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 باب االولال
 مقدمة

 ثخلفية البح .أ
اللغة العربية ذات علوم كثرية، تنتسب إليها وتتفرع منها وتنبسق منها وهي 

ة وفقه اللغة والبالغة. وكل علم له دور علم النحو والصرف ومنت اللغة العربي
يقوم به وفائدته واجلمالية اليت تستفاد منها. ومع أن لكل علم أغراضه اخلاصة 

هذه العلوم مجيعا يكمل بعضها بغضا، أصبحت اللغة العربية يف غاية إال أن 
. ومع هذه أمهية ألهنا لغة الدين ولغة القرآن واملصادر اإلسالمية اآلخرى

اخلصائص املزااي اليت إختّصت هبا اللغة العربية، يعد بعض الناس أهنا من 
 إحدى اللغات اليت يصعب تعلمها.

ألن علم  اللغة العربية هي علم البالغة، علمتوإهدى من سائل املهمة ل
البالغة هي قواعد معّينة يعرف هبا إيراد املعىن الواحد بطرق متعّددة خمتلفة 

تستعمل البالغة وجانب ذلك  1من حيث وضوح الداللة على ذلك املعىن.
 قصيدة وغريها.لفهم مجال اللغة العربية يف القرآن واحلديث والشعر وال

مجيلة وله املعىن العميق حّّت لكل العمل األديب بلغة  واتكتب الشعراءكان 
 يف تلك قصيدة فمطلوب على الفهم القراء الذين يريدون لفهم املعىن الضمين

جّيد يف علم البالغة. حافط إبراهيم مثال، هو الشاعر مصري يف العصر 
____________ 

   197( ص: 1999أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع، )بريوت: املكتبة العصرية،  1
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صائده يتحّدث عن االجتماعية والسياسية. وهلا قاحلديث. كان أشعاره و 
 واملعاىن اجلميلة. األلفاظ

احدى من ولكن معىن الضميّن املوجودة فيها ليست السهل لتفسريه. 
قصائده هي قصيدة "رعاية األطفال" وهذه القصيدة حيتوي على قصيدة 

فوجدت كثرية من النصيحات، وبعد ما قرءت هذه القصيدة االجتماعية. 
ااملعاىن البالغة فلذلك حتاول الباحثة أن تناقش وتكشف عن األلفاظ و 

 املوجودة فيها.
حافظ إبراهيم هو أديب مصري يف العصر احلديث. كان أشعاره وقصائده و 

يتحّدث عن السياسية واالجتماعية. احدى منها قصيدة "رعاية األطفال" 
وهي نوع من القصائد االجتماعية. هلا األلفاظ واملعاىن اجلميلة. ويف هذه 

 حتاول الباحثة أن تناقش وتكشف عن القصيدة حتتوي على البالغة حّّت 
 األلفاظ واملعاىن البالغية املوجودة فيها.

قصيدة "رعاية ا سبق البيان اختارت الباحثة موضوع رسالتها: ممانطالقا 
 .األطفال" حلافظ إبراهيم )دراسة بالغية(

 أسئلة البحث .ب
املوجودة يف أرادت الباحثة أن تبحث وتكشف ما هي أنواع البالغة 

 قصيدة رعاية األطفال حلافظ إبراهيم ؟
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 أغراض البحث .ج
معرفة أنواع البالغية يف قصيدة رعاية  فهوأّما غرض البحث ىف هذه الرسالة 

 األطفال حلافظ إيراهيم.
 معاين املصطلحات .د

 قصيدة .1

ن ز يف الو )اسم( و مجعه )قصائد(. جمموعة من األبيات الّشعريّة مّتحدة 
  2تكّون من سبعة أبيات فأكثر قصيدة غزلّية.توالقافية والّروّى وهي 

 رعاية األطفال .2

محاية الطفل وحفظه من كل أشكال الضرر، والقيام مبا رعاية األطفال 
أفضل صورة، وابلطريقة يلزمه من مأكل، ومشرب، وتوفري مسكن آمن على 

   3اليت تضمن إشباع حاجته املتنّوعة، ومنو شخصيّتة بشكل طبيعي.

 دراسة بالغية  .3
دراسة بالغية هي الدراسة اليت تتخذ علوم البالغية أساسا هلا، ونقطة 

 االتطالق يف حتليل املوضوعات املراد حتليلها.
 

____________ 
 معجم عريب عريب 2
3

 .com3https://mawdoo 31  الوقت اندونسيا( 12.04) 2019يوليو 

https://mawdoo3.com/
https://mawdoo3.com/
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 دراسات السابقة .ه
مصلح يف مدح أيب بكر الصديق رضي ميال نوفيتا، خطبة الشيخ خالد  .1

هللا عنه )دراسة بالغية(، هي طالبة يف قسم اللغة وأدهبا يف جامعة 
وأما النتائج اليت توصلت إليها   (.2018الرانري اإلسالمية احلكومية،)

الباحثة: أنواع البالغة موجودة يف احلطبة الشيخ أمحد خالد مصلح و هي 
بيه البليغ و اجملاز( وأما املعاين )اإلنشاء البيان )التشبيه املرسال و النش

الطليب وغري الطليب، خرب إبتدائي وخرب طليب، والقصر( وأما البديع 
    4)اإلقتباس والطباق ومقابلة(.

سىت زيدة اجلنة، األشعار الوطنية حافظ إبراهيم )دراسة عروضية(، هي  .2
احلكومية،  طالبة ىف القسم اللغة وأدهبا يف جامعة الرانري اإلسالمية

وأما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة أن حافظ إبراهيم ما زال (. 2012)
بتابع املنهج الذي وضعه اخلليل بن أمحد الفراهيدى ىف نظم أشعاره املخاطرة 
و البحور املستخدمة فيها اخلفيف والطويل واملتقارب والكمل و الرمل. مث، 

نها الرحاف املفرد: اخلنب و حدثت اىل حافات و العّللت ىف األشهار م
القضب واإلضمار والكّف. والعّلة ابلنقص: احلذف والعّلة ابلزايدة. الرتفيل 
والعلل اجلارية جمرى الزحاف: التشعيب. أما الزحاف املزدوج فال يوجد ىف 

____________ 
بندا اتشيه: أيب بكر الصديق رضي هللا عنه "دراسة بالغية"، )ميال نوفيتا، خطبة الشيخ خالد مصلح يف مدح  4

 (2018 كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية،
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أشعاره املختارة و ىف هذه األشعار وجدت الشعر اجملزوء من أحد شعره، 
 5يدات".وذلك ىف موضوع "مظاهرة الس

يع يوليذا فطراي، االجتاهات اإلجتماعية ىف شعر حافظ إبراهيم )دراسة  .3
حتليلية(، هي الطلبة ىف القسم اللغة وأدهبا يف جامعة الرانري اإلسالمية 

وأما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة هي أن هذه  (.2014احلكومية، )
ربية، اللغة اليت يفتخر هبا القصيدة حلافظ إبراهيم مدافعا ومنافحا عن اللغة الع

العرب واملسلمون ويعتزون هبا، فهي حتفظ كتاهبم وتشريعهم، وتعرب عن 
علومهم وآداهبم. وأما اإلجتاهات االجتماعية ىف هذا الشعر منها: تبني الشاعر 
أن اللغة العربية أهنا اهتمت ظلما ابلعقم و التحجر واجلمود وعدم قدرهتا على 

العصر مع أهنا تز هو بني اللغات ابلفصاحة و البالغة، التعبري عن متطلبات 
واستنتاج الشاعر أن االجتاهات اإلجتماعية هي أشكال يرغب الشاعر أن 
تتباهى اللغة العربية اليت مت تطويرها بشكل كامل. وأما االجتاهات اإلجتماعية 
 اليت حتصل الباحثة يف هذه شعر هي أن الشعر ينبغي وضعو عاد إىل استخدام
  6اللغة العربية فضال عن أعادة تطوير لغته اخلاصة، متفائلني مع اللغة األجنبية.

____________ 

سّت زيدة اجلنة، األشعار الوطنية حافظ إبراهيم "دراسة عروصية"، )بندا اتشيه: كلية اآلدب والعلوم  5 
 ( 2012اإلنسانية،

ظ ابراهيم "دراسة حتليلية"، )بندا اتشيه: كلية اآلدب يع يولذا فطراي, االجتاهات اإلجتماعية ىف شعر حاف  6
 ( 2014والعلوم اإلنسانية، 
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سىت عائنشة، عناصر اجلناس ىف شعر املدح حلافظ إبراهيم، هي الطلبة ىف  .4
 (.2014القسم اللغة وأدهبا يف جامعة الرانري اإلسالمية احلكومية، )

اجلناس املتضمنة يف  وأما النتائج اليت حصلت عليها الباحثة هي أن عناصر
شعر املدح حلافظ إبراهيم هي نوعان اجلناس التام و اجلناس غري التام. أما 
اجلناس التام هي اجلناس التام ممثل بني حرفني. اجلناس التام ممثل بني 
فعلني.،اجلناس التام مستوىف فعل اسم، واجلناس التام ممثل بني امسني. واجلناس 

روف. وأما اجلناس غري التام هي اجلناس غري التام التام ممثل بني االسم و احل
يف شعر املدح حلافظ إبراهيم اليت حصلتها الباحثة من التحليل هي اجلناس 

 7قلب بعض، اجلناس املضارع واملستوى واجلناس الالحق والناقص.
 
 
 
 
 
 
 

____________ 
، سّت عائنشة، عناصر اجلناس ىف الشعر املدح حلافظ إبراهيم، )بندا اتشيه: كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية 7

2014 ) 
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 منهج البحث  .و
نهج الوصف املفهو الباحثة يف حبث هذه الرسالة  املنهج الذي تستخدمهأما 

احملتاج إليها يف إعداد هذه ومات والبياانت التحليلي مبقاربة البالغية، وجلامع املعل
 وذلك عن طريق قراءة الكتب واملصادر املتنوعة اليت ،الرسالة على طريقة البحث

فهي الطريقة اليت  ا طريقة كتابة هذه الرسالةمّ هلا صلة مبوضوع هذه الرسالة. وأ
كلة اآلدب والعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي رها قسم اللغة العربية وأدهبا بقرّ 

  :يه. مدونة يف كتاببند أتش-اإلسالمية احلكومية دار السالم
Pedoman Penulisan Skripsi (Jurusan Bahasa dan Sastra Arab) Fakultas 

Adab UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2014. 
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 الباب الثاين

 الذاتية عن حافظ إبراهيم السرية

 حياته .أ
ال يوجد واثئق ومسية حتدد اتريخ مولد حافظ لكنه يصّر على أتكيد مولده 

م، وال يلقى إصراره هذا مواقفه املقربني منه، إذ يرون أنه كان 1872يف فربايري 
منتقية ميكن األخذ هبا التعويل أكرب سّنا مما يذكر، ويقدّكون على ذلك أدلّة 

، ومصت حينما مولده فرح األب واألم 1عليها. وهو لقب بـــــ"شاعب النيل".
 األايم مع املهندس "إبراهيم فهمي" واألم السيد "هدى"، بدون أن ينجبا ابنا آخر

غري "حافظ"، وما إن بلغ الرابعة من عمره حىت تويف أبوه يف ديروط، فانتقلت به 
 2إىل القاهرة.أمه 
جنوب مصر وعلى سطح ذهبية ترسو فوق سفحة حافظ إبراهيم ولد يف كان و 
وكان  ابلقرب من قناطر ديروط، كما سجل هو خبط يده يف ملف خدمته. 3النيل

ميلك هذه احلراقة "حممود سليمان ابشا" من كبار سادة الصعيد يف ذلك احلني، 

____________ 
 3( ص: 1119عيد احلميد سند اجلندى، حافظ إبراهيم شاعر النيل، )القاهرة: دار املعارف ،1

 17يوسف نوفل، شاعر الشعب و شاعر النيل، )القاهرة: مكتبة اإلسكندريه( ص:  2
 3هللا، حافظ إبراهيم )دراسة حتليلية لسريته و شعره(، )اسكندريه:دار الفريب( ص:السعيد حممود عبد  3
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"إبراهيم أفندى فهمى" أحد املهندسني املشرفني على وقد قدمها إىل والد شاعران 
   4القناطر لينهم بسكاانها لقاء توفري املياه إلرواء أرضيه الواسعة.

 
 دراسته .ب

ونزلت بعدما تويف أبه وهو ىف الرابعة من عمره، فانتلقت به أمه إىل القاهرة 
مقّرها )القلعة(، أدخله خاله مدرسته "تسمى املدرسة احلريية" كان و عند أخيها، 

احلساب. مثّ  وكانت مكتبا تعلم فيه القراءة والكتابة وشىء من العربية وشىء من
مدرسة ابتدائية يعّلم فبها ما يعّلم يف املكتب على منط  يدخل مدرسة القربية وه

أوقى. مثّ حتّول إىل مدرسة املبتداين، مثّ صار إىل املدرسة احلديوية، ولكن مل يطل 
فانتقل مع خاله "حممد اقندى نيازى" إىل طنطا، وكان خاله هذا  مقامة فيها،

 5مهندس تنظيم هبا. 
إىل ، وبعد ذلك يف "الكّتب" (حافظ إبراهيمته )كانت دراسىف البداية  

املدرسة اإلبتدائية، والدراسة الفنية يف املدرسة احلربية، ومل يقتصر على ذلك بل 
)األغاىن( لألصفهاىن، ودواوين الشعراء،  أخذ يقرأ الكتب األدبية ومن بينها كتاب

وأخذ خيتار من أشعار الشعراء ما حيلوله من شعرهم، ونتيجة لذلك حفظ كثريا 
منه. وأخذ يسمع جماليسه، وذلك ملا كان يتمتع به من ذاكرة قوية. ومل يقتصر 

____________ 
 15 عيد احلميد ستد اجلندى، املرجع السابف, ص: 4
 7ص: 1أمحد أمني، ديوان حافظ إبراهيم، )بريوت:دار العدوة(، ج.  5
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على اللغة العربية، فدرس اللغة الفرنسية وقرأ يف آداهبا، وأخذ يرتجم عن اللغة 
 6لفرنسية، فرتجم قصة "البؤساء" للشاعر الفرنسى "فيكتور هوجو" وغريها. ا

 
 لفاتهمؤ  .ج

طول حياته، قضى حافظ إبراهيم الكثري من الوقت يف كتابة الشعر 
والقصيدة، وهو يلّقب بشاعر الشعب و شاعر النيل بسبب اهتمامه الشديد 

 احمليط به. ومن مؤالفاته:تمع ابملشاكل اإلجتماعية والسيايسة اليت حدثت يف اجمل
 املدائح والّتهاين .1

ومن أشعاره املدائح والتهاين منها: هتنئة عبد احلليم عاصم ابشا ابسناد 
ه(، هتنئة األستاذ اإلمام الشيخ حممد عبده 1312إمارة احلج إليه )سنة 

 7م(، وغريه.1899-1317مبنصب اإلفتاء )
 األهاجي .2

يف هجاء اجلرائد )نشرت يف أول األهاجي منها: ابملوضوع قال من و 
نوفمرب  2م(. ويف عياب كثري الغيوب )نشرت يف 1917ديسمرب 

م(، يف مالك ضعيف الراى ويف رجل عظيم البطن ضخم البدان، 1921
 8وقال على لسان بغض املتصوفة، ويف بدائع كتب صفيق الوجه وغريه.

____________ 

 36يوسف نوفل، املراجع السابع، ص: 6 
 3، ص:1إبراهيم، ج.أمحد أمني وآخرون، ديوان حافظ   7
 159نفس املرجع، ص:   8



12 
 

 اإلخوانيات .3
 -صديقه حممد بك بروممنها ذكرى وتشوق )كتب هبا من السودان إىل 

م(. عتاب حممد البابلى بك )نشرت يف 1900نشرت يف سنة
م(. وبني حافظ وداود عمون. وإىل غسماعيل صربى ابشا 1900سنة

     9م(. وغريها.1908نوفمرب سنة  9)نشرت يف 
 الوصف .4

قاهلا ارحتاال يف جملس من  –وأما أشعاره الوصف منها: وصف كساء له 
م(. 1900نوفمرب 15م(. واحلاكى )نشرا يف 1900 إخوانه )نشرت يف سنة

 10ودولة السيف ودولة املدافع. وليلة عيد جلوس اخلديوى، وغريه.
 اخلمرايت .5

م(، 1900وشعره اخلمرايت منها: جملس الشراب. )نشرت يف سنة 
 11وذكر جملس الشراب.

 
 
 

____________ 
 162نفس املرجع، ص:   9

 205نفس املرجع، ص:  10
 239نفس املرجع، ص:  11
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 لالغز  .6
م( ويقني 1902ل منها: يف جندى مليح )نشرت يف سنة وشعره الغز 

 12احلب اخليال ورسائل الشوق.
 جتماعياتاال .7

م( 1092وأما شعره اإلجتماعيات منها حريق ميت غمر )نشرت يف 
واىل األرض، واللغة العربية تنعى خطها بني أهلها، )نشرت يف سنة 

م(. وزواح الشيخ على يوسف صاحب )املؤيد(، وإىل رجل الدنيا 1903
املعارف سعد زغلول ابشا. جديدة، مدرسة مضطفى كامل، إىل انظر 

    13م(.1907ديسمرب  13)نشرت يف 
 الّسياسّيات .8

منها: العلمان املصرى واالجنيزى يف  14(111-1وأشعاره السياسيات )
مدينة اخلرطوم، وإىل موالى عبد العزيز سلطان مراكش )نشرت يف 

م(. وإىل االمرباطورة 1904أبريل  6م(. وغادة الياانت )نشرت يف 1904

____________ 
 246نفس املرجع، ص:  12
 250نفس املرجع، ص:  13
 2أمحد أمني وآخرون، املرجع السابق، ج. 14
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م(. وعيد أتسيس الدولة العلية. وحادثة 1905يناير  26)نشرت يف أجيىن 
   15(. وغريها.1906يولية سنة  2دنشواى )نشرت يف 

 الّشكوى .9
 23وأشعاره الشوكى منها اىل آدم اىب البشر، والفس احلزينة )نشرت يف 

م( 1900ديسمرب  31م(. وسعى بال جدوى )نشرت 1900نوفمرب 
(. وحسرة على فائت 1900سنة  -ه1318واإلخفاق بعد الكد )نشرت 

فرباير سنة  26م( وداع الشباب )نشرت يف 1902)نشرت يف يولية 
م( وشكوى الظلم وسجن الفضائل وكتاب األستاذ االمام الشيخ 1923

    16حممد عبده. وغريها.
 املراثي .10

م( 1897وأما أشعاره املراثى منها راثء عثمان السيد أابظه بك )سنة 
اي م(، وراثء امللكة فتكور 1897سليمان أابظه ابشا )قيلت يف سنة وراثء 

تان كتبا على قرب السيد عبد الرمحن يم(، وب1901يناير  24)نشرت يف 
 17م(.1902الكواكىب )يف سنة 

 

____________ 
 5نفس املرجع، ص: 15
 112نفس املرجع، ص: 16
 131نفس املرجع، ص:  17
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 وفاته .د
، ودفن يف مقابر السيدة نفيسة 1932يوليو/متوز  21تويف حافظ إبراهيم يف 

كان حافظ يف السنني العشر األخرة من حياته كثري القلق على   18ابلقاهرة. 
صحته. وكان يتوهم املرض يف نفسه، وال يسمع بعلة من العلل إال سأل عن 

حافظ قد أصيب أعرضها وأيقن أنه مصاب هبا، وشرع يعاجل نفسه منها. وكان 
مبرض السكر، وحاول أصحابه أن حيملوه على التداوى من هذا الداء، ولكنه 
كان ينتظم يف العالج أايم مثّ ينقطع. وقد حاول املرحوم داود بركات رئيس حترير 
"األهرام" إقناعة مبواصلة العالج، فلم يفلح، ألن خافظ كان ملوالً بطبعه، فأمهل 

ه وانتابته علل أخرى كلما تقدمت به السن فزاد العناية بصحته، واستشرى دؤ 
ذلك من أوهامه. وكان كلما قصى واحد من أصدقائه أصابه الذعر وأحس 
بشبح املوت يقرتب منه. وقصائده اليت نظمها يف أخرايت أايمه يف مناسبات 
خمتلفة تشري يف معظمها إىل هذه احلالة النفسية اليت كان حافظ يعاىن منها 

   19الكثري. 

____________ 
18  http://www.aljazeera.net .6  الوقت اندونسيا(. 03،22)2019مارس 
 . 45-44عيد احلميد سند اجلندى، املراجع السابع،ص:  19

http://www.aljazeera.net/
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 الباب الثالث

 علم البالغة

 مفهوم البالغة .أ
الغ الم :  -ب لوًغا، وَباَلغا : حان ِإدراك ََثَره. و -البالغة لغة )بَ َلغ( الشََّجر  

الشىَء بلوًغا :  -اأَلمر  : وصل إىل غايته، ومنه : )ِحْكَمٌة ََبلَِغٌة(. و -أَدرك. و
وَحس ن بيانه، فهو بَِلْيٌغ. )ج( ب لَغاء. ويقال : َباَلَغًة : َفص َح  -وصل إليه. )بَ ل َغ(

بَ ْلَغ الَكالم . )أَبْ َلَغه ( الشىءَ وإلَيه : أصَله إليه. )َبلغ( فيه مبالغة، وبالغا : اجتهد 
الفارس: -غاىل يف الشىء. )بلغ( الشيب يف رأسه: ظهر. و0فيه واستقصى. و

فالان الشىء: أبلغه إايه. -والشىء: أبلغه -مّد يده يغنان فرسه ليزيد يف جريه. و
يف كالمه: تكلف البالغة. )تبلغ( بكذا:  -)تبالغ( فيه املرض واهلم : تناهى. و

الشىء: تكلف البلوغ إليه حىت بلغه. )البالغ( التبليغ ومنه: )هذا  -اكتفى به. و
ما يتوصل به إلىى الغاية. ويقال: يف هذا األمر بالغ: كفاية.  -بالغ للناس(. و

)عند  -يذاع يف رسالة وحنوها. )البالغة( حسن البيان وقوة التأثري. و بيان -و
 1علماء البالغة(: مطابقة الكالم ملفتضى احلال مع فصاحته.

أّما يف معجم املصطلحات العربية فهي مطابقة الكالم الفصيح ملقتضى احلال، 
منسقة حسنة  فال بّد فيها من التفكري يف املعاين الصادقة القيمة القوية املبتكرة

____________ 
    69-80( ص:2004إبراهيم مدكور، معجم الوسيط، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، 1
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الرتتيب، مع توخي الدقة يف انتقاء الكلمات و األساليب على حسب مواطن 
  2الكالم ومواقعه وموضوعاته وحال من يكتب هلم أو يلقى إليهم".

مل يكتف املعجم بتعريف البالغة، بل تعّداه إىل شروط حتقفها يف الشكل 
شاملة للمواقف  واملضمون لتكون آسره لعقل املخاطبني. فاعلة يف قلوهبم،

الكالمية اليت يقفها املتكلمون. وأضاف معجم املصطلحات العربية إىل الشروط 
املتقدم ذكرها شرطا أهم بقوله "والذوق وحده هو العمدة يف احلكم على بالغة 
الكالم" وهذا يعين أن تباين األذواق جيعل احلكم على بالغة الكالم آمرا نسيبا، 

 3وتصبح البالغة بالغات.
لبالغة يف الكالم مطابقة ملا يقتضته حال اخلطاب مع فصاحة ألفاظه ا

"مفردها ومركبها". وحال اخلطاب "ويسمى َبملقام" هو األمر احلامل للمتكلم 
لى صورة خمصوصة. واملقتضى " ويسمى االعتبار ععلى أن يورد عبارته 

 خصوصة اليت تورد عليها العبارة.املناسب"هو الصورة امل
بالغة املتكلم هي ملكة يف النفس يقتدر صاحبها هبا غلى أتليف كالم بليغ 
مطابق ملقتضى احلال مع فصاحة يف أي معىن قصده. وتلك غاية لن يصل إليها 
إال من أحاط أبساليب العرب خربا وعرف سنن ختاطبهم يف منافراهتم، ومفاخراهتم، 

____________ 
  .8( ص:2003)لبنان:املؤسسة احلديثة للكتاب،علوم البالغة )البديع والبيان واملعاين(، حممد أمحد قاسم، 2
 9نفس املراجع، ص: 3
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حالة لبوسها "ولكل مقام  ومدحيهم، وهجائهم، وشكرهم، واعتذارهم، ليلبس لكل
 4مقال".

علوم البالغة الثالثة من علوم العربية تتداخل معها وتتكامل، إذا من شروط و 
البالغة "توخي الدقة يف انتقاء الكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم 

لذوق. اومواقعه وموضوعات من يكتب هلم أو يلقى إليهم ومرّد البالغة عموما إىل 
احة َبملفرد عنايتها َبلرتكيب، هلذا روعيت قواعد الصرف والنحو وتعىن الفص

والصوت يف سالمة النطق، وخلّو املفرد من تنافر احلروف، وبعده عن احلوشية 
والغرابية وخمالفة القياس اللغوي. وكان من شروط فصاحة املركب سالمة من 

بالغة أكمل علوم ضعف التأليف، ومن التعقيد اللفظي واملعنوي، هبذا كّله عتت ال
 5اللغة وأغناها وأدقها فائدة.

 
 تقسيم البالغة .ب

قّسم البالغة إىل ثالثة أقسام، فكان ما حيرتزبه عن اخلطأ علم املعاىن، وما 
حيرتزبه عن التعقيد املعنوى علم البيان، وما يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد 

  6البديع.رعاية تطبيقه على مقتضى احلال وفصاحته علم 

____________ 
 41ص: (1999اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاىن والبيان والبديع، )بريوت: املكتبة العصرية، أمحد  4
 .5ص:املرجع السابق، حممد أمحد قاسم،  5
 60( ص:1980أمحد مطلوب، أساليب البالغة، )الكويت: وكالة املطبوعات، 6
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 علم البيان .1
هو علم يعرف إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة  علم البيان

املباحث املهمة يف علم  7عليه وداللة اللفظ إما على ما وضع له أو على غريه.
البيان هي: التشبيهات: تشتمل على أنواعه وتقسيمه إىل التشبيه الضمين، 

حيث أن املبحث  -والتشبيه التمثيلي، والتشبيه املقلوب. واجملاز: اجملاز اللغوي
يف اجملاز اللغوي هو اإلستعارة التصرحية واإلستعارة املكنيىة، واجملاز املرسل 

 8واملبحث اآلخري يف َبب الكناية. واجملاز العقلي ،
 التشبيه -

 والتشبيهالتشبيه لغة: هو التمثيل، شبهت هذا بذاك، مثلثة به. 
اصطالحا: بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر، إبحدى 
أدوات التشبيه املذكورة أو املقتدرة املفهومة من سياق الكالم. والتعريف 
اجلامع هو: صورة تقوم على متثيل شيء )حّسي أو جمّرد( بشيء آخر )حّسي 

وقد عرفه القزويىن أو جمّرد( الشرتاكهما يف صفة )حّسية أو جمّردة( أو أكثر. 
بقوله : "التشبيه: الداللة على مشاركة أمر آلخر يف معىن". وهذا يعين أن 

 9املتشاهبني ليسا متطابقني يف كل شىء.

____________ 
 163)القاهرة:املكتبة التوفيقية( ص:القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة،  7
 29( ص:Lhee Sagoe Press ،2015فهمي سفيان، علم البالغة التطبيقي، )بند أنشيه:  8
 .143،ص:املرجع السابقحممد أمحد قاسم،  9
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 الشبه هو املشبه، واملشبه به، وأداة التشبيه، ووجه أركان التشبيه

 اهلداية   يف    لكتاب  كا   أنت

 وجه الشبه املشبه به أداة التشبيه املشبه
املرسل  اة التشبيه ووجه الشبه : التشبيهمن حيث أد تقسيم التشبيه

 والتشبيه املؤكد والتشبيه املفصل والتشبيه اجململ والتشبيه البليغ. 
: التشبيه التمثيل هو ما كان وجه الشبه فيه صورة منتزعة أنواع التشبيه

التشبيه الضمين  10مماثلة.من أمور متعددة، أو هو تشبيه صورة بصورة أخرى 
الذي ال يكون فيه نص على صورة التشبيه، وإمنا تشبيه يوضع فيه املشبه 
واملشبه به يف صورة من صور التشبيه املعروفة، وإمنا يعرف عن طريق 

التشبيه املقلوب هو جعل املشبه مشبها به َبدعاء أن وجه الشبه  11الرتيب.
 12إظهارا لشأنه.فيه أقوى وأظهر ويؤيت به لبيان االهتمام به و 

 اجملاز -
هو اللفظ املستعمل يف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة دالة على  اجملاز

عدم إرادة املعىن األصلي. والعالقة بني املعىن احلقيقي واملعىن اجملازي قد 
تكون املشاهبة وقد تكون غريها، فإذا كانت املشاهبة فهو استعارة، وإال 

____________ 
 40فهمي سفيان، املرجع السابق، ص: 10
 49املرجع ، ص:نفس  11
 53نفس املرجع، ص: 12



21 
 

 13ون لفظية، وقد تكون حالية، كما سيأيت.فهو جماز مرسل والقرينة قد تك
 إىل ثالثة أقسام : اجملاز اللغوي واجملاز العقلي واجملاز املرسل. تقسيم اجملاز

: ويكون يف نقل األلفاظ من حقائقها اللغوية إىل معان  اجملاز اللغوي
أخرى بينها صلة ومناسبة. وهذا اجملاز يكون يف املفرد، كما يكون يف 

واجملاز اللغوي نوعان:  14عمل يف غري ما غري وضع له.الرتكيب املست
 واإلستعارة املكنيةهي ما صرّح فيها بلفظ املشبه به. اإلستعارة التصرحّية 

 15.هي ما حذف فيها املشبه به ورمز له بشىء من لوازمه

: إسناد الفعل أو يف معناه إىل غري ما هو له، لعالقة، مع اجملاز العقلي 
عالقات اجملاز العقلي: السببية  16متنع إرادة اإلسناد احلقيقي.وجود قرينة 

 املفعولية والفاعلية واملصدرية.والزمانية واملكنية و 

: جماز عالقته غري املشاهبة. عالقات اجملاز املرسل: السببية اجملاز املرسل 
 17ة.واملسببية واجلزئية والكلية واعتبار ما كان واعتبار ما يكون واحمللية واحلالي
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 الكناية -
هي لفظ أطلق به وأريد به الزم معناه مع قرينة ال متنع من إرادة  الكناية

. وينقسم إىل ثالثة أقسام : الكناية عن الصفة هي عبارة 18املعىن األصلى
عن صفة اسم شيء، والكناية عن املوصوف هي عبارة عن الصفة اليت 

يصرح فيها َبلصفة منسوبة بتصف هبا الشيء، والكناية عن النسبة هي اليت 
 19لشيء يتعلق َبملوصوف.

  
 علم املعاين .2

هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى  علم املعاين
 املباحث يف علم املعاىن : اخلرب واإلنشاء والقصر. 20احلال.

 اخلرب -
هو ما يصح أّن يقال لقائله إنه صادق فيه أو كاذب، فإن كان اخلرب 

الكالم مطابقا للواقع كان قائله صادقا، وإن كان غري مطابق له كان قائله 
األصل يف اخلرب أن يلقى ألحد غرضني، األول: إما الفائدة  21كاذَب.

املخاطب احلكم الذي تضمنته اجلملة إذا كان جاهال له ويسّمى ذلك 
____________ 
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أيضا  احلكم "فائدة اخلرب". الثاين : إما إفادة املخاطب أّن املتكلم عامل
وقد خيرج  22َبحلكم الذي يعلمه املخاطب ويسّمى ذلك "الزم الفائدة".

اخلرب عن الغرضني السابقني إىل أغراض أخرى اليت تستفاد من سياق 
الكالم ومن أمهها: االسرتحام واالستعطاف، والتحسر على شيء حمبوب، 
 والفخر، واملدح, وإظهر الضعف، واحلث على السعي واجلد. أضرب اجلرب:

يكون إلقاء املتكلم اخلرب للمخاطب على ثالث حالت وهي اخلرب اإلبدائي 
 واخلرب الطليب واخلرب االنكاري. 

 اإلنشاء -
ينقسم  23هو الكالم الذي ال حيتمل الصدق والكذب لذاته.اإلنشاء 

اإلنشاء إىل قسمني: اإلنشاء الطليب هو ما يستدعي مطلوَب غري حاصل 
األمر والنهى واالستفهام والتمين والنداء. وقت الطلب، وهو مخسة أنواع: 

واإلنشائ غري الطليب هو ما ال يستدعي أمرا حاصال عند الطلب، ويدخل 
يف مبحثه: أسلوب املدح والذم، وأفعال العقود وأسلوب القسم وأسلوب 

 التعجب والرتجي.
 
 

____________ 
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 القصر -
أداة القصر أربعة وهي:  24هو ختصيص شيء بشيء وحصره فيه.القصر 

الفي واإلستثناء، والعطف وتقدمي ما حقه التأخري. ويقع القصر يف مخسة 
مواضع: املبتداء واخلرب، الفعل والفاعل، الفاعل واملفعول، املفعولني، احلال 

 وصاحب احلال.
 علم البديع .3

عرفت فيها سبق أن علم البيان وسيلة إىل أتدية املعىن أبساليب عدة بني 
يه وجماز وكناية، وعرف أن دراسة علم املعاىن تعني على أتدية الكالم مطابقا تشب

ملقتضى احلال، مع وفائه بغرض بالغى يفهم ضمنا من سياقه وما حييط به من 
قرائن. وهناك انحية أخرى من نواحى البالغة، ال تتناول مباحث علم البيان، وال 

تتعدى تزيني األلفاظ أو املعاىن  تنظر يف مسائل علم املعاىن، ولكنها دراسة ال
أبلوان بديعية من اجلمال اللفظى أو املعنوّى، ويسّمى العلم اجلامع هلذه املباحث 
بعلم البديع. وهو يشتمل كما أشران على حمسنات لفظية وعلى حمسنات معنوية، 

 25وإان ذاكرون  لك من كل قسم طرفا.
 
 

____________ 
  .341حممد أمحد قاسم، املرجع الشابق،ص:24
 263على اجلارمي ومصطفى أمني، املرجع السابق، ص: 25



25 
 

 احملسنات اللفظية -
هي أسلوب اللغة اليت جيعل األلفاظ مجيل واملستمع.   احملسنات اللفظية

 واجلناسالسجع ينقسم إىل قسمني هي 

هو تواطؤ الفواصل يف الكالم املنثور على حرف واحد. وهو  السجع
يطيل القول فيه على أساس أنه قد أصبح مسة من مسات الرسائل. والرتصيع 

اظ الشطر األول خيتص َبلكالم املنظوم، وهو أن تكون كل لفظة من ألف
 26مساوية لكل لفظة من ألفاظ الشطر الثاين يف الوزن والقافية.

وهو أن ختتلف الفاصلتني يف  املطّرفوينقسم السجع إىل ثالثة أقسام : 
هو أن يكون يف إحدى  والرتصيعالوزن مع االتفاق يف احلرف األخري. 

ألخرى يف الوزن الفاصلتان من األلفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابلها من ا
هو ما مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل ما يقابله  واملوازيوالقافية. 

من األخرى، وخيتص يف التوافق َبلكلمتني األخرتني من الفقرتني فحسب، 
ونعرفه أبمور ثالثة، األول: أن يكون االختالف يف الوزن والقافية معا. 

دون القافية. الثالث: أن يكون  الثاين: أن يكون االختالف يف الوزن

____________ 
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االختالف َبلعكس. أحسن السجع: ما تساوت فاصلته يف عدد 
 27الكلمات، ما طالت فاصلته الثانية، أن تكون الفاصلة الثالثة أطول.

 28هو تشابه اللفظني يف النطق ال يف املعىن، ويكون اتم وغري اتم. اجلناس
عة أشياء، ونوعه احلروف، هو ما اتفق فيه اللفظان يف أرب اجلناس التام

عددها، وهيئآهتا، وتربيتها مع اختالف املعىن. فإذا  كاان من نوع واحد 
كإمسني أو فعلني أو حرفني مّسي ممثال و مستوفيا. ما اختلف ركناه أفرادا 

ينقسم إىل أربعة  اجلناس غري التام،وتركيبا من كلمتني و مّسي َبملركب. 
ختلف فيه اللفظان يف عدد احلروف، أقسام: اجلناس الناقص هو ما ا

اختالفهما يكون إما بزايدة حرف يف األول أو يف اآلخري. مااختلف ركناه 
يف هيآت احلروف أي حركتها وسكناهتا ونقطتها ومّسي َبحملّرف.  اجلناس 
املقلوب هو ما اختلف فيه اللفظني يف ترتيب احلروف. واجلناس الالحق 

 29مل يتباعد خمرجا إما يف األول. يكون َبختالف ركينه يف حرفني

 

 

____________ 
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 احملسنات املعنوية -
هو اجلمع بني املتضادين، أي  الطباقاملباحث يف احملسنات املعنوية: 

 وينقسم إىل الطباق اإلجيايب والطباق السليب. 30معنيني متقبلني يف اجلملة.
هي أن يؤيت مبعنيني أو أكثر، مث بؤيت مبا يقابل ذلك على املقابلة 

 31الرتتيب.
هي أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان، قريب ظاهر غري مراد،  التورية

 32وبعيد خفي هو املراد. تنقسم التورية إىل قسمني : جمردة ومرشحة.
هو أن أييت األديب العلة األدبية الطرفية بعيد عن العلة  حسن التعليل

املعروفة بغرض مجالة الكالم. التعليل خيتلف حبسن التعليل : أييت التعليل من 
الناحية الواقعية وحسن التعليل من الناحية اخليالية. وال يوجد حسن التعليل 

 33يف القرآن الكرمي.
ل: أن يستثىن من صفة ذم منفية ضرَبن، األو أتكيد املدح مبا يشبه الذم 

داة استثناء صفة مدح. الثاين: أن يثبت لشىء صفة مدح، ويؤتى بعدها أب
 تليها صفة مدح أخرى.

____________ 
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ضرَبن، ومها: أن يستثىن من صفة مدح  أتكيد الذم مبا يشبه املدح
منفية صفة ذم. الثاين: أن يثبت لشىء صفة ذم، ويؤتى بعدها أبداة استثناء 

 34أخرى.تليها صفة ذم 
، يقصد أبسلوب تلقي املخاطب بغري ما يرتقبه، أسلوب احلكيمواآلخر 

إما يرتك سؤاله واإلجابة عن سؤال، وإما حبمل كالمه على غري ما كان 
 35يقصد، أشارة إىل كان ينبغي أن يسأل هذا السؤال أو يقصد هذا املعىن.

____________ 
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 الباب الرابع

 البالغة يف قصيدة "رعاية األطفال" حلافظ إبراهيمحتليل 

تريد الباحثة يف هذا الباب أن حتلل أنواع البالغة املوجودة يف قصيدة "رعاية 
 األطفال" حلافظ إبراهيم.

 
 نص القصيدة  .أ

قبل أن تقّدم الباحثة من نص القصدة، أرادت أن تعرض أبن هذه 
القصيدة أنشدها حافظ إبراهيم يف احلفل الذى أقامه هذه اجلمعية يف األوبرا 

 م.1910أبريل سنة  8يف 
  

 رعاية األطفال

 ال، بل فتاة ابلعراء حياىل  # شبحا أرى أم ذاك طيف خيال

 راع هناك وما هلا من واىل # أمست مبدرجة اخلطوب فما هلا

 انرا أباّنت ذكني طوال  # حسرى، تكاد تعيد فحمة ليلها

 ماىل أشاطرها الوجيعة ماىل  # ما خطبها، عجبا، وما خطىب هبا

 وقع الّنبال عطفن إثر نبال #  دانيتها ولصوهتا يف مسمعى

 رسم على طلل من األطالل  # وسألتها: من أنت؟ وهي كأّّنا
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 مل تدر طعم الغمض منذ لياىل  # فتململت جزعا وقالت: حامل

 ومضى احلمام بعّمها واخلال  # ا، وماتت أّمهاقد مات والده

 وجرى البكاء بدمعها اهلطّال  #  وإىل هنا حبس احلياء لساّنا

 حينو على أمثاهلا أمثاىل  #  فعلمت ما ختفى الفتاة وإمنا

 يف هيكل يرنو إىل متثال  #  ووقفت أنظرها كأّّن عابد

 البزواهلّن فوادح األثق #  ورأيت آايت اجلمال تكّفلت

 هيفاء رّوعها األسى هبزال # الشيء أفعل يف الّنفوس كقامة

 مشس الّنهار فأصبهت كاآلل # أو غادة كانت تريك إذا بدت

 من قربه ويسري شن ابىل  # قلت: آّنضى، قالت: أينهض ميت

 محلت حني محلت عود خالل  # فحملت هيكل عظمها وكأنىن

 عاية األطفال(ابلّليل )دار ر  # وطفقت أنتهب اخلطا متيّمما

 ابب احلياة ومؤذن بزوال # أمشى وأمحل ابئسني: فطارق

 هلما من اإلشفاق واإلعمال #  أبكيهما وكأمنّا أان اثلث

 أحدا وال مرتقّبا لسؤال  #  وطرقت ابب الدار المتهيّبا

 أو طرق رّب الدار غري مياىل #  طرق املسافر آب من أسفاره
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 دقات مرضى مدجلني عجال # افتحواوإذا أبصوات تصيح: أال 

 صنع اجلميل تطّوعت يف احلال #  وإذا أبيد طاهرات عّودت

 بعضا لوجه هللا ال املال # جاءت تسابق يف املربة بعضها

 كاالّم تكأل طفلها وتواىل #  فتناولت ابلّرفق ما أان حامل

 فوق الوسائد يف مكان عاىل  #  وإذا الطبيب مشّمر وإذا هبا

 بسرير ضيفتهم كبعض اآلل #  نواع الدّواء وطّوفواجاءوا أب

 ويرود مكمن دائما القتال # وجثا الطّبيب حيّس نبضا خافنا

 دقات قلب أم دبيب منال #  مل يدر حني دان ليبلو قلبها

 وخرجت منشرحا رضّى البال #   ودعتها وتركتها يف أهلها

 الللباقيات وصاحل األعم # وعجزت عن شكر الذين جتّردوا

 تلك املروءة والشعور العاىل  #  مل خيبلوها ابلّسؤال عن امسها

 تنيو حباملها عن اإلذالل  #  خري الّصنائع يف األانم صنيعة

 ماء الوجوه فذاك خري نوال #  وإذا الّنوال أتى ومل يهربق له

 يعّد يف البخاىل-وهو اجلواد #  من جاد من بعد السؤال فإنّه

 جّم الوجيعة سّيء األحوال #  هلل دّرهم فكم من ابئس



32 
 

 عرى، إىل سقم، إىل إقالل # ترمى به الّدنيا، فمن جوع، إىل

 نفس مرّوعة وجيب خاىل  #  عني مسّهدة وقلب واجف

 أم كاسيا يف تلكم األمسال #  مل يدر انظره أعرايان يرى

 خلف احلروق يطّل من غرابل #  فكأّن انحل جسمه يف ثوبه

 ايحر، تلك فريسة املغتال # أبعزل اي برد،فامحل، قدظفرت

 اي نفس رّقى اي مروءة واىل  # ايعني سّحى، ايقلوب تفطّرى

 وخال اجملال اخلاطف اآلجال #  لوالهم لقضى عليه شقاؤه

 نفس الفقري ثقيلة األحمال              #  لوالهم كان الّردى وقفا على 

 األوجالسهروا من األوجاع و  #  هلل در الساهرين على االىل

 مدنّية األداين واألجيال #  القائمني خبري ما جاءت به

 وربيع أهل البؤس واإلحمال #  أهل اليتيم وكهفه ومحاته

 ال جتهلون عواقب اإلمهال # ال هتملوا يف الّصاحلات فإّنكم

 لقائل فعال–لو تعلمون  - #  إّّن أرى فقراءكم يف حاجة

 ميدان سبق للجواد الّنال # فتسابقوا اخلريات فهى أمامكم

 يوم اإلاثبة عشرة األمثال #  واحملسنون هلم على إحساّنم
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  عّد وعن وزن وعن مكيال #  وجزاء رّب احملسنني جيّل عن
 
 وبياهنا البالغة ىف قصيدة "رعاية األطفال" حلافظ إبراهيمعناصر حتليل  .ب

"رعاية األطفال" حلافظ انطالقا من الشرح السبق، وبعدما قرأت الباحثة قصيدة 
 إبراهيم، وجدت أنواع البالغة فيها يلي :

 علم البيان .1
 التشبيه -

أنواع  اجلملة الرقم
 البالغة

أداة  مشبه
 التشبيه

مشبه 
 به

وجه 
 الشبه

 بياانت

حسرى، تكاد  1
تعيد فحمة 

ليلها # انرا 
أباّنت ذكني 

 1طوال

تشبيه 
 البليغ

فحمة 
 ليلها

 انرا -
 

وهذه  -
اجلملة 

سمى ت
ابلتسبيه 

 االبليغ ألّنّ 
حذفت 

أداة  اهمن

____________ 
لبنان، بدون -العودة للصحافة والطباعة والنشر، بريوتديوان حافظ إبراهيم حقق أمحد أمني واألخرون، دار  1

 275سنة، ص، 
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التشبيه ومل 
يذكر وجه 

 الشبه.
واملعىن من 

هذه اجلملة 
هو كانت 

الفتاة 
متأملة، ألّنا 

حامل، 
وجبانب 

ذلك 
شعرت 

   ابجلوع. 
 

أنواع  اجلملة الرقم
 البالغة

أداة  مشبه
 التشبيه

مشبه 
 به

وجه 
 الشبه

 بياانت

ووقفت  1
أنظرها 

كأّّن عابد 

تشبيه 
املرسل 
 املفّصل

اء يال
املتكلم 

 ()كأّن

يف  عابد كأنّ 
هيكل 

يرنو 

هذه اجلملة 
سمى ت

ابلتشبيه 
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# يف 
هيكل يرنو 

 2إىل متثال

إىل 
 متثال

املرسل 
املفّصل 

 تذكر  األّنّ 
فيه أداة 

التشبيه 
ووجه 

. الشبه
ىن هذه عوامل

 اجلملة هو
كان 

الشاعر 
صامتا ألنّه 

 حالة رأى
حمزنة الفتاة 

 للغاية. 

____________ 
 276ديوان حافظ إبراهيم حقق أمحد أمني واألخرون، نفس املرجع، ص،  2
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فتناولت  2
ابلّرفق ما 

أان 
حامل# 

كاالّم 
تكأل 

طفلها 
 3وتواىل

 

تشبيه 
املرسل 
 املفّصل

 

 اءتال
املتكلم 

 (ت)تنول

الكا
 ف

 
 
 

 

تكأل  االم
طفلها 

 وتواىل
 

 

هذه اجلملة 
سمى ت

ابلتشبيه 
املرسل 

املفّصل 
 تذكر  األّنّ 
أداة  افيه

التشبيه 
ووجه 

. الشبه
واملعىن هذه 

اجلملة 
الشاعر 

يظهر على 
عناية بني 

الناس وهذا 
دليل على 

____________ 
 277نفس املرجع، ص، 3
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أن الشاعر 
له 

الاجتماعية
 عالية. 

 
أنواع  اجلملة الرقم

 البالغة
أداة  مشبه

 التشبيه
مشبه 

 به
وجه 
 الشبه

 بياانت

دانيتها  1
ولصوهتا يف 
مسمعى# 

وقع الّنبال 
عطفن إثر 

 4نبال

املؤّكد 
 املفّصل

عط النّبال - صوت
فن 
إثر 

 نبال

هذه اجلملة 
سمى ت

ابلتشبيه 
املؤكد 

 ااملفّصل ألّنّ 
 احذفت فيه

أداة التشبيه 
وذكر وجه 

. الشبه
واملعىن هذه 

____________ 
 275ديوان حافظ إبراهيم حقق أمحد أمني واألخرون، املرجع السابق، ص، 4
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اجلملة هو 
كانت 

صوت الفتاة 
ثقيلة ألّن يف 

ذلك الوقت 
كانت 
حالتها 
ضعيفة 

  ا.جدّ 
أهل اليتيم  2

 وكهفه
ومحاته# 

أهل وربيع 
البؤس 

 5واإلحمال
 
 

املؤّكد 
 املفّصل

 
 

 

أهل 
اليتيم 

وكهفه 
 ومحاته

 
 

 

- 
 
 
 
 
 

 

 ربيع
 
 
 
 
 

 

أهل 
الب

ؤس 
واإلم
 حال

 
 
 

هذه اجلملة 
سمى ت

ابلتشبيه 
املؤكد 

 ااملفّصل ألّنّ 
 منها حذفت

أداة التشبيه 
وجه  توذكر 

____________ 
  279نفس املرجع، ص،5
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. الشبه 
واملعىن هذه 

هو  اجلملة
كان الشاعر 

يقول إّن 
الذين 

حيمون 
، هم األيتام

مثل الربيع 
الذي جيلب 

 السعادة.
3 

 
فتسابقوا 

اخلريات فهى 
أمامكم# 

ميدان سبق 
 6للجواد الّنال

املؤّكد 
 املفّصل

 - اخلريات
 
 
 

للجوا ميدان
د 

 الّنال

هذه اجلملة 
سمى ت

ابلتشبيه 
املؤكد 

 ااملفّصل ألّنّ 
 منهاحذفت 

____________ 
  نفس املكان6
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أداة التشبيه 
وذكر وجه 

. الشبه
واملعىن هذه 

اجلملة هو 
كان شاعر 

يعطي 
النصيحة 

لفعل اخلري 
 لآلخرين

دون اعتبار 
  للطبقة. 

 
أنواع  اجلملة الرقم

 البالغة
أداة  مشبه

 التشبيه
مشبه 

 به
وجه 
 الشبه

 بياانت

وسألتها: من  1
أنت؟ وهي 

كأّّنا# 
رسم على 

املرسل 
 اجململ

 
 

 طلل كأن هي
 

هذه اجلملة  -
سمى ت

ابلتشبيه 
املرسل 
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طلل من 
 7األطالل

ا اجململ ألّنّ  
 افيه تذكر 

أداة التشبيه 
وحذفت 

. وجه الشبه
واملعىن هذه 

اجلملة هو 
كانت 

حالة يف 
ذلك 

الوقت 
فضوية 
للغاية، 
بسبب 

احلمل 
واجلوع. 

ابإلضافة 

____________ 
  276املرجع، ص،نفس 7
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إىل ذلك، 
تويف 

والديها 
وهي تعيش 

 وحيدا.  
فحملت  2

هيكل 
عظمها 

وكأنىن# 
محلت حني 

محلت عود 
 8خالل

املرسل 
 اجململ

هيكل 
 عظمها

هذه اجلملة  - عود كأنّ 
سمى ت

ابلتشبيه 
املرسل 

 ااجململ ألّنّ 
 افيه تذكر 

أداة التشبيه 
وحذفت 

. وجه الشبه
واملعىن هذه 

هو اجلملة 
بسبب 

____________ 
  276ديوان حافظ إبراهيم حقق أمحد أمني واألخرون، املرجع السابق، ص،8
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خفة اجلسم 
الفتاة، حّّت 
عندما محل 

الشاعر 
الفتاة كأنه 

حيمل 
 العصى

فكأّن انحل  3
جسمه يف 

ثوبه# 
خلف 

يطّل احلروق 
 9من غرابل

ملرسل ا
 اجململ

هذه اجلملة  - غرابل كأنّ  ثوب
سمى ت

ابلتشبيه 
املرسل 

 ااجململ ألّنّ 
 افيه تذكر 

أداة التشبيه 
وحذفت 

. وجه الشبه
واملعىن هذه 

____________ 
  278نفس املراجع، ص،9
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اجلملة هو 
كان لباس 

الذي 
تستعمل 

بليا،  للفتاة
وهذا 

حالتها 
 حمزنة. 

جاءوا أبنواع  4
الدّواء 

وطّوفوا# 
بسرير 

ضيفتهم 
كبعض 

 10اآلل

املرسل 
 اجململ

بعض  الكاف جاءوا
 اآلل

هذه اجلملة  -
سمى ت

ابلتشبيه 
املرسل 

 ااجململ ألّنّ 
 افيه تذكر 

أداة التشبيه 
وحذفت 

 .وجه الشبه

____________ 
  277نفس املراجع، ص،10
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واملعىن هذه 
اجلملة هو 

الطبيب أن 
وممارضات 

يعلجون 
هبذه الفتاة 

إبخالص 
وحمبة كأّنم 

  عائلتها.  
 

 اجملاز -

 بياانت أنواع البالغة اجلملة الرقم
أمشى وأمحل ابئسني:  1

فطارق# ابب احلياة 
 11ومؤذن بزوال

ستعارة اجملاز اللغوي )اال
 التصرحيية(

 
 

سمى تهذه اجلملة 
ستعارة التصرحيية ابال
شبه الشاعر  األّنّ 

اجلنني بطارق ابب 
احلياة، وشبه األّم 

____________ 
  نفس املكان 11
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مبؤذن بزوال مثّ حذف 
املشبه على سبيل 

 .ستعارة تصرحيّيةا
قلت: آّنضى، قالت:  2

أينهض ميت# من 
 12قربه ويسري شن ابىل

ستعارة اجملاز اللغوي )اال
 التصرحيية(

وهذه اجلملة تسمى 
 الستعارة التصرحييةاب

. مبيتشبه الفتاة ألّّنا 
واملعىن هذه اجلملة هو 

 الفتاة ابئسة. 

____________ 
 276نفس املرجع، ص،  12
  278ديوان حافظ إبراهيم حقق أمحد أمني واألخرون، املرجع السابق، ص،13

 بياانت أنواع البالغة اجلملة الرقم
ترمى به الّدنيا، فمن  1

جوع، إىل# عرى، إىل 
 13سقم، إىل إقالل

 

"ترمى به" إسناد فعل  اجملاز العقلي
إىل "الدنيا" وهو مل 

ترمي به الدنيا 
احلقيقة، بل هو سبب 

اإلنسان يف الدنيا 
ترمى به. وهذه اجلملة 

سمى ابجملاز العقلى ت
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 املعاينعلم  .2

 اإلنشاء -
 بياانت أنواع البالغة اجلملة الرقم

وسألتها: من أنت؟  1
وهي كأّّنا# رسم على 

 14طلل من األطالل

اإلنشائية )اإلنشاء 
 الطليب(

سمى تهذه اجلملة 
ابإلنشائية ألّّنا 

أداة  افيه تذكر 
اإلستفهام "من". 

وهذه اإلستفهام يراد 
 ملعىن األصلىاإىل 

____________ 
  276نفس املرجع، ص،14

هذه  بعالقة السببية.
اجلملة ليس يف املعىن 

احلقيقة لكنها يف 
ليس  املعىن اجملاز.

الدنيا ترمي الفقري 
 لكّنه اإلنسان كرمي. 
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قلت: آّنضى، قالت:  2
أينهض ميت# من 

 15قربه ويسري شن ابىل

اإلنشائية )اإلنشاء 
 الطليب(

هذه اجلملة تسمى 
ابإلنشائية ألّّنا 

ذكرت فيها أداة 
اإلستفهام "أ". وهذه 

اإلستفهام يراد إىل 
 املعىن التوبيخ

آّنضى، قالت: قلت:  3
أينهض ميت# من 

 16قربه ويسري شن ابىل
 

اإلنشائية )اإلنشاء 
 الطليب(  

هذه اجلملة تسمى 
ابإلنشائية ألّّنا 

ذكرت فيه أسلوب 
األمر "آّنضى". هذه 

األسلوب مبعىن 
 اإلابحة  

اي برد،فامحل، قدظفرت  3
أيعزل# ايحر، تلك 

 17فريسة املغتال

اإلنشائية )اإلنشاء 
 الطليب(  

ه اجلملة تسمى هذ
ابإلنشاءية ألّنا 

ذكرت فيها أداة النداء 
"اي". هذه اإلشارة إىل 

____________ 
 276املرجع، ص، نفس  15

 276نقس املرجع، ص: 16
 278نفس املرجع، ص: 17
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علو منزلة املنادى، 
لذلك فنادي حبرف 

 نداء البعيد 
ايعني سّحى، ايقلوب  4

تفطّرى# اي نفس رّقى 
 18اي مروءة واىل

اإلنشائية )اإلنشاء 
 الطليب(  

هذه اجلملة تسمى 
ابإلنشائية ألّنا 
النداء  ذكرت فيها أداة

"اي". هذه اإلشارة إىل 
علو منزلة 

املنادى،لذلك فنادي 
 حبرف نداء البعيد  

ال هتملوا يف الّصاحلات  5
فإّنكم# ال جتهلون 

 19عواقب اإلمهال

اإلنشائية )اإلنشاء 
 الطليب(  

هذه اجلملة تسمى 
اإلنشائية ألّّنا ذكرت 

فيها أسلوب النهى 
 "ال" مبعىن اإلرشاد.

 
 
 

____________ 
 نفس املكان 18
19  
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 اخلرب -
 بياانت أنواع البالغة اجلملة الرقم

فتململت جزعا  1
وقالت: حامل# مل 

تدر طعم الغمض منذ 
 20لياىل

سمى تهذه اجلملة  خربية )خرب اإلبتداء(
ابخلربية )خرب 

 ااإلبتداء( ألّن يف هذ
ه احلال ال يؤكد ل

الكالم لعدم احلاجة 
 إىل التوكيد.

قد مات والدها،  2
وماتت أّمها# ومضى 

 21احلمام بعّمها واخلال

سمى تهذه اجلملة  خربية )خرب اإلبتداء(
ابخلربية خرب اإلبتداء( 

احلال ال  األّن يف هذ
يؤكد له الكالم لعدم 

 احلاجة إىل التوكيد.

____________ 
  276نفس املرجع، ص، 20
  نقس املكان21
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إّّن أرى فقراءكم يف  3
لو  -#  حاجة

 22لقائل فعال–تعلمون 

سمى تهذه اجلملة  خربية )خرب الطليب(
 تابخلربية ألّن ذكر 

أداة التوكيد  افيه
سمى ت"إن". ولذلك 

 ابخلرب الطليب
هلل دّرهم فكم من  4

ابئس# جّم الوجيعة 
 23سّيء األحوال

 

سمى تهذه اجلملة  خربية
خبربية ألن مشتمل 

على املدح وهو "هلل 
 درهم"

لوالهم لقضى عليه  5
# وخال اجملال  شقاؤه

 24احلاطف اآلجال

سمى تهذه اجلملة  خربية
ألن مشتمل خبربية 

على املدح وهو "لو 
 الهم"

____________ 
  نفس املكان22
  278ديوان حافظ إبراهيم حقق أمحد أمني واألخرون، املرجع السابق، ص،23
 نفس املكان 24
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لوالهم كان الّردى وقفا  6
على# نفس الفقري 

 25ثقيلة األوجال

سمى تهذه اجلملة  خربية
مشتمل  اخبربية ألّن

على املدح وهو "لو 
 الهم"

هلل در الساهرين على  7
االىل# سهروا من 

 26األزجاع واألوجال

سمى تهذه اجلملة  خربية
مشتمل  اخبربية ألّن

على املدح وهو "هلل 
 در الساهرين"

 
 القصر -

 بياانت أنواع البالغة اجلملة الرقم
شبحا أرى أم ذاك  1

طيف خيال# ال، بل 
 27فتاة ابلعراء حياىل

سمى تهذه اجلملة  قصر
ابلقصر الّّنا ذكر أداة 

العطف "ال، بل" 
فيكون املقصور عليه 

 ما بعدمها
____________ 

  نفس املكان25
  نفس املكان26
  275أمني واألخرون، املرجع السابق، ص،ديوان حافظ إبراهيم حقق أمحد 27
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 علم البديع .3
 بياانت أنواع البالغة اجلملة الرقم

جاءت تسابق يف املربة  1
بعضها# بعضا لوجه 

 28هللا ال املال

سمى تهذه اجلملة  صناقالاجلناس 
 اابجلناس انقص ألّن

يف عدد  تختلفا
احلروف، ومها 

 "بعُضها" و"بعضاً".
مل يدر حني دانليبلو  2

قلبها# دقات قلب أم 
 29دبيب منال

سمى تهذه اجلملة  صناقالاجلناس 
 اناقص ألّنالابجلناس 

يف عدد  تختلفا
احلروف، ومها "قَ ْلَب" 

 و"قَ ْلٍب"
من جاد من بعد  3

السؤال فإنّه# وهو 
سمى تهذه اجلملة  صناقالاجلناس 

 اناقص ألّنالابجلناس 
يف عدد  تختلفا

____________ 
  277نفس املرجع، ص،28
 نفس املكان29
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يعّد يف -اجلواد
 30البخاىل

احلروف، ومها "َجاَد" 
 و"اجلََواُد"

لقضى عليه لوالهم  4
شقاؤه# وخال اجملال 

 31احلاطف اآلجال

سمى تهذه اجلملة  صناقالاجلناس 
 اناقص ألّنالابجلناس 

يف عدد  تختلفا
احلروف، ومها "اجملال" 

 و"اآلجال"
هلل در الساهرين على  5

االىل# سهروا من 
 32األوجاع واألوجال

سمى تهذه اجلملة  صناقالاجلناس 
 اناقص ألّنالابجلناس 

يف عدد  تاختلف
احلروف، ومها 

"الساهرين" و" 
 سهروا"

____________ 
  278ديوان حافظ إبراهيم حقق أمحد أمني واألخرون، املرجع السابق، ص،30
  نفس املكان31
 نفس املكان32
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ال هتملوا يف الّصاحلات  6
فإّنكم# ال جتهلون 

 33عواقب اإلمهال

سمى تهذه اجلملة  صناقالاجلناس 
 اناقص ألّنالابجلناس 

يف عدد  تاختلف
احلروف، ومها 

 "هتملوا" و" جتهلون"
واحملسنون هلم على  7

إحساّنم# يوم اإلاثبة 
 34األمثالعشرة 

سمى تهذه اجلملة  صناقالاجلناس 
 اناقص ألّنالابجلناس 

اإلختالف يف عدد 
احلروف، ومها 

"احملسنون" 
 و"إحساّنم"

 
 بياانت أنواع البالغة اجلملة الرقم

شبحا أرى أم ذاك  1
طيف خيال# ال، بل 

 35فتاة ابلعراء حياىل

سمى تهذه اجلملة  اجلناس الالحق
 اابجلناس الالحق ألّن

من أنواع  تاختلف
____________ 
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احلروف/ يف املخرج 
احلروف ومها "خيال" 

 و"حياىل"
هلل در الساهرين على  2

االىل# سهروا من 
 36األوجاع واألوجال

سمى تهذه اجلملة  اجلناس الالحق
 اابجلناس الالحق ألّن

من أنواع  تاختلف
احلروف/ يف املخرج 

احلروف ومها 
"األوجاع" 

 و"األوجال"
 

 بياانت أنواع البالغة اجلملة الرقم
فحملت هيكل عظمها  1

وكأنىن# محلت حني 
 37محلت عود خالل

هذه اجلملة مشتمل  اجلناس احملّرف
على اجلناس ومها بني 

ْلُت" و"مَحَْلُت"  "محُِّّ
سمى ابجلناس ت

____________ 
 278نفس املرجع، ص،36
  276نفس املرجع، ص،37
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 تاختلف ااحملّرف ألّن
 يف هيئة احلركة.

وإذا الّنوال أتى ومل  2
يهربق له# ماء الوجوه 

 38فذاك خري نوال

هذه اجلملة مشتمل  اجلناس احملّرف
على اجلناس ومها بني 

 " " "الن ََّواُل" و"نَ َوالِّ
سمى ابجلناس ت

 تاختلف ااحملّرف ألّن
 هيئة احلركة.

 

____________ 
  278ديوان حافظ إبراهيم حقق أمحد أمني واألخرون، املرجع السابق، ص،38
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 الباب اخلامس
 خامتة

 يف خامتة هذه الرسالة العلمية،وحصلت على النتائج كما يلي:   

 نتائج البحث .أ
بعد أن عرضت الباحثة البياانت وحتليلها يف القصيدة "رعاية األطفال" حلافظ 
إبراهيم وتلخص الباحثة بعض النتائج املهمة يف هذه الرسالة هي عناصر البالغة 

 املوجودة فيها وهي: 
املؤكد املرسل،  3من املرسل املفّصل،  2من التشبيه البليغ،  واحدالبيان،  .1

من اإلستعارة التصرحيية )اجملاز اللغوي(، واحد  2 من املرسل اجململ، 4
 من عالقة السببية )اجملاز العقلي(. 

من اخلرب اإلبتداء، واحد من اخلرب  2من اإلنشاء الطليب،  5املعاىن،  .2
 من اخلربية )مدح(، واحد من القصر.  4 الطليب،

من اجلناس انقص )اجلناس غري  7 التام املركب، واحد من اجلناسالبديع،  .3
من اجلناس احملّرف  2من اجلناس الالجق )اجلناس غري التام(،  2، التام(

   )اجلناس غري التام(.
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 التوصيات .ب
احلمد هلل رّب العاملني، قد مت الباحث عن عناصر البالغة يف الفصيدة "رعاية 

ولكّن تعرف الباحثة أبن هذا البحث اجلامعي بعيد عن األطفال" حلافظ إبراهيم، 
 التمام. ولذلك: 

ترجو الباحثة على كل الطلبة يف كلية اآلداب قسم اللغة العربية وأدهبا أن  .1
 األدبية، وخاصة يف علم البالغة. تزودوا أنفسهم ابملعلومات 

تسهيال وترجو الباحثة على عميد كلية اآلداب أن تزود الكتب األدبية  .2
  للطلبة يف كتابة رسالتهم العلمية.  
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 املراجع
  
 .com3https://mawdoo31  الوقت اندونسيا( 12.04) 2019يوليو 

http://www.aljazeera.net. 6  الوقت اندونسيا(. 03،22)2019مارس 

 (   2004إبراهيم مدكور، معجم الوسيط، )القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،

امحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، )بريوت:املكتبة 
 (1999العصرية،

أمحد أمني واألخرون، ديوان حافظ إبراهيم، دار العودة للصحافة والطباعة والنشر، 
 لبنان، بدون سنة-بريوت

 (1980مطلوب، أساليب البالغة، )الكويت: وكالة املطبوعات،أمحد 

 (2004حنفي انصف و أخرون، دروس البالغة، )الكويت: مكتبة آهل األثر،

، جمهول اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، )القاهرة:املكتبة التوفيقية
 (السنة

 (1904، التلخيص يف علوم البالغة، )دار الفكر العريب، .....

السعيد حممود عبد هللا، حافظ إبراهيم )دراسة حتليلية لسريته و شعره(، 
 )اسكندريه:دار الفريب( 

 ( 2009عبد العزيز عتيق، علم املعاىن، )بريوت: دار النهضة العربية، 

 ، علم البديع، )بريوت: دار النهضة العربية(.....
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 (2009، علم البيان، )بريوت: دار النهضة العربية،.....

على اجلارمي ومصطفى أمني، البالغة الواضحة، )دون املكان:دار 
 ( 1999املعارف،

عيد احلميد سند اجلندى، حافظ إبراهيم شاعر النيل، )القاهرة: دار املعارف 
،1119) 

 (Lhee Sagoe Press،2015 فهمي سفيان، علم البالغة التطبيقي، )بند أنشيه: 

)لبنان:املؤسسة احلديثة علوم البالغة )البديع والبيان واملعاين(، حممد أمحد قاسم، 
 (2003للكتاب، 

 يوسف نوفل، شاعر الشعب و شاعر النيل، )القاهرة: مكتبة اإلسكندريه(
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