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 :تمهيد

سبق لك في السنة الثانية أن تعّرفت إلى أّن التقسيم هو أن يقسم الكالم قسمة 
 وال يخرج منها جنس من أجناسه كقوله مستوية تحتوي على جميع أنواعه،

 .)1("ُهَو الِّذي ُيِريكُُم الَبْرقَ خَوفاً َوطََمعاً َو ُينِْشُئ الّسَحاَب الثِّقَاَل: "تعالى
أال ترى إلى براعة هذه القسمة، فَإن الناس عند رؤية البرق بين خائف       

 .و طامع و ليس لهم ثالث
 :وللتقسيم إطالقان آخران 

 :حوال الشيء مضافا إلى كّل حال ما يليق بها، كقول المتنبي ذكر أ-أ
 . )2(َسَأطْلُُب َحقِّي ِبالْقَنَا َو َمشَاِيٍخ       كَّأنَُّهُم ِمْن طُوِل َما التثَُموا ُمْرُد 
 . )3(ِثقَاٍل ِإذَا الَ قَْوا ِخفَاٍف إذاَ ُدُعوا     كَِثيٍر ِإذَا اشْتَدُّوا قَِليٍل ِإذَا ُعدُّوا

لشاعر قد أضاف في هذين البيتين كّل حال ما يالَئمها، بأن أضاف إلى فا
الثقل َحال مالقاتهم األعداء، وإلى الخفّة حال دعوتهم إلى الحرب، وإلى 

الكثرة حال شّدهم و هجومهم على األعداء في الحرب، وإلى القلّة حال عّدهم       
، كان هذا أفخر لهم من و إحصائهم، ألنهم إذا غلبوا أعداءهم في قلّة عددهم

 . الكثرة
 : استيفاء أقسام الشيء، كقول أبي تمام -ب 

 ِإْن َيْعلَُموا الخَيَر َيخْفُوُه َواْن َعِلُموا    شَّراً َأذَاُعوا َوِإْن لَْم َيْعلَُموا كَذَُبوا

                                                 
.12سورة الرعد،اآلية - 1  
.هم أصحابه المحنكون و المجربون،و لذلك جعلهم مشايخ:المشايخ- 2  
كنّى بثقلهم عن شّدة وطأتهم على العدّو،وبخفّتهم عن سرعة إجابتهم للنّجدة،وبكثرتهم .نعت لمشايخ:ِثقَاٍل-3

.  جماعة،فهم كثيرون عند البطشعن قيام الواحد منهم مقام  
 
 
 



 
فالشاعر هنا قد أضاف إلى سماع الخير حالة إخفائه، و إلى سماع الشّر حالة 

 .عدم سماعهم خيراً أو شّراً حالة الكذب ىإذاعته، وإل
 :الجمع مع التقسيم 

الجمع مع التقسيم هو جمع أمور متعدّدة تحت حكم واحد ثّم تقسيمها،        
 .أو تقسيمها ثم جمعها

 :األول 
وهو جمع المتعّدد ثم تقسيمه، كقول المتنبي من قصيدة يصف فيها موقعه 

 الدولة حين غزا خرشنة بأرض دارت بين الروم، والعرب بقيادة سيف
 .الروم

 .)1(قَاَد الَمقَاِنَب َأقَْصى شُْرِبَهاَ نََهـٌل     َعلَى الشَِّكيِم َوَأْدنَى َسْيِرَها سـَرُع
ـٍَة     تَشْقَى ِبِه الرُّوُم و الصُّلَباُن َوالَبَيـُع  حتى أقاَم َعلَى َأرَباِض خَْرشَن

 ا َولَُدوا    والنَّْهِب َما َجَمُعوا َوالنّاِر َما َزرُعواِللسَّْبِي َما نَكَُحوا و القَتِْل َم
فالشاعر جمع في البيت الثاني الّروم ممثلين في نسائهم و أوالدهم و أموالهم 
و زرعهم تحت حكم واحد هو الشّقاء، ثم قّسم في البيت الثالث ذلك الحكم إلى 

سام ما يناسبه  سبي وقتل و نهب وإحراق، وأرجع إلى كّل قسم من هذه األق
ويالئمه، فأرجع للّسبي ما نكحوا، و للقتل ما ولدوا، وللنّهب ما جمعوا، وللنّار 

 .ما زرعوا
 
 
 

 

جمع شكيمة و هي الحدیدة المعترضة في فم الفرس :  الّشكيم–الشرب أّول مرة : الّنهل–جماعات الخيل :المقانب
جمع البيعة و هي : البيع–بلد بالّروم :  خرشنة –ینة جمع ربض وهو ما حول المد: األرباض-اإلسراع: الّسَرع–

  .الكنيسة

 



 
 :الثاني 

 ل الجمع في الُحكم عليه، كقور تقديم التقسيم، وتأخييوهو التّقسيم ثم الجمع، أ
 :سّيدنا حّسان بن ثابت 

 .)1(قَْوٌم ِإذَا َحارُبوا َضرُّوا َعُدَوُهُم    َأْو َحاَولُوا النَّفَْع في َأشَْياِعِهْم نَفَُعوا
ـَِدُع ـٍَة    إنَّ الخَالَئقَ فَاعلَْم شَرَُّها البـ  َسِجَيةٌ ِتلَْك ِفيِهْم غَْيُر ُمْحَدث

  قّسم صفة الممدوحين إلى ضّر األعداء في الحرب،لالشاعر في البيت األو
 : و األولياء، ثّم عاد فجمعها في البيت الثاني حيث قال عونفع األشيا

 ..."سجية تلك فيهم"
 

 أسئلة التصحيح الذاتي
 

 :بّين األنواع البديعية فيما يلي 
 : قال الشاعر-1

 َأفْنَى ُجيوشَ الِعَدا غَْزواَفَلَْستَ تَرى    ِسَوى قَِتيٍل َو َمْأُسوٍر َومنَهِزِم 
 :لّدين الحلي قال صفي ا-2

 )2(َأَباَدُهْم فَِلَبْيِت الَماِل َما َجَمُعوا     َو الّروُح للّسيِف و األْجَساُد للرَّخَِم
الكتاَب الّذيَن اصطَفْينَا ِمْن ِعَباِدنَا فَِمنُْهْم ظَالٌم  ثُمَّ َأْوَرثْنَا: " قال اهللا تعالى-3

 )3(" بالخيراِت بِإذِن اهللا ذلَك ُهَو الفَْضُل الكَِبيُرِلنَفِْسِه َوِمنُْهْم ُمقْتَِصٌد َوِمنُْهْم َساِبقٌ
 : قال الشاعر-4

 َرِحَم اهللا َمْن تَصدَّقَ ِمْن فَْضٍل    َأو ْآَسى ِمْن كَفَاٍف،أو آثََر ِمْن قُوِت
 

 .الطبيعة و الخلق من غير تكّلف:الّسجِِّية-أنصارهم وأتباعهم:أشيلعهم-1
  .االنحراف عن الّدین:البدع-و ال سّنة وال إجماعما لم یكن معروفا في آتاب :محدثة

  .جمع َرَخَمة طائر غزیر الّریش أبيض الّلون مبقع بسواد،له منقار طویل :الّرخم-2
   .32سورة فاطر،اآلیة -3



 
 

 أجوبة التصحيح الذاتي
 

 ِزِم    َأفْنَى ُجُيوشَ الِعَدا غَْزواً فَلَْستَ تََرى     ِسوى قَتيٍل َومأُسوٍر َوُمنَْه-1
 في ا هو استوفى جميع أقسام جيش العدو، بحصرهذفي البيت تقسيم، إ

 .األقسام الثالثة المذكورة في العجز
  أَباَدُهْم فَِلَبْيِت الَماِل َما َجَمُعوا   َوالرُّوُح ِللّسيِف َو األْجَساُد للرَّخَِم-2

حت حكم فيه الجمع مع التقسيم، فالشاعر جمع المتمّردين على الّسلطان ت
واحد هو اإلبادة، ثّم قّسم ذلك الحكم إلى المال و الّروح و األجساد، وأرجح 
إلى كّل واحد من هذه األقسام ما يالئمه، فأرجع لبيت المال ما جمعوا، 

 .وللّسيف الّروح وللّرخم األجساد
ظَاِلٌم ِلنَفِْسِه َوِمنُْهْم ثُمَّ َأْوَرثْنَا الِكتَاَب الّذيَن اصطَفَْينَا ِمْن ِعَباِدنَا فَِمنُْهْم  "-3

 "ُمقْتَِصٌد َوِمنُْهْم َساِبقُ بالخَْيَراِت ِبِإذِْن اهللا ذَِلَك ُهَو الفَْضُل الكَِبيُر
 عاص ظالم ا ال يخلو العالم جميعه من هذا التقسيم، إّمهفي اآلية تقسيم، فإنّ

 أصّح  منا مقتصد بينهما، وهذا مطيع مبادر إلى الخيرات، وإّمالنفسه، وإّم
 .التقسيمات و أكملها

 .)1( َرِحَم اُهللا َمْن تََصّدقَ ِمْن فَْضٍل    َأْو َآَسى ِمْن كَفَاٍف،أْو آثََر ِمْن قُوِت-4
 .   طبقات الناس هذه الثالثة ليس غيرفي هذا البيت تقسيم باستيفاء أقسام الشيء، ألّن

 
 

  "ِإنَّ َأَخاَك َمْن َآَساَك"َسّلى و عّزى،: آَسى-1
 .ما آان قدر الحاجة بال زیادة أو نقصان:َفاَفَآ

 


