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  التمهيد

 البديع

 و تمن بدع الشيء يبدعو بدعًا وابتدعو : انشاه وبدأه وابتدعت الشيء : اخترع لغت /

عمى مقتضى الحال  وتطبيق ة/ عمم يعرف بو وجوة تحسين الكالم بعد رعاي اصطالحا  
 ووضوح الداللة . 

  تاريخ مصطلح البديع

طرف تىم الذين اطمقوا مصطمح البديع اول مرة عمى المس ةذكر الجاحظ ان الروا -
بيا الشعراء في يأتي الجديد  من الفنون الشعرية وعمى بعض الصور البيانية التي 

 اشعارىم فتزيدىم حسنًا وجمااًل . 
وذكر ابو فرج االصفياني ان الشاعر العباسي مسمم بن الوليد كان اول من اطمق ىذا  -

 المصطمح . 
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 البديعياث

 وىو تضمين كل بيت محسنا من محسنات البديع 

  -واشهر من كتب في هذا المون هم :

وامتدت الى مائة وخمسة واربعين بيتًا  صفي الدين الحمي نظم قصيدة في مديح الرسول  -1
 وسماىا ) الكافية البديعية في المدائح النبوية  (.

 بديعية ابن جابر االندلسي المسماة ) الحمة السيرا في مدح خير الورى (  -2
 بديعية عائشة الدمشقية  -3
 بديعية ابن حجة الحموي  -4
 البديع ( بديعية ابن معصوم المدني وسماىا ) انوار الربيع في انواع   -5
 وعبد الغني النابمسي وسماىا ) نسمات االسحار في مدح النبي المختار (  -6
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 احملاضزة االوىل
 التىريت

 / مصدر وريث الحديث اذا أخفيتو  التىريت
االخر بعيد / ان يذكر ليا معنيان احدىما قريب وداللة المفظ عميو ظاىرة , و  التىريت اصطالحا  

 ة , فيقصد المتكمم المعنى البعيد ويورى عنو بالقريب عميو خفيوداللة المفظ 
 ركنا التورية 

 المورى بو / وىو المعنى القريب لمفظة الذي ال يقصد اليو المتكمم  -1
 المورى عنو / وىو المعنى البعيد المستور الذي يعينو المتكمم  -2

 اقسام التىريت

/ ىي التي تنجرد عما يالئم كال من المعنيين اي المورى بو والمورى عنو .  التىريت اجملزدة -1
فان االستواء يطمق عمى معنيين ىما االستقرار في مكان  )الرحمن عمى العرش استوى (كقولو تعالى 

 والقدرة 
  -/ ىي التي تجامع مالئمًا لممعنى القريب المورى بو وىي قسمان : التىريت املزشحت -2

  -أ  -كقول الشاعر :. جامع مالئمًا قبل التورية  ما
ساخلعنا عليهم بالطعان مالب    حملناىم طراً على الدىم بعدما      

الشاىد ) الدىم ( فانو يحتمل الخيل وىو المعنى القريب , ويحتمل القيود وىو المعنى البعيد وىو المراد 
دى . عاراد تقييد ال ألنو,   

 

 مالئمًا بعد التورية  ما جامع -ب
 لوانها تسقى بماٍء واحد            حبذا شجر وطيب نسيمها   يا

ة وىو أيحتمل اسم المر  والشاىد ) شجر ( فانو يحتمل مالو ساق من النبات وىو المعنى المورى ب
 المعنى المورى عنو وىو المقصود 

/ ىي التي تجامع مالئمًا لممعنى البعيد المورى عنو اما قبميا او بعدىا وىي  تينالتىريت املب -3
  -قسمان :



4 

 

  -ول الشاعر :قجامع مالئمًا قبل التورية ك ما - أ
 ىعز ك من انت بو م  نسيت        في جلق نرىة        قالوا اما  

 سهماً ومن عارضو سطرا          ياعاذلي دونك من لحظة   
 المشيوران من متنزىات دمشق , اما المعنى القريب فسيم الحظ وسطر العارض . نالموضعا

  -جامع مالئمًا بعد التورية , كقول الشاعر : ما - ب
 لهان علّي ما القى برىطك              اما واهلل لوال خوف سخطك        

 وليس ىما قلبي وقرطك             فتهت عجباً   ملكت الخافقين 
فانو اراد بالخافقين قمبو وقرط محبوبتو , وىذا ىو المعنى البعيد ويحتمل ان يريد المشرق 

 والمغرب , وىذا ىو المعنى القريب 
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  الحتمال المعنيين اما قبميا او  يييئوىاىي التي تفتقر الى ذكر شيء  -:التىريت املهيأة -4
  -ثة اقسام :البعدىا . وىي عمى ث

 تييأت بمفظ قبميا : كقول الشاعر :  ما - أ
 شمس الخالفة والهالل           افق الشداد بدت بو     

 ليت الشرافة والغزال            ومن العجائب جمعو   
وىذا ىو المعنى القريب ,  الظبيالشاىد ) اليالل والغزال ( يحتمل ان يكونا بمعنى القمر وولد 

ويحتمل ان يراد بو جزآن من الرحل فان اليالل منفرج مقدم الرحل وىذا ىو المعنى البعيد وىو 
 المقصود 

 تييأت بمفظ بعدىا . كقول الشاعر : ما - ب
 يعود مريضا قالوا مريض ال               لوال التطير بالخالف وانهم                    

 مندوباً قضى مفروضا ألكون         لقضيت نحبي في جنابك خدمة  

فان المندوب يحتمل ان يكون من ناعب الميت اذا بكاه وىو المعنى البعيد ويحتمل ان يكون 
 خالف المفروض وىو المعنى البعيد وىو المقصود 

 ما وقعت فيو التورية بالفظين او اكثر كقول الشاعر :  –ج 

 ريا سهيال        عمرك اهلل كيف يلتقيانالمنكح الثايها 

 وسهيل اذا استقل يماني      ىي شامية اذا ما ستقلت                                 

 فان كال من الثريا وسييل ىيأ صاحبة لمتورية 
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 احملاضزة الثانيت

 ) حسن التعليل (

 ليا  ويأتي بعمة اخرى ادبية طريفةىو ان ينكر االديب صراحة او ضمنًا عمة الشيء المعروفة 
 عتبار لطيف . ا

 اضزب حسن العليل 

  -كقول الشاعر :.ىو الذي ال يظير لو في العادة عمة  -1
 الرياض النسائم  بأطرافوفاحت          وجو الربيع نقابو      ولما نضا                          
 مائم لحوقد بهتت من بينهن ا            رأينو فطارت عقول الطير لما                         

 فان عمة طيران عقول الطير ىو دخول الربيع . 
 -وىو الذي يظير لو في العادة عمة غير المذكورة . كقول الشاعر : -2

 ها بفاىال بها وبتأني                    اتتني تؤنبني بالبكا                            
  امرت الدموع بتأديبها          فقلت اذا استحسنت غيركم                           

فان العادة في دمع العين ان يكون سببو اعراض الحبيب ال ماجعمو من التأديب عمى االساءة 
 .  باستحسان غير الحبيب

  -ىو الوصف غير الثابت الذي اريد اثباتو وىو الممكن كقول الشاعر : -3
 كيما تكون خصيمتي في المحشر           ولقد ىممت بقتلها من حبها                       

  يذ المنظرذفيلذ عيني من ل        حتى يطول على السراط وقوفنا                     
لما ادعى امرًا غير ثابت وىو ىّم العاشق بقتل محبوبتو عممو بطول الوقوف معيا لممخاصمة يوم 

 عينو بالنظر الييا . عمى الصراط لتمتذالمحشر 
 ىو الوصف المذكور غير الممكن كقول الشاعر :  -4

 لما رأيت عليها عقد منتطق          لولم تكن نية الجوزاء خدمتو                   

 فنية الجوزاء خدمة الممدوح وصف غير ممكن اراد الشاعر اثباتو فجعل االنتطاق عمة لو .
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 الثالثتاحملاضزة 
 ) الطباق (

 / طابقت بين شيئين اذا جمعتيا عمى حذو واحد .  الطباق لغت
/ ىو الجمع بين الضدين في كالم او بيت شعر كالبياض والسواد والميل الطباق اصطالحا  

 والنيار .

 اقسام الطباق 
 -عمى اساس االثبات والنفي عمى قسمين : -1

َوَتْحَسُبُهْم أَْيَقاًظا )/ وىو الجمع بين لفظين مثبتين متضادين كقولو تعالى  طباق ايجاب -أ

 ٱ  َوُهْم ُرقُود   (                                                                                        

ِكنَّ أَكْ )/ وىو الجمع بين لفظ  ومنفيو  . كقولو تعالى  طباق السمب-ب اِس َولََٰ (  ََل َيْعلَُمونَ َثَر النَّ

ْنَيا  َيْعلَُمونَ ) َن اْلَحَياِة الدُّ  (َظاِهًرا مِّ
 

  -عمى اساس المفظين المتضادين وىو عمى ثالثة اقسام : -2
 اْلَميِّتِ ِمَن  اْلَحي  ُتْخِرُج )الطباق الذي يأتي فيو المفظان المتضادان اسمين نحو قولو تعالى  - أ

  ( اْلَحيِّ ِمَن  اْلَميِّتَ َوُتْخِرُج 
 َتَشاءُ  َمن اْلُمْمكَ  ُتْؤِتي) الطباق الذي يكون فيو المفظان المتضادان فعمين نحو كقولو تعالى  - ب

  ( َتَشاءُ  ِمم ن اْلُمْمكَ  َوَتنِزعُ 
 َوَعَمْيَيا َكَسَبتْ  َما َلَيا) الطباق الذي استوى المفظان المتضادان فيو حرفين كقولو تعالى  - ت

 ( اْكَتَسَبتْ  َما
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 احملاضزة الزابعت

 املشاكلت

 / المشابية والموافقة  المشاكمة لغة

 / ذكر الشيء بمفظ غيره لوقوعو في صحبتو  المشاكمة اصطالحا  

 ) االمثمة ( 

ْثُمَيا (  َسيَِّئةٌ  َسيَِّئةٍ  )َوَجَزاءُ قولو تعالى  -1 فالجزاء عن السيئة في الحقيقة غير سيئة واالصل مِّ
وجزاء سيئة عقوبة مثميا , وقد استبدلت كممة  )عقوبة ( بكممة سيئة لمشاكمة كممة سيئة في 

 .  اآليةصدر 
واالصل : تعمم ما في نفسي وال اعمم  (  َنْفِسكَ  ِفي َما َأْعَممُ  َواَل  َنْفِسي ِفي َما )َتْعَممُ قولو تعالى  -2

عندك فان الحق تعالى وتقدس ال يستعمل في حقو لفظ النفس اال انيا استعممت ىنا مشاكمة  ما
 لما تقدم من لفظ النفس . 
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 احملاضزة اخلامست

 الذم هتأكيد املدح مبا يشب

 كيد المدح بما يشبو الذم ضربان : أويستنتج من ذلك الحد ان ت

  الشيء صفة مدح لتقدير دخوليا فييا كقولان يستثنى من صفة ذم منفية عن  -:األول 
 الشاعر : 

 وال عيب فيهم غير ان سيوفهم            بهن فلول من قراع الكتائب                    

    االستثناء بأداةصفة ذم ىي العيب فييم ثم استثنى  ةففي ىذا البيت نفى الشاعر عن ممدوح
حين فييا فمول من قراع الكتائب فدخمت صفة ) غير ( صفة مدح ىي ان سيوف اولئك الممدو 

 المدح ىذه في صفة المدح السابقة 

استثناء تمييا صفة مدح اخرى . كقول  بأداةان يثبت لشيء صفة مدح ثم يؤتى بعدىا  -: الثاني
 الشاعر : 

 جواد فما يبقي من المال باقيا          غير انو   وفتى كملت اخالق                   

االستثناء ) غير ( فوىم انو  بأداةثم اتى  وصفة مدح ىي كمال اخالق ةقد اثبت لممدوح الشاعر
 ىي انو جواد فما يبقي من المال باقيا . سيأتي بصفة ذم , ولكنو اورد صفة مدح ثانية 
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 احملاضزة السادست

 تأكيد الذم مبا يشبه املدح

   ح يشبو الذم قائم عمى االستثناء وىو اما تأكيد الذم بما يشبو المدح فيو مثل تأكيد المد
 -ضربان :

  ان يستثنى من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم بتقدير دخوليا فييا كقول -األول :
 الشاعر : 

 اراه في الحمق ال يجارى            خال من الفضل غير أني                     

صفة مدح ىي خموه من الفضل ثم ذكرت اداة استثناء ) غير (  واعقب  فينا نفى عن الميجو
بصفة ذم ىي عدم مجاراتو في الحمق فأكدت صفة الذم ىذه صفة المدح المنفية فثبت ذم 

 الميجو بصفتين متداخمتين .

. كقول  ى لو استثناء تمييا صفة ذم اخر  بأداةان يثبت لشيء صفة ذم , ويعقب  -: الثاني
 الشاعر : 

  جبان يهوان عليو الهوان      لئيم الطباع سوى انو                         

     في ىذا البيت اثبت لميجوه صفة ذم ىي لؤم الطباع ثم بنى عمييا بأداة االستثناء الشاعر ف
 ) سوى ( صفة ذم ثانية : الجبن وىوان اليوان عميو , فالتقت الصفتان الذميمتان لتأكيد ذمة . 
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 احملاضزة السابعت

 اجلناس

/ فالجناس مصدر جانس , والتجنيس تفعيل من الجنس والمجانسة مفاعمو منو , الن احدى لغت 
 الكممتين اذا شابيت االخرى وقع بينيما مفاعمة . 

 / ان تتفق المفظتان في وجو من الوجوه ويختمف معناىما . اجلناس اصطالحا  

 انىاع اجلناس 

/ ىو ان تتفق االلفاظ في اربعة امور ىي : انواع الحروف واعدادىا  التامأولهما : الجناس 
   فمفظة (  َساَعةٍ  َغْيرَ  َلِبُثوا َما اْلُمْجِرُمونَ  ُيْقِسمُ  الس اَعةُ  َتُقومُ  َوَيْومَ وىيئاتيا وترتيبيا كقولو تعالى )

 ) الساعة ( االولى معناىا يوم القيامة , ولفظة ) الساعة ( الثانية معناىا وحدة الزمن . 

: ىو ان يختمف المفظان في أمر واحد من االمور التي بنت الجناس  ثانيهما : الجناس غير تام
  -التام ويتفقا في سائرىا وىو بذلك عمى اربعة انواع :

 ِفيِيمْ  َأْرَسْمَنا َوَلَقدْ ويسمى ) جناسًا محرفًا ( كقولو تعالى )اختمف المفظين في الييئة  -: اولهما
ففي ىذه االية المفظان ) منذرين ( و ) المنذرين ( (  اْلُمنَذِرينَ  َعاِقَبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفانُظْر  . ُمْنِذِرينَ 

 اختمفا في حركة . حرف الذال اذا ىو مكسور في المفظ االول ومفتوح في المفظ الثاني . 

  -/ اختالف المفظين في اعداد الحروف ويسمى جناسًا ناقصًا ويكون عمى وجيين : ثانيهما

 َربِّكَ  ِإَلى  .  ِبالس اقِ  الس اقُ  َواْلَتف تِ )/ ان يختمفا بزيادة حرف واحد . كقولو تعالى  الوجه االول
مؤلف من  فاألولد الحروف فالمفظان ) الساق ( و) المساق ( اختمف فييما عد(  اْلَمَساقُ  َيْوَمِئذٍ 

 ثالثة حروف والثاني من اربعة حروف بزيادة حرف الميم . 

 



12 

 

  -/ ان يختمفا بزيادة اكثر من حرف كقول الشاعر : الوجه الثاني

 ان البكاء ىو الشفاء       من الجوى بين الجوانح

 فمفظ الجوانح الذي يجانس لفظ الجوى يزيد عميو بحرفين ىما النون والحاء .

 ( َعْنوُ  َوَيْنَأْونَ  َعْنوُ  َيْنَيْونَ  َوُىمْ )/ اختالف المفظان في انواع الحروف كقولو تعالى  الوجه الثالث

 فالمفظان المتجانسان ) ينيون ( و ) ينأون ( قد اختمف فييما حرف الياء وحرف اليمزة 

  -/ اختالف المفظين في ترتيب الحروف ويسمى جناس القمب وىو ضربان : رابعهما

 فالجناس فيو ) فتح ( و ) حتف (  ألعدائوحتف  ألوليائوقمب الكل . كقوليم : حسامو فتح  -1
        فالجناس في  وآمن روعاتنا ( عرواتناقمب البعض . كما جاء في الخير ) الميم استر  -2

 ) عورات ( و ) روعات ( 
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