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كتشاف تعل�م وا

اقرأ والحظ الفرق بين
تخيل أن أحدهم فقد حقيبته � المطار وأخذ يبحث عنها ويسأل من حوله ،الجمل الملونة :

فأجابه أحدهم : أتبحث عن
حقيبة وسط كل هذه الحقائب ؟

                      إن البحث عن إبرة � كومة قش ال يجدي .
فهو لم
يقل :

لن تجدها ، أو من الصعب أن تجدها . تعبير حقيقي مباشر .

ولم يقل : إن البحث عن حقيبة � هذا المكان
يشبه البحث عن إبرة � كومة قش .

تشبيه تمثيلي .

بل قال : أتبحث عن حقيبة وسط كل هذه
الحقائب ؟

إن البحث عن إبرة � كومة قش ال

فماذا نسمي هذه
الط�يقة � التعبير .
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تع�يف التشبيه

الضمني
هو تشبيه خفي� ، يفهم من مضمون الكالم ، وال يتضمن أداة

تشبيه أو وجه شبه إطالقاً.
ويكون المشبه أشبه بالحكم أو االدعاء ، والمشبه به دليل يقدمه

المتكلم
 على صحة حكمه أو ادعائه.

بالغُة التشبيِه الضمني�:
نِة والبرهاِن.1 - أنه دعوى مع البي�
- أنه إبرازٌ لما يبدو غ�يباً ومستحيالً.2
- أنه جمٌع بين أم�يِن متباعدين وجنسين غيرِ متقا�بيِن.3
.- أنُه داللةٌ على التشبيِه باإلشارِة، ال بالوضوِح والصراحِة4
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إليك أمثلة أخرى توضح
العبارةالتشبيه الضمني : سياقها شرحها

فإن تفق األنام وأنت منهم **
                    فإن المسك بعض

دم الغزال

المتنبي من الطبيعي أن يتفوق واحد من الناس على غيره
فالمسك متفوق على بقية دم الغزال وهو جزء منه

لكنه ذو قيمة عالية وهذا التشبيه يفهم ضمناً وال يوجد
أداة تشبيه أو وجه شبه � البيت صراحة يدالن عليه

َمْن يَُهْن يَْسُهُل اْلَهَواُن َعَلْيِه 
                          َمآ لُِجْرٍح بَِمّيٍت

إيالُم

المتنبي الشخص الذي يعتاد الهوان أول مرة وثا� مرة يصبح
سهالً عليه بعد ذلك وال يعود يشعر به كالميت الذي ال
يشعر باأللم إذا جرح ونالحظ أننا نفهم التشبيه ضمناً

دون وجود أداة ووجه شبه .
َسَيـْذكُـُرنـي قـومــي إذا َجــــد�

ُهــْم ، ِجــد�
ـْلـمـاِء ُيـْفـَتـَقـُد الــَبــْدُر وفـــي اللّـيـلـِة الظ�

الحمدا
�

يشبه الشاعر نفسه بالبدر ا� يفتقده الناس � الليا�
المظلمة وهو كذلك سيفتقده قومه � وقت الجد

والحاجة إليه وهذا تشبيه ضمني ألنه ال يتضمن أداة
ووجه شبه .

وإِذا أَراَد هللا نَْشَر َفضيلٍة 
                    ُطويَْت أَتاَح لها

أبو تمام شبه الشاعر كالم الحساد على شخص صالح باشتعال
النار � المجمرة فكالم الحساد على الشخص الصالح

النا أ شكل ال ذك نش � ا
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اقرأ وطبق ما
شـــــــــرحتعلمته

الجمل اآلتية متنوعة ، وهي عبارات تتضمن تشبيهات ضمنية . حاول
اصبر على َحَسِد الَحسوِد،,أن تتعرف دالالتها .

                              فإّن صبرَك
قاتله.

فالّناُر تأكُُل بَعَضها،,
                           إْن لم تجْد ما

تأكله

ما الرابط بين معنى البيت األول
والثا� وإ� أي مدى تشعر بأن
الشاعر يشبه الصبر على حسد

الحساد وتأثيره السلبي عليهم بما
يحدث للنار بعد أن تنتهي من

حرق كل ما حولها .
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها 
            إن السفينة ال تجري على

اليبس

هل تشعر بوجود تشبيه بين
الشط�ين ؟ هل تالحظ أن التشبيه
الضمني يتضمن مثالً أو حكمة �
الغالب ؟ حدد موضع الحكمة �

هذا البيت .
ال تنكري عطَل الك�يِم من الغنى,
ْيُل َحْرٌب للمكاِن                  فالس�

العا�

يقدم الشاعر � الشطر األول ادعاًء
ثم يدعمه برأي مقنع � الشطر
ن ه الش د ت أن ل ا الثا�

تشبيه حال الحاسد يهمله
المحسود باإلعراض عنه حتى
يموت كمًدا بحال النار، ال تمد

بالحطب فيأكل بعضها بعًضا حتى
تصير رماًدا، وجه الشبه هنا هيئة
عقلية حاصلة من سرعة الفناء؛

لعدم اإلمداد بما يسبب البقاء
والحياة،

يشبه أبو العتاهية من يرجو النجاة
من عذاب اآلخرة وال يسلك

مسالكها بسفينة تحاول الجري
على اليبس.الحكمة � الشطر

يقول لمن يخاطبها: ال تنكري خلوالثا� .
الرجل الك�يم من الغنى فإن ذلك
ليس عجيباً ألن قمم الجبال وهي

أشرف األماكن وأعالها ال يستقر
فيها ماُء السيل.
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تحوي

 – حول التشبيهات الضمنية إ� تشبيهات ص�يحة1ل
العبارةثم اشرح المعنى . التشبيه الص�يح المعنى

وياله إن نظرْت وإن هي
أعرضْت **

     وقــُع السهـاِم ونــزعـهــن�
ألــيـُم

المصائب تظهر فضل الك�يم
  والنار ت�يد الذهب نقاًء

الكلمة إن خرجت ال يمكن أن
ترد

أن يمكن ال خرج إن والسهم

نظرتها إليه كدخول السهم �
جسده مؤلمة جداً.

إعراضها عنه كانتزاع السهم من
ً جسده مؤلم جدا

يشبه حاله عند إقبال المحبوبة
عليه وإعراضها عنه بحال من تقع

السهام بجسمه ، ثم تنزع عنه !

اإلنسان الك�يم كالذهب � نقائه
يشبه حال اإلنسان الك�يم يظهر فضله

على األخ�ين وقت الشدائد بالذهب
حيث ال يظهر

 نقاؤه إال عند تعرضه للنار .
اإلنسان إذا تكلم كلمة وندم عليها الالكلمة كالسهم إن خرجت ال تعود .

يمكنه إرجاعها مثل السهم إن خرج
من القوس ال يرجع.
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 – حول العبارات اآلتية إ� جمل تتضمن2

تشبيهاً ضمنياً.
الذي يدعو إ� الخير وال يأبه كالشمعة تضيء للناس وهي تحترق .^

مصير الذي يسعى ألذى أخيه كالذي يحفر حفرة ألخيه فيقع هو^
فيها .

من يعب الصالحين لعدم قدرته على أن يصل إ� ما وصلوا إليه ،^
يشبه الثعلب الذي عاب

     العنب لعدم قدرته على الوصول إليه .

اعمل الخير دائماً � كل الظروف واألوقات وال تنتظر الثناء والمدح
فالشمعة تحترق لتنير لآلخ�ين .

ال تسَع إليذاء أخيك فمن حفر حفرة
ألخيه وقع فيها .

لم يستطيعوا الوصول إ� ما وصل إليه الصالحين فعابوهم فالثعالب عندما
ال تستطيع الحصول والوصول

إ� العنب تقول إنه ال زال حصرماً حامضاً .
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تشبيهاً ضمنياً ، وذلك على

غرار :( أتبحث عن حقيبة وسط كل هذه الحقائب ؟ إن البحث عن إبرة �
كومة قش ال يجدي )

⌾ال يشعر صديقك بقلقك وتوترك قبل اختبار السياقة ؛ ألنه قد اجتازه
بنجاح منذ مدة ،ويشعرك

كبر من حجمه .       أنك تعطي الموضوع حجماً أ

⌾يزعجك أخوك الصغير بأسئلة كثيرة متتابعة عن كل شيء كأنه ابتلع
جهاز راديو .

إنش
اء

إنه ال يشعر بما أعانيه من قلق وتوتر فالذي يديه � الماء ليس
كالذي يديه � النار .

أخي ابتلع راديو فهو ال يتوقف عن
طرح األسئلة
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 – استخدم العبارات اآلتية � جمل تتضمن تشبيها2

ضمنياً ، من إنشائك :
فإن النار من مستصغر الشرر .

فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية .

فقد يفسد الملح الطعام .

ال تتبع النظرة بالنظرة فإن النار من
مستصغر الشرر

يجب أن نكون دائماً متحدين فإنما يأكل الذئب
من الغنم القاصية .

ال تكثر النصح والمواعظ على الجهالء فقد
يفسد الملح الطعام . بح

اختر أحد النصوص التي درستها � هذه الوحدة ، وأعد قراءتها ، ثمث
استخرج منه عبارات تتضمن

واجبتشبيها ضمنياً .
بيتي
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165 َه به ونوَع التشبيه فيما يأْ� مع ذكر السبِب:1 َه والمشب� ِن المشب� - بي�
ْحِب � الَمســيرِ الَجـهاُم أ- وِمَن الَخيرِ بُْطُء َسْيِبــــــَك عني            أسَرُع الس�

ب- وما أنا ِمْنُهُم بالَعيِش فــــيهم            ولكْن َمعِدُن الّذَهِب الر�غـــــــــاُم

ج- َسَيْذكُُر� َقْومي إذا َجّد جـّدُهْم            و� الليلة ِ الظلماِء، ُيفتقُد البــدُر

فيَنَة ال تْجري على الَيَبس د- تَْرجو الن�جاةَ وَلْم تَسلْك مسالِكَها           اِن� الس�

هـ فإْن تَُفِق األناَم وأْنَت ِمنُهـــْم فإّن           المسَك بَعــــــُض َدِم الغــــــــزاِل

كـــــــُبه و - كأّن ُمثاَر الن�قِع فوَق ُرؤ�وســــنا            وأسياَفنا ليٌل تهاَوى كوا

تد�يبا
ت
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�يَح ونوَعه والتشبيَه الضمني� فيما يأْ�:2 - بّيِن التشبيَه الص�

أ - ِحْبُر أ� حفٍص لعـــــــــاُب الليِل           كأنُه ألواُن ُدْهـــــــــــِم
الخيِل

يِل           بغيرِ وزٍن      يجري إ� اإلخواِن َجريَ الــــس�
وبغـــــــير كـــــيِل

هام ب- وْيالُه إْن نََظرْت وإن ِهيَ أْعرضـْت            وْقُع الس�
ونَْزُعُهـــــــن� أليم

ج- ليَس الِحجاُب بُِمْقٍض عنَك � أمالً           إن� السماَء
ُترَج�ى حيَن تحَتجُب
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- حول التشبيهات الضمنية اآلتية إ� تشبيهات3

ص�يحة:
أ- قال أبو تمام:

اصبر على مضض الحسو                   د فإّن صبرك
قاتُلْه

النار تأكل بعضــــــــها                  إْن لم تجْد ما تأكُلُه

ب- قال المتنبي:
فإن تَفِق األنام وأنت منهم          فإّن المْسَك بعُض

َدِم الَغزاِل


