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  النص
  

 في يوم بارد، 1ُحكي عن أبي الّرقْعَمق أنَّ أصحابا له،أرسلوا يدعونه إلى الصَّبوح: تأمل األمثلة اآلتية 
  عاما ؟ ماذا تريد أن نصنع لك ط: ويقولون له 

  :و كان فقيرا ليس له كسوة تقيه البرد، فكتب إليهم يقول 
   2أصحاُبنا قََصدوا الصَُّبوَح بُسْحّرٍة       َو أتـى َرُسولُُهْم إليَّ خصِّيصـاً

  اطُْبخُوا ِلي ُجبَّةً َو قَِميصاَ: قالُوا اقْتَِرْح شَْيًئا نَِجد لََك طَْبخَـُه       قُلْتُ 
  .خَيِّطوا لي جبَّةً: ةً، أي اطُْبخُوا ِلي ُجبَّ

  : فقد ذكر الخياط بلفظ الطّبخ، لوقوعه في ُصحبة طبخ الطعام و كقوله تعالى 
   .3"و الَ تَكُونُوا كَالَِّذيَن نُسوا اَهللا فأنساُهم َأنْفَُسُهْم ُأولَِئَك ُهْم الفَاِسقُوَن"     

  .أنساهم، أي أهملهم
  .قوعه في صحبته فقد ذكر اإلهمال بلفظ النِّسيان، لو

  ".إنَّ اهللا ال يملُّ حتىَّ تَملُّوا: "و كقوله عليه السالم 
  .ال يقطع اهللا تعالى عنكم نعمته و فضله حتى تملّوا عن مسألته: َأْي 

  ".ال يقطع عنكم ثوابه"موضع " ال َيَملُّ"فقد وضع 
  :و كقوله تعالى 

ا َو َما ُأنِْزَل ِإلَى ِإْبَراِهيَم َو ِإْسَماِعيَل َو ِإْسَحاقَ َوَيْعقُوَب َو لَْأْسَباِط َو َما قُولُوا َآَمنَّا ِباللَِّه َو َما ُأنِْزَل ِإلَْينَ"
 فَِإْن َآَمنُوا ،ُأوِتَي ُموَسى َو ِعيَسى َوَما ُأوِتَي النَِّبيُّوَن ِمْن َربِِّهْم لَا نُفَرِّقُ َبْيَن َأَحٍد ِمنُْهْم َو نَْحُن لَُه ُمْسِلُموَن

ِل َما َآَمنْتُْم ِبِه فَقَِد اْهتََدْوا َو ِإْن تََولَّْوا فَِإنََّما ُهْم ِفي ِشقَاٍق فََسَيكِْفيكَُهُم اللَُّه َو ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم، ِصْبغَةَ ِبِمثْ
  .4 "اللَِّه َو َمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبغَةً َو نَْحُن لَُه َعاِبُدوَن 

صبغنا اهللا باإليمان صبغةً، : ؤكد آلمنا باهللا منصوب بفعل محذوف والتقدير مصدر م"  اهللاصبغة"فإنَّ 
طَهَّرنا به تطهيرا، إذ اإليمان يطهِّر النفوس، فذكر تطهير اهللا بلفظ صبغة اهللا مشاكلة لمعنى آخر : أي 

      المعمودية،  حاضر في الذهن، وذلك أّن النّصارى كانوا يغمسون أوالدهم في صبغ أصفر يسمى
  :و يقولون إنّه تطهير لهم، فأمر اهللا المؤمنين أن يقولوا للنّصارى 

وهو المقّدر، ومعه حصلت " ولم نصبغ صبغتكم: "صبغنا اهللا باإليمان، ولم نصبغ صبغتكم فلفظ 
  .المشاكلة
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  إذن ما المشاكلة؟
  

  .هي المماثلة، والمشابهة، و الموافقة: المشاكلةُ لغة 
  . هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في ُصحبتهواصطالحا في علم البديع

  
  

  أسئلة التصحيح الذاتي
  
  

   ما المشاكلة لغة؟ -1
   ما المشاكلة في علم البديع؟-2
  :بين األنواع البديعية فيما يلي -3
سَك انَّك أنْتَ َعالَُّم إْن كُنْتُ قُلْتُُه فَقَد َعِلْمتَُه تَْعلَُم ما في نفسي و ال أعلُم ما في نف: "  قال اهللا تعالى -أ

  .5"الغُُيوِب
  : قال أحد الشعراء -ب

  َو في ِرْجِل ُحرِّ قَْيُد ذُلٍّ َيِشينُُه    على َرأِس عْبٍد تَاُج ِعزٍّ َيٍزينُُه
  
  6"َو َجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئةٌ ِمثْلَُها فََمْن َعفَا َو َأْصلََح فََأْجُرُه َعلَى اللَِّه ِإنَُّه لَا ُيِحبُّ الظَّاِلِميَن  " : قال اهللا تعالى-ج
  
  : قال عمرو بن كلثوم -د

 فَنَْجَهَل فَوقَ جْهِل الَْجاِهِلينَا   أالَ الَ يْجَهلَْن َأَحٌد َعلَْينَا
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  ذاتيأجوبة  التصحيح ال
  
  .المشاكلة لغة هي المماثلة، و المشابهة، و الموافقة. 1ج
  .المشاكلة في علم البديع هي أن يذكر الشيء بلفظ غيره، لوقوعه في صحبته. 2ج
  : األنواع البديعية . 3ج
  "  عالَُّم الغُيوِب إْن كُنْتُ قُلْتُُه فَقَْد َعِلْمتَُه تَْعلَُم ما في نفِسي َو الَ أعلُم ما في نَفسَك إنَك أنتَ " -أ

  "تَْعلَم َما في نَفِْسي َوالَ َأْعلَُم َما في نَفِْسَك : "المشاكلة في قوله تعالى 
أْي و الَ َأعلُم ما عندَك، ألنَّ اهللا تعالى ال نفس له، وقد عّبر بها، أْي بالنّفس " َو الَ َأْعلَُم ما في نفسَك " 

  .للمشاكلة 
  َوِفي ِرْجِل ُحرٍّ قَيُد ذُّل يِشينُه   َيزينُُه على رْأِس عبٍد تَاُج ِعزٍّ-ب
  .  في البيت مقابلة بين علَى وفي، رأس ورجل، حّر و عبد، تاج و قيد، عّز وذّل، يزين و يشين 
  ".َوجَزاُء سّيَئٍة َسيَِّئةٌ ِمثْلَُها : "  المشاكلة في قوله تعالى-ج

، وهو ليس بسّيئة، فاستُعملت السّيئة مكان فإّن معنى األول المعصية، ومعنى الثانية جزاء المعصية
الجزاء لكونها سببه، ومن حيث أّن الجزاء مذكور بلفظ غيره، لوقوعه في ُصحبته كان ثمة مشاكلة 

  .لفظية
  "فنجهَل فوق جهل الجاهلينا: "  المشاكلة في قول الشاعر -د
  .ة اللّفظيةنُجازيهم بجهلهم ُيْربي عليه، فُسمي جزاُء الجهل جهالً للمشاكل: أي

  
  


