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  الفصاحة

 
 

 قاً وأظهُر منَّي قوالً.( سورة القصص، أي أبيُن منِّي منط34قال هللا تعالى: }َوأَِخي هَاُروُن هَُو أَْفَصُح ِمنِّي ...{ ) :البياُن والظهوُر ،لغةً : تعريفُها -

: عبارةٌ عن األلفاِظ البيِّنِة الظاهرِة، المتبادرِة إلى الفهم، والمأنوسِة االستعمال بين الكتَّاِب والّشعراء لمكاِن والفصاحةُ في اصطالِح أهل المعاني

 ُحسنها.

 الٌم فصيٌح ، ومتكلٌم فصيٌح .فالفصاحةُ تشمُل الكلمةَ ، والكالَم ، والمتكلَِّم ، فيقاُل : كلمةٌ فصيحةٌ ، وك

 فصاحة الكلمة : -
أقالُمهم إال لمكانتِها من تكون الكلمةُ فصيحةً إذا كانت مألوفة َاالستعمال بين النابهيَن من الكتَّاِب والشعراء، ألنها لم تتداوْلها ألسنتهُم ولم تجِر بها 

 الُحسن باستكمالها عناصر َالجودِة ، وصفاِت الجماِل .

 فصاحة الكلمة :شروط  -

 يجُب أن تكون الكلمةُ سالمةً من عيوٍب ثالثة ٍ:

 تنافُر الحروفِ  -1

 الغرابة ُ  -2

 مخالفةُ الوضعِ  -3

 تنافُر الحروِف : -
ر، يَْسلَُجها َسْلَجاً كسفهو ثقُل الكلمة عند وقِعها على السمِع وصعوبةُ أدائها باللساِن ، نحو كالظشِّ )للموضع الخشن( ونحو: َسلَِج ) َسلَِج اللُْقمة بال

 من قول امرئ القيس يصف َشعر ابنة عمه:« بمعنى مرتفعاتٍ » ونحو: مستشزراٌت « لصوِت الضفادعِ » وَسلَجاناً، أي بَلِعها( ،و كالنقنقة 

 َغدائُِره ُمْستَْشَزَراٌت إِلى الُعالَ ... تَِضلُّ الِعقَاُص في ُمثَنًى وُمْرَسلِ 

 ِر واْلتِفَافِهفقد َوَصفها بَكْثرة الشَّع

 الغرابةُ : -
 هي كوُن الكلمة غيَر ظاهرِة الداللة على المعنى الموضوِع له ، وذلك لسببين :

 أنَّ الكلمة غيُر متداولٍة في لغة العرِب ، فيحتاُج لمعرفِة معناها الرجوُع إلى المعاجم والقواميس -أحدهُما 

 دابته فالتفَّ حوله الناُس فقال : مثاُل ذلك قوُل عيسى بن عمرو النَّحوي وقد سقطَ عن

 ما لَُكْم تََكأَْكأْتُم عليَّ تَكأُْكَؤُكم على ِذي ِجنٍَّة ؟ افَْرْنقُِعوا عنّي

وا عنِّي   فكلمة ُ)تكاكأتم ( وكلمة )افرنقعوا( غريبتان ، أي مالكم اجتََمْعتم تنَحُّ

 من قول رؤبة بن العجاج:« كمّسرج»عدُم تداول الكلمة في لغة العرِب الشائعة ،  -والثاني 

َجا  ومقلةً وحاجباً مزججا وفاِحماً وَمْرِسناً ُمَسرَّ

جا» فال يعلُم ما أراَد بقوله   حتى اختلف أئمة اللغة في تخريجه.« مسرَّ

 

 مخالفة ُالوضِع : -

 هو كوُن الكلمة ِ مخالفةً لما ثبَت معناهُ عند علماء اللغة مثل )األجلل( في قول أبي النجم:

لالَحمْ  ِ الَعلِيُّ األَْجلَِل الواحد الفرد القديم األوَّ  ُد لِِلّ

( باإلدغام، و ال مسّوغ لفّكه ،فهو يريُد األََجّل وأْظهَر التضعيف َضرورةً   فإن القياس )األجلِّ

 

 فصاحة الكالم -
 تكوُن فصاحةُ الكالِم بسالمتِه من عيوٍب ثالثة ٍهي :

 تنافُر الكلماتِ  -1

 َضعُف التأليفِ  -2

 التعقيدُ  -3

 « :تنافُر الكلمات»  -األوُل 
( كالشطِر الثاني فال يكوُن اتصاُل بعضها ببعض مما يسبُب ثقلها على السمِع ، وصعوبةَ أدائها باللسان ، )وإن كاَن كلُّ جزٍء منها على انفراده فصيحاً 

 في قول الشاعر:

 االنبار  اسم الجامعة:

 العلوم اإلسالمية اسم الكلية: 

 الحديث وعلومه اسم القسم:

 انيةالث المرحلة:

 المادة : البالغة
 اسم المحاضر الثالثي: عصام عَكلة عبدالقهار 

 مدرس  اللقب العلمي:

 دكتوراه  المؤهل العلمي:

 

University: Anbar  

College: Islamic 

Department: 

Stage: 

Lecturer name: Esam ougla Abd 

Qualification: Teaching 

Place of work: University Anbar  

 



 َوقبُر حرٍب بمكاٍن قفٍر َوليس قَرَب قبِر حرٍب قبُر 

ام:و كال  شطِر األوِل في قول أبي تمَّ

 َكِريٌم َمتّى أْمَدْحهُ أْمَدْحهُ والَوَرى ... َمِعي َوإَذا َما لمتهُ لُمتهُ َوحِدي 

 فإنَّ في قوله أمدُحه ثقالً ما لما بين َالحاء والهاء من تنافٍر.

 

 « :ضعُف التأليفِ »  -الثاني 
 -من قوانيِن النحو المعتبرِة عند ُجمهور العلماء رِة ،كأن يكوَن الكالُم جارياً على خالِف ما اُشتهرَ هو خروُج الكالم عن قواعِد اللغة المطَّردة المشهو

 كقوِل الشاعر: -مع أنه يجُب الفصُل في تلك الحالِة  -كوصِل الضميرين، وتقديِم غير األعراِف منهما على األعراف

 َجَزى بَنُوهُ أبا اْلغْيالِن عْن ِكبٍَر * َوُحْسِن فِْعٍل َكما يُْجَزى ِسنِّماُر 

 في بنوه على أبي غيالَن وهو متأخٌر لفظاً ورتبة ،ألنه مفعوٌل به ،ورتبتهُ التأخيرُ  والعيُب أعاد الضمير

 وكقول حساِن بن ثابٍت رضي هللا عنه :

 َولَْو أَنَّ َمجداً أَخلََد الدَّهَْر واِحداً ... ِمَن النَّاِس، أَبقى َمْجُدهُ الدَّهَر ُمْطِعما

 جده على مطِعم، وهو متأخٌر لفظاً ورتبةً، ألنه مفعوٌل به ،ورتبته التأخيرُ والعيُب فيه أنَّ الشاعر أعاد الضميَر في م

 التعقيُد : وهو نوعاِن : التعقيُد اللفظيُّ ، والتعقيُد المعنويُّ  -الثالث 
ٍة على وفق ترتيِب المعاني ، وينشأُ ذلك بحيث تكوُن األلفاظُ غيَر ُمرتب -التعقيُد اللفظيُّ : هو أن ْ يكون الكالُم خفيَّ الّداللة على المعنى المراد به  -

 التّعقيُد من تقديٍم أو تأخيٍر أو فصٍل بأجنبيٍّ بين الكلماِت التي يجُب أن تتجاوَر ويتصَل بعُضها ببعض كقوِل المتنبي :

 جفََخْت وهُم ال يْجفَخون بهابِهم ... شيٌَم على الحَسب األغرِّ دالئُل 

 ئل على الحسب األغرِّ هم ال يجفخون بها.جفخت )افتخرت( بهم شيَم دال -أصل 

و ) ما قرأ محمٌد مع أخيِه ومثل : )ما قرأ إال واحداً محمٌد مع كتاباً أخيه ( كان هذا الكالم ُغيَر فصيح، ألن فيه تعقيداً لفظيًّا ، ولكن التعبيَر الفصيَح ه

 إال كتاباً واحداً(.

- :  التعقيُد المعنويُّ

 بحيث ال يْفهم معناه إالّ بعَد عناٍء وتفكيٍر طويٍل. -لدَّاللة على المعنى المراِد أن يكون الكالُم خفيَّ ا

 مثال ذلك قول امرئ القيس :

ْوِع َخْيفَانَةً ... َكَسا َوْجهَهَا َسَعٌف ُمْنتَِشْر                                 وأَْرَكُب في الرَّ

 فيفِة ، والسعُف المنتشُر الشَّعُر يكسو وجهَها فقبيحٌ الخيفانةُ الجرادةُ ، وكنَّى هنا عن الفرِس الخ

موَع لِتَْجُمَدا    وكما في قول عبّاس بن األحنَف: اِر َعْنكم لِتْقُربوا ... َوتَْسُكُب َعْيناَي الدُّ  َسأطلُُب بُعَد الدَّ

ا يوجبُه جعَل سكَب الُدموع كنايةً عّما يلزُم في فراِق األحبَّة من الُحزن والكمد، فأحسَن وأص اَب في ذلك، ولكنَّه أخطأ في جعل جموِد العيِن كنايةً عمَّ

عاِء لشخٍص بالسرور )أْن يقاَل له: ُجمدْت عينُك( أو  -التَّالقي من الفرِح والُسُرور بقُرب أحبتِّه، وهو خفىٌّ وبعيٌد  إذ لم يعرْف في كالم العرِب عند الدُّ

أََعينَيَّ ُجوَدا وال تَْجُمدا ...   أنَّ جموَد العين إنّما يكنَّى به عن عدِم البكاِء حالةَ الحزن، كما في قول الخنساء: ال زالْت عينُك جامدةً، بل المعروُف عندهم

 أال تَْبِكياِن لَِصْخِر النََّدى 

 فصاحة المتكلم -
  غرٍض كاَن.عبارةٌ عِن الَملكِة التي يقتدُر بها صاحبُها على التعبيِر عن المقصوِد بكالٍم فصيح، في أيِّ 

 على صياغِة الكالم، ُمتمّكناً مَن التّصرِف في ُضروبه ،بصيراً بالخوض في جهاتِه وَمنَاِحيهِ -بصفِة الفصاحِة الثابتِة في نفسه  -فيكوُن قادراً 

 

 


