اخلليل "طابقت بني الشيئني إذا مجعت بينهما على حذو واحد"

موضع اليد يف مش ذوات األربع وفيها مساواة قال األصمعى "وضع الرجل 
.٤٢املقدار أيضا ألن من ذوات األربع ما جتاوز رجله موضع يده"

قال ثعلب "هو تكرير اللفظ مبعنيني خمتلفني وهو الميت إىل املطابقة بصلة 
.٤٣المن الناحية اللغوية وال من النحية االصطالحية"

وضده وساق هلا امثلة من القرآن وقال ابن املعتز "بأنه اجلمع بني الشئ 
.٤٤واحلديث وكالم الصحابة وأشعار اجلاهلني واإلسالميني"

مث تاله قدامة بن جعفر ومل يتكلم عن صورة كالمية مبعىن "اجلمع بني 

.٤٥على تكرار اللفظ مبعنيني"
هالل العسكرى فوجده الباحث أنه سلك طريق ابن املعتز مث بصورة أىب 

"هي اجلمع بني الشئ وضده يف جزء من أجزاء الرسالة أو اخلطبة أو البيت من 
.٤٦بيوت القصيدة مثل اجلمع بني البياض والسواد والليل والنهار واحلر والربد"

مث يقال ابن رشيق يف كتابه العمده"أن يقع يف الكالم شئ مما يستعمل
. كقول: جلل مبعىن صغري وجلل مبعىن عظيم فإن باطنه مطابقة ٤٧للضدين"

٤٨وظاهره جتنيس. وكذلك اجلون األبيض واجلون األسود.

ورأت عبد القاهر "أما التطبيق فأمره ابني وكونه معنويا أجلى وأظهر فهو 

٧٣ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٤١
٧٤ص: ، )م١٩٦٦الشباب،مكتبة: القاهرة(،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٤٢
٧٥ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٤٣
٧٦ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٤٤
٧٦ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٤٥
٧٦ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٤٦
٧٧ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٤٧
٧٧ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٤٨
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ضورة لنفسها والكشف عن مجاهلا، وأمنا يريد أن يبّني أن حسنها رجع إىل املعىن ال
وحسب ولكن معناها عنده مل خيتلف عن سابقيه وهي اجلمع بني الشئ 

.٤٩وضده"
مث رأت السكاكى قد اختصر الكالم عن هذه الصورة اختصارا كبريا من 

.٥٠ين"حيث التعريف والشواهد والتخريج "وهي أن جتمع بني متضاد
كقوله: 

٥١أما والذى أبكى وأضحك والذى # أمات وأحيا والذي أمره األمر

قال حيي بن محزة العلوى يف كتابه الطراز "هو أن يؤتى بالشئ يف الكالم من 
.٥٢جهة لفظه أو معناه"

ويف رأى علماء البالغة يف العصر احلديث:
لفظني متقابلني ىف قال أمحد اهلامشى يف كتابه جواهر البالغة "هو اجلمع بني 

. مث ينقسم اىل قسمان ٥٣املعىن سواء كانا امسني أم فعلني أم خمتلفني أم حرفني"
.٥٤فهو طباق اإلجياب وطباق السلب

وقال أمحد مصطفى املراغى يف كتابه علوم البالغة "هي اجلمع بني الشئ 
وضده يف جزء من أجزاء الرسالة أو اخلطبة أو البيت من أبيات القصيدة" مث

:٥٥قسمها اىل عدة أقسام 

٧٧ص: ، )م١٩٦٦الشباب،مكتبة: القاهرة(،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٤٩
٧٩ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٥٠
٨٠ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٥١
٨١ص: ،البديعيةصورحممد،حفىنشرف،٥٢
٢٦٦ص: ، )م٢٠١٠األىل،الطبعةالفكر،دار: بريوت(البالغة،جواهرأمحد،السيداهلامشي،٥٣
٢٦٦ص: البالغة،جواهرأمحد،السيداهلامشي،٥٤
٨٣ص:، )م١٩٦٦الشباب،مكتبة: القاهرة(البديعية،صورحممد،حفىنشرف،٥٥
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احلقيقة وخفية ويقصد فيها ما كانت بألفاظ الرتدف.
.٥٦السلب واإلجياب-إجيابهالثالث: باعتبار نفى أحد الطرفني أو 

ويف رأى عبد املتعال يف كتابه بغية االيضاح "هي اجلمع بني املتضادين أي 
.٥٧معنيني متقابلني يف اجلملة"

فقال أسامة بن مرشد يف كتابه البديع يف البديع "هو أن تكون الكلمة ضد 
. كما قال اهللا سبحانه:وأنه هو أضحك وأبكى# وأنه هو أمات ٥٨األخرى"

.٥٩ياوأح
ويف رأى على اجلارم يف كتابه بالغة الواضحة "الطباق اجلمع بني الشئ 

٦٠وضده يف الكالم"،وهو نوعان:

طباق اإلجياب: وهو مامل خيتلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.أ
٦١رقودوهم ايقظاكما قال تعاىل: وحتسبهم 

حبيث ٦٢طباق السلب وهو ما اختلف فيه الضدان إجيابا وسلبا.ب
فعلني من مصدار واحد أحدمها مثبت مرة وآلخر منفى جيمع بني 

.٦٣تارة أخرى كالم واحد
.٦٤من اهللاوال يستخفونمن الناس يستخفونكما قال تعاىل: 

٨٣ص: البديعية،صورحممد،حفىنشرف،٥٦
الرابع،اجلزءاألىل،الطبعةاألدب،مكتبة: القاهرة(البالغة،علوميفاملفتاحلتلخيصاإليضاحبغيةاملتعال،عبدالصعيدي،٥٧

٤ص: ،)السنةجمهول
٦٣ص:،)السنةجمهولالعلمية،الكتبدار: بريوت(،البديعيفالبديعمنقذ،بنعلىبنمرشدبنأسامة٥٨
٤٤- ٤٣سورة النجم ٥٩
٢٨١ص: ، )السنةجمهولاحلرمني،(،والبديعواملعاينالبيانالواضحةالبالغةومصطفى،اجلارمعليأمني،٦٠
١٨سورة الكهف ٦١
٢٨١ص: ، )السنةجمهولاحلرمني،(،والبديعواملعاينالبيانالواضحةالبالغةومصطفى،اجلارمعليأمني،٦٢
٢٦٦،ص: )م٢٠١٠األىل،الطبعةالفكر،دار: بريوت(البالغة،جواهرأمحد،السيداهلامشي،٦٣
١٠٨سورة النساء ٦٤
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:٦٥إن الطابقة ضرباناإلصبعوقال ابن أيب 
األول: حقيقى وهو ما كان طرفاه بألفاظ احلقيقة فعلني أو امسني أو حرفني 

أو خمتلفني. 
فكلمة ٦٦ى كقول تعاىل: وحتسبهم ايقظا وهم رقودفمثال احلقيق

حقيقى هو تقع يف لفظ ايقظا ورقود أي يستيقظ بل ينام.
الثاىن: جمازى وهو ما كانت طرفاه غري حقيقني أي استعمال يف غري 

موضعهما سواء كانا فعلني أو امسني أو خمتلفني.
ضاال فهديناه، . أي ٦٧

فاملوت واإلحياء لفظان جمازيان ومعنامها متضادان والضاللة واهلدى ومها حقيقنا 
اللفظني متضادان ايضا.

رأى عند الباحث كما قال أمحد اهلامشى يف منح التعريف عن مفهوم الو 
الطباق "هو اجلمع بني لفظني متقابلني يف املعىن سواء كانا امسني أم فعلني أم 

أم حرفني".خمتلفني 

مفهوم المقابلة أنواعها و أمثلتها )ج
وهذه صورة بديعية أخرى أول من تكلم عنها هو قدامة ابن جعفر يف كتابه 
نقد الشعر حتت اسم صحة املقابالت "هي أن يصنع الشاعر معاىن يريد التوفقيق 

خيالف بني بعضها وبعض أو املخالفة فيأتى يف املوافق مبا يوافق، ويف املخالف مما 
على الصحة. مبعىن أنه إذا شرط شرطا أو عدد أحواال يف أحد املعنيني جيب أن 

.٦٨يأتى فيما يوافقه مبثل الذى شرطه وعدده"

٢٧٠ص: ،)م١٨٧٥العلمية،البحوثدار: القاهرة(،بالغيةفنونأمحد،مطلوب،٦٥
١٨سورة الكهف ٦٦
١٢٢سورة االنعام ٦٧
١٠٠ص:، )م١٩٦٦الشباب،مكتبة: القاهرة(البديعية،صورحممد،حفىنشرف،٦٨
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مث تكلم أبو هالل العسكرى حتت اسم املقابلة "هي إيراد الكالم مث مقابلته 
ا يف املعىن مبثله يف املعىن واللفظ على جهة املوافقة أو املخالفة، فأما ما كان منه

، فاملكر من اهللا ٧٠مكرامكرناو مكرامكروا، مثل: و ٦٩فهو مقابلة الفعل بالفعل"
تعاىل العذاب جعله اهللا عز وجل مقابلة ملكرهم بأنبيائه وأهل طاعته.

مث انتقلت ابن رشيق يف كتابه العمدة "هي املقابلة مواجهة اللفظ مبا 
وأصلها ترتيب الكالم على ما جيب يستحقه يف احلكم وجعله يف أنواع كثرية 

فيعطى أول الكالم ما يليق به آخرا، ويأتى يف املوافق مبا يوافق، ويف املخالف مبا 
خيالفه، ووضع مقياس احلسن فيها بأن تكون املقابلة يف األضداد، فإذا جاوز 

. ٧١الطباق ضدين كان مقابلة مث أوجب الرتتيب بني املتقابالت"
به املفتاح "هي أن جتمع بني شيئني متوافقني أو أكثر وقال السكاكى يف كتا

أعطى. فأّما من ٧٢وبني ضّديهما مث إذا شرطت هنا شرطا شرطت هناك ضده"
كّذب باحلسىنو استغىنو خبلوأما من فسينسره لليسرىوصّدق باحلسىناتقىو 

. ملا حعل التيسر مشرتكا بني اإلعطاء واالتقاء والتصديق جعل٧٣فسنيسره للعسرى
ضده وهو التفسري مشرتكا بني أضداد، وهي املنع واالستغناء والتكذيب، هذا ما 
قاله السكاكى عن الصورة ولكن ىل عليه تغليق يف شاهده وهو اآلية إذفيها تظهر 

ضدية البخل والتصديق لإلعطاء والتكذيب أما ضدية االستغناء للتقى فخفّية.
بارة عن توخى املتكلم ترتيب وتكلم أيب األثري حتت اسم املقابالت "هي ع

الكالم على ما ينبغى فإذا أتى بأشياء يف صدر طالمه أتى بأضداها يف عجزه على 

١٠١ص: البديعية،صورحممد،حفىنشرف،٦٩
٥٠سورة النمل ٧٠
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الرتتيب حبيث يقابل األول باألول والثاىن بالثاىن الحيرم من ذلك شيئا يف املخالف 
.٧٤واملوافق"

: ٧٥ويف رأى ابن أيب إلصبع الفرق بني املطابقة واملقابلة من وجهني
ول: أن املطابقة التكون إال باجلمع بني ضدين واملقابلة تكون باجلمع بني أربعة األ

أضداد: ضدان يف صدر الكالم وضدان يف عجزه وتبلغ إىل اجلمع بني 
عشرة أضداد: مخسة يف الصدر ومخسة يف عجزه.

الثاىن: أن املطابقة التكون إال باألضداد واملقابلة تكون باألضداد وبغري األضداد.
انتقلت إىل العصر احلديث من العلماء يف كتبهم:مث

قال أمحد اهلامشى يف كتابه جواهر البالغة "هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو 
.٧٦معان متوافقة مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب"

.٧٧وقال املراغى "ومن الطباق نوع خيص باسم املقابلة"
ضحة "املقابلة أن يؤتى مبعنيني أو أكثر مث قال على اجلارم يف كتابه بالغة الوا

.٧٨مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب"
رأى عند الباحث كما قال على جارم يف منح التعريف عن مفهوم املقابلة الو 

"هي أن يؤتى مبعنيني أو أكثر مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الرتتيب".
:٧٩ويأتى املقابلة على أنواع منها

يبكواولقلياليضحكوابإثنني، كقوله تعاىل: فلمقابلة إثنني )١
٨٠.كثريا
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فقابل بني يضحكوا وبيكوا، قليال وكثريا.
عليهمحيرمو الطيباتهلمحيلّ مقابلة ثالثة بثالثة، كقوله تعاىل: و )٢

.٨١اخلبائث
فقابل بني حيل وحيرم، هلم وعليهم، طيبات وخبائث.

وصّدق اتقىو عطىأمقابلم أربعة بأربعة، كقوله تعاىل: فأّما من )٣
كّذب باحلسىنو استغىنو خبلوأما من فسينسره لليسرىباحلسىن

.٨٢فسنيسره للعسرى
فقابل بني أعطى وخبل، اتقى واستغىن، صّدق وكّذب، يّسره 

لليسرى ويّسره للعسرى.
مقابلة مخسة خبمسة، كقوله الشاعر:)٤

مكتتمالليلديلحتتطائر# و مستهرالصبحخدفوقبواطئ
بني بواطئ وطائر، فوق وحتت، خّد وديل، الصبح والليل، فقابل

مستهر ومكتتم.

المدحيفُ عرِ تَ .٦
. واصطالحا كما تقدمكره هو الثناء على ذي ٨٣املدح لغة أحسن الثناء وضد الذم

شأن مبا يستحسن من األخالق النفسية، كرجاحة العقل والعدل والعفة والشجاعة، وأن 
قومه، وتعداد حماسنه اخللقية كاجلمال وبسطة اجلسم، وساع هذه الصفات عريقة فيه ويف 

املدح عند ما ابتذل الشعر واختده الشعراء مهنة.
عرف رها تناوال عند شعراء العربية منذاملدح فن عريق من فنون الشعر العرىب، وأكث

الشعر العرىب على صورته املعروفة، فيه تبارى السعراء وتفاضلوا، وفيه كان معاشيهم.
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كان كبار الشعراء ميزجون املدح باملعاين السامية واألهداف النيلة، ويشبعونه 
املشاعر الطيبة الطاهرة، منها مدحهم على أشخاص الزعماء والعلماء واألحباء، بل مل 
يكون مقصورا على ذلك، بل مدحوا املساجد واملعامل وحنوها، وميدحوا خوفا من بطش 

اسي، وميدحوا لسبب ديين، كما معروف يف مدح آل أو اتقاء الشر، أومدحوا لسبب سي
البيت ومدح بعض رؤساء املذاهب الدينية، ورمبا مدحوا إلعجابه باملمدوح فقط دون أن 

.٨٤يطمح من وراء مدحه إىل مال أو جزاء
واملدح هو غرض من أغراض الشعر، ومن أو سعها انتشارا يف عصور األدب العرىب 

ل تعبري عن إعجاب املادح بصفات مثالية، ومزايا إنسانية على االطالق، واملدح يف األص
رفيعة، يتجلى يف مآثر قوم، أو يف مآتى أمة من األمم، وشعب من الشعوب. وأفضل 
املدح ما صدر عن صدق عاطفة، وحقيقة واقعة، اليكذب فيه الشاعر، وال يبالغ طمعا 

.٨٥بكسب يناله، ومكانة يسعى إلليها
ملدح يف كل ألشكاله واجتاهاته. وقلما جند شاعرا عربيا وقد عرف الشعر العرىب ا

ليس له قصائد يف املدح، أو أبيات متفرقات، كما أوشك أن يكون لقصائد املدح منهج 
مرسوم الحياد عنه، يستهله الشاعر مبقدمة يف الوقوف على األطالل، أو بالغزل، ووصف 

ذاجلاهلية إىل عصور املتأخرة، يف النقة اليت تقّله إىل مكان املمدوح، الذي تشعَّت، من
دروب املديح الصادق املخلص، واملدح التسُّّيب املتزّلف، متجيدا ملآثر شخص، زإعجابا 
بفضائل قوم. كما تّشعب يف مسالك املديح السياسي، واملديح املفنصر على صفات 

.٨٦املمدوح الشخصية والذاتية، أو امري، أو خلفية
وأصدق من مدح من الشعراء، وأقدمهم، زهري بن أيب سلمى الشاعر اجلاهلى 

م) الذي أعجب النقاد والبالغيون القدماء بطريقته ألنه ((كان ال ميدحه امراء ٦٢٧(
إال مبا فيه))، ومل يتخذ املدح رغبة يف نوال، أو خشية من عقاب. وكانت مدائحه 
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ة، وصياغة حلكم سائرة، وتزكيًة لفضائل إعجابا بصفات نادرة، وتقديرا لصفات بارز 
الكرم وإحالل السالم والوئام بني القبائل املتحاربة، واألقوام املتناخرة، فأجاد يف شعره، 

.٨٧وافاد يف حكمه، وأخلص يف مدحه، وقد شهد هو نفسه على طبيعة مدحه
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