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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

 المبحث األول: لمحة عن ابن زيدون
 ترجمة ابن زيدون .1

هشوور بببن زددكف  كلد برطبب  ىو أبو الوليد أمحد بن عبد اهلل ادلخزكمي ادل
ق( يف خالف  ىهشبـ بن احلكم الثبين  أبوه فريو من سالل  بين  ّْٗـ )۰۱َّسن  

   ككبف كالده نهشأ يف بيئ  مثرفكبف ابن زددكف زعيم الفئ  الرطببي    سلزـك الرطشيٌن.
 بيٌن  فتثرف ثربف فروبئوب  فأحضط لو األدببء كادلط من كجوبء قطبب  كأغنيبئوب ك 

عبلي   كنظم الهشعط ببكطا  فبزغ بدره يف مسبء قطبب  ككبنت لو فيوب صوالت 
   ُ كجوالت.

إىل السػنن  كدلػب ككبف مرطبب من أيب احلـز بن جوور  مث دفعت بػو الدسػبئ  
مل ذبده قصبئد االعتذار فػٌط مػن سػننو مث ا صػيب بػأيب الوليػد بػن جوػور  الػذم  سػ م 

 حبػو عػن دتسػ   ع ػػواحلكػم بعػد مػوت أبيػػو  فنع ػو كزدػطه كسػػفًنه لػدل ادل ػوؾ  
 عبٌػبد بػن ببدلعتضػد ا صػيب إىل قطببػ . مث حبػو  فعػبد مػن السػفط زاد ببألسػفبر  كلكػن

  إشػبي ي يف  األحػواؿ اضػرطبت حػى برطببػ  معػو عتمػد  كبرػيادل شػبي ي   كابنػوإ أمػًن
ككػبف شػبعطنب مطدضػب فبشػتدت  لتوػدئتوب  زدػدكف كابػن احلبجػ  كلػده ادلعتمػد فأرسػيب

  ِق(.ّْٔـ )ََُٕع يو كبأة احلم  ك ويف يف إشبي ي  كدفن فيوب سن  
                                                           

ّ  )رئي  قسم ال غ  العطبي : جبمع  الطببط الوبين  رلووؿ السن (  ص. الفنٌ البالغي يف نوني  ابن زددكفآمبؿ موس  زلمد نور    ُ  
  ِ ِْٕ.   )دار الفكط  اجلزء األكؿ  رلووؿ السن (  صجواىط األدبأمحد اذلبمشي   
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األمػوم   النبصػطم  اخل يفػ  الػطمحن عبػد بػن زلمػد بنػت بػوالدة دك ػف كػبف
كاأللبػبب   الر ػوب زبػت   حبيث ادلسمع كالرطؼ كالظطؼ  ك تييم األدب من ككبنت
 رل سػوب م ترػ  مغنيػ   جع ػت رليػدة كشػبعطة .الهشػببب أخػالؽ إىل الهشػي  ك عيػد
 أىػيب زلبسػن يف بب )الػذخًنةكتػ صػبح  بسػبـ ابػن األدب. درػوؿ كأىػيب الهشػعطاء

 جليػبد م عبػب ادلصػط  كفنبؤىػب ألحػطار منتػدل رل سػوب برطببػ  كػبف" :كالدة اجلزدػطة( يف
 كالكتػبب أفػطاد الهشػعطاء ضػوء غٌطاػب  كدتوبلػ  إىل األدب أىػيب كالنثػط  دػىٍعهشػو الػنظم
  عهشطاب". حالكة ع  

   كذىبػتأسػبباب يف احمل  ػوف اخت ػف جفػوة كزلبوبتػو الهشػبعط بػٌن ككقعػت
عبػدكس   بػن عػبمط أبػو حبوػب يف كدا جددػدا  فنبفسػو ك ػطـك حملبواػب   كيػد احملبوبػ 
 لسػبف  كانتربمػب كػيب ع ػ  أضحوك  اذلزلي   كجع و رسبلتو يف زددكف ابن ىنبه الذم
 ف ػم دػزؿ"  كسػننو  زدػدكف ابػن ع ػ  حفيظتػو أثػبر حػى األمػًن كبػٌن بينػو سػع  منػو
 إليوػب كتػ  زليبىػب  عنػو لريبىػب  كحنبػت مػن دػئ  ف مػب فيتعػذر  كالدة دنػو دػطـك

 مب أنو غهشيو كدع موب الذم ببخلر  فطاقوب عن كدىب  كدعتذر كدؤكد عودىب  دستدمي
 اإلبػداع يف ضػطبت قصػيدة كىػي مجػط  مػن ضػ وعو يف مػب خبػب خبمػط  كال عنوػب سػال

 .اجلوم " كابن حبي  عنو قصط منزعب كنزعت ككىم  خببط يف كيب بسوم  كب عت
 
 
 
 



 

01 
 

 األعمال األدبية .2
عنػػػواف الرصػػػيدة )غػػػزؿ كببيعػػػ (: أضػػػح  التنػػػبئي بػػػددال مػػػن  ػػػدانينب  الػػػوبن 

احلبي   قػطض ال شػفبع   السػالـ إىل الغػطب  ادل ػوؿ ادلت ػوف  ادلعػبذدط فنػوف  كجوػ  

شػػػػبفعي  ال فرػػػػط دسػػػػط كال أضػػػػح   دػػػػب نبئمػػػػب  عػػػػط ككرد  ق ػػػػ  مجػػػػبد  ىػػػػيب دػػػػدفع 

أفػدم احلبيػ   كمػب  هشػبء  خ ػ، عػذب  قطببػ  الغػطاء  الردر؟  أدػو حهشػين الزمػبف؟  

سػػالـ الػػوداع  لػػو كنػػت كاجػػدة  سػػالـ ع ػػ    ػػ  ادليػػبددن  ق ػػ  ال بتػػوب  الػػدموع 

الهشواىد  أنت مواله  فددت   أنت كيب النػبس  التفػبا اخلمػطٌم  إسػم احلبيػ   راحػ  

  رضػيت كعذاب  أردد كال أراد  استودع اهلل  عتػ  كاسػتعتبب  دػب مسػتخفب بعبشػريو

جبور مب لكيت  جسم من ادلبء  س ين حيبيت  كفط كإديبف  ضطب احلبي   اذلػول رؽ  

ميػػداف الر ػػ   ال صػػأ كال دػػأس  أرجػػوؾ ل عتػػز  زىػػد يف غػػًن زاىػػد  عػػبدة التنػػيٌن  

أفضيب من الهشم   قب ػ  ادلسػواؾ  مػب ذنػا أنػب  مػب شػئت فبصػنعي  مػن دػطحم  مجػطة 

  سط احلسػن  مػب شػئت فبصػنعو  دػب ليتػين  لػو كػبف احلسد  دب لييب بيب  احمل  الرنوع

كغػػًن ذلػػػ . كقصػػيدة الهشػػػكول ىػػو أػػػطا الػػػدىط كدأسػػو  شػػػ  ادلػػزار  الػػػنف  احلػػػطة  

حػػذار حػػذار  إف درػػيب ليػػيب. كقصػػيدة مػػدا كرثػػبء ىػػو م ػػ  دسػػوس الػػدىط  بهشػػطاؾ 
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عيد  إدوب أبب عبد اهلل  أشبرا معىن اجملد  أقب ت نعمبؾ  أنب سيف  الصدلء  شكط 

 زاء. كع

 شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"  .3
لع  احل  دكرا خرًنا يف ىو الهشعط من الهشعط النوني  البن زددكف. فيوب 

حيبة الهشبعط كيف   ودن فيو  كدلب كبف  ع ، الهشبعط بوالدة قد أذلمو أركع مب صبغ  
أمًنه  من الهشعط  فضال عن أنو خ ، لو خصومب أقودبء شوىوا العالقبت بينو كبٌن 

كأف حوا يف دسبئسوم حى ألر  بو األمًن يف السنن  فرد رأدنب أف نٌ ر  ضوءا ع   
 درج ىذه العببف  الهشبوب   كمب مطت بو من أبوار  كلكننب ذب  أف نتردـ بك م  

  ّعن شخصي  حبيبتو  كهشف عن نفسيتوب كمب  فور بو من بواعث كنزكات.
  فيو  تن   قوة عببف  من نوع الغزؿ الوفبء ف ككالدة فوييف شعط ابن زددك 

الهشبعط  كىي عببف   رتجع بٌن الهشكول كالعتبب كاألمل  كالذكطل كاحلنٌن كالطجبء. 
كدبدك الهشبعط يف غزلو نبقمب ع   الوشبة حبقدا ع   الدىط. كالالفت يف غزؿ ابن 

كف  كيف شعطه بعبم   مي   إىل ادلببلغ  اليت ىدؼ منوب التأثًن يف السبمع كربطدكو زدد
 ْالعوابف.
 
 

                                                           
  ّ ِٗـ(  ص. ُٕٓٗ)هنض  مصط:    وددواف ابن زددكف كرسبئ ع ي عبد العظيم   
ُٔ  ص. ددوافدوسف    ْ  



 

03 
 

 المبحث الثاني: لمحة علم البالغة

 مفهوم علم البالغة  .1
كالبالغػ  يف اإلصػػرالا  أددػ  ادلعػػىن اجل يػػيب  ٓالبالغػ  لغػػ  الوصػوؿ كاإلنتوػػبء.

كػػيب كػػالـ   ذلػػب يف الػػنف  أثػػط خػػالب  مػػع مالئمػػ   كاضػػحب بعبػػبرة صػػحيح  فصػػيح 
 ٔل موبن الذم دربؿ فيو  كاألشخبص الذدن خيبببوف.

 دلعبين كع م البيبف كع م البددع.ك نرسم البالغ  إىل ثالث  فنوف ىي ع م ا
 مفهوم علم البديع  .2

ع م البددع لغ  ىو ادلخرتع ادلوجد ع   غًن مثبؿ سبب،  كىو مأخوذ من 
البددع فعييب دبعىن ميفعىيب أك دبعىن  ٕقوذلم بدع الهشئ  كأبدعو اخرتعو ال ع   مثبؿ.

 مفعوؿ  كدأيت البددع دبعىن اسم الفبعيب. 
يف قولو  عبىل:" بىًدٍدعي السَّموىاًت كىاألىٍرًض"
 أل مبدعوب.  ٖ

ع م البددع كاصرالحب ىو ع م دٍعطؼ بو الوجوه  كجوه التحسٌن أسبلي  
مع وم  كضعت لنزدٌن الكالـ ك نميرو. كربسٌن الكالـ بع م  ادلعبين كالبيبف  كبطؽ

"ذا  " كبع م البددع "عطض ". كادلزادب اليت  زدد الكالـ حسنب كبالكة ك كسوه ابء 
 كركنرب بعد مرببرتو دلرتض  احلبؿ ككضوا داللتو ع   ادلطاد. 

 

                                                           
ِٖي   رلووؿ السن (  ص. لبنبف: دار الكتبب العبدل -)بًنكت  جواىط البالغ أمحد اذلبشي    ٓ  
ٖادلعبرؼ  رلووؿ السن (  ص. )مصط: دار   البالغ  الواضح  البيبف ادلعبين البددعع   اجلبـر كمصرف  أمٌن    ٔ  
ِٖٔ  ص.  جواىط البالغأمحد اذلبشي    ٕ  
ُُٕالرطآف الكطمي  سورة البرطة اآلد    ٖ  
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 علم البديع أنواع  .3
 ٗ:كدنرسم ع م البددع ع   قسمٌن

احملسػػػػنبت ادلعنودػػػػ   كىػػػػي الػػػػيت دكػػػػوف التحسػػػػٌن اػػػػب راجعػػػػب إىل ادلعػػػػىن أكال  (1
بػٌن دسػٌط كببلذات  كإف كبف بعضوب قد دفيد ربسٌن. ال فػ  أدضػب كبلربػبؽ 

كعالمتوػػب أنػػو لػػو  َُ.كدع ػػن يف قولػػو  ع ػػ : " دػىٍع ىػػمي مىػػب ديًسػػطيٍكفى كىمىػػب دػيٍعً نػيػػٍوفى "
غػػًن ال فػػ  دبػػب دطادفػػو فريػػيب مث ػػو: " دع ػػم مػػب خيفػػوف كمػػب دظوػػطكف  مل دتغػػًن 

 احملسن ادلذكور. 
لتحسٌن اب راجعب إىل ال ف  أصبل  كإف احملسنبت ال فظي   كىي اليت دكوف ا (2

ػػػبعى ي  حسػػنت ادلعػػىن أحيبنػػب  بعػػػب. كبجلنػػبس يف قولػػو  عػػػبىل: " كىدػىػػٍوـى  ػىريػػٍوـي السَّ
ػػػبعى و. ػػػطى سى دػيٍرًسػػػمي اجمٍلطًميػػػٍوفى مىػػػبلىًبثػيٍوا غىيػٍ

 فبلسػػػبع  األكؿ دػػػـو الريبمػػػ  كالسػػػبع  ُُ
 السبعبت الزمني . الثبني  كاحدة 

 وأنواعها   المبحث الثالث: لمحة المحسنات اللفظية

ربسينب فوو أل -نحيسٌ -نحسٌ زلٌسن كىو من فعيب احملسنبت ال فظي  مجع من 
ال فظي  . كأمبزدن  كجع و حسنب. كأمب األلف كالتبء فيو فدالل  ع   مجع ادلؤنث السبمل

                                                           
  ُّٗـ(  ص. ُُٕٗلبنبف: دار الكت  الع مي   الربع  الطابع   -  )بًنكتع ـو البالغ  البيبف كادلعبين كالبددعأمحد مصرف  ادلطاغي   ٗ

ٕٕالرطآف الكطمي  سورة البرطة اآلد    َُ  
  ُُ ٓٓالرطآف الكطمي  سورة الطـك اآلد   
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كمعنوب يف اإلصرالح  ىي اليت  ُِ.لفظب  كاليبء فيو دبء النسب -د ف -من فعيب لف 
  ُّ كوف التحسٌن اب راجعب اىل ال ف  أصبل  كإف حسنت ادلعىن أحيبنب  بعب.

 أنواع احملسنبت ال فظي   نرسم إىل ثالث  أقسبـ ىي:

 اجلنبس 
 السنع 
  اإلقتببس 

من     أنواع احملسنبت ال فظي  الببحث  اف  بٌن أنواع احملسنبت ال فظي  كىي 
وف ببحثب يف ىذا البحث لتعمي، معطف  حسن اجلنبس كالسنع كاإلقتببس الذم دك

 األلفبظ من النبحي  ال فظي . 
 الجناس  .1

كل ننبس ىو  ُْاجلنبس ىو أف دتهشببو ال فظبف يف النر  كخيت فبف يف ادلعىن.
كثًنة كمب قبؿ صبح  ع ـو البالغ  البيبف  كادلعىن  كالبددع: إف اجلنبس   أقسبـ

  .اجلنبس غًن التبـدنرسم إىل قسمٌن: اجلنبس التبـ ك 
  الجناس التام .أ

اجلنبس التبـ ىو مب ا ف، فيو ال فظبف يف أربع  أشيبء  كىي: نوع 
  ُٓاحلطكؼ كعددىب كىيئباب ك ط يبوب مع اختالؼ يف ادلعىن.

                                                           
  ُِ ِٕٕـ(  الربع  احلبدد  كاألربعوف  ص. ََِٓ  )بًنكت: ادلكتب  الهشطقي   ادلنند يف ال غ  كاألعالـلود  مع وؼ   
  ُّ  ُّٗـ(  ص. ُُٕٗ  )بًنكت: دار الكت  الع مي   الربع  الطابع   كالبددع ع ـو البالغ  البيبف كادلعبينأمحد مصرف  ادلطاغي   
ِٓٔ)دار ادلعبرؼ: رلووؿ السن (  ص. البالغ  الواضح  البيبف كادلعبين كالبددع  ع ي اجلبـر كمصرف  أمٌن    ُْ  
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كىذا النوع من اجلنبس دنرسم بدكره إىل نوعبف اجلنبس التبـ: 
  :اجلنبس التبـ ادلفطد كاجلنبس التبـ ادلطك   كىي

 مفرد جناس تام  (أ
 شلبثيب  جنبس  بـ مفطد  (1

رت فيو الك متبف ادلتنبنسبف يف نوع األحطؼ جنبس ادلمبثيب ىو مبا ف
كعددىب كىيئباب ك ط يبوب  ككبنتب من نوع كاحد من أنواع الك م   امسٌن أك 

  ُٔفع ٌن أك حطفٌن.

 كمن األمث   اجلنبس التبـ ادلمبثيب بٌن امسٌن  قبؿ  عبىل:  -

كذال  كبنوا   سبع درسم اجملطموف مب لبثوا غًن  السبع "كدـو  رـو 
  ُٕدؤفكوف".

" سبع  "  كمهب امسبف. فبجلنبس يف ىذا ادلثبؿ ىو بٌن " السبع  " ك
 . "الثبين دبعىن " الوقت ـ الريبم  "  ك األكؿ دبعىن " دو 

 :كمن األمث   اجلنبس التبـ ادلمبثيب بٌن الفع ٌن  قوذلم -

  ببذلينبء فال دكيب". دضطبببلبيداء فال دضيب  ك  دضطب"فالف 

                                                                                                                                                                      
  ُٓ َِّلبنبف: دار الكتبب العبدلي   رلووؿ السن (  ص.  -)بًنكت  جواىط البالغ اذلبشي   أمحد 
 ِّٔ. ـ(  صُُٕٗلبنبف: دار الكت  الع مي    –  )بًنكت شطا عرود اجلمبف يف ادلعبين كالبيبفجالؿ الددن عبد الطمحن بن أيب بكط السيوبي    ُٔ

ٓٓالرطآف الكطمي  سورة الطـك اآلد    ُٕ  
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فبجلنبس يف ىذا ادلثبؿ ىو بٌن " دضطب " ك " دضطب "  كمهب الفع ٌن. 
  ." احلميب ع   األعداء" الثبين دبعىناألكؿ دبعىن " قرع ادلسبف  "  ك 

  :كمن األمث   اجلنبس التبـ ادلمبثيب بٌن حطفٌن -
 دنزؿ صيفب".  قددنزؿ ادلرط شتبء ك  قد"

عىن " فبجلنبس يف ىذا ادلثبؿ " قد " ك " قد "  كمهب حطفٌن. األكؿ دب
  .الثبين دبعىن " ل تر ييب "ل تكثًن "  ك 

 مستوىف  مفطد بـ جنبس   (2
ب ا فرت فيو الك متبف يف نوع األحطؼ كعددىب جنبس ادلستوىف ىو م

كىيئباب ك ط يبوب كخت فب يف نوع الك م   بأف  كوف إحدمهب فعال كألخطل 
أك اخت ف ال فظبف  .امسب  أك حطفب كاألخطل امسب  أك حطفب كاألخطل فعال

  ُٖمن نوعٌن كبسم ك فعيب  أك حطؼ.
  :كمن األمث   اجلنبس التبـ ادلستوىف بٌن اإلسم كالفعيب قوؿ الهشعط -

 ف م دكن# إىل رٌد أمطاهلل فيو سبييب".  ليحيب حيي"كمسيتو 

فبجلنػػبس يف ىػػذا ادلثػػبؿ " حيػػي " ك " حييػػب "  كمهػػب اجلنػػبس التػػبـ ادلسػػتوىف 
  .ُٗالثبين دبعىن " فعيب"ؿ دبعىن " اسم "  ك األك بٌن اإلسم كالفعيب. 

 
                                                           

َُِالمي لًنببدب قددطم: رلووؿ السن (  ص.   )اإلساجلوىط ادلكنوفعبد الطمحن بن زلمد األخضطم    ُٖ  
(  ص. ـ۱۱۰۰الربىطة: مؤسس  ادلختبر ل نهشط كالتوزدع   -)مددن  نصط ع م البددع  دراس   برحي  كفني  ألصوؿ البالغ  كمسبئيب البددع  بسيوين عبد الفتبا فيود   ُٗ

ِّٕ  
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  :كمن األمث   اجلنبس التبـ ادلستوىف بٌن احلطؼ كاالسم -

 أسنبين".  يفحفطة فسررت من  يف "ىودت

ادلسػػتوىف بػػٌن  فبجلنػػبس يف ىػػذا ادلثػػبؿ " يف " ك " يف "  كمهػػب اجلنػػبس التػػبـ
 الثػػػبين دبعػػػىن "اسػػػماحلػػػطؼ كاالسػػػم. األكؿ حػػػطؼ دبعػػػىن "حػػػطؼ جػػػط "  ك 

ـه(  ". )فىب

  :كمن األمث   اجلنبس التبـ ادلستوىف بٌن فعيب كاحلطؼ  منو قوؿ الهشبعط -
 أنو مب زاؿ يف الهشعط شبددب". ع  مل الهشعط فنأة # صلمو يف عب "عال

بـ ادلستوىف فبجلنبس يف ىذا ادلثبؿ " عال " ك " ع   "  كمهب اجلنبس الت
الثبين حطؼ دبعىن " ار فع "  ك األكؿ فعيب دبعىن " بٌن فعيب كاحلطؼ. 

  َِحطؼ جط ".

  مركبجناس تام   (ب

ٌن مطكبػػب أك أحػػدمهب مطكبػػب كاألخػػط مفػػطدا. ىػػو مػػب كػػبف كػػيب لفػػ  مػػن لفظػػ
  :أقسبـ أربع كىذ النوع دنرسم إىل 

 كالمهب مطك  )م ف،(  (1
 ىي اف دكوف ال فظبف ادلتنبنسبف مطكبب. كمثيب يف ىذا اجلنبس:

 " اراؽ دمي أرل قدمي" إىل حتف  مش قدمي # 
                                                           

ِْٕنف  ادلطجع  ص.   َِ  
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 أرل قػػػػػػػدمي " ك " اراؽ دمػػػػػػػي ". ألف ال فظػػػػػػػٌنفبجلنػػػػػػػبس يف ىػػػػػػػذا ادلثػػػػػػػبؿ " 
ادلتنبنسػػػػٌن كالمهػػػػب مطكػػػػ . األكؿ دبعػػػػىن " ارلمبقػػػػدـمبم " كالثػػػػبين دبعػػػػىن " 

 اراؽمبدـمبم ".
 أحدمهب مطك  (2

ال فظػػػٌن ادلتنبنسػػػٌن احػػػد مهػػػب مطكػػػ  مػػػن اآلخػػػط مفػػػطد. ىػػػي اف دكػػػوف احػػػد 
 كمثيب يف ىذا اجلنبس كروؿ أيب الفتح البستين:

 ".  ذاىب # فدعو فدكلتو  ذاىب " إذا م   مل دكن 

جنػبس أحػدمهب مطكػ   ىػو "ذاىب   " ك " ذاىب   ىذا ادلثبؿ قوؿ "فبجلنبس يف
اسػػػم الثبنيػػػ  دبعػػػىن " ذاىبػػػ  " ك  ذامب ىبػػػ ه ذىددػػػ ألف ذاىبػػػ  األكىل دبعػػػىن " 

" كىػػو مفػػطد كاألكىل مطكػػ  مػػع ا فرومػػب يف  ذاىبػػ -دػػذى -فبعػػيب عػػن ذىػػ 
 اخل .

 م متهشببومرطكف أ (3
 مػع ا فػبؽ ال فظػٌن يف اخلػ . ىي مب كبف ال ف  ادلطك  فيو مطكبب مػن ك متػٌن

 كمثيب يف ىذا اجلنبس: 
 " كسبئال # كامجع فواض و  لددو كسبئالقف ببلبب فضيب اإللو " 

م " ك " كسبئال ". ىو جنبس مرػطكف أ فبجلنبس يف ىذا ادلثبؿ قوؿ " كسبئال
األكؿ دبعػػػىن "  متهشػػػببو  ألف ال فظػػػٌن ادلتنبنسػػػٌن مطكبػػػب مػػػع ا فبقػػػ  يف اخلػػػ .

 كالثبين دبعىن " مجع من كسي   ". م فبعيب من سأؿ(كمب سبئيب )اس
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 طكؽمف (4
ىي مب كبف ال فظبف ادلتنبنسبف مطكببف فيو من ك متٌن مع اخػتالؼ ال فظػٌن 

 يف اخل . كمثيب يف ىذا اجلنبس:
 امطاضكاحد # لكن يب عدة  دبفومي مبيب مطض

 أـ راض كلست ادرم مع ذاك و # أسبخ  موالل
وؿ " امػػػػػػػطاض " ك " أـ راض ". ألف ال فظػػػػػػػػٌن فبجلنػػػػػػػبس يف ىػػػػػػػذا ادلثػػػػػػػػبؿ قػػػػػػػ

ادلتنبنسػػػٌن مطكبػػػب مػػػع اخػػػتالؼ يف اخلػػػ . األكؿ دبعػػػىن " مجػػػع مػػػن مػػػطض " 
 دطض (.-كالثبين دبعىن " أـمبراض )اسم فبعيب من رضي

 الجناس غير التام    .ب

اجلنبس غًن التبـ ىو مب اخت ف فيو ال فظبف يف كاحد من الهشطكط األربع  
أك مب اخت ف فيو ال فظبف يف كاحد من األمور األربعػ   .نبس  بـاليت ذكطت يف اجل

 كىي:  ُِادلتردم .

 اإلختالؼ يف نوع احلطكؼ ) ادلضبرع أك الالح، ( (أ

رتط االٌ دكػػػوف اإلخػػػتالؼ بػػػأكثط مػػػن أف اخػػػتالؼ يف نػػػوع احلػػػطكؼ اشػػػ
  :احلطكؼ  كذل  ع   كجوٌن

 

                                                           
ِٔـ(  ص. ََِٔإندكنيسيب: الربع  اجلددد   -فونورككو -  )كونتورالبالغ  يف ع م البيبفقسم ادلنوج الدراسي    ُِ  
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 اجلنبس غًن التبـ ادلضبرع  (1
اجلنبس ادلضبرع ىو مب كبف احلطفبف ال ذاف كقع فيومب االختالؼ 

 ِِمتربربٌن يف ادلخطج.
 أمب يف األٌكؿ  كروؿ احلطدطم: -

 "ببم كبطد،  دام "بيىن كبٌن كىن لي    

طكؼ " ك " ببم  ". مهب سلت فبف يف احد احل " دام  فبجلنبس يف الك متٌن
 ". إال اهنب مربرببف يف ادلخطج ألف حطؼ " الداؿ " ك " الربء 

 في قولو  عبىل:فأمب يف الوس   

 ِّعنو" دنأكفعنو ك  دنووف"كىم 
 " دنووف " ك حطؼ اذلمزة يف " دنأكف " مهب سلت فبف يف فبجلنبس يف الك متٌن

 احلطكؼ غًن اهنب متربرببف يف ادلخطج.احد 
 س م:  كروؿ النا ص   اهلل ع يو ك ًنأمب يف اآلخ -

 إىل دـو الريبم ".  اخلًنمعردة يف نواصيوب  اخلييب"
فبجلنبس يف الك متبف " اخلييب " ك " اخلييب ". كحطؼ الالـ يف "اخلييب" 
كحطؼ الطاء يف "اخلًن" كالمهب يف اخل  متسبكدب كيف ادلخطج  لكن سلت فبف يف 

 احلطكؼ.
                                                           

(  ـ۱۱۰۰الربىطة: مؤسس  ادلختبر ل نهشط كالتوزدع   -ددن  نصط  )مدراس   برحي  كفني  ألصوؿ البالغ  كمسبئيب البددع :ع م البددع بسيوين عبد الفتبا فيود    ِِ
 ِٕٕص. 

ِٔالرطآف الكطمي  سورة األنعبـ اآلد    ِّ  
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 اجلنبس غًن التبـ الالح،  (2

بف ال ذاف كقع فيومب االختالؼ اجلنبس الالح، ىو مب كبف احلطف
 ِْمتببعددن يف ادلخطج.

 قولو  عبىل:ففي أمب يف األٌكؿ   -
  ِٓ".دلزة مهزة"كديب ٌلكيب 

احلطكؼ  احد ك " دلزة ". مهب سلت فبف يف " مهزة " فبجلنبس يف الك متٌن
 كدسم  اجلنبس غًن التبـ الالح،. "اذلبء" كحطؼ "الالـ". 

 قولو  عبىل:ففي أمب يف الوس    -
 ِٔ".لهشدددكانو حل  اخلًن  لهشويد"كإنو ع   ذال  

احلطكؼ احد سلت فبف يف   " شويد " ك " شددد ". مهبفبجلنبس يف الك متٌن
كدسم   ."اذلبء" يف ال ف  " شويد " كحطؼ " الداؿ " يف ال ف  " شددد "

 اجلنبس غًن التبـ الالح،.
 في قولو  عبىل:ف  ًنأمب يف اآلخ  -

 ِٕأك اخلوؼ اذاعوابو". األمنمن  أمط"كإذا جبء ىم 

                                                           
ِِّـ(  ص. َُِْلبنبف: دار الكتبب العبدلي    -)بًنكت  جواىط البالغ أمحد اذلبشي    ِْ  
۰الرطآف الكطمي  سورة اذلمزة اآلد    ِٓ  
  ِٔ ٖ-ٕالرطآف الكطمي  سورة العبددبت اآلد   
  ۲ٖالرطأف الكطمي  سورة النسبء اآلد   ِٕ
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احلطكؼ "  احد أمط " ك " أمن ". مهب سلت فبف يف " فبجلنبس يف الك متٌن
كدسم   .الطاء " يف ال ف  " أمط " كحطؼ " النوف " يف ال ف  " أمن "

 اجلنبس غًن التبـ الالح،.
 اإلختالؼ يف ىيئ  احلطكؼ ) احملطؼ (  (ب

ىيئ  احلطكؼ. كاالختالؼ يف  و ال فظبففي اجلنبس احملطؼ ىو مب اخت ف
 ِٖفر .قد دكوف يف احلطك  

 كمب يف قولو  عبىل:  -

  ِٗ".اٍلميٍنذىرًٍدنى . فىبٍنظيٍط كىٍيفى كىبفى عًربى ي ميٍنًذرًٍدنى " كىلىرىٍد أىٍرسىٍ نىب ًفٍيًوٍم 

 كقوؿ الطسوؿ ص   اهلل ع يو كس م: -

ٍ ًري" ال وم أحسنت   " خي يًريفأحسن  خى

 كقوذلم: -
 " الهشٍِّطؾً  شىطىؾي " اىٍلًبٍدعى ي 

 اإلختالؼ يف عدد احلطكؼ ) النبقص ( (ج

كدسػػم   ف فيػػو ال فظػػبف يف عػػدد األحػػطؼ اجلنػػبس النػػبقص ىػػو مػػب اخت ػػ
 َّاآلخط حطفب أك حطفٌن. نبقصب  ألف أحد ال فظٌن دنرص عن

                                                           
         ّٓٓـ(  ص.ُُٕٗ)بًنكت: دار الكت  الع مي   الربع  الطابع  ع ـو البالغ أمحد مصرف  ادلطاغي   ِٖ

  ِٗ ّٕ-ِٕ  الرطأف الكطمي  سورة الصبفبت اآلد 
  ِٕٕص. ع م البددع  عبد الفتبا فيود   َّ



 

14 
 

 اجلنبس غًن التبـ ادلذٌديب  (1
 ُّفبألكؿ دكوف االختالؼ بأكثط من حطفٌن يف آخطه.

 فبدلذٌديب  كروؿ أيب سببٌـ: -

 ض #  صوؿ بأسيبؼ قواض قو  عواصمو  عواصو " ديٌدكف من أىددو 

لزدبدة فبجلنبس يف الك متبف " عواص " ك " عواصم ". ىو جنبس مذديب  
 حطؼ ميم يف ال ف  الثبين.

 اجلنبس غًن التبـ ادلطادؼ (2
  ِّىو مب كبف بزدبدة حطؼ يف األكؿ.

 كرولو  عبىل: -
 الذكط". رل  زلمد ع    ج  "

 " ج   " ك " رل   ". متوافربف بيب  زاد ادليم يف أكؿ تٌنفبجلنبس يف الك م
 ال ف .

 (  اإلختالؼ يف  ط ي  احلطكؼ ) الر   (د

ف الك متب مب اختالفت فيوس العك " كىو اجلنبس الر   كدسميو "جنب
 ّّيف  ط ي  احلطكؼ.

                                                           
 ِِّأمحد اذلبمشي  جواىط البالغ   ص.   ُّ

       ّٔٓ  ص. ع ـو البالغ مصرف  ادلطاغي    ِّ 
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 ق   الكيب (1

 ّْ  عك  اآلخط يف  ط ي  حطكفو ك وب.ٌنال فظ أحد ىو

 كمب يف قوذلم: -

ائًًو". حىٍتفي ألىٍكلًيىبئًًو  فػىٍتحه "حيسىبميوي   ألىٍعدى

فبجلنبس يف الك متبف " فػىٍتحه " ك " حىٍتفي ". كقد اخت فتب يف  ط ي  احلطفٌن 
 األكؿ كاألخط.

 ق   البعض (2

 ّٓكىو مب اختالفت فيو الك متبف يف  ط ي  بعض احلطكؼ.

 كمب يف قولو  عبىل:  -

ًإٍسطآًءديبى كىملٍى  ػىٍطقيٍ  قػىٍوىًل". بىىًن  بػىٌٍنى "ًإينٍِّ خىهًشٍيتي أىٍف  ػىريٍوؿى فػىطٍَّقتى 
ّٔ  

 " بٌن " ك " بين ". كقد اخت فتب يف  ط ي  احلطفٌن فبجلنبس يف الك متٌن
 األخًندن.

 
                                                                                                                                                                      

(  ـ۱۱۰۰الربىطة: مؤسس  ادلختبر ل نهشط كالتوزدع   -)مددن  نصط ئيب البددع  دراس   برحي  كفني  ألصوؿ البالغ  كمسب :ع م البددع بسيوين عبد الفتبا فيود    ّّ
   ِٕٗص. 
 ّْـ(  ص. ََِٖ عبد اهلل ادلدين  جددد الثالث  الفنوف يف شطا اجلواىط ادلكنوف اًفء الثبلث: ع م البددع  )مددن : مجيع احلروؽ زلفوظ    ّْ

َِٖنف  ادلطجع  ص.   ّٓ  
ْٗالرطآف الكطمي  سورة بو اآلد    ّٔ  



 

11 
 

 نبس نوعٌن:، البالغيوف ببجلحادل 

 اجلنبس اإلشتربؽ  (1
كىو أف أمع ال فظٌن اإلشتربؽ  دبعىن أف دطجع ال فظبف إىل أصيب كاحد يف 

  كيف النظم الكطمي ان كنثط  اجلنبس دكثط يف كالـ الردمبء شعطان ال غ . كىذا النوع من 
  ّٕكاحلددث الهشطدف كثًن منو.

 كمب يف قولو  عبىل:  -
ٍدًن الرىيًِّم ". " فىأىًقٍم كىٍجوى ى لً دِّ

ّٖ  
اجلنبس اإلشتربق   " أقم " ك " الرٌيم ". كدسم  يف  فبجلنبس يف الك متٌن

 ". ب مهشتربف من بٌن كيب " قبـ كاليريمألف كالمه
 اجلنبس شبو اإلشتربؽ (2

بو اإلشتربؽ كمعىن متهشبا  اإلشتربؽ دعىن أف دوجد كىو أف أمع ال فظٌن مب ش
يف ال ف  مجيع مب يف اآلخط من احلطكؼ أك أكثطىب  كلكن ال دطجعبف إىل أصيب 

 ّٗف شبيوببو.كاحد كمب يف اإلشتربؽ كلذا كب
 كمب يف قولو  عبىل:  -

" قىبؿى ًإينِّ لًعىمىً كيٍم ًمنى الرىبًلٌٍنى ".
َْ 

                                                           
-۱۸۱. (  ص ۱۱۰۰)الربىطة  عبد احلكيم الطفبعي  مددن  نصط  كفني  ألصوؿ البالغ  كمسبئيب البددع  دراس   برحي   :ع م البددع بسيوين عبد الفتبا فيود   ّٕ

۱۸۲  

ّْالرطأف الكطمي  سورة الٌطـك اآلد    ّٖ  
۱۸۲ـ(  ص. ۱َ۰۰)قبىطة: مؤسس  ادلختبر  الربع  الثبلث    ع م البددعبسيوين عبد الفتبا فيود    ّٗ  
۰ٔ۸الرطأف الكطمي  سورة الهشعطاء اآلد    َْ  
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". كدسم  يف اجلنبس شبو  لٌنب" قبؿ " ك " قفبجلنبس يف الك متٌن 
 اإلشتربؽ. ألف ال ف  " فربؿ " من الروؿ كال ف  " قبلٌن " من الربيل.

 السجع .2
السنع يف ال غ  الكالـ ادلرف   أك مواالة الكالـ ع   ركم كاحد  
كمجعو أسنبع كأسبجيع  كىو مب خوذ من سنع احلمبـ  كسنع احلمبـ ىو 

البالغ  ىو  وابؤ الفبص تٌن أك ىدد   ك طجيعو لصو و. كيف اإلصرالا 
 ُْالفواصيب ع   حطؼ كاحد أك ع   حطفٌن متربربٌن أك حطكؼ متربرب .

خط السنع  واف، الفبص تٌن يف احلطؼ األخًن  كأفض و مب كيف  عطدف آ
 سبكت فرطه. السنع ال خي و عن الفبص   كالفرطة. الفبص   ىي الك م  
األخًنة من الفرطة أك الرطدن . كالفرطة أك الرطدن  دبعىن كاحد كىي اجلم   اليت 

سنع لأقسبـ  كىي اأفض و مب  سبكت فرطه كىو ثالث   كأمب . نتوي ببلفبص  
فواحدا  وب الببحث  كاحد ادلتوازل  ستبينكالسنع ادلطصع كالسنع ادلرطؼ 
  كىو:

 مرطؼسنع  (1

  ِْكىو مب اخت فت فيو الفبص تبف أك الفواصيب كزنب  كا فرت.
 ادلثبؿ يف شعط ابن زددكف: -

 دػيبًٍكيػٍنىب أينٍسبن ًبريطٍاًًمي  قىٍد عىبدى #  ديٍضًحكينىبأىفَّ الزَّمىبفى الًَّذٍم مىب زىاؿي 
                                                           

(  ـ۱۱۰۰الربىطة: مؤسس  ادلختبر ل نهشط كالتوزدع   -)مددن  نصط دراس   برحي  كفني  ألصوؿ البالغ  كمسبئيب البددع   :ع م البددع بسيوين عبد الفتبا فيود   ُْ
 ِٖٗص. 
  ِِٗعبد الفتبا  ع م البددع  ص.   ِْ
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نىػػب" ك " ديٍضػػًحكينىب صلػػد لفػػ  السػػنًع يف ك متػػٌن "  ". كنػػوع السػػنع ىػػو  دػيٍبًكيػٍ
السػػػػػنع ادلرػػػػػطؼ  ألهنمػػػػػب متفرػػػػػبف يف الترفيػػػػػ  كسلت فػػػػػبف يف الػػػػػوزف. مػػػػػع أف 

لثػبين " " كا دػيٍفًع يػنى " ىػو " ديٍضػًحكينىب  رفيتومب ) ف مب ا ( ككزهنمب يف األكؿ " 
نىب  ". دػيٍفًعٍ نى " ىو "  دػيٍبًكيػٍ

 مطصع سنع  (2

 ّْكىو أف دكوف مب يف إحدل الرطدنتٌن من األلفبظ أك أكثطه يف الوزف كالترفي .

 كمب يف قولو  عبىل:   -

  ْْ.بٌسب"اجلببؿ  كبٌست. رٌجباألرض  رٌجت"إذا    

يف ىذه االد  سنع مطصع ألف فيوب ا فبؽ الفػبظ الفرػط ٌن يف الػوزف كالترفيػ . 
ىب ػػػبف "  ك " رٌجػػػب ك بٌسػػػب "رجػػػت ك بسػػػت" أربعػػػ  ك مػػػبتكا فػػػبؽ الػػػوزف يف 

 .الك متبف ع   كزف فعيب

 متوازلسنع  (3
 ْٓكىو مب ا فرت فيو الفبص تبف فر  كزنب ك رفي .

 دلثبؿ يف شعط ابن زددكف:ا -
 

                                                           
 ِِٗنف  ادلطجع  ص.   ّْ

ٓ-ْالرطآف الكطمي  سورة الواقع  اآلد    ْْ  
 ِّٗعبد الفتبا  ع م البددع  ص.   ْٓ
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ىبًفيػٍنىب  # كىنىببى عىٍن ًبٍيً  ليٍريىبنىب  ىدىاًنينىبأٍضحى  التػَّنىبًئيٍ بىددالن ًمٍن   ذبى

نىػػػب ". ك سػػػٌم  ببلسػػػنع  انًينىب " ك " ذبىىبًفيػٍ صلػػػد لفػػػ  السػػػنًع يف ك متػػػٌن "  ىػػػدى
 رفيتومب ) ف مب ألهنمب متفربف يف الوزف كالترفي . مع أٌف كزهنمب "  ػىفىبًعٍييبى " ك 

عنػػد الفرػػط ٌن ا (  كنػػوع السػػنع ىػػو السػػنع ادلتػػوازم  ألف ا فرتػػب الفبصػػ تٌن 
 يف الوزف كالترفي .

  اإلقتباس  .3

ن النثط أك الهشعط شيئب من الرطآف الكطمي أك ىو دتضم اإلقتببس
احلددث الهشطدف من غًن دالل  ع   أنو منومب  كأوز أف دغًن يف األثط 

كروؿ عبد ادلؤمن األصفوبين: ال  غطن  من الظ م  كثطة   ْٔادلرتب  ق يال.
كىذا الروؿ  ْٕاجليوش كاالنصبر إمنب دؤخطىم ليـو  هشخص فيو األبصبر 

ـ اهلل  كقوؿ الهشبعط ىو ال  غطن  . . . . .ا،خ  دتكوف من قوؿ الهشبعط ككال
 ."  ككالم   عبىل: "ًإمنَّىب دػيؤىخِّطيىيٍم لًيػىٍوـو  ىهٍشخىصي ًفٍيًو األىٍبصىبري

كيف  عطؼ آخط ىو أف دضمن ادلتك م يف كالمو شيئب من الرطآف 
الكطمي أك احلددث الهشطدف دكف دهشعط بذل  أك صطا بو فال دكوف اقتببسب  

 ستهشوبدا أك استدالال. بيب دكوف ا

 
                                                           

َِٕـ(  ص. ُٗٗٗ)مصط: دار ادلعبرؼ    البالغ  الواضح ع   اجلبـر ك مصرف  أمٌن    ْٔ  
ِْالرطآف الكطمي  سورة إبطاىيم اآلد    ْٕ  
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 كمن شواىده يف الهشعط قبؿ احلمبسي:  -

 إذا رمت عنوب س وة قبؿ شبفع # من احل  ميعبد الس ٌو ادلرببط

 دـو  ب   السطائطستبر  ذلب يف مضمط الر   كاحلهشب # سطدطة كٌد 

 ْٖفرد إقتببس يف الهشطط األخًن من قولو  عبىل :"دـو  ب   السطائط".

 

 

 

 

 

 

                                                           
ٗورة الربرؽ اآلد  الرطآف الكطمي  س  ْٖ  


