
 

 بالغة: النشاط 
 التّفريق: الموضوع 

 
 
 

 تصميم الدرس
 

 ما التَّفْريقُ لُغَةً؟
 أسئلة التصحيح الذاتي
 أجوبة التصحيح الذاتي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 ما التَّفْريقُ لُغَةً؟

فَرَّقْتُ بين الشّيئين، أْي باعدت : ، تقول "فَرَّقَ" التّفريق لغة هو مصدر الفعل 
 .بينهما

 .  الفصل والُمباعدة، أو عدم الجمع بين األمرينوالتّفريق معناه
والتّفريق في علم البديع هو أن يفرِّقَ المتكلم بين أمرين من نوع واحد في 

 .اختالف حكمهما
 وهذا معناُه أّن الشاعر أو الناثر يأتي إلى شيئين من نوع واحد، فيوقع بينهما 

هو بصدده من مدح أو ذّم، أو تباُينًا وتفريقًا بفرق يفيد زيادة و ترجيًحا فيما 
نسيب أو غيره من األغراض األدبية، كقول صفّي الّدين الحلّّي في مدح 

 .الّرسول صلّى اهللا عليه وسلم
 َعِن الْعباِد وجوُد السُّحِب لم َيُدم فَُجوُد كَفََّْيِه لَْم تَقْلْع سحاِئبه

هللا عليه  صلى ا-ُجود كفّي الرسول: ففي البيت أمران من نوع واحد هما 
 و ُجود الّسحب، و قد أوقع الشّاعر تباينًا بينهما مع أنّهما من نوع -وسلّم

 .واحد، و هو مطلق جود
و قد قصد الشّاعر من وراء هذا التباين أو التّفريق بين األمرين من نوع 

 صلى اهللا عليه -واحد إلى غرض بالغي وهو وتفضيل جود كفّي الرسول
 على -عليه وسلّم  صلى اهللا-ود كفى الرسول على جود الّسحب، فج-وسلّم

 .و جود الّسحب منقطع غير دائم العباد متصل دائم،
 :و من أمثلة التفريق قول الشاعر

 

 َأنَْصفَ في الُحكِْم بين شَكْلَْين َمْن قَاَس َجْدَواَك بالْغَماِم فََما
 ـِْنَوْهَو إذا َجاَد داِمُع الَعيـ َأنْتَ إذا ُجْدتَ َضاِحٌك َأَبًدا



 
    َجَدْوى الممدوح      : فالشاعر في هذين البيتين قد أتى بأمرين من نوع واحد هما 

و جدوى الغمام، أْي َعطاؤهما، فقد أوقع الشاعر تباينًا بينهما بفرق يفيد زيادة          
و ترجيًحا لكفّة عطاء الممدوح،  فهو ُيعطي ضاحكًا فَرحاً بالَعطاء، أّما الغمام 
فيعطي و هو دامع العين، كأنّما هناك قّوة تدفعه إلى العطاء على غير إرادة 

 .منه
 

  التصحيح الذاتيأسئلة
 

 : يبّين األنواع البديعية فيما يل -أ
 : قال أحد الشعراء -1

ـَا َعبـيـُد  يا سيِّــداً حاَز لطْفـاً            لَُه الَبراي
 أنت الحسيُن و لِكــْن            َجـفاَك فينَا َيِزيــُد

 : قال أحد الشعراء -2
 كَنَواِل األميِر يوَم سخَاِءَما نَواُل الغَماِم وقتَ ربيـٍع          

 1فَنَواُل األمـيِر َبْدَرةُ َعْيـٍن         ونواُل الغماِم قَطَْرةُ مـاِء
 :بّين التّفريق في قوله تعالى  : تدريب -ب
 2"وَما يْستَوي الَبْحراِن هذَا َعذٌْب فَُراتٌ ساَئغٌ شََراُبُه و َهذَا ِملٌْح ُأَجاٌج"
 
 
 
 

                                                 
.بدرة عين،آيس مملوء بالّدراهم أو الّدنانير- 1  
.12سورة فاطر،من اآلیة - 2 

 



 
 

 أجوبة التصحيح الذاتي
 

 
ـَا َعبـيـُد -1ج  يا سيِّــداً حاَز لطْفـاً            لَُه الَبراي

 أنت الحســـيُن و لِكــْن            َجـفاَك فينَا َيِزيــُد 
الزم لكون  " الحسين" في هذين البيتين تورية مهّيأة بلفٍظ قبلها، فاّن ِذكر 

 .اسماً بعد احتمال الفعل المضارع الموّرى عنه" يزيد"
 َما نَواُل الغَماِم وقتَ ربيـٍع          كَنَواِل األميِر يوَم سخَاِء -2ج

 فَنَواُل األمـيِر َبْدَرةُ َعْيــــٍن          ونواُل الغماِم قَطَْرةُ مـاِء
 فالشاعر في هذين البيتين قد أوقَع التّباين بين النّوالين

ما من نوع واحد، و هو نوال الغمام، ونوال األمير، مع أنّه: العطائين : أي 
 .مطلق نوال

 
 
 
 
 
 
 
 
 


