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  النص
  

  .لفظي و معنوي: تشابه األطراف في علم البديع قسمان 
  :و اللّفظي نوعان  .1

  : النوع األول كقول أبي تّمام 
  .َهًوى ُجلْتَ في َأفَْياِئِه َوْهَو خَاِمُل  لَْهَوىَهًوى كَاَن خَلًْسا ِإنَّ ِمْن َأْبَرِد ا

و هي الكلمة نفسها التي ختم بها " هوى"تالحظ أّن الشاعر في هذا البيت قد بدأ الشطر الثاني بكلمة 
  .الشطر األّول

  : النوع الثاني كقول الشاعر 
  )1(ِكنَاِس َرِميُمَعِشيَّةَ َأْحَجاِر الْ    َرَمتْني َو ِسِتُر اِهللا َبْيِني َوَبْينََها
  َضِمنْتُ لَكُْم َأالَ َيزاَل َيهيُم    :َرميُم التي قالتْ ِلِجيراِن َبْيِتَها

  .في هذين البيتين تجد أّن الشاعر قد جعل لفظة القافية للبيت األّوَل أّوَل البيت الثاني
  :و المعنوي كقول الشاعر  .2

  ذُب ِمْن َماِء الْغََماَمِة ِريقُُهَوَأْع   َألَذًّ ِمَن السِّْحِر الَْحالِل حِديثُُه    
تدّبر معنى البيت تجد أّن الشاعر قد ختَم كالمُه بما يناسب ابتداءُه، فالرِّيقُ في آخر البيت يناسب اللّذة 

  .في أول البيت
  

  االستنتاج
 

    لفظـي  : تشابه األطراف وهو أن يكون بدء الكالم، و ختامه متشابهين لفظًا أو معنى، و هو قـسمان                  
  .و معنوي 

 :و هو التشابه في اللفظ، و هو نوعان : اللفظي  .1

و هو أن ينظر الشاعر أو الناثر إلى كلمة وقعت في آخر الشطر األول أو الجملة فيبدأ : النوع األول 
  .بها الشطر الثاني أو الجملة التالية

ت الثاني، و لفظة قافية البيت و هو أن يجعل الشاعر لفظة قافية البيت األّول أّوَل البي: النوع الثاني 
  .الثاني أّوَل البيت الثالث إلى نهاية كالمه

                                                 
.مأوى الظبي: الكناس- 1 

.رمل الكناس: أحجار الكناس-   
.اسم امرأة: رميم-  



 

 

  أسئلة التصحيح الذاتي
  

  : بيِّن األنواع البديعية فيما يلي 
  :قال اهللا تعالى . 1
ٍة الزَُّجاَجةُ كَأنََّها اُهللا نُوُر الَسماََواِت َو اَألْرِض َمثَُل نُوِرِه كَِمشْكَاٍة ِفيَها ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح في ُزَجاَج" 

     2"كَْوكٌَب ُدِريٌّ 
  3: قال اَألفَْوُه . 2

ـًا   ِبَهْوَجٍل َعْيرانٍَة َعنْتَِريِس     َوَأقْطَُع الَْهْوَجَل ُمْستَْأِنس
  : قال أحد الشعراء .2

  تَتَبََّع َأقَْصى َداِئها فَشَفَاَهــا  إذَا نََزَل الَحجَّاُج َأْرًضا َمِريضـةً 
  غُالٌَم إذَا َهزَّ القَناةَ سقَاَهــا  الدَّاِء الُعَضاِل الذي ِبَها شَفاَها ِمَن

  ِدَماَء ِرَجاٍل حيثُ َماَل حشَاَها    سقَاَها فََروَّاَها ِبشرِب ِسَجاِلــها
  

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
   35سورة النور، من اآلية  2
   م 570األفوه األودي صالءة  بن عمرو شاعر جاهلي حكيم توفي حوالي  3



 

 

  أجوبة التصحيح الذاتي
  

اُهللا نُوُر الَسماََواِت َو اَألْرِض َمثَُل نُوِرِه كَِمشْكَاٍة فِِيَها ِمْصَباٌح الِْمْصَباُح في ُزَجاَجٍة الزَُّجاَجةُ كَأنََّها "  .1
  ".كَْوكٌَب ُدِريٌّ

  ) زجاجة      و الزجاجة( و بين ) مصباح و المصباح(في اآلية تشابه األطراف بين . ج
  .ِبَهْوَجٍل َعْيرانٍَة َعنْتَِريِس     ْستَْأِنًساَوَأقْطَُع الَْهْوَجَل ُم. 2
  .الناقة: األرض الواسعة المقفرة،     و الثاني : الفالة، أي: في البيت مشاكلة؛ألّن الهوجل األول. ج
  تَتَبََّع َأقَْصى َداِئها فَشَفَاَها    إذَا نََزَل الَحجَّاُج َأْرًضا َمِريضـةً .3

  غُالٌَم إذَا َهزَّ القَناةَ سقَاَها    َضاِل الذي ِبَها    شَفاَها ِمَن الدَّاِء الُع
  ِدَماَء ِرَجاٍل حيثُ َماَل حشَاَها       سقَاَها فََروَّاَها ِبشرِب ِسَجاِلــها

تشابه األطراف في األبيات؛ ألّن الشاعر جعل قافية البيت األّول أّوَل البيت الثاني، و قافية البيت . ج
  .لثالثاني أّوَل البيِت الثا

  


