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 هللا الرحمن الرحيمم بس

 حلفا الجديدة الثانوية بنينمدرسة 

 ( التوريَّة)  - بالغة  –قة عمل ور 

  ؟ عّرف التورية لغًة واصطالحاً * 
 (أي أخفيته وسترته بإظهار غيره ) وّريت الخبر عنك   :الستر واإلخفاء ، نقول  :التورية لغًة 

قريب  األول:  نوع من المحّسنات البديعيَّة المعنويَّة ، وهي عبارة عن كلمة تحتمل معنيان  :التورية اصطالحًا 
  .وهو الذي يقصده المتكلِّم واآلخر بعيد خفي، ( ويكون عليه دليل في الكالم ) ال يقصده المتكّلم   ظاهر

الطباق ، المقابلة ، : هي التي تهتم بتحسين المعاني وتجميلها ، مثل  :المحسنات البديعيَّة المعنويَّة  :ملحوظة 
 ...التقسيم

 : ومن أمثلة التورية 
  :  لدين الذهبي ل بدر اقو  -1

 إذا بدا  كيف أسلو ؟*****        يا عاذلي فيه قل لي        
 يحلــــــو مرّ وكلما *****        يمرُّ بــــي كل وقت        

 (مّر : ) التورية في كلمة 
كلمة   : لى المعنى القريبالدليل ع                                      .المرارة ( :غير المقصود ) المعنى القريب 

 (.يحلو ) 
   .المرور ( :المقصود )المعنى البعيد   

يا من تلومني في  عشقي ، كيف أستطيع نسيان معشوقي ، فهو قريب مني في كل وقت ، وكلماا يماّر  :معنى البيتين 
 . عني يزاد جمااًل وحالوة

**************************************************** 
 :  قال ابن سرايا في وصف واٍد  -2

 صخرولكن له عينان تجري على *****        وواٍد حكى الخنساَء  ال في شجونه                          
 (صخر : ) التورية في كلمة 

) كلمة   :الدليل على المعنى القريب  .          أخو الخنساء واسمه صخر ( :غير المقصود ) المعنى القريب 
 (.الخنساء 

 .  الحجارة الُصلبة ( :المقصود )المعنى البعيد   
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 هذا الوادي شبيه بالخنساء ال في أحزانها ، ولكن يشبهها في أّن له عينين تتدفقان على صخوره الُصلبة  : معنى البيت
**************************************************** 

  ر  وال قصور بها يعوق*****                أبيات شعرك كالقصو:    قال نصير الدين الحّمامي  -3
 رقيق  ُحاااااٌر ومعناااااها *****                ومن العجااائب لفظها                                         

 ( رقيق: ) التورية في كلمة 
) كلمة   :الدليل على المعنى القريب                          .     الرق والعبودَية ( :غير المقصود ) المعنى القريب 

 (. حرٌ 
 .الرقة والُعذوبة ( :المقصود )المعنى البعيد   
أبياتااك الشااعريَّة رائعااة جميلااة كالقصااور ، ال يعتريهااا أي نقااف أو عيااب ، فّلفاظهااا جميلااة حااّرة ،  إنّ  :معنــى البيتــين 

 .يقة عذبةومعانيها رق
**************************************************** 

 :   قال ابن سناء الملك في مدح صالح الدين األيوبّي  -4
  بآثاره ُياروى وُيقاارا وُيدرس*****                          وماذا يقول المدح فيه ومدحااه                      
 بيٌت مقّدٌس  البيت  عظيم فذاك *****                          يل بيٌت قد توشَّح باسمه الاإذا ق                      

 ( البيت: ) التورية في كلمة 
بيٌت ) كلمة   :الدليل على المعنى القريب  .                    المكان/ المنزل  ( :غير المقصود ) المعنى القريب 

 (. مقّدس
 .بيت الشعر الخالد ( :د المقصو )المعنى البعيد   

نجازاتاه ن يساتحق أن ُياروى لمجياال القادماة ،  :معنى البيتين  إّن  الشاعر الاذي ُيمادح  فياه هاذا القائاد العظايم بمناقباه وا 
 .ويقرأ وُيدرس ، وأي بيت شعري ُيذكر فيه اسم هذا القائد العظيم ن فهو بيت شعرّي خالد

  ما القيمة الفنيَّة للتورية ؟* 
عمااال الفكاار -أ                 :لمت التوريااة ماان التكلااف والصاانعة اللفظيااة ن فااإّن قيمتهااا الفنيَّااة إذا ساا .         لفاات االنتباااه وا 

تخلّااف صاااحبها ماان المواقااف  -د.                      الطرافااة والفكاهااة  -ج.                المفاجااّة واإلثااارة -ب
 .المحرجة

من : حين الهجرة ، فقيل له ( ف)ُسئل أبو بكر الصديق عن النبي  :صة لصاحبها من الحرج ومن أمثلة التورية المخلّ 
 .يهديني هاد  : هذا ؟ فقال أبو بكر 
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 (هاد  : ) التورية في كلمة 
حين الهجرة ) كلمة   :الدليل على المعنى القريب .            دليل ومرشد للطريق ( :غير المقصود ) المعنى القريب 

.) 
 .الذي هداني إلى اإليمان واإلسالم ( :المقصود )معنى البعيد   ال
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