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 :تمهيد

لى أّن الجمع هو أن يجمع المتكلّم إسبق لك في الوحدتين السابقتين أن تعّرفت 
 : قوله تعالىبين شيئين مختلفين أو أكثر في حكم واحد ك

  .)1(" الَماُل َو الَبنُوَن زينَةُ الَحَياِة الدُّنَْيا "
 .فقد جمع اللّه سبحانه و تعالى المال و البنون في الّزينة

ُمَعافى  ِمناً في َسْرِبِه،َمْن َأْصَبَح آ "- عليه و سلمصلى اهللا –ومنه قول النبّي 
 .)2("  ِحيَزتْ لَُه الدُّنَْيا ِبحذَافيرَهافَكَأنّما ِعنَْدُه قُوتُ َيْوِمِه، في َبَدِنِه،
جمع األمن ومعافاة البدن وقوت اليوم في  –صلى اللّه عليه وسلّم –فالنبّي 

 .من جميع نواحيها : أي ُحكم واحد،هو حيازة الّدنيا و امتالكها بحذافيرها،
وسبق لك أيضاً أن تعّرفت إلى أّن التّفريق هو أن يعمد المتكلّم إلى نوعين 

 ناً في المدح أو الذّم، أو غيرهمايفيوقع بينهما تبا مندرجين تحت جنس واحد،
 :كقول رشيد الدين الوطواط

 َما نََواُل الغَماِم َوقْتَ َربيٍع        كَنَواِل األميِر َيْوَم َسخَاِء
 .)3(فَنََواُل اَألِمـيِر َبْدَرةُ َعيٍن        َونَواُل الغََماِم قَطَْرةُ َماِء

 :اعر في هذين البيتين قد أوقع التّباين بين العطائينفالش
 .وهو مطلق عطاء وعطاء األمير،مع أنّهما من نوع واحد، عطاء الغمام،
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 :الجمع مع التّفريق 

مع التّفريق هو أن يجمع المتكلّم بين شيئين في حكم واحد،ثم يفرِّق  الجمع
ا اللَّْيَل َوالنََّهار آَيتَيِن فََمَحْونَاَ آيةَ َعلْنََوَج"  :بينهما في ذلك الُحكم،كقوله تعالى

 .)4(" َيةَ النََّهارِ ُمْبِصَرةً اللّْيل َو َجَعِلنَا آ
 فقد جعل اهللا سبحانه وتعالى اللّيل والنّهار آيتين على قدرته وِحكمته،

كما جعل آية  جعلها مظلمة، : أْي والمقصود بمحو آية خلقها ممحواً ضوءها،
 .ةالنّهار مبصر

هو أنّهما آيتان ودليالن على قدرة  فقد جمع بين اللّيل والنّهار في حكم واحد،
   ثم فّرق بينهما في ذلك الحكم من جهة أّن اللّيل يكون مظلما  اهللا وحكمته،

 .و النّهار يكون مضيئاً
 : وكقول رشيد الدين الوطواط

 اِر ِفي َحرَِّهافََوْجُهِك كَالنَّاِر في َضْوِئَها     َوقَلِْبَي كَالنّ
هو تشبيههما  وقلب نفسه في ُحكم واحد، فقد جمع الشاعر بين وجه الحبيب،

فوجه  بالنّار ثّم فّرق بينهما في ذلك الُحكم من جهة وجه الشّبه في كليهما،
       الحبيبة كالنّار في ضوئها و لمعانها، و قلب الشاعر كالنّار في حرارتها

 .و لهبها المحرق
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 لة التصحيح الذاتيأسئ

 

 : بّين األنواع البديعية فيما يلي
 :قال أبو العتاهية  -1

 .)5(َده      َمفَْسَدةٌ ِللَْمْرِء َأيَّ َمفَْسَدهإنَّ الفََراغَ َو الشَّباَب َو الِج
 :قال الفخر عيسى  -2

ـَِة ـَا         ُمشَاَبَهةً ِفي قّصٍة ُدوَن ِقّصـ  تَشَاَبَه َدْمَعانَا غَداةَ ِفَراِقنـ
 فََوْجنَتَُها تَكُْسو الَمَداِمَع ُحْمَرةً        َوَدْمِعي َيكُْسو ُحْمَرةَ اللّْوِن َوْجنَِتي 

 :قال صفي الدين الحلي -3
 باِد َوجوُد السُُّحِب لـم يدْمفَُجوُد كَفَيِه لم تقلْع َسحاِئبـُه       عن الع

 : قال البحتري -4
 ولّما التقينا و النَّقا َموعٌد لَـنـا       تَعّجَب َرائي الدُّرِّ ِمنَّا و ال ِقطُه

 ـهساِقطُالَحديِث تن لُؤلؤ تَجلوُه ِعنْد ابتساِمها     ومن لؤلؤ عندَ ِمف
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 أجوبة التصحيح الذاتي

 

 لفراغَ و الِجده     َمفْسَدةٌ  ِللَْمْرِء َأيَّ َمفَْسَدهإنَّ الشباَب و ا -1
فقد جمع الشاعر بين الفراغ و الشّباب و الجدة في حكم واحد هو  : الجمع

 . أّن هذه األمور تؤدي بصاحبها إلى الفسادأي المفسدة،
ـَا      ُمشَاَبَهةً ِفي ِقصٍَّة ُدوَن -2 ـَِةتَشَاَبَه َدْمَعانَا غََداةَ ِفَراِقنـ   ِقّصـ

 فََوْجنَتَُها تَكُْسو الَمَداِمَع ُحْمـَرةً       َوَدْمِعي َيكُْسو ُحْمَرةَ اللَّْوِن َوْجنَِتي
ثم  فالشاعر قد جمع بين الّدمعين زمن الفراق في الشّبه، : الجمع مع التفريق

وإذا جرى على خّدها صار أحمر بسبب  فدمع الحبيبة أبيض، فّرق بينهما،
ودمعه أحمر، ألنه يبكي دماً،وجسده من النحول والشحوب  ا،احمرار خّده

 .وإذا جرى دمعه على خّده صّيره أحمر أصفر،
 فَُجوُد كَفَْيِه لَْم تَقلَْع سحاِئبُه     عن العباد وجوُد الّسحِب لم َيدْم -3

صلى  -جوُد كَفَّْي الّرسول : في البيت شيئان من نوع واحد هما : التفريق
ناً بينهما مع أنّهما من يوجوُد الّسحب،وقد أوقع الشاعر تبا -ماهللا عليه وسل

 .نوع واحد،وهو مطلق جود
و قد قصد الشاعر من وراء هذا التباين أو التفريق بين الشيئين من نوع واحد 

و تفضيله على جود ) ص(إلى غرض بالغي هو ترجيح جود كفي الرسول 
  الّسحبدائم،وجودعلى العباد متصل ) ص(الّسحب،فجود كفى الرسول 

 .منقطع غير دائم
 
 
 
 ولَّما التَقَْينَا و النّقا موعٌد لَنَا     تََعّجَب َراِئي الدُّرِّ ِمنَّاَ و ال ِقطُه -4



 
 ساِقطُـهها     ومن لُؤلُؤ عند الحديِث تفَمن لُؤلؤ تَجلوُه عند ابِتساِم

 

ي حكم واحد فالشاعر جمع بين رائي الّدّر و ال قطه ف : الجمع مع التفريق
ثم فّرق بينهما في ذلك الحكم،فرائي الّدّر َيتََعّجب من ثَناياها  هو التّعجب،

اللؤلؤية التي تبدو له عند ابتسامها،وال قط الّدّر يتعّجب مّما تنفرج عنه شفتاها 
 .وكأنّها اللّؤلؤ قيمة و نفاسة عند الحديث من كلمات يلتقطها،

 


