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 :تعريف الجمع 

م بين الجمع من المحسنات المعنوية في علم البديع، و هو أن يجمع المتكلِّ
ُل َو الَْبنُوَن ِزينَةُ الَْما: "شيئين مختلفين أو أكثر في ُحكم واحد، كقوله تعالى 

 1" َو الَْباِقَياتُ الَْصاِلَحاتُ خَْيٌر ِعنَْدَ َربَِّك ثََواَبا َو خَْيٌر َأَمالً الدُّنَْيا الََْحَياِة 
 .حانه و تعالى المال و البنون في الزينةْبفقد جمع اهللا س

 :و كقول أبي العتاهية 
 2هيَّ َمفَْسَدَأ        َمفْسَدةٌُُِ للَْمْرِء إنَّ الشَّباَب َو الْفََراغَ َو الِْجَده      

 في ُحكم واحد هو ِةَدِججمع الشاعر في هذا البيت بين الفراغ و الشّباب و الْ
  .المفسدة، أي أنَّ هذه األمور تؤدي بصاحبها إلى الفساد

 :و كقول ابن الرومي 
 ِدثَاِت إذا َدَجْوَن نُُجوُم آراُؤكُْم َو ُوُجوُهكُْم َو ُسُيوفُكُْم             في الَْحا
 .فقد جمع الشاعر بين ثالثة أشياء في ُحكم واحد

َواْعلَُموا َأنََّما َأْموالُكُْم َو َأْوالَُدكُْم ِفتْنَةٌ َو َأنَّ اهللا ِعنَْدُه َأْجٌر : "  و كقوله تعالى
 3"َعِظيٌم 

 .فقد جمع اهللا سبحانه و تعالى األموال و األوالد في الفتنة
  
 
 
 
 

                                                 
 46 سورة الكهف، اآلية 1

 وجد الشخص استغنى وصار ذا مال: االستغناء يقال: الجدة 2
 28، اآلية  سورة األنفال 3



 
 أسئلة التصحيح الذاتي

 
 :  بيِّن األنواع البديعية فيما يلي 

 :  قال اهللا تعالى -1
       اٍنَبْسُحِب ُرَمقَ الْ َوُسْم الشَّاَنَيَب الُْهَملَّ َعاَنَسنْاِإل َعلََّم الْقُْرآَن خَلَقَ الرَّْحَمُن" 
 4 اِنَدُجْس َيُرَجالشَّ َوُمْج النََّو

 :قال أبو بكر الّصديق  -2

ذاَ َما َأْوَصى ِبِه َأُبوَبكٍْر ِعنَْد آِخِر َعْهِدِه بالدُّنَْيا خَاِرًجا مِِنَْها، َوَأوَِّل َعْهِدِه ه" 
 "باآلخَرِة َداِخالً فْيَها

 :قال اهللا تعالى  -3
 وُهُبِنتَاْج فَاِنطَْي الشَِّلَم َعْن ِمٌسْج ِرُمالَْزنَصاَب و اَأل األ َوُرِسْيالَم َوُرْما الخََمإنَّ"
 5 "وَنُحِلفْ تُْمكُلََّعلَ

 :قال اهللا تعالى  -4
 6" َواْعلَُموا َأنَََّّما َأْمَوالُكُْم َوَأْوالَُدكُْم ِفتْنَةٌ َوَأنَّ اهللا عندُه َأْجٌر عظيٌم " 

 
 
 
 
 
 

                                                 
 . النبات الذي ينجم ، أي يظهر من األرض:  النجم –) 6-1( سورة الرحمن ، اآليات  4
 90 سورة المائدة ، من اآلية  5
 28 سورة األنفال ، اآلية  6



 
 أجوبة التصحيح الذاتي

 
 

 الرحمن علّم القرآن، خلق اإلنسان، علّمه البيان الشمس والقمر -1ج
 "ر يسجدانوالنجم و الشج بحسبان،

جمع اهللا سبحانه وتعالى بين الشمس والقمر في الحسبان، أي الحساب الّدقيق، 
 .وجمع بين النّجم والقمر في السجود، أي االنقياد إلرادة اهللا عز وجّل

 

هذا ما أوصى به أبو بكر عند آخر عهده بالّدنيا خارًجا منها وأّول  " -2ج
 ".عهده باآلخرة داخال فيها

منها    "و " خارًجا و داخالً"، و "الّدنيا و اآلخرة"و" أّول وآخر"بين ُهنا مقابلة 
 ".و فيها

 

 اِنطَْي الشَِّلَم َعْن ِمٌسْج ِرُمالَْزنَصاَب و اَأل األ َوُرِسْيالَم َوُرْما الخََمإنَّ" -3ج
 "وَنُحِلفْ تُْمكُلََع لَوُهُبِنتَاْجفَ

 .م واحد جمع اهللا سبحانه وتعالى بين أربعة أشياء في  حك
 

 "َواْعلَُموا َأنََّما َأْمَوالُكُْم َو َأْوالَُدكُْم ِفتْنَةٌ َو َأنَّ اهللا عندُه َأْجٌر عظيٌم " -4ج
 .جمع اهللا عّز وجّل األموال و األوالد في حكم واحد

  
 
 


