








٠الواضحت ، ١٠١٧١ الغدعةء ١ 

ُدءِآمآلهألمح

ومنوأصحابه آله وعلى الأمتن، رسوله على واللام والصلاة العالمين، رب الحمد 
الدين•يوم إلى بإحسان نمهم 

العلومأجل امن - الفزوينى الخهليب نال، كما - وتوابعها اللاغة علم فإن • يعد أما 
فيالإعجاز وجوه عن وممشف وأسرارها، العربية دنائق تحرف به إذ سرا؛ وأدئها ندرأ، 
والبدع.والمعاني، البيان، على العلماء بعمى رأى في يشتمل وهو أستارها٠ القرآن ظم 

ابنالعلامة قال كما البيان، فرؤع من فرعا البلاغة يجعلون العلماء من كثيرا أن حين في 
دلالةعن الثحن، على بالبيان نى المالعلم هدا افاشتمل ت امةدمجتها٠ في حلدون 

علىوجعل المقامايتؤ، أو الأحوال، أو لالهيثات،، الدلالة هذء كانت، سواء الألمائل، 
باللنغلتهنابق التي والأحوال الهيثاُت، هده عن فيه يبحثؤ الأول؛ الصف أصناف؛ ثلاثة 
'علمؤيمى الحال، مقتضيات جمح 

الاستعارةوهي وملررمه، اللفنلي اللازم على الدلالة عن يته يبحث ت الثاني والصنف 

الكلامتزيين ني النظر وهو آحر صنما يهما وألحقوا ، ١^١^١٠ُرعلم ؤيسمى والكناية، 
ترصيعاو ألفاظه، بن يسابه تجنسّى او يفصله، بسحع إما التنصق، من بنؤع وتحسهينه 

بينهما،اللفظ لاشتراك منه أحمى معنى بإبهام المقصود المعنى عن أوتورية يق-هلا، 
المحييينعند الثلاثة الأصناف على وأطلق البدع٠ ٠^٠٢ عندهم ؤبممى ، داالثs وأمثال 

امءالييازُ اسم 

.٥٥١ص: 



يوس

علهوجرى الرأي، عليه واستمر العلماء، بتن أحيرأ ماد الذي هر الأول الرأي ولكن 
الشأن.يهدا مؤلفاتهم في العرف 
الفصاحة؟وبين بينها المرق وما البلاغة؟ هي فما 

وبلغتهاإليها، انتهيت إذا الغاية، بلغت، قولهم من مأخوذة البلاغة I البلاغة معنى 
البلاغهسميت ونل. غايته، إلى وتنتهي جهدك فيه نبلغ أن الأمر ني والمبالغة غيري، 

صارإذا بلاغة الرجل بلغ ؤيقال؛ فيفهمه• المامع فلب إلى المعنى دّهي، لأنها بلاغه 
قلبه.في ما كنه لسانه بعبارة يبلغ الكلام، حن بلح ورجل بليغا، 

مننؤع بلغ بأنه التكلم ونسمتنا المتكلم، صفة من لا الكلام، صفة من والبلاغة 
تتقول كما مقامه، الصفه وأقيمت، الموصوف ف فحن. بليغ، كلامه أن وحقيقته التونع، 

٠[]الغمر; عينه تعالى; افه قال محكمة، أفعاله أن تعني مخكم، رجل 
حعلت،الاصتعمإل كثرة أن إلا الحكيم، صفة يجعلها ولم الحكمة، صفة البلاغة فجعل 
كالحقيقة.بليغ بأنه المتكلم تسمية 

وقل-بيانيا، ووصفها مجقهومها في العلم أهل احتلم، وقل>يما لغه، البلاغة مفهوم ذللثج 
مفهومنحديد في العلماء أقوال من ءلائفة ، ارااعمل.ة،ل كتابه; في القيرواني رشيق ابن أورد 

ماالبلغاء; بعض نبل فقد نتهم. ألعلى الأقوال هده ورديتا من تصورها كما البلاغة 
ننأم.لا وكثير ثفهم، قلل فقال; البلاغة؟ 

قليلة.القافل في كثيرة معان فقال; آحر، ومثل 
الإيجاز.وحن المعي، إصابة فقال; البلاغة؟ ما لأحدهم; وقيل 

بديهة•وأحسنهم لمفلآ أمهلهم فقال؛ الناس؟ أبلغ س الأعرابات بعض وسئل 
غيرمن الإيجاز فقال; عندكم؟ البلاغة ما لأعرابي; قيتج المي: المفصل وقال 

غترحْلل-س والإطناب يجز•، 

xy\T/\) (١)



يكونما فمنها كثيرة، وجوه ؛ي تجرى لمعان امم ت فقال البلاغة؟ ما ت المقي اين ومثل 
يكونما ومنها الإثارة، في يكون ما ومنها الامتماع، في يكون ما ومنها كون، الفي 

يكونما ومنها جوابا، يكون ما ومنها ، ابتداء يكون ما ومنها سجعا، يكون ما ومنها شعرأ، 
رسائل.يكون ما ومنها حطبا، يكون ما ومنها الاحتجاج، ش يكون ما ومنها الحديث، في 

البلاغة.هو والإيجاز أب،غ، المعنى إلى والإشارة فيها الوحي الأبواب هده فعامة 
آلاتذلك مع ولها الطع، البلاغة أصل ت ماني الن عيسى بن علي الحن أبو ونال 

ثمانيةوهي غيرها، وبين بينها وفاصلة لها، ميزانا وتكون فيها، للقوة وتوصل عليها تمن 
ربصأ 

والمثل.والمثاكلة، والتصرف، والنفلم، والبيان، والاستعارة، الإيجاز، 

والإفهام،المهم البلاغه! ت ؛الباحث، المعروف جميل بن محمد بن اض عبد ونال 
والمعرفةالثلم، في دال والالالفaل، في والاتساع الإعراب، ومعرفة المعاني وكشفا 

بالقول،والمعرفة الدلالة، ؤإيفاح الإشارة، وصواب الأداء، في والبيان ؛المه,ل.، 
وكلنال: ثم الاختيار. حكومة عر الحزم ؤإمفاء الإكثار، عن بالاختصار والاكتفاء 

غنىلا بعض، إلى البدن أعضاء بعض كحاجة بعض، إلى بعضها محتاج الأبواب ظء 
الأحر.عن أحدها لفضيلة 

يبعدلم عنه؛عضها شن. ومن الكمال، كل كمل ففد الخصال بهدم معرفة أحامل فمن 
إفهام.حن في اللففل تختر والبلاغة قال؛ منها، فيه اجتمع بما النقص محن 

متهم،واحد كل نمورها كما البلاغة مفهوم تحديد في البلغاء أقوال من طانفة تللئ، 
ؤليجاز،طول من موضعه في الكلام وصع ؛ بانهاالبلاغة مفهوم تحديد يمكن ومنها 
ملأءمةْع خلاب، أثر النفس في لها فصيحة، صحيحة بعبارة واضحا أداء المعنى لتأدية 

يهّوللمخاطبين فيه، يقال الذي للمقام كلام كل 
هازاإلى الأقرب هو للبلاغة جميل بن محم،. بن اش عبد تحريف بأن القول ؤيمكن 

ومباحثها.بأصلها أكثر متصل للبلاغة الرماني المن أبي مفهوم أن كما التعريف، 



ودتةالاستعداد، وصفاء الموب، على يعتمد قولي نن محيا وبعد تبل البلأفة ولكن 
منالثلاغت لعلمالب بد ولا الأساليب، شتى بين الخفية الفروق وتبين الجمال،، إدراك 

منالتعبير على ومران منه، تجيدء يما وحفغل الأدب، لرواتع متملة عميقة قراءة 
النفس.به وتجيش الخامحنر في يجول ما بعض عن لأحر ونتا 

•هي العناصر وهذه البلاغة، عناصر السابقين البلغاء أقوال قي نلتمس أن المهل ومن 
قيالدقة ثم حنا، وتأثيرا قوة يمنحها نحو على الألفاقل وتآليفا والمعنى، اللغفل، 

السامعين،وحال وموضوعاته، اعلأم، مواٍلن حبا على والأسالمّج الكلمات( اختيار 
عليهم.تيعلر الي الفئة والنزعة 
فصاحته،مع الحال لمقتضى معلمابقته فهي: الكلام بلاغة أمجا البلاغة، عن محذا 

والاؤللاق،التنكير، من كل فمقام الكلام، مقامات، لتفاوت، تبعا مجختالف( الحال ومقتضى 
ومقاموالحدفج، والتأحير، والتقصير، التعريف(، من عكه يباين والذكر والمقديم، 

المساواة.ومقام الإمحلناب مقام يباين الإيجاز ومقام الوصل، مقام يباين المصل 
وانحطاطالمناسب،، للاعتبار يكون؛معلمابفته والقبول الحسن في الكلام شأن وارتفاع 

المناب•الاعتبار هو إذن الحال فمقتضى ذللن(، بعدم يكون الكلام شأن 
وهوأسفل؛ وطرف منه، يقربا وما الإعجاز حد وهو أعلى؛ طرف طرفان: وللبلاغة 

هذبنوبين الحيوانايتإ، بأصواته البلغاء عند اكحق دونه  ١٠إلى عنه الكلام غتر إذا ما 
كثيرة.مراتب، العلرفين 

ءيرْ،من الفصيح تمييز أمرين؛ إلى مرجعها البلاغة أن تقدم ما كل مجن ندرك ولملنا 
الراد.المعنى لأدية في الخعلآ عن والاحتراز 

أوالنحر، او المرق، او اللغة، متن علم في يبين ما فنه غيره من الفصح تمييز أما 
بالحس.يدرك 

المعنويباسثتاء الحاني علم طريق عن فيكون المعنى في الخعلمأ عن الاحتراز وأما 
■اليان بعلم عنه يحترز الذي 





|يلأء؛الوبىءن

والجزالة.الفخامة دون الجودة نعوت لتضمنه بفصح وليس بالخ الثاني والبيت 

والبلاغة.الفصاحة من كل حد مبق مما سن وند 

لفظ.ذيق.الت والمتكالم، والكلام، المفرد، بها يوصف الفصاحة أن وحلاهته! 
سل،والمتكلم الكلام، بها ، فيوصفاللاغة أما فصيح، ورحل ضح، وكلام نمثح، 
أعم،حة فالفها مجطالق؛ وحموص عموم الاثنين وبين بليغ، ورحل بلخ، كلام فيهال،; 

بليغا.نمح كل وليس نمح، بلخ فكل أحمى، والبلاغة 
والغرابة،الحرون،، تنافر ت أمور ثلاثة من حلوه في المفرد أو اللففل نماحة وتتمثل 

القياس.ومخالفة 

القيى:امرئ قول من المستثزراتا لففلة مثل في هو الحرون، فتنافر 

ومننلمنني في اصر عقالتفل ال عالإلى ئزرات ثنعءذادر0 
مرفؤع،بحفه شعرها لكثرة حبيبته إن فيقول؛ حبيبته شعر غزارة يصفح هنا فالشاعر 

والرسل.الثئ بين معقوص وبعضه مرسل، وبعضه مثتي، وبعضه 

اللسانعلى لثقلها مستكرهة فهي مرتفعات، يمعتى اا4ستئرراتاا لفظة ني هنا والتنافر 
الذيوهذا ، بها التلففل وصعوبة ، مالها إلى أدى فيها الحروف نتنافر ، بها النطق وعسر 

كلماته.إحدى في تنافر لوجود وحماله الست فصاحة من قلل 

منبيت في وردت التي الراء بتثديد ٠امسنحا٠ لففل مثل المفرد أو الالمذل وغرابه 
فيها;يقول العخاج بن لروبة ءلو؛لة أرجوزة 

لجافمواصحا دت أبال أنمرجا مى رجاء فظلغ ئغنل وال
بانزخخااجوحUUJا نخاومفاأ;تانأصب

رجزجانإذا ا نوعفلا وكمنزجا ا نزسوناحما ون

الذيالأنف، والمرسن؛ حما، فا أسود شعرأ الشاعر به وأراد الأسود، هتا فالفاحم 
فياحتلم، وند زجا® ارمهي الغريبة واللففلة الاسمان، لأنن، استعير نم بالرسن، يشن، 

نر.س،منف قولهم؛ من وفيل؛ حسنه، أي؛ ريجأ، تمن-رجه فقيل؛ تخريجها، 



والاستواء،الدقة في النريجي يف يالأنفها شبه ريج، ّّله• يقال نين إلى منسوب 
واللعان.البريق في لكلنراج ونل: 

اJوصوءة،الألفاظ مقرئات قانون خلاف، طى اللكمة تكون أن القياس: و،خالفة 
النجم;أبي قول في ااالأحالاا كلمة نحو 

الأيمي لعالف انمد 
الأزوم ديقالرد فالواحد ال

بمقلم يلبمغل لم فأيلي 
بالإدغام.الأجل، القياس: إذ »رالأحاللا موله: في القياس مخالفة هو هنا فالشاهد 

الطسبج:أبي قول نحو المع في الكراهة س حلوه المفرد فصاحة إلى بعضهم وأصاف 
\ذ1أاريث ئالجرشى م كريث أغآلام مارك 

الئمع.في مكروهة القس، تمني الي فكلمة'رالجرثى* 
وتنافرالتألمف، صعق من خلوصه في فتتجلى التركيب، أو الكلام فصاحة أما 

منها.يتركب، اش الألفاظ فصاحة مع والتعمد الكلمات، 
بينالمتهور النحوي القانون حلاف على الكلام يكون؛تأليف، التأليفه فضعف، 

الجمهور•

بنحان وكقول نيدأ، غلامه صرب، نحو: وحكما ومعنى لففلآ النكر فبل كالإصمار 
'ابن:

منلعماالأهز مجده أبقى الناس من واحدا الدهن أخيل مجدا أن و ول

وحكما؛ومعنى نرى، كماوهومتأحرلفظا انهلعما* يعودإلى ارمجلْاافالضميرفي 
وحكمآ.معنى الفاعل رنة عن حرة متآ المفعول ورتبة به، مفعول( لأنه 

كقوله:فصبحا مها كان ؤإن اللسان، على ميلة تكون أن الكلمات وتنافر 

فإنرخنب رب نولمل فم ان بمكلنرحزب 



لأء؛الو|ضحغ

يتتعتع.أن دون موالية مرات ثلاث البيت هدا يشد أن لأحد يتهيأ لا إنه ت ؤبمال 
نقلايحاJJان حروفها مخارج وقرب البيت كلمات احتماع لأن واصح؛ تا يوال
ولامتكرعة تكن لم وحدها أحاوت لو لفظة كل أن مع معا، والمع اللمان على ظاهرأ 
مميلة.

بنموسى الغيث أبي مدح ني تنام أبي نود التركيب أو الكلام في الألفاظ تنافر ومن 
إ!رامم•

وحديلمته لمته ا مؤإذا معي والورى أمدحه أمدحه متى م كري
؛الهاء مخرج من الحاء مخرج لقرب الثقل من ،رأمجل.حها قوله في ما ولل.ْ هنا فالتتافر 

ؤإذاأماكنها. في مستقرة غير قلقة مكدودة الألفاظ كانت قريت كلما الحروفح مخارج لأن 
معولا العين، مع العين العرب كلام في يوجد لم ولهذا الأول، بعكس كانت 

والء<ااؤاأءدحهاا قي التكرار حهة من آحر صل اليبتا وفي الخاء، مع ولا الحاء، 

بب،بالطم في إنا واقع لخلل الراد على الدلالة ظامر الكلام يكون ألا والتعقيد: 
كقولالراد، المعنى ضم صعوبة يوجب مما ذلك غير أو حيفا أو تأحير، أو تقديم، 

٠المخزومي إسماعيل بن هشام بن إبراهيم وهو المللد، عيد بن هشام حال قي الفرزدق 

وث:ثار0وأتهحتىأ؛أبنناظنياكاسألأسالكا 
اسالث،أعطى رحلا أي: مملكآ، إلا القفاتل م قاربه م انس ز مثله ليس أي: 
ابنإلا أحد ي«اثااه لا أي: الممدوح، إبراعيم أبو أي: أبوه؛ ال٠Lلاائ، ذللئ، أم أبو والمال 

هوالذي بالأحنيي أبرْأا أمه ءأبو وهوت والخبر المبتدأ بين فصل ففيه هشام• وهو أحته 
وتقديمارأووْاا، هو الدى بالأجنبي يقاربه، احي وهما والصفة الموصوف وبين احي،، 

احي،وهو البدل بن كير وفصل احي®، وهو منه الخسشنى على امملكا® وهو المسسنى 
امثاله®.وهو منه والبدل 

الأولالمعنى من الذهن انتقال ت أي الانتقال، في وافر لخاللر التعقيد يكون وقد 
إلىالمفتقرة البعيدة اللوازم إيراد يسمب وذلك المقصود، الثاني إلى الئعة بحب المفهوم 



اساط( ١٣)الراضحغ ايلاغت 

الأحق;بن عباس كقول المقصود، على الواله القرائن حفاء عع الكثيرة اممل الوّ
لساالنصغ ص وتش، لثثننوا ص الذار بمد نأظل4 

لكنهوأصاب، والحزن، الكابة من الأحتة فراق يلزم عما كناية الدمع سكب جعل 
فإنوالسرور، الغرح من التلاقي دوام يوجه عما كناية العين جمود جعل هم، أحطأ 

إلىلا الحزن، حالة وص البكاء إرادة حال، يالدمؤع بخلها إلى العين جمود من الأنممال، 
بالملأفاة.الحاصل المرور من الماعر نمله ما 

الأحزانمقاساة على وأوظنها والفراق، بالبعد أ نفأؤليب اليوم أيي • اليت دمعنى 
لأتبعيهم، من الدملع يفيض حرنا لأجلها وأتحمل غممها، وآتعمع والأسواق 

سرأ،عر كل ومع الفرج، مفتاح الصبر فإن تزول،، لا نة وميدوم وصل إلى ؛دللث، 
نهاية*بداية ولكل 

صعقمن ملم إذا إلا تتأتى لا الكلام فصاحة أن - الشرح هذا يعد - أدركنا وهكذا 
فملكةالمتكلم: فى الفصاحة أما والمعنوي. اللفظي والتعقيد الكلمات، وتنافر التأليف،، 

فصيح.يلفظ المتصود عن التعبير على بها يقتا-ر 

الفصاحة،وبين بينها الفرق وذكرنا واصعللاحا، لغة البلاغة عرفنا أن و؛عل• هذا 
علىنعرج ثم والبديع، واليان، العاني، هي التي الثلاثة البلاغة فرؤع من كلأ يلي فيما 
الحديث،.العصر في البلاغة عن شحدث< نم وواضعها، العلوم هذه مجن كز* نشأة 

يطابقبها التي الربي اللففل. أحوال، به يعرف، علم هو المعاني• علم تعريف، • أولأ 
أبواب؛لمانية في ؤينحصر الحال،، مقتضى 

الخري.الإسناد ١-أحوال، 

إليه.المني أحوال، - ٢ 

المني.أحوال( ٣— 

الفعل.متعلقات أحوال، -٤ 

ه-القصره



^قخزعالألآغ؛|اوبىءي

٦-الإنشاء.

دارمل.٧.النمل 

والمساواة.والإطناب الإيجاز - ٨ 

نيمختلفة طرق الواحد المعنى إيراد به يعرف ُعالم هو ' البيان علم تعريف ٠ ثانيا 
عليه.الدلالة وصرح 

الخهلافةرعاية بعد الكلام تحسين وجوم يه يعرف علم هو ٠ البدع علم تمبم١ ' ثالثا 
ولففلي.مصوي، صربان: وهو الدلالة، ووصوح 

شاملهوحدة الأمر أول ني العربية البلاغة كانت وتهلورْ: المعاني علم نشاة ٠ رائعا 
شاهدحير العربية عياء من المقدمين وكتب تمييز، أو ئحديد بلا الملوم هده لمباحث 

بينها.فصل عير من يعض بعضها ؤيختالهل البلاغة، علوم مسائل تتجاور ففيها دلك، عر 

والاستقلال،التخصهس منحى بها ينحون العربية بالبلاغة الخشتغلون أحد فشيئا وشيئا 
الأحرى.تلو الواحدة وتتلاحق تتبلور بلاغي فن كز مسائل أحذمث، كما 

الخامسالقرن في الجرجاني الرحمن عبد بن القاهر عبد حاء حتى كذلك، الأمر وظل 
٠^؛وننلرية الإعجاز*، الدلأئل كتابه: في المعاني* ءاعلم نظرية ووصع -( ٥٤٧١الهجرى)

البدع*.'اعلم أماس قبله محن المعتر ابن وصع كما البلاغة*، اأسرار كتابه: في البيان* 
فيوموسهما والبيان، العاتي علمي أصول واصع هو إذن الجرجاني• القاهر عبد 
شاملة.نفلرة فيها النفلر يمكن وحدة الخلين كلأ مباحث من جعل وند العربية، 

وفيوصعها، الشر البلاغة علوم فواعد جمع فيا بعده من البلاعتثن جهود وانحصرت 
واحصارها٠أبوابها ترتسكذ 

كتابه؛يي -، ٠٠٦ الرازي)٦ الفخر والتلخيص الاختمار إلى اتجهوا س أوائل ومن 
وءأسرارالإعجاز، *دلائل كتابي ب اختمر ففد الإعجاز" دراية في الإيجاز *نهاية 

uجرحانى.اولأءة« 



دثلعاسحتسمويىء؛

وأصولوالمنطق، قة القلفي طويل باع له كان عالم ءممِْ وفي الرازي بجانب وظهر 
بكرأبي بن يوسف يعفوب أبو المين سراج وهو اليربتة، واللأغة والاعترال، الفقه، 

تأمام ثلاثة جعله وقد  ٠١العلوم *مفتاح كتاب صاحب ( ٠٥٦٢٦)ستة المتوفى النكاكي 
والبيان.العاني علمي في الثالث: المحو، علم ش الثاني؛ الصرف، علم ش الأول؛ 
فيوالثاني؛ الحد، ذكر في الأول؛ فصلتن؛ في الحاني علم تاكملة في الكلام وأورد 

ضمنوالتلخيصي، بالشرح والملماء الفضلاء يه اعتنى وقد المروصن. علم وفيه ٠ الاستدلال 
حوارزم.بجرجانية —( ٥٧ ٤٢سنة)شرحه من ومخ المحوارزمي، الدين حام المولى شرحه؛ 

فثلاثة؛أحود0 أما فكثير، الثالث، القسم مرح من وأما 
المتوفىالشيرازي، مصلح بن حول مبن محمود اكين قيا الملامة ثرح الأول؛ 

الفتتاحاا٠ومفتاح وسماه؛ —( ٥٧ ١٠)ستة 

وقر—( ١٥٧٩ ) ستة المتوفى التتفتازاني عمر بن عود مالدين معد الملامة ثرح الثاني؛ 
(.٥٧٨٩)ستة منه مخ 

-(.٠٨١٦)منة المتوفى الجرجاني محمد بن على الشريف اليل. ٌّرح ؛ الثالث، 

؛بثلخيصه عتوا وممن 

ومحماه( ٥٦٨٦)ّنة المتوفى الممث.قى مالك، بن ممحمد بن محمد الأين بدر - ١ 

الفتاح٠٠اختصار في والصياح 

بخهليبإالمعروف الثافعي، القزؤيتى عمر ين الرحمن عبد بن محمد الدين جلال - ٢

المفتاح®.وتالحيقس وسماه؛ ( ٥٧٣٩)ستة المتوفى دمشق 

—(٥٧ ٥٣)سنة المتوفى الإيجي حمد أ بن الرحمن عبلؤ بن المين عمله الفامحي — ٣ 
الغياثية٠٠والفوائد ومما٥؛ 

كلفي الشارقة بين مهرة الكت—، هن.ه أومع الف.تاحاا وتلحيص الثاني؛ والكتاب 
لغمه،من ومنهم نظمه، من ومنهم شرحه، من فتهم به الملماء اهتمام وتتهمع الخصور، 

مرحه؛نممن 



^^هيحة

بهنصد التفبص، إيضاح ١١ت سماه شرحا له رصع فقد ننسه، الخزؤيني الخطيب - ١ 
تضمنهمما ءاليفص* و فاته ما يعص إليه صم كما منه، استغلق وما أبهم مجا إيضاح 

البلاغة،.وءأسرار الإعجاز* ءدلائل ت الجرجاني كتاثي همن أخرى نيادات وبعض المفتاح، 

تلخيصءمفتاح ت سماه شرحا له وصع —( ٥٧٤)٥ الخالخانى مفلفر ين محمد - ٢ 
المفتاح،.

وسما0( ٠٠٧٧٣)سنة المتونى السبكي الكامحي عبد ين علي بن أحمد الدين بهاء — ٣ 
المفتاح،.تلخيص شرح ني الأفراح ارعروس 

سنةالمتوفى الحلبي الجيش يناظر المعروف يوسف، بن محمد الدين محيي؛ - ٤ 

القزؤيتي،.تلخيص ®شؤح ٠ سماه شرحا له وصع —(، ٥٧٧٨)

—(.٠٧٨٦)سنة المتوفى ١لبابرني محمود ين محمد ين محمد الدين أكمل — ٥ 

شرحاشرحه وقد ( ٠٥٧٩٢)سنة المتوفى التفتازاني عمر بن مسعود الدين سعد — ٦ 
تداولأوأكثرها شروحه أشهر وهما مختصرا، وسرحا يالمهلول، اسبر ممزوجا عفليمآ 
نحرير.أي نحرير تحرير فإنهما التعيير، ولطم، المالئ،، حس من يهما فّ 

حاشية،المهلول، حواشي فمن الأفاق، في اشتهرمت، كثيرة حواش كالئهما وعلى 
المولىوحاشية (، ٠٠٨١٦)سة الموفى الجرجاني محمد ين علي الشريف—، اليد العلامة 

الفاضلالمولى وحاشية ( ٠٠٨٨٦)سنة المتوفى الفثاري شال محمد ين حس المحمق 
الإمحلأمشيح وحاشية (، ٠٠٨٨٥)سنة المتوفى خسرو يملأ الشهير فرامرز ين محمد 

الفاضلوحاشية (، ٠٠٩٠٦)ستة شهيدآ الختوئى الحفيد محمي. يحيى ين أحمد هراة،  ١١■؛
كثير.وغيرها —(، ٠٩٧٩)سنة الموقى اللاري محمد الدين مصالح 

اليردي،سهاب ين الله عيد الفاضل حاشية ت منها عديدة حواش أيضا الحتصر وعلى 

الحلبيالملأ بابن الشهير أحمد بن إبراهيم حاشية ومنها —(• ٥٩٦٢)سنة منها وفرغ 
الإسلامشيح وحاشية التيبس*• شرح إيضاح من الحريقص، سول ءاغاية I سماها 

قاسمين أجمد الل،ين شهاب وحاشية وم(. ٠ )٦ منة المتوفى الذكر الأنم، الحقين. 



الكرماستيحسين ين يوصف المولى وحاشية —(، ٠٩٩٤)سنة المتوقي الأرمحري العبادي 
تلاميذمن محمد بن مصطفى للشيخ التجريد وحاشية —(، ٠٩١٦)سنة المتوفى 

محمدبن محمد الإسلام شتح تقريرات المعد شؤح وعلى وعليها الصبان، محمد الشح 
وغيرط^، ١٣١٣سة)المرش انمري الأتبابي 

الصاحبمحمدالمعروف بن أحمد الدين ٠رالتاإخيصرإاشهاب بتلمبض تام وممن 
،وم(  ٠٠)شهيدأمنة المتوش الثوتادي حن بن اف لعلف والمولى ، ^ ٧٨٨)منة المتوش 

-(•٠٨٩٣)ستة المتوش المعروف؛العيني يكر أبي ين الرحمن عد أيومحمد الدين دنين 
المحليهميب ين حن ين طاهر العز أبي الدين نئن نظم ت منها منظومات وللتلمخيص 

اضعبد بن أحمد الدين شهاب ونظم بت• مئة وحس ألفان وهو -( ٠٨٠٨)منة المتوفى 
.(.٠٨٩٢منة)الولود القالجي 

—(٠٩١)١ سنة المتوفى السيوطي يكر أيي ين الرحمن عبد الدين جلال الشيخ ونظم 
المنظومهذا سرح ثم بت، ألف في وشر واليان* المعاني في الجمان رعفود ت وّما0 
الجمانأا.عقود ®حل ت وسماه 

-(.٥٨٤٩)منة الولود المعري حلف بن النجا أبي الشخ ونظم 
(٠٨٩٣)منة المتوفى لأحخري ا محمد بن محمد بن الرحمن عبل• الشيح ونظم 
فىويني وسرحه* الفتاح اتلخيص فيه أوجز فنون* تلاثة فى المكنون *الجوهر وّماه! 

بيتا.وتعين مثين 

منةالمتوفى الميامى البادي أحمل بن الرحيم عبد الش«خ أبياته مرح على انتصر وممن 
وتراحم^^؛شواهلالتالخيأساذكرفيهمعانىالأ؛يات، I ومماْ ( ٠٩٦٣)

وأهدا0إلىومزجفيهالأ؛الهزل، فيلكسماينابمننفلائرْالأديية، ووصع نانلتها، 
شل.الشواهد شرح على وانتمر لخمه ثم أ؛ىاكاءمحمد؛نيح؛ى؛نالجيعان، 

الشام،مفتي الغرى، محمل الدين رصي ين محمل- الل*ين يدر أيضا الشواهد وشرح 
التلخيتس*.شواهد سرح في *التخصيهى ت ومما٥ ( ٠٩٨٤)منة والمتوفى 



عمححة

وتطوره!اليان ضلم نشأة I خاما 
هذهمضت ثم الجاهلي، العصر مند العرب عند تنشأ البيانية الملاحظات أخذت 

فيواستقرارهم العرب، تحفر منها شتى، لأسباب الإسلام ظهور بعد نمو ال٠لأحذلات 
المزقبين قام الذي الثديي الجدل تم العقلية، ونهضتهم المفتوحة، والأيهنار المدن 
الملاحظاتتكثر أن كله لدللث، طبيعيا فكان والسياسة، العقيدة شؤون في المختلفة الا-يتية 

نيوالإّلامتين الجاهليين الشعراء بعض تراجم في بها نلتقي التي تلك والنقدية البانية 
نموإلى بالإضافة نجد فإننا الماس العمر إلى انتقلنا ؤإذا كتاب»الأغانى«، مثل كتاب 

الشأنهو كما وتسجيلها، ال٠لأحذلات هذه لتعديل أولية محاولات البلاغية الملاحظات 

ءالبيانكتاب وبخاصة —(، ٠٢٥٥سنة)المتوفى البصري بحر بن عمرو الجاحفل كتب في 
كتابه;في -( ٠٢ ٠٧سنة)المتوفى الفناء نياد بن يحيى زكريا أبو سبقه وقد والتبيين®. 

إلىوالإشارة التراكيب، بحص حصاتص وتصوير بالتأؤيل غيه عني والذي القرآن؛؛ ®معاني 
السانية.الصور من الأيأتر بعض قى ما 

وهذاالقرآن® لامجاز كتابه في أم(  ١١)منة المتوفى المثنى بن نعمر عبيدة وأبو 
بعضتأؤيل فى يحث هو ؤإنما البلاغي، الجانب من القرآن مجار في يبحث لا الكتاب 
فىتيمية ابن ذكر كما المجاز، بلففل تكلم من أول هو هدا عبيدة وأبر القرآنية، الأيات 

عندهالمجاز ؤإنما الحقيقة، يسئم هو الذي المجاز عن يتكلم لم ولكنه ءالايمان® ت كتابه 

بعثسإلى إشارات القرآن® لامجاز ت كتابه فى وردت ففد هذا ومع المعنى، بيان بمي 
الضالنحوية التعبير حصاممس وبعاص والكناية، والاستعارة كالتشبيه الييانية، الأساليب 

والتأحير،والتقديم والالتفات والحذف، الذكر مثل من معنوية دلالات لها 

فإنالبيانية نص والحصا السمات من عبيدة وأش الفراء مجن كل إليه اهتدى ما ومع 
والمحوييناللغويين من أي أو مهما أي ذهن في وتحدد تتلور لم البلاغية مجدلولاتها 

لهما.المعاصرين 





يجمعالذي ءالكامل* بكتابه -( ٠٢٨٥) ٥٢١العباس أبو معاصره يأتي نسة ابن وبعد 
يقعما كل ير نفمن تضمنه بما للمعاحم الممهدة اللغة كتب س ليعد والتثر، الشعر بين 
لغة،كتاب الأصل في االكاملا أن ومع مغلق• معنى أو غريب، كلام من نصوصه قي 
والكناية،والاستعارة، المجاز، مثل البيان موضوعات لبعض فيه تعرض المبرد فإن 

مصيب،وتشبيه مفرمحل، تشبيه ت أمام أربعة إلى وقسمه بحثه في نوّع الذي والتشبيه 
التشبيهعن الجاحنل كتب من التقسيم هذا امتوحى وفد بعيد، وتشبيه مقارب، وتشبيه 

عنده.س جا"دأ إليه هو يضيفإ أن دون 

أجلمجن البلاغية ؛المباحث اهتموا الذين الكلام علماء كتب، من يلفانا كتاب وأولر 
العتزليللر.اني القرآن، إعجاز في ءالكت، كتاب: هو لمآن البلاغي الإعجاز ير نف

-(.٠٣٨٦)سة التوفي 

اثنانهنا مجتها يعنينا مجا أبواب، عشرة ش وجعلها البلاغة، عن فيه الرماني تحديثا ونل- 
وءقالتي،حسي إلى ننمه فقئ التشبيه أما والاستعارة. التنبيه هما البيان، *علم بواب أس 
كتابه؛في الجرجاني القاهر عبد ؛عل- فيمامنه أفاد تفصيلا منه العقلي في القول فصل نم 

فيأ؛الح وأنها البيانية، قيمتها مبينا الاستعارة عن الكلام في نوّع كما البلاغة،، اأّرار 
جديدأرصيانأ كان الاستعارة عن الرماني قاله ما وكل الحقيقة، ص المعنى على الدلالة 

كمر.حد إلى البلاغيين س وغيره القاهر عد يعد فيما به انتفع 

أمنعلى نقدية دراسات الهجرى الراح القرن في فلهرت فقد مبق ما إلى وبالإضافة 
البيان.علم س مياحث، إلى أصحابها فيها تعرض بلاغية 

بنالحسن القاسم لأبي والبحترى؛ تمام أبي بين *الوازنة كتاب الدراسات هذه من 
المتوفىالمري الأمدي بثر 

جبمن متقابلين اكر محا ُذمين بين موازنة أد شاعرين، شعر بين موازنة والكتاب 
البلاغةودعاة البحتري، عبادة أبي مذهب، هو الأول والمذمب، ونقدم، الشمر صنع 

وحلوالبارة، وحسن التبلئا، صحة ؤيزثرون وتربه، الكلام سهل يقفلون ممن العربية 



السخنc ٢ ١ ز الواضحغ البلاغأ 

يميلونممن وأصحابه تمام أبي مذهب هو الثاني والمذهب ومائه، ء1لأوته وكثرة اللننل، 
غيرعلى تلوى ولا والفكرة، بالغوص تستحرم التي الغامضة والمعاني الصنعة، إلى 

عقدهالذي الجاب وهو ءالبيانء بعلم منملأ فيها حاء ما هنا الموازنة من يعنينا وما 
منالقبيح يذكر الباب هذا في فهو تمام، أبي عند الاستعارة على عيب لما مدي ألا 

اسعارته،في ؤإعرا؛ه تمام أبي علو هو نظره في الشح هدا ومصدر تمام، أبي اسعارات 
إلىيشير ثم ونبحت، دت فجاوزته فإذا فيه، تصالح حدا للأستعارة ءان ت ؤيقول 

لماالمعنى المرب استعارت ارؤإنما ت كقوله لها تحديد عير مجن عامة إشارات الاستعارة 

أسبابه،من سبأ كان أو أحواله، بعمى فى يشبهه أو يدانيه، أو يقاربه كان إذا له ليس 
•لمعناه، وملائمة له استعيرت الذي بالشيء لائقة حيتثد المستعارة اللفظة فتكون 

وحصرمه،المتنيى بين ارالوساطة كتاب بلاغية أمحس على النقدية الدراسات كتب ومن 
-(•٠٣٦٦)سنة المتوش الجرجاز يالغاصك، الشهير العزيز همد بن علمح، المحن لأمح، 

نبهعالج قد الجرجاني فإن بلاعة، كتاب منه أكثر نقد كتاب ءالوساطه، أن ومع 
ءفأمجات يقول الاستعارة عن حديثه وفي التلح• التثجيه وبتن بينها مفرقا بتوّع، الاستعارة 
يتوصلوبها والتصرف، التومع في الخمول وعليها الكلام، أعمدة أحد فهي الاستعارة 

بهامثلنا منها نيذأ البدع ذكرنا عند قدمنا وقد والنثر، النفلم وتحسين اللفظ، تزيين إلى 
علىتجري الشعراء كانت وقد والممرط، الخقثصد بين وفصالنا والخستمح، الخستحمن 

إلىغأحرحه اإنسة إلى ومال تمام، أبو فيها اسرسل حى الاتصال مجن تربب منها نهج 
والتقصيروالإساءة، الإحسان من مراتبهم عند فونفوا بعده المحدنين أكثر وتبعه التعدي، 

الشواهدللث، وأقمتؤ فيه، القول للت، ندمت، الذي الاب> من الصنم، هذا وأكثر والإصابة. 
وربماونبوه، القال_، بكون ؤيتتقد وتطورها، النفس بقبول يميز مما أنه وأءلمتلث، عليه، 

غلْله*.أو صوابه عن الكشف إلى واهتدت بعضه، إقلهار من الحجج تمكئتإ 

ستةالمتوقي، القيردانمح، رسغ، بن المحن علمح، ؛أ؛ي، نلتم، الهجري المحامك، القرن ومح، 
بلاغية.أسس على النقدية الدراصايتج من أيضا يعد الذي ءالعمدة* ت كتابه فى أم(  ٥٦)



تمنيمهعلى حفزه الذي الداسر عن ارالعمدة' كتابه مقدمة في رثيق ابن ؤيحدثنا 

مبلأن وأحرى الأدب، حغلوظ وأوفر العرب، علوم أكر الشعر وحدُت، ءففد ت فيقول 
،احكمة،،وروي; لحكما٠ الشعر من ءان I اف رسول لقول إرادته؛ وتتمثل شهادته، 

الرجليقدمها الثعر من الأبيات الحرب تعلمته ما )ههتع؛ الخطاب بن عمر وقول 
المزية،عظم من للشعر ما مع ٠ اللئيم بها تعهلف، ؤيالكريم يها تنزل فيحاجته أمام 

عنمتخلفين فيه، مختلفين الناس ووجدت القدرة، وسالهنان الأنفة، وعز الأبية، وشرف 

ألقاباولقبو0 مبهمة، أبوابا بوبوْ ند ؤيكثرون، ؤيقلون ييوحرون، يقدمون ت منه كثير 

دعواه،وشاهد ه، نفإمام فته هو مذهبا وانتحل جهة، في صرب فد واحد وكل مثهمة، 
الشعرمحامن في •العمدة• ليكون كتابه في منهم واحد كل فاله ما أحسن فجمعت 

تعالى.اف شاء إن وآدابه، 

منبشيء فيها عرض التي بالأبواب معلق •العمدة• كتاب من اهتمامنا وموصع 
كلنحتا جمع ففد وكناية، وتشبيه، واستعارة، مجاز، مجن البيان• 'علم لفنون التفصيل 

وليسللطالبين، يرها حنا عرصا وعرصها فيه، السابقين أقوال الأبواب هده س باب 

علىتدل الأبواب هده في جديدة إصافات له أن أيضا الحق س ولكن بقليل، الجهد هدا 
الأدبي.ذوقه وملامة فهمه، ودئة علمه، غزارة 

الكتابة•المناعتين؛ كتاب بلاغية أسس على قامت التي النقدية الدراسات كتب، ومن 
-(.٠٣٩٥)منة المتوفى العسكري افه عبد بن الحسن هلال لأبي والشعر• 

المناعتين،هاتين أصول في تفيضا مبحثا يحث اسمه عليه يدل كما الكتاب وهدا 
باب٠ أبواب عشره على يشتمل وهو والشاعر، الكاتrتا صغ على نتفافر التي وأدواتهما 

وباب، رديته من الكلام جيد تمييز في وباب ، وحدودها البلاغة موضع عن لإبانة ا في 
وجودهالنفلر حن عن البيان في وباب الألماخل، وترتيب الكلام صنحة معرفة في 

المنظوم،وحل لأحل. ا حن في وباب والإطناب، الإيجاز ذكر في وباب الوصف، 



فيلباب الديع، شرح في وباب والازدواج، الأسجاع ذكر في وباب الشيه، في وباب 
ومقاطعه.الكلام مالئ ذكر 

وثلاثينة حمإلى فصل من تتراوح فصول السابقة الأبواب من باب كل ش ؤيندرج 
البيانء؛اعلم موضوعات من فيه ورد ما معرفة هو الكتاب هذا من يعنسثا ومجا فملأ. 
والكناية.والامتعارة، التشبيه، ت هي الموصوعات وهده معالجتها، ش المؤلف وطريقة 

حدعن أولهما في تحدث فصالين، من بابا كتابه في للتشبيه هلال أبو عقد وند 
التشبيه،فى الوكة الم والهلريقة التشبيه، وأدوات المختلفة، التشبيه ووجوه التشبيه، 
نوة،له ما إلى له قوة لا ما ؤإحراج بها، يعرف ما إلى يالبديهة يعرف لا ما ؤإحراج 

التشبيه،وشرف ومليجه، وJاJيعه التشبيه وغريب بالغكر، ينال بما يالعيال يرى ما وتشبيه 

البلاغة.من وموقعه 

والتشبيهالتشبيه، خط\ ومثل وعيوبه، التشبيه قبح عن نحدث الثاني القمل وفي 
المتافر.والتشبيه التشبيه، وبعيد الالففل، الرديء والتشبيه اممريه، 

منوالغرض والمجاز، الاستعارة عن فيه تكلم فصلا لها عقيه ففد الأستع-ارة أما 
منومجاز استعارة لكل بد ولا الحقيقة، على الاستعارة وفضل ووقعها، الاستعارة 

مجنأبللغ والاستعارة منه، تعار والم المستعار بين مشترك معنى من بد ولا حقيقة، 
فيوالامتعارة والأعراب، والصحابة، ه والني العرب كلام فير والاستعارة الحقيقة، 

المحدثين.كلام وفي المقدمين، أسحار 
كيف،الأن حتى فيه اليحح، نشأة منذ للبيان التاؤيخي عرضنا ثنايا من أدركتا فقل- وبعد 

مجنأصوله كثف، على دنيجا فيه الباحثين جهود تضافرت وكيف العصور، من على تطور 
تتضحالأحوال هذه معالم أحذت وكيف، وكناية، واستعارة، ومجاز، وحقيقة، تنبيه، 

الأحرى.بعد واحدة وتتلاحق 

الهجرى،الخاص القرن في الجرجاني القاهر عبد ظهر حتى كذللث، الأمر ظل وقد 
راعلمنظرية رصع في بها اسعان مادة منها واتخذ الجهود هد0 ثمار فاقتْلف 



الواضحاتال؛لأئ الساحات 

الجرجاني:القاهر عبد 

علماءوأحد النحوي الإمام الجرجاني، الرحمن عبد بن الماهر عبد بكر أبو هو 
(٠٤٧١)سة توفي حى بمارفها ولم بجرجان وعاش ولد الأشاعرة، مذب على الكلام 

ير،والتفالمران، ؤاعجار والعروصن، والمرق، النحو، محي محيمة مؤلمايت، وله 

اعلمنفلرية فيه وضع الذي  ١٧١٧١ءأسرار•' اشتهربكتابه اشتهرأكثرماولكنه والبلاغة، 
اوعاني«.نظرية»اءالم مه وصع الذي الإعجاز* *دلائل وكتابه: اوان« 

بقواعدهالبيان* نفلرية»ءالم فثه وضع الذي البلاغة* *أمرار هو هنا بعننا الذي وكتابه 
الكثيرة.وتفريعاته وشب 

إلمح،هتا سيل فلا اليان علم مباحث من مبحث كل في لبحثها مملرق الش الجواب أما 
عقليةعلى والدلالة أهمتها، لبيان منها ءلائفة نوكر نكتفي وعا لكثرتها، جملة سردها 

والإبداع؛الابتكار منحى تتحر الي الماهر عبد 

معنىبينهما، والفرق واللغوي العقلي( المجار منهما، كل حد والمجاز: الحقيقة ِ ١ 

إلىالمجاز يم تقمنه، الاستعارة ومكان الاستعارة، من أعم وكونه وحقيقته المجاز 
نيالعقلي المجاز كون المرسل، والمجاز الاستعارة، إلى واللغوي وعقلي، لغوي 

لا؟أم المجاز من هما وهل والزيادة الحذف المفردائن،، ش لا الجمل 

التشبيهأمياء، أو ثيء مجن المنتزعق الشبه وجوه امه، وأنالتشبيه التشبيه: ِ ٢ 
تقعالتي الهيثة في التشبيه المركب،، التشبيه لدمحائق التفصيل الفكر، دقة على المتويفخ 

أوالقلس، التشبيه، محلبج التشبيه، في الحركة وهيئة الشكل بين الجمع الحركات،، عاليها 
أصلاالهمع جعل والمجاز، الحقيقة تشبيه التشبيه، في القياس التشبيه، طرق في العكس 

به.والمشبه المشه بين الجنس احتلاف تأمير وعكسه، التشبيه في 

تمثيلفكل منه، أحمى والتمثيل عام التشبيه والتمثيل، التشبيه بين الفرق التمثيل: مأ_ 
والذمالمدح في التمثيل التمثيل، من جمل في الشبه وجوه تمثيلا، تشبيه كل وليس تشبيه 

وعدمه،التمثيل ني الكلام تأثير بين الفرق والوعقل، والأءتن.ار والافتخار والحجاج 





^^ضحة

وفيسوقات، الحواشي من كثير عليه وكتبت الأفاق في اشتهر ففد >االكثافاا، 
أوالفقه، أئمة من المفر يكون أن فيه يكفي لا القران ير نفأن الزمخشري يقرر مقدمته 
أنله يتصدى فيمن ينبغي ؤإنما والأحبار، المصمى أو الكلام، علم أو اللغة، أو النحو، 

نغلرهفي وهذان البيان، وعلم المعاني علم هما بالقرآن، مختصين علمين في بارعا يكون 
لهتتضح ولا الدلألأينح، له ستقيم لا بدونهما إذ القرآن، ر يفأن يريد لمن عدة أهم 

وجوهله عنت الذي المعجز الجمال( من الحكيم الذكر في ما ^، ١١٥١ولا الإشارات،، 
ساجدين.له وحروا العرب، 

عبدقواعد كل في يوصح ومحواهد أمثلة الحكيم الذكر اي من الزمخثري اتخذ وقد 
مباحث،إلى وأصاف، البيان، علم أو المعاني بعلم منها اتصل ما محواء البلاغية القاهر 
إلىأصاف فقد ومقاييسها، دقائقها من كثيرا واستكمل آراء، من له ض ما الحلمين هذين 

العقلي،والمجاز المرسل، والمجاز الكناية، صورة القاهر عيد وصعها التي القواعد 
والبيانالعاني علم مرمحى الجرجاني كان فلئن دقيقا، إحكاما قواعدها وضع وأحكم 

تضاعيم،في مفرقة جاءت ؤإن وهي القواعد، هذه أكمل الذي هو الزمخثرى فإن 
دقائقها.عن ، وتكثفتوضحها الكريم القرآن من ؛أمثلة مقرونة دائما فإنها نفيره، 

وأبرزإليه، والحاقن وواضعه، وتعلزره، البيان، علم نشأة عرفنا قد نكون وهكذا 
أركانه.وتوؤليد قواعده، إرساء في وافر نصيب، لهم وكان فيه، بحثوا الذين العلماء 

هل،ابه نختم الذي البديع، علم وهو البلاغة فرؤع آخر في نبحث، أن الأوان وآن 
البحح،!

البديع؛علم نشأة * سائسا 

رعايةبعد الكلام تحين وجوه يه يعرف ررعلم •' بقوله البلح علم القزؤيني عرف لقد 
اادلألة((.ووضوح المهلا؛قة 

عليهتخلع الي البيانية والأسالب٦٠ الفنية الخصائص كل شعرهم في العرب عرف وقد 
بأنواعمنه دراية غير وعلى الفطري، بحسه متهم الشاعر وكان والإبداع، الجمال( صفة 



الساحةأ  ٢٧ز الواضحة ؛ ١٠١٧١

خاطر،بنمه حاش كلما تلقاتيأ يستخدمها البلاغية ومصطلمحاتها المانية الأمحاليب عدم 
العربيةعالخاء أخد نمد الإسلام في وأما الجاهالية. في هدا بليغا• نميرا عنه يمر أن وأراد 

أسرارمعرفة على الأول المقام في به ليستعينوا البلاغة بعلم الاهتمام غاية يهتمون 
الطم؟هدا أوليات هي الكريم.فا القرآن في الإعجاز 

أولمرالأمار أبناء من عباسي ساعر بها نام محاولة في البد.عا ُءلم أوليات نلتمس 
مريد؛بن يزيد مدح ز نوله مثل من المدح باجادة واشتهر شعره، ز بالديع 

بغلموديالمودأ يئذث كاشف ا هغدتأمثاو في المنة تض 
الجودغاية أنمى الممس بوالجود ا هبالجواد ض إن نفى البتجود 

Iأيضا وقوله 

أجلإلى غى بأجل ه ا'ذكرهج ذي يوم ٥^، نهج عش مرب 
مهلعلى يأتي مستعجالآ كالموت به ١إنحان ا تعيما الرفق بنال ي

فمد؟ه(  ٠٨)ستة المتوفى الأنصاري الوليد بن لم مالغواني صريع هو الشاعر هذا 
الجناسمثل من والمعنوية اللمفلية والمحنتات البيانية الصور بعض مصهللحات وصع 

وائباق.

فهواوالتبييزا، ءالبيان كتابه في ؟م(  ٥٥)سنة المتوفى بالجاحفل بعده نلتقي نم 
وأسماءالبارعة، والأخبار الرائعة، والخطي، المواتل. من كثير على اشتمل ؤإن الكتاب 
مبثوثة-اتي والبيان الفصاحة وأقام البلاغة حدود عن الإبانة أن إلا والثلغاء، الخطاء 

أثنائه.بين منتشرة تضاعيفه، ني 

قانت،أجله ومن العرب، على مقصور ءالدح ٠ بقوله البديع إلى الجاحغل أشار وند 
وبثارشعره، في المديع كثير الراعي والشاعر لمان، كل على وأربت لغة، كل لغتهم 
بثارا.، ٣٠مذالبدع في ثعر0 في يدهب والختابي البريعر، حن 

يوضحهالم كان ؤإن والمعنوية، اللمفلية والمحنناض، الصور تعني عنده الدح وكلمة 
ومصعللحاتتعريفات وضع يحاول لم فانه البدع أنواع لبعض تعرضه ومع د؛يقا، توصيعحا 

القواعد.بوصعر لا واكاذج، الأمثلة بتقديم كان عنها الكلام ^ند لها، 



صض«ءت

يهاتام الض المحاولة تلك هي ا البدع اعلم ميدان ني حاذة علمتة محاولة أول ولعل 
—(.٥٢٩٦)سنة مخونا ت ونيل مقتولا، مات ثم وليلة، يوما الخلافة ولي همامحي حليفة 

هارونين المعتصم بن المننوكل بن المعتز بن اش عبد العباس أبو هو الخليفة هن>ا 
اللففل،سهل القعر، على مقتدرأ مهلبوعا ثاعرأ كان لقن، ( ٥٢٤٧)محنة والمولود الرشيد 

كانذللت، إلى وبالإصافة محره، في بالبدع مغرمآ للمعاني، الإبداع حن القريحة، حيان 
في»ؤلن\ عثر بقعة وله حمالتهم، من معدودأ ، لأدياء وا للعلماع مخالطا بليغا، أديبا 
البدع،.واكتاب الث.عراءاا، واطقات ^١^٠، ١٠منها إلينا وصل مض، فنون 

البلأغة،اوارأمحرار الإعجازا ادلائل ت كتابي صاحب الجرجاني القاهر همي، كان ؤإذا 
كماالبدع علم واصع هو المعتر بن النه عبد فإن والبيان، المعاني علمي نفلرية واضع هو 

هلءاألف، أنه ؤييدو -(، ٥٢٧٤)سنة ألفه الدى اليا1.ع، اركتاد_إ المسمى كتابه س ذلالث| يفهم 
الأنصاري،الوليد بن لم ومبرئ، بن بشار أن معاصريه من زعم من على ردا الكتاب 

شعرهم.في البدع استعمال إلى المابقون هم نواس وأبا 
فيوحدناْ  ١٠بعض هاوا كتابنا أبواب فى قدمنا *ند كتابه: مقدمة فى يقول ذلك، وعن 

وأشعاروغيرهم، والأعراب الصحابة وكلام اممه.، رسول وأحاديث واللغة القرآن 
نواسوأبا لما وميثارأ أن ليعلم *البدع* المحدثون سماه الأى الكلام ص المقدمين 

فيفعرف أشعارهم في كثر ولكه الفن، هذا إلى يسبقوا لم سبيلهم، وسلك تملهم وس 
عليه*.ودل همه، فأعرب الاسم سمي؛هن.ا حى زمانهم 

ابنفيها يتحل.دثح أبواب حمسة على أولأ يشتمل أنه يجد *البد.ع* لكتاب والمتصنح 
والجناس،الاستعارة، وهي؛ نفلرْ وجهة من الكبرى المديع أصول عن المعتز 

فهو-كماالبلح من الخامس الباب أما تقدمها. ما على الكلام أعجاز ورد والهلايقة، 
وجدتأني أعلم ما باب وهدا الكلأٌي، المذهب الجاخل عمرو سماه مدهب — يمول 

كييرأء.علوا ذلك عن افه تعار التكلف، إر ينسب وهو ، شيثا منه القرآن في 
اعتمدهاالتي الخمسة الفنون هذه أتح للمتأدبجن كتابه فوائد تكثر أن محي منه ورغبة 

٠هي بديعيا فنا عشر ثلاثة يذكر البديع، لعلم أصولا 



اساحاتV ٢ ٩ ر ااواضأءأت اللاغات 

فيتممهإليه يعود ثم معنا0، الشاعر يتمم لم كلام في كلام اعتراصن — ٢ الألتئيات• - ١ 
بمااJدح اكيد . ٥ معنى. إلى معش من ١^^ حن - ٤ الرجهمع• - ٣ شواهد. ني 

الممريصء ٩ التضمين. حن ِ ٨ به يراد هزل - ٧ العارف. تجاهل - ٦ الن.م. يثبه 
منوتكلفه التواني، نى ه نفالشاعر إعنات . ١١الصفة. فى الأفرامحل - ١ ٠ والكناية. 

القوافي.مجن يلزم لا  ١٠٠بلزوم المتاحرون البلاغيون عرفه ما وهو له، ليس ما ذلك 
الابداءات.حن . ١٢

سيلفى الأولى بالمحاولة تام ند البدبمرا اكتاب بوضعه المعتز ابن فإن وعكدا 
عالمبمباحث محتلطة تبل مجن كانت الي مباحثه وتحديد البلاغي، العالم ا هن. استقلال 

أشعارفى موحودأ كان البديع أن إلى الناس أjغلار لنت كما البيان، وعلم المعاني 
منالمحدثون الشعراء حاء نم عفوأ، يأتي مفرنا كان ولكنه الإسلام، وصدر الجاهلية، 

أمعّارهمفي منه فأكثروا تمام وأبي نواُس، وأبيا الوليد، بن لم ومبشار، أمثال 
إليه.وتصدوا 

إليهاوأصافوا البدع علم في العالمية المعتز ابن محاولة تلقفوا الن١ين النقاد ومن هذ.ا 
اعتنقنم نصرانيا هذا قيامة وكان - —( ٥٣٣٧)سنة المتوفى جعفر بن ثدامجة معاصره 
تعرضهفيه وحاء عامة، يصفة الشعر نقد في كتاب، وهو الشعرا انقد ت كتابه في - الإسلام 

الشعر.نقد فى منهاجه منها تألف التي العناصر س عنصرأ البديعية للممتات 
المناعتيناكتاب وهوت عنه تحدثنا أن سبق الن.ى كتابه في العسكري هلال أبو ومنهم 

والشعر،.الكتابة 

وغيرهم.(. ٥٣٨٢)سنة المتوفى المحدث العكري أحمد أبو ومنهم 
فرؤعوعرفنا الفصاحة، وبين بينها والفرمحا البلاغة أهمية على أتينا قد نكون وبهيا 

عالمنشأة على عزجنا نم منها، كل وتعريف، والبدع، والمعاني البيان ت الثلاثة البلاغة 
كاللالث،.البدع وعالم وتهلورْ، اليان وعلم وتطورْ المعاني 



عمححأ

الحديث؛العصر في الملأغة ت مايعأ 

قيانصبت* الجرجاني القامحر عبد بعد الملاعنين جهود أن نعرف أن بالذكر الجدير من 
هداوكان واحتمارها، أبوابها ترتيب وفي وضعها، التي البلاغة علوم نواعد جمع 

تلخيصعلى انتصر من بعض فحل كما الغموض، درجة إلى أحبانا يمل الاختمار 

القزيض•

إلىالعشرين القرن وبداية الميلادي عثر التاسع القرن نهاية في الجهود اتجهنا وند 
منيتعها وها العربية الينة نواعد العلوم هذْ ومن الدارسين، عر ونهينها العلوم يهل تب

منهاأومع أخرى إلى داترة من العربية اللغة طالب، يرتقى بحيث، وبيان، وعروض بلاغة 
ناصف،حفني وهم! العربية اللغة أساتذة من مكونة بممر لجنة فقامت، إحاطة، وأكبر 

*قواعدكتاب بوضع محمد، وملعتان عمر، ومحمود طموم، ومصطفى لياب، ومحمد 
علىيشتمل الكتاب وهدا ( ٢١٩٥٤)منة حدود فى الثانوية® المدارس لتلاميذ العربية اللغة 

الكتابهذا كان وقد الثلاثة* البلاغة *فنون كتاب آخره وفى والمرق المحو علمي قواعد 
عرالأستاذان: الأساتذة هزلأء يعد هن جاء ثم الوقت، من لفترة الطلبة عر مفررأ 

نيجديدة بطريقة فقاما بمصر، العربية اللغة أمانيه من وهما أمين، ومصطفى الجارم، 
المدارسلتلاميذ وكلاهما الواضعحة* وءالبلاغق الواضح* *المحو كتابيهما؛ في التعليم 

القواعدلامتتاج الطالب حفز ثم أولا، الأمثلة مرد فى تتلخص الخلريقة وهذه الثانوية، 
ذلك،يفعل كان كما الأمر بداية في عليه القاعدة إملاء غير من بنفسه الأمثلة _، من 

فيهالطلاب يجتلي أن *رجاء الأدبية والنصوص ارين اكمِمن الإكثار نم المسابقون، 
القول،أفانين س ؤيدرموا وجمال،، جلال، س اليبها أسفى ما ؤيلمحوا العربية، محاسن 

الصححء.النقد ملكة فيهم ؤيربي، المليم، الدوؤا نعمة لهم يهب، ما التعسر وضروب 

الثانويةالمدارس لتلاميذ الواضحة® *البلاغة كتاب هو أيدينا بين الذي والكتاب 
أهين.وممعلفى الجارم، على 

العربية،اللغة حدمة مجال، فى بدلوها تدر أن ناثرون* الرسالة *مؤسسة أرادمت، وقد 



|وذلآغ؛اوويى^ٍتحٍد^^السجم

يعجبفشيب ثوب في والدارسين، العلم لطلة المم امماب هذا تقديم في فاهت 
الكتابعلى بالإسراف للقيام إلي ورغبت بديع، ؤإحراج أنيقة، وْلبعت النايلرين، 
أقومفيما اف واسعنن، الرغبة، هدم رحب بصدر فقيلت وتقديما، وتعليقا، تصحيحا، 

ؤيتجلىوالدارسين، العللية إعجاب تنال صورة في إبرازه سبيل في حهودأ وبدلت به، 
يليفيما الكتاب هدا في عمالي 

حلالوتطورها وثمرتها وواضعيها، ونثاتها، البلاغة عن وافية مقدمة كتابة ( ١ 

العصور.

صثهل.إلى يحتاج فيما وأبياته الكتاب موص صبهل ٢( 

[.] معقوفين صمن وتميزه ذللث،، إلى فيها يحتاج الش المواضع على التعليق ٣( 
النبوية.الأحاديث، وتخرج القرآنية، الايامت، توثيق ٤( 
.البلاغة علم مباحث، لجل شامل مخءل3ل وضع ٥( 

.درس كل آحر في المباحث، ب، أغلتشجير ٦( 
البلاغةورردليل الواضحة، #البلاغة من كل في للأ؛يان، العروضية البحور إثبات، ٧( 

بهياينفع وأن الكريم، لوجهه حالما العمل هذا يجعل أل تعالى الله وأسأل الواضحة*، 
التوفيق.وبافه والمعرفة. العلم في أوّع آفاق إلى بأيديهم ؤياحد العلم، ؤللبة الكتاب 

حسينموسى صالح محمل. 











الطساأبي قول دلك ؤيشه إليه• والمضاف والمضاف تثنى، والمالاستثناء أداة 
الخيرا،]اصملا:

٢٢١نحني؟اث والثقلان وأنوف آدم —رث—ي الا أبوو كيى أن

الثقلان؟وأتت محمد، وأبوك البرية، أبا آدم يكون كيف يقول أن الصحيح والوضع 
وهماوالخر المتل-أ بين ئضل نقد والكمال، الفضل من الخليقة في ما جمع ند أنه بمي 

٠لوالثقلأنت نوله في اللبس إلى يدعو ند تقديما المبتدأ على الخبر ومل•، ، محمد* ®أبوك 
•وهدر مخف من كلامه يسلم لم التعف بعد أنه على ، أنت، 

التعبيرإلى المتكلم يعمل أن وهو المعنوى، التعقيد من التركيب يسالم أن ؤيجسم، )٤( 
للمعنىالكلمات اختيار فيسيء الحقيقية، معانيها غير في كلمات فيه فيستعمل محنى عن 

اللسانكلمة أن ذلك; مثال السامع. على الأمر ؤيلتبس التعبير فيضعلرب يريده، الذي 
ؤ؛مهءهداس-اتي إلا يبمولؤ ين تعالى؛ قال اللغة، بها ؤيراد أحيانا يطلق 

هذهإنسان امحتعمل فإذا فصح، صحح استعمال وهذا نومه، يالغة ناؤلقا إ[أيت لإ،رامم: 
فيوكان مخهلئا، كان المدينة* في ألسنته الحاكم ،ابق ونال; الجاسوس، في الكلمة 

ثرسوصما ش ٢ القيصل امرئ فول ذلك ومن معنوي، تعقيد كلامه 
رر؛،منتبنعث وجهها كا اثه جمغريع الي فواركب 
ؤإنبه، بأس لا وهذا الخفيفة، الفرس هنا بها ؤيريد الجرادة، ت الأصل في الخيفانه 

ناصيتهاشعن بأن الفرس هذه وصف أما صعق، من يخلو لا بالجرادة الفرس تشبيه كان 

اللغة،ءري_، على اJاللعين من كان الميت،، الطائر الثاحمر الحين بن احمد مر المشي الطيب، ابو )١( 
تسمىمحلة في بالكوفة ولد النفوس، أسرار رثرح الأمثال وصرب، بالحكمة يمتاز الجودة، في غاية وشعره 

منة)لْسم.وتوفي سة)ما«ص، كية 
الطار.محمد بن شجاع مدح في طويلة ة نمبد س وال—1، والجن، الإنس الثقلان: )٢( 
سوآباره )•"آاق.م(، سة ولد وضروبه، النعر ايواب، في الأنتان إلى وقاتلهم الجاهلية شعراء رأس هر )٣( 

المشهورة.المعلقة وله هق.ه(، تة)٠ مونون، ملوكها، كنية أشراف، 

النخل•غمن وهم،: عفة، *جمع عق، والالفنع، الءّوع: )٤( 



ثعرأن العرب عند المعروف لأن مقبول؛ فغير رحهها، نغثلي النخل كنعف طويل 
خفيفة.تكن ولم كريمة، الفرس تكن لم المنتن عش إذا الناصية 
أبينود المعنوي العقيد وس 

القمائدأيدي بين محريعآ فخث حينه ئت العدوة يداه حدت 

الكلام.أمح من وهدا صريعآ، نخر ممدوحه كرم جعل حتى مكثا ما فإنه 
النفسفي لها فصيحة، صحيحة بعبارة واصحا الجليل المعنى تأدية فهي البلاغهI أما 

يخاطبون.الدين والأثخاص فيه، يقاد الذي للوطن كلام كذ ملائمة مع حلاب، أثر 
الفطري،الامتعداد صفاء على يعتمد الفنون من فنا إلا ثيء كل قبل البلاغه فليت، 

تجحدلا يد وللمراتة المج، الأ>اصنوف، بين الخمة الفروق وتبين الجمال، إدراك ودقة 
منذللث، جائح إلى للءلال_، بد ولا الفاترة، الموامح وتنثيط الفني، الدوق تكوين في 

بينها،والموارنة الأدبية الأثار ونقد الفياض، ثميره والتملومن الأديب، طرائق، قراءة 

يعدمما وبقبح حنا، يراه ما بحن الحكم إلى يدفعه ما بنفسه القة من له يكون وأن 
٠ءسه^ا 

وذلكالكلام، من المسمؤئ يتناول هدا أ0 إلا م والرما البلخ بين نرق من هناك وليس 
همإذا فاللمام سواء، فهما ذلك، غير في أما والأشكال، الألوان من المرئي بين يشاكل 
تخثلب،يحيثط الألوان هد0 تأليم، في يم ، لها الملالة الألوان في يكر صورة يرمم 

فيفكر حيلبه أو مقاله أو قصيدة ينشئ أن أراد إذا والبليغ الوحاو،ان، وتثير الأبصار 
اتصالاوأكتزها المع، على أحئها والأساليمط الألفافل من إليه دئ ثم أجزائها، 

جمالأ.وأروعها سامعيه، نفوس في أيرآ أهواها >م بموصوعه، 
ثموحنا، وتأثيرا ئوة يمنحها للألفافل وتاليمج ومعنئ، ، لفظ. ت إذأ البلاغة فعناصر 

ونماحةالمعاني وراء الغوص قي عمره واحد كان الشهور، الشاعر الطاهي أوص بن حتيب هو •' تمام أبو )١( 
—(.٠٢٣١)محنة بالموصل وتوش المحفوظ، وكثرة النعر 

الأرض.ض صرما:طط وحر ^رد. )٢( 





اللأئآ  ٣٩و _،،؛ 

]!_،[:مدحه ش وتوله 

أطوبنأراك أرجوأن كث ني ليدعأ رأيتك نا لر؛ي ا وم
كمارؤيتك عند ثلريت يقول؛ فإنه الاستهزاء، يثبه البث هذا ؛ الواحدي تال 
المضحكات.لرؤية الإنسان بملرب 

أنعلى زدت ما ل: قالت البيت هذا الطيب أبي على قرأت لما جنيرأ،ت ابن قال 
شحك.قردأ، الرحل جعلت 

إلىألجأته التي الأيام وعلى كافور على جقدأ يرء ص يغلي كان المتنص أن لنرى 
أولمعنى الثعراء زق وقديما احت؛اسها، يستطيع لا كلمات لمانه من مز فكانت مدحه؛ 

،الجم١٣أيا أن حكوا كو البلاغة، حد عن فآحرجت،كلامهم سامعيهم، كلمةنئرت 
Iعبئالااائاوانشد٠ ين هشام على دخل 

الأحول؛؛،عين الأفق ني ا هأئكعل تنا نولادت كف- صفرائ 
يحبّه.فأمر أحول هشام وكان 

مهللعها؛قميئة مروان الملك؛ذ عبد جرير ومدح 
صاحغير ؤو\دذإ أم أمحو 

تكونأن الضأ رص لك، شانا الموت رثينك مماكيا• ُيتول؛ نف ايلتب أبو يخاطب نتعنا•؛ لأ.ى اع 
تتمناء.شيئا 

التمرم ورالوجتز' وءالوسط' *البل* ي و بنسابوو، رو؛ائه مولد• بالأدب،  ٣١١٠•غم الواحدي؛ )١( 
-(.٠٤٦٨توفيصنة)وشرحهكيوانالمنشئميؤع. ٠خ٠لرطة، 

مؤل،داتهومن (. ٠٣٩٢)سنة يبغد<اد وتوفي الوصل في وك النحووالمربية، أئمة هومن حني! ابن )٢( 
•بمب بشمي أرف جز ابن يتول؛ المتمب دكان اللغة، مب •الخمانص• 

ولهمتهم، الأولى العلمة في اس.ين والنحول الإسلام رجال عن ومو ى-امة، بن المضل مو النجم؛ ابو )٣( 
امة.بي دولة أحر وفاته وكانت، طويلة، أحيار اللك، عيد بن هشام مع 

المن،مؤخر في الياض طهور ومو حول، بعته ص والأحول؛ الشمس، وصن، في الهت سا ■' قل  ٢٤١
الماق.نل من المواد ييكون 

وجرير،الأخهلل، وهم أمية، بتي دولة في التيمن الثلاثة الشعرا• احد المعي، يية ابن مو ؛ جرير رْا 
(.١٠١ )• منة وتوفي الثعر، نون بعض في صاحيه فاق، وفد رالمذدذ،، 



ايلاغانc  ٤٠ر ،قدمحت 

أتت.»ؤادك بل له: وتال الأتل.اء هذا  siJULJlعبد فاسكر 

بقولهممدوحه أمام ينشدها لمدة يبدأ أن الثحتري على الأدب علماء ونعى 
]الطولء

آجرْنناصر ليل من اللبن نث 
لالدام[لآ،:الدولة سف أم ريء فى قولت الخى على وطبوا 

الجناواصبالمكفن الوجه عار ابماخوتم ْالآةافخ

مخار.م الوجه بجمال اللك أم وصفه إن وكح؛؛،: ابن تال 
شأناوعبقريته ه نفلعنلم ولعل الملوك، مخامحلبة فى جريثا كان المتنبي أن الحق وفى 

الشذوذ.هذا في 

أنيجب وهذه ه، نففي نجي التي المعامي فى التفكهر من أولا للثلبغ لا؛ي. إذن 
سيقفى الذوق ودقة النغلر، وسلامة الابتكار أثر فيها يْلهر وقوة قتمة ذاث< صائنه تكون 

الملائمة،المؤثرة الواصحة الألفافل إلى عمد ذلك له ؛م فإذاترتيبها، وحن المعاني 
فيوليت، وحده، اللفنل في اسستا فالبلاغة وقوة، جمالأ بها يكتأليفا بينها فألف، 

انسجامهما.وحسن هذين تأليما للأمة لازم أثر ولكنها وحده، المعنى 
ألفافلفي النمؤغ المعنى هو الذي الأسلوب عن شيثا Jعرنا أن يحن؛ك، ^ا بعد 

سامعيه.نفوس في وأفعل الكلام، من المقصود الغرض لنيل أقرب تكود صورة على مؤلفة 

أمتمام أبو الثلاثة، اشعر من ت المعري العلاء أم نثن ال٠يا٠با الدولة شهراء من معلمع شاعر اJحتريت )١( 
)ومبمنج ولادته وكانت البحتري• الشاعر ؤإنما حكيمان، والمثبي تمام ابو * فقال المتنثي؟ أم الحتري 

-(.٠٢٨٤)منة بها وترفي والفرات(، حلب بتن نديمة بلدة 
مجيدأ،شاعرأ أديبا وكان حلب، على ملكا كان حمدان، ين اض عبد بن ملي الحس أم ير الدولة• صيم، )٢( 

منببابه احتمع محا الخلفاء بعد المالوك من أحد يباب يجتهع لم قيل* له* الاهتزاز شديد الشهر، لجيد محبا 
المتنيي،ولادة منة وهي ( ٠٠٠٣٠٣)محنة ولادته وكانت، يمدائحه. وحمه إليه الختنس انتعلمر وتد٠ الشعراء، 

٠بنتين المتتص مجقتل بعد -( ٠٣٥٦)مة ووفاته 
للميت،.الحنومحل بمنزلة لها الد رحمة تكون بأن لها يدعو للميت،• يخلهل طببا •' والحنوعل الرحمة، ت الصلاة )٣( 

•شعر دثوان وله -( ٠٣٩٣)محنة بها وتوفي بمصر تتيس في ولل■ بغداد، محن أصله مجيد، شاعر ت وكح ابن ( ٤ ) 



نج^ز؛ٍإغالآ،اوبمي

ثلاثة؛الأساليب وأنواع 
اللمالمنطق إلى احتياجا وأكثنها الأساليب، أهدا وهو ت العالمي الأسلوب )ا( 
المكر،ؤيناجي العقل، يخاطب لأنه الئعري؛ الخيال عن وأبعدها المستقيم، والفكر 
الأسلوم،هذا ميزاُت، وأظهر وحفاء، غموض من تخلو لا التي العالمية الحقائق ؤيمثت 

حججه،ورصانة بيانه محعلؤع في وقوئه والجمال، القوة أنر يبدوفيه أن بد ولا الوضوح. 
فيالمعنى تقريره وحن كلماته، احتيار في الذوق وسلامة عباراته، سهولة في وحماله 
الكلام.وحو0 أقرب من الأيهام 

مجنالخالية معناها، نى المريحة الواضحة الألفاظ باختيار فيه يعنى أن فيجب 
للمعنىسنا نوبا تكون حتى وجلاء، سهولة فى الألفاظ هال.ْ ، ^Jaوأن الاشتراك، 
والتأؤيل.للتوجيه ومجالا لالف1تون، مثارآ تصح لا وحش المقصود، 

ذلكمن يجيء ما إلا الأسلوب، هذا في الدح ومحننات الجاز عن التنحي ؤيحسن 
تقريببه يقصد الذي التنبيه أما ميزاته. من أوميزة أصوله، من أصلا يمس أن غير مجن عفوأ 

مقبول.حسن الأسلوب هن|ا فهوقي مماتلها، بذكر وتوضيحها الأفهام إلى الحقاتق 
^،Jbبين التي الدراسة فكتن، النؤع، لهذا الأمثاله عاليك يلقي أن إلى حاجة في نا ول

الأساليب.من النحو هذا على جميعها تجرى 
فيهما جماله ومنشأ مميزاته، وأظهر صفاته، أبرر والجمال ت الأدبي الأسلوب )٢( 

ؤإلباسالأشياء، بين البعيل.؛ الشبه لوجوه وتلمي يفيق، وثصوير رائع، حيال من 
المعنوي.صورة في المحوس ؤإظهار المحسوس، ثوب المعنوي 

نثرنعالجم، تدخل لجراثيلم أئرأ الأطباء يرائ كما الراجعة الغئى .رى لا فالختي 
ولكنهعرقا، الجم j،،،؛l، توبتها فرغتا إذا حتى ومئعريرة، رعدة وسب، حرارته، 
تتالوام[ الأتية الأ؛يارتا ش تراها كما يصورها 

—لأمعل الفي الأ تزور فلص اء بخا هبأف متي وراب—رن

ذاتخناه كأنها يقول؛ ليلا، تأتيه وكانت الحس، الزاترة بهدء يؤيد لي، زائرة رب * اي رب، واد الواو* 
الليل.سواد تحت تزررني فهي حناء؛ 



؛لأتيبئ______^
١،عظامي؛ ني اتت وبا قعافنها والحناينظارف الا لهيدث 
اام؛ نئسالواع انو>سعن ئذومنها نفي عن الجلد يضق 

امبجت عأرببا هنندامتجرى ندط-ندما المح ل أك 
الس—تهازالمشوق نزاب شوق عير ثض ا هثدنأرابب 

امر؛،التم—نباف_فلفي اف قألإذا ث ثوالمدق ا وعدعدق مؤي
الزمحام؟من أب وصلتآ خكيمآ نتآ بكذ عندي الدهر أبث 

إذاماء إلى بمود نراكا، يخارأ العالم يراها كما ١^^^٦، ابذ يراها لا وانموم 
؛تال٠ءت١رب[ يراها ولكته بارئة، طقث الجو ش صادف 

محلاحاصأرض كز في الميل من ننوم جيوص يوم غالأن ك
الكفاحاصءأياذ ام ارهبمومآ اشام مجا المحل اتل نإذا 

٠٩١١ا-ء—تمادنب دبل ;—الوي-ن—ئ ام التهب ول ثلال;نفرْلز 

وعائها:المحشر، الفراش رم حشية، جمع • الحشايا حز، س رداء ومحو ئءلرف، جمع المطارفات )١( 
شتييت ؤإنما الفراش، م محت لا الحس، ٠ اي الزاترة، محل• بمولأ ائتيا• 

أنواعمن به نمه بما جلدي ونوّع جم مميب فهي لسعيا، اننامي تع ان عن يضيق حليي ت يقول )٢( 
المقام.

,شرقا لا حويآ نيارتها ونت يراب إنه ٠ يتول )٣( 
شر،انمدق وذلك ميقاتها، عن تتخلف لا لأنها الوعد؛ صائنة إنها ت ؤيتول نيارتيا، ونت • ثوعدها يريد  ٢٤)

يضر.فا مدق لأنها 
فكيفالشالاx، أنواع من نؤع كل عندي للحس• يقول شدائدء، الدعرت وينات الحس، الدمحرت ببنت يريد  ٢٥)

إلي؟الرصرل س ازدحامهن يمنعك لم 
مشهور،شعر ديوان وله شهرته• وعنلمت الناس، يمتدح بالبلاد ءلاف لمنق، أعل من شاعر • الخيامل اين  ٢٦)

ْم(. ١٧)منة بدمشق توم، 
والماء.بالخم، صلاحأ أرض كل ئولي ت أي صلاحا، أرض كل م العدل من سوم  ٢٧)
جمعوالرعام• المعلر، نزول • وانمرب الكلأ، من الأرض ؤئس المعير انقطاع وهو الجد-ب، المحل•  ٢٨)

والمدافمة.القال ت والكماح ١^٠١^٣، الضعيف المعلر وم رجمة، 
إنيقولت الغرض، أي: اصاباانر٠لاص، إذا ترءلسالراس، ؤيقال؛ الهدف، أو الغرض القرءلاست  ٢٩)

الشديدالخهلر I والزتل بمددها، ت الرماح يشمع ومعنى عليه، فيقضي الحل إلى المهام يدل الغمام 
اكلر.الضخم 



كثيب

الجراحاذسي رب الف بفأثخن ؛_نوق السوئ، يه لعل وم

بضاحاءحرّا مهن لتعجن، يه لعتشي ئوو الألس ثرى 
ست،أسابا حياله من لها ؤيتلس العلم، حماتق أماُت، بإنكار الألسن، يتظاهر وند 

نانئاليس وجهه ني بملهر الذي البئر دكلمر نتثدْ، الذي الغرص دموي الأدمحه، دعواه 
آحن،صبيا لذللثه يرى ٢ \ذن1إي^ لأن العلماء؛ يقول كما جانة ونعان جبال من فيه عما 

زاسؤيل[:؛ ٧١ني نيقوو 

الل—ط—،ررأنر وجهه في ا ولكنهنديمة المنير نير الفه كلا وم
]الطؤيل[تالمتتي فقول والقوة؛ الوضوح مى الأملويت، هذا في ولابد 

غارنهأْأالشيء والمتلمح بثانية مهجتي اللحفل من الأولى ض يفي 
نظرةلأننلرك نني •' لها فيقول مهجته، أتلفت نفلرة إليها نثلر أنه يريد لأنه بليغ؛ غير 
الأولى.الفلرء أتلش لما غرما الفلرء كانت، فعلتج فإن وئحييها، مهجي إلي ترد أحرى 

حذف،من فيه ما سن، الذي الموجز الكلام هذا ثرح في طويلا عانينا كيف فانفلر 
مجوثدةوفكروا< بدح، معناه أل هع الأذهان، عن وبعده حنانه، شده تأليف ومو؛ 

بالدلل•

الرثاءفي المشي قول فاقرأ الأسلوب، هذا في القوء ثظهر كيف ئعرف أل أردت ؤإذا 
ص[:

يننالرجاو أبدي على رغوي أدى أل نعشك مز آمل كث ما 

ب.البمراحث بالغ ت الجراح بالغرب»ه اثض ٢ ر١ 
الزمر.الئود: )٢( 
بالشام،صغير بلد وهي بالمعرة ول- شهور، الالشاعر النيير؛، اللغوي المعري أبوالعلاء هر ت انمري )٣( 

ها. ٤٤٩)ط يالمعرة ُتوفى صر•، من ارابمأ م د*ُ الجددؤ، من وس 
الوحم؟محلو ممدة حمرة الكالأة: )٤( 

ومهجتي:للأولى، بجان اسل؛ ومن الأولى، وياعك: جُابممي، ^٢: لز.هاداز•، >مماست  ٢٥)
تغرم.سول 

تدر•.وفخامت ل،فلمتبم يه؛ ال٠رتي شبه الدية، جيل اسم رصوى• 



ث^:=ء===^======ء^^^^^د^ت==================^
ثمامأملايناسمءآ،لافىعآ:

رحال؟الأين الدهر صرف وصاح ال الكمان وعاص نالذهب ند 
الالجبير ثكيف ان_ئلنوا نوموا عشه نفي العباس و أبهذا 

وربماالقوة، ^٠-*؛ المرة شديد الثاني وأن معلمس، هادئ الأول الأسلوب أن تجد 
تنوله في نوته نهايه كانت 

الرحال؟أين الدهر صرن وصاح 

قول:في ثم 

الجبالنير كيف انظروا قوموا 

ثمالخيال، بديع رائعا جميلا يكون أن يجئه الأسلوب هذا أ0 القولI وجمالة 
التشبيهاتوكثرُت، الجاز، ممن كلما أنه الأدب صناعة يي الناثثون ؤيفلن قويا• واصحا 

هذابجمال يذما لا فإنه بين، حعلآ وهذا حسنه، زاد الأسلوب هذا نى والأحيله 
قولسصك لا أنه ونعقد المناعة، ثمني بن شث تميم ولا الكلمه، من أكث الأسلوب 

الشاعر;

اليودبالعناب على وعمت، وردأ ونت نرجى من لزلزآ ذأمءلنات١ 

الأسلوب؛هذا موطنا هما الفني والنثر الشعر أن ثعرف أن عليك المهل ومن هذا، 
والجمال,الفن ئنة يبلغ وفيهما يندبن، فغيهما 

والبرهان،الحجة وقوه والألفاقل، المعاني قوة ٧ هنا الخطابي: الأسلوب )٣( 
عزائمهملإنارة سامعيه إرادة إلى الخعلمي، سحل>ث، وهنا الخميبؤ، المقل وقوه 

إل،ودصرلو تأثيرْ قمح، لمر ف شأ ووصوحه الأسلوب هذا ولجمال هممهم، وامتنهاض 

رفيعة،والتثر الشم في متزك الماصتين، الخلناء أحد الياصي، المعتز ين محمد بن اش عبد م الممز ابن ( ١ ر 
ترفيط)آهآم(.البديع، ومأول٠نمفي اراتحة، نشتهرشهاته 

أحمدبن لحمد ]والبيت الأسنان. به وتشبه الخمام، حب ت والبرد الأنامل، به تشيه أحمر نمر ت العناب )٢( 
([.٣١٢)ه/ أالأءلأمأ: . UTAO)مة توم استي. الواواء ب: الشيبر انماتي 



ونو0سامعيه نفوس محي الخطيب منزله الأسلوب هدا تأثير ش يزيد ومما القوس، قرارة 
•إشارته ومحكم إلقائه وحسن صوته، ونرات حجته وصطؤع عارصته، 
الأمثال،وصرب المترادفان، واسعماد التكرار، ت الألملوب هذا ممزات أظهر ومن 
إلىإحبار من التعيير صروب نتعاثب أن فيه ؤيحن الرنين، ذات الجزلة الكلمات واحتيار 
للنفس.شافية قويه فيه الوهم، مواْلن تكون وأن استنكار، إلى تعجث، إلى استفهام 
بنحضا0 أغار لما طاوت،لااه أبى بن علي حطبه الأسلوب لهذا الأمثلة حير ومن 

عليها:عامله وتل الأنيارأم على ، الأسدي١٢عوف 
عنحيالكم وأزال ، البكري حنال وءترأ الأبار، حيله بالغت، قد عامد أحو هذا 

محالمن•رجالا ثنكم لقتل ر ؛نالجمار 
،،الماهية؛ والأحرى النسلمة المرأة على ندحذ كان متهم الرجل أف بلغني، وند 

منهمرجلا نال ،ما تمين١ 'وانضرثوا ثم ،، ورعاثها؛ ،، ونمها؛ ، حجلها 
بهكان ما أنفا، هازا نعد من مايتج مسالما رجلا أن فلو دم، لهم أينق ولا ' كلم 

جديرأ.عندي كان يل ملوما، 

قهآاه رسول عم وابن الإسلام، إلى الماشن وأحن. الراشدين، الخلناء رابع مر ت به طالأبي بن حملي )١( 
1م(.توؤيصنت)٠ وصجاعته، بيلاغتع اشتهر وتد وصهره، 

أطرافعلى الغارة لثس مماؤية بث وتد باليمن، تيلة وم، غامد، بمي هوأحد ت الأسدي عوف بن سفيان )٢( 
([.١٠٠)•ا/•الأعلام•:الرندان،. مي يمكان ش ( ٥٠٢)سة ]توم العراق. 

للنرات،.الخرم uىاكاض طي؛ الأنار: )٣( 
الأمار.على ظغ علي عاهل هو ت البكري حسان رءا 
الخور.طروق يخشى حيس، الثغر وهي • بالفتح مسلحة جمع المالح لْا 
التجة.ادعاس؛: )٦( 

 )v( :الخلخال.الخيل
الوار.بالغم:افن، )٨( 
القرط.بمعم رعثة، جمع التعامث،ت )٩( 

عددهم.يقص لم ممرنهم، عر تانين ر*ا(وازين؛ 
الجرح.)ال(الكاوم؛اكح: 



ضب

عرصأصرم حين لكم محا حمحا• عن وننلكم باطلهم، ش *ولاء جد من قواعجا 
وترصوزأى.اه ؤنمى ثغزوير، ولا وئغرون نمرون، ولا عليكم يغار يرم،را،، 
فإنهالئثة، إلى وصل حتى سامعيه شعرر إثارة فى طالب أبى ابن تدرج كيف غانفلر 

فأغميعوف بن سفيان نكف لم ذلك وأن عامله، بقتل ثم أولأ، الأنبار بمري أحبرُم 
وأمليهم-رجالهم من ممر نحور في سيوفه 
كئنفس من والنخوة العزيمة ومثار فيهم، الحمية مكان إلى الثانية الفقرة يى توجه نم 
والدفاععنها، الذود في رحمة أرواحها تيذل العرب فإن المرأة، وعر ألا كريم، عربي 

آمنين.وانصرفوا حماعا، حوا استا إنهم • فقال جدرها• عن 
ونشلوعناصرته، بالباطل أعدائه تمئك من والحينة الدغثز أظهر الثالثة الفقرة وفى 

والخور.بالجبن قمرهم مبالغه منه الغيفل نم؛،غ وحاJلأنه. الحق عن قومه 
ندنكون ونرجوأن العجالة، هد0 في به نكتفى الخطابي الأسلوب أمثلة من مثال هذا 

^،ulخيرآ الطال، كون حش أّاوه، وأنواع الكلام في البلاغة أسرار بيان إلى نشا 
الموفق.وافه تأديتها، وسراتهل استعمالها، ومواطن القول، 

•وتحلما بالهام لمس يتمب ما الغرض؛  ٢١)
ا*ادالمعاعا-ين، لمتن الم رالتتل دالهب لب المن معاؤة جيش يمله كان ما إلى بالعميان يثير )٢( 

القتال.إلى لهموا لوغضوا إذ المياسة، عن سوئهم مر يكاية العميان، بهذا العراق أعل رضا 



منلم يان 
التألقضعف 

التركيعبفصاحة في يترط 

منلم بان من لم يان من لم بان 
العتوياكمد اسفر الممتد الكلمات تنام 

لفظ

البلاغة
)محاصرها(

الكلماتدُةفىامحار للالغاظالق - ض
والأساليب

سلوبألا 
)أنواعه(

الأدبيالأسلوب 

راتعحيال ب الفل يخاطب 
لمحقلتصير النكر 

العييةالثب لوجو، ونشى العل؛ت الحةاس وiشرح 

الخلابىالأسلوب 

والألفاظاJعاتي قوة 
والبرهانالحجة نو؛ 

الخمسبالعقل نوة 













أاكان4ه: التنمءلمالًان

الحلأوةُا؛ز لكلئهد فلأن م.كلأم 
الأسواء.فى اسط كأسان الاس - ٤ 

نظرته.من اكار بلهيب أثب نظرة التوقد في رأث ما رجل: في أعرا؛ي نال - ٥ 
تشوبهلا وصدق جهل، يخالعله لا له كاف ت رجل وصف، في أعرابي ونال - ٦ 

،.٢١٠٣١بمد الوبز كانئ اليود في وكان كذث، 
الديةفي وآذانها ،، ١^١٦الشهرة في أعناقها كأن حل، على جاjوا وقالآخر: - ٧ 

،.آجام أسود الجرأة فير وفرسانها أقلام، أؤلراث 
الأمور.فى، والث، \ذذمي في، المواصي كاليوف الملوك أقواد - ٨ 
وصلأيه.قوة كالحجارة قلب - ٩ 

وتلألوأ.صناأ الجرآة كصفحة فلأن جبص - ١ ٠ 

الإجابة

اللمهوجه  الأداة بهاللمه  الشبه الرتم

حةالمعا  الكاف الحر أتت ١

الطو )مقدرة(الكاف  المم؛ أنت

الإشراق، )مقدرة(الكاف  الدر أنت

Jسلهإتا•ة بثل اأم,دا العمر ٢

إتامةله ليس  الكاف الطيف العمر

الحلاوة الكاف اا1هاو ٣

سمعه.في العسل الشهل.؛ )١( 
والجوب.القحط ت والحل الثّدبياو، المطر ت الويل )٢، 
الرايات.الأعلام: )٣( 
اسق.اصر الثجر ومي الآحام-بمعأ-بمة! )٤( 
1ظس.اوتفيالأ.رر:)>،( 



كان،،١١الشاه: ازنض( 

الأمراء الكاف أمازاكط الناس

ال؛وتاو أشيه الثارلهب  نغر؛ ٠

الخيل كأن الولأبمدض لالستر الضمر 

كان

الشهرة كأن الأيلأم الأهاق ٧

الدقة )مقدرة(كأن  أقلاما>اف  الأذان

الخراة )منيرة(كأن  أموي قرمان

وائت،اشبع  الكاف الوامحورالسيوف  التركأقوال  ٨

المرة

والصلابة

الكاف الخجارة القي، ٩

الصفاء الكاف اهرآةصفحة  فلأنجين  ١٠

والتلألؤ

ساب;ما ظرف كز »ع تختار بحث الأنين الأطراف من تشيهات كون 
للأرض.المثلن الأوتار، ثم سمر، لا شجرة الصائنة، المJمة 

الأجسام.تدب؛ي الحياة البخيل، القامحير، اليم، التميع، الحديث، 
الإجابة

القاطع.كاليفح الصادقة النزبمة )١( 

تنمر.لا شجرة الخيل كأن )٢( 
الأوتار.ثم يشه التميع الحال>يث، )٣( 
الأجسام.ني ئدئ< الحياة مثن للأرض المعلر )٤( 



(r)
تئشبها يأتي مما كنأ فيها يكون بحت تثسيهات كون 

الجماناعاب، الأتمر، الهرم القطار، 
الئ»عالمعلم، المديق، الممايح، 

الإجاة

قومهمن حزج نهم الرص ش القظاز كأن )١( 
الارتفاع.يي كالثلود الأتمر الهزم )٢( 
النفوس.تهذيب في المالح كالجليس الكتاب )٣( 

العاصفة.كالريح الرص ش الجمان )٤( 

الماء.نجوم تلأليقا ش الممابح كأن )٥( 
شفيقا.أخا وحنوa عهلفه ش المد.يق حسنت، )٦( 

الحائرؤيرثد الضاد يهدي كالنجم المعلم )٧( 
الهناء.ر الدر متذ الدسمر )٨( 

يه:ننثها يأتي مما واحد كز اجعل 
لنويغ.حلم - صافية مرآة - عليل نيم - ، رووم؛ أم - أند - نحر 

الإجابة

بحرأ.الجود ر محمدأ حمت، ( ١ ) 
أسدآ.)٢(حلت،حالدأفىامحرأة 

زووم.كأم النفقة في المربية )٣( 

انملوف.ؤو^■' 'م)١( 





©
تشيهاتثلاثة وصفك وصمن ماج، بحر ش منينة بإيجاز صف 

الإجابة

نوجفي ئجري مدينة كأنها مفينأ الحر، شاطئ إلى يوم ذات حرجئ، 
ونلورأهلورأ الشمال، وذات اليمين ذات فتميل الريح بها وثعصف كالجبال، 
كأنهدواءعا الهمج وزكت الميناء إلى أوت حتى لحمض ونع بجن زالت دعا ئنحغض، 

بمءاليل•
0

]الكامل[;التشبيه من فيه ما جمال وبين المدح، في المتي فول بإيجاز اشرح 
ابق1 ننورأ بليلذ إلى يهدي رأيته تمتح الحث محن در بكال
ابمحانبعيد للاث ؤيبجودأ جوابرأ لقريب ليقذف بحر كال

ااربومغمشارفا بلاد اليغنى وموءها النماء كبد في كالشمس 

الإجابة

نورءينشر فهوكالبدر والمد، القرب يثمل عام ممدوحه فضل إن • المتنثي يقول رأ( 
نقذفنهو لجوئه، يغمر وكالبحر وآخر، ان إنبين ذلك في فرق لا كافة الناص على 

فلاوغريا، مرقا الكون على تشرق وكالشممي سحائبه، للبعيد ؤيثعثح بلالته للقريب، 

مكانا.ئحرم ولا بلدأ يخطئ 
ممدوحهتشبيه إلى الشاعر اعتداء أولها؛ ت عدة أشياء من التشبيه جمال نشا وقد )بح( 

فيإليه فضي الذي الشبه وجه غرابة ت وثانيها واحدأ؛ معنى منها كئ بجمع أشياء بثلاثة 
الaللعة،حن في والشمس بالبدر الإنسان يثبه أن الثاح فإن التشبيهان،، هذه ص كل 
والفضلالخام النفع في الثلاثة هدْ من بكل يثبه أن أما الجود، في بالبحر يشبه وأن 

)ا/يهآ(ا.امراه^: م الغم..]رالأيات الثانب: )١( 



أ.كانهاف: ءلماب0

بانمن الشاعر إليه وئق ما ت وثالثها لأدب؛ إلا ينقاد ولا مألوف غير أمر فدلك الشامل 
بديع.وتصوير لهليف حيال مجن الشعر تممته ما إلى مذا وسهولة؛ ملامة في الشبه وجه 

التش«هأركان 
ا

الشبهوجه 
|الضاء|

اا
أداةاكثسهطث 

ءالكاف!ءافسء •أكأ 

الضياءفي كالشمص أتت ت مثال 



التشبيهأقسام )٢( 
ايإك:

]الخفق[-ا لء-؛>؛كث نخطث، نا ؤإذا اء قحمرضث إن اء انكا أن- ١ 

ؤإرت.ظلا،آ البمن كآنت بجٍمرا، لل ر برا - ٢ 
]الكا٠ل[:ثقن غناء تأير ر الثوسأى ايى تال ٣- 

صئش نناصل ني نعنى يثه ا يبهودبصربي ئْ لاف كن
I]الخمف[ المعتز ابتر وتال - ٤ 

المثارساأ؛أحدائد ن جلتر ا نديالمنينْ ئص الا0 وك

حاطم،.ترق الرعن ني الجواد - ٥ 

وءروالْا]الخمفاسرنا الع4و0 تجثلة ا؛ وصيي عونفي نجم أث - ٦ 
لالخمف[تنمرأ الدولة سف اعثزم وقئ المتني وتال - ٧ 

املاأالضّوأنث >—، ٢١نث نحس ه__م_1م اليلذ\ ث، عأزمن أب
]الكا،ل[:\>-وقالالئنش 

(٧)مأَاانءغت، الأكناث وأطن ينا دنوجوه واللث، من تنال

اسمم.الهم: )١( 
سوب،حش لاينوى بعض اتى إذا كان والترلدالغريب، العجسا، النظم ماحج، الم—،ور يوالناءر )٢( 

(.٠٢٨٣)ط نوش رد 

([.١٢٣٠)م م«ديواممأ: ]والمتع انماس. الط: )٣( 
القول.بملع الذي والمراب: صتك، حك: )٤( 
مجد^طلرإس.>ْ( 

الخالة.الأراضي والربا: عزم، وهت، وازست،: ([، ٦١)إ/لالمت،فى»ديوانما: )٦( 
المخفوب.المال يه يثب أحمر ثمر له فحر والنم: الملمة، الرائحة النثر: )^١( 



الحث:

حالوفي الهادئ، الصافي يالماء رصاْ حال في الأول البيت في نمنه الشاعر يشبه 
الظالمةفي الليل شبه الثاني المثال وفي محوث• محبوب فهو الملتهبة، بالنار غضبه 

بالبحر.والإرهاب 

بكلمذكورة التشيه أداة رأيت الثاني، والمثال الأول الثعلر في التشيهين تآملت، ُإذا 
أحرىمرة الشبيهين إلى نظرت ؤإذا مرسلا. مي بالأداء فيه تذكر تنميه وكئ منهما، 

ئشتلأ٠يمي الشب ومص فيه يذكر تثبيه وكل فيهما، وفصل بين الثبه وجه أن رأينا 

لذةكأل حتى إيقاعه، وجميل مغن صوب حسن الثالث، المثال في الرومي ابن ؤيصث 
الشبهوجه يذكر لم ولكنه فيه، الخفيف النوم أوادإ؛ ري تكما الجم في تري صوته 

الحالين.في والتلدذ الارتياح وهو ينفك. إدراكه تتطح أنلث، على معتمدأ 
ولمالصرب، بدار عهدء هريم—، مجلو باوينار الشروق عند الثمس المعتز ابن ؤيشثه 

وهوالتشبيه، من التؤع هال.ا مي ؤيوالبريق، الاصفرار وهو أيضا، الشبه وجه يذكر 
مجتلأ.تنميها النمه، وجه فيه تدكر لم الذي 

بالنجموالممدؤح رعة، الفي بالبرق الجواد شبه والسادس الخامس المثالين وُيا 
الادعاءلتآكيد وذلك، التنميهين، كلأ ش التشبيه أداة ثذكر أن غير س والضياء، الرفعة في 
مؤيوأ.تشبيها يمي التؤع وهذا به، المشبه عين المشبه بآن 

تنمي؟أين I قائلا والهني يالزعر هر ١١٥في ممدوحه المتنبي يأل الساح المثال وفي 
بعدالأرصس يحيي الذي كالغمام لأنلأ، ، ؛لث، إلا نعيش لا ونحن عنا؟ ترحل وكيف، 
الغمام.بغير له حياة لا الذي كالنبت، ونحن مجونها، 

،لث، بالم— ، يمفمجن راتحة جليب وهو — ر النالمرفس به يالأحير البيت، وفى 
أنهارأين، التثبيهايت، هذه تأملتؤ ؤإذا بالعنم، المخضوبة والأنامل بالدنانير، والوجوه 

لأنوذللثؤ الشبه، وجه ، ^ilالأداة حذف إلى جمعت، ولكنها المؤكد، التشبيه نؤع من 
أهمللولك، ّه، نقبه المشبه هو المشبه أف ادعاء في والإغراق المبالغة إلى عمد المتكلم 









مدللبد واث ___ حتى الناس لوهو ال العيا ودن

أته،محَهىهثجمتيص )\\(ة\وص: 
إف1ير،أ/دثثاو أس نتمن رنها إادن ، َةو لكلنا ئؤذ أيتظأو. ؤر ^^١ يفين 

ثنثنا نا آلأبج، ثوي ين ، ١^٠١٤ثيثو 'هجنث ثيثد ي ومل بمكمحن. أنثهن 
[.Yn.Yt_:ملْ، 

أينثيخمحنى ،محا َفي؛-محزأمرُء مل وألامحس ألثثزت مر ^١،^ تعالى: ونال ( ١٢)
؛هادولا نرمم لا نرتم مرطو ثجنذ ين كأت حآ ^٠١^ ١٢؛^ ٢١٠^ق 

"لأملأس ثنؤن يثآء من لميه آس ،؛بمدى مزر هل مر ثار تنثنن لذ ثؤ ثبيء ريما 
[.٣٥]\محو: لمته يم تأس 1^1;؟؛ 
أنت.إذا الألفة فى كاسر القالون ( ١٣)

نقال;رجلأ أعرابي عدح ١( )٤ 
رغضب إذا اللث كجرأة وجرأه نلرب، إذا السيف كهزة بزة له 
نقال;له أخا آعرابي ووصف ( ١٠)

كدرء.تحاث لا وبحرأ فمره، يخنث لا ثجرأ أخي كان 

([.UYT.VYX/Y)لأدماناوحرىأ; )١( 

 )Y( الثتن.وشجرة لكلخلة الشار، محلية ترة ثجرة كل ت الطيبة الشجرة

إنارما.مواب. همر يانعا تنمر اى; جمن، كل أكلها نزني  ٢٣)
اجثث:ممت.)٤( 

والبات.الاّقرار الغرار: )>،( 

التنديل•ترصع؛ي ثم الغتتلة، مها تجعل التي الأبوة والمرادت نافذ؛، غم الحاممل يي ضة المئكاة: )٦( 
وصفاني.ص؛امح لنوٍل الدر؛ إلى مرب ت دري )٧( 
يرد.حرولا مها لابمكن اى: غريأ، ولا شرب لا )٨( 
حشوالرث، والمصاح والزجاجأ شكاء الب ناصر قد متضاض نور الحق به تب الذي الزر ان يريل.; )٩( 

الورّينوي سما شأ شق لم 
والأرباح.الشاط )•ا(الهزة;





^ا(وئلآخرلالكا.ل[:

بضإ■طلي نك ثخش كان إذ أحيهم نمرث أعداني أثنهغ 
لالكا،ل[:انمويح م الحري وقال ( ٢٤)

دامي^،إقنى لت والاض نى واف إخدامب فى كالم 
ت[ ٠٢]١^شم• وصف م التتم وتال ، ٢٠)

نلكوالدنيا الئس نهو مار لك مالشعر ني الئعن هذا إف 
ت]المتقارب[ اليح م وقال ( ٢٦)

اراأ"اءاوهوكن ثللأم اللكانوا م دمرممن از ئال j-LJالو■ئ
لال>ل[;كافور دح م وتال ( ٢٧)

وذمسدئأ؛،الكريم المسك أبي رجاء نمنه مرء النئد ملاح وأمضى 
\و\ش.واعوجاج الظاهر اسقامة يي ك1بمة فلاق ( ٢٨)

]الكا.ل[:اه الثرى وقال ( ٢٩)
ساءوهو الأرض وجه داردد أرص_ه_ا د_الك_راكب نحك برق 

ت[ v_Jl]الحري وقال ( )٠٣

أرصااس ئالوأصبغ ا؛ محمث أمع والنلموفالنقل ببث 
]1^1>[:روضة م وقال ( )١٣

ارمم—اما لهلكث بقه بن عمام ا لهتهن يم ولول

([-١٩٨٠)م•الديوان•؛]رالمتم المعلر. •توط لئام والإيهام؛ القطع، الإخذام؛ 
1نفترياءليساراسم.اي: ّداراكص، واس: واءدسكة، )مماا([.اس: بنبمأ: 
([.١٩٨)Y/]•ديوانه•: 

([.١٢٣/1الخيأ:)]•ديوان 
الرك.س يغش الذي الماء فوق >لهر الكوكب خال إن اي: 
التاص.تثبه أن عن منزلتك وعلر عاو.ت؛فشالك أي: 

بءدْانملر ينزل لولم والمض: أوله، شيء: كل من والريق وصوت، بشدة عم، اصمب الغمام: استهل 
إ-مانها.يي الغمام مقام لشن الأرض 







اكس4افاء الضا: ايانعلم 

وجهيذكر رم الأداة ذكرت 
الثبه

رجهيذكر ولر الأداة ذكرت 
الشه

جملمرسل 

مّلجمل

محسماعزة 

انليثجرأة 

المدوحهزة 

المدوحجرأة 

الثبهووجه الأداة حذنت 

-sliJb  الش-هووجه الأداة
بلغ
بلخ

ممرهنحلف لا شجر 

بمرلانحاذكدرْ

اض

أض

١٥

الشهووجه الأداة ذكرت  ضلمرسل  الكواكب نمود ١٦

الشبهوجه وذكر الأداة حذغت،  ضلموكل  مران الحازمرأي  ١٧

وجهيذكر ول! الأداة ذكرت 
الشبه

جملمرمل  الأّد الرمد ١٨

وجهيذكر ولر الأداة ذكرت 
الشبه

م'لجمل دالأل النسولةالشمهة 

امحدولة

وجهيذكر ولر نكرتالأداة ١٩
الشبه

جمل'رسل  يوص الضسرو»كأما«

الشمعةعل العاتي 

وجهيذكر ولر الأداة ذكرت 
الشبه

م'لجمل الأجل الناي

وجهيذكر ولر الأداة ذكرت 
الشبه

ر-لجمل ُلكالوت المائل

الشبهووجه الأداة حذنت  بلغ زماْأ العاتيالكلم خمر 

ءلالأءرابي
الشبهووجه الأداة ذكرت  ضلمرمل  النهار وجوم ٢٢

الشبهووجه الأداة ذكرت  ضلمرمل  اللل نموس

الشبهروجه الأداة ذكرت  ضلمرسل  أشبهتق الفمبمر  ٢٣

الشبهووجه الأداة حذفت  بلغ منهمحفلي  منكحفلي 



الضهام أناكه: 

البروجه الأداة ذكرت  م-لضل الغ، اليدح
الشهووجه الأداة ذكرت  م-لضل الغث، المديح ٢٤

الشهووجه الأداة ذكرت  ص-لضل اليث، المديح
الشهووجه الأداة حذنت  بليغ مس، الشعر،لذا 

الشهووجه الأداة حذفت  بليغ المرء م ٢٠

الشهووجه الأداة حذفت  يغ قس، الدنيا

الثثهووجه الأداة حذفت  دء الظلام كانوال الضمر  ٢٦

الثسهووجه الأداة حدقت  بلخ النهار كنت،ل الضمهر 

النبهووجه الأيا؛ حذفت  بلغ تماللْملاح امسمخ 

الرء

السلثهأي رجاء 
وقمله

٢٧

الثثهووجه الأداة ذكرت  م'-لسل الذة فلأن ٢٨

الشهووجه الأداة حذفت  بلخ سماء م ٢٩

الشهوجه وذكر الأداة حذفت  مضلمؤكد  سماء أصحت،ق الضمؤر  ٣•

الشبهووجه الأداة حدقت  بلخ أرصأ الناس

الشبهووجه الأداة حذفت  اخ غمامأ كنتهق الخاء  ٣١

الشبهووجه الأداة ذكرت  ضلمرمل  النجل الدنيا ٣٢

وجهيذم ولر الأداة ذرت 
الشبه

مرّزجمل الشاممن الحمية  الحميتسالأئم ٣٣

الشبهووجه الأداة حذفت،  بلخ شل اللل

الشبهووجه الأداة حذفت،  إء ءردسُنالز؛ح هذهللق  ٣٤

الشبهووجه الأداة حذفت  ض الأس*رب  الندم*رب 
الشبهووجه الأداة حذفت،  ض أ،لالة روحال
الشبهووجه الأداة حذفت،  بلخ بدير ٢٠ ٣٠

الشبهووجه الأداة حذفت،  إخ ام الأمة



اكٍيأقام اكه: ٥٧١٢١٠

الشبهورجه الأدا؛ حن.نت<  بليغ السف اشم

الشبهووجه الأداة حاوفث، ٣٦ بلغ انمي ^١

الشبهووجه الأداة ح1ل.فت  بليغ الثوى الغلي

•بليغا ثم موكدأ، مقفلا الأتض اكيهين س تثب م اجعل 
]الكامل[ ٢١نظللمأنحاب حيلهم لعجاج واوق بالجوف ابماض وكال 

الإجابة
اسبملأنالضيهان )أ( 

يوارق.حفاته ومرعت ظهورء ر السيوف ليماصى كأن )١( 

.٣٧٠٠سمحاب الجو ر وانعقاده موائه الخيل؛ي عجاج وكأن )٢( 
:١^^١^٠ اكنميهان )ب( 

بوارق•ا"محممامح ومرعة يلهور، *ي السيوف لخماض )١( 

منللم.سحاب الجو ش وتراكمه موائه *ي الخل وعجاج رى 
اياليغان:الضيهان )مد( 

يوارقالسيوف إيماض )١( 

•فللم.سحاب الخل عجاج )٢( 
ؤ(

مجملا!مرملا ثم مفصلا، مرملا الآت؛ين الشهين من نسيه كل اجعل 
]الغمدآالإ-خوازرآ، مع حار ماء صد الحا غلر نغى مرنض اد نا أن

الغار.والعجاج؛ يارقو٠واJرق، جمع رالوارقت اللمعان، الإ،ماضت  ٢١)
الحاد.رضعة المعود رثعأ إلى إشار؛ ذلك رس الارتتاء، مرصع المرتتى؛ )٢( 









اكباقام اص;  ٧٥١ءلمااٍان 

دالب4صرالمحنن ا حلبهني نص الات النببتجلى الأرص ف
جمرجسداضالئيونمحض دأفتحوانكاللخينال

،]الرجز[الكرى غيغناما ثريو غمض للرينث نيون المثل 

الإجابة

)أ(اووازنت

منصورأ إليك يئل وكلاما الغيث، بنزول الروض ازدهار على يدل القولين كلأ 
أحذتإذا ولكك -اليف، وانسجام ألفاظ عدوة ز السة والأخيلة الجميلة الشيهات 

تأملولم جملة الروض إلى نقلو الأولى الأسان في الشاعر أن رأيت القولض، محن توازن 
فيوالتحديق النلر عن فألهاء الشامل بجماله الروض بهرء وكأنما جزءأ، جزءأ أجزاءء 

أمجاالقضاء؛ ني محلق ومو العصفور يرا0 ما سه بصورة عليك فأمل ونباته؛ زعرء أنواع 
ووصفهافيه، نيرة كل وتأمل قطعة، تطعه الروض د؛ني فى نغلر فإنه الثانية الأسان في 
الأولالقول في التشبيه مسالك، أن فى جدال ولا الساحر؛ وبيانه الرائع حياله به جاد بما 

تشبيهصديقه عن الصديق برصا الغيث، عن الروض رمحا فتشبيه والجمال، الدفة في غاية 

الجميلبالخد العالقة الدمؤع ببقايا الأزهار على منتشر وهو الثم؛ ونثبته نادر؛ قليل 
بالمسكالروض ثرى تجنه ولكي المصن؛ في والنهاية الدفة في الغاية بلغ عزيز نسيه 

باللجينالأقحوان تشبيه ففيها الثانية القعلعة تشبيهامحت، أما مجثدول. معلروق تشبيه العتيق 
ولكنهمألوف،، تشبيه وهو بالمحون النرجس تشبيه وفيها ١ شعرية براعة على يدل لا وهو 
يطوفيالعين انعلباته وابتداء ذبوله عند النرجس نبه فإنه ولهلفا، رونقا أكسبه  ١٠فيه زاد 

عليها•وسيْلر فتغلبها الكرى ٠لاتف٠ عليها 

انمايتطذزينبم•انسمامك،،ال*صترا، 
زم،وأوراق صغراء. صغر؛ ءاتر، وعّد في النزر، ايص الرائحة، ج—< الريح نالت، من ث الأئحوازت )٢( 

والزاكي:الخالص، ت والمحض أقاح، والبمع أتحوانة، واحالت4 الأصنان، يها بث—هون صغيرة، عنلجة 
الرخص.ايلرى والص: ادلاهمالتي، 

المغتين.انياق والإغضاء: والرم، الكرى والغمص: ساس، تميل احذُت، رمت،: )٣( 









الليلعدا وال البحر، بموج ونولب ظلاعه ش الليل القيس امرؤ ييثجه الفقر، من ليسعدوا 
احتماله.وقوة صبر• ليخيز والأحزان؛ بالهموم *محويه عليه حجب أرحى 

أوءماث<صفه أنه رأيت التنبيهين محذين من واحي كز في الشجب وجه تأملت ؤإذا 
الجود،صفة في والبحر الممدؤح امسراك هنا هي غير، ليس ثيثين بين اشتركت 
إذاكانالشبه وجه ؤننى والروعه، الخللمة هما صفتين الحرفي وموج الليل واشتراق 

الذيالتشبيه ؤننى المشتركة، الصفاُت، تعدد من يمنع لا مفردأ وكوثه مفردأ، كذاالث٠ 
تمثيل.غ؛ن تشبيها كدرااث، فيه الشبه وجه يكون 

التالة:الشبيهات إر ذللا، بمد انفلر 

الزمحلاهما ثامحلتيه على روصتين بين يجرى وعو الجدولر ماء حاث، فراس أبو يشبه 
وقدجدته، بريق في يرالآ لا لماع سئم، بحال الناصرة، الخضرة بين متبثا ألوانه ببدابع 
يعقدأن يريل. الشاعر أن أنقلن الشبه؟ وجه فأين مهلرز• حرير من بساط عر المحون جزئه 

الموسى؟بالبساءل الروضة تشبيه والثاني؛ باليفه، الجل*ولا تشبيه ؛ الأول، تثبيهين؛ 
حاديشبه أن يريل• تخ؛لها، بصورة رآها صوره يشبه أن يريد إنما ذللا،، يرد لم إنه لا، 

الصورة هنا الشبه فوجه الموسى، الماط نوق اليفإ يحال الرياصى وهوبين الجل.ول 
الهلرفينبين المشتركة والصورة عدة، أشياء من متتنعه أو ماحوذة الصورة وهد0 مفرد، 

مختلفة.ألوال فته احمرار حوله مسممليل بياصن جود وص 

فيهماوما بينهما، الدولة وميم، وميسرته، ميمنيه الجيش؛ جانمح، صورء الم~ء، للشبه 
ليسهنا الشبه ووجه وثحركهما، جناحيها ثنمض عقامحتج بصورة واصعلرابح. حركة مجن 

يتموج-حركة حال في لشيء جانين وجود لهو متعدد، من ولكنه مفردأ، 
ماءالوهوفي مقوسآ لثاعا أبيص الهلال حال المثري يثبه الأخير البيت، وفي 
منمنتزعة صورة هنا الشبه نوجه زرقاء، صحيفة في غارقة فضة من نون بحال الزرقاء، 
أزرق•شيء في مقوس أمحمف شيء وجود وهو تدل، 

مكونهصور؛ فيها الشبه وجه أن رأيت، والي بلاه، مرُت، الحم، اكلاثة الشبيهات فهن>ْ 
تمثيلا.فيها تشبيه كز يسمى عدة شياء أس 



اكشلتشه الضع: ءلماyن

اه\صة:

متعدي،من متثرعة صورة فيه الشيه وجه كان إذا ٠ ممثيلأ اكنمييه سى ^٨( 

كدس.الشبؤ وجن تكن لم إذا سل وغني 
نغوذج
ابن)>(تال 

Jj  ،العيدهلأو الز حقبئر وند ام الصيدوله انمض
١،ري فثلأم ؛ ٧٣ثمضْ ١^٧ و لتن

تال>ل[:الوئء ني الخم وقال )٢( 
رحلبلا ؤبعى كم، بلا يمول ثخثه ذى ارق حمإلا موث، الا وم

وةالاكام]الكال[:)٣( 

بكوكبالرجال على نكر منرأ ثغال نوعي اللم ئلفي وتراه 
الإجابة

حيثمن التثه نؤع 

الوجه

الوجه بهالشه  الثب

تمثل شثثآبع هقوص ثيء مود؛ 
صغرةأجزاء من آحرمكونا 

يعضاء

لأكلفا• فاتح شر؛ صورة 
ءممودمنالس_،

والحمياالهلال صورة ( ١ ) 

اعامه

ضّتمثل الظهوروعدم الخغاء  الأعضاءالخني اللص  )آ(الوت،

تمثل بثيءيلوح ضء ثيء ظهور 
الظلام*ألألئفيوّط 

الفضاءخللة مريئق صورة 

ويممل؛هكوتجضء

ويدهالمدوح )"ا(ًورة 

ظلامه يشق لأ*ع سم، 
الغبار

فتحه*؛ فاء وفغر العقود، تشبه مجتسة نجوم ت الثريا )١( 
مثييعلوس نشعربه، همران إلنامن سعى الاعقا»، •محني الثخص دمى بلص اتب الموت يتول: )٢( 

•منه الاحتراس إلى لنا محيل فلا ندري، لا 





اكيويع؛؛غخ؛

أبمم\ي 'رص ن!زث؛ق ه ألاه وي تق،ة تآهث ص ية:أء 
[.tlورض: آلآني>'ي قئ م -أد ى'\ه ئثتي يء أز قث و،"< آقة' ي"' 
تودمة، *كياله صاحب وقال )٦( 

مياءمثل مد؛ صاحبه غإذا فابدأ، تصاحب حش صالحا الرحال من الصالح يبقى 
•منمت، حالمك فإذا البحر، محا؛ ثخالْل حش ءذُث تكون الأنهار 

بللشها، لا للطير الحب كنلقي فهو الجزاء لعاجل ممردغا صثع من ونال؛ 
يه.ليصيدها 

البحتريوقال )٧( 

والراحالماء ين باْ انالنممن منزلة بي نفمن نمك وحدت 

]١^١^[؛يالفارميت تغني منيي في أبوتئام وتال ^٨، 
اشجاهأجهل فلم كبدي درت كن اولانيهعمأنهم ولم 

اراهبولا ات يانغاليحب نى عننى أعني أمكمت، 
لاو_ط[:عاذ صليق في وتالTحن )٩( 
اتننالا هببخني هوْ ودونه نهلا رأى ادي مالكؤإياك إني 

ث-رناصءالماء سطذئرن اةمضد؛ رأىنثُ

*تنمرها س متمكتون ( ١ ) 

•نرمها تهلأنا يآفت أصناعا ت أي أمرنا، أتاها )٢( 
حافا.يايأ زرعها جعل والمراد• الزؤع، س يحمد ما الحميد؛ )٣( 

ذيع•بها يكن لم كأن ت أي بالأمى، ض لم كأن  ٢٤)
الضر.ت الراح )٠( 

عنشي بم؛ي يا اجهل لم رالمعس؛ حزن، أي: يشجى، نجي عميد ت رالثجا ألهه، تمدي؛ وومحث،  ٢٦)
الحزن.

•المبالحزين الثاشت)٧( 
أبوذكرمما ]والسنان الأرض. من انهبعل ما والهوة؛ الماء، مورد عنا بالهل والمراد القلمان، المائي: )٨( 

لعضهم[.وعزاهما ا1نسبا باب ز احماصتها في تمام 



اكيلتشح اكيه: ازنض( 

ثغآئيتت كثغ مد أم ثه j< أمءثلت> يتهدون  ٧١تحارت الد تال ( ١٠)
[.٢٦١عد؛رهلالةر،: إ؟ئ ثأثع بثاء يتى بمتؤف ثأكث ثن نائم سبثز لإ ؤ حهد 

4ص تم ح نوف.% آلأوبت لثن؛ ك >ممتا نمايى: رقاو ١< )١ 
غلة"'لإ؛ئ تنؤ! محة يخ و وء أءي!تئان"< قث"' م ن؛لأنقن 

•٢[.مالإه مض إلأ آلديآ آثؤأ ^١ نيأنلأ0 أف تى وثثغتز ثدي عذاب آمحمإ رف 
ثئك أهنث١ن عتنثم فثةلْ، كدص عم' حكمج تعارت وتال ( ١٢)

ذكئلدثت آز . أيثثام، تميع ثأس يخلأ ئرقه بميم ه شث نجد، ثز ؛ ٠٥۴^١ 
و1ذآ ثرص س م

•٤[.. ٣٩لاو>ر; مرأا،ه ثن لم ما رث؛ ئأ أق م ؤ ع يظ' ثق ؤ بثم 
الاجاة

الثبوجه  يهالشبه  المشبه الرنم

لانتشرت أزرق ثيء صورة 
ءيما صغرة صور أثنائه 

البمجمن يياض صورة 
نحالاكهاأزغرالأت1ص

منثورةوالنجوم السماء صورة 

الصياحونثؤ فيها  '

أمرءأول ف سدو ثى» صورة 
قيأحن م متويرأ، محغرأ 

وشكاوالأفاط الأم 

منناشثة الماء ق دائرة حال 

أولل تكون فيه، حجر إلقاء 

مريعائتداح م صغرة أمرها 

حالعجينةاؤقاقةلد
كرةأمرها أول ق تكون الحان، 
سرعةوتستدير تتبسءل م صغرة 

٢

الزراع.المحار: )٢( انملر. الغث: )١( 
والزينة،واللهو اللعب، حياة ليي انمنيا، الممحياة وتحار بحانه افه يشبه المفتت• اليابس الشجر ت الحطام )٣( 

آفةأصابته ثم الخين، وقرة النفس بهجة صار حش فنما زرعا أبت بمطر والأنساب، بالأحساب والمياهاة 
.ين،ع لا يابما شجرآ صار ثم فاصقر، 

يه.ولمى ماء كأنه الحر شيت عند والمعحارى الفلوات في يرى ما هو •' المراب آ ٤ ر 
اكعةتسسطسالأرض.)٠( 
يغطه.يغثا.:)٧( س. اللجي: )٦( 
المحر.وظلمة الموج، وظلمة الأحاب، ظلمة هي فوق؛عفن؛ يعضها ظلمات )٨( 
عاد.من له ما اه ييد، لم س أي: إلخ: يجل... لم وس )٩( 







^___جقئٍ____ٍقٍصع
ت]الكامل[ الأمد وصف م المي وتال )٣( 
ي__لأرا،ارنجزءآس ه كاننئيبه من الثرى يطأ 
]المرح[:;ياض ومط م بمص؛ وصف م وتال )،( 

،٢١٣ا هان•جنمن يه حث ينز ا ادمهنني ا هأنك
]الخفق[الشام وقال )٥( 

وداعلمه ان كا مونزاق كمدود ث تعنلنيل لرب 
'أأالأ<ماعأ"حديثه أبى وتس العب به ئفدى كالنقبل موحش 

آمحدفأيبمئوت كشل أيلثلأ آم دويتي> ين آمحديأ أدرئث وتال )٦( 
[.٤١]الموت: تدويك>يم حقامإ لر أتنهيت أليؤت أثبمى ؤإة .بتا 

حةاجتءمالكا،ل[:اين وتال )٧( 
ازىالحنلني ثن ودودأ أحنى بما؛ ي نال ّر هنف 

ّماءأأامجز ئه يكنرمز والأيه كنوار المثل ئلث عمت
امرأة:وصف م أتما؛ي وقال )٨( 
الماء.شمس الأرمحن بها باهت محمى يلك 

يننزق و ئضأ ميم@مء ض ثم ؤء الى: عتال وق)٩( 
]الدم:بم،.اْ[لص.منيم4 

الق.رالآّي: امرياء، واف: الأرض، الري: )١( 
الستان.وم حهع->ة، والجنازت أحاط، ؛ يه حث )٢( 
لكوحي[.زوالسان به. تأذى به: تقذى )٣( 
صنةتوفي وأهله، الأدب ^،٠ تهافتهم •ع الطواف ملوك استماحة عن تعفف الأندلس، أهل من شاعر )٤( 

(٠٥٣٣.)-

الثمن.في سرة واللس: وحص، رمل نه وام سل الطحاء: )٥( 
ملتوية.يضاء محلريق كأنه فيرى صوءها ينتشر ؤإنما بالبصر، تدرك لا كسرة نجوم والجر.ْ* السماء مجر )٦، 
مرر.الواحد! اكيادين٠ من والرماة الأسد، القسورة! )٧( 



^^ً=^===محخ=ء==حءمم
)•ا(وئلصم]اكمح[:

رمفه لا ومرواء ه لثل ميم رو؛-نالتجر ني 
المامرى]الكا.لا:وتال ( ١١)

ارمحساد ا مهسنوالمرء ة بقعلوالمنئه نوم ميثد الغ
]الخئارب[:نكي امراة وصف م آخر وتال ١( )٢ 

ارأم'يلثعلى نلل بغيه ا حدعى لعؤع دمال أف ك
)•اا(وئلممار:

أصمن ص أشممق محت بجارْ، ص ، ئ;١^١١٤أك تأ ه؛ 
ل0آلخقي م تئو مأ نأو [ل تت س ;١ وظ ثقا ؤ ن© 

؛أضتمحكئؤ يدلأ 
[.١٧٦. ١٧٠،: j^Sll]هظوه ^؛1 آلثثص 

أهذني نا آكآآث ممآ لأ، 'كم؛ك؛نزف >ثم نمار: وتال ( ١٤)
'ةنءّ>رآا،أذ ©  ٢١لا.تثمدزل تثم ص ٣ ٌبم © لا.محمح، كلمتن وصأي إتحبمم 

تحلنآقث ألتوث ندر افو؟تي ؤ ءادرم*ا قآ تنعم بجعلدن نتق تئبمد محق غم ألثمت نن 

انمن•دارداءت اياق، ضم الهجن حن شم المئين  ٢١١
سمتاوتتل التامرة، سجن م نامتتل ممر -بماء تهامآ، من مشهود شام التهامي، محمد بن علي مرت ، ٢١

٠٠٠٤١٦سة 

احم.وص الرمان، زير الجلنارت الدى، من اخمآ ت الطل )٣( 
اف.م بعض علم اعطي إصرابل بمي من عالم م • آياتنا محا• الذي ، ٤١
بها.ممر ان الأيات مجن حرج منها؛ فاسلخ ، ٥١
وحطامها.الدنيا إلى مجال ت الأرض إل احلد ( ٦١
رتطردء.تزحره ؛ تحصل ان ، ٧١
نما.او عطتأ الثديي القس محن لسائ4 يمج •' يلهث ، ٨١
بها.لستضيء نارأ اوقد الن.ى كحال نقالهم ش المتافقين حال أي؛ نارا، اصتوتد الذي كمثل مثلهم ، ٩١

الحق'سل ار يمودوئ لا اي؛ يرجعونر، لا ، ١٠١
مضاف.حذف على فالكلام بهم، ُل صب أصحاب والمراد الشديد، المعلر الصيمات راا(أوكصيب، 







خثيو

والمرء،الاتشاه، *ي ياليقنلة والمنة الغفلة، في بالنوم الغيس التهامي ّب ١( )١ 
تمثل.غير _، من نشته وم الزوال،، مرعة في الماري بالخيال 

فوقالعلن بحال المحمن حدمحا فوق صافية بيضاء وص الدمع حاد الشاعر شبه ( ١٢)
تمثيل.فالتشيه أحمر، شيء فوق بيضاء ^١^٠ ٠٠صورة الشه ووجه اليثنار، 

٣بما فكمر نافعا واسعآ عالما آتاه وقئ - إمرايل بتي عالماء احد تحار اش ثبه آ  ١٣)
اممهثر،دوام وعي وأذلها صفاص أحس في بالكلب - هواه وائح الدنيا م  ١١٠٢■إر ومال 
تمثيل.غير فالتشبيه والخثة، الئعه الشبه ووجه 
الواضحةاكلأئل لهم تبدو المنافقين حال أولا وتعالى سبحانه اش شبه ( ١٤)

كمثعاوفدنارأ من بحال ضلال، من فيه كانوا ما إلى يعودون ثم عدايتها فيلمحون 
عنتاالشبه ووجه الحاللث،، الفللأم فغشيه النار >دْ أؤلفيتؤ أن يلجث، لم ثم فليلا بضوئها 

تمثيل.فالتثبيه والارتباك، الحيرة محللأم يتلوها قصيرة هداية وجود س الحاصلة الهيته 
وبرقرمحي فيها مغللمة ليلة في الماء أصابتهم قوم بحال ثانية مرة شبههم ثم 

ؤيقفونالبرق، لهم أضاء كالما نمشون وأحيوا ورم،، حوف في فأمنوا وصواعق، 
أسبابلهم عرضت وقل المنع تملكهم قوم صورة الشبه ووجه ضوءه، ينعلفئ حينما 
تمثيل.فالتثبيه الضلال، بهم أحاٍل أن لبثوا ما ثم بها فانتفعوا الهداية 

بياضبهيئة المراد- إر ضاربه فيها والراح - البيضاء الزجاجة العلم، أبو شبه ( ١٥)
فالتشبيهأييفس، شيء به يحيعل أصول شيء صورة الشبه ووجه سوادها، المحدق العين 
نمثيل•

مشثكةياقوتة بهيثة فوقها، اللهب، انتشر وقد بالشرر ثرمي النار هيثة الرئاء شبه ( ١٦)
صغيرةأشياء منه تتطاير مخمر شيء صورة الشبه ووجه الدمن،، يراضه منها تتنناض 

تمثيل.فالتثبيه صفراء، 

الخرير،بأردية النار لهب شبه فقد تمثيل، غير تشبيه ، اللهب، مطارق، ت قوله وم، 
فيعئليه.تحته ما على ينتشر منهما كلأ أن بجاح 









اكشلتشيه اكش4ٍت ايانطم 

■تحثتل نثبته يأتي مما ينهض كل اجمل 
الفئة.ا_الاصكرلكب 

مضطرب.كبحر الحوادث - ٢ 

لكلصح.الشيب - ١ 
لكللل.، ١^^٢١٢-الشم 

ا-الأ.ثلكلممم.

آ_اكثاملااكالاول.
الحناءكوجه القمر — ١ 

^.٢15-المرة 

الإجابة

تضطرب.بحر ني منية كركاب تنتابهم والحوادث الناس )١( 

الليل.يي نتنمس كالصح الفاحم الشعر ني ينهض الشيب )٢( 

اللمل.ز النجوم متل القتام ني الأسة )٣( 

المرآة.فى ينلهر الحناء كوجه البحيرة يى حياله يبدو القمر )٤( 

]الطؤيل[:وروعة خن من فيه ما ومحن الوليدأم، بن لم مقول اشرح 
النملأ؛ُفارقه ^^٤ ١١برم لكالغمد ه ائوفوم ييل اعؤإّميإئي 

المخل؛الأنس من يدنيها فكالوحش م أررهأو دم عبا ومنأغس إل ف
الإجابة

ومتعة،عز من فيه كان ما ومحلبته فوته من فأوهنت فيه أثرت ال٠.نتئ وفاة إن ت يقول 

السيف؛س حلا وقد القتال ونت اليمن. يخي لا كما الشدائد في بمي لا أصبح لفد حى 

الأّود.الفاحم: )٢( الغبار. القتام: )١( 
وصشعره، في الويع تعمد من ارل إنه ؤيقال: شعره، في متمرفآ ثاعرأ وكان الغواني، مرح يلقب كان )٣( 

.-( ٠٢ ٠٨)محة وفاته وكانت العباصية، الدولة شعراء من 

.والسكين والسف والرٌح المهم حديدة آ النمل وداعه* يرم رواية* في )٤( 
الثديي.الجؤع ت والمحل توحش، صد أنس، مصدر الأنس! )٥( 



لأ،يل

مضطثا،إلا الماس يلقى ولا والوحدْ العزلة إلى يميل ؤبأسه حزنه فرؤد من صار ولقد 
منازله.غشيان إلى الشديد الجؤع يضهلرها وند الإنسان س طيعتها ئنمر فهوكالوحوش 

علىللدلالة محانهما اللذين الديعين الشيهين إلى فترجع اليتين في الحسن مشأ أما 
وقؤعبعد ه نفشبه الأول البيت نى فإنه نضمه، فى الأثر من إماعيل لوفاة كان ما 

أصبحأته على واصحة دلالة يدل تشبيه وهو الننع، وقت سيفه فارقه بغمد المماب 
والخاء.ءل؛لام ضعيفا 

لقائهم،في وزهدء الناص ص نفورء في إسماعيل وفاة بمد حاله ب الثاني الين دفي 
المعبها أصئ إذا إلا بجاسه العيش ثرصى دلا الإنسان ص بمليعتها ثنفر اللحس بمحال 

المصاب.هذ.ا بوقؤع ؤلباّكه وتغيرت حاله حالت كيفا يريك تشبيه وهو الضر، ومسها 

©
فيتمثيل بشيهي تأتي أن عر واعمل فريتهم، ط اجترف توم حاد بإيجاز صف 
وصفك.

الإجابات

ورعزعبنيانها فصدع اكنهم معمر حارقا سيل فيهنهم معلمئنين، آمنين كانوا 
رأتهمولو الممعلرب، المانح البحر في المحثلة الفن كأنها صارت حتى أركانها، 

يقفوآثارهم،والسيل ا٠لفالهم يحملون ٠ذءورين فخرجوا الخعلر على أسرفوا وقد 
الإعياء.ونهكه الجهد منه أحد وفد الصيادون ي٠لارد٠ قطبما ليلتهم 









الصيالضه النشه: 

لااطديلاتناس آير وقال )٥( 
،النير١ ينثمد الئللماء القلة وني م جدهجئ إذا نومي يدكرني ن

لاد-ريح[الزحام كثين العذب والمنهل بابه ني ثمائ الزدجم ئ)٦( 

الإجابة

الما التشيهنؤع  هاله  الشبه ارنم
التثسيهبمئح لر 

منصورة مل 

العروفةصوره 

صمي الضرىعند الئيف حال 

وفتكلينق له 

ليضحك المدوح حال 
ملأتاةعند مبالاة غر 

اصهؤيفزعهم الشجعان 
ومعلوته

تقدمكما  صمي قبلئ اللمغت حال 
دليلاذلك ؤيكون الير 

ماماغزارة عل 

وصولهيتأحر انمناء حال 

عل ١٧٥ذلك ؤيكون 

كرته

تقدمكما  صمي بمابمرح لا الت حال 
ءفسالأممانالخان

يغرحلا الضيم حال 

jدعر لذته دنعة نر، 
ا.ّرالذل

٣

تقدمكما  معا خلطالذهب حال 

لتسسانه •ع بالتراب 

نمهيعد لا الشاعر حال 

ؤإدعاشدعر. عل أس 
تمعه
;٢٣٠٦

تقدمكما  صمى عدتهلال< الدر حال 

الظلاماشتداد 

قوعهودكر0 الشاعر حال 

الخطوتمم اشتدت إدا 

يدونهفلا ؤبمللونه 

٥

تقدمكما  عع . تم 

ص تزدحمالعذب المنهل حال 
عندهالناس 

يزدحمالممدوح حال 
ببابهالعروق ءلالو 

م

غيه.صد يطلب لنص؛ • الكرب بهم وحز الأم، بهم اشتد ت أي جدعم، جد 





بالخالتثسه، بطرفي فيه للتمرح صريح؛ تشبيه الاJلا٠ لعاب حمص أبي "جير - أ )٢( 
الشبه.ووجه الأداة لحدف 

الشبه.وجه لحذف مجمل الأداة، لذكر مرسل صرح، تشبيه الح>لا د*ّم ألرال اكآنه - ب 

بلغ■صريح تشيه ال~تلُ جري الإحدان إلمحا ج--*يجري 
إذاتولم هام البحال ، أعرصت، ؤإذا نغلريت، إذا المحبوبة حال الشاعر يثبه )٣( 
المعروفة.صورء من صورة على يات لم لأنه صمتي عنا والييه نزعت؛ إذا وتولم وقعت 

الشبه.ووجه الأداة لحذف بالغ صرح، تشبيه )٤( 
جوارفي لوجودها ان الإننظر في حنا ترداد ممل.وحه أحلاق البحتري يشبه )٥( 
تلالزأتزداد العظام الكواكب، بحال لهر، مجد ولا فيهم فضن لا لأقوام وضيعة أحلاق 

محوره*ن محورة التشيه بطرفي فته نجرح لم لأنه محمي نثبته وعو الهتم، الليل مح، 
المعروفة.

©
صريحةتشبيهات إلى الأتية الضمنية اكدبيهارا.ت، حول 

الكامل؛!;أبوتمام تال )١( 
ركبصإل فد حنو النمض لى عامن 

هالااكم-ذُإنلا هفعتل المن-اك
)آ(وةالتاوبل[:

تحئجبحين نوش اء الثمإل أملأ لي عنك بمفص الحجاب ليس 

المصية.ح و ' المضض )١( 
بالغمام.الناص عن تختفي رتحتجء_هت نمائه، عن الممدوح الأمير احتجابا ت هنا بالحجاب يقصد )٢( 



)مأ(رتالايو

نزالالدم عض بعك الإف غم هنموأنت، ام الأنلمق ثإن ف
)،(وتاللالكا،ل[:

هارآ،الأنهعن الأسان نخنج لا ث ط عن نواك أما 
ت]السرح[ وقال )ْ( 

مرأ'آ،غاارث من دمخطئ م هاثهصمن الد اذك أع
)٦(وةاللا3ر٠ل[:

البرابئبق العن مديؤع غير سقا أئزت أن المنكر ليي 

الإجابة

مثل، أذا0 من يناللت، لما جزءلث، وتلة عنه صبرك يب بكندأ موته ش الخثود إن ( ١ ) 
ونودأ.ثجد لم إذا بعضا يأكل؛عقها النار 

تحتجبحين مطرها ترجى كالماء عطائك، في آمالي يزيد عني احتجابك إن )٢( 
بالغمام.

•وعومنه الغزال دم فاق المك مثي؛ منهم، أئك •ع الأنام فقت، وقد أنت، )٣( 
الالأقمار مث3 بجدك، كسنها التي الماب الخزلة عن \نتق\ذك تذر يي ائت )٤( 

هالاتها.عن تخرج 

القمرمثل أءاديلئ،، سهام إليلث، ثمل فلم منزلتلث، ورنع حفظك اف ثولى وقد أنت، )٥( 
راميه-نهم يلغه أن من محلا أرفع لأنه وذللثج بهم، يرميه أن أراد من كيإ يخطئ 

يعصفإنم لكلمك جمك، يفوق ك الثيء يعفى ؛إن مهم؛ راحل رانت، الماس صلت ان عجب لا يتول؛ )١( 
يفضك.وهو الغزال دم 

بالقمر.سل شعاع س دار؛ والهالة; نلتها، الش الماب المزلة اثقالكس تعلر يتول; )٢( 
محلاارجع لأن* لامحالة؛ صخميئ التمربهم يرس س إن ت يقول المرعي. والرعي؛ حننلك' ا)؛*: ^٥ ١٠١)٣( 

راب.سهم يلغ* ن اس 
المرمحأؤالختل والمراب. صائنا، بمعى حال او مرادف، مقللق شرل ت وسقا اصحا؛*، سق زز: )٤( 



كالجوادفإنلث، والشرف، اامجال> سيل في جميعا الناس تبق أن بعجيب ليس )٦( 
الجياد.أراع س صر، يجاينه لا الكر؛م الريي 

صمب؛تشيهات إلى الأتية الصريحة التشبيهات حول 

]الحياتإبريق س صب وهي الراح وصف ش الوليد ين ملم تال )١( 
،الدعب؛ يس ملك، ني نعير ئر ا عهيقن اء اناب وحجا هكأئ

يس]بآ:ابن تال )٢( 

أذابمرءأنهر على تطفو كالردض مجرته ني الدراري نجري ليل وال
]الطول[:بودرا، بن بشار وتال )٣( 

كراكيهلْ،تهادى يل لوأسياف—ا ا رزومنفوق نفع الار مثأ0 ك
الاجابة

الحبابانصبابها أثناء في تعلوها الإبريق فم س صفراء تنزل الخمر س ثعجب لا )١( 
الذهب،،.من >سالاائ< في ينحدر افالدر الأييمى، 

هووما المنغلر هذا سهتك في النجوم دئجري بنللمته، الليل يأتي )٢( 
أزاهره،.نهر على تطفو »فالئوض الغريب، بالمنظر 

أتناتءفي واهتزت الجو يه وأظلم الرودس فوق فارت؛ع القتال وفت الخيار ثار إن ( ٣١
كواكيهء,تتهاوى ارفالاJل ؛ يعجس، ذاك فما السيوف، 

ان٠تممانماممملفو.حباب٠)١( 
إلىورحل عرس، الأنوف للعللث، الإنشاء ديوان وتولى الأيومحن، مدح محمر، أمل محن محنثئ شام *و )٢، 

•-( ٠٦ ١٩ط)فتها نتون، نمتن 
واعوجاج.انساط ؛ي صوءيا ؤيرى ترى، لا كبرة نجوم ت المجرة )٣( 
شعراءعن ومحو الشعراء، من المجيدين الحوثين طبقات تقدمه على الرواة أجمعت مشهورأ، شاعرآ كان )٤( 

•ه( ١ )٧٦ سة توم والعباصية، لأموقة ا الدولين 
اكال.ساعة م نومه يصف والشاعر شاتط. أي: تهاوى، أصله وتهاوى: الغار، ؛ اضر)٥( 



؛كي؛الءسييأع؛

تيأتي مما طرض كل من ضمتثا تشيها كون 
السحاب.وراء من الثمى وبروز ، بعد الحق ظهور ( ١ ) 

نقاء.الذهب تزيد والنار الكريم، فضل ئظهر المماتب )٢( 
المعلر.يعمه والرق ءعلاؤ0، ثم الكريم وعد )٣( 
رده.ف؛عن.ر نوسه من يخؤج والهم ردمحا، س0لاع لا الكالم.ة )٤( 

الإجابة

وراءمن ئرز نم حيتا الغمام يحجبها فالثمى بيع؛ ولا حفائه بعد الحق ظهر لقد )١( 
النحب.

نقاء.الدمب تزيد غاكار الكريم، فضل المصائب تفلهر إن )٢( 

الطر.ث uلرق أعش، نم الكريم زفي إذا )٣( 
قوسهمن نخرج هم فالعجب ولا ردها، نتهلع ولم فيه من الكلمة خوبت )٤( 
رده.فيتعذر 

طيارة.وصنا في والثاني حديقة، وصفا في الأول صمنين، تشيهين هات 

الإجابة

راضفقديما جنباتها، في والأزهار النور وانتشار حضرتها الحديقة من راض إن )١( 
أديمها.في النجوم وانتشار الماء مننلر 

الماء.مكنه فالنسر الجو، فى تحلق لااعليارة تعجب لا )٢( 









^^ٍٍٍٍٍٍٍقٍإماضٍص

ثنزلة، اليعيد نريب بأنه الأول، البت في معدوحه البحتري وصف 
ممدوحهوصم، حينماأحزانه البحتري ولكي ثامع. نون الكرم في يعلرائه وبين 

فيليس وأن ممكن، ذلك أن لك يبين أن أراد والبعد، المرب سا متضادين، بوصفين 
حداقريب، صوءه ولكن الماء، في بعيد عر ازوي البدر ممدوحه لبه تناقضن؛ الأمر 

المشبه.إمكان بيان وهو•' التشبيه أغراض أحد وهذا باللمل، اثرين للم

سطوةلأن بالكواكب،؛ الملوك من ءير0 ؤيشبه بالثمن، ممدوحه يثبه والنا؛غة 
يبينأن يريد فهو الكواكب،، الشص تخفي كما مللث،، كز سطوة من ئعص الممدوح 

أيضا.التشبيه أغراصن من الحال، وبيان الملوك، من غيره وحال، الممدؤح حاد 
منإن حتى والتوقد، الاحمرار ة ؛شل. الظلام في الأسد عيني يصف المتتبي وسن، 

إللقال؛ التشبيه إلى المتنبي يعمي لم فلو مقيمين، حلول لقوم نارأ يظنهما بعد من يراهما 
وهذاوعفلمه، الاحمرار ^ا مقدار ليبين التشبيه إلى اصثلث ولكنه ٠ح٠نتان، الأسد غيئي 

أيضا.التثسبيه أغراض من 

الآلهتهم ذغوا إذا وأنهم الأوثان، يعبدون من ثان في تتحدث فإنها الكريمة الأيه أما 
هذهيقرر أن مأنه حز افه أراد وتد ؛فايوة، الدعاء هاذا إليهم يرم ولا لهم، بتصون 

فلاليشرُج،، الماء إلى مميه يبنعل بمن الوثنيين هؤلاء فشثه الأذهان، في ؤيثثها الحال 
مبسوطتين،كماه دامتا ما أصابعه حلال مجن يخرج لأنه فمه؛اليداهة؛ إلى الماء يمل 

أمرأالمشثه يكون حينما الغرض هدا ؤيأتي المشبه، حال تقرير التشبيه هذا محن فالغرض 
الإقناع.إلى حاجة في فهي بالحسثا<.؛،، حزمها تجزم؛العنويامت، لا النفس لأن معنويا؛ 

إلااشد،ث لا اليربمح،، الأدب في مهرة نالت تصيدة من الأنباري الحسن أبي وبيتج 
مدفهويشبه ، الصلب، وهو منه، والاممثزاز قبحه على الناس اجمع ما حسنت، أنها 

حياته،أيام للماتلين بانمناء ذراعيه يمد حوله والناس الخشبة على الملو>ب، ذراعي 
والرثاء،المديح، في النهمع هدا يكون ما وأكثر التزييى، التشبيه هدا من والغرض 
القوس.إليه تميل ما ووصم، والفخر، 

ليدعوعليهاإنه حش وألم، ّخهل في امرأته عن يتحدلم، الأخير الثبت، في والأعرايي 





الضهأغراض التنمه: ازنض( 

الإجابة

الغرضساكسه الشبهوحه  بهالمنبه  الشمه

الشبهإعان  الأول،الأحرشان ارتفاع  بالرسولعدنان علو  بالابن)ا(ءالوالأد، 

المثهحال بيان  اسلم م )ما(افبجفيكأنالث،

الشبهحال بيان  ثمر»اعنلمالاصتمدادمن  جدائل )م(الالوك

نْمينات

تاتي نما تشيه كل س اكرض بجن 
الحريزالوام[:قال )١( 

وارتماعاض انخغاك اثثفمجدأ وت وعلأ واصعثوت دن
اعوالشعأ هتمالئوء ؤيديو امى ثأن ث—سند الشص كداك 
_[:^١، الضف تال )٢( 

ئوءنالوالعين ني رأبتكسا لأنني الثياب لرن ا ياحبك 
منكماالميب من عز من أدر نلم شبهه كنت إذ القلب سراي سكنت 

ودمنةكالياله صاحب وقال )٣( 

تفوح•أن رات،ث ذلك، نمغ لا ثم يستر كالمكج، أحفاه ؤإن العلم ذي قفل 
الشام]_[:)،(وقال 

الأصابعنروج حانته الماء غلى كقابض الثداه لساني من وأصحن، 

لقال؛رديع، وس مت ذا دكان لجيه، الد دم علي بن المتن إلى ب بميي محمد، انمن أبو م )١( 
الإحالةبين جمح فقد فلو أما بجيد، ليس دالمكثر بمكثر، ليس منهم المجيد لأن ترئس، اشعر إنه 

■—( ٠٠٤ )٦ سنة بها ^٠^٠٠ بثغداد يلد والإكثار، 
هنايالتوءم يريد توءم، وهما توءمان هما ت ؤيقال بطن، في غير• •ع المولود • الحيوان جبع ٌن التوأم ، ٢ر 

اسرين•



زالكال[:الهجاء م المي وغال )ْ( 
ملايالت_العجور أو همن نينرد ه أيكغحييا مان أفؤإذا 

]المج[:^؛١٠ الري وقال )٦( 
صاiال١،فقئ ثملراث تغاوب صنك زله أنالئب كرحار نزل ملى 
اناتولا رجلا يه أمد ا منأيحله حمن جمى الب نأرا، 

اسزلاسارب[:ابن وقال )٧( 

اربئالومث \}و'وزح موب واجه أمرج يرجر ديع
مذماا نجوفه وهمتنت من أنوبه نمن الشص إذا 

]الضؤح[:له حائما نها بمقث، تميد؛ من الخالدىر٤، *الهم يى ممد وتال )٨( 
المنيمهيمن اليه حولنولد كنه لبد عهو ا م

عمدوالواليراع يدي هر نجدب خن بأزرى وند 
والشيابالثيب ال٠مي،ي وقال )٩( 

مشيبالبدب لي علم دالآ ستا القب من كرهت اذا محبريني 
يب؟الحتكثغر كونه وأم لؤ لالوصح أم ار هنالاء أصب

يثبي—روذ ر علنممن مع يج ا دماب الشبفضل لي واذكري 
الأديب؟عبش كأمه أم ني لد حثه أم بل الغليعدرئ 

،]الكامل[:٠^٠١٦إر بمب ومما ١( )٠ 
المنزلنراجى في نرعرع ئ ا كأنهالهبض ودا؛ ابذ"ا وأن

الجانب.واضلرت المبق، الضنك: الجحر، الوجار؛ )١( 

اكرق•س سميا ييح • الها ، ٢١
انمرع.الجوشن: )٣( 

؛ما.مت)'٠ شعر، وديوان الأدب، مانغا؛ي رك الحايغلة، مء ش أءجر؛أ كان النس، مد م س شام ، ٤١
والياض.الضوء الوضح؛ رْ( 
الإسلامظهرر نل رنون، والإى-ام، بايشجاعت اشتهر وتد حٍشيةّ < ٠١كانت، الأولى، اسنة شعراء من مو ( ٦١

ّين•بح 



صم\ش ص  ٢١١١٧س ص

الململخب منل ا نهموالئعن امة مناق مثل منها الناق 
تيرم؛ا بمف ، الأ!اولير ده؛د اين وقال ( ١١)

أدلتل، من يتجزأ لا جزء وكأنه ،، ٢٣دلا بوان ليس وحشي، اعلي زنجي، أمول 
ليله،ؤيير نهاوْ، تكمن وثب، ومشيه ، ءن\٤٢ثريه فواد،  ٢٣أومؤيداءرمداد، نقطة 

ونجريللاماورلأص، ٦، مساور والمجرم، المريء دم ؤيستحئ مؤلم، بعلعن بدارلارْ، 
شرهحمير، أحقر وعو غيور، غتر® فيه ٌّني ولا أهير، منه بمع لا الجيابرة، عر نصله 
الرحمن•ندرة عر ودلاله للإنسان، نقصانا بهذا وممى ، ٢ متكويثا وعهدء ، ^٩، ٠٣٠٠

الإجابة

بالدنوممدوخه وصم، لما الشاعر لأن المثب، إمكان بيان التشبيه من الغرض ر١( 
ممكن•ذللث، أن عر لميل بالثبيه أتى . تناقض مغلنه ذلك، ر وكان - بالملو ثم 

الشبه،تزمحن • شبههُ كنت، إذ الملي، سواد اسكشث، ت نوله في التشبيه من الغرض )٢( 
الإنسان.ني الحياة مناثل وعي الوداء القلميؤ بحبة حبيبته سبه المناعر لأن 

إريحتاج إحماءه، ئعثده »ع الخالم فضل ظهور لأن الشبه، حال تقرير الغرض )٣، 
الحئي.والإيضاح؛الثال التجيتح 

الماءعلى القابض بحال حالحليالىفىأممىلادنانهاتثدمت،ءنه، 
المشبه.التثسهتقريرحال مدا من والمرض أصابعه، بين من ؤيخنج ميل إماكه يحاول 

يتريهوتوم بل-من، ومانغ، جٍل. شعر ود ُءلمأ، أدبا الأدلي أزاد - احل الأشجم، ثهد بتي س مر ، ١ ل 
>(.٤٣٦)صة رامه معط 

الألب.ب اسميا،; )٣( الضمف. الزثل: )٢( 
باع.دارك: )ْ( اشث،:شربيلأتص. )إ(
ومهاجم•مواب ماريت )٦( 
امس•ظهر ض اواكابت، المهام، رم بمن عن او الغرس، نائل ومر اعرار، جمع الأساور؛: )٧( 
والمكض٠والوعح والمهم المن،  iJbJb-الممل:)٨( 
منتشر.ت برث )٩( 

•ُتتوض • مكوث ( ١٠)





اكشيهأغراض التشه: ايانعلم 

من.دواء حال مقدار ياف منه الغرض تثسيهأ كون )٣( 

منزل.ثمت؛ي نار حال مقدار بتان منه الغرض تشيها كون )٤( 

يدري■ولا المهالك يرس؛ي طائش حال تقرير  ٠٠٠الغرص تشيها كون )٠( 

المحق•نور ينوذيه اياطل ظلام يعيش من حال تقرير منه الغرص تشيها كدن )٦، 

حقير.شيء من العظيم إمكان بيان منه الغرض نبيها كون )٧( 

ولذة.راحة ينتج التعب أن إمكان بيان منه الغرض تثسها كون )٨( 

الكلب.لتزيين تشيها كون )٩( 

المسخوحة١لترين س؛ها كون ( ١٠)

الصيف.لتمح تشبيها كون ( ١١)

الشتاء.لتقع تشيا ك'ن ( ١٢)

ي

فتكه.وشدة صولته في أمد النمر كأن ( ١ ) 

الاستدارة.ش ص الأرضية الكرة كأن )٢( 

العلقم.كأنه مرا دواء المريض تناول )٣( 
الأرض.إلى انتقلت جهنم النزل في ثئت وتد اكار حلت )٤( 
النار.على ه نفيلقى كالفراش يدري، ولا الهالك »ى نفه يرمي الهلاتش الرحل )ْ( 

ؤيضرالظلام في يعيش كالخفاش المحق، نور ؤيرذيه الباطل ظلام تى يعيش تلان )٦( 
النور•به 

الشرر.متمعر من إلا النار مجعفلم وهل كلمة، أثارتها محروس حرب )^١( 

فيئوتها جمع *ي ثتمب النملة كذاك كبره، في تريح ليصعره في تتعب فلأن )٨( 
■الساء قي كا«سرءح الصسهت 
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اقلوبادشٍع اكشه: ٥٧١ءدم 

ننوذج
الصفاءني  ٤٧١وكأن )٢( أخلان. الرقة في )\(كألالنمي 

سرتب•حس الروض نثر وكأن )٤( جث• النهار صوء وكأن )٣( 
الإجاة

التشيهنؤع  الشبهوجه  أ4المشه  الشه

طلرب الرثه اخلاص )ا(اونمم

طلوب انمناء طاص .liKT)

٠تالوى الإشراق جنته الهارضرء )٣( 

مقلون ملالآ؛ر سمرتهحن  )؛(نثرالروض

نْمينأت

1تي؟فا اص.قلوبا كان لم 
]1^[:العم ائ تال )١( 

رفأنر هنئ؛ عأو< كفد نليل رة ُلني والشح 
]الط[:الحري وقال )٢( 

اضهمن نجيب ولضب لهجها ئمن شيء الورب حمرأ ني 

•الشام بمول ل وٌئل يه، المث س أضل المشه أف لادعام الش؛يبم عن تعدل ثم تتديرآ أو لفغلآ؛ ثيء ي— 
الجماوأ؟ذاك من جدر الوأين مميشا بدرا ه جمالتا جح

تالدولة صيف ر المتشى تول ومثه 
بموبهالهماب الماك تولنا 

الشاعرتوتول 

اومبدداك جاس قن م
رس—كيعسم، فيالس—عب 

وأكرمكمأ ت أع—يى تلئا. 

د>كعاخطأ يالئنب 
عكضوتطى عتوأنت 

بض م والغرأت الفم، يلهود وهو دحلفيالإ-غار، أي: سنر، وليل >س، الشيء: طر؛ )١( 
اضر.الأسر الأئئر: والهر الغرس، 



^سيب

]ب[:انموكل بركت وصف م ابمأ ينال )٣( 
ارا،واديهمال نئا العليمة بن ا ندنقهفي لجت حين كأيها 

جمادمغتاك.الدركأل نور صطع وتد حدواك، بحركأنه ني الغية بنا مارت )٤( 
الاحاة

وعو- الثسا< وج* لأن بالمثح، المهر غرة ئث أن الأدباء عرف ش المعروف لأن )١( 
وتلبالمألوف عن عدل الشاعر ولكن الهر، عئ؛ في مه المح في أنوي الماض- 

المهر.غرة ر أقوى الثيه وجه أن ؛ادعاء للمبالغة، التشبيه 
الوردحمرة يشبه أن يريد الحقيقة في الشاعر فإن التشبيه، من صرب البسن، في )٢( 
ترىأنالئ، يالث، ولا محلها، بتثتي الشيم هره إذا الئصن م؛رئ ليثيه محبوبته، حدى بحمرة 

فيبالورد الخدود ثشبه أن الشعراء عليه جرى فيما المألوف لأن مقلوبا، التشبيهين كلأ 
والمرونة.اللين في بالغصن والقد الخمرة، 
تتاJعقفالمو اكوفق، كثرة في أونعحو0 بالجدول اليد يشبهوا أن الشعراء اعتاد )٣( 

نرىولكننا والأرواح، القوس حياة *و الذي بالخاء يتدفق والجدول، وانمناء، بالإحسان 
فيانمنا. تدفق أن تدعيا المتوكل بيد .فقها وتالالبركة فشبه التشبيه، محلي، هتا الحتري أن 
الركة.ش الماء تدفق س أقوى الممدوح يد 

بجمالالبدر ئور وثيه والكثرة، العثلم في وءهلاته الممدوح بجدوى الحر ثب )٤( 
المرصعينفي التشبيه أن ئلمح أنلث، شلثج ولا والإشراق، التلألؤ من كل في لما وجهه 

الثسهوجه لأن البدر. بنور الوجه وجماد بالبحر، انمناء بشبه أن المعهود لأن مقلوب، 
الدر•لنور اتجر س كل م أقلى 

©
تشبيه؛كل س الغرض لمحن يأتي با القلوب غير س القلوب التشثبه ميز 
فاحم.شهر الليل مواد كأي )١( 

]_>،[:أبوالق، محال )٢( 

الك—واك—.؛،١جانبيها ني أمنته عجاجة ما؛ *في الأم—ادي زور ب

راتر.تمادى ونح(: ضرب س)بائي: الأم م لح  ٢١)
الرعح.غرف رم رالأست-بمعسان; الغار، الغجاحت؛  ٢٢١





الئوبالضع اكب: ٥٧١ظم 

بيانل ايالغة 

يهالشبه حال 

-التأثير وص - الشبه وجه لأن  •قلوب كلامه ١٢١٣

بيانق المالتة 

يهاكيه حال 

الكرة.وص - الشه وجه لأن 

تمفيهم؛و■

متلوس تواله الدبل

الشبهتزيثن  -الخض و*ر - الثب وجم لأن 
Ajالمثب ق أنوي 

مقلوىغر  ثلائدالأهاق ؛كلماق

مقداريان 

الشبهحال 

وجمإن إذ ائألوف، عل جريه 
لأنوي - الياض وهو - الشبه 

بهالثب 

مقلونغر  صبح جهو٥ 

متدارسان 

الشبهحال 

يهالمشبه ق ام الشبه وجه لأن  متلويغر  ظلام الخمصائر 

©
تأببغ أيها دبين مقلوبؤ تشيهات إر الأمة التشيهات حول 
مضةقمرأ؛وق يصف الحري تال )١( 

بعنراب ثيمك ا هوترابلؤلؤ ا اعحمي مشرفرأس ني 
تاuرل[;وتال )٢( 

٢المحل؛ ■حتقه\الأرض عند العسث^ ند عندكم حافان بن الننح ند وكانت 
،[تتالخبدالغزل في وتال )٣( 

اعفتثمن التقص يتثنى يد نعمن اديا بام أنلت 
لالطو>ل[:المديح ني وتال )٤( 

الف-حرآ،في العلل عى بأحلأف لصافى المحي في الثدي مد بثر همن وارق 

اتخذء١ل٠الوكا أبناء من الأصل قارصي وص والذكاء، النطة نهاية في كان فصح، شاعر خانازت ين الفتح )١( 
معوتتل حافلة، كتب حزانة له واحتممش وولده، أهله عالي وثدمجه راصّتوزره، له أحا انماصي المتوكل 
انملر.وانقطاع الخدب والمحل; وانمناء. النعمة واليد; ٢>-(،  ١٧منة)المتوكل 

نقاصأحوال أكمل ش الصمح ونت في والطل متفتحا، الضحى وقت الزص ؤئكون والبشاشة، الفرح البشر• )٢^ 
وصفائه.





الئوباف اكب: سص 

الريعأزهار • الليل مواد • صوته ٠ الثمس شعاع 
الإجابة

صوتهيشبه الرعد قصف )١( 
شعر،اللل مواد لكد )٢( 
اتاُهايرق;ض لمع )٣( 

)؛(أزءارالريع.ثلأحلأءه
جيينهتور يثبه الثمى ثعاع )٥( 
عفنهالصاعقة كأو )٦( 

حقده.حرارة كأن... )٤( 
عزيمتك.حد  ١٠كا0 )٥( 

احشاله. ٠١كأن )٦( 

المقالو٠ةالتثبيهّات أتمم 
لزارتى.قدوك )ا(كأل... 

...جرأتك.كان )٢( 
المكر.صوته كاد... )٣( 

الإجابة

لزيارتيقوومك المريض حم ر الصحة ديب كأذ )١( 
يرأتك.يرأةالأّد كأي )٢( 

المكر.صوثه الحمار ئهتق كأف )٣( 
١حةاوْ حرارة النار ثوقو كأف ( ر٤ 

عزيمتك.حل. الحسام حد كأل )٥( 
)آ"(كأيىءكناكفامحاو4.

fv)©
القلويةالتشبيهات أتمم 

٠.٠الرح عصف كا0 ( ١ ) 
اليتيم...ذل كان )٢( 
...الورد نضرة كان )٣( 

١^...)؛(كأن 
اسصفاة كأن )٥( 

...النحر كأن )٦( 



الإجابة
ألفاظكنضالخ1د الريح نمت )ا(كأل 
نفكصفاة اواء )ه(كآلصفاءتواص الخم ذث )آ(كأو 
بنانك)٦(كألال> ستك الورد نضرة )"آ(كأل 

©
]الكامل[؛المعتصم ين أحمد مدح ش تال حسما تمام أيا أن الأدُب كب ني جاء 
إياسذكاء ني احنن حلم في حاتم نماحة في ا عمروأ إقدام 
دول.عم بمن الأمر شبهت أن على زدت ما • ممدوحه أمام حسائه بعض تال 

؛]الكامل[ تمام أبو فقال 
والخاصندى الني ذنردأ مثلا ه دونمس له ربي صسكريا لا 

زاسبثوالالمشكاة من منلأ ور؛ نلل الأقرب صد ثاف ن
ثدافعأن اّتياعتك في وعل السابقين؟ البيتين في تمام أبو ساقه الال>ى الند ممى فما 

يرضيالذي التنبيه نؤع وما جميعه؟ المن في تنفلر أن بعد أحرى بعحجة تمام أبي عن 
الفاد؟عزلأء 

(٦)

(٧)

المعتصم(.ال٠ؤ٠سن رامر الثامن الماصي الخليفة ابن م ( ١ )
كبره،شجاعته وأحبار المشهورة، الغارات وصاحب اليمن قارص الزيدي كرب معدي بن عمرو هو )٢( 

سة)اآم(.

الخشهوئن•العرب أجواد أحد هو )٣( 
ألفمثة له غضب عقب إذا هرمه، قي عريرآ حليما شهما كان التابعين، صادان من تنس، ين الأحق هو )٤( 

-(.٠٦٧)صنة توفي غضب، لماذا يسألون لا صف 
توفيحدسه، رصدق بدكاته المثل يضرب والذكاء، الفطنة في الدهر أعاجيب وأحد المرة، قاصي هو )٠( 

راكوة.الشجاعة ت والبأس الكرم، ت والندى سائرا، ت شرودا )٦( 
الخصجاح.ت والنبراس نافدة، غير الحاظ ش ضحة ت المشكاة )٧( 



صص ص:  C\yoj ٥٧١علم 

الإجاة

التثسهش تجري الأديب إن لنقائه؛ يقول أنه الثيتض *ي تمام أبو صانه الذي الرد معض 
نندكربعمتوين بينهم اشتهر ثد العرب وان العرب، عند المعروف الئنن على 

عولأءمن واحد كل وأصح بالذكاء، وإياس بالحلم، وأحنما بالجود، وحاتم بالإثدام، 
كليجعل أن الشاعر على يقضى العربي فالأسلوب بها، استهر الحم، الصغة *ى عاليا مثلأ 

الصفةهده في منه أعظم هو من بعده أوجد سواء به مشبها الأعلام هؤلاء من واحد 
وتعالىسبحانه اش نور نشثه الثس، هذا الكريم القرآن محللث، وقد يوحد؛ لم أم وأنوى 

أنواتفقوا اعتادوا العرب لأن مشكاة، في المباح بنور - الأنوار أنوي شك بلا محو و- 
الأضواء.وأعظم الأنوار أتمر الور محذا يجعلوا 

تشبهلم أنه ومحي النقاد، محولأء نفد ثرد أحرى بحجة تمام أبى عن ندفع أن ليمكن 
دفيتعمرو، الإقدام في سهه بل نحسب، يكرب معد بن بعمري الإقدام في ممدوحه 
فيجمع الاه إن يقول• فكأنه بإياس، الذكاء دفي بأحنما، الحلم وفي بحاتم، المماحة 

نقدأن ترى وبهذا الرجال؛ عفلماء س غيره في فرثه ما العالية المناُتج س الممدوح هذا 
منبواحد ممدوحه يثبه لم لأنه صحيح، وجه له ليس تمام أبو أنشد. الل.ي الشعر 

ماالصفا،تج أحاسن من فيه جمع اف أن ادعى ولكنه النقاد، رعم كما المرب، صعاليك 
لغيره.نجتمع لم 

أنعلى يريدونه فكانوا القلوب، التشبيه هو النقاد هؤلاء يرضي كان الذي والتشبيه 
أحنفحلم وكأن سماحتلث،، حاتم ماحة ><وكأن إقل.امك، عمرو إقدام كانا يقول• 

ذكازك.إياس ذكاء وكأن حلنالث،، 

©
وصففي نم سفينة، وصم، في ثم مقدام، جريء وصف في مقلوبه تشبيهامت، محات 

بلغ•كلام 



^^كيء؛|قإوب

الإجابة

يئ.وعلوالجم عزيمته، الئيف وحد يرأتن، الليث جرأة كأن شجاغ )١( 
صغيرعا.والرعد عيكلها الجتل وكأن ثشبثها، السرعة ز الرح تكاد صفينه ركين )٢( 
سهوله.العذب والماء ابرم، والحر كلماته، الدرر كأن شعر )٣( 

ل١لطدبلاانم ال-ة-في معدودْ ولكنها بها نبهتهم د الأماحيفار ينولا 
يكونالمدح أن ثرى وعل البياني، المحن صروب من المابق البيت، ش ما على تكلم 

إدا؟الشبيه يكون وماذا بهم'؟ ''لمهتها نال،• لو ابخ 

الإجابة

الجرأةفي بالأسود الشجعان يشبهوا أن اعتادوا الأدباء أن البياني الحسن وجه 
فيهاذهلر0 هي إنما الأسود جرأة لأن التشبيه، هذا من أنم، المتنبي ولكن والإقدام، 

اللأنه الحيوان من الصنف هذا في قويت، إنما الجرأة هذ0 وأن ، معها حلمتا وغريزة 
فضيلة؛ثني لا المتتبي يراها كما فيه فالجرأة به، المحدقة المخاؤلر شدة به تدرك له عقل 

لماأحوالها، أتم على فيهم الجرأة فإن صفاتهم ؤبملري يمدحهم الذين شجعانة أما 
دبينبجنهم ليحول المخايلر؛ عن يعقلهم أنه بملي كان الذي الكامل العقل من يرينهم 

أنعممت، ؤإذا شجاعتهم، في شبيها القوم لهؤلاء أجد لم إني يقول• لهن.ا الإقدام؛ 
الشبيه،دون تحول، حقارة الأسود في رأستا العرب، مالوف، على جريا بالأسود أسههم 

الإقدام.ذلك، ولا الجرأة هذْ لها كان ما عقل لها كان ولو البهائم، في معدودة لأنها 







التشبهنجرى أعلامآ، فيها فصاروا محمودة، بخلال العرب من رجاد افتهن وند 
بالأحنف،والحليم ،، يعمرر والعائد بحاتم، والكريم ،، والسموءلأ الوفي فيشبه بهم* 

والحكيممعديكرب، بن بعمرو والشجاع ،، بئسر والخطيب حبان، يوالفصيح 
،وامحإاس•بلقمان 

،بياتل العمى فيشبه أيضا، بهم التشبيه فجرى ذميمة، بصفات آحرون وائثهر 
والهجاءبمادرر٨،، والبخيل ،، ؛اوكعيرر والنائم ٢، ؛هتنمةل والأحمق 
أ؛الحجاج والقامي 

؛.)٩(

سنةترفي الجاطية، ثعراء من وهو الوفاء، في المثل به يمرب اليهودي، حيان بن الموءل همو )١( 
)آا"ق.م(.

وزهده،وتواصعه يعدله اشتهر والأولين، الإسلام، إلى اياشن وأحد الملمين وحليقة المؤمنين أمير ير )٢( 
وأعزه.الإسلام يه اض نصر وقد 

والحكمة.اللاغة ز المثل يه ؤيضرب قاطبة، العرب حيب، الإيادي صاعدة ابن هو )٣( 
والعمل.القول في الإصابة أي^ اضالخك٠ة، آتاه مشهور حكيم )٤( 
وأحرجعشرة، يريد كفيه أصاح نمد نمنه عن مثل درهما عشر بأحد مرة غزالا اشترى بالعي، اشتهر رجل )٥( 

العي.ش المثل يه فضرب الغزال، ففر عشر أحد ليكملها لمانه 
الحق•ش المثل i* يبمرب الغنم، ثردان بن يذيل الولعات أي كب م  ٢٦)

مخطئ،أنه مرء كل يظن وكان أسهم، خمسة حمر حمسة فأصاب لكيي مرة حرج الحارث، بن غامد هر )٧( 
توصه،كر ملي فندم بالدم، مخضة والأسهم ممروعن الحمر رأى أصح رلما نومه، وكر فغضب 
ثلمها.إبهامه عر وض 

واللوم.بالخل مشهورا وكان 'خارق،، اسمه علال، بتي س رحل لقب،  ٢٨)
تعر،ديوان وله ه، ونفواباه أمه هجا أحل، سانه ملمن لم ييكد ولم مرا، هجاء كان مخضرم شاعر  ٢٩١

وتوفىّة)*ص.

منللوليد ثم مروان بن المللث، كبد وخراسان المراق، على عاملا كان الثقفي، يومنا بن الحجاج ل(هو )* 
سنةواصعل بمدينة تو.فيا ؛مثلها• مع يلم غرانب، والقوبامحت، القتل ر ول الرب، جبابرة أحد وهو ، بعا-ْ 

.^٧٩(



اسريانحاز وانحاز: ا-كس المانعلم 

وانمجازاسيقه 

اسويالجاز )١( 
الأسلة:

الثمدلا،]اممال[:ابن قال )١( 

ضمن إلي أخ4 نس ئس المذ ني ئظللمامت ق
التمسمس يظلملنمب ثص عجب وثن ُ—ظ—ل—ل—ت—ي امت م

]الطؤيل[;لأمد خائاو بن المتع مارزة تمحق الحتري وتال )٢( 
الئكزالهئاط إذا ؛سم\كأ بشا أهدى نحرغانين أد منم 

؛أغ-ل—١١٣الوجه باسو يغنى النوم مذ دأغنب رأ برببجم، ض جزض 
]الوام[:١^٧٠ ميف على مهلت ّمط وقئ المنشئ وقال )٣( 

اد،ل؛أرءجأمئى ط ئحئن حظ نك بوم ثملببمنى 
نحاب؛على الئحام، ذا ومونع ام حعلى ام الغنذا اله حم

)؛(وئلاوح؛ريلالأرل[:

الأص1وعنجث 1 مث بمليز الجوى على عيي وهي راحت العيس إذا 

علىالكتابة يي برز وقد والنجوم، القيفة وعلوم الأدب في نخ العميد، بن محمد الفضل أبو الونير هو )١( 
أمأهّ(.)٠ متة توفي العميد" ;ابن وختمت الحميد بعبد الكتابة ايدئت ت قل حش زمانه أهل 

ث،أأثبت أر لم ت يقول وحين. أحجم ت وكدب الضعيف. والنكست الجبان، ت الهيابة الأمد، ت الضرغام )٢( 
الجيان.أحجم إذا العراك محي الأمد و-ن 

الشجاع.والباسل: أيفأ، الأمد والأغلب: الأمد، الهزبر: )٣( 
التاءين.إحدى منها حيف لتحيرا ت أصلها تحترت  ٢٤)

به.تحمل مجا اليف: حمالة )٥( 





الجاموسمن حزء العي لأن ولم الأصلي، معناها غير وهو الجاسوس في اسعملت 
ترىوأك الكل، ؤإرادة الجزء إطلاق *ي العرب شان الكث، وأراد أطلقها يعمل، وبها 

وعلىوالقرينة الجزئية، هى ؤإنما المثايهئ، ليست والجاموس العين بين العلأنة أن 

لج•نهي الجوى® 
وسحاب،وحام، وأغلب، وهزبر، شمس، ت الكلمات أن ذكرتا ما كل من ؤيتفح 

والمعنىالحقيقي المعنى بيى وارتباط لعلاقة الحقيقي معناها عير في استصيت، وعين، 
لغويا.مجارآ هده من كالمة كئ وسمى العارصي، 

الف\صة:

،علملاقت، ك ص ط غير ني المشنلأ الكظ خؤ الاغوي: التجار ( ١٢)
ايمهي•المعص إدالة س •انعق ميتؤ 
وقدالئشابهق، تكون ند الخازي والمعنى الحقيقي المعنى بيى والملأتئ 

حالين.تكون وتد لمفلية، تكون ند والثؤينة غ؛رءا، تكون 

نموذج
]الوافر[؛بمصر بالحمى مرص حين الطسب، أبو ٠ال، )١( 

ىاع—ت—زا•—حم ا مفم أحنؤإن اري اصطبمرص ا مفص أمن فان 
]الوافر[؛ممدوحه وكان.ع بالمطر السحاب أنذر حينما وتال )٢( 

،١١إنمعيالخاداالنا نفوقد ئحان اللي ^٠^ 
)''ا(وتالآحر]الطول[ث

4وثملي عوا صنbن ومي ونزْ زبغلي عادت جbن بلادى 

اممف.ئس:رجما، مما: 



اسويانحاز وانحاز: امحقن ايانعلم 

الإجابة

القرية العلاقةتوصح  العلاقة ال انجاز

وهيلفظة 
•اصعلبارى•

لكل liبالرض؛ الصر قلة ثب 

الضعفعل الدلالة من منهما 

الشامة الالأمطار لأن 

-رض

)ا()أ(نرني

ذي'وقي
رامحتزاس•

بالإصايةالمحرم انحلال ثب 
سا مهلكل لما بالحس؛ 

اياثيرايمء

الشامة ^لا الأءمام لأن  م)ب( 

وصلفظية  لمابالحامحا؛ الممدوح ثب 

ازمالأثر من لكلهما 
الشامة الالسحاب لأن 

رنمايكون 

)"؟(الحاب

الأخره

وهيلفظة 

اجارت،

وأراداللأي ذم 

^١

الشا-آةغر  نحورلا اللإد لأن  بلادى)٣( 

نْمينات

بينمجانيا. استعمالا ومرة حقيقيا، استعمالا مرة استعملت حط تحتها الش الكلمات 
حالثئ;أو لفظيه والقرينة العلأني ذكر »ع منها المجازي 

تالطول[:الدح ني المي ئال )١( 

اوالجدبالنفر تعلرد بجود ؤيوما ى—٠—م الروم ييند بخيل ُيرٌأ 
]_[:وقال )٢( 

ألثامه فى التي الشص مطالعه معانه في تي الالنص زالت ملأ 

وجههكان الماء في طلعت فكلما الشمس، لأز١لباتيايقاء اي؛ الهللؤع، في المشاركة إ هتا المهلالعة زا( 
يإزائها.طالعا 



اسويانحاز وانحاز: اخمقة ايانعلم 

وت1للالكا.ل[:)٣( 

الشمامبام الصمصيغعل ما الوعي في سف ترى عليك عيب 

]!_[:)؛(وقال 

•٢٢الأرص اعتلت الدولة ث اعثذ إذا 
]الطويل[تالئث1ء م تمام ايو وتال )٥( 

الثمرالقنا عليه واعتلت الضرب مي نيفه مضرب مات حتى مات وما 

لوام.تحت المن ماز مار إذا ، النلي١٤بن حالي كان )٦( 
]الطؤيل[شواهمه سامي لا فحارا ونسغ ويبلها عاليان يوتا ب؛—سغ )٧(؛

الإجابة

القرية الخلافةتوصم  العلاتت (ل انجاز

لفغلةوس

النقركلمة 

لأند0 عل الفق الة ا} شيت  الناه لا;>دالفقر لأن 

معتوىامر لأنه 

انملرد)الثاتة(

ورلمقلة 

لثامه

يالثّصال.اووح طلعة نهت 

الإشراقلافيكلها،ن 
المثاه الالشمس لأن 

اللثامل تكون 

لشمسا٢ 

)الثانية(

مننمهم حالة 
القام

قئا السف الاو.وح ثه 
اكاءعن كليهما 

الشاه !لأوللأن!لشملر 

القمريان عل يدل 

العارضالعق *و 

ملاام.ممام

)الأيل(

اليف.إلى بك حاجة فلا المضاء، قي كالسف أنك يريد الميف؛ والص٠مّامت الحرب، الوغى؛ )١( 
اءز:مض•)٢( 
تثلمحش المرب صاحة قي بمن لم ت أي أيضا، الرماح والمر؛ الرماح، ت والقنا حل، ت السيف مضرب )٣( 

المقاومة.عن الرماح وصعمتا صيغه 
الحيرةدح ثم ه، بكر أبي عهد قي المرتدين تاتل المسلمين، حمود تواد من تمتر وتائد حلل، صحايي )٤( 

مثلنبدل أن النساء عجزت بكرت أبو نال وحروبه، غزواته في موفقا وكان المراق، محن عفليما وجانبا 
وتدمفىسنة)اسم.حالي، 



صانحاز وانحاز: ا-كبم ادانعلم 

درلمقلة 

الأرض

الأرصنل الماد انتشار شه 

بالأمحلأللأصاسص

الأثر

الشاه نمللا الأرض لأن  عتلتا٤ 

وهيلفظية 
سمهمضرت 

با،لوتاالسيف انكسار شه 

كلحدوث عند لزوال 

مسلحا

الشاه السفنضرى لأن 

ممونلا 

،،مات)الثانية(

وصلمظثة 

المر

ضه0ملأزمةالنصرلهالمير

اكاحمةس كل ق ئا لواته تحت، 

الشاه ببرلا المر لأن  ار)الثانية(م٦ 

دملمقلة 
الفخار

ط

تدعوللالق أعماله شهت 

منكليهما ل ئا بالبناء الفخر 

باقرامح ثيء تأسى 

الثاحة ينالنغارلأ لأن   _U)الثانية(

صيفأحت يرثي المتنبي نول في االثمسينر كالمت الجاز من أم الحقيقة أمي )١( 
]ب[:الدولة؟ 

وغ_،لم ين الثمعائبه وليث به غ—انالثمسجن ط—النه هنث 
;]!_[ الشام؟ نول ني »درأ« كلمة هجان أم أحمقه )٢( 
ندراوحدْ رأ افلنكلأئ ال نكورأيتها دجى الئر بنفرت وند 

لالكا،ل[:المشي؟ قول في كلمة،ابلي« مجار أم أحمقه )٣( 
اعأربالن ليارت ئليلة في ا عرهقمن ذوابت، نلاث ذذو'ت 

]الكامل[;الختم؟ قول في ا١الةمرين٠ كلمة مجار أم أحقيقه )٤( 

معاونت فى ممربن اليى أرتفبوجهها الماء نمر واسمك 

الدولة.صيف آخت الثمين وبغاية الحقيقية، الشمس الثمين يء؛لااعة يقصد )١( 
الشعر.من الخصلة وعي ^١؛؛، جمع الدوابت )٢( 



^^نيي

الإجابة
الحقيقيةالشمس بالثمين يريد والشاعر شص، ت مفرده مشى ®الثمين® لكمة )١( 

هذايشملها اللذين المقرئين نأحد الدولة، سيف، أخت، هي ثانية وسمسا المعروغة، 
مجازي•والأخر حقتقي الش 

فىتعملة مإليه ويالنية الحقيقئ، معناها فى متعملة إليها ية بالنربدرا® لكمة )٢( 
أنهوعر ماء، البدر إر ئنظر لكنت، أنها عر بدل، اليت، صدر لأن المجازي، معناها 

إليها.لكننثلر 

لياوأربع فأرتني الليالي، من ليلة في شعرها من غدائر ثلاث نثريتخ إنها ؛ يقول، )٣( 
رابعةوليله الغداتر هي  JUثلاث ثنل لجغ دكالمة»بلي« والللة، الثلاث الغداتر هي 
منالمجاز نبين أن أردنا فإذا ومحللوعيا، الثمي غروب بض يتمضى الذي الزمن مي 

الثلاث،الغدائر وهو مجازي عليه أءللفت، ما بعض أن رأينا الكلمة، هذه في الحقيقة 
المعروف.الزمن وهو حقيقي وبعضه 

المعروف،الحقيقي المص بالقمرين يريد والشاعر فمر، مثنى ئمة )٤( 
حقيقيالمثنى هذا يشملهما اللذين المفردين فأحد بها، يتشيتا من وجه هو ثانيا وفمرأ 

دالأخرمجازي•

©
المشابهةلعلاقة أحرى ومجانئا مرة حقيقيا استعمالا الأتيه الأسماء استعمل )أ( 

الحنظل- النجوم - النسر - الثعلب - الدرر - المْلر - الرج - البرق، 

المشابهة؛لعلاقة أحرى ومجانيا مرة حقيقيا استعمالا الأتية الأفعال، استعمل )ب( 
ممهلرمى- -أراق،- ذقن - شرب - مرث، - نثل - ءرد، 



الإجابة

إجابة)أ(

•ثغرها انثر إذا الرق بلع حنن سمائه في الرق يخجل ، ١ ل 
الرج.بها وسمت الرح أسرجت )٢( 
المطر.ت أصم يديك من الطر انهل لما )٣( 

بالدرر.فأزري الدرر الخطيب نثر )٤( 

ثعلب.كل عنه يعجز كيدأ لأمته يكيد ثعلبا رأث )٠( 
رنأزيزْ من فانزعج السافرين، من مج استقله ر نمصر سماء في حلى )٦( 
الساء«

الماء.بتجوم مه الأرض نجوم أزرت متم روض في برنا ، ٧١
الغنهلل.معنى يعرف أن نل الحتثلل اليتم أذاقه يتيم رب )٨( 

رب(إجابة 

.أصحابهاآمال فعرفت المنية عرفت ( ١ ) 

والثجون.بالامتهتار الفضيلة قتل ومن حق، بغير نفا قتل من ين نرق لا ، ٢١
أهلها.ثمل الدهن مزق أن بعد جيبها المرأْ مرنن، ، ٣١

٠عقله الخمر قربت الخمر قرب من ، ٤ ر 

والحجا.العلم فدفنوا دفتو0 )٠، 
مروءته.أراق فقل مجغئما دما أراق من ، ٦١

واحتياله.بدهائه رمانا أن بحد بنباله العدو رمانا )٧، 

شاهق.من صقعل فكأنما الامتحان في نضل من )٨، 



اسريانحاز وانحاز: ا-كقة ايانعلم 

العلاقةاشرح ثم مجانيا، استعمالا مستعملا يكون الخالي المكان قي به مفعولأ صع 
والقرية

المحن...زؤع الخطيب... نثر علي... محمل. أحيا 
أورباّ..حاربت الكسلان... قتل قوم 

الإجابة
م

وشرحهاالقرينة  وشرحهاالعلاقة 
١

لهالمعول وضم يعد الحملة 

أحياكلمة وص لففلية،  ئابإنسان، الصناعة ثبت، فقد الشامة، 
لكلسالأنرالأم

الصتاطط، محمد أحا 

اوصكالخةالخد_لنفلية،  قلما الدرر الكلمات نهت فقد الشامة، 

الخنص كليهما 

الدررالخعل ئر 

زرعكلمة وص لفظيت،  كلل لما سبات العروق نه فقد الشامة، 

الإنتاجمن 

العروقانحسن زئ 

قومكلمة وص لففلية،  لأنبالرماح، الأخلاق شبهت فقد الشامة، 
التثمفشل كلأ 

اكلابزأحلاق لعلم ا_ 

لففلية،وصكلمةثل قدكلأ لأن مجيران الوقت نه فقد الشامة، 

صارايكون وقد نافعا يكون 

الوقت،الكلأل ثل 

حارتكلمة وص لنفلية،  لكليهمائا بعدو، الحهل شنه فقد الشامة، 

لضرراص 

الخهلأوربا حاربت 

©
جملةوفي الوشايات، لماع يمل الذي الرجل على لتدل *أئن* كلمة جملة في صع 
العلاقة.بين ثم القرة، على لتدل *يمين• كالمة أحرى 



الكرياغاز وانحاز: ا-كبم /،؟"UO ايان علم 

الإجابة

را<لأتكنأذنآضإلكلداش•
الجزية.علاض مجاز ارجل عر الأذن فإطلاق الرجل، هنا بالأذن يراد 
لمه.المالك تخضع الطب التلث )٢( 

السية،علاقه مجاز القوة على هنا المتن فإطلاق ، أقواهما اليدين يمنى أن نعرث 
ومصدرها.القوة صجب اليمين لأن 

©
المشابهة.علاض لغوي مجاز على مها كل تشتمل جمل أرع كون 

الإجابة

مميك.من البحر جزي )٣( . الرعيّزأر )١( 
سبه.نمار المجتهد )؛(حتى الزهر• بنم ، ٢١

©
الحقيقةمن اشمسينا كالمة نقمته ما بين ثم المديح، في البحتري بيتي اشرح 
•والمجاز 

افزأمن ووجهك أفق من النمس منا قعابتوا الشروق وك لهم هللغت 
٠٢والشري العرم، من ولفا صباوهما التقى منهما ين ثمعاينوا فما 

الإجابة

أحرى،من ونورك ناحية مجن الشمس نور ُورين، فرأوا الشروق وقت للناس ظهرت )١٢ 
ؤيتعائقآن يي تجتمعان ين ثمذلك تبل يروا لم لأنهم حما، عغليمه دهشتهم وقدكانت 
الماء.شص وهي الشرق ش تلمع وشمس أنت، هي الغرب، س تنلهر شمس صيادهما، 

فيتنلهر الي الحقيقية الشمس  ١٠٠معا، ومجازأ حقيقة تضمنت •شص* وكلمة )ب،( 
الملوح.وجه وهي المجانيه والشمس الماء، 

ازحت.والأنق: الود، ألما: )١( 
أىتثضفىانماد.ر»تا،)٢( 



خو|1كب

والمكنئةاكصرحيق الامسعارة )٢( 
\مج:

١[.: لإ;رامم آاشِه إل ألْلدنت عن أزس لتنج إثك آنزثن ؤء=قثب )ا(ئ1لتعالىت 
*تالُلويلء وعامه نمدوحه ، duisوتد المنشئ وتال )٢( 

الأندانئت نعانت غ-لأ رجولا نحزئ النحن منى من نبي أد نلم 
ت]ايسط[ الدولة صف مدح قي وئال )٣( 

واللمأاُالهند بيض غيه ئمافثت ظفر بوى حلرأ ؤلمرأ نرى اما 
غطائها،وحاف أينعت، قد روومأ لأرى إني -ئقب.' إحدى ني الحجاج ونال )١( 

انمشيلاترام[:وقال )٢( 

\ص\دوكو؛ى0 أبى ١؛>، ولى لا\ج1\ وذث\وو\لإ؛
وئاللالسط[:)٣( 

١^أعوائك إلى عنك وزاد والك-نم ؛_ث ء_وفإذ ء-وذتي ال—ن—ج-د 

الحث،:

معناهاغير ش اسعملت، كلمة • أى لغوي، مجار السابقة الأمثلة من مثال كل في 
•الحقيقي 

ولاوالور، الفللمانج كلمي على يشتمل الأولى  -صالأ.ثاوة من فالخال!لأول 

•الرزوص منا بها والمراد الأذن، شحمة المجاور الشعر وعي لثة؛ جمع راللنم الموف، الهند؛ بيض )١( 
•؛الرؤوس السيوف قيها تلاش معركت يعد إلا لذيدأ الانتصار ترى لا يقول• 

منالقوم بحاو يصير أنه يريد ا تطعها ونت آن ت نطاقها وحان ونضج، ادرك إذا ت اكر أيتع من ت أينعت ( ٢ر 
ذلك-عاتية يحدرهم تهو مروان، ين الملك عبد المزمنين آمحير ييعة في والخلاف الثقاق 

نمدعلى الخهلوب حملته لف4ر0 عليه الإبل عرت لما ت يقول الشديدة، الأمور ت والخعلرب ركينا، ت امتطيتا )٣( 
•يركبها مطية بمنزلة له فكانت الممدوح هذا 



^؛اكمبمءزوا1كب

المشابهة،والعلاقة والإبماف، الهدى إلا بالثانية يراد ولا الضلال، إلا بالأولى تنمي 
حالية.والقرينة 

لعلاقةالكريم الرجل به يراد الذي ٠لالبحر٠ هما مجانين على يحتوى المتنص وبيت 
والقرينةالمشاهة، لعلأنة ااش٠ءمان بها يراد الش و٠االأسد٠ . ءمشيء والقرينة المشابهة، 

ءتعانقهء.

لعلاقةتلاقت، منه يراد الذي التصاف>مناا هو مجار على يحتوي الثالث والبنت 
واللمم'*الهند ه؛يضا والقرينة الخشابهة، 

واستعيرالمشثه، لمقل منه حذف تنبيها تضمن أنه رأيث سبق مجار كل تأملن، ؤإذا 
قيمدى أبعد وهذا المشبه، عين هو يه الشبه أل بادعاء مقامه ليقوم به المشبه لمقل بدله 

مصرحابه المشبه كان ولما استعارة، المجار هذا ؤسثى البالعة، في وأدحل البلاغة، 
•تصريحيه استعارة سمى الجاز هذا نى به 

ماعليه لتقيس منها مثالا للث، نوصح أن ؤيكفي الأخيرة، الثلاثة الأمثلة إلى إذأ نرحع 
منهيفهم الذي فإن أينعتلإ قد رزوصا لأرى ررإنى التهديد• في الحجاج قول وهو بعدم، 

تمأينعتإ، ند كالثمرات رزومأ لأرى إني ت الكلام فأصز بالثمرايتج، الرؤوس يشبه أنه 
تمئلمت،قد الرؤؤس أن تحيل على أينعت، قد رووسا لأرى إني فصار' به الشبه حذف 

كانولما ، أينعت، وهو لوازمه من بشيء المحذوف به للمشبه ورمر نمار، صورة فى 
ءامتطينافى يقال ذللثح ومثل مكنية، استمارة محميتح محتجبا الاستعارة هذ0 فى به المشبه 

الأحيرءاليست، فى ءالمجدا كلمة وفي الحطوباء، 

اإفاص0:

فملاثنهااحدثلومؤ، حلف ثثسه وص الجازاللعوي، من الأسعار• ( ١٣)
تتسمان وص دائما، المشابهه 

به.ايث يلفظ فيها صؤح ما لص محريح؛ة، )أ( 
لوازمه.من بشيء له وربر يه المشبه مها حذف ما وص مكقية، رب، 



ننوذج
ت]الطؤيل[ الدولأ صيف عر الروم رسول دخول تمص انمشي تال ( ١ ) 

برتقيالمدد إلى أم عي بالحر إلى درى فا اط جالني بمشي وأمل 

ياناوالأذل جمالأ العين يتري أخي لكن ٠قالت له أخا أءرا؛ي وصف )٢( 
كماهالثأس نأنتئل يي ألتثلم يبمذ إؤ( ^^؛4 ت ذكؤيا لسان على تعالى وتال )٣( 

،ا•تيم مت 

الكرمأنار حيث ينلرني يرُي ئلأل ت المدح ني أعراثي وتال )٤( 
الإجابة

المشبهعلى الدال اللففل استعير ثم انمناء، يجامع بالمحر الدولة صيف سن أ— ا_ 
٠والقرينة التمريحيه، الامتعارة سبيل على ٠ ٠ الدولة سيف وهو للمشيه — البحر وهو — به 

jjliB  اباْل«.ر بمشي
بهالمنثه على الدال اللغفل استعير نم الرفعة، يجامع يالبدر الدولة سيف سنه ب— 

■والقرينة التصريحية، الامتعارة سبيل عالي الدولة، ، صيفوهو للمشبه — اليدر هو و— 
اوساطأ.في بمشي *فآمل 

القرىمن اشتق نم الضيف، يقرى بالبيان الأذن ؤإمتاع بالجمال المين إمتاع نبه ٢- 
ُجمالأُوُمحاُاُ•والقرينة• التمريحيه، الاستعارة مثيل على بمقع بمعنمح، يئري 
ومو'اشتعل*لوازمه من بشيء إليه ورمر به المشبه حيف ثم بالوقود الرأس نبه - ٣ 
للرأس'الاشتعال اثنان والقرينة المكنية، الاستعارة سبيل على 

سبيلوهو*أثاراعلى لوازمه بشيءمن ورمزإليه حيف م ان بإنالكرم نته ٤- 
للكرم.الإثارة إثبامحت، ت والقرينة الكنية، الاستعارة 

وإدا،4.إكرام الترى: )١( 
المر.الرف: )٢( 

الشه.يوجه التشيه مر عته يمر ها عو الاستعارة مر الجاع )٣( 



تمربنات

تيأتي نما حق تحتها الي التصريحية الاستعارة أجر 
]الخف؛ف[تالفن قي الث|اء الري نال 
،١^^١١نواذ ا يلأعدى ، jJl>اداو أن كجئة زنر؛ )ا(تم
لاوممأرب[;•مين وصف في وقال )٢( 

نعسمُالاء حمالوجه على اض أغه ئكي نالمرق لمع إذا 
نسيمالمث وجه العلى ئمث راحه ا سرعراحه ه ل

]_[:انمر ابن وتال )٣( 

احاالثموأحما نخل الثل فام إمي نا نلالص جمع 

الإجابة

المشبهعلى الراف اللخظ اسمر ثم كل، في المواد بمجامع بزنث المنة ئبجت )١( 
صبهثم حالية، والقرينة تصريحيه، فالامتعارة فينة، الومحو للمشبه - زنجية ومحو - به 

استعيرنم تحته، ما لمتر كلأ أن بمجامع — الجلد وهو - بالإمحاب الأسود فينة الؤللأم 
فالامتعارةفينة، المحللاء ومحو للمشبه - الإهاب ومحو - به المشبه على الداث اللفغل 

حالية.والقرينة تصريحيه، 

وهو- بمه الشبه على الداث اللفنل واستعير اللمعان، بمجامع بمالبرق الموصى شبه )٢( 
كفه،.ءش والقرينة تصريحيه، فالامتعارة الموصى، وهو للشبه - الرق 

فالاصتعارةكل، ني الزوال بمجامع بالقتل، الخل مقلمامحر كل جثي نته )٣( 
االبخل،.والقرينة تصريممحيت، 

إليها.الليل امحواه الليل من جزء كأنه موائه ^LJ؛ الفن به ميليت الذي القار إن ث يقول الجلع.، ت الإمحاب ( ١ ) 
ونضارته.رونقه ت الميم ماء )٢( 
والخفة.بالملق اليد مف ، اكب، ضد الث،ن؛ةت والراحة الكف، ياملن الأولى؛ الراحة )٣( 



^^ي|1ك؛ءت

كل،ني العدم بعد الإيجاد يجامع بالإحياء، الكرم من اندثر ما نجديد وشته 
ءالسماحااا.والقرية تصريحيه، لامتعارة فا 

تيأتي فيما حهل نجتها الي المكنة الاستعارة أجر 
إليك،.المجد آذاف وأصغت، ؛،، JJالفضل عتوف ثظثعثؤ فقال رجلا أعرابي *دح ، ١ ل 

لهم.حما تضح لا أن مثولهم أنمنر I فقال بالثجاعة قوما آحر ومدح ( ر٢ 
الثناءالري وقال )٣( 

نسساحم،رمن بينها اللنذ\تي وكم ذيله الني ا بهبمب م لنواثلن 
الإجابة

عيون،وهو لوازمه من بشي إليه ورٌر به المشبه حذف ثم بإسان، الفضل شبه )١( 
للفضل،.العيون ®اثبات والقرينة مكنية، فالاسعارة 

آذان،وهو لوازمه من بشيء إليه ورمر به المشبه حذف ثم بإنسان، المجد وثبه 
الأذانإثبات والقرينة مكنية، فالاسعارة 

أمم،وهو لوازمه محن بثيء إليه ورمز به المشبه وحذف برجال، السيوث نبهت )٢( 
للسيوف.الإمام إتيان والقرينة مكنية، لأسعاره فا 

تسحبوهوت لوازمه مجن بشيء إليه ورمر يه الشبه وحذف بإنسان، العي ثيه )٣( 
للعئ.الذيل سما إتيان والقرينة مكنية، فالأسعاره ذيله، 

0
تالبب بيان •ع حْل تحتها الي الاسعارات مجن والكنية التصريحية عين 

دهملاصتيسماللك*لءتقال )١< 

شجعانعنازل ؤإنها النواة، أدران من طامرة الأماكن محدْ إن ت يقول الرمجاح، ومي عالية، جمع • الُوالي را، 
الرماح.فيها جرت ءلالما 

الماس،أتدار من والحط بالهجو أولع وتد جيد؛ وشعره ببغداد، وأقام بالكوفة ولد هجاء، شاعرا كان )٢( 
(.٠٠٢٤٦)سة وتوش دونهم، ومن الخلفاء فهجا 







والكيةاضربمية الاّمارة وانحاز: ا-كقة ص؛ع ايان علم 

تشيهات:إل الآت؛ت الأسمحارات >ل 

زالخمف[عحاة وصف ني أبوتمام تال )0 
المكروبالثرى ها ؛ تغسث، م كوب نؤالماد محمحه نه دي

•تالداهمأ اتجال على سقط وتد اكلج وصف ني الري وقال )٢( 
الالجبلنم في الشي—، ثلم آلمى فص—بحا ا عهرببألم 

؛]المممارب[ نلم وصم، ني وقال )٣( 
أحنرالآ ؛لرس ئلالفي أمطر ل ا نباله تزعزعإن وأمم، 

الإجابة

وندالثرى وكأف مادها، نلس دابه - تماغ فلا يرها نوالريح - حاية الكأن ( ١ ) 
وتازسئ،.ان إنالمطر حشاص ا حرنه 

لنم.لها أنامي الجبال وكأن الشيب، بياض الثلج كأن )٢( 
أم.ليل المداد وكأن محاب، القلم كأن )٣( 

اّتعارا>ت،تإر الأتيه التشييهاُت، حول 

 ١( C الٍط[يه نتفاء لنور الرسول إن[

•، ٤ دوحيلدر فريع من دهمغ مرحيك، غمرن من عمى أنا )٢( 

كثيرة،ت ونكوب تماغ، لا لينة وهي تقودها الرح أن • أي القياد، وسمحة الممطرة. الحاية ت الديمة ( ١ ر 
)\/س(آ.]٠^٠: اكراب. والري: ّكباوطروب، 

الشبة،إلى يعود والضمير بمكانها، رالمتصودت بمنزلها، ت بربعها الثلج، على يعود والضمير نزل• ألم* رآ، 
([.٧٤٧)ا/ت٠ديوانم٠ت و٠يثعرالرأس• لمة جمع واشم: 

القرطاس،العلرست أطوافها، أو الاصاح والينازت عزته، وزعزخمتهت الخصر، رقة الأصل؛ في الهيف )٣( 
([.١٦١١)ا/٠ديواته٠ت الرضي. للشرف تواJيت الأموي. والأحمت 

الدوحة.وكذللد المحفليمة، الشجرة السرحةت )٤( 



 )٣(UI ئنو لا وثلئ برة نليبب أن إلا ئث الJLU ،ضاربما؛لاسرل[؛

[.٧٤]١^•: ذن»'اه آثي. آو يى يؤد بمب ين محقلم مث ؤ"بم )٤( 
لالس-ط[ناررآ؛ رأمه ني عام كأيه به هدام الأدأإ تلصخرأ ؤإو )٥( 

يديك.عرس أنا )٦( 

]الكامل[المابر صفير من نجمن ربداء نعامة الخنواس، ومي علي ال أٌ، ٧١
الإجابة

والمرتان.الهدى من اليه اف أوحى بما الناس مهن العرب جزيرة ني النور ظهن )١( 
وحناك.عطفك هزه ومع إحاثك عونه عمن لك ينكر )٢( 
الموارم.السيوف نت ؤإن أتاتلك حين أتبو لا أنا )٣( 
صلوعكم.ين حملونها حجارة من لها يا )٤( 

يهديه.ؤيهتدون به الناس يأتم نار رأسه في رأيت )٥( 
بفمالك.معترف يديك عرس )٦( 

صفيرمن وحمل جناحيه أعمل الحرب ساحة نزل ؤإذا وزمجر، زأر لغيني إذا )٧( 
الصابر.

ت]الخلؤيل[ البيان س تيه ما يتن ثم حمامة، وصف ني الخفاجيل٤؛ سان ابن تول اشرح 
صحناصبابتها من وتتلو علينا ا عرامهلى مئان بالنى وهاتمة 

الحقيقي،السيف نبا ؤإن ا مقاتلتك عند ينبو لا صيف أنا يقول؛ تضه، عدم • السيف نبوة )١( 
ايين•ايلهداية الجبال باعلى نارأ يرتدون الرب وكان الجل' ت العلم )٢( 
ررع تأي؛ تجل مغر' لون ذات ت أي ربداء )٣( 
بنمحمود الملك »ل من حلب قلاع من نلعة ولي وتد النيعة، راي يرى كان اض[، ب. ]اصمه أديب شاعر )٤( 

—(>٠٤٦٦)ست فات ث حش المالك عليه فاحتال ؛ بها الطاعة عما نثق صالح، 
يإبداع•حسن صحفا، صبابتها )نتلومن • توله وش صربسافم، ت واليان ، صوتها مدت ت انمامة هتفت )٥( 



خر؛ايبمءزوالكب

كناحصنت وما نلونا بست لما الأس من تمول ا فمصدقت ولو 

الإجابة

منتعانيه ما سجعها ني وب الجان غصون بين تبكى مهلونة حمامة مجن لها يا )أ( 
حديثفيها تفرأ صحف حولها الغصون أوراق وكأنما الغرام، وآلام الشوق حرارة 

بفنونازدانت ما والجوى الحزن من تزعم فما صائنة كاس ولو الوحي، وسطور الصبابة 
حفايا.كفيها في أبصرنا ولا حلونا عنقها في رأينا وما الزينة، من 

فيالضمير مر-بمر روس الحمامه ئبهت، فقد مكنية، استعارة الأول البيت وفي )ب( 
وتتلو،نملي وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز به المشبه حذف ثم بامرأة، وسلو( تملي 

للحمامة.والتلاوة الإملاء إثبات والقرينة 

)تقول(وفي )صدقت،( في الضمير مرجع وهي الحمامة، شبهت الثاني الميت وفي 
سبيلعلى ورتقول( )صدنت( وهو لوازمه من بشيء إليه ورمر به المشبه حيف نم بامرأة، 

لبستكلمتي من كل وفي إليها؛ والقول الصدق إسناد والقرينة المكنية، الامتعارة 

تصريحيه.اسعارة وحضتت 

.الحزنالأس: ]١( 





ويبعئةأصلية ١^ الاستعارة يشسيهر )٣( 
الإطلف:

نمآتصف المشي تال )١( 
نعاليزيمال نعمن ؤبنهم ه ارلمالهنمي أ ظلأٌبمج 

لالطويل[تالدولة سيف يخاطب وتال )٢( 

؛والمراذن١١ا الثهفاك لامي وإ0 وبدرْ ان زمالمز ثا يأحجك 
]_[:وقالاو>يفىالتناء )٣( 

ولابزثف منة يشفها م لنجب بابلمه اله تعبفنثى 
)أ(قالسار:

قهزئتر إؤ;بم ونته تدى دتئ؛ا وي آلألوخ لغد ألثثب موتى ص تكن >ؤولنا 
[.١٥،]الأمواف: يبمبوق؟< 

الأ-د]الكاءل[:وصف ني المشي وقال )ه( 
الآأ"آاوالنيزئ__؛_ته ن_نات الوزد ا اربثزه جالجحورد إذا ولد 

البحث:

-القلم فته الأول البيت فقي وتمريحيه، مكنيه اسعارايت، الأولى الثلاثة الأبيات في 
لوازمهمن بشيء إليه ورمز يه المشبه حذف تم بإسان، - المانه* في الضمير مرجمر وهو 
اللفغلواستعير المواد، يجامع بالفللأم، المل.اد وسه مكنية، فالامتعارة اللمان، وهو 

بالنهار،الورق وثبه التمريحية، الاستعارة سبيل على للمشبه يه المشبه على الدال 

دفيالتف، من شم.ب نجم وص فرفيت جمع دالغراتد ابماومم، به الناس يمتحن حني نجم ت المنا )١( 
ءٍر.لمي نقيان الماء 

التميل.ت واللثم مصه، ت الماء ورشف العلويلة، المدة بها ؤيراد الزمان، من المدة ت الحقبة )٢( 
زارفإذا شديد، الأسد زبر أن اي! طبرية، بحيرة بالبحيرة والمراد الحمرة، إلى لونه يضرب، الذي الورد؛  ٢٣)

ومر.العراق ش من نبرم سع رية طش 



الاستعارةسبيل على للمشبه به المشبه على الدال اللفنل استعير ثم البياض، يجامع 
التصريحية.

الرفعتبجاعع يالبدر، ومرة يالثمى، مئْ الدولة سيف ثبه الثاني البيت وفى 
علىللشبه - والبدر الثمى وهو - به المشبه على الدال اللفظ استعير نم والظهور، 

بالجرم،ومرة بالئها، مرة دونه مى وشبه الكلتيى، في التمريحبة الامتعارة ميل 
-والفرائد الئها وهو - به المشبه على الدال اللففل استعير نم والخفاء، الصغر بجاعع 
الكلمتي.في التصريحية الاستعارة مبتل على للمثبه 

إليهورمر يه المشبه حيف نم باعرأة، — الخمر وهي - البابلية مجهن الثالث البيت، وُي 
المكنية.الاستعارة مثيل على - راءشقته'ا وهو — لوازمه من بثي؛ 

التصريحيةفي أننا رأيت، المابقة، للأستماراُتج أجريناه إجراء كل إلى رجعن، ؤإذا 
الاستعارة]وأن آخر، عملا نعمل لم وأننا للمشبه، به الشبه على الداث اللفظ. استعرنا 

بشيءإليه ورمزنا ، به[ المشبه حيفنا الكنية في أننا ورأست، العمل، بهذ.ا وانتهت، تمت، 
العمل.وهل>ا أيضا تمت، الاستعارة وأن لوازمه، من 

منالمؤع هدا ؤيمى مشتقة. غين جامله رأيتها المايقة الأستعارايت، ألفاحل تأملتج ؤإذا 
الأصلية.يالامتعارة الاستعارة 

إجرائهاوفي تمريحية، امتعارة منهما بكل تجد الأخيرين المثاليى إلى إذأ انفلر 
علىالداذ اللفظ امتعير ثم كل، في الهدوء يجامع بالسكوت، الغضب انتهاء شبه ت نقول 

بمعنىالسكوت من اشتق تم العقب، انتهاء وهو للمشبه - السكوت وهو — به المشبه 
■انمي بمعنى ااسك*تاا الغضعب انمهاء 

غاية،إلى ينتهي كلأ أن بجاهع الماء، بوصول الفرات إلى الأسد صوت وصول وشبه 
ممالصوت، وصول وهو للمثبه — الورود وهو — به المشبه على الدال اللفظ استمير يم 

وصل.بمعتى ءورد،ا الصوت وصول يمعنى الورود من اشتل 

.تديماتها[ إحدى من وأث الطبعات، من عدد من ماث المعقوض ين ]ما )١( 



أنرأيت الأولى، الاستعارات ؤإحراء لامتعارنين ا هاتين إجراء بين وازت أنت فإذا 
الأولى،الاستعارات في انتهى كما للمشيه يه المشبه استعارة عند ينتهي لا هنا الإجراء 

المشتقة هنا الاستعارة ألفاظ وأن به، المشبه من كلمة استفاق وهو احر عملا يريد بل 
كانالمشتق في جريانها لأن التبعية؛ بالامتعارة الاستعارة من النؤع هذا ؤيمى جامدة، 

المصدر.فى لجريانها تابعا 

®ولماوهو الأول ففي جديدأ، سيئا منهما لنتعلم الأخيرين المثالين إلى ثانيا بنا ارجع 
إليهؤيرمز به المشبه يحذفن، ثم بإنسان، الغضب، يشبه أن يجوز الغضب،® موسى عن سكت، 
مكنية.استعارة ®الغضب،® في فتكون ®سكت،®، وهو لوازمه من بشيء 

محثرمريحذئا ثم بحيوان، الزنيت يشنه أن يجوز زيره® الفرات ررورد وهو الثاني وفى 
مكنية.استعارة ®زئيره® ش فيكون ®ورد®، وهو لوازمه من بشيء إليه 

يجوزلا أنه غير مكنية، استعارة قرينتها في يكون أن يصح تبعية استعارة كل وهكذا 
معا.كلتيهما في لا منهما واحدة في إلا الاستعارة إجراء لك 

اهو\حم:

جامدا.اسا نه جزت الذي اط كان إذا أصلأ الاّمارة ذكون ( ١٤)
فعلارأ،.أو مشتقا ئيه جرئت، الذي الكظ كان إذا بعيه الاستعارة تكون ( ١٥)
امتغمنهما واحدة ني الاستعارة أجريت، ؤإذا مكلأ، بعيؤ كئ ( ١٦)

الأحرى.ئي إجرائها 

الاصتعارةومثال مكنية، أم تصريحيه أكانت مواء الامتعارة في عام رتيعية أصلية إلى الاستمارة تقسيم 
كل،في الايداء بجا•ع بالقتل الثديي الضرب ثب فقد الباغي، دم القارب اراقة أعجبني البية• المكنية 

منبشيء إليه ورمز حيف ثم شديدأ، صربا ضارب يمعتى قاتل منه واشتق الشديد، للضرب القتل وامتعير 
التعية.الكنية الامتعارة محلريق على - الإراتة وهو - لوازمه 



نموذج
الرمل[;]مجزوء اكاءر قال 

هيا نبحل U يت، له ائنبن دهال(عشا )١ 

الميلسل[:وتال )٢( 

الئحائب\لتواضن نقي الججا محناها حديفئ ابي نلمن يه إلحمش 
:لالuد[ طارأ يخاطب آخر وتال )٣( 
هتزأمالارض عالاء كبمن ضاحكي رّاء حضي فأث 

الإجابة

إليهورمر به المشبه حيف ثم كل، ني الإيذاء بجا.ع مفترمحي بحيوان الدمحر ئبه )١( 
أصلية.مكنية نالاصممارة وهو لوازمه من بشيء 

يهالمشبه على الر>اد اللمقل■ استعير تم كل، في الجمال يجامع بحديقة الشعر ثبه )٢( 
أصلية.تصريحيه فالامحتعارة للشبه، 

يهالمشبه وحدف، كل، ني الحسن التاثثر يجامع يالمحابا - العقل وهو - الحجا وثبه 
أصلية.مكنية فالامتعارة وهوامض*، لوازمه بشيءمن ورمزإليه 

علىالداق اللفظ استعير نم كل، في البياض يلهور يجامع بالضحلثج الإزهار ثبه )٣( 
مزهرة؛بمعنى صاحكة الإزهار بمعنى لضحلئإ ١ محن امحتق لم ه، للمبه المجه 

تبعية.تصربحية فالامتعارة 

متهتات فنقول قرينتها في تجريها وأن الامتعارة، هذه عن صفحا تضرب أن ؤيجوز 
ضاحكة،وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز به المشبه حذف، مم بالائمي، الخضراء الأرضي 

مكنية.الاستعارة فتكون 

([.0A)>/الأدب•: ]اخزانأ )١( 
نهيالكلام: واصل إليه، مفاف والحاب مضاف، وسعي: نمي، ومر للمصدر به منعول، الرياض: )٢[ 

الرياض.السحايّته 
الأمطار.الكبر الحاب الهتن: والعارض خضراء، روضة ؛ي أي: خضراء ن، )٣( 



واسالأمية الاممارة وانحاز: ا-كقة ايانعلم 

علىالدال ااالفظ استعير ثم كل، في الماء سقوط دجا«ع بالبكاء انملر نزول وسبه 
نىمكنيئ الاستعارة نأمى أن ؤيجوز أصلية، تصريحيه فالامتعارة للمشبه، يه المشبه 

العارض.

تمربنأت

ئالوبوالالشانر 

تيأتي فيما والتبعية الأصالة الاستعارة بين 

؛]الوافر[ شعرء يصص الرثاء الثري قال ( )١ 
:ا ومم_اغبماص_ادحالأّإذام

]الكال[:ادم ابن يقال )٢( 
يدجد وهو للهو ١ ؤب يولبت والمبا بيبه لئ١ به ت صحبلد ب

[:]IJVوفال )٣( 

،ا؛ وريحانروحأ ئفحت بجنة ا طائمهاى ننثماد عنا حننك 

ا؛وعلانين العلوتداعى ها بسزأ صاحبه الثمن فناحى مححجرأ هبت 

]الكامل[:جيش وصف في الحتري وتال )٤( 
حديدر'،حن بيه فألق تن—را العدا رأى نبه اء أفنلاح الؤإذا 

•نالياقرآ اعرل^ نهر وصف في ٢ الثءدىر ئباتث ابن وفال )٥( 

X(UU/S)]اديرانم•: )١( 

ويا.حة را اولت وليحاتا: روحا وشحت الضلب، حية نا من تهب الي الرح ت النال )٢( 
بعضا.بعضه دعا وتداعى• صرا، حدث ونام،• المح، نيل •' صحيرأ الشمال. على بمود هت م الضمير )٣( 
الق١Jرقتلع.)٤( 
ولهحيد، صعر، ومعفلم المعتى، وجودة السمك حس ين جمع مجيدأ صاعرأ كان الزير، همد نصر أبو هو )٥( 

؛م(.٠ )٥ صثة توفي كير، ديوان 
اهمس•جمة في محاض القرة؛ )٦، 



^^الب؛غ

ايالثن عشي ين نوتطلع ه نميل لاليتمي وأدهم 
]١^[:انه رئء ر انيا،تى وقال )٦( 

الأحاركواكب ت مغومحياك نفحث اوأسم_اكاكوكمأُمب

الثيبقي الشريف وتال )٧( 

يحأسمولا به أسضيء لا جي لوانمواد في ثنعنع وء ف

ربحيلا بأيه يم لعاليع بله مفة لى عبه اب الثين، عب

لالكا،ل[:قمر وصف ثي البحتري وتال )٨( 
نمطرالثحام، التطغ ن ثزلأيوس اة قنالخوانب ُلأت، 
روضةوصف ني وتال )٩( 

انسجاماجم ينالغيث، عليها وطورا ظورآ الضحى ا حكها بق
]اJبل[الشيب في وقال ( ١٠)

صفحاولا عنها لى الشين، عفا قما ا بجديها مشغوفكنن، ؤلثة 

لالوانر؛اتروضة وصف ني اشاؤيذى ابن وقال ١( )١ 
٢٤ص ا هبابر امل فوأننشائل ا هلغئون الائ، وأيط

^(دئالمارم-لا:
١ الصحرأس بنجر في صل الصا لجل اللهوفي ٠ 

يالمصاح.امتضاء واسص؛حت انتشر، ت الضوء تثعثع ١( 
الص.المثث: ٢( 

بميل.ت نجم يم 
الضعمؤ.الفتورت الجانب، وعر عثلف، ح»ع الأعطافت ٤( 
الرصيالشريف يد على وأصلم مجوسا كان الديلمي، الغارصى الكاتب مررؤيه ين مهيار الحسن أبو هو ٥( 

—(.٠٤٢٨)ستة ونوني التنس، وحلول، الحاشية ورنة القول بجرالة شعرء ني ؤبمتاز عليه، الشعر قي وتخرج 





ض؛ييب

المهر،سواد من مددأ وطاو_إ بحي الليل فيها شبه أصلية مكنية استعارة ٠االليلاا في )٥( 
لليل.الاستمداد إنات والقرينة وعوتتمي، لوازمه من بشيء إليه يرمز به المسه حذف ثم 

فيالبياض بجا،ع بالثريا الهر غرة فيها شهت أصلية تمريحية استعارة ءاكرياء وفي 
٠.عينيه ءبن والقرينة للمشه، به الخه استعير !م كل، 

الجمصغر بجا،ع بالكوكس، الابن فيها شبه أصلية تصريحيه استعارة ءكوك؛ااا ني )٦( 
تداوه.والقرينة ، للمثبه به المشبه استعير تم كل، في الشأن وعلو 

اليياصى،بجامع بالضوء الشيب فيها شبه أصلية تصريحيه استعارة ®صوءا؛ في )٧( 
؛4*أستضيء الأ وجمالة مبتدأ اصوءا إعراب على وهذا ذواتبيُ، سواد ُفي، والقرينة 

استعارة.هناك تكن لم محذوف لمتتدأ حيرآ ءصوء؛ا أعرب ؤإدا حبرآ، 
بهالمشه حذف مم سأالعة، الشباب فيها شبه أصلية مكنية استعارة لشثاب٠ ١٠وفي 

ابعتإ••والقرينة بعث،، وعو لوازمه من بثي،ء ورمرإلته 
يجامعبالمعانقة ة الملامفيه شبهتا تبعية تصريحيه اسعارة *عانقا٠ في )٨( 

ارشرفاته١.والقرينة ، لامت، بمعنى ءانة.ت، العاتقة من اشتق نم كل، في الاتصال 
المشبهحذف نم بإنسان، الصحي فيها شبهت، أصلية مكنية اّتعارة *الصحي* في )٩( 

للقمر.المماحكة إثباُتا والقرينة يماحكا، وهو لوازمه من بثيء إليه ورمز به 
؛4المشبه حذف ثم بإنسان، الشيس، فيها شبه أصلية مكنية استعارة *الشبب،* نير ١( )٠ 
للشيب،.والمنح العفو إثباُته والقرينة وصمح، عفا وعو لوازمه من بشيء إليه ورمز 

محنهماكن سبه نقد أصالية، مكنية استعارة والنسيم* *العصبمأون مجنر كل فير ١( ^١ 
والأنفاسالأولى في النشاٍل وهو لوازمه س بثياء إليه ورُز به المشبه حذف ثم بإنسان، 

اكانية.في للنميم والأنفاس الأولى، في للأغمحان النشاط إناُت، والقرينة اكانية، في 
الهلريق،بضلال اللهو عهد انقطاع فيها سبه تبعية تصريحيه استعارة *صن* فير ( ١٢)

*فجراوفي ، ءهدْ انقعي بمعنى صل الضلال س واشتق الغاية، إلؤر الوصول عدم بجامع 
،ابرأمير*.والقرينان البياض، بجاهع بالفجر الرأس فيها شبه أصلية تصريحيه استعارة 



بمٍمغ

أصاة:اس\لأو1 الأمارات اجعل 
ث—ربع[]النلمع نفرني في نوارق فني نغا عيناي أمطرت إن )١( 

 J؛)Y(مجزوءالئلون تقارن إذا ز من لا د اعالتب[

:محاة يصف المم ابن ونال )٣( 

ال3لبأمرحائ الأرض ينوصوله ا هبرئا هيفنضحك اكيه ب
الإجابة

ينمرهي.الوارق لعان عن ناشئ ذلك فإن نحا عيني من المعز نزل إن )١( 
القلوب.ئرب مع التاعن. من صنر لا )٢( 
.ثلنبها لإرحاء الأرض من دنت وند ترنها صحث وكثر بكاؤها زاد سحابة إيها )٣( 

©
•يأتي فتما تعيه الأصله الاسعارات اجعل 

دنياْ.لبنا؛ دينه بهدم يرصى من الناس ثر )١( 
بالعدوان.بيعها من حير بالإحسان القوس شراء )٢( 

عثارْ.أمجاب س الحق من وفراره يعنيه لا فيما المرء حوض إن )٣( 

حموحها.عند النفس كح للشباب جلة حير )٤( 
الإجابة

دنياه؟ؤنبتي دبه نهد.م س الناس شث )١( 
؟باثووان نبينها ممن حتر بالإحسان النفوس يشتري من )٢( 

.وشيكا يعثر فإنه الحق س وفر يعنيه لا فيما المرء حاض إن )٣( 

٠جمحت إذا الفل تكح عزيمة الشباب به بحلي ما حير ( ٤ ) 

الشعر.فيه يفرق الذي المرصع وهو الرأس، ومط • والمرق ا الرق وهو ا بارق جمع * واليوارق ، صبا • صحا ا ١ ١ 
الأرض.من أملرافهآ تقرب بالماء لثتلها المحابة إن ت يقول الخيمة، يه تثد الحبل ت اثب )٢( 



واكبالأصال؛ت الاممارة وانحاز: الخشس ءلماyن

تيب.وثلاث أصلية ثلاث منها اسعارات مت هات 

الاجابة

الأتاراتاس التمرمحةالاستعارات 

.ا ث حديثك أحيا )١(  •نفرو j المح ظهر )١( 

هدها.ناسفي حيلا عزث إذا )٢(  الأممان.زق الخياف عنت )٢( 

الفوز.)٣(حالفنا  حدولأوس.الفارس حل )٣( 

]الميط[اسعارات من نيه ما وبين ، دولاب، وصف في السري قول اشرح 

ءآمن1ء-توالماء إبانه غير نى مبتسما النور لنا تريجنان فمن 

اربنلايه اوطإلى فص أى نغترب مأو إذ ا هدولابكاف 
احدبأبا يه نعدا نمام المص والده روخس الن زمعى إذا اك ب

ائعبله ولا النحل عن يعده ليس بير فى نمر 
رآلعشنا_وار ال1ارثنى حتى للخ مجتهد١ الب>ر رفد تطنب راد ما 

•اواتةُ\سموف* ور الماء، بها ض ص الدولاب: )١( 
وتما.ني أي: إبانها، ني الفاكهة كل يقال: وثه، والثدي: بالكر الشيء إثان )٢( 
تمسبخ4ة والطرب: الوطن، ذكر عند ويكازه شرته ١ل٠-انترب؛ وحنين دوراته، عند صوته ت الدولاب أنين )٣( 

مرور.أو حزى دة ل الإنسان 
الروضزهر الغمام جفا إذا يتول؛ عليه، ويعْلف بابنه يتعلق الذي الأب الحدب؛ والأب برْ، صد عمه؛ )٤( 

ومقام.ضهدث ولده على الحاني الأب بضترلة للرمر فكان مقامه الدولاب قام بمطره فلم 
اكب،ا.علاعات عليه تبدو ولا مكانه عن يبتعد لا أنه العجب وس إ سترم في ٌجد الدولاب إن يقول؛ )٥( 
ونماالبر ارتوى حتى ؤبمقيه مجاته من فيأحد للبن البحر يستجدي برح ما الدولاب إن يقول؛ العطاء، الرفد؛ )٦( 

واليات.الأزهار من أثوابا واكتص زرعه 



الإجابة

)أ(اهمح:
كأنهاأوان، غير أزعارما،ي ت؛تمحتا حدائق فن الكون، حمال نيه تجلى مكانا نزلنا 

لدورتهلمعنا دولابي ودار بن الماء قيئ جرى رف الضاحكه، للمي تيم 
السالئةعءود0 لدكرى جزعا فآل وأوءلائه أعله عن نأى نمرب لكأنه حتى ، أشجانا صوتا 

شؤونه،مياه وئجري عيونه ميص باكيا فأشبه ثقوبه من الماء جرى وقد النازحة، وديارء 
وعقالغمام بخل حين على الندب بنمير، فعداه الأب، حنو الروض نعر على حنا وتد 
مشمرأيفتأ لا فإنه وكده جده بئرك شاهدته ؤإذا الأزهار، وفنون النبات صنوف من بنيه 
محلولعلى هو ثم لئوب، يمسه ولا ثما يالحقه لا كدحه كثرة على وهو ، دانا الير في 

يبرحلا فهر الملح المائل وكأنه ،، ير^م١ ولا مكانه من ينتقل لا حركته واتصال سيره 
وألبهفأحياه الروض إل به تنث بماته جاد. فإذا ءءلاء.، وي|تمن|ءه رفده الممحر نتجدى 

الأنوار.ألوان وبديع الأعناب حضره بجمال موشاة حللا 
الأ٠٠تااراتتبيان )ب( 

بشيءإليه ورمز به المنبه وحيف بإنسان النور فيها شبه مكنية استعاره الثور في )١( 
القرينة.وهو ءبنضأه وهو لوازُه *ن 

امتدادبجاهع بالأنين الدولاب صوت فيها شبه تبعية تصريحيه استعارة األا في )٢( 
بمعنىأن الأنين من واشتق للمشبه به المشبه لفنل استعير نم حزن، رئة في الصوت 
ادولأب،.والقرية صوت، 

بالعقوق،الزهر عن معلره الغمام منغ فيها ثجه شعتة تصريحيه استعارة اعق* في )٣( 
الغمامء.امن والقرينة معلره، مغ بمعتى عق العقوق من اشتق ثم والترك، الإهمال بجامع 

فيهاشبه مكنية استعارة ارالدولأب، وهو يطلب في نتتر المالضمير ءر-؟ع في )٤( 
والقرينةيهللب، وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز به المنبه حذف ثم بإنسان، الدولاب 

الهلا)بللوولأب.إنات 

برح•أي■ دام؛ريم' ٢١١



وانمةالأصلان الامصارة واغاز: امحس المانعلم 

المثحيف ثم المنح، يجامع بالكريم البحر فيها نبه مكنية استعارة رالبحر* في )٥( 
للبحرقرينة.١^ ؤإنات وص،ارفدا، لوازمه سيءس ورمزإله به 

الأرضوجه فوق والعشج، النوار ظهور فيها نبه سعية استعارة في،؛ارتدى، )٦( 
والقرينةفوفه، ظهر بمعنى ارتدى الارتداء من انتق نم والخلية، الستر بمجامع بالارتداء 

والصبا،.٠االنوار 

نحي■نحأ

أصية

الجامدةالأمعاء ني 
لسانهنهار في خللأما يمج 

يسمعمالمن نال عمن ليمهم 

الاستعارة

ا

سامه

٢
فىالأسالالثقة الأسماء في 

ثارياالمرة ورذ إذا ورد صاحكة حفراة في أن 
والنيلأزبر، الفرات ورد ُنكاءادادضاّ 



ئلءذفء؛وحمد؛وطإفت

وسااوقةومجرده مرسحة 1^؛، الاستعارة تشسي،| )٤( 
اإأأتاة:

[.١٦]١^؛:بم؛رد4لمه حتى ئثا إلثنئ آلقثلأ أثهعأ أدين تعالى: تال )١( 
البحري]١^١>[:وقال )٢( 

ادرنوان الإيثص ر مثى إلب بميثن ة ئجئالب—ويوف 
،.ا١١١٢]اسه: آه ي وئالسالي: )٣( 

0
]١^٠)،[:البحري وقال )٤( 

النتوادرُ"اانملها نرمى جعفك ثينة بك رأت إل —ا ن—اي —مال وأرى 

ه.ترءلاّنوى ض أو دواتي من ثلنن شرب إذا الناس أكب يلان )ْ(كان 

]السمط[;أسم،ر؛، ين 3نتهل وئال )٦( 
ا١ووحدانات زرافمه إلاروا طلهم اجديب ندى أبالئر إذا نوم 

البحث:

الن.ياثمرا رني احتاروا، ؛معنى ااشمروا" في تمريحية استعارات الأولى الأمثلة في 
فقريةفريتها، استعارة كئ اسوك وفد زاد، يمعتى •رطنى* وش الممدوح، شخص به يراد 

تأملتؤإذا االماء٠، الثالثة وقرينة التحية* *يودون الثانية وقرينة ، *الضلالة* الأولى 

ءاو4.يجالس الييت م، *وي مكان ت الإيوان ( ١ ) 
الممة.الجارة: )٢( 

الموال.اصر رمافلص:
إصلأمى.شاعر ومحو الحمامة، شعراء من أسف ين ئرتظ هو )٤( 
والإسراعالمكارم ٠ ^٠٠بالإتدام بمنهم وصعوبته• شدته عن كناية ناجذيه الثر ^bjt» النابان، التاجذازت )٥( 

تخاذلون.ولا بمواكالون لا واتهم الثداتد، إل 



^^ذح؛وحد؛رءطاه

الشيءموافماربحترسابه، المشبه أنهاندذثرسهاشيءيلأتم رأيت الأولى الأسعاره 
وهوامنالمشبه، ملائمات من بهاشيثآ رأيت الثانية الامتعارة إلى ؤإذانفلرث ، تجارتهم* 

أوالمشبه.به الشبه يلأتم مما حالية رأيتها الثالثة الامتعارة تأملت ؤإذا ، باد* الإيوان 
الذيرأت في *الضمير* هي مكنية، امتعاران على نشتمل الثانية الثلاثة والأمثلة 

الذيورالشر* أيفأ، بالإنسان ئته الأى و*الةالم* بالإنسان. نبهت الش المنايا على يعود 
الرؤيةإثبات الأولى ني هي إذ قرينتها، استعارة لكل نتن وتد مفترس، بحيوان ئبه 

للشر؛ازحذين إبداء إنات الثالثة وني لكالم، والمتاء الشرب إبان الثانية وفي للمنايا، 

احعلتكوهو به الشبه يلأتم ما على اشتملت، الأولى الاستعارة أن رأبت، تأملث، ؤإذا 
وقرءلامه|،اذواثه وهو المشبه يلائم  ١٠على اشتملت، الثانية الاستعارة وأن نبلها*، مرمى 

النؤعمن التي والاستعارة به، أوالمشبه الشبه يلائم مما حلمتؤ الثالثة الاستعارة وأ0 
الثالث،المؤع من والتي مجئدة، مى نالثاني النؤع من والتي مرشحة، مى نالأول 
نئلئمة.سمى 

اهواص:

به.المث ثلاتم معها يكن U الثنشخه: الأ-مارة ( ١٧)
الث.ثلاثمم معها ذكن ما ^: ٢١الأتارة ( ١٨)
أديه المث ثلالمات من خلت ْا اشللئن: الاستعارة ( ١٩)

شثهاباّشفائها الاستعارة ٣ أن ثعد إلا أواكمد الترشح تعشن لا ( ٢٠)
قنسهولا تجندآ، اكسميجية هنسة مثى لا ولهذا أوحاليه، لففليه 

ئشحا.الكتان 

ئثلىI التمّريحية يي منالها معا، وتجريد ترثسح على تشتمل التي الاستعارة لمطلقة ١ الاستعارة نؤع من ( ١٦
يرهنأن نيل شبابه المرن نمق ت المكنية قي ومثالها الأسماع. لها فارتاحت ثمينة، براته بالدرر، الحطيب 

الكهولة•ويض\ر 



نموذج
.١^١١٠أزذز غازلت ^١ الشا أنفاس س أرى خلق )١( 

ل\1و\شم[نميت نلك إلى الدنيا من يوم ممرد فك_ر؛ اك د_،_لإن ف)٢( 
لفاتك.إر الطش شدد إز )٣( 

لال-؛ط[ممر ولا نجم لها بفيء لنا اجية نكل من نرمت ولمنة )٤( 
،]الطهميل[أ كماينه والندور نور انمس على ا مإئاف بك ا وحياناك فم)٥( 

الإجابة

لأنهامكتية اسعارة - الشمس »0لمخ س ئهب الش الرج وص ~ القبا٠ ٠ كلمة ني )١( 
تريتةهر الذي ارأنفاٌساا وهو لوازمه من حيء إليه ورمز به المه وحذف بإنسان شبهتإ 

ترشيح.اغازك١ وفي المكنية، 

كلأأن بجاعع بالعمود النوم رئيس سنه أصلية، تصري1حية استعارة *عمودا يي )٢( 
ثجريد•مبرأ غلك ُإر دفي *يهلك* والقرينة يحمل، 
،١^^' تصريحيه فالاسنحارة الغاية، إلى التهلنع يجا»ع بانملش الاشتياق سبه )٣( 

مطلمة.استعارة وص لقاتكا *إلى • والقرينه 

مجفناهرحناء والجامع بالمرض الظلمة نبهتا تبعية استعارة *مرصتا* في )٤( 
لهايضيء اما وفي نعية، تصريحيه فالامتعارة ، مرصت، المرض من اشتق ثم النتاحل، 

تجريد.قمرا ولا نجم 

الحسن،والجامع المساء، هنا به والمراد منه، الأبيض أو الزهر، )ه(الئؤرت 
ترثيح،الكم_ائم ذكر وفي تجريد، الحدور ذكر وفي، أصلية، تصريحيه فالامتعارة 

مطلقة.فالأستعارة 

المالة.الأص الربا:)١( 
الإبل.ت والعيس بالأزهار. الناس يحيا كما بها يحيا وأن بالسقيا لها يدعو ت لمحبوبته سقاك في )٢( 

الزمرة.غلاف ومي كمامة: جمع والكمالم 



iiiioAJومجرية  ifxtijAإلى الأسءارة تميم رتاُاع انان علم 

ن0>ريتات

بها:الذي الترشيح وعتن يأتي، فيما استعارة كل نوع محن 
]_[:الئة1ء المري تال )١( 
مطورها١نأ ئروح الننلور كآ0 صحانفأ الند؛_ع أيدي ت، كتبوند 
]\بذوآ;-امسأرأ؛ اح أنكلأكله اس أنلى ع> الدهن ا مإذا )٢( 

كافوري[:ذم ني انمشي ونال )٣( 
فدا العننمنى ا وم—وند معالبها عس مممر نواطين سانثآ ث

]الكا٠ل[:موس وصف ش آخر وقال )٤( 

أنصلمن أحنائه يحوله الجموع في بنطن والموت 
وحنوبأشمل من بنا محيط حابل كمذ الشبمس حنال رأيت )٥( 

]الطريل[ودهوب حنئؤ ني يلاحظنا اعب ءلنا0 والموت ا بهنروح 
]المط[:المشي وتال )٦( 

الهرمعلى اْ نوأليرهم نيه بثيتني نوم بال زمالأنى 

عال.شجر الرو؛ )١( 

غيرهم•إصابة إلى ينتقل ثم يآذاه، توا يصيب فهر العيس تكدير الدهر عادة إن ت يقول الصدر، الكلكل )٢( 
عنغنالوا مصر صادان إن ت يقول الأكل، كثرة من وثقل تخمة أحدته وتشم؛ الزيع، حارس ت الماحلور )٣( 

الشح.فوق أكلوا حتى بالأموال قنبثوا انمد 
الرماح.ت والنوار الميف، حديدة وهو ت نصل جمع الأئصلت )٤( 
شمال.جمع وأقتل* الصياد، فخ الحال* وكفة أشعتها، ت الثمس بحال المراد )٥( 
حاتع.أي! ساغب )٦( 
ونحنمتهلم، وثصرته الدهر حداتة ر جاؤوا المالفة الأمم س الزمان بتي إن •' يقول الشيخوحة، الهرم؛ )٧( 

يسرنا.ما عنده يبق فلم هرم و؛د أتتناه 



^^فءزوسممد؛وثط1ئ

لالسط[;تحام ام وتال )٧( 

وكفى< جي؛حدلف و أبهذا لبا نلت حجص عني منومي انت ن
نصاصآ.قل لكز فإف شبابك، ونث، تنثل أن حاذر ، ٨١

]الطؤيل[:الكتب، وصفه ني بعضهم وتال )٩( 
داونشهبا عيأم_وذ_ول نألئاء حيينهم يمز لا جلتاء ا نل

لالكا.ل[:نمام أبو وقال ( ١٠)
ينثمسُا؛حنى بكفيك لا ثيفن، والكفيتها للئثلوب ائنشيتك لما 

أبدأ.عنه يغل لن يعار فلأن ثلثلح ( ١١١
الإجابة

منبشيء إليه ورمز يه المشبه حذف، ثم ان بإنشبه الر؛ح، ني مكنية امتعاره ( ١١
ترشح.ت والطور والمحاتمج، كين،، وفي نرينة، للريح ؤإناتها *أيدي* وهو لوازمه 

منبشيء إليه ورمز به المشبه حذفح ثم بالجمل، شبه الدهر، في مكنية استعارة )٢( 
ترشح.»أناخ«: ذكر وفي للدهر، الكلأكل إنات، والقرينة الكلأكل، وهو لوازمه 
مهرادايت، سفيها ثبه أصلية؛ تصريحيه استعارة والثعالب، الثواطير مجن كل في ، ٣١

الدهاءيجاح الأشرار؛الثعالج، وثبه عليه. مثرف، هو ما على كل ولاية يجامع بالنواؤلتر 
فيهاشبهن، تبعية تمريحية استعارة *نامت،* ومح، ترشح' والعنانيدُ *يشمى لمحا والحيلة، 

الحق.لهللبه التحرك عدم يجاُع بالنوم العفله 

تمالنير، على التغلب، بقاتي؛جا»ع الموُتج فيها شبه المويثج. في مكنية استحارة ، ٤١
للمويتظ،الخعلر إثباتا والقرينة *يخهلر* وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز به المسه حذف، 

ترشح•والعوالى•' والأمل، الأجناد، ذكر وفي 

ء1ا0.من جزيء ال—،_! انتفى ( ١١



^^سممد؛و»ظس

بجاح؛المال، الشمس أشعة مها شبهتا حبال، ني أصلية تصريحيه امتعارة ره( 
اكفةذكر دفي الثمس، والقرينة للمثبه، به المشبه امتعير ثم والامتداد، الأست٠لالة 

ترشح.ت ينا، ثحيط حابل 
إسنادوالقرينه يإنسان، المومحت، فيها شبه مكنية استعارة الثاني الست، في 'المورت،ا وفي 

ترشح.الأخر والثعلر الموت، إلى والثنب، الظمأ 
المنبهحذف، ثم التغير، بجاع ان بإنالزمان فيها سه الزمان في مكنية استعارة )٦( 

الثبيتةذكر وفي للزمان، الأبناء إثبات والقرينة بنوء، وعر لوازمه من بشيء إليه ورمز به 
ترشيح•والهرم؛ 
كل،من الضرر حشية يعدوبجاح الهموم فيها شبهتا *عموم* في مكنية استعارة )٧( 

للهموم،النوم إبان والقرينة ُناما، وعر لوازمه من بثكاء إليه در*ّز به المشبه حذفا ثم 
ترشح.ت البيت، آحر إلى لهاُ وحملة 
اللهوفي الشباب، زمن لصاءة فيها شببتا تقتل، في تبعية تمريحية استعارة )٨( 

وهتلثهئضح بمعنى تقتل القتل من اشتق ثم السيئ، الأثر حصول ؛جاُع بالقتل، واللعب 
ترشح.الأحيرة؛ والجمالة شبابلتؤ، ونت، والقرينة صدى، 
الاستفادةبجا بالجناء الكتب فها 'بهتا جلساء في أصلية تصريحيه استعارة )٩( 

عيباومأمونون والباء، لانمذحديثهم، وفي للمنبه، به استعيرالمشبه ثم كل، من 
ؤرسح.■ ومهدا 

باليفا؛جا*عالممدوح شبه انتضيتالث،. في المخاطي، كاف، في مكنية الاستعارة ( ١٠)
والقرينةانثضى، وعر لوازمه من بشيء إليه ورمز به المشبه فخ حن. لم الغير، ؤإحافة النح 

ترشح.الثاني والثعلر الأنتضاء. ذكر 

جراءمن الدم من الشخهى يصل ما فيها شبه تلطخ، في تبعية تصريحيه استعارة ( ١١)
وصلبمعنى تلعلخ التلعلخ من اشتق ثم والاشمئزاز، النفور ؛جا*ع بالتلْلح، السيئ فعله 
ترشح.ت أبل،أاا عنه يغل *لن ذكر وفي ، *بعار® والقرينة إليه، الذم 









ك،ي؛رسممد؛رط،غغ

اJننى،وليث وغمامة، وتخر، ندر، من ين؛ في أصلية مريحية امتعارة )٢( 
يه.المثيه أو المشبه يلائم يما اقترانها لمدم ومطلقة، النداء، والقرينة وحمام، 
منشيء وذكر - ان الإنومحو - به المثيه لممحدف مكنية استعارة *المال* في )٣( 
ملائممن لخالو،يا مهللمه، ومحي للمال، العبوس إسات والقرينة *ءاس*، ومحو لوازمه 
يه.المه أو المه 

والعذابالضلاله احتيارعم نبه فقد تبعية؛ مريحية امحتعارة *انثروا* في )٤( 
الاشتراءمن واشتق شيء، على المحمول دجا«ع بالاشتراء، والمعفن٠ الهدى وو1\كهلإأ 

يه.أوالمشبه الشبه ملأتم س لخلومحا مظالقة وكانت، احتاروا، يمعنى اشتروا 
وثنخربالجبال، الضخمة المنن فيها شبهتا *جبالا* في أصلية تصريحيه استعارة )٥( 
يه.أوالشبه الشبه يلأتم نيء ذكر لدم منللقة وكانت، نريتة، الناب 
سيشيء إليه ورمز به المشبه وحيف، بطاترة شبه فقد مكنية استعارة *الخير* في )٦( 

مهللقة.الاستعارة كانت، ^١!؛، يه، والشبه للشبه يصالح المدينة* وُفي طار، ومحو لوازمه 
إليهورمز به المشبه وحذف، بإنسان الملير فيها شبه مكنية، استعارة *العلير* في )٧( 

تجريد،الأغصان فوق ذكر وفي ترشيح، *أنشودته* ذكر وفي عش، ومحو لوازمه من بثيء 
معللقة.الاستعارة كانت، لدللئ، 

استعيرنم بها الحناء المرأة شبهت، فقد *الشمس*، في أصلية تصريحيه استعارة )٨( 
أوالمشبه يلائم شيء ذكر لدم معللتة ومحي حدرمحا، من والقرينة للمشبه، به الشبه 
به.الشبه 

إليهورمر به الشبه وحذف، بقائد، الدحر فيها شبه مكنية، اسننعارة *الدحر* في )٩( 

ولياليه*أيامه *من ذكر وفي ترثيح، *بجيش* ذكر دفي يهجم، ومحو لوازمه من بشيء 
مهللقة.الاستعارة كانت، لدللث، تجريد، 



نi٠راطارمجردة رثحة إلى الامحمارة تميم الهازعلم 

أوإطلاق؛أوتجريد ترشح من بها دما الأنة الاستعارات بض 
]اعال[:انمي قال )١( 

محولارالحدود ه بئزيد مطت رحيلا الغبيعل عزم إن الخد في 

]الكامل[;لصاد! يعتنر الئهامي تال )٢( 
ارهنوجه عت رقبا نكأيمنمائلي كتم رمت ند لي ب ذنلا 

لاوبءل[تالييح ني أيوتمام تال )٣( 

siiإمحاد الجزبرء ال ن ij بش-مرآام لبرق الما إذا نداء شيعوا م هل
لالرع[ت، ااذ٠م١ يونف اللين بمد وقال )٤( 

منه؛؛،صدا اني عالا بهنجلمو روصة ى إلاح صا ينلم 
كميفي رهابضحك وزهي لذيرفي ثعابهميني

لالخمف[تالمعتز ابن قال )٠( 

ارلى؟اضللأسلضوفكنالتياءضالأر ئرىسةاتمام
ت]الخفيف[ ، حميدربن معد قال )٦( 

لدوريغ يفنونى ا مإذا فيلا لادة زيالباليد ومد 

الخزن.سبب اضر؛ وزوال الشحوب منا والمراد؛٠ الهدب، والمحول؛ المعاقر، الريق الخلخد؛ )١( 
الرنا•صدف( من ينمنم إذا نداء امللوا دالمعس؛ مم•، متغلرأ إل ئثلر ارق،؛ لثام الجدب، الإمحال؛ )٢( 
ناتيالمنولمأ ءدب4 الشعر مهل وكان المالك،، صْمر  ٠٠٢٧٠م بالشام السء.دين الشعراء عن رم 

>،.٦٨)•ط ُتوفى اللغية، 

الخنين.التمج، الماتي؛ )٤( 
ازدمارماؤالرياض بشكر والمراد إلخ؟ ترى اما اي؛ محأ.ُف، اسقهام المت، ؛ي ( ٠١
رماتل،ديوان العامي المتعمر وتلدء ريعأ، ايي ابن منحى يه نما الشعر، ريق وشاعر مترمل كاتب ، ٦١

رتوفيصة)«0سا



^و؛إرلمس؛رىمد؛وطلقت

رذرعأ صمغ جل زارني )٧( 
ا.الصثا١٢عند النفس فطام وأسى الهوى، عند الرأي جولة أشد ما آعرابي• قال، ، ٨١
يابهم-ثن كأنها الغمة ينوا لقد رأيتهم فقال،ت يرمك بثي أعراثي للصف، ، ٩١

الإجابة

الماء،نرول بجا،ع بالمهلر الدمؤع فيها نبهت، أصليت مريحية امنعارة امطرا في )١( 
لأناالمحولاترشيح، ذكر وفي ذكر٠االخدوداتجريد، وفي الخدا، افي والقرينة 

مطلقة.فالاسعارة العلر، احتباس من تحصل المحل 

بنيءإليه ورمز يه المنبه وحيف بامرأة النهار فيها شبه مكنية، استعارة ارنهارا في )٢( 
يلائملأنه ترشيح ذكرابرقعت،٠ وفي للنهارقرينة، الوجه ؤإنالتاوهوالوجه، لوازمه من 

مرشحة.فالامتعارة يه، المنبه 

البرق،بثيم الممدوح من انمناء طالب شبه *شيمواُ في تبعية تصريحيه استعارة )٣( 
ارناراْاا،والقرينة اطلبوا، بمعنى شيموا الشيم من اشتق ثم للعلر، انت3لارأ إليه التaلني أي 

ترشيح.ت يسمُا لم البرق ما ُإذا لمح، 
ورمزبه الشبه وحال.ف يصدأ، بمعدن الهم فيها شبه مكنية، استعارة اهمه' في )٤( 

وفيتجريد، ُالعازا* وذكر للهم، الصدأ إثبات والقرينة صدأ، وعو لوازمه من بثي إليه 
معللمة.فالامتعارة ترشح، ايجلوا 

إليهورمز به المشبه حيف نم بإنسان النسيم فيها شبه مكنية، استعارة ارالنسيما وفي 
مرشحة.مكنية فالامتعارة به، للشبه ملائم الذل وذكر يعثر، وعو لوازمه من بشيء 

الكمكان ولما للنهر، الضحلئ، إنبات والقرينة أيضا، مكنية استعارة ازعرعا* وفي 
,مرشحة الامتعارة كانت، — الإنسان وعر — به للشبه ملأتما 

وترديده.ألكلام كثرة والثرثرة ، مخلصا منه يجد ولم عله ءلا؛ته صعمث،ا ت ذرعا به صاق ( ١ ) 
الملإرسواكوة.الصا:)٢( 



^^ميهيطلمة

إليهورمز يه المشبه حذف ثم ان ،إنشبهت فقد مكنية، استعارة ه\ذرو\ضه في )٥( 
مجردة.فالاّسعا'رة تجريد، الأمطار وذكر القرينة، هر الني شكر، وهو لوازمه من بشيء 

سبيلعلى للشبه به الشبه استعير نم الحسن، بجا*ع بالبال.ر ال>حيووة شبهتا )٦( 
تجريد.والوفاء الزيادة ذكر وفى اوعدا، والقرينة الأصلية، الممريحية الامنقاره 

والقرينةبالجبل، الثقيل الرجل شبه فقد أصلية، تصريحيه استعارة اجيل* في )٧( 
مجردة.الاستعارة كانت، للرحل ملأتمة الثرثرة كانتح ولما زارني؛ 

إليهورمز به الشبه ف وحنؤ بفارس الرأي فتها شبه مكنية، استعارة االرأي٠ في - أ )٨( 
فالامتعارة، به والشبه المشه من كلأ يلائم والهوى الجولة؛ وهو لوازمه .ن بشيء 

م3للقة.

بجا•عبالف3لام شهواتها عن النفس كح شبه أصلية، تصريحيه استعارة ا افهتام في - ُبا 
ذكروفى النفس، والقرينة ه، للبه المه استعر يم كل، في المحبوب، اليء ترل 

مرشحة.فالامتعارة ترشح، ت الجهل إلى الميل به يراد الذي ®الصبا® 

إليهورمز به المشبه ف حن. نم صاحبه، يستر كلأ أن بجاح بثوب النعمة شبهتا )٩( 
ترشيح؛ثنابهم* س *كأنها ت نوله وفى مكسة، فالأسعاره ا، •اللبس وهو لوازمه من بشيء 

به.للمثسمه الثياب لملأءمة 

مجردة؛ومرة مرشحة محثة الأتية الأّتعاراُت، اجعل 

تصاحباولا الإحوان، بمودة تعشتا ولا الهليش، وراء ئجر ولا الرياء، تلبى لا 
هذهفي دائما النور ائبع بل ،، ؛سرابأ - الأمور في ننلريته إذا — تنخلع ولا الشر، 
غيرفتجمل الدهر، حاربالث، ؤإذا يائي. غين فقم غثر؛تج ؤإذا الفللأم، واجتنبح ، الدنيا 

عاس•

ماء.كأنه النهايّ ممج تراه ما 
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لهمناجذته أدى اكر إذا ثوم 
ووحدانازرافات إل، طاروا 
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دوات4من فلمه ثرب إذا الناس أكتب فلأن 

يعيدمن التحيت يودون ٍإ 

بابالإيوان ص قمر إلى .١ 

ء.

.آ-

أثأح

شيبهيك رأت إن المنايا وأرى 
المتواتنيلها مرعى جعلتك 

بمنيهم^نبمت مما الينئ ألئثق أئ-سلأ ؤأ 



اكمثيليةالأستعاره )٥( 
الإك:

غابه.متح اللث وحن ننا؛ه، إر الئيث عاد )١( 
.مغر( يعد وطه )لمجاعدعادإلى 

المتمقال )٢( 

رلألأالالماء به م—را نجد ربض نر مئم ذا اك نومن 
الرائع(.الشعر لمهم الدوى لم رلمن 

حطيب.كل* حهيزْ»ود ثطنت )٣( 
الثمل(.بالقول يأتي )لن 

البحث:

أمدتنزل ولم ترابه، إلى حميقى صيف بمو لم وخه إلى المامل الرحل عاد حينما 
نياممماله فيكون حقشه، في يستعمل لم عيين من تركب كل ؤإذأ عرينه، إلى حمقي 

ترى،يا الحالين بين الملأتة فما حالثأ، والقرينة مجازأ، ييوء إلى المامل الرحل عودة 
فإنالمشابهة، الملاقة تزابه؟ إلى اليف دجهمع وحال، وشه، إلى الغريسا رجهمع حال، 
وطنهإلى رجوعه ثم الأمور، في ماصيا مجدأ عاملا الأوطان عن نزح الأى الرحل حال 
عادبالنصر ظفر إذا حتى والجلاد للمحرب اّ~ا، الذي الميف حال تشبه الكد، طول بعد 
غابه*•منع اللين، *وحل"  '•في يقال ذللئ، ومثل غمده، إلى 

إذافمه في بمرارة يصاب الذي المريض أن على الحقيقي وصعه يدل المتنبي وبيت 
يعيبونفيمن استعمله بل المعنى هذا في ستعمله يلم ولكنه ٠^١. وحد* انموب الما؛ مرب 
قرينتهمجاز التركيب فهذا الأدبي؛ إدراكهم في وصعم، الشعري. ذوقهم في لميب شعره 

المريضحال به والشبه بدمه، النولمين حال عنا والمشبه المشابية. وعلأنه حالثة، 
*آا.الزلال الماء يجد الذي 

بينالملح في والخهiابة للتشاور احتمعوا قوما أن أصله عربي، مثن الثالث، والمثال 





انملأالاّمارة وانحاز: ا-كس ايانعلم 

يهالمنبه على الدال التركيب استعير ثم مثمر، عير عملا نعمل منهما كلأ أف دجا«ع 
٠حاليه والقرينة ١لتمثيلية، الامتعارة مميل على للمشبه 

د0مينأت

حمةفي الاستعارة أجر ثم الأتية، التراكيب مجن لكل منبها تجعلها حالأ افرض 
تراكيب:

العنب.الشوك من ثجتى لا إك )١( 
زناد.في طح أن )٢( 
الخنازير.أط،( الدر تنم لا )٣( 
بارئ.حديد فى ئضرب أث )٤( 

أماس•بغثر نمورأ ض ص )٥( 
،.سنة؛ صارم لكل )٦( 
مرتتن•جخر من المؤمن بليغ لا )٨( 

الزحام.كثير )ا،(المورئاس 
)اأ(اءقلهاوتوكله،.

٣)

٤)

٥)

٦)

٧)

٨)

٩)

(٢٠)

(٢١)

٠الأمد عريسه فى الصيد يبتغى 
باربها•القوس أحن• 

ورم.يا اسنمنن، 
الدلأءبفي ذلزك ألق 

بايدبهم•يوئهم يخربون 
ملح. Jbبالحل الحديد إل 

لأتدللممثور

■لكوما؛م؛ 
،الثواiا١٧استقل الم> ضد ونن 

وّوةكيالةلبن.أخشنا (٢٢)ررعت.ما تحض. أث ( ١٢)

الأط.مأوى ت )١(
السيف.ةْي عدم النيوة: )٢( 

تجح  ٢٣)
الناثة.ورمحي الفخ، رالنثت سره، ز بمرض المصاب المصدورت )٤( 
عثرتبم.كأوةالجو1دت )٥( 

ضتتوكل ثم بلامهال تتركهااعاأن عرالد، تركل ميعانم أي: المائت، كلى اعبلهاسرد في الضمم )٦( 
يجوز.فلا حنتلها، في اه 

المعرة.الأنهار الوام: )٧( 
الكيل.سص ام والكيلة: الثمر، رديء الحثم،: )٨( 



٣

الإجابة

تمشبها لتكون مرض الي الحال )أ( 
الجزاء.حن ؤيتفلن إليك ء ني من 
نله.يممدر أمر ني يلح من 
•به يعمل لا لمن أو يفهمه لا لمن النصح يقدم من 
محالة.لا هلاكه فيه مكان أو أمر نى ينفه يخاؤلر من 

له.أهل هو من يشعله المنصب 

نواله.في ميع بخل ثثر بغؤ يخر من 
صاؤ0بيعير شيء طلب ش ييح من 

هبالتها.تحميل ثبل العالية العلوم يمر>س من 

يهفو•الرأي سديد الحاذّم الرجل 
إليه.يعود فلا حطنه من فيستفيد مرة يخش لرجل ا( 

وظئانه٠رواره تكر العالم أو لكريم ا( 
الامتحان.نيجة في افه على الاعتماد ثم الدرس في لاجتهاد ا( 

الامتحان.في نيخيب العام طوال يكنل لتلميله ا( 

برأ.ع ينلنه كان ما ينال المقدم فلعل ثقة، في العاملين *ع العمل على لإقدام اا 
هلاكه.ذلك ش فيكون الطيب أمر يعصى لمريض ا( 

ونمها.لوما منه أشد هو مجن عليه افه ينااهل لقيه اا 

العيظ..وكظم الصبر طول بعد ه نففي بما يفيض لمغيظ ا( 

يرب.هل. دروسه في المجد الذكي لتلميذ ا( 

وعلما.معرفه دونه من ؤيترك يقصد لعالم ا( 

قليلا.أجرأ ؤيعظى يهاف العامل '( 



^^؛|كييغ

الأولى:الخسة التراكب ض الأتارات إجراء )ب( 

أنيييع الشرك تزنغ س بحال الجزاء حس ؤينتظر إليك سيء من حال نبهت را، 
المشبهعلى الدال اكركيب امتمر ثم يكون، لا فيما يئلمع كلأ أن بجاعع بما، منه يجتي 

حالية.والقرية اكميلية، الأسعاره مبيل عر للشبه به 

أنبجاع بارد، رماد في ينفخ من بحال ئيله يتعنر أمر ني بيح من حال شهتا )٢( 
بهالشبه على الدال اكركيب اسعير ثم مقصده، على عمله من يحمل لا ا منهكلأ 

حالية.والقرينة التمثيلية، الاستعارة سيل عر للشبه 

الدرينثر من بحال به يعمل لا أولمن يفهمه لا لن النمح يقدم من حال شهتج )٣( 
التركب،استعير ثم إليه، القي الدي النفيس بالثيء ينضر لا كلأ أن بجا*ع الخنانير، أمام 

حالية.والقرينة التمثيلية، الاستعارة سيل على للشبه به الشبه على الدال 

بمللتحمن بحال محالة لا ملاكه فيه مكان أو أمر ر بنمه يخامحلر من حال شبهت، )٤( 
استعيرثم الحنق، للضرر شه يعرض منهما كلأ أن يجامع الأسد، مأوى ني الصيد 

حالية.والقرينة التمثيلية، الاستعارة سيل على للمشبه يه الشبه على الدال التركب، 

يجامعياؤيها، أحدما القوس يحال له هوأعل من يشغله النصب، حال سهتج ره( 
سبيلعلى للمشبه به المشبه على الدال التركيب، استعير ثم إليه، أسند لل أهل كلأ أن 

حالية.والقرينة التمثيلية، الامتعارة 

وأجرما:الأنة الأستعارامتج من استعارة كل نؤع بين 
]الببل[:ايثتم قال )١( 

،والمم؛ الأحجار في المدق وأعوز عدة في اْ ش—لتا غاء الرغغاض 
]١^١>[:البحتري تال )٢( 

و_يسج،رىثدالال إعميه فتئن ماد لى عرم الجرح ما إذا 

صزوتث.واعوز: الوعد، واليد؛: ونغص، ض ءاضاJاء؛ )١( 
وعوي-املح المح؛ دم ، ٢١



الشاعروقال )٣( 

يهدم؟وعيرك بنيه ئكنيغ إدا ئمامه يوما ان البنيلغ يبمتم^ 
٦[.نحت; ]I1U ه أكلت آلممل ؤآهيُا تحارت وتال )٤( 

[.٩٩]امف: ■هتذاه قنإ4لم ض j ومحع ثؤ ؤ إمغ بجمن تمء )ه(وقالممار: 
زب[:^٧١، ٧١وتال )٦( 

تيمحام'امحضاسمرم
وق١لآحرلالوام[:)٧( 

البلاديم لتالسي ءسهون يحرمحيآ ر بغيالبلاد ملك ومن 

رiاللالطول[;)٨( 

يامارصاليرع نقم حض اللجل دجى ودجونبم أحنابهم م هلاءت أمح
]!_[:الشامر وتال )٩( 

النهتر٤؛بغله لم الحناء حطب ومن 
)•ا(وقالادتملاسل[:

؛العفا فوق نام الأفاعي _1_ اثمى إذا مثن ث إيي فيك إل
غجرص.إر الممر سع أتت ( ١١)

ُرا(

(٦)

صيرني الفمل شعن ينام شعرء الحديثة، الشعرية اوأامة لواء حامل البارودي، ساس محمود محو )١( 
(.٠٠١٣٢٢)سة مات انماس، انمر 

اسل.مح:يماس،وافشل:)٢( 
ثمأ.به أوجد الشيء٠ وثقب ملك، م صمه الجنع* وتنظيم الخرر، الجنع٠ رم 
يامظآ.يجيء لم ث أي المهر ينبه لم رإآ 
الذل،على محجر الهلاك س حاف ممزإذا لت فإني م،ءني، يمول؛ ض، أي: إليك )٥( 

ءداو1.أطول فكانت لسعها تكرر تقتل لم إذا لأنها لليل مثلا والعقارب واحدة، دفعة تقتل لأنها للهلاك 
نمر>ا.تشتهربكثرة باليمن فرية مجرت )٦( 



التي]_[:)مأا(وئال 
والجداالتبثم تحسي ا مويفتل ا قنوالالموارم اد مالله وتحبي 

:الدولأ]الطول[ ث وئاليخاطب ( ١٣)

اصلمهعنر-انولأبولأفهئنمدأ لجي الذي ئث الأنها ألا 
الكلاب.نباخ الحاث يئئ لا ١( )٤ 

،.خ1هأمن لإ المش نحمد لا ( ١٥)
جللمل٣،لاسوبلالة ليس وهو عه بجالمي صغيه أظفاز ثئث رجم وذي ( ١٦)

ذائارن.الخاة تعدم لا ( ١٧)
[.١٢٦]الأءراف: سد؛ثه ومبما ئلتا أئ ( ١٨)

الإجابة

لوازمهمن بشيء إليه ورمر به المشبه وحذف بماء ئبه الرفاء، قي مكية الاسعاره )١( 
ومص(.قذ إذا الماء، غاض )أقالت غاض، وهو 

يزاللا والحقد - غيره يصالح من حال شبهتر ت مثلا فيقال تمثيلية، الاستعارة )٢( 
الأثرعودة يجامع فساد، من يه مما ينفلم، أن فبل يلتتم الجرح بحال - هالوبهما في كامنا 

حالية.والقرينة للمشثه، يه المشبه على الدال التركيب استعير ثم كل، ش المؤلم 
غيرهثم الإصلاح يبدأ المصلح حال ثبهت، مثلا؛ فيقال تمثيلية، الاستعارة )٣( 

النيانيحال غيره، إلى الإصلاح يب أن كراهة أو ه بنماعتدادأ الأود عمله ما يبهلل 
فىالغاية إلى الوصول عدم بمجامع يهدمه، من جاء التمام على أوشك إذا حض به ينهص 

حالية.والقرينة للمشبه، يه المشبه على اكال التركيب، استعير ثم كل، 

الأعداء،غنائم له تجمع والرماح السوق أن أي* الطاء، • والجدا الرماح، ت والقنا اليوفح، الصرارم! )١( 
حماأت.ما يفرق والكرم 

القتال.بضروب جاهلا أو حيانا حامله يكون فقد له، حامل كل يحمد لا السيف أن ت أي )٢( 
الحقد.الضغن )٣( 

العيب.ادوام ( ٤ ) 





لمعهافي التي العقارب إلى الموت لدغتها يي التي الأنس من نفث من بحال الممص 
اصتمرثم دائم، عذاب إلى مرح موت ُن الفرار بجاُع الأليم' والعذاب العلؤيل الألم 

حالية.والقرينة للمشيه، يه المشبه على الدال التركيب 

المالمإلى مثلا ألفه كتابا نهدي من حال نيه شبهت تمثيل، تشبيه الكلام ني ( ١١)
تمرعا(بكثرة تشتهر بلدة )وعي عجر' إلى تمرأ بمعث محن بحال العلم، بهذا المختص 

كئ.ني مصدره إلى الشيء إهداء بمجامع 
الغنائممن المال جلب شبه ؤيقثل" اتحيي ني تعية تمريحية امتعارة البيت، ني ( ١٢)

نمكل، ني الإزالة بمجامع بالقتل المال إنفاق وثبه كل، في الإيجاد بجامع بالإحياء، 
والقرينةؤيقتل، تحيي منه واشتق للمشبه، به المشبه على الدال اللقفل كليهما في استعير 

والجدا.التبسم الثانية وفي الموارم، الأولى في 
أنيجامع ين، بالالدولة سيفط شبه راالميف،اا، في أصلية تصريحيه استعارة ( ١٣)

ترشيح.مغ٠اJأ٠ اوليس الند.اء، والقرينة ؤيقي، يرم، كليهما 
بذمهصيره فلا العغليم الرجل ذم من يكثر من حال شبهت تمثيلية، الاستعارة ( ١٤)

ل١^١ التركيب، استعير ثم ، نصاوْ يبلمر لا كليهما أن ؛جا«ع سحابا، تتح الكلاب بحال 
حالية.والقرينة للمشبه، به المشبه على 

وءبالمنصب ندر فيتم^هل منصبا Jتمالد مجن حال 'بهت ، ليه يمعاره الام( ١ )٥ 

استعيرثم الميئ، التأثير يجامع استعماله، يحن فلا سيفأ يحمل الجبان بحال أعماله، 
حالية.والقرينة للمشبه، يه الشبه على الدال التركيب، 

مصدركليهما أن ؛جا«ع مفترس يحيوان الصغن سبه ®ضغنه® في مكنية استعارة ( ١ )٦ 
القرينة.هو الال.ى الأفنافر وهوتقليم لوازمه من بشيء إليه ورمز به المشبه حذف، ثم الغدر، 

هنفتضعف، الأخلاق بكمال المعروف، الرجل حال ثبهت، تمثيلية، الاستعارة ( ١٧)
الدالالتركيب، استعير ثم الجمال، تنافي صفة ها الحسناء المرأة يحال أحيانا، فيزل 
.حالية والقرينة للمثبه، به المشبه على 



يتجية

إليهورمز يه الممسه ف حومم يالماء الصبر ثبه ، ٠ ٠صبرا في مكنية الاستعارة ا ١ ^٨ 
القرية.م الن.ي وص»أزغ« لوازمه من بثيء 

(r)
أحرىحال وفرض المشبه بحذف تمثياليه اصتعارات الأنة الضمنية التشبيهات احعل 

مشهةتجعلها متاسبة 

)>(ئلالتملس[:

ئحابالغير من مواطن برد ومن ذاك ل أعإلا أرج م ول
]الضيل[الكواكب بعض الثمي فإ0 نغارأ م ميأنك الأملاك تزعم إن ف)٢( 

]!_[:وقال )٣( 

رحلعن يغنيسك ما التدر ئللممة في ثه سمعتح سينا ولمع ئراْ ما حذ 
)٤(وقاللاJط[:

الالع_الم؛لأجنا ا صحب ما وريعواننه محمود عتنك لمذ 
لال>لويل[تقوتا يجد يكاد لا دريم< في يعضهم وتال )٠( 

م_عو>ّ_،أص الفتيان فتى ؤنثكو وبنلنة آ كثلقوم الئيم لأيشكو 
٢٤٠حد؛؟عين الأرض اني وبحديجأ قفرأ منكة حول ا ععدا ر لأم

الإجابة

.؛* JJajالثحاتب عير من مواطن يرد *من )١( 
الطريهللب من بحال غيره ؤيترك أستاذ حير اللم لتلقي يختار المتعلم حال سبهن 

•كل في مصدره من الثيء طلب بجا"ع غيرها، من يرجوء ولا المحاب من 

محله.غير م رجائي أضع لم أني أعالم وأنا b منك رجونه لما أهل أنت ت يتول ماهلر، جمع • الراّلر را، 
السحاب.غير من المهلر يرجو كمن غالت 

تزحل عن بنوره متغني ١ الدر له ظهر من فإن أجداده؛ ثرف من به سمعت ما واترك منه، تراه بما امدحه )٢( 
ض-بمد نجم دم 

الجوع.غوب: والاسام، س الثديي الأملأ، والملة: الكفل )٣( 
فيه.حب لا المكان والجاJ٠س،ت النبات. من حاليا مقفرأ؛ )٤( 



^^؛يييغ

الكواكب*.بعض الشص ، ١١٠)٢( 

جمحتفضل الشص بحال منهم، أنه •ع أمرته رجال جميع بمقل الرجل حال شبهت 
حاصة.بصفة والانفراد العامة الصفة ش الاشتراك بجاح ها، جنمن أنها مع الكواكب، 

•رحل* عن نميلئ، ما المدر طلعة *في )٣( 
نيالمختصرات عن العلوم من علم في الجامع بالكتاب، يتغنى لب، ا حال ثبها 

الكواكب،،من حفي عما الحث، عن بنوره متغني المدر له بملهر من بحال العلم، هذا 
الحمر.عن بالجلل الاكتفاء يجامع 

بالعلل*.الأجسام صمتا ®وربما )٤( 
المجازفة،هذه مغبة عليه الناس فيخشى شجاعة في برأيه يصؤح ص حال شجهتإ 

يمابجالجم يحال عنائه، مكانته وترفر رئيسه عين في تكره الشجاعة هذه ولكن 
متوقعا.يكن لم حيرأ أنج كليهما أن يجامع وقوة، مناعة فيكسا بالحمى 

خاوي_،من الأرض اني وبأ بخدبستا ث خول ا معذا لأمر )٥( 
الكتبييهجرون شرائها على الماص بمبل الأمالسب، المتحعلة الكتب، حال شبهت، 

البلادمن غيرها وترى مكان، أقدس لص مقفرة تراها حولها، وما مكة بحال المافعة، 
الحياة.عاوْ في حنله ينال لا ند الأشياء حير أن بجاسمر حصبا، 

مشبهةتجعلها متاسة حال بذكر صمنيه تشبيهات الأتية التمثيلية الاستعارات اجعل 
استعارة:كل فبل 

أولأرا،.ؤيكوف رنيدأ يمشي )١( 
الغنيمة؛الإيايهل٢،.من رضيث، )٢( 

وتحترق٠للناص تفيء أنت، )٣( 

ردءآّتؤدة حاحتم؛ي يل.رك للرجل ضرب )١( 
بالملامة.القط٠،؛ عند يضرب، مثل )٢( 



ثامأ.ايوث زى أن داة باك كفى )٤( 
)ه(وسامحئ3فىامحضا/

إبربن الشهد ئون د ولا )٦( 

،•صرم غتر *ي يتح هر رص 
بعيربلا تحدو أنت )٨( 

الإجابة

الماسفن عجيبا وليس رفانه، على )ذو بجده ولكنه الفهم بطيء الءلالب هدا )١( 
أولا*.ؤيكوف رؤيدأ نمشي *ن 

منارصيث فقد منه نجوت فإذا نوالك، في يعلمح كان من نوال في ظبعت )٢( 
يالإياب٠.العنيمة 

تفيء٠فآث الفقر ألوان ثقامي وأنت المناص، أسمى إلى ؛علك، الماس ثري )٣( 
وثحترق*.للناس 

شافيا*.الموت تزى أن داء ك *فكفى اللتم امتجداء إلى الحاحأن ذفنتلث، )٤( 
فيالتكحل *فلمز بيع ولا التكلف،، أثر الناس فيه فيزى طعه بغير فلأن ؛~فلاهر )٥( 
كالكحل*.العينين 

اشحل*•إبر س الشهد دول بد *ولا الألأم، على فليصر الملم طلب من )٦( 
فيارفهوتتمخ عجب ولا فرمه، أجهد كيفما باق الفي يفوز لن الفارس هدا إن )٧( 

صرم®•نجر 
بعيرا.بلا ثحدو *فأنت، يفهمه لا لن الشعر تنشد إنلث، )٨( 

لكلمطؤع.الممؤخ لٍس أي: حلقة، الجنون سواد والكحل: العن؛ ر الكحل ونحع التكحل: ؛١( 
الشهد)٢( 

القزم)٣( 
الحدو)٤( 

سفاكهدلإملإلمضقاسنيالحل.شومحها،قول: ؤامءالمحل: شمعها، ني العل 

لها.والخاء الإل سوق 



*نوعيا ومحن الأسعار؛ أجر ثم يو، نيها حالأتستشهد الأنة الأبيات من بيت لكل اذكر 
)ا(ةاوالمي

تمدافيما الئرمحام ثصثذه باز0 للمد الفنء_ام نجعل رمن 
تالمحاذر؛افرام لها بكرن أن ؤيوشك اد نوميض اد رمالحنل أرى )٢( 
]ابسطإ[رلجا ء-نة عن زلنا علا فمن الخطومرصعها مل لرحلك فدن )٣( 

الخض)؛(وقال 

بقريبا هلآبى بأن ويجهد صوءها الئمز يحني من نم، وفي 
]البسيط[:الوصيري وتال )٠( 

نقممن الماء طعم المم ؤينكر رمد من الشمس صرء العين منكر ند 
]الوام[:المي وتال )٦( 

لحودالبي يمر ا من أبفا اينالمخوص تى فالامحاد إذا 
لالخفف[:وتال )٧( 

مولالشمدار ده نعذي الكا اينمالدار تلْ نءوذي الا م

الأسد-صيده أن يأس لم يه بميل بازأ الأمحد اتخذ من ت يتول الأصد، الهرغامت )١( 
الحطب-النار؛ي اشتعال والضرام: لمعانها، النار؛ ررميض ممج4اينافين، الحلل: )٢( 
نلد-قط■ددأج: اسلة، والغدة: تدم، مها تبت لا ام الياء الأرض الزلق: )٣( 
*يمد للثمس؛ننلتر يأتي أن يريد بمن حادء ؤيمئل يالثمي، ممدوحه الثامر بمال الميل، الضريّ،: )٤( 

الحال._، 119قي ه تفيجهل- لأنه ، دائم تعب 
وال—مم؛تجهل، تكر: ره( 
لأنهالفر من يسعه لا الرحل أن يريد الرحول، يبال لم الحرب معارك حرض الإنسان تعري إذا يقول: )٦( 

ذلك.من أسد هو L متعود 
باللهو.ينتغل ين بالحروب يئتغل من لمي أي: الخم، اشول: )٧( 



ص(تالمحترملأاالال>ل[:
اسعلتما أعراضنا من لمزة مخامر داء غير ا نمريأ ثمني

لألكا4لآبرح؛، L سلامة طول أبشر بر;ما بثل أن ٣، الفرزدى زعم )٩( 
]انمتارب[ينورا أن محومدة النار على مرحل ني اء ليبد ولا ( ١٠)

]الوافر[>اواإا، فالت ما النول فإف أ سدنوغحدام الت قإذا ١( )١ 
]الضل[كل انها وحتى كلأئ نزالها بس يا حئى نزك لقد ١( )٢ 

الإجابة

التاجرهذا حال شبهته واغتاله، ينهيه عليه لثشرن دكانه في عاملا احتار ناجت )١( 
المرسوء بجا*ع الصيد، من افترس فيما فافترسه للصيد وسيلة الأمد اتخذ من بحال 

بهالمشبه على الدال التركيب، استعير نم الشر، على ملح مما الخير ورجاء ستخدم بما 
حالية.والقرينة التمثيلية، الامتعارء سبيل على للمثبه 

الأثارهدء بروز حال شبهت، ءلاهرى، هدوء أثناء في تبدو الخلاف، أو الفتنة )٢(آثار 
الشيءوجود بجاُع الرماد، ثنايا بين من يظهر النار بصيص بحال الهدوء هدا اثناء في 

بهالمشبه على الدال التركيب، واستعير أهمل، إذا اشتداده ثم حماته من الرغم على 
*حاليه والقرتنة لية، المالامتعارة مبل على للمه 

فرغاب يرف إران مطر، فازيرى عروان بن لك يرهمدالوفد الحجاز، امل منهورس شاعربم )١( 
ها. ١٠٥صة),دنة بالمالنوش حه، في عفيفا وكان كبرة، جمل بت مر؛ وأخبار•.ع ٠ مجله 

غيرهينا كونه حال لها يحل أعراضنا تال، من عزة استحالته محا ان أي: المستتر، النمفين المغامرت الداء )٢( 
ان.داءولا لها ننب، 

ماتومنامه، مهاحاة حرير وبين بينه وكان الألفاخد. فخامة شعر، على تغيب، غالب،. بن نثام فرام، ابو هو )٣، 
اما. ١٠)ط 

فيه.ما والهزؤ؛الفرزدق، الحرية من المت، وني رحل، اّم َبع؛ )٤، 
النير.ال>خل: )ه( 
الحدس.صاوؤر اشتهرت العرب من امرأة حدام; )٦( 
شراءها،أراد اصها؛ ومح٠عككن، ت راوكنى ، للشأ، والضمير حمها، ونحفط ضعفت، ت أي ت هزلتؤ )٧( 

مال.له يق لم .ن والننبى: 



بحالالحال هذه شبهت والإيجاز، والتفكير التروي فيها يجب العئلماء مخاطبة )٣( 

وتجنبالحيظة بجا*ع رفعها، فبل ندمه موضع في يتبصر فإنه مثلا الظلام في تمشي من 
التمثيالية،الاستعارة سبيل على للمثبه يه المنبه على الدال التركيب استعير ثم الخهلر، 
حالية.والقرينة 

هذهشبهت دونه، هم بمن اواته بمتعحقيره في والئعي العفليم الرحل معاداة )٤( 
مثيلأ.الكواكب بين لها يجد أن ؤيجتهد صونها عفلم على الشمس يعد من بحال الحال 
للمشبهبه المشبه على الدال التركيب استعير ثم تجدي، لا متعب، عمل كليهما أن يجاُع 

حالية.والقرينة التمثيلية، الاستعارة سبيل على 

ينكرمن بحال الحال هذه شبهت الأدبي، ذوقه لضعف، الشعر جمال ينكر من )٥( 
يجامعفيه، في الطعوم يمر لرض الماء طعم ينكر ومن أصابه، لرمي الشمس وحري 
سبيلعلى للمثبه به المشبه على الدال التركيب، استعير ثم كل، في الأشياء بحن الجهل 

حالية.والقرينة التمثيلية، الاستعارة 

الحالهن.ْ شبه.ّث، دونه، هم من على بفوزه فيثق الأقوياء على يتغليا الرجل )٦( 
أنبجاهع العلريق، وحل من يصيبه لما بأيه فلا فتنجو الوض يخوض الفارس بحال 

الءالالتركي—، استعير ثم دونه، هو بما الاستهانة إلى تاJءو الجليل المنليم على القدرة 
حالية.والقرينة التمثيلية، الاستعارة سبيل على للمثه، به المشبه على 

الهملحال إلى مقرونه غابته سيل في الخاعس، يتحمل الذي الثجلب المثابر حال )٧( 
منبحال مقرونة الحرب في الأهوال يقتحم شجاع بحال الحال هذه شبهت، المتط، 

منمنزلة وأسمى رجولة أنم الشخصين أحل. أن بجاهع الخمر، احتاء في وفته يقضي 
التمثيلية،الاستعارة سبيل على للشبه به المشبه على الدال التركيب، استعير ثم الأحر، 
حالية.والقرينة 

هن.ْشثهتط عنه، فتمفح لٌاءة منه صيبل؛، مودته وترعى تحبه عزيز صديق حال )٨( 
الحبوبمن الإساءة غفران بجاْع ، حبها عن ذللئ، يثنيه فلا كثيرا ث—، غرة بحال الحال 



لامتعارةا ميل على للمشيه يه المشبه على الدال التركيب استعير )م مودته، على إبقاء 
حالية*والقرينة التمثيلية، 

ذلكمن يفعل أن يستهلح لا وص يغرك بما يهديك والمكانة النزلة صعيم، حال )٩( 
أنمن أضعف وص مريعا سنقتل أنه زعم حض القرزدؤا بحال الحال هدْ شبهتج شيئا، 
الدالالتركيِا استعير ثم كل، ني القادر للقوي الماجن الضعيف تهديد بجاعع إله، يمحل 
حالية.والقرينة التمثيلية، الاستعارة سبيل على للشبه به المشبه على 

هذهسبهن، انفجر، إثارته اسباب توالت إذا حتى حين إلى يكنلم الاضبا حال ( ١٠)
ماؤه،فار تحته النار استمرئن، إذا حتى فهويئز النار على ماء فيه المرجل بحال الحال 

الدالالركب، امتحير نم المزتراته، -ائير توالى محي كل في والانفجار الاتجاص بجامع 
حالية.والقرينة المثيلية، الاستعارة سبيل على للشبه به المشبه على 

بحالالحال هذه سبهن، تصديقه، فيجب، بعلمه انفرد فيما رأيه يبدى المالم حال ( ١١)
تخيلئ،ولا أيام ثلاثة مسافة من تبصر - الرب يزعم فيما - كانتا امرأة وهى حدام، 
سبيلعلى للمشبه به الشبه على الدال الركين، استعير ثم يقول، فيما تقه كلأ أن بجامع 

حالية.والقرينة اكمثيلية، الاستعارة 

إليهافيتقدم والكفاية الفضل أهل مومت، بعد منزلتها تنحعل المناصب، حال ( ١٢)
كليتيهاعن لحمها يشم، كاد حتى هزلت، التي الشاة بحال الحال هذه سبيته ؛ الأغبياء 

ثمفيه، الراغبين انحaلاط ببه بلشيء ١ انمناط أن بجامع لشرائها، مفلس كل فيتقدم 
حالية.والقرينة اكمثيلية، الاستعارة سبيل على للمشبه به المشبه على الدال اكركيب، استعير 

الجاح.في ويaلع يكل لن مثلا تضربها تمثيلية استعارة عاُت، )أ( 
ينج.لا عمل فى أمواله يتفق لن مثلا تضربها تمثيلية استعارة هايته )ب( 
يمحو.أم يكتبج مم يمحو أم يكتب، لن مثلا تضربها تمثيلية استعارة هايت، )ج( 

منهما.كل في اكمثيلية الاستعارة وأجر عربيين مثلين هايت، )د( 





اكشلأنالاّمارة وانحاز: امحئ ص0 ألهاز م

الإجابة

حشمماسه، سال، رغظاْ أحثهم، يمن ثلي وقمع وأحيانه، برزاياه ثذني الزمان إن 
الهم.لمرتع مكانا وجد ما جديد حادث سهم يربي أن أراد أنه لو 

مرعتفي سم، لأنها مهاما الممالب فصور التصوير في أبوالعلسب، أبلع وقد 
هدءوصور الإيلام، مديدة التأثير تؤية ولأنها الهام، توالي، يسرع كما كثرة في وتتوالى 

لموأنها نوائم، في محنها مكان يخل لم لكثرتها الهام أن فادعى عجيبا صويرأ الكثرة 
المال.على سقهل. الثماثر فآصمت، عله ثهوي اّتمريت، بل نالت،، يما تكتف، 

بحالوتراكمها الخماب تزاحم حال فيها سهنا تمثيلية، امتعارة الثاني اليتا وفي 
يعمى.فوقا بعضها يم حتى تتكاثر الهام 



^بم؛اسرة

الاستعارةبلاغة ( ٠٦)
واكانية:ألفاظه، -أوف >فة الأولى: ناحتين: من الشيهآتية بلاغة أن لك سق 
اسعدادآله اض وهت، أديب نفس فى إلا يجول لا الأذهان، عن بعيد به مشيه ابتكار 

م

وتوليدالمعانى ربعل على نيره وأودعه الأشياء، بين الدنيقة الشبه وجوه تعرف، ش سليما 

ينتهي•يكاد لا بعد ذى إلى بعض من بعضها 
تركيبهاأ0 الامفل ناحية من نبلاغتها الماحيتين، هاتين يتعدى لا الاستعارة بلاغة وسث 

ماروعتها ئنسلثا جديدة صورة تخيل على عمدا ؤيحملك التشبيه، تناسي على يدل 
مستور.حقي تشثثه من الكلام تضمنه 

لالسط[:بن اكح في الحري تول إل انظر 

طناحرالعلياء إلى ونلرف تهمي حاسة العافيس علمي بكف يننو 
المائلين،المافين على وبلها لصبا هتانة سحابة صورة فى تمثلت، وقد كفه ترى ألم، 

تشبيه؟من الكلام في احتبأ عما فأذهلت،لتإ مشاعرك عليك تملكت، فد الصورة هده وأف 

]الألويل[;غيله ئل وقد التوكل رثاء في نوله سمصت، ؤإذا 
أظافرهحمر والموت بها يجرد ة اثحثليالي الاصاه تقريع ص

حيوانمحورة ومي للويتا، الخيمة الصورة هده حياللث، عن يبعد أن تطبع تفهل 
فتلاه؟بدماء أظافره صرحت، مفترس 

المشبهأن ادعاء على بتي ؤإن — لأنه البلغ؛ التشبيه محن أبلغ الاستعارة كانت، لهذا 
فيهافالتشبيه الاستعارة بخلاقط ملحوظا، متويا التشبيه فيه يزال لا — سواء به والمشبه 

الذيت والعلماح المر، ت والطرف سيل، ت وتهمي شنيعة، عامحلمة ت وحانية المعروف، اتلي • العاقين  ٢١١
وراءما.والعي المعالي يغالي»ي»للط 

تنولهم وعومن التاءين؛ إحدى حذنتج تتماصاء، أصله: وتماصا0 الأرض، ض المطروح الصريع: )٢( 
الأرض٠^، مش بانه بمنه والجرح؛ المرض الردح؛ي بمي؛ والنئاثه: نمه، إذا دينه: الدائن ماض 

حياه.س الأخر المى يالنفل 



وأنالمطلقة، من أبلع المرشحة الاستعارة أن لك، ينلهر ذلك ومن محجحود؛ مني 
المجردة.من أبكر المطلقة 

نفرسفي أثر من تحدته وما الخيال، وروعة الابتكار حيث من الاستعارة بلاغه أما 
الكلام.ئرمان من المجيدين لتابق وميدان للإبداع، ممح فمجاد سامعيها، 
سألممح نها أو قي\ أكيمل من نئ' ؤةك١د ت النار وصف في شأنه عز فوله إلى انظر 

صخم؛علاسمخلوق صورة في النار أماملث، ترتم ٨[ ]الميك: ، آد مثمآ 
وغيفلآ.حمدأ صدره يغلى عابس، الوجه، مكفهر 

•تالم؛ةارب[ بالخلافة المهد.ي تهننثة في العتاهية أبي فول إلى انغلر ثم 
اهالأذير جن يه إلاده •نقخلأنه الته أن

وتصدعليهم تأبى وهي حميعا، بها الناس فتن ملول مدللة هيفاء غادة الخلافة أل تجل. 
وحمرأ.تيها أذيالها تجر وحمال دلال في طائعة للمهدي تأتي ولكنها إعراصا، 
حبيبهالأسماع في حلوة وسقى تصويرها، العتاهية أبو أبلخ راتعة شك لا صورة هن.ْ 

الزمان.بقي U القوس إلى 

]الطؤيل[:البارودي فول اممع ثم 
تفغاوئمرلآ؛مزسالأذلأفوالاتلمناندءرثث ^١ 

شكفي حطرت كيف ؛ لنا وثل سهع• مما هول من ينتايك وعما تحس عما وحبرني 

الدهرتصورت وكيف ووهلأ، فرعا ترتعد حساسة حيه العفليمة السماؤية الأجرام صورة 
وذهولا؟لهثا يلفت وهو 

قيوالاستفهام الجمائ، ت والفوج بهم، لشدة تمثيل ومو الكفرة، على غضا تتقْني ت غيظا تتميز )١( 

ؤء؟آأؤ وق ■' تحار 'وص 
الخوف،.ومو الدعر، أصابها أي، ذعريته، ومزعت،! حده، ت السيف، عرب )٢( 



]السريع[:والأمل اليآس وهونهب منفاْ ش توله اسمع ثم 

حاطريني الثجهة نح وألالمنى يب دبنضي ني أمع 
وأنبأذنه• معه يمحقا ا تمالنصي فى يتمي للأمل صررة لك رمم أنه تجلس 
تصوير.في هن.ا فوق إبداعأ رأيت هل بعينه؛ يراء جم لها صار والهواجس الغلنون 

الإبداع؟هال.ا في الأثر من \و\وءة للأسعارة كان ط رأيت وهل يتجاذبان؟ والأمل الشك 

؛]الخفيف[ الوداع في الرصي الشريف تول انظر ثم 

واقالأثمى بنا ا ما ثوباء حيالجيوص ني الدمع رق ن
أنيستقر كان وك الوداع، ماعه والحور بالضعف يوصم لا حتى الد،ع يرق هر 
سحرفي النرتقى نهاية إلى يسمو أن يريد ولكنه حياء* الجيوب في الد«ع استر يقول،; 

أثرللضعف،فيه يظهر أن حوفه لشدة صورة حيالك، في ترمم انسرق* الكلمة فإن الييان، 
الكتابهن>ا نعلاق ضيق ولولا الرقباء. عيون عن اك،ير إحماء في وسرعته ولمهارته 

كمانهفيه ندمناْ ما أن نعتمد ولكنا البديعة، الاستعارة صور من كثيرأ لعرضنا 
*عناء.



^^ازاإ2ل

المرسلالمجاز )٧( 
ايأمثلة:

]اكِحا:الخم تال )١( 

الا؛اود،وأءولا نها ماعد أ عابني لمهاد أيله 
[.١٣]غاز: يدثأه ألثثت ئ دؤ ؤوإ/إء مارت وتال )٢( 

الرمل[لمجزر»  ٢٢١العنونا وارنيا را جرا الجيس ا نبمثكم  ٢٣)
تالملام ءاو4 نؤح لمان صالي ممار وقال )٤( 

٧[•ت ]نوح i، اتتجم -بمثلدأ لثم لثغر ْءكثا 
٢[.]اس; ١. أتقه ثمار: وقال )٠( 
اللام:ءال4 مح يان حمر ثمار وتال )٦( 

[.٢٧]نرح؛ هكعاواه ثاغإ إلا يلدوأ وي تبمثادق تحّمأ ثذريم إن ؤءئك 
[.١٨. ١٧]العلق: أاز؛ايثه ثتغ ثادتم. تحار• لقال ، ٧١

[.١٣]الانفطار: ب قف ١^ ^إق ثمار: وقال )٨( 
اليحث:

لعلاقةمعنامحا غير ر امتعمك كلنأ وأنها اسوي، المجاز من الاستعارة أن عرفت 
الأمثلةتتأمل أن محنا إليك نطلب ونحن والمجازي، الأصلي المعنيين بين المشابهة 
مجاز.عر مشتملة كانت إذا فيما تحث وان الماقة، 

إنهلا. الطينية؟ الأيدي بها أراد أنه أتظن المتشي؛ تول ر ارأياد• الكلمة إر انظر 
لا.مشابهة؟ والعم الأيدي بين ترى محل دلكن مجاز، هنا أياد فكلمة النعم، بها يريد 

الالعربي وأن علاقة، مجاز لكل أن الدروس س مق فيما عرنتخ أن بعد إذأ الخلاقة فما 

العم._• احمر ان اسشمع ولا نمه، س بمد نجودي شاملة، نما صلي للسددح إن • بملل را؛ 
ي.\يو الممل الجرار: المش )٢( 



اليدأف تجد تأمل المعنيين؟ بين وعلاقة صلة وحوي بعد إلا معناها غير ني كلمة يرسل 
نيشائع كثير وهدا المسية، إذأ فالعلأنة فيها، ب نهي العم، تمنح الي هي الحمشة 

العربخ.لغة 

الماءمن ينزل( لا الرزق يفبمأه، ألثعاآ تن دلإ ءؤدمحؤ-~ • تعالى توله إلى، انفر ثم 
عنمسب فالرزق ورزثنا، طعامنا منه الذي الماُت، عنه ينشا مطت ينزل، الذي ولكن 

٠المبية علاقته مجاز فهو الطر، 

استعمالهاأي، نمهم أل( الهين وٌن الجواميس، بها فالمراد المت، في ارالعيولآء كلمة أما 
فأطلقفيه، كبير سأذ< ولها الجاسوس من جزء العين أن والخلاقة مجازي، ذلك، في 

الجزئية.هنا العلاقة إن يقال: ولزلك، اتكل؛ وأرد الجزء 
*اُاءمهو اتمتعم -بملوأ لهم بمفر يهديهم حفتا ؤن.\ذ • تعالى نوله ني نظرت ؤإذا 
الأيةفي الأصابع وأن أذنه، في كلها إصبعه يضع أن يستطيع لا ان الأتأن رأيت 

الكلية.علاقته مجاز فهي أطرافها، وأؤيد اطلقن، الكريمة 
الذيالمغير هو اللغة في اليتيم أن تجد ؛^^ ٠٠١أنس ؤو»امأ تعالى: قوله تأمل نم 
غيرهذا آبائهم؟ أموال المغار اليتامى يأمر؛اعطاء سبحاته افه أن تظن فهل أبوه، مات 

يتامى.كانوا أن بعد الزسد صن وصلوا مجن الأموال ؛إء3لاء يأمر افه أن الواغ بل معقول، 
كان.ما اعتبار والحلاقة الرائدين، في اّتعملت، لأنها مجاز هنا الثتامى فكلمة 

مجازانوكفارا فاجرا أن تجل. يكئاراه ^١ ١٠إلا ي؛ذوا ؛ تعالى قوله إلى انفلر نم 
الطفولةبحد كذللث، يكون قد ولكنه كفارأ، ولا جرأ فا يكون لا يولد حين المولود لأن 

يكون.ما اعتبار والعلاقة الفاجر، الرجئ به وأييد الفاجر المولود فأطلق( 
أننعرف، فإننا والاستخفاف،، للحرية هنا والأمر  ٠٤@ ثادتم »ؤةثنع تعالى: قوله أما 
منالمكان هذا في نن الكريمة الأية في به الممصود ومر الاجتماع، مكان انادي معنى 

الحلية.فالعلاقة الحاد. وأييد المحل فيه اطلق مجاز فهو ومرائه، عشيرته 



سما؛ر-ل

فيهبغلأ لا واكبم .ه ميم تج( ألأمآو ■' تعالى نوله ذلك من الضد وعلى 
مجازمكانه *ي النعيم فامتعمال مكانه، ني يحل ؤإنما المعاني، من معنى لأنه الإنسان 

الحاقة.فعلاته الغل، وأرد الحاد فيه أطلق 
مانعةنريتة •ع المشابهة غير علاقة له كانت سق مما مجاز كل أد رأيت كما بت، ؤإذا 

المجازمي ياللغوي المجاز من النؤع عدا أن فاعلم الأصلي، المعنى إرادة من 
المّلرار

\هو\محل:

غيرلملاقة ١^ نماعا عير في اشف، كالمة الترنل المجاز ( ٢٢)
،.الأصاتي١٢المض إرادة س •امة مئة خ المشابهة 

الثرنل:الجاز علاقات من ( ٢٣)

١;JL  Uاعشادُ كان. ما اءشا،ُ - الكلثه - اد-ده - المنئثه - الثنثة 

ينوذج
التل.ياء سربنا )١( 

الأثر.ك؛ن لها كان كلمة الخلمب ألفى )٢( 

[.٨٢]يوصف: يتاه ئكنا أنير ألثنيه ؤوسثفي )٣( 

حاصة.بعلاقة شد >الم أطلق لأنه مرملا المجاز مدا سمي ؤإنما الطلق، ؛ المرمل ( ١ ر 
لهوضع  ١٠٠غير يي اصتعمل تريب كل وير المركب، المرمل المجاز ؛ له يقال نوع المرمل المجاز رمن ، ٢١

تولش كما الحزن، ؤإظهار للتحسر الإنشاء في المتحملة الخيرية كالجمل وذلك المشابهة، غير لخلأتة 
]المسرح[:الروس ابن 

نمهوبينه ني يببت وانمئللبه نعر ثبابي ان ب
ولكنه،الإخبار، يريد لا الروس ابن فإن حالية، والقرينة المنجية علاتته مركب، مرسل مجاز البنت فهذا 
الشباب.فراق ببب والحزن الهم من عليه استحوذ مجا إل يثير 



^^زر-ل

بلائهم.تنتجه الن.ى المعلن المصريون نلس )٤( 

]ابل[المرم ثل؛ دالثنفة خلنهم الطرق ثل؛ والأموث )ْ( 
نارأ.ارتد )٦( 

الإجابة

الكلية.علاض مرمل فالمجاز ماته، يعص يراد المل ماء )١( 

الجزئة.علاك مرمل يالمجاز كلام، بها يراد الكلمة )٢( 

المحلية.علاض مرمل غالمجاز أعالها، بها يراد المرية )٣( 

كان. ١٠اعتار علاك مرمل نالمجاز قطا، كان نسج يه يراد المعلن )٤( 

علاكمرمل فالمجاز النهار، عليه يشرق الذي المضاء ملء به يراد اليوم ملء )٠( 
الحالية.

يكون.ما اعتيار علاك مرمل فالمجاز نار، إلى حعلب بها يراد نارا )٦( 

نْمينأت

•يأتل، سا خط تحته مرمل مجاز كل علاتة يين 
:]!_ زوجه ر،اء م  ٢٢الزuت ابن ناو )١( 

كبا0نتاء عينالكرى تعيد أثه ارق المفنل ثلالرأى من ألا 

فيوملء السيوف، والنئنث: ^j، لمي كريم فرص رمحر اموج، إلى المرة الخيل ؛؛ ٠٢الأمر■)١، 
الغلرفالثاني الثعلر وفي حالفهم، الفلرف الأول الشهلر المنيا؛ي رحبر الحال، على منصوب الثطرين 

باعداته٠الدولة صيف حيوش إحاطة المشي مّف غرتهم؛ 
إلىمواصعه من الريعتا يجلب كان حدء لأن الزيات بابن اشتهر ؤإنما الملك، عبد ين محمد حعفر أبو هو )٢( 

-(،٠٢٣٣محنة)دتوؤي بمدء، من الواثق ولابنه للمعتمم توزر وتد بليغا، شاعرا أديا كان بغداد، 



^^ذٍإجقإسم

لالطويلء؛الئنو؛ل إلى ؤثنمب )٢( 

يلنثيوف المر على يي وليقدننا الئيرف حد على يلر ت
لالطويلانربنا ثم مربعا الغوادى مقتك لمت—ر؛ وفولا نعن على ألئا )٣( 

د

اذم_تاوناطبمآأ؛أحاوا>إش أرث لا )٤( 
لالمج-؛-ثآذات الماء في والتلمس ناء و وها أنيس ط

تاددوّل[؟ h,Lسلملى إلا ظالم ولا ا يريهاف نن إلا يد بن ا وم)٥( 
]المط[:ذمكامر م انمم وتال )٦( 

نحدودأصالون-ناو وعن الغنى عن صب—٥-؛( يخذي زث نإني 
]!_[:)؟(وتال 

النهندامنك ا كان ثث ولو ليلة نحمى ني الجلم نحص رأيتك 

الإجابة

المحلية.فاللاقة نيل، أي سكن، هوالذي لأئه دمنهما يالميتين يريد )١( 

فيب الجم »ي النفي ووجود نجيل، التي ص لأنها الدماء بالقوس يريد )٢( 
المسية.فالخلأنة *ي4، الدم وجود 

الحالية.%؛،: JUلشرْأ، !وثولأ تول: بدليل نر، بمس ديد )٣( 

البيت»ءلينا،ي كلمة و»ي المحلية؛ نالملاقة ب، تجري الش المنن بالمحر يريد )٤( 

عنامرح م رالاجمن اس!؛. ارطر؛ غير،، تشأ الحاية رم: غائية، جمع النوادي: و<، انزلا الما: )١( 
•■ • ٌتوالتة أ'ءرى أربعة ثم موالية، أيام أربعة الغوادي محقتك • والعض آ أربعة من ماخوذأ امحما تكون ان 

للمر،المنيا يكثرة يدعر 
المهالك.المعاق: )٢( 

لمغلهم،العلعام من متؤع م~نءم وعويعم، م كذابون احتهم بنزل الذين ان يمض معتؤع، أي: محيري )٣( 
الكرم•الناس؛يهم ينلن حش الرحيل يمتعونه وهم 

فيالحلم حالص رايتلث، يتول• الحرب؛ عنا يه وايراد الهدى، المف والمهين الخالص، المسى؛ )٤( 
لغعلت.الحلم الحرب،كان تجعل أن ولومحشتر عجز، يشوبها لا حالمة ثدر؛ 



الرّلانحاز وانحاز: ا-كقة المان■كلم 

لكن.ما اعتبار ت علانته مرسل، مجاز الثاني 

فالعلانةلهما، ميب الحقيقية اليد لأن القلءرة، أو القوة، في مرين مستعملة اليد )٥( 
•ال.يبه 

بمكانهم،ينزل، ؤإنما بهم بنزل لا الكدابتن لأن كذابين، ببلد نزل أنه بربي )٦( 
الحالية.فالعلأنة 

.٢ السيةل فالعلأنة وسببها، آلتها والسيف الحرب ؛المهني. يريل. )٧( 

©
يأتي؛لما وعلاقته مرمل مجاز كث بين 
مصز.حلدون ابن مكن )١( 

والثعير.الن.رة يأكل من ومهم القمح، يأكل من الماس من )٢( 
كانته.ئثن المؤمنين أمجير إن )٣( 

الغين،.)أ(زغيتا 

•'أ*اا كإذوثه]ال،ءمان: بما ئتر أم رخمؤ م )٥( 
عشبه(.واديه)أي: عنامه فلأن حنى )٦( 

تالملام عليه موص شأن ني تعالى نال )٧( 
•٤[.]طي: ولأ عتما مر َئ، ؤلت إك 

الثهر®•هلال ت رأي [ ١٨٠ةا1عبممئهلاوقرت: ألمير متتقم جن تعالى• ينال )٨( 
يدالث..قدمتا يما سأحازياائ، )٩( 

صلوا(.I )أي ١[  ٤٣]الغر؛: مع ؤواJكتJ١ ت تّالمح، يقال ( ١٠)

تولهومثالها آخر، شيء إلى أثر لإيصال واسعلة الشيء كون كّءي الألتة، المرمل المجاز علاقات من 
ألتاللسان لأن وذلك ، حسنا ذثرأ لي اجعز ت اي [ ٨٤ت ]الشعراء ألآ-مرتيه 1، صدق لثان ق ؛ تعالى 
التخرج.عدا الساع المثال تخرج الواصح الظاعر عن يكون وند الحس، للذكر 





الثس،على فإطلاقها العتب، إنبات في سبب وص الممعلرة، السحابة ت الغمامة )٦( 
السية.علاض مرسل مجاز 

مجازعليهما العين فإطلاق والجم، النفس يهدأ والذي ئهدأ، ت أي بهاُ *ثقر  ٢٧)
٠الجزئية علاقته مرمل 

النهر،في ليلة أود يغلهر الذي الهلال- يشاُد الذي ا ؤإنتشاهد لا الشهر )٨( 
البيئة.علاته مجاز عليه التبر فإطلاق الشهر، وجود سب؛ي والهلال 

اليدانلا والجم الشى محو إنما الجزاء عليه تض يالذي العمل عمل الذي )٩( 
•الجزية علاتته مجاز والجم النفس على اليدين فإطلاق ، وحدهما 

مجازأعليها إطلاقه كان الملأة جزء الركؤع كان ولما صالوا، •' اركعوا معنى ( ١٠)
الجزثية.علانه 

يكونولكنه الصفات، من أوغيره بالحلم يتصف، فلا يدرك، لا ولادته عند الغلام ( ١١)
.يكون  ١٠اعتبار علاقته مجاز عتا احليم، فاستعمال الرحال، مبغ يبغ حينما حليما 
مجازالألسنة عر الأفواء فإطلاق بلسانه، يتكلم ولكنه بفمه يتكلم لا الإنسان ( ١٢)

الكلية.علاقته 

فييغلهر ما أوضح الذل كان ؤإن غير، ليس لرأصه لا للشخص هو إنما الذل ( ١٣)
الجزئية؟علاقته مجاز الشخص على اكاصية فإطلاق الرأس، 

مجازاقا. الدلوعلى فإطلاق اقاء، يتيها الذي ؤإنما الأرض تقي لا الدلو ( ١٤)
المحلية.علاتته 

يسيلؤإنما تسيل لا رعي ■بملأن، عنها انفرج التي المنبسطة الأرض الوادي* ( ١٠)
المحلية.علاقته مجاز به الذي الماء على الوادي فإطلاق ماء، س فيها ما 

فيها،حاد وكأنه محله فكأنها للقلم،، الثياب، لمجاوزة قلبه ت أي ثيابه، شككت، ( ١٦)
المحلية.أو المجاورة علاقته فالمجاز 



المست.علاثته مجاز عليها الممق فإطلاق الحمق، سب الخمر ( ١٧)

السلة.علاثه مجاز الزوج ؤإرادة المن إطلاق ( ١٨)

©
غيرعا:علاقته وما الخثابهة، علاقته ما الأية الجازات من ين 

الئقاب.تحرير على يحث الإسلام )١( 
]الغمق[آياوه ه أ،يضع أحكمت< مجدأ ااكن_ادة واد ثملمث )٢( 

القوم.)مأ(تهمقتكاوة 
الفور.وئخى الوفاء، )؛(غاض 

[.٨٤]افراء: آشمفه ق كني تاذ ي، )٠( 
موتها.بعد الأرض المعلن أحيا )٦( 

سيقتلون(.فيمن )أي؛ ؛ [ ١٧٨ؤ، أفياص يهأ )٧( 
كدا.الوزراء مجلس قرر )٨( 

قوافيها.وأحكمت معانيها، جلت بحديقة إلي تمث )٩( 
الصبثرث ( ١٠)

وفاة.كل ادناتتقثل تكن لا ١( )١ 
اسوالمزل.نرق ( ١٢)

ثتئاهأنمز أييتؤآ الملام؛ عليه يومف ماحس، عن حكاية تعالى تال ( ١٣)
[.٣٦ل.مض: 

الإجابة

كانتلما ولكن غير، ليس رقابهم لا المياد أشخاص الرناب من الفموي )١( 
كلمةففي عليهم، أطشت، الأّورين العيد في الأغلال وصع مرصغ عادة الرنابج 
الجزية.علاقته مرمل مجاز الرناب، 



المشبهحذف يم يشاد، ببناء الجد فيها شبه بالكناية، امتعارة كلمة في )٢( 
ترشيح*التت من الثاني والشهر شاد، وهو لوازمه من بشيء إله ورمز به 

ظهورب الكلمة كانت، ولما تممرق، التي هي لأنها آرارهم القوم بكلمة المراد )٣( 
٠ببية العلافته مرمل مجار ففيها عليها، أظكت، الاراء، 

إليهورمز يه المشبه حذف ثم بالماء شبها بالكناية، امتعارنان والغدر الوفاء في )٤( 
وفاض•غاض وهو لوازمه من بشيء 

القولعلى القول آلة هو الذي اللمان فأطلق صدق، قول لي واجعل المراد! )٥( 
الأليةعلاقته مرمل مجاز اللمان كلمة ففي ه. نف

بهالمشبه حذف نم روح بذي الأرض فيها شبهتا بالكناية، امتعارة الأرض في )٦( 
ترشيح•؛ موتها• واربعل• *أحيا• وهو لوازمه من بشيء إليه ورمز 

سيقتلفيمن ئرض ئنما الميمة، الأية نزول نبل ثتل فيمن القصاص يفرض لم )٧( 
يكون•ما اعتار علاقه مرمل مجاز رالقتلى• فمي زولها، بعد 

ففي، الوزراء من فيه من يمرر ؤإنما شيثا يمرر لا - الجلوس مكان وهو - المجلس )٨( 
المحلية.علاتته مرمل مجاز الجالس كلمة 

بالحديقةمثلا القصيدة فيها شبهت، أصلية، تصريحيه استعارة ّيقة حالكلمة فى )٩( 
للمشبه،به المشبه على الءال اللفنل استعير نم النفوس، واستهواء الجمال يجامع 

تجريد.المثال وبقية تبعنا، لا الحديقة لأن بحثت،، والقرينة 

مرسلمجاز القهوة على الص فإطلاق تنا؛ أصلها كان قهوة شربت، المراد: ( ١٠)
كان.ما اعتبار علانته 

علاقتهمجاز الرحل على الأذن فإطلاق زيلا، تكن لا أي: أذنا® تكن *لا ١( )١ 
•الأحاديث إليه ثلمي الذي الوحيد العضو لأنها الأذن حمت، ؤإنما الجزئية، 

شرحاذلكز،د؛مي'سضن>ا،•؛١( 



يإطلاقفيه، U نرق ؤإنما - والماء الأرض أي; المزل. )مآا(الانمسلأنرق 
المحلية.علايته مرسل مجاز محتوياته على المنزل 

الخمرفامحللاق العتب، هو يعمر الذي ؤإنما سائل، لأنها تمصر لا الخمر ( ١٣)
يكون.ما اعتبار علانته مرل مجاز العنب ؤإرادة 

0
أمامهاالش للعلاهة مرسلا مجازأ الأتية الكلمايتح من كلمة كل استعمل 
عض-الجزية.)١( 

)مآ(اسم_الكاوةّ
الدرّة-المحلية.)٣( 

المحلية.- المدينة )٤( 

)ه(المحان-امح؛ارطكان.

يكون.ما اعتمار - رجال )٦( 

الإجابة

الرذائل.أنح من التجسس فإن علينا، عينا تكن لا ( ١ر 
متفلرها.بجمال فآعجبتا الشام ساهدين، )٢( 
الرياضية.بالألماب المدرسة اهتمت )٣( 

الخلاء.لشدة الموينة )؛(تألت، 

الصيم،.نمل الكتان؛ي )٥(لمست، 

الأبتداية.مدارسها ز اليوم يتعلمون ممر رجال )٦( 

0
ومرةمرسلا، مجازأ مرة تكون بحيثا جملتين في الأتية الكلماُتج من كلمة كل صع 
تلاستعارة يا مجازأ 

الصديق- رأس — اليم، — القلم 



الإجابة

السية(.ءلأ0 عرسل )مجاز قلمك أحن ما اكلم ( ١ ) 
)استعارة(.تلمك ءلرزْ  ١٠قرأت 

]الطؤيل[الندى نوضع في الشف تجركوضع بالعلا الشف *وضع ي الندى وومع المتف )٢( 
,مرمل مجاز فهو العقاب بالسيف الراد 

)اصنعارة(.آعداُه دماء من شرب ميفه غضب إذا 

الجزئية(.ءلأ0 مرمل )مجاز الغنم من رأما اشتريت رأس )٣، 
)استعارة(.غيظا رأسه على 

كون(.ما امحار علاض مرسل )مجاز المخلص بميمك \رأئك المحييق )٤( 
)استعارة(مطورو مجن الحكمة أللمس الناصح انما>يق إلى حلمت 

مجازس مهما ما ومحن الين اشرح 
ادؤئداء ؤع الفالنث إن اس انمن رى ثا عنمرنك لا 

اويأمئلجرها وق نرى نلا حتى النيفى وارفع الئوظ فضع 
الإجابة

حقدعر مملوي قلوبهم فإن الأمومحن، وجوه في الغب مظاعر من تراه بما تتخيع لا 
إلىثالجأ أن هولأي عع والحكمة الكيس أساب من وليس المعضل، الداء تشيه دفين 

للخلافة.يكيد أموي الأرض ظهر عر محض لا حش شأنهم استتمال يجب بل عقابهم، 
المسية.علاك مرمل مجاز عليه المومحل فإطلاق العقاب، هتا بالمرط والمراد 

0 0 Q

الثددؤالدري: الداء )١( 
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خص

المجار)٨( 

اإإأتإق:
تزالطؤيل[ الدولة سف مرته أن يعد الروم ملك يصف المنسي تال )١( 

أح_ندارآ؛أشنن منس ابمى بك—اذ وقئ ثائبا الدير في العكار به ونمشي 

الفعلاء؛ل.مدية الخاص بن عمرو ش )٢( 

قاموله صام الزاهد نهات )٣( 
القاهرة.سوارع ازدحمت )٤( 

كيف.وكد خدق خد )٥( 

]!ب[:الغية تال )٦( 

tأث فإنك واقعد لبسها رخل ئلا المكارم ذع  iPLlaJl الكأس؛

(CU يهاباأ'ؤيرغ ,قمح، لا أنيف يبن ؛ينش جعتأآثثتءاث يتأت •' —اكى ت"ال ون"
[.٤٥-: ١٨١١تثقاه 

[.٦١وءدمإيi١هتمم: كان تعالى; وقال )٨( 

الحث:

فإنفاعله، غير إلى أمني مهما كل في الفعل أن تجد الأولين المثالين إلى انظر 
الأمير،عمال ؤيبني الخكاز، صاحب يسير ؤإنما يبني، لا والأمير يمشى، لا الخكاز 

مهما.كل إلى أتؤ الماء سافي والأمن المشي في سآ سذ كان لا ولكن 
إلىأمني والقيام المهار، صمير إلى أمني الصوم أن تجد التاليين المثالين إلى انغلر ثم 
نه،من يموم بل يصوم، لا النهار أن مع الثوايع، إلى امند والازدحام الليل، ضمير 

الختل•من والأنم اجرد، أشتر جواد مني ت أي اجرد، اشقر مشي ت وتوله نج، طرفها ني عما النئازت )١( 
منتابأ العكاز على يمشي وصاد الرمان دير في أتام إنه يتول: الشعر، القصير والأجرد: الأحمر، 

المرب،■محي الختل أمع ومو الأشقر، الجواد مشي يرض لا كان أن يعد الحرب، 



أرفالفعل بها، الناس يزدحم ل تزدحم، لا والشرائع فته، من يقوم بل يقوم، لا واللل 
إليهني المأن الإستاد دلالثا ّوغ والذي له، هو ما غير إلى أسند المثالين هذين في شبهه 

مكانه.أو الفعل زماف المثالين في 
إلىندا يللم ممدريهم-ا إلى وُكد' احدا الفعلان أسند الخامس المثال وفى 

الطاعمأنت، فإنالث، اواهعل. يهجوه لمن الحعليتة يقول المادس المثال وفى فاعليهما• 
ءينكتطيم إك ت له يقول المكارم، لهلاو_، ترحل لا • يقول أن بعد أنه تظن فهل الكاسي* 

المدالوصف فأسند مكنوا، معلعوما غيرك على كلأ اقعد أراد إنما لا. وتكسوه؟ 
المفعول.صمير إلى للفاعل 

فاستعمل، آين، بدل وامأتيا* اتر، حمبدل نتورأ* امكلمة جاءت الأخيرين الخالين وفي 
إلىللمفعول المني الوصف أسند فقل• مشت، ؤإن الفاعل، اسم مكان المفعول اسم 

الفاعل.

بلالحقيقي، فاعلها إلى • Ujلم يشبهها أوما أفعالا أف كلها الأمثلة من ترى فأنتر 
إلىند تأن حقها من كانت، مجفات، وأن أومصدره، مكانه أو زمانه أو الفعل سإ إلى 

إلىأسندت الفاعل إلى ند تأن يج_ا كان واحرى الفاعل، إلى أسندت المفعول 
هوالحقيقي الإستاد لأن حقيقي، غير الإسناد هاوا أن تعرف، أن الهتن ومن المفعول، 

لأنالمقالي؛ بالمجاز ؤيمى مجازي هنا إذأ فالإستاد الحقيقي، فاعله إلى الفعل إسناد 
بالمقل.وهوياورك الإسناد، في بل الرسل؛ والمجاز كالاسنحاره اللقفل في ليس الجاز 

\افوامحل:

لملاقةخوك ئ مر إر ساة في أوما النمل هوإسائ الم المجاز ( ٢٤)
الحقمي.الإمناد إرادة من مانمة يتة مح 

مصادر0،أر مكانه أو زمانه أو الشمل نسيج إر يكون المجاذي الإسناد ( ٢٠)
الفاعل.إلى للمشمول المبتي أو المفعول إلى للفاعل المجني بإمناد أو 

مء•نعدك س الكد؛ 





إلىأسند الفاعل فاسم اش، رحمه من إلا اش أمر من اليوم ، لا • المعنى 
المفعولة.علاض عقالئ مجاز وهذا المفعول؛ 

عناء.حديقة إلى ذبا )٣( 

نفيديابها، أو عصافيرها يعي الذي ؤإنما ثعن لا والحديقة الص؛ من مشتقة عناء 
المكانية.علافه عقلي مجاز الكلام 

ال٠اJارص١من كيرأ الحكومة بتت )٤( 

بيئة.العلافه عملي مجاز الإسناد ففي أمرت؛ ولكتها بنفسها تين لم الحكومة 
جنونها.يجن ■يناياه تكاد )٥( 

ال٠صدرية.علافه عقلي مجاز المصدر إلى الفعل إسناد 

تمرينات

0
وفريته:علافه وين حط نحته فتما القلي المجاز وصح 

[؛٠٧لاسس: ;ايثاه محو.^:١ نمعن >ؤللم تعالى: فال )١( 
مضيثئ.حجرْ وكانت عامرأ المنزل كان )٢( 

،.^٠٣١٢ومالت عظثن غنمت )٣( 
]_-j[^١^٣٢ اص ليل وما وس الئزى في ملاذ أم نا لمتنا لقد )٤( 

منإلا اش تفاء من الناس يعهم شيء لا العض: ييكون حتتتتيا، م تمملة م•ءاصم• تكون ان يجوز ر١( 
سمه.الذي مو ممالى فإنه منهم، اظه لحمه 

رتب.نمه: صال )٢( 

مثيها.في تمع أي تمْلو: الد«اده وعي سملية جمع والمعلي• ليلا، الجر الثرى• ، ٣١



مإسنج

زالطؤيل[، أدظحُ بالدم ال حمملكتم يلما نجيه متا النمو نكاف ملكنا )٥( 
شملهم.وفرق بينهم الدهر صرب )٦( 

.٧٣[. ٣٦]غام: آسث ألأنتث. آبخ ثيآ صتثا ل آي )٧( 
دافق.ماؤء عيب، مشرب إلى جالسنا )٨( 

ت،]الطهميل[ العبير بن نلرية قال )٩( 

٧^٣'م نمن ار الأخببأ:ساك وتجاهلا كث ا مام الأنلك محتدي 
لالمغة_ارب[، أطيارها؛ المسح نئه وفو أيكة صدحت، ا كمني غي( ١٠)

ي[اثتانوارْا أن ألا اشاة: ند أوانهم أض نثر لمن إنا ١( )١ 
الإجابة

مأمون،هو ؤإنما الأحياء، صفات من يالأمن الإحساس لأن آمنا يكون لا الحرم )١( 
المفعولية.علاقته عقالي مجار وهذا المفعول، إلى أمحسد الفاعل فاسم 

المفعولية.علاقته عقالي مجاز عامر ففي معمور، هو ؤإنما عير0 يعمر لا المنزل )٢( 

المفعولية.علاقته عقالي مجاز مضيئة ففي مضاءة، هى ؤإنما مضيئة ليت والحجر 

المم.اورية.علاقته عقلي مجاز المصدر إلى الفعل إمحناد في )٣( 

١المفعولية علاقته عقلى مجاز نائم ففي فيه، منوم هو ؤإنما ينائم ليس الليل ( ر٤ 

المكانية.علاقته عقالي مجاز الأبطح إلى الدم ميل إسناد في )٥( 

الحصى.دقاق فيه واصع مسيل ت الأبطح ( ١ ) 
نميدتهطالت فكلما طويلة، اجودهم من وهو منهم الثانية الطبقة في يعد الجاهلية، شعراء من شاعر )٢( 

المشهورة.المعالقة وله غيرهم، وهجاء هجائهم على جريثا نومه، من حب في وكان حسنت، 
تكنلم ما الأيام فستعيك عثت إذا ت يقول المسافر، طعام ت والزاد زادا، نمله لم من اى ئرود، لم من )٣( 

ذلك.تكلفه لم ما بالأخار ؤاتيلث، تعلم، 
الشجرة.١لأيكةت بغناء، صوته رغ الطائر؛ صدح )٤( 
توممن إنا يقول؛ يه، المتستر اّانءلي • اي سلاحه، في الخكمي الشجاع وهو كبي، جمع الكناة؛ )٥( 

الختنيثين.ؤإغاته الحروب على الإقدام أفناهم 



^^السني

فرقالذي لأن الرمانية، علاقته عقلي مجاز الدهر إلى والتفريق الضرب إستاد في )٦( 
الدهر.قي حدثت الش والمصائب الحوادث شملهم 

اليسه.علاته عقالي مجاز هامان إلى البناء إساد في )٧( 

فيه،الذي الماء يعذب ؤإنما عذبا يكون لا — الشرب مكان وهو — المشرب )٨( 

المكانية.علاقته عقلي مجاز الشرب مكان إلى الخدوية فإستاد 

المفعوية.علاته عقلي مجاز دافق ففي مدفونا، بل عين0 دافقا يكون لا والخاء 

عقليمجاز ١^٢ إلى الإبداء فإماد الأيام، حوادث أي: الأيام، للث، نشدي )٩( 
الزمانية.علانه 

علافعفلإ مجاز إليها المدح ناد فإّتغني، لا وهي الشجرة، الأيكة: ١( )٠ 
التنبيه،فيه يأغ ؤإنما الأطيار ينبه لا والصبح مدح، التي الطتور مكان لأنها المكانية 

الزمانية.علانته عقلي مجاز إليه التبيه فإسناد 

»ألأالكاة: لأزثول ببية، العلاقه عقلي ُجاز الكماة نول، إلى الإفناء إسناد ( ١١)
وقتلهم.المحامين هزلأء محوم في سبب النحامون* أين 

الأتية:العرب، أنوال ني وعلاقته عقلئ مجاز كل بتن 

عنه(.ؤبمدرون الناس )يرده صادر وارد ؤلريق )١، 

مساعدوجد صاعد، صرف له )٢( 

الأيام.وطحتهم الزماف صزسهم )٠١( 
القوة.عنه >عجز ما المال يفعل )٤( 

الخل.١^ 



^^1زاسنج

عاجب.عجب . عشم١ ينح * عاصف يوم > عثور جد . ناصب عم )٥( 
]الكامل[الأعصر رامحلاث النابي نث رأنه عنن اث ابإل ير أعم^ ٦١

شعرثديي(. ت )أي ماتت موت ر غن.ومأ حرب مراميها■ أبعد الأممار به رمت )٧( 
شاعر.

الحسن.بمش وجه لها )٨( 

النسب.ودناءه الشح فلأنا وصع )٩( 

ح؛تها(.)إذا واعدة أرصهم ( ١٠)
أعواوالدنا.بهم بمن ( ١١)
واب.أذنا أعرني ( ١٢)

الإجابة

عقليمجاز الكلمتين فمي عنه، مصدور أي• وارصادر® مورود، أي• ®وارد* )١( 
الهلريق.وهو مكانه إل أمني والصدر الورد مجن كلأ لأن المتكانية، أو المفعولان علاقته 

عمليمجاز صاعي■ فغي العالية، الرتب إلى به يصمد ؤإنما يصعد لا الشرف )٢( 
المفعولة.علاته 

الرمانية.علاثه عقل مجاز الأءام إر والثلحن الزuن إل الفرص إماد في )٣( 
يدفعالني هو المال لأن السببية، علاض عقلي مجاز المال إر الفعل إمناد في )٤( 
الفعل.إل صاحبه 

صينل؛ للن، تم ذل دلأينا١ي؛ تام أرجل تولهم: حل. على وتب، نما ذو أي: ناصب، هم )١( 
فيه.ينام أي: ناثم، كليل ويتب> فيه يتم، لأنه فيه؛ مفعول لمعنى فاعل 

)أ(ض:همالخاررالزلل.

الريح.فيه تعصف أي عاصف يوم )٣( 
شجرأ.ولا صحابا تكح لا الش مي الخم: )٤( 
الظالم.وهو الغثم، كير الئشرمت )٠( 



فهومجانؤيتعب، صاحبه نيه ننمب أي! ناصب،، وانإ التعب، )ه(أ_النضن،: 
علاضعقالي 

ولكنالحياة، طريق *ي صاحبه تعثر يإنما يعثر لا ومحو والرزق، الحفل •' الجد - ب 
بببة.العلاك عقلإ مجاز نهو إليه، أمني العثار مسج، هو الئنى الجد كان لما 

التركيبهذا *ي فالمجاز فيه، ثنمم، التي محي الرح يإنما عاصغا يكون لا ج-اليوم 
الرمانية.علاك عقالي 

نفسهاالريح أن والحقيقة عقيما، ميت، ص تفعل لم هي فإذا النبات، ملقح د~الريح 
فيصببا الريح كانت ولما العقيم، محو ي~ج فلا عليه تم الذي النبات، ولكن عقيما ت، لي

المييية.لعلاقة أمص الجاز مثيل على إليها النقم أمحي النقم هدا 
منصفة العججؤ لأن نعجسؤ، أن يمكن لا وهو منه يتعجب الذي الأمر العجب؛ م- 
مكانهنا الفاعل امم نامتعمل الناس فثب يدعوإلى العجث، ولكن العقلاء، صفاته 

المفعولية.علاض عقلي مجاز وهذا الفعول،، امم 

لونتعيير أمني وقد البياصن، إلى السواد من فحوله رأسه لون أي• رأمه، عر )٦( 
أصول،في صعق، من يحدث، الثيب، ؤإنما يثيب،، لا وهذا الليالي توالي إلى الرأم، 
لونتغيير أمتد الضعف، هذا في مببا الاليالي كث كان لما ولكن غذائه، ومواطن الشعر 
المنة.علاك عقالي مجاز الإسناد فقي الاليالي، نر إلى المعر 

فنارمن نرئه ما به تطئ الذي ؤإنما بعيدأ، السافر ثرمي لا أ.الأسفار )٧( 
الئمحيأمني الانتقال، وسائل امتعناء في المج، هي الأسفار كانثؤ لما ولكن ونحوه، 

المية.علاك عقلي فالمجاز إليها، 

توصفس،لا ذاتها في وهي القوة، فيه مصز فريقين بين واحتلأفت، القتال، الحرب؛ - ب 
لماولكن والقاتلون، المحاربون الوصفإ بهيا يتصف، ؤإنما النللم، محو الذي بالغشم 

مرسلمجاز التركيب، ففي الحرب، إلى الغلالم أمني الفللم في سببا الخرب اشتعال، كان 
المة.علاك 



جفيي

يه،ممات موت التركيب؛ فمعنى أصابه، من يموت ؤإنما يموت لا الموت — ح 
المفعولة.علافه عقالي فالمجاز المفعول، إلى أسد الفاعل فاسم 
سامعه،هو ؤإبداع حن من فيه بما شاعرا يكون الذي بل ثاعرأ يكون لا الشعر — د 

المفعولية.علاقته عقالي مجاز وهذا بحسنه، مشعور شعر ت التركيب فمعنى 

مجنفيه أولع وما الوجه كان لما ولكن يراه، من هر إنما الوجه حن يمما الذي )٨( 
علاقتهعقلي مجاز وطا إليه، الوصفج أمتد وصفه إلى الناس لغ في المسي، هو جمال 
■السه 

ورثاثةوملق وجمن وجنع نلمع من فيه نفلهر ما منزلته ؤينظ ال الإنتضع إنما )٩( 
الوصعأسند الصفات هذه في المج، هو الشح كان لما ولكن ذللث،، سوى ما إلى ملس 

الميية.لخلافة إليه 

بعدؤإنما العقلاء، صفات من الوعد لأن بالخير الماس نعد لا الأرض ( ١٠)
ماتمن فيها وما الأرض كانت، لما ولكن العيس، برحا•، أهلهم نعدون لهم أصحاتها 

المسية.علاقته عقلي والمجاز إليها، الوعد أّتل. هاوا في بج، الهي ثمره يرجى 
يالماس،ثيطثنر لا الدنيا وأهوال به. وقل وة والقبالنتف، أ-يوه به بطس ( ١١)

فإسنادله، سبيا الأيام مصانبؤ كانتا الذي لضعفهم منهم أنوي هو من بهم يطس ؤإنما 
ثيية.العلاقته مرسل مجاز الأهوال إلى البهلس 

(١١r ) ولكن الأذن، لا الخقل هو تعي الذي U ،وسبباالخقل إلى سبيلا الأذن كانت
المثبية.لخلافة القلي الجاز على إليها الوعي أمني إليه العاني وصول في 

0
تيأتي فيما والاستعارة الرسل والمجاز الخقلي الجاز بين 
ر[واف]البنان ت ليمل ولوجه لمه رام تأن عيا المرء بكفى )١( 

 )rلالكأ.ل[:المتض تال )١



س|يازم

هوي الم—س اصة نيب نيثنحاقه الجثبر يخترم والهم 
]الخفيف[الشيب يخاطب الرضي الشريف تال )٣( 

غللأمالذاق عد بمن نومي نم أظ فا يما ذمرل المسح ا أيه
تالذياتى التايغان وتال )٤( 

ذاذغُثم الأنيابها في الرنس من ه ليمنني اورتنأيي متب 
]الوانراهجاني ذاذ؛ه نال لنا قالمنافي ؛ UaJئه مغلوكم )٥( 

٦[.: ^٠٥١١٢]ن1َةاه تير أثآت ؤيثثا )٦( 
الاJلذوائه.نشر )٧( 

[.٧٧:  ٠٥٠]١^هأقامهُه ينثص أن يرد جدايإ نيا ومحيا )٨( 
لاببلاناسها ف إلا رث ولا ا لابنهأن إلا الأ ينففلا )٩( 

[.٢٢]اكم: صماه صدا وأثثلك ره ووثآ؛ ( ١٠)
٤[.]المحص: ويق ( ١١)

الإجابة

الشاعريريد أن يمكن ولا الفصاحة، باللسان ؤيراد الظاهر، الجماد بالوجه يراد )١( 
المحلية؛علاقته مرمل مجاز الجمال ؤإراده الوجه ؤإطلاق اللمان؛ أو الوجه حقيقة 

السية.علانه مرسل مجاز النمير وحن الفصاحة ؤإرادة اللسان ؤإطلاق 

الذيالمرض هو يهللث، الذي لأن الجم، يهلك لا دالهم يهلك، أي؛ يخرم،  ٢٢)
الناشئالشعر جذور ني الضعف هو يشيب الذي لأن الرأس يثيب لا والهم الهم، سبيه 
اب.علاته عقلي مجاز الهم إلى والإشاة الاخرام فإمناد الهم، عن 

يهلك،حش هزله الجم على اصتور إذا الهم إن ت يقول الرأس، مقدم شعر • والناصية يهلك، ت يخرم ا ١ ر 
الضعف.محن كالهرم ؤيصير المي به يشيب وتد 

صوداءنقهل فيهآ الحية وهي• ح٠عرةشاء، • والرئس الحيلة، الدبة الحنة والض؛يائت واتجي، ت ماورنتي )٢( 
التأثير. JljJiJmكان؛المم نبر ؤإذا المنقؤع، الاتعت والمم وييضاء، 





اسياغاز واغاز: اخهغأ  Mnro jUiئم 

جازمقلي؛ص مها ما لمحن الأنة الأمحات اشمح 
الأ،افانوخناتإبنأمرْمائ الزمساثزبواذا

ايايأحم عصهننت ؤإن ه بن م كلهنصة يوا ريول
ااننالإحيكدر كن وله نالس المنسع يصن ا رثن

؛؟؛uuiنن انت أعخض دهر ال بزب فا نرص م لا أنوك
]الخمف[ ٢٣١منانا اشاة نى المرق زف اة 1ا0ثزنالأنت ا ملك

الاجاة

)ا(اكرح:

نغلتهموقد صروفه، وتقلبات الزمان هذا أحوال الحياة هذه في نبقنا من على مرت 
إلاأهله على يجود لا الكدر على مْلوع والزمان بها، ثغلنا كما وأحداثه شؤونه 

منأصابهم لنا بالألأم ملأى ونفوسهم الحياة يفارقون فتراهم السرور، من بلحنلا'ت، 
كدرأفأعقبه أمؤع النعيم من بشيء لياليه وجاءت عن حرج محإذا وعسفه، جورْ 

بتيعلى له عونا يكونوا أن على فعبلوا الزمان بويلأت يكتموا لم الناس وكأن وعما' 
إخوتهم•لإفناء سنانا رأسه في ونكثوا رمحا جعلوه عودأ الأرض أست فإذا أمهم، 

عقلي:مجاز محن الأيامت، في ما يان )ب( 
رتؤإنما بر لا - الونت، وهو — الزمان لأن عقلي، مجاز ٠ يمشهم نر ُإن في ، ١ ل 

الرمانية.فالعلاقة ُه، الى الحوادُث، 

الزمانية.علاقته عقلإر مجاز الإحانا* وفي لالها الصنيع *ئمحيس س كل في )٢، 
الرمانية.علاثه عقلي مجاز الزماذا أنثت، اكلما في )٣( 

وشغلهم.أهمهم ت عناهم )١( 
تجربما يرض لم اهك نكاية عر الدهر يمن الذي كأن يقوون التنانع، عر راعاته٠ او ايرمحنرا فاعل ست )٢( 

والشر.العداوة بلاء عليها فزاد البلاء، من الدهر حوادث 

نصله.والسنازت الرمح، عري القناة! )٣( 





^فُابمزسش

اللأئوالمجاز المرسل الجاز بلاغه )٩( 

المقصودالمعنى تودي الغالب ني أنها رأيث والقلي المرنل المجاز أنواع تأملت إذا 
أنمن أوجز ذلك كان كدا، المجلمز أثرر أو الجيش* القاني *هزم • قلت فإذا بإيجاز، 

الإيجازأن شاك ولا كذارا، المجلي أهل *قرر أو الجيس®، القاتد جنود *هزم تقول• 
الملاعن.صروب من صرب 

المعنىين الخلأنة تخير فى المهارة هر المجانين هذين فى للبلاغق أحر مغلهن وهناك 

تصويرحير القصود للمعنى مضورأ المجار يكون بحيث المجازي، والمعنى الأصلي 
والحم،Jالوثاية، التأثر مريع على والأذن الجاموس، على الين إطلاق في كما 

أوسببه إلى الشيء إمناد في وكما المرمل، الجاز في والخيل الجمال على والحافر 
والمكانالقوي المئب حار أن توجن، البلاغة فإن الجاز؛_، في زمانه أو مكانه 

المختصان.والزمان 

ميالنةمن تخلو لا والمقالي المرمل المجاز صروب أغلب، أن رأيت، النغلر لهمتا ؤإذا 

ومثلهمجبالخة، الجزء على الكل فإطلاق حلابا، رائعا الجاز جعل في أثر ذات بديعة 
أوشيء. كن يلتقم شره أنه تريد فم* أفلان فلمت،؛ إذا كما الكل، ؤإرادة الجزء إطلاق 
بعضعن يوثر ومما أنفا. كله فتجعله فتالغ الأنف، بعفلم ئصمه أن تريد عندما أنف،* أفلان 

فيه*.أنمة أم أنفه أهزفي أدري الست، ت أنوله أنا؛يأ رجل وصف الأدباءفي 

الأنشط.مقلم الأظفي: )ا(



اهايت MTYAJءلمادا0 

امماة

\ذؤ؛ط.نهوى يعيده ئلاته ت العرب تقود )١( 
سو]سوب[:أخيها نى ، ١١٤الخنمانالت )٢( 

ارآ،ادبمتبى—تا^نيك—ثاساد ض اد نجال>دل 
:المب لغه إحثاء ش الملوم دار محل في آخر وتال )٣( 

الأعرابداوة نا هرنذكدارأ اف همدنت—ت ييك فوجدت 

)٤(وئالآخرلالكا٠لآ:

انالأصننجامغ ين والطاعنمخيم يص اببكل ين اربفنال
•رديك ثلء والكرم ثوبيك، ئى المجد )٥( 

البحث:

لزمبعيده المسافة هده كانت ؤإذا الكتف. إلى الأذن ثحنة من المسافة المرحل; نهوى 
الجيدانفحناحلويله المرأة طْ ءإن يمول؛ يدلأن المربي فكأن طويلا، العنق يكون أن 

الصفة.؛هن.ْ اتصافهاتفيد جديد بتعبير 

الرماد.كثير الممال، رفح الجاد، طوز بانه أخاها الخنساء تصف، الثاني المثال وفي 
الصريحعن فعدلت، جواد، قومه، في عظيم شجاع، أنه على الراكيب، بهذه تدل أن تريد 
طودالسيف، حمالة طول من يلزم لأنه عسها، والكناية إليها الإثارة إلى الصفات بهدم 

نومهامع اسلمن صخر، أتمها برثاء اشتهرث، رك الشعر، يي رمعة مزلة لها يرو، بت، تناصر عي )١( 
)؛ءم(.سة وعانت 

اتامبمس.ياوكان;شتا)آآ(
القطع،السريع المسف ابيندت وزن على والجحيم السف، والأييض! •حدوفأ، امدح متصوب القاربين )٣( 

الحقد.وهو صش جمع والأصغازت 





\اهو\محل:

المض.ذلك إرادة جواز خ نماث لازم يه وأيد أطلى لفظ ت الكنانة ( ٢٦)
تكونند محه ، ٣١فإن أمام، ثلاثت محت الكي يامار الكاث ممب ( ٢٧)

نس؛ةلتكون وقد موصوفا، يكون وتد صمه، 

نموذج
]الوافر[;كلاب يتي الدولة سف دفة في انمتي فال )١( 
وئحنصإو\بم وصبمهخرير وبمثلهم ائم ئمن

مهمنكلمه في كمن اة نقم مهئه كفي ن وم
]الخمف[;كافور مدح ش وتال، )٢( 

اءيحمكل بزري بياء ضله يفالمجد ذي اللفي ثربفي إن 
الإجابة

حاجتهمعن ترابا بعلهم يبكون لعزتهم، مادتهم عن ^' jiyبمهم بكون ض )١( 
صفة•عن في فالكناية وذلهم، 

إنهماوتال: المرأة، عن حفاب كفه في وبمن الرجل، عن قناة يحمل بمن وكتى )٢( 
موصوف.عن كناية الكتايتن فكلننا وبطشه، الدولة سيف سطوة أمام الضعف فبر سواء 

وهوبكافور تعلق له لما وأثبته بهذا التصريح فترك لكافرر الجل• يثبت، أن أراد )٣( 
•نبت عن فالكناية الثوب، 

منفلأن نحوت وحفيت نلت ؤإن تلويحا، سميت الرماد، كثير نحوت الكناية ني الوسائهل كثرت إذا )١( 
سميتتكن، لم أو ووصحت! الوسائط تالتأ ؤإن رمزآ، سميت والبلاهت، ألجهل عن كناين المستريحين، 

يسمىنؤع الكناية ومن إليه' الفضل ية نعن كناية فلأن، سار حيث، يسير القفل نحوت ؤإثارة، ليماء 
الناس؛يضر لشخص تقول، كأن المياق، محن ينهم آُحر ممى إلى به ؤيثار الكلام يطلق أن وهو اكريص، 

•كا؛ورآ بمدح دم الدولة ييف يعرصى المتني وكتول للناصُ أنفعهم الناص ُختر 
ثانياالمال ولا مكوثا الحمد فلا الأذى من حلاصا يرزق لم الجود إذا 

الرمح.عود الشاة: )٢( 
إسرافه.بقوة ضياء كل يفوق المجد مجن لضياء ثوباك في إن ت يقول استهان، به: أزرى )٣( 



ققق=^^^ً=^==مم^=ء======قث

تمرينات

الأنة:الكايات من تمايت كل س -طزم ام المنة نن 

)ا(وؤومالصحا.

ءماْ.يلان أش )٢( 

(i_u(r .الكمن

سنه.فلاق مع )٤( 

بالمان؛إنه نشار )٠( 

[.٤٢]الكهف؛ ^١^^ ؤعئ فها أنفق ثآ عق َكقيمح ملب )٦( 
جناحيركب )٧( 

العصا.عر كفه الاJالي لوت )٨( 

]الطويل[تنرصه وصف ش المتشي تال )٩( 

٠أركب' جين ه يشمصه زل وأنبه ه شتوحش الأي رغ وأص
عاتقي.عن العصا يضع لا محلان ( ١٠)

الإجابة

ئعيش•خال،ومة ماد.لاله منعمة أنها الضحى ونت إلى تنام أنها من تلزم التي المنة ؛ ١١
درفاهية•عز ني 

والفر.النقلة محلول بعد أنام أنه عصام أش أنه من تلزم اش الصفة )٢( 

ادرضوحشأ الغرس بهذا انعت إذا ت يقول عه، الضيرفي حادس وعثك: اتجه، وثغيته; أمحل، ت اءمٍع ، ١١
الركوب.عد كان مثلما نشاؤله على باق وهو الصيل. بعد عنه وأنزل وصرعته، 



الخدمعنها يقوم رحاء تعيس؛ي أنها الكمين ناعمة أنها من تلزم التي الصفة )٣( 
الست*سوون 

عادة.منه تهمغ المادم لأن الندم، سنه نع أنه من تلزم الص المنة )٤( 
المكانة.وعلو والشهرة المعلم يالينان إليه الناس إشارة من تلزم الي، الصفة آ ٠١

يعملانوالحزين النادم لأن والحزن، الندم الكمين تةالس_، من تلزم التير الصفة )٦( 
عادة.ذلك 

الربعند تشتهر النعامة لأن رعه، النعامة جناحي ركوب من تلزم الي، الصفة ( ٧١
عاJو٠ا.بسرعة 

الهرملأن والهرم، الثيخوحة المما عر كفة المبالي لي من لمزم التي الصفة )٨( 
عليها.ؤيعتمد المما على يمشى 

،سواء الخدو تعد عنه النزول وعند ركوبه عند الفرس حال أن محن تلزم الي، الصفة ( ٩١
نقس.واصعلراب عرق الخدومن بعد يغلهر بما يماب لا عشق كريم أنه 

منكان نقد الأسفار، كثير أنه عاتقه عن الخما نمع لا أنه من تلزم التي المحنة ١( )٠ 
المير.أثناء في يحملونها عما نهاية ر إليه يحتاجون وما زادمم يرئهلوا أن الرب عادة 

تالأتية الكنايات من كناية كل ني المقمود الموصوف بين 
]الكامل[الكتمان بمواطن مئعرنه الوغى بوم أرماحهم مّى ت٠—وم [ '١ 

[.١٨لالزامِف: مان؟بم ثر أ-إئماءِ هميوؤ، آلملثؤ ؤح بمئثإ ؤآوس تعالى• ونال ( ٢١

نحمرء،ني U الإبالأ ض نادر غير ميز: وغير الجدال، والحمام: الزبة، في يرني الطلية: في ينا )١( 
الخمامحين الإبانب عر ث-رن دلا الزينة م اللاتي.•ءين دعن الجنات ه اوجعلوا الأية: ومعنى 

والجادالأ.



ونظرالخن بن اه عبد بن إبرامم محاربته أيام نر بستان ش المتصور كان )٣( 
المومتٍن.أمير يا طاعأ ت قتال الشجرة؟ عاو0 ما ت للريح فقال ، حلاف شجرة إلى 

بنللغضل الرشمد فقال حيزران، حرمة ومعه الرشيد دار صحن ثي رجل مر )٤( 
حيزران؛يقول• ان وكره ال٠ؤ٠نين، أمير يا الرماح عريق فمال• ذاك؟ ما ؛ الربيع 

الرشيد•أم لأمم ذلك لموافتة 
_[:الخم ثي قال )٠( 

تفيلها مث رار الأ-ُوءل-ن إلى ا هبيدبوذث ا رساهثا تول
زالوام[:السيف ني المعري ينال )٦( 

لألأسثاله أوزناء أبان كند-لاذارديىورئض 
الذير•وحاءه فلأن صن كبرت )٧( 

الشباب•رغوة ٠ال•ا فقال؛ شيبه، اشتعال محبب عن أعرايي صثل )٨( 
•الاJهر وفاغ غبار ا هن• فنال! آخر، ومثل )٩( 

(٧)،

٧)

محتاوالفلك، عة القالم معا رالأدب<، ؛النته  lijl*كان بنداي،  JU_4رباتي الماس بتي خلفاء ناني مر 
)مْا،و(.سة حاجا بمكة ر؛ي رالتفكم، الجد كير رالمث،، اللهو ص بمدأ للعلماء، 
ضحرج الشجعان، واحدالأمراءالأشراف محنالب، ايي بن حفيديلي مر انمن بن اه ب بن إبدامم 
رتلّة)ْلا،و(.ئمكانثىينموشاسوررقاغما؛،لخ، فا-^^،^١^٠، الماص اسود 

اكغماف.س مف الخلاف: شجر 

١٩بميرأ المالك،، باعور حاذتا رالأسال، بالعاب خيرأ فمحا _،s جللا وكان يرض، بن الربح مو 

تؤذيتم ملتهم' الرشيد تمس ان بمد الوداد؛ ولي الراُكة، خموم تمار س حازم أديب اربح بن الممل 
٠-( ٠٢ ٠٨ستة)نون، حس أيعدءوامله الللث، له واستام المامحون فلفر ولما الرشيد، بن للأمتن 

بتال حاشية، وارتهم با-يهة الناس اجود س كان المشهور، النامر هانئ بن المن ملم،' ابر هد 
*-(.١٩٥سنة)وتوم ، ٠١ ٤١١محنة ولد نواس، أبي س اشعر نولق•؟ بثار بعد امرق لا •' الجاحغد 

هوالموي الميم، إن يقول: ُينحفها، الأجسام يضني معروف داء وهو الل، والملأل: الولي.، ليل: ال
ابيه.عن المل ولمدأمسلولاقدورُثظ لنشه إنه حش جسمه رق النارقل■ وليد 



^^____اوك؛لإ

،٢١الأدهملعلى لأحملنك بن للغضان نال الحجاج أن يروى ( ١٠)
يكونلأن ت نال الحديد، إنه ت قال والأسهم■،؛ الأدهم على يحمئ الأمير -ثئ فقال 

•يليدأ يكون أن من خير حديدأ 

الإجابة

الخفية.لأمرار ا مواطن لأنها القلوب، الكتمانء ءمواطن من المقصود الموصوف ( ١ ) 

بالحليةيجمالولها أهلها لأن البنت، الحليهء في ينشأ ءمن من المقصود الموصوف )٢( 
نثاتها.متد الزينة وأنواع 
نؤعيعرف الخنصوركان لأن الحلاف، شجرة هو الطاعةءا من المصري الموصوف )٣( 

بينهما.الحديث لثتجادب وسيلة الموال أوليجعل أديه عور تبر الربح سأل ؤإنما المجرة، 
كنىالفضل لأن الخيزران، أعواد هو اارماح٠ ءعروق من الخنصود الموصوف )٤( 
أمامه.الرشيد أم باسم يتهلق أن مخافة الخيزران، عن الرماح بعروق 
الدماغ.أو القلب هو الأسرارلإ ررموطن من الممصود الموصوف )٥( 
صعفي كييرأ شأنا للتار لأن الميف، هو النارْ ؛رسنيل من الخقصود الموصوف )٦( 

وأنتتجتته.ولدته فكألها الميف، 

والهلاك.الهناء نذير الشيب، لأن الشيب.،، االالتديراا من المقصود الموصوف )٧( 

كاننهايته باغ إذا الشباب لأن الشيب، الشباب، ءرغوة مجن الخقصود الموصوف )٨( 
رغوة.عليه ففلهرت فاخنحر المهد عليه طال الذي كالشراب 

أنالساند الاعتقاد لأن الشيب,،؛ الدهر، وقاغ ،غبار مجن المقصود الموصوف )٩( 
الأيام.مججالدة في صاحبه أثار0 الذي الخبار فكأنه الصائب،، وتوالي الهموم أثر الشيب 

أسود.لهو حديد مجن لأنه الهيد، ،الأدهم، مجن المقمود الموصوف ١( ؤ* 

الفرسعلى الأدهم المبنثرى ابن حمل وتد المعروف، المعدن وبالحديد القيد، يالأدهم الحجاج يريد ١( 
يليدأ.لس اللي الفرس على الحديد وحمل الأموي، وهو الأدهم 



؛؛؛؛،؛؛،^^٠٣٢

)؛(
الأب:اعايات س تماية كل تلزم ام المب نن 
]الكامل[، الاثزجُ ابن على صرنت ئبة ني والندى والناوءة ماحه الإن )١( 

عسل.أجساد على أحرار ثياب فإذا الصرة دخلت أعرابي: تال )٢( 
الكامل[:]مجزرء الشاعر ونال )٣( 

ه؛ابركفي ثي ننوالمجد ه ملظئبع ي ذ مثال
الإجابة

عنفعدل والندى والمروءة النفس سماحة ممدوحه إلى تنب أل الشاعر أراد )١( 
الصفاتوتب عليه، صريت التي المة فى الصفات عذْ إن ونال؛ ماثرة، إليه بتها ن

الممدوح•إلى بتها نتتلزم الهبة إلى 

جملزى في أهلها رأى بالخنر، عهل• له يكن ولم البصرة الأعرابي لحل حينما ، ٢١
بها،البائية لأعل عهد لا وقوانض نيودآ للميل لأل البيد، أهل حرية فتهم يجد لم ولكنه 
فنسبعبيدأ، تحتها تضم نابهم إل قال؛ تعبدون، مالبصرة أهل إن يقول؛ أن فبدل 

الشاب،.وهو بهم اتصال له ما إلى المودية 

ار،مأينما يتبعه التمى إن ت قال الْللعة، ميمون بأنه الممدوح يصف أن ؛ل-ل )٣( 
إليه.تب يستلزم خلله اليمن واتاع 

©
تمنها كل معنى لازم وعين الأتية الكتايايت، أنواع بتن 
،.الحركات؛ قليل الريق بليل كان فقال؛ حْليا أعرابي مدح ، ١١

حراصاناء~الا من ممرأ ولي أمراما، من وامرأ ض صادان من سدأ وكان الد، ب- اسمه المرج؛ ابن  ٢١)
انمناء.كير جوادأ وكان وكرمان، فارس اءمالأ ومن 

الإلهم.سارضا.المن:ب،والرلكب:)٢( 
اوحركت.ياثار؛ مراد، إءلأار يتمن؛ي ولا يولة، مبب من كلمات، تخرج اللسان، رطب، إن، ؛ تول، )٣( 



^^الك؛ايت

لالشرح[ت، مدح *ي ٢ ر الحكم بن يزيد وقال )٢( 
والحبملاح الونمل حد والم الماحة فيدك في أصغ 

دواعيمليم الإزار، 'ياهر الثوب، نقي الذراع، ، رحب؛ فلأن ت العرب وتقول )٣( 
اكدرل٤/

ت]الخلؤيل[ ذئأ تلت يصم، الحري و|لال )٤( 
والحقدوالرعب اللب يكون بح؛—، نملها لغ فاصلأخرى فابنها 

لاكلديلآتصدره في يعلإ ماتر من رثاء فى وغادأجر )٥( 

ئبسبلأ،شث \وإفو ك_القلأل ؛_ا ومءئ اتجلص في ل زذئغ 
نعامة•عرعرم؛ي، ذيلها ئرحي هال؛ امراه أمرائي ويصم، )٦( 

الإجابة

ؤيلزمواءلمثناث4، نائه الخaلاية محي الريق بليل كونه من يلزم لأنه صمة، عن كاية )١( 
إليهايلتجى الش الحركاتر إلى يحتاج لا لأنه له، الكلام ونلواعية فصاحته حركاته قلة من 

يريدها.اش المعاني تأدية عن محارته ثقصر محدما الخلب 
يعدهماوما والجل، السماحة ممدوحه إلى سس، أن أراد لأنه نسبة، عن كاية )٢( 
إليه.يتها نذللث، من ؤيلزم أمره، وثلوغ وأمرْ ء؛لْ أنها فادعى 

اؤولكن أليها، بمل أن نل عزل ثم فارس كورة الحجاج ولاه شعراءالمرالأموؤ،، مشهورعن شاعر )١( 
،.٠٩)٠ سنة توفي عالية، الثعر ش ومحلته شريفا، النفس 

تدمويى" *روك، بن الملك مد نل عن ■يراعان تور جواد، فاتك أعير صمن؛ أبي بن المهاو_، مو )٢( 
)٣٨^(.سنة بها 

الواسع.ارب )٣( 
الشر.أصاب عن سر، صلم س المدر: دواعي وعليم معوعه، اسور: دواعي )٤( 
•رالرب الممل' • واللي، ، الميم، ■ء،-د» والثمل؛ ، أخفيث، واءالالت<: اليّنة، عيؤ يمول اتجها صمير )٥( 

ُالخوذ،.الفزع 
رفثاء،جمع والثئش عن نجا؛ لا اسود مغير الحيات، من فوب بالكر: صل جمغ التلال: )١■( 

.١^١٠الح؛ات، اشلؤ عن ارقشا. والحية بياض، في سوداء نانمل فيها الي ومي 



طوليتلزم الذراع طول لأن الكرم، هي صفة عن كناية اليراع رحابة - أ )٣( 
صنوان.والشجاعة والكرم عادة، الشجاعة يستلزم الجم وطول الجم، 

نتلزمالثوب طهارة العناية لأن والهلهارة، العفة عي صفة عن كناية الثوب نقاء - ب 
القس.ٍلهارة على الحرص عادة 

السابق.المثال ني امماية علة ينا وتد العفة، عي صفة عن تماية الإزار ج-طهارة 
أىمن يلزم لأنه الأذى، وكراهة النفي كرم هي صفة عن الصدركناية دواعي د-سلأمة 

الشر.بعيدأعن النفس طيب الشخص يكون أن طاهرة القلب، في تجيش التي الوجدان أنولع 
هذ0به نكون الذي المكان غي أي: والحمداا والثء.ب، ، ٣١يكون اريحيثج )٤( 

٠المنان، هد0 موصح لأن القل.؟،، هو ، موصوفعن كناية و٠نؤا الصفانؤ، 
أنالمرب عادة حرنا ففد الصدر، هو ، موصوفعن كناية الحلم، *موطن في )٠( 

لمثلصدره يتسع لا فلأن أو الصدر، نسيح فلأن ت فيقولون المدر إلى الحلم بوا ين
شذا.على.ثل يحلم لا أي: هدا، 

مجاشرةوالنحول بالنقم المرأة يصف، أن بد.ل لأنه نسبة، عن كناية الخال في )٦( 
منهايستر ذيلها أن ادعى نعامة، كثرثوبي واليص الصلابة »ي ماقيها إن ت يقول أن ويدل 

إليها•الحول نبة يميد رمذا نحيلتين، ساقين 

اللففلصريح من المفهوم المعنى إرادة نه صح ما منها وبجن الأتية، الكناياُتا نؤع بين 
•صح لا وما 

فقالالعشن؛ سوء رجلا أءرا؛ي لصف )١( 
حاجيا.حاجت، من رآني؛ترب إذا كان 
لالضيلآتالمح ر آمئدام، ينال ، ٢١

يربجحجنا الجود بجين ولكن ه لدنحل ولا جود ازم جا مف



تبقولهم بالعداوة ءٍنْ يجام عمن الرب لتكني )٣( 
\ؤخأ٦٦؛ظهن له وتلب الأرنمل١أ، وجلد اشر، جلد له بز 
القث1لسم٣ الومادرم، عريض فلأن )٤( 

)ه(ئ\لااشاعر]الأول[:

نماءىولا نيون خالخالأ يرطن أرى ولا خلاذاشساء تنول 
شدقيه،نفخ فلأن ت ؤيقولون حثته، أثناء ني الكرم •' المديح ني العرب وتقول )٦( 

غضب.إذا أمه، وورم ئكبر، ت أي 
اليردانل٦،.نله أشكوإليك الولاة: بض أءرايت نالت )٧( 

]|_[:الشاعر ونال )٨( 

المناديلعل ولا المدور طح اؤه-لم إننشكر لا المطابخ يص ب
]المرح[:)ه(وةالآخر 

لضبرش عبنيء أب -اينه غلني فذاوي علبح ن
راطتسفالمز أ بناصأنمى ن، اسخإذ طئاجه اب ني

رها(دئالآخر
رهلبوالوالمثنوب ل و المأكتمر خمى ئئ
مدروالوالمنديل ة مع قوالكأس القئ ن

ينياض•سواد فيها الحين ت الأرقم )١( 
العهد.عن حاد ثم ررعايث مودة على لماب لكن لص يقرب مثل المجن: ظهر له تلب الترس؛ المجذ: )٢( 
العمل.وتلة الّلأمة على يه سدل مما رط1 الإنراط، درجة إلى العق طويل أي: الوصال عريض )٣( 
الغباوة.على دليل ذلك أن العرب تزعم ولكنت ا القفا او الجبهة منه مبق حتى الثعر غزارة الغنم: )٤( 
الوار.بالفم: والقلب امرأة، ام رملة. )٥( 
جنذ،وعوصربسالغارّجمع الجرذان: )٦( 
المن.لبلاد نديمة عاصمة ومحبا: محبا، مالكة الثاء: يكر يلقيص )٧( 



الإجابة

منالممهوم المعنى إرادة يمح المثال هذا وفي والتجهم، التقطيب عن كناية ( ١ ) 
اللفظ.صرح 

سيرتأته ادعى الكرم إليه تنب أن دل لأنه الممدوح، إلى الكرم سبة عن كناية )٢( 
صرحمن المفهوم المعنى إرادة يمح لا وهنا يه، اتصافه ذلك من بلرم لأنه سار، حيث 

اللفظ.

إرادةيمح لا وهنا بالعدوان، المجاهرة هي صفة عن كناية النمرا جلد ألبس - أ ( ٣١
اللفظ.صريح من الممهوم المعنى 
إرادةيمح لا وهنا بالعدوان، المجاهرة هي صفة عن كناية الأرقم* جلد ُلس - ب 

اللفنل.صرح من المفهوم المعنى 
إرادةيمح وهنا بالعدوان، المجاهرة هي صفة عن كناية المجى* فلهر ج-*قلبا 

بحيثالترس يجعل كان الملم ونت، في المربي لأن اللففل؛ صرح من المفهوم المعنى 
إلىظهر0 وجعل به لتا أمالشر داعي دعاء فإذا للناس، ظاهرأ المجوف باطنه يكون 

الهام.أو الضرب به متقيا الأعل.اء 
يستلزمالوسادة عرض لأن والبلاده، الخباوة هي صفة عن كناية الوساد* -*عريض أ ر٤( 

اللففل..صرح س المفهوم المعنى إرادة يمح وهتا البلادة، يستلزم وهدا القفا، طول 
المعنىإرادة هنا ؤبمح الخرب، رعم في الخباوة هي صفة عن كناية القفا* *أعم - ب 

اللففل.صرح ص المفهوم 

كانتلو لأنها جمّها، وامتلاء المرأة بمن يستلزم والمل—، الخلخال جول عدم ، ٠١
١صفة عن كناية المتا ففي معصمها، في والملك، صانها في الخلخال لتحرلث صممة 
ّإليه الكرم بة نعن كناية حلته* أثناء ش *الكرم في - أ ( ٦١
التفل-اهرالتينين نفح من يلزم لأنه التجر، هي صفة عن كناية السيفين نفح - ب 

٠العفلمة 



انمماحالغفب شدة مظاعر من لأن الغفب، ص صفة عن كناية الأنف ورم يي - ج
الأنف.

الفضلاتمن المنزل يي ليس وأنه والئيق المقر *ي صفة عن كناية الجنذان قلة )٧( 
فيه.الجرذان كثرة سب ما 

العلخمن — الجواري ت أي - الإماء سكي وعدم نفل-افتها أي؛ الطابخ، بياض )٨( 
وأنهماليخل ص صغة عن كناية محذا كل الملعام، عند تمرش التي المناديل غل ومن 

والتلخ.الألم عن بالمز يكتفون 
والشح.الخل *ي صفة عن كناية كلتاهما طاحه ثياب ونظانه داود مهلخ )٩( 

صمةعن كناية ^ا كل والمدر، والمنال.يل والقصعة - نقنافتها أي: - الكأس نقاء ( ١٠)
المماة.متاع س بالقليل القس على والمن لخل ار 

يهلال>ل[:ام امماية نوع و؛ين ام \يت ابج 
الدنارا،نغثلر أقواما عض ولكن كلوثنا تدنى الأعقاب عض نا نل

الإجابة

ميالينغير صنال.نا الحرب هود اشتد ؤإذا المفرق، أول كنا حاربنا إذا توم نحن 
فيلأننا أتدامنا، عر دائما' تقم القال ندئء بفرار، نا أنفتحيننا ولم بويلاتها 

الجبناء.يصاب كما الخلف س ثيب لا لأنتا أعقابنا؛ على نيل ولا صدورنا، 
كتايتانالست، دش 

دالفرار•الجن م صفة عن تماية دعدا الأعتاب، عر الجريح دم نلأ الأور،ت 
والشجاعة.الإقدام ص صفة عن كناية وهذا الأقدام، عر الدم نيئ اكانية: 

فضلرءلءور'ا في لمح لا نص يتول؛ الجراح، دالكلومت الميم' *}•محو رم عب جمع الامتابت )١( 
اتدامظ.مالي الدهاء تملون جرحتا يإن يوجومنا السوق نمل رعا اءتاسا، صالي كلوهنا >ماء 



الكاة

الكم(. راعتا!

T
نبيكون ند  موصوفآيكون قد  صفةيكون ند 

ومحكمحن المجد  ءالنان بتت الترطمهري بعد؛ 



^^|لكتايت

اسبةبلاغة 
وصفتطبعه لطف من إلا إليها نصل لا وغاية البلاغة، مظاهر من مفلهر الكناية 

والقضيةيدليلها، مصحوبه الحقيقة يعطيك كثيرة صور ؛ي أنها بلاغتها في والنر نريحته، 
لالطويل؛ا؛المدح ني الحتري كقول برهايها، ظيها وفي 

معيبالمدور في نهي—_، عن لهم بذا ما حن بن اللحغل مقل ينموذ 
الحقيقةفي هو الذي الأبصار إياْ وهيبتهم للممدؤح الناس إكبار عن كنى فإنه 
ية,والنالصفة عن الكنايات في جلية الخاصة هذه وتظهر والإجلال، الهيبة على برهان 

أنسك ولا المحئات، صور في المعاني لك، ثصع أنها الكناية بلاغة أسباب ومن 
ترىوجعلك بهرك اليأس أو للأمل صورة لك رسم إذا المصور فإن الفنون، حاصة هذْ 

ملموسا.واصحأ عنه التعيير عن ئعجز كشت، ما 

المزاح،عن الكاية في الشن« وءرمول الكرم، عن الكناية في النماداا ®كثير فمثل 
]الكاعل[:البحتري وقول 

ثحوويم لم نلحه نلأل في رحله قى ألالمجد تا رأبا أوم
صورةفي المعاني لك يبرر أولثلن، كل طلحة، آل إلى الشرف، نسبة عن الكناية في 

إليها.نفنلث، وترتاح تشاهدها 

لهتجعل أن غير س حصملئا س ءااتك< ئثفي أن س ت٠نكنك أنها الكناية حواصى وس 
المتنبينول ومثاله بالتعريض، يمي النؤع وهذا الأدب، وجه تخدش أن ودون سبيلا، 

ت]الطؤيل[ الدولة ييفج ؤيعرض كافورأ بها يمدح قصيدة في 
صيغمان أجفبباك وكم عالي ادن ئان أجفياك بفكم -، رحل

المصتمالحنام رب من يأجنخ نكامه يح المل؟ل المن ة ربا ومح

وباuكيباجفانالحناء،  ٠٢١الشائن باجفان أراد الأسد، والضغم: الغزال، ولد الشائن: )١( 
لارتحالي.وجزعوا ناش على بكوا ورجال اء نس كم يتول: الشجاع، الرجل الضغم 

ؤينطعيا،المعاصل يم، الذي والنضعم: القاطع، آل—ف، والحنام: الأذن، شحمة م يعلق عا I ١لمنط )٢( 
الشجاع.الرجل س ثراش عر اجلخ العناء المرا؛ ض لم ينولا 



نثمنميب ٌن دلكن عيرت نفثع هسب ثن بمي امقلدكان 
هميوأ-ونوبي كني لكم هوى اتقى ا *دون ومن رمي واتقى لص 

ئوهممن اده تعيا موصدق ه محلنونماءت مرء النعل ماء إذا 

منأته يدعى الذي بالغدر وصفه ثم المعمم، بالحسب أولا الدولة ميف عن كنى فإنه 
الرميؤيتقي يرم، لأنه بالجبن رماه ثم بالعدوان، مبادهته على لامه نم النساء، شيمة 

لهيحمل يزال لا لأنه بمئله؛ الشن على يجانيه لا المسي أن على غيره، حلف يالأستار 
سيئبأنه وصفه نم النضال، حاول إذا وأسهمه ونونه كفه تكسن قديما هوى جوانحه بض 

فيمثاله جميعا الماس أن ليقلن حص والفلنون الأوهام كثير الفعل متئ لأنه بأصدقائه الفلز 
غيرس كله الميل هذا الدولة ميم، ص المتتي نال كيف فانظر الوفاء. وصعق، الفعل سوء 

حرفا.اصمه س يدكر أن 

وأمثلةسماعه. الأذان ئسيع بما المنح عن التمير الكناية ميزات أوصح ومن هذا، 
ذكرءيحن لا عما يعبرون لا كانوا فقد العرب،، وكلام الكريم القرأن في جدا كثيرة ذلائ٠ 

والشاة.يالثيصة المرأة عن يكنون نخوتهم لشدة وكانوا بالكناية، إلا 

]الوافر[;الحرب، بعض نول الكنايايت، بيانع ومن 

٢١١٢ئلأالاف ورحنه كه ينعذات ن بة لخنا يألا 
بمحبها.الي المرأة عن كتى؛المخلة فإنه 

بلاغيمن تضمنته ما ؤإخلهار الكناية حماثمى بيان في كاف المةد.ار هذا ولعرى 
وجمال.

المراق.أمحل إحرام •كان وهو بالبالة، موضع ت عرق ذات ( ١١





]_[:أويقول 

اهسر ملأ ويعطى ص بلا ساق أننمأ بنك جلته حتى نهر الجرى 
ينعمالنهر ماء ؤيشبه الإجادة، أمالب في وافتنانا المالغة في زيادْ التشبيه فيقلب 
الفياض.يالهر النعم تثبه أن المألوف كان أن يعد الممدوح 

بدأ•زال يقول أد 

يأنلزأوهى ئهمي الغمامة صوب ما ميتالناي يعطي حيى كأنه 
وهوالممدؤح حالة لك تمثل راتعة صورة ؤيعطيك المركيا، التشبيه إلى فيعمي 

مفتيه.تعلو السرور امة وايتيجود، 

لالسهل[تيقول أو 

جندائد والعين، انله نوذاب اخله نوالأنواء المنح ند جادت 
انمطعت،إذا ينقي لا ممدوجه كرم أن ليدعي والمطر، الممدوح جود بين فيضاعي 

القهلر.جمد أو الأنواء 

]الكامل[:يقول أو 

ادْرميإرءراذهوأوحنإبني ونح الزكام للغيم نث ئد 
دادهأنمن مت، فله يديندى يا هثثبمفر لجعئعرخن لا 

يكتفيولا الغيم، جود على صاحبه جود يتفضل خشية غير وفي جلاء في لك نمرح 
منليس لأنه التشثه؛ممل.وحه يحاول أن تهديد صورة ش المحاب ينهى ترام ل بهذا 

ونظراته.أمثاله 

تالطديل،آتيقول أد 
-'زضيالدر إلك، أم بعك، ابمحر إلك، درى نما اليناط ني نمشؤر وأمل 

انماتع.بمواد الأمتان والمن: الخل، الفن: )١( 
تلمع.دتأتلذ: شتل، فني•'  ٢٢ر

امتم.يمض كلاصا رالح: ولع المتراكم، اركام: الغم )٣( 





بمحكمأن بدل لأته دائمأ، محعه يسير الجود أن بادعاء إليه الكرم نسبة عن بكناية نأتي 
فيوالتأثير البلاغة من الكناية ولهذْ ار، مأينما معه يسير الكرم أن ادعى كريم بأنه 

الكلام*صروب بعض من غترها ش السامع يجده ما فوق المعنى، تصوير وحن النفس 
كنأأسلوبا، عشر بأربعة بالكرم ان إنوصف عن التعبير المتْلاع من أنه ترى فأنت، 

فإنالمعنى، هذا في أحرى كثيرة ؛أٌاليب، لأتينا نشاء ولو وبراعته، وحسنه حماله له 
ولوحد، إلى ينتهي يكاد لا والمعاني للامالسب، وتوليدأ افتنانا الأدب، ورحال للشعراء 

كالثجاعة،أحرى صفات، في الماحي اسلفة الأّالم، من بمال ما للث، لأورت أردنا 
الشعرقراءتلث، عند أنلث، ونعتقد الاؤتالة، إلى نقصد لم ولكنا وغيرها، والحزم، ، لإباء وا 

إليهوصل الذي البعيد للمدى وستدهس خناهرآ، هذا الثط ينفستجد الأدبية والاثار العربي 
الأسالتب•صؤخ J( والإبداع اللاغي التصوير ي الإنساني العقل 

البيان،علم بحث موصع هم، الواحد المعنى بها يودى التي المحتلمة الأمحالسئ، هذه 
لأنالبيان، علم على موقوفة البديعة الأساليمتؤ هذه صؤغ على القدرة أن تفهم أظتلث، ولا 

مجيدأ،كاتبأ المرء تصح ؤإنما البلاغة، قواعد درس على يتوقف لا التعبير في الافتنان 
الع-رب،،وحففذآثار الأدب، كتع—، في القراءة بكثرة موثرآ، حطيبا أو مبدعا، ثاعرآ أو 

دفعاتدفعه ملكه فيه ترمخ بهذا أسراره؛ وتذوق الفني النثر ودراسة وتفهمه، الشعر وبنقد 
تكونحساسة وفْلرة سليم طغ الملكة هذه يعاضد أن بد ولا والإجادة، ان الإحإلى 

لها.وفلهيرة المالكة لهذ.ْ معينه 

بمافإنه بقوانينه، والإلمام البيان علم فائدة نجحل. أن نستطع لا هذا كل بعد ولكنا 
عنللفحص أدبية ودراسة أنواعها، كإف صحح ميزان الأساليب، بين الفروق من يفصل 

فيه.البلاغة سر وتبين أّلوي، كل 
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خمإل الكلام شيم س؛يعلم 

\\امملأم صآ' 

وإنثاعحير 

الإمظة:
]_[:١، الغني أبوإّحاذ قال )١( 

حمدانابن مدح من الناس منامع امتلأت ما الكندي الثلسِ، أبو نولا 
ت]السيطأ القتب أبو وقال )٢( 

حس_نادارفات ا معلى أبت ولا نلمعا ثنت لم ا مإلى أش—زنب لا 
]\ص:التامة أبو وقال )٣( 

وئرىفبساطاثمرصائبمى إنال_بفب_لولنأن
لأبني:الماء )؛(وقال;ش 

الحديث.حس نتعلم كما الاستماع حس ثعلم بى يا 
فقال:عثاسر؛،زجلأ بن اله، عد وأوصى )ْ( 

موضعا.لت ئجد حص يعنيك مما كير ش الكلام ولع يعنحك، لا بما تتكلم لا 

(.٠٠٥٢٤مة)ونون، بالشام، بلدة وهي بغرة، ولل. بدع، بكل الطوال نماممْ في أش مجيل.، شاعر )١( 
ي.الني،:م إلى اشرأب رآ< 
الغنرأمارات دائما عب نغلهر اليخل إن •' يقول العلامات، ت والمحايل اسماي•، بمعنى غنى أفاد )٣( 

اضال.ممر محا كان يإن رءلأ،امم، 

بالمرمحمى العلم، الصحابة؛ى أكابر أحد مناف، مد بن هاشم بن المْللما ب. بن ماس بن اف تمل هو  ٢٤١
(.٠٠٦٨)منة رمات عالمه، لمعت 



ثخ£ئنغي

]ب[:الطيب أم وقال )٦( 

الندورروحك فيه تمحب دام ا مرث مكثعير إلا ذهرق ق لنلا 
البحث:

بنالدولة سيف فضاتل نشر الذي هو المتني العليب أبا بأن الغري إمحاق أم يخبرنا 
ولاالأمير، هذا شهرة ذاعت، ما العليب أبو لولا ت ؤيقول الناس، بين وأذاعها حمدال 

فيهصادتا الغزي يكون أن يحتمل قول وهذا عرفوه، الذي كل شمائله من الناس عرف 
نولهكان إن كاذب للوا؛غ، مطابقا قوله كان إن صادق فهو كاذبا؛ يكون أن يحتمل كما 
للواغ.ء3لا؛ق غير 

فليسفيها، هو الني بحاله راض قانع بأنه ه نفعن يخر الثاني المثال في والمتنبئ 
وسفائت،، ما على نندم أن دأبه من وليس آلتا، هو ما إلى تثرفا م يتظلع أن عادته من 

صادق.غير كاذبا يكون أن المحتمل 

ؤيجوزوادعى، نال فيما صادقا الثالث، المثال في العتاهية أم يكون أن يجوز كذللثا 
صادق.غير يكون أن 

حنيتعلم أن ويأءر0 ولده ينادي نائله تجد الرابع المثال إلى ذللث، بعد اننلر 
تعلننالا لأنه أوكاذب؛ فيه صادق إنه لقائله: يقال أن يصح لا كلام ونلاث، الحديث،، 

ؤيأمحر.ينادي هو ؤإنما حصوله، عدم أو شيء بحصول 
المثالفي والمتبي الخامس، المثال في عباس بن اف غبي يتصمج أن يصح لا كذللث، 
حصوله،عدم أو شيء حصول عن يخبر لا منهما كلأ لأن الكذ.ب، أو بالصدق السادس 

الأولانوغ ؤتنئى النوعين، هذين عن يخرج لا لوجدته الكلام جمح نتعت انلث، ولو 
إنشاء.الثاني والنؤع جمرأ 

سمكونه حملة كل نجد غيرها أوفي السابقة الأمثلة في الجمل إلى ذللث، بعد انظر 

معياس نلأ ا الحي على نه يتعامان والنحا» _« 11غإن حئا؛ دمت ما وصروثه الزمان تبال لا ت يتول ( ١ر 
الحاة.



والثانيإليه مندأ الأول مى ؤيبه، والمحكوم عليه المحكوم *ما أماسين ركثين 
أساسا.ركنا ولمي الجملة ني ُنيدُ فهو عداهما ما أما مسندأ، 

اهواص:

ؤإنثاة:محت فان: الكلام ( ٢٨)

كان؛إن أوكاذن،، فيه صادي إثة لقائيه؛ ثقال أن نصح ما مالحبرت رأ، 
فاطنكان ه تظابق عٍن كان ؤإن صادقا، ئاتلئ كان دزاتع مطابما الكلام 

كاذارم

أركاذب.مه صادق إنه لقاثله: ماد أن يصح لا ما يالإنشاء• )ب، 
به،ومحكوم عليه، محكوم ركنان: والإمماء الخبر جمل من جملإ لكو، ، ٢٩)

عير^، ١٥عنى ^١٥ و٠ا ندآرص، جموالثاني ،، ٢٢مستدأ!الأود ؤثص 
ئهويوص.وااصلت  4Jiالثضاف، 

غير،ليس لشيء شيء برت رصعها بأصل تفل الاسمية فالجملة فعلية، حملة ؤإما اسمية حملة إما الغبر  ٢١١
اوحدوث إلى غيرنظر من للهواء الاعتدال نبوت سوى ذلك من يفهم لم معتدل، الهواء تلت؛ فإذا 

الكلاميكون كأن والاستمرار، الدوام فتفيد وصمها أصل من يخرجها ما القراتن من يكتنفها وتد استمرار، 
٤[.ؤدإدئقدشغبيه]اهلم: تعالى: توله ذلك ومحن الدم، أو الملح معرض في 
المماءالمم٠لرت ١٠تلت: فإذا الاختصار، •ع معين زمن في الحدوث لإفادة نمرصوعة الفعلية الجملة أمحا 

كمابالفراتن التجددي الاستمرار تفيد وتد الماضي، الزمن في الإءْلار حدوث إلا ذلك من المامع يتقد 
•لالطويلء المنم، دل تش 

شاغلالمجد من يرما لها وليس كمه والغرب الأرض شرن تدبمر 
فآنآ.آنا متجدد محتمر أمر التدبير أن على دالة قرينة المدح فإن 

حملةأو مقرئا حبرها كان إذا إلا بالقرائن، الاستمرار ولا وضعها بأصل الشوت تفيد لا الاسمية والجملة 
التجدد.تفيد فإنها فعلية حملة خرها كان إذا أمحا اصمية، 
وأخواتها.كان كاسم المتدأ أصله وما خبر، له الدي والمبتدأ وناتبه الفاعل إليه؛ المني ُواصع 

كخيرالميتدأ خبر أصله ومحا المبتدأ، وخبر بمرفرعه، المكتفي والمبتدأ التام، الفعل • هي المني مجواصع أم 
الأمر.فعل عن اكاب والمصدر الفعل، واسم وأخواتها، كان 

والواصح.والتواع، والتميز، والحال، والمفاعيل، والتقي، الشرحل، أدوات هي القيود )٤( 





خرإلى الكلام تمم اضانيعلم 

احاية

الند إلهالند  نوعها الحملة

الفل)نافى( )واوالجاعي(الفاعل  إنشائية تنافسوا

السل)ادءو( ادعوالمترذالفعل الفاعل 
ياعنه نات الذي 

إنشائية الكتانمعاشر يا 

تنهمالفعل  الحماض(الفاعل)واو  إنشائية الدينj وتفهموا 

ابدأالفعل  الفاعل)واوالحماعي( إنشائية الغكناي يعلم واتدووا 

)ئفاق(إن خر  المحل(إن)الضير اّم  حمية ألتكمنفاق نإما 

)احد(الفعل  الحائ(الفاعل)واو  إنشاتة الخْلأحيدوا 

)حلة(إن خر  المحل(إن)الضم اسم  حمية ممكمحلية فإنه 

فلالأم)ادو( الفاعل)واوالخاص( إنشائية الأشعاردادددا 

قلالأ.ر)امف( الفاعل)واوالخماص( إنشائية عريتهاواعرفوا 

)محسن(إن خر  الإشارة(إن)اسم اسم  حمية لكمسن ذلك فإن 

)٢(إجابة 

ندال إليهالند  نوعها الخملأ

محراهماإلخ(الخر).بمالة  التدا)الرزق( حبمة إلآحروالحرمان الرزق 
البت

الفعل)اصبر( اصر(ق )الضمر الفاعل  إنشاتة قاصر

يمر()أن الخر  )حةالحازم(افدا  حمية Jصارأن الحازم فجنة 



^^يبم؛،

تمرسات

©
•يأتي فتما والمسند إليه الخد وعض الإنشاتية الجمل من الخبرية الجمل ميز 

تمنك؛ الهمداني الحارث إلى رسالة في خهبع طالب أبي بن لعلي ينسب مما )أ( 
نميما الدنيا من مصي يما واعتبر ■مامه، وخرم حلاله وأجز واستنصحه، القرآن بحبل 

وعثلم،، مغارؤال حائل وكلها بأولها، لاحق وآجرها بعضا، بمبه بعشها فإن منهارأ،، 
حذص.عر إلا  UXأن اف !مم 

أيضاإليه يتب ومما رب( 

أولهالأشجار، في كفعله بالأبدان يفعل فاته آجره، في وضده أؤله، في البرد ثويوا 
ئورق•وآجره تحرق، 

تالاستعطاف في اليالغاء بعض وكثتا رح-( 
فيماالئخمل •رارة تي وأنادصا، حلاوة فآذئتى بصفحك، واسثجرت بعفوق، لذت 

مصي•

منوص وجهه، اش كرم طاف ا؛ي بن لعلي راؤية كان الكوني، الهعذاني كب بن اض مد بن الحارث ص )١( 
٠سة ّ الكون، اعل س الخامن س الأور اتجة  ٠٧٠

أاواصي.الباش ض والمض: بز، اممر: )٢( 
ض.حائل: )٣( 

ؤإجلألأ.ل ممفلمأ حق طى إلا باه تحالف، لا أي: )٤( 



خمرإر الكلام هيم ادازيعلم 

الإجاب

إجاية)أ(

,س إل؛هالمني  نوعها الخلأُأ،

الفعل)نمك( الفاعل

تمك(الفعل ل المتر )الضم 

إنشاتية التر1نثمل ثمئث 

)اسثصح(الفعل  الفاعل

اصتتمم(الشمل ق المتر )الضمر 

إنشائه

النمل)احل( الفاعل

أحل(النمل ل المتر )الضم 

إنشائه حلالهواحل 

رحرم،النمل  حرم(الفعل ق المتر )الضر الفاعل  إنشائه حرامهيحرم 
الفعل>اءم( الفاعل

امر(والفعل المتر )الضر 

إنشائه منض بما واعتم 

منهاقي ما الدسا 

بعضأ()سه إن حر  )بعضها(إن اسم  محيية بعضايشيه يعضها فإن 

)لاحق(الخم  ال؛ممأ)آحرعا( حمية بأولهالاحق وآحرما 
عفارق()حائل الخر  التدأ)كلها( محيية مفارقحائل وكلها 

الفعل)عفلم( الفاعل

عنلم(الفعل ل المستتر )الضر 

إنشاشة إل..اه.اسم وعظم 

ب

إجابة)ب(
افد إليهالمحي  نومها الحملة

)توق(الفعل  الخماعت(الفاعل)واو  إنثاية أولهل الم؛■ نونوا 
)تلق(الفعل  الخماص(الفاعل)واو  إنثاية قآحرهوتلقوء 

والجملةعيرها، تكن؛يدأ؛ي لم التي المستقلة هي الريسة فالجملة ربيه، وغير ربية ت ممان الجمل ( ١ل 
وجملةالصنة، وجملة الشرط، فل كجملة بذاتها، مظلة وك غيرها *ي تيدأ كانت ما هي الرتيب غير 

مغعولأ.الواتعة والجملة التفسيرية، والجمالة الخير، وجملة الحال، 
ترى.كما عليها التييق نمرنا ولذلك المعاني علم ش عليها المعول هي الرستة والجمل 





يإنشاءخر إلى الكلام شم علم

]الس؛ط[المعتز ابن وئال )ب( 

ثمنااله بأغلى ؤإن اء نثالعن تعطي الذي الكريم لبز 
الحسناانه اسحوي حمء محي لعير عطيثه يعهلي الذي م لكري١ بل 

اشاوثنا؛ا؛مولأبمنإذاسيئ النرف بدو يشيب لا 
الإجابة

)أ(إجابة 

الند إليهالند  نوعها الحملة

أيكة()نضارة الخر  التدأ)الدنيا( حبمة نضارةالدنيا ألأوئ 

أيكة

)جف(الفعل  )حاف(الفاعل  جما
)٢(

جاساجما 

اام)الالا%أ المتدأ)_( حبما لداراص 

اكءل)ذىحل( >بال؛.(الفاعل  إنشائية فيهاصباك تكتحل فلا 

سرة

)ذاى(إن حر  إن)المحل(امحم  جما ،ذاهفإنلث، 

)ى(إجامحة 

الند إليهالند  نوعها الحمالة

)الذيليس حر 

إي- ■ بملمح،• 

اّمل؛س)اتةربم( جما إل^ءر..الكرم.ليس 
الثيت

الخر)الاوى

.إي • •سمح،•

اليتدأ)الكرم( جما إل..الذي.;لالكر٢إ 

اليتآحر 

•الس وتلد العم• بتعداد يمتن الحمد.ؤيمن! ت والمحمية المعروف، ت والعرف يثاب،. أن يسأل ت يشي، )١( 
حمدأ،عليه بمللسا ولا المعروف ييدل، الذي هو الكريم إن ت يقول، المعمة، وهي مة جمع والمتن• - أولاها 
به•بمتن ولا الجميل ؤيرلل، 

فرعية.جملة نهي الشرؤل فعل جملة أما الجواب،، حملة الحقيقة في هي الشرطية الجملة )٢( 
.نه.حال، للمد الخالية والجمالة )٣( 



يإظءحم الى الكلام شم اشاتيعلم 

رسشت(الفعل  الفاعل)المسراكرق ضة العرفببدل يسشت لا 

محمية

ص(النمل 

ا

قالستر )الضمر الفاعل 

اسلمح(

آمy، ■ • ■ دلا 
ال؛ترا،

و(
تأتيالتي الإنشائية والجمل الخبرية الجمل عين ثم فصحا، نثرأ الآتتين اليتين أنثر 

ننعماكان من النعماء ببجاروق م هإنفالكزام إلا ئمنلنع ولا 
لالطويل؛امتندما آنارمحا محلى ئجدْ صنيعئ ثام لالمحي يئخذ ومن 

الإجابة

عليهؤيجازون الجميل بحمظرن فإنهم الكرّام غير إلى لحين لا ال"*رح• رأ، 
uدإلا ان إنإليهم يمين لا وليلك باليثة، انمة يقابالون فانهم الكام أما الإحسان؛ 

اد.ا.آمفأ 

تالمتقدم الم ش والإنشائة الخيرية الجمل نمين رب، 

نوعيا الحملة نوعها الحملة

حميت باليةالخسة قابلون ثإمم اللثام أئ  إنشاتة الكرامغم لا، لأمن 

حمّئة

ط

عادآمفاإلا ان إنإليهم عمن لا ولذلك 
نائما

حيمئة ابميلبمنملون *إتم 
بالإحسانعليه وبجازون 

محياوعر اجتهدت، إن سألكفثك ت ذلك مثال عليه، يمول لا مله ما عليه الدال المحيوف الشرط جواب ( ١ ) 
يمنء.اولأ ت جملة ص اليت ش الربستة فالجملة 

والإ-صان.السة والساءت ، ^١٧٣١٠٢الكرام؛ اصعلغ )٢( 
الدوالإسان.رماكبة:



هءإلم م هم قتح يص 

الإسالة.الجمل من شيء تمحلله لا خري أسلوب ش القرؤئن حناء صف رأ؛ 
دانه،من السلامة على يساعده بما وتنصحه الشفاء، ترجوله ارمد إلى اكتب )ب( 
الإنثاسة.الجمل من ٠لاهه إله رسالتك وصمن 

الإجابة

إجابة)أ(

الهواءوحيث جاري٠، والمياه واسعه الحقود حيث الدف أكناف في القرؤيون يمش 
بيوتفي أغنياوعم ؤيقيم صغيره، أكواخ في فقراؤ*م بكى شاملة؛ والسكينة نقى 

مصلونالعيس ظلب فى يكدحون رنق، الغالما في وسرابهم حشن، طعامهم كيرة، 
شاندون ينوادعون، هادئون توم وهم الماشية، وتربية الأرصى ثلح في بنهارهم للهم 

المروءات.اعمال، تى ايقون ؤيتالملمات 

إجابة)ب،(

انتابتك،التي العلة ئيآ بلغي و؛عدفقد العافية؛ ثوب اطه العزيزألبه الصديق إلى كتابي 
الألم،بعمى عنك وتحملت، السقم، عدا لوقاسمتك ووددت وحرني، همي ذللث، في فكان 

،في؛يتلث، واعتكمر الصابرين، أجر لتنال فاصبر ئتمج، نم وثده ، ، ئتكسفثم غمة ولكنها 
،وتالملث، كتا؛لث، الأن واعتزل الرج، مهب، ر تمش ولا الشمس، لضوء عينيالته تعرض ولا 

والسلام.بثغائالثه، اض يأذن حس واستثصحه الطيب، على وأتل 



الكلأ

مر

إنهلتاتله ينال ان بمح ُا 
اوكاذبنه صادق 

يلهمحكوم 
إليه()سناد 

بهمحكوم 
رسني(

إنهت لتاظه يقال أن يصح لا ها 
أوكاذبنه صادق 

ملهمحكوم 
إليه()مند 

يهمحكوم 
ناد()م



الخمإلقاء م الخرض الخم: 

الخبرإلقاء من الغوص ١( 
الأمثلة:

الأربعثى،ّص في إليب وأوحي ، ٢١المللعام وسلم عليث اق صلى امحي لبد ، ١١
عشرأ.ويالمدست منه، عثأنه ثلاث ينكه واثام 

سمسه على يجري ولا شيثآ، المال ست، من احد لا ا العريزأ عبد بى عنو كان )٢( 

نكرأ.النوم ئوملث، من يهمت، لقد )٣( 
يوم•كن حديثتك في ثظ أث ، ٤١

الكا،ل[:]عجزرء الئشيدلْ، غاروف الخليفة تخاطثؤ ، الثرمكي١ يحنى نال )٥( 
ل_نطثاب__هخنن_واإلاأ_-_راب__ك__تابد_ 

عاسبمبم^؛لحر؛ زيالن قف

ثيالمرض مشى أن بعد حانيا عتها رجع ثم مكة، اليمن ملك أيرهة نته غزا الذي العام هر ت الفيل عام ، ١١
فيله.وعان جتدْ 

صنتالخلافة ولي الأموي. الخكم بن مروان بن المزيز عبد بن عمر المائل والللثج الصالح الخليفة محو )٢( 
مشهورة.كشرة وزمحلع عدله وأحبار -(، ٠١ ٠١)متة ، ^٠٠٠—( ٠٩٩١
الخراجواسلماهمءت

يباريالتدبير حمن الرأي صاثب بليغا كاتيا كان الرشيد، شارون ونير برمك بن حالي بن يحص الفضل أبو هو ، ٤١
ه(.١ ٩ ٠ ر مة مات حش جه ش رمي الثرامكة، على تنثر حنن الرشيد هارون مه وجودأ، كرما الريح 

أعلإلى ؤيميل الشعراء يحب كان والكرم، والفصاحة بالفضل الخثهورين الخياصيين الخلفاء أحد هو )٥( 
م(,١ )٣٩ ستة بطوس ودوفي ه-آ ما١ ٠ ) محنة بالخلافة بويع والفقه، دب، أل١ 

عليهم.ظامحرة الأل ملاص إن يقول؛ الخلاص، ت ١كلح )٦( 





لأئء|ير

يريدؤإنما المتكلم، يعلمه أن تبل ا«ع لالمعلوم ذللت، لأن الأحكام؛ من الكلام تضمنه 
شبه،بالخبر علما يتقد لم الحال هده ني فالساع الكلام. نقمته بما عالم أنه ييين أن 

الفائدة.لازم ذلك ؤيمى به، عالم المتكلم أن استفاد ؤإنما 
الخبرفانية يقصد لا منها كل في الم؛؛كالم أن تجد الأحيرة الخمسة الأمثلة إلى اننلر 

سياقمن ؤيلمحها الالثس_، سنعلليها احرى أشياء إلى يفصد ا ؤإنالفانية، لازم ولا 
حالهإليه وصل بما الرشيد يشي أن يقصد لا الخاص المثال في البرمكي فيحيى الكلام، 

يعلمه،بأن فهوأولى يه أمز الذي محو الرشيد لأن والصغار؛ اليد محن ئرباه ذوى وحال 
ؤيسترحمهيتععلفه ؤإنما ترابته، وذوي ه نفبحال عالم أنه يفيدء أن كذلك يريد ولا 

عليه.والمعلق به البن إلى فيعود إليه يصغي أن عى شفقته، ؤيرحو 

قوته.ونفاد ضعفه ؤيفلهر حاله لام العليه زكريا يصف السائس المثال وفي 
كبده.وقلية ولده ثقي على والحزن الأمي ؤيفلهر يتحر الساح المثال في والأعرابي 

•والقوة البأس من لهم بما يئباهي بقومه، يفغر الثامن المثال في كلثوم بن وعمري 
المشاعلعلى عامله يحث ولكنه الإخبار، يقصد لا الأخير المثال في الحسين بن وءلاهن 
الالكلام مياق من تفهم إنما الأخيرة الأغراض محنْ وجمح الخراج، ■بمائة ش والجد 

وضعه.أصل من 

اهئو\صت

زش''لأحب بمش أن المر م الأصل ، )٠٣
الغكمذللث، رتنثى البملأ، محئط الذي الم المحاق )أ( 

الخير.

اكائأوة؛لازم ذلك، ئيش يالم، عالإ المتكلم آن الخام، ^٥." )ب( 
1تي:.ا بخماالمحاق، من م أ>ى لأغراض القين قدتش ( )١٣

)أ(الأضرخم.





زالسريع[ئرجمان إلى سمعي أحوحت فل ا وبلغنهاسن مثالإ0 )٨( 
]_[:١^ أبوالخلاء قال )٩( 

ازدرنالتماكين بمس أئني على منزلي كنه لمح، برصن، لم منهلث ؤلك، 
؛الخأمون يخاطب الخهدي بن إبرامم تال ( ١٠)

اضللخفر وأن شعا ا رميأتت 

ددعيثك يؤإن نن ثعمومثج إن ف

الإجابة

الكلام.تضمه الذي الحكم المتاطب إفادة الخرض )١( 

بنيه.تهيئي، في بحاله عالم المتكلم أن المخاط؛، إفادة الخرض )٢١( 
الكلام.نقمته الذي الحكم المخاي، إفادة الخرض )٣( 

وثماتله.بمكارمه يفاحر أن يريد إنما فراس أيا فإن الفخر، إنلهار الخرض )٤( 

يبينأن يريل. اليك، أبا فإن الكلام؛ نقمته الذي الحكم المخاطي، إفادة الخرض )٥( 
الخير.أعمال فى التقصير من الماس يعص فى يراه ما يامعه 

والحزن.الأس إظهار الخرض )٦( 

ولده.فقد على والمحنر الحزن إظهار اكرم، )٧( 

والخجز.الضحف، إظهار الخرض )٨( 

از.واللميالخقل الافتخار الخرض )٩( 

والاسعطاف.الامترحام الخرض ١( )٠ 

جعلا، UUjسلا ك إن يتول: الرامح، ولالآ■؛م: الأعزل، لأحدما: يرانيقال نجمان الشاكان: )١( 
عاتمن.المين محا تشب لرفعتها أنها يلي عونها، ام الربة المنزلة يتصنر 

أولادفي ير لم الأدب، غزير الفضل وافر كان الرثّيد، هارون وأحو المأمون عم هو اإمهل.ي بن إبراهيم )٢( 
رأك،من بر وLت آه(،  ٠٢)صنة ببغداد بالخلافة له يوع شعرآ، منه أحن ولا لمهانا منه افصح الخلفاء 

(.٠٢٢٤)سنة 









لأقا؛الخم

الإجابة

الخبر(.)نائلة الكلام تممه الذي الحكم المخاطب إفادة الغرض )١( 
)لازمالهليبة وصفاته الكريمة بأحلأنه عالم المتكلم أن المخاطب إفادة الغرض )٢( 

الفانية(.

وكرمهم.نومه يثجاعي يفاحر أن يريد إنما فراس أبا فإن الفخر، إظهار الغرض )٣( 
الشباب.فقد على والحزن الأسى إظهار الغرض )٤( 

زائدة.بن معن موت على والتحسر الحزن إظهار الغرض )ْ( 

والاسعطاف.الاسرحام الغرض )٦( 

الامترحامنم صباه، أيام منه كان ما على والندم والعجز الضعف إظهار الغرض )٧( 
والاستعطاف.

)لازمالكلام تضمنه الزى بالحكم عالم المتكلم أن المخاطب، إفادة الغرض )٨( 
الفائدة(.

والجد.عي العلى الحث الغرض )٩( 

الخبر(.)فائدة الكلام تضنه الذي الحكم المخاطب إفادة الغرض ( ١٠)

الخبر(.)فائدة الكلام تضمنه الذي الحكم المخاطب، إفادة الغرض ( ١١)

ونوته.صحته ماضي على والتحسر التو-بمر الغرض ( ١٢)

©
ت]البسيط[ عرضه وبين الطبب،، أبي نول، انثر 
جسيمحوبي مي جلولاأضاصج كرم وهموبي حلمي احب أصإني 

*١ يه عرضي ا مبألد ولا >__« أذل مال ى لعولا 

الرمح،الدرن ( ١ إ 



الإجابة

كلني وأعقب كرما، الحلم فيه نعد مرصع كل ني نخئز إني ت المنسي يقول راآ 
نفيثْليب ولا والعار، اليد لي تجلب يمال أرصي ولا جسا، الحلم فيه بمد موصع 

شرما•بها ليضع جرضي منها يدس بلدة 
عرصه.وصيانة ه نفوعرة يشجاعته الفخر القول هذا من الممي وغرض )ب،( 

©
سمائه،وصفاء وهوانه، بمكانه، الفخر الوصف، من غرخالثج واجعل وء؛لنلث، صف 

عمرانه.وارتقاء أرصه وحصبإ 

الإجابة

الشرقبين الاتصال ومكان الفراعنة، أرص هي بلادى؟ نعرف لا الناس من؛_ 
سلسالنيلها جميل، معتدل وهوانها صافية، وممازها ساؤلعة، ها ثم، والغرب، 

فيكانت، وند والفضة، الدهتؤ سسنإ مخصبة وأرضها والبركة، بالخير عليها يفيض 
والأقطار،المماللثؤ تنافس الأن وهي والحكمة، العلم ومبعثج الحضارة مهد القديم 

العمران.وتقدم الدنية ارتقاء في وسابقها 

_©
حكمها،المخاطبه لإفادة منها الأولى الثلأيث، تكون حبرية جمل ت كون ، ١ ل 

بالحكم.عالم أنك، لإفادته الأحترة واكلاث< 
الضعف،ؤإفلهار الاسعطاف، أحوالها وقرائن يانها بتفيد جمل ئلأيث، كون )٢( 

•والتحسر 

والفخرواكويخ عي العر الحئا أحوالها وقرائن بيانها تفيد جمل ثلاثا كون رم 
الترتب•عل5، 



الإجابة

ا(را.جابت

الدين•وسائل الحديث رواية ش حجئ ها الوسن أم عاتشة كانت )١( 
الأموية.الدولة ملوك أود نقيان أبي بن معاؤية كان )٢( 
الهجرة•من عشرين ستة ممر الماص ين عمرو فح )٣( 
..JbJU؛صب المر من ئاللث )٤( 

محنهم•في الناس س تنال أنت )٥( 
الغضب.موضع في ونغف الحلم، موضع في ثحلم إنك )٦( 

)٢(اجابت 

تالطويل؛امذنب للمر؛ اش وراء وليس ؤسه لثضك أترك نلم حلفغ ( ١ ) 
الخلوب.مدافعة على اقوى لا وصرت الحزن، *دني لقد )٢( 
البيض.أيامه وذمت، ااثباب، ذم، )٣( 

)٣(اجابت 

انمل.قدر على الجزاء )١( 

عله.ممئد لا مثلك، )٢( 

)"ا(كاأاليءدئالمجوم.

0





الخبرأصرب )٢( 
الأمثلة:

Iممال عماله أحد إلى معاؤة كب )١( 

نيالناس ممنخ حميعآ نليى لا واحدة، سامه الناس رس نأن لنا تنثغي لا 
للئدةأنت تكون ولكن المهالك، على الناس فتحمل جميعا نشني ولا المعصية، 

والرحمة.للرأفة أنا وأكون والغالهلة، 

(JU(Y  تمامأبو

وهودهر؛ ني الفتى ؤيكدي جابل وهو منه ثن المنى ال ين
انمالمهجهلهس من إذأ هلكى ، الججاُ على ئجري الأ;زايى كانت ولو 

)مأ(ئلاشتحالى:

إلاص أزن ه اقأ ءَ لإ>ها ثتؤ آلثي ه ثلأ وق 
[.١٨]الأحزاب: 

لاب[:اص الثري نال )٤( 
اقبهي ننأن ناّل ال_انن م لاث ابمثجاأإذاماّ_؛إلال

ى:الفاح انماس أبو قال )٥( 
العائة،عش أمنثهم ما الخاصة وي الشدة، إلا ننفع لا حض الأين لأعملل 

ؤسختر.يثثط • يمرح )١آ 
 )T( :قل.ال.ممدي
الفل.الحجا: )٣( 

اهأن والمض الحرب، والبأس: تعالوا، : ٠٧٠وثبي، ئ صرف ت الأم عن عوق نولهم: من المعوقين: )٤( 
وعممحعدأ، ودعوا معا تعالوا لهم: ؤيتولون هأ، اليي مرة عن أمثالهم يشطون الذين المناشن يعلم 

ضللون.ثم ونفاهآ متهم لياء الملمين •ع ساعة الحربا يحضرون هذا •ع 
سنةيالأنار توفي الأحلاق، كريم جوادا وكان —(، ٠١٣٢)منة بالخلأفت يوح العباصيض، الخالعاء أول هو )٥( 

(١٣٦.)-،



موصعآ.للطين أرى لا حش ولأعطص الحق، ينله حش سيفي ولأغ٠LJل 
)ا*(قالافممار;

[.١٨٦صران: زآو وأائسطلمه يهظأ ؤآ ءؤلسلومحأا، 
لاوسردع[نفئرءأ؛ ولا \سد نمر!لى ئة رهلأخي إنواش )٧( 

الحث،:

منحالية الأولى ال٠لائفة في ووجدتها أحبارأ، وجدتها المتقدمة الأمثلة تأملتؤ إذا 
فيالر فما أكثر، أو أومؤكدين بموكد مؤكدة الأحيرتض الطائف٠ين وش التوكيد. أدوات 

كلفي المخاطي، حال اختلاف سوى سببا لدللث، تجد لم يحشت، إذا الاختلاف؟ هذا 
يرلم ولدللث، الخبر، مضمون من الدهن حالي الأدلم، الْلائفة أمثلة في فهو موُلن، 

هذامى ؤيالتوكيد، أدوات مجن خاليا إليه فألقاْ له، الحكم توكيد إلى حاجة المتكلم 
ايتداسا.الأخبار من الضرب، 

إرتشوف وله بالثلتح، بمتزج قلل \يم بالحكم له فالمخالمج الثانية ائائفة في أما 
اليقينمن محه وعليه المر إليه يال؛زا أن بمحسن الحال هذْ مثل دفمح، الحقيقة، معرفة 

وفيدءيد، مجوى.أ الثالث، المثال في الكلام جاء ولدللث، الثبهة؛ عنه وتيسر الأمر له تجلو 
طبغ.الضرب، هدا ؤيمى داإ0ا موؤدأ الرابمر 
يجئ،الحال هاوْ مثل وفي له، جاحد للحكم منكن فال«خاءلجإ الأخيرة ئمة ١١٥١١في أما 

إلىؤيدعوء المخاؤلبإ إنكار يدفع ما والتوكيد التقوية وسائل من الكلام يصمن أن 
المثالينفي الكلام جاء ولذلك وصعفأ، قوة الإنكار بقدر نلاث، يكون أن ؤيجي، التسليم، 
فقدالأخير المثال في أما التوكطو. ونون القسم هما بموكدين موكدأ والسادس الخامس 

واللام،ؤإد القسم ت هي أدوات بثلأيث، أيوه ولهاوا أقوى؛ الإنكار أن الشاعر فرض 
إنكاؤئا.الضرب، هدا ؤيممى 

كمرن.لثلوف: )١( 
تضاف.متر! )٢( 





اخمأضرب الخم: ءلمس؛ي

صغارهاالمغير غين فى وئكنن 

لاس[:ه ثايت بن خئان تال )٣( 

مرارةترض عتو لغليإثى 
لالسط[:، ١^^١٢)،(تال 

ننئمن ملاذ رمن لمي ا إئ
واوأأمالكا.ل[:تال )٥( 

ميتتيأتيى ثلغل ولغي 
ال1ياؤلاسل[:النافث قال )٦( 

تك^٠ احأ شق وك 

الرصئلالكا.ل[:الشريف قال )٧( 

هبمالال—ج-إ_ارا ال—ث-؟—ل لع بيند 

الدظابم(أالعظيم من ني وئمنر 

أعودم لا لنراق تلثاني 

٢٣ري نمن ملاق ه يبماب نلأ 

ابمالسهئطيثن لا النايا إذ 

الن4ثب؟اآ،ل ١^^١ أي ثث صلى 

المعدمالشجاع يبدله ليز ما 

لأنهالتلر المغير عين ني يعظم منها المغير أن اي؛ والمكارم، العزائم ض يعود صغارعا يي الضمير ( ١ر 
ءال؛ه.نياد؛ همته ن، لأن النير العغليم من بمطرم دالعفلم مت، نطي ب

كيرثاءرأ فغيها كان فارس• ايلد ارجان إلى ب دالأزجاتي الأدجاني، أثوبكر الدين ناصح موالقاصي، ؛ ٢١
-(.٠٥ to)ط ترم رثي رقيته، الشعر 

الخرف.\ظو'ق: )٣( 
وصر،عات إنه »يلت إصلامه، وحسن أملم المعمرين، والغرمان الجنيين، الشعراء احد ريعة بن مولمد ، ٤١

المث.هور؛.المعالقه وله الخامالية، في صنه( )٠٩ منها ماص سه(،  ١٤٠)
محالة.لا فاتل فإنه الميه مهم إلا ُبمجب، لخطئ ّهم ركل، تخطئ، لا (؛ ۶١تيم، لا ، ٠١
الهنوات،من ما؛٠ عش والمتمرد: الغبار، س الرأس اخ اتوالثعث،: لل؛ائ،، تجمعه لا اؤ،؛ ثلمه لا ، ٦١

فيه.يِه لا كامل الناس م ليس الهاوب؛ الرجال، امح، توله؛ ومعم، 



الخمأضرب الخم: ٢٧٨علم

الاجابة

التؤكدأدوات  الخرصرب  الحد

<

العبارةرنم 

إذ ظش رأيتإن  ١

ابتدال أهوىمحا غركن، 

إبالزم ا>1 >|ق-ر 
ائتيال إغالكرام تدر عل وتأق  ٢

ابتدال إزالمغر صن ق ومر 

ابتدال أخالقيم من ل ومغر 

واللامإذ  إنكاري ib )سمح،مرارةلخلل ؛ ٣

واللامإذ  إنكاري لراكمحإف 

واللامإن  إنكاري هم،زم،إبالمنإنا  ٤

ايتدان إءيبمُاى فلا 

وتدالشم  إنكاري علتولقد  ٥

؛ذ طلي صهامهاتطيش لا التايا إن 

الزائدةاو1ئ  طش [•؛بمستبق ت، ول ٦

ند طلي إبالجان الرجل فديلغ  ٧

نمرينات

التوكيد!أداة وعين يأتي فيما الحبر أصرب بتن 
ت٠٧١٧١في،انهج جاء )١( 

بيظفر من الأمنية، ؤثباعد المنية، ييفرب الأماد، ؤيجدد الأندال، يخلى ١^،^ 
ثثفاته ومن نمب،، 

طاب.فاته رس بحا-بم ظغر س ذلك وسان؛ي اكب، س تهمْ »ي الإنسان يخلو لا )١( 



)؟(تالالآئخاتيلالكا.لا:
إلأ.نالأثثرا ومزنززى المن ائ زنوالاثك-ثم ذنب 

مارالأبرؤية ا ثايهمحتى يرمم وعسالنثات ت حيانا وثثت 
الأحفلا،لالضل[:بن انماس نال )٣( 

ابعنغم ه أنلس لعولكن بلى عن عنانك زكي ى فاقسم 
تالسط[يشير بن محمد نال )٤( 

حلضراُعلى يقوى لا الي نوكان جيني هنتي همن قطو'ت ئن إني 
الرن-ف؛؛*الننهل في وبشرهمني همادأ ني زمليان كأمر كل ارك ثل

[.٦٢]يونس: ةنو>وث<ه ثم ثلأ■ هقهند ■م،و ك أش أؤلثت اُك ؤؤألآ ت تعالى ئال )٠( 
نمال:وقال )٦( 

عنيوثهألم عبغ ئم هأ ه غثمن صلاخم ف، هم ألإي ه ألثؤهنية أقع ^٥- 
ا.آ.'ا[.لاو>ضن:

أبوماسلالكا.ل[:نال )٧( 

أنا•^١؛حث اللهو نرخ وأنت بذلوبم العراة مع هزت نولمد 

واشتهنمتجط، شريف ولا أمر ير يرد ولم يغاوتيا، ولم بالمر؛ ماش ظريف ثامر الموالي، عن هو ، ١١
الأدل•الماس الممر شعراء س ومر غزل، برنة 

ابيإر متطط وكان الأعوية، الدولة شعراء عن ميؤع قمح حجازي شاعر الخاوجي، ينثر بن هومحمد ، ٢١
شعرء•مون س هي مختار؛ وعراث مداح ب ود القرشي، مثد؛ 

اسلُالض.الجد؛:)٣( 

الويالوهت زل تلة مع انع المين ومعنى الكدر. الماء مورد الثيو،ت والمنهل بي، يخوض يثرمني؛ ، ٤١
مة.يررثع ما يتورثل 

المرعى،إلى أرطلبا إذا الإبل، أمام ؤيغال: لتمتلئ، الماء ني صربها إذا البتر، الدلوفي نهز يقال؛ رْا 
مسالكهم.وعالك والضالين الغواة انع أنه يعي يغبرها؛ كالإبل إ الرامي أي• اتم، المالال، والمرح* 







الخمأضرب الخم: اضانيعلم 

(١

الشامقال )٢( 

أحرجالأحايين بعض ني الجهل إلى إنيي الجلم إلى محتاجا كث لبن 
أ-درجرآ،من ه بأرض ولكلمس وصاجمأ جدنا الجهل أرض كث وما 

مرحالجهل بلجهل ليرس دَلى ملجم م البملبم للجليرس دلي 
مموجإني فتعويجي اق نومن منيم إني غقويمي اءتثض 

الإجابة

التوكدأدوات  الخرصرت  اضةالحملة  الحملةرنم 

إن طلي قولهإل . .اه.حبال من حلا لكن الومنن أم؛ر إن 
إليهمار وقد ريه محي أزك؛ه ولا يعده: 

)م
يرحه

ايتداق V-M

قد 'مح، الأمروكيعده وقد  ١

التدال جهلمن أمحير ولمت 

امنيال ولأضءلطلم،ءالم

امتداف غأر0

ابمدال متر0

يإنالقسم  إنكاري الستآخر إل . ٠ لسىتمحاج1. 

امنيال وصاحباخدنا الخهل أرمحي نما وما 
امتدال أحرجحض يه أرمحي ولكثي 
امتدال ملجميالحلم للحلم نرس ول  ٢

مرجبابهل للجهل فرص يل 

إن طلى *قومفإل 

إن طلي غإيامعوج
م

اسمر.ضر الخيل: )١( 
الضق.أو الإثم ش أدس إذا نلأنا، فلأن أمج يقال: )٢( 
الشرط.سل لأنها نقرب عني( جملة)سلف اعا يرحت. نذلك والتقدير: محذوف خرمتدأ والمجرور الجار )٣( 



ق(
ثمالعلوم، طلاب من وأن الاداب، م نمن طالب عع حيال في أنلن، تخيل )١( 

الخبر.أصرب جميع مستعملا الأداب عالي العلوم فضل له ين 
جميعتمملأ مالعالوم على وفضلها مزاياها فبين الاداب طلاب من كنتا إذا )٢( 
الخبر.اصريب 

الإجابة

(" ١١اجابت 

فهيبرعابمه، وأولى بعنايته الأداب من لأحى ؤإنها الإنسان، على الأول المضل للعلوم 
ومجت،الفر، وماثل وتقدمتر الصتاعايتؤ، ارتقت بها حضارته، وأماص مديه أصل 
وأنالأرض، كنوز تخرج يأن بمضالها ان الإناستهلّاع وقد والعلاج، العللب فنون 

فيالأن لتراْ ؤإنالث، ومشيئته، لإرادته والهواء البحر يسخر وأن العلبيعة، نوى يستخدم 
الغيم.أتواب في رافلا الراحة موفور السلم في وتراْ سلاحا، وأمضى شوكة أقوى الحرب 

رب(اجابة 

Jاللغارت،علما وئزbJك الأمم، مراتع للث، وتشرح الغابرين، أحبار ءليلئ، مص الأداب 
فيتقوى فهي العلوم، عن لتختلف ؛ذ.للث، ؤإنها بأحيه، الإنسان علاقة وتبين وأصولها، 

للعفلةلمجالأ الأداب في ؤإن مائي؛ فنفعها العلوم أما الأدبئ، جانبه الإنسان 
مجنالمدنية أصول نقل على لعون ؤإنها المستقبل، وعدة الماضي عنوان ومي والاعتار، 

بينوئقنلع الحروب فتثير اد فومعود مرور أداة العلوم تكون وند آخر، إلى شعب 
والوئام.المحبة أمباب تبث، ملام ود رم دائما فإنها الأداب أما الناس، 

وامتوفالتوكيي؟، أدوايت، من أوأكثر أداة منها كلأ وضمن حبرية، جمل عثر كون 
عرفتها.الي الأدوات 







الحكمس الدس حالي 
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الظر^^£؛

جاءتالشريقة الأية ولكن موكل، غير الخر إله تش أن محذا على الظاعر مقتفى ولكن 
نوحانهى لما سحانه اض أن الممب الظاعر؟ مقتفى عن خروجها صيب فما Jالتوكيد، 

•نزلةلدك نزل سصيبهم، ما إلى الطبع إلى ذلك دسه مخالفيه شأن في مخاطته عن 
مغرنوزا•رإنهم بقوله• فأجيب لا؟ أم بالإغراق عليهم أحكم المتردد؛ المائل 

تضمنهالذي الحكم من الدمن حالي المخاطب فإن الثاني، الثال في الحال وكذلك 
اخرىّجمالان موتآ لماكان الحكم مذاأن غير إي 'ص؟ ألدن وة تعالى: فوله 
محجوب،غير بشيء عليها محكوم الغس أن إلى تشير دعي أءة ؤوتآ • دس 

الْلالبمتزلة ذلك، أجل من فنرل الحكم، مادا نؤع إلى متهللعا مستنرئ الخاطب، أصح 
موكدأ.الخبر إليه وأم التردد، 
تعالى:نوله تضمنه الذي الحكم منكرين غير المحاطين تجد الثالث، المثال إلى اننلر 

نلهورالمسبخ موكدأ؟ إليهم المصر إلقاء في إذأ المبب فما لثم0ه، ئلك بمد )3^، 
المالحبالممل له استعدادهم وعدم الموت عن غفلتهم فإن الإنكارعليهم، أمارات 

الخبرإليهم وألقي المنكرين منزله ثرلوا ذللثح أجل ومن الإنكار، علامات من يعدان 
يموكدين.موكدأ 

ولكنعمه، بني رماح ينكر لا شقيقا فإن نملة، بن حجل نول في الحال وكذللثؤ 
وعلىاكتراثه، عدم على دليل له، استعداد ولا تهيؤللقتال غير من رمحه عارضا مجيثه 

الخبرله فأكد المنكرين منزله أنزل فلذللث، معهم، سلاح لا عزل عمه بني أن يعتقد أنه 
رماح®.فيهم عملثا بتى ®إن • له فقيل المكر، خْلا'بح وحوطبإ 

يجحدونالذين المنكرين يخاطب، سبحانه ال،ه أن تر الخامس المثال إلى انغلر 
فقال؛الخكرين لخير يلتى كما التوكيد من حاليأ الخبر إليهم ألقى ولكنه وحدانيته، 

الماطعةالبراهين مجن هؤلاء أيدي بين أن الوجه ذللثح؟ وجه فما لأ-ه 
الإنكارلهذا اف يقم لم ولذلاائإ الإقناع؛ نهاية فيه لوجدوا لوتأمجلوه ما القاطين والحجج 

إلهم•الخنابح توجيه في به يعتد ولم وزنا 







الإجابة

u^،المفاطب لأن مزكي، غير الخبر طقى أن الأول الثال في ائاير شفى )١( 
المخاطبأصبح الحكم بنؤع يثعر ما الكلام في تقدم لما ولكن الحكم، من الدهن 
إليه.زكدأامملأم إلقاء واتصن التردد، اتل ايمزلة ذللثج أجل س فزل إليه، مس 

T'\[.]الوبت: ه ثئ تلذتف ^إن شل: الظاهر، شفى خلاف عر جريا 
الإله،وحدانية يجحدون المخاطيين لأن موكدأ الخير ثلمي أن هنا يقضي الفلاهر )٢( 
إنكارهمعن لارتدعوا تأملوه لو ما والشواهد الدلائل من أيديهم بين كان لما ولكن 
شفىحلاف على حريآ الموكيد من حاليأ الخبر إليهم وألقي المكرين، كغير جعلوا 

٢[,- ١ ]الإحلاص: ألمتتثده أس ه أحثي ؤ\قم لهم: فقيل الظا٠ر، 
أنبمكر لا محا الخاطب، لأن التوكيد، من خاليآ الخبر ناش أن الفلا٠ر كفى )٣( 
منأمارة العمل عن وانصرافه الكل إر زكونه ولكل ذللث،، في بمرئي ولا اد فالفراغ 

وحويآ.موكدأ الخبر إله وألقي المكر منزله ذللثج أجل من نرل الإنكار، أماراُت، 
بينكان ّ ولكن العلوم، فانية ينكر الخاطب، لأن التوكيد، يقتضي هتا الظاهر )٤( 

الخبرإليه وألقي المكر كغير جعل الإنكار لترك تأمله لو ما والشواهد الدلائل من يديه 
الظاهر.مخفي حلاف على جريا التوكيد من حاليا 

الأول.الخال في كالكلأم ها الكلام )٥( 

©
حلان،على وجاريا امتحانا، موكدأ منهما كل في الخبر يكون مثالين هاتر )١( 

سمهر،واشرحابكحفيكلسالخالين.

الظاهر،كفى عن وحارجأ وجويا مجوكدأ منهما كل في الخر يكون مثالتن هات> )٢( 
الخالتن.من كل في اكوكتد وجه واشرح 

مقتضىعن وخارجا التوكيد من خاليا منهما كل في اتجر يكون مثالين هات )٣( 
الخالين.من كل في اسموج وجه واشرح الظاهر، 



الإجابة

ر١(اجابت

وخلمالماب.الظالم )أ(لأئظإمإن 

الم.نجن فإنه المرا؛ أترك )ب( 
الخيرإليه يلقى أن مقتضى وكان ب، يتردد ولا الحكم ينكر لا عنا المخاطب 

أصبحالحكم بنؤع تشعر ما المثالض من كل في تقدم ث دلكن التوكيد، من خاليا 
موكدأالخ؛ر إليه وألني التردد، المائل منزلة ذللث، أجل من نرد إليه، متهللعأ المخاطب 
الظاعر.مقتضى حلاف، على جريا امتحانا 

)٢(اجابت 

الصلاة(.لنارك ذللث، )تقول لواجية الصلاة إن )أ( 

للمبدر(.ذلك، )تقول مضر الإسراف إن ناش )ب( 

فيعلب باب الإنكار علامات، ولكن لأحكم، مكر غير الحالين فى الخاطب 

صررإنكار على علامة والتيدير وجوبها، إنكار أمارامت، من أمارة الصلاة ثترق الحالتين، 
وجوبا.موكدأ الخير إليه وألقي النكر، منزلة ئزد ذللث، اجل ومن الإسراف، 

)٣(اجابت 

٠الخكس( يعقد لن ذللث، )تقول المال مجن أفضل انمل )أ( 

٠الطاع( تغير ينكر لن ذللث، )تقول تتغير الطاع )ب، 

علىالغلا،رر مقتضى وكان الخبر، تضمنه اياوى للحكم متكر الحالين *ى الخاطب 

إليهوألقى الخاطئ، لإنكار يأبه لم التكلم ولكن وحويا، موكدأ الخبر إليه يلمى أن هذا 
الإنكار،عن لأرتدع -أمله لو  ١٠والمواهد الدلائل من لديه لأن اكوكيد، من خاليا الخبر 

الظاهر.مقتضى عن حرج وبدللث، 





كيي

الأنشاء

تقسيمه!!ى

ضوص طلبي 
ايأمممة:

لتئسك.تجب ما شرق اجب  ٢١)

،:١١٠الخن كلام ص )٢( 
صنعث.ما بمدر إلا الجزاء من ئهللب لا 

 )٣(JUj  الق أبو:]_![

امقاربالننوف أممي الورى يداه عاتبأ النوم الدولة لنيذ ما ألا 
]ب[:ثابت بن حا0 وتال )٤( 

١نمرس اشر وليث بعرى لت يا  ااانعنوابن •ملئ نمن كاذ ٠ 
الطيبأبو وتال )٠( 

عدمنعيكم ني؛ كل ا وجذاينيماريهم أل ينا عليعز ض ا ي
اس؛،غد بن الصثة وتال )٦( 

(٣)،

فيحبا الخلافة ص لمعاؤية نزل إنه حتى واليم،، الفتن يكرء حليما صيدا كان جهؤ، اض رمول صبط محو )١، 

—(.٠٤٩)منة نوش المسالمين، يين القتال وترك الكلمة جمع 
فداهوحملة حدودها، الميوف ومضارب الدح، على متصوب وهو ^، ٥٠١سض تفضيل اصم امضى )٢، 

دعاء.بها يتمل وما الورى 
عندنايخلقكم ولا أحد غناءكم يخي لا لأنه مواء، والدم فوحدائه شيء كل ووحدنا فارفناكم، إذا ت يقول )٣( 

بدل.

عايدأ.ناصكا شريفا وكان الأموية، الدولة شعراء من وهو بدوي• نقل ءزل شاعر )٤( 





سم،يغْث؛

\_ني كا بالأمر يكون تارة تجدْ الأولى الطائفة أمثلة في الطلي الإنشاء تدبر 
الثالث،\س في كما بالامتفهام و-ارة الثائي، اJثال في كما بالهي و-ارة الأول، 

عيوعذْ الخامس، المثال في كما بالنداء وتارة الراع، المثال في كما بالتمني وتارة 
.٢١امماب هدا في عنها _، الش الطلي الإنشاء أنواع 

التعجببصغ يكون فقد كثيرة، فيها الإنشاء وسائل تجد الثانية العإلائفة أمثلة إلى انفلر 
كمابالقسم أو اح، انالمثال في كما والدم المدح يصخ أو السائس، المثال في كما 
المثالينفي كما الرجاء أدوات« من ا وغيرهوعى يلعل أو الثامن، المثال في 

واشتريت،.كمن، العقود بصيغ يكون وفد الأخيرين، 
ماض فيها نقتصر ولدلل؛، المعاني، علم م؛احث، ص لست، الطلي غير الإنشاء وأنواع 

الممث،.فيها نطيل ولا ذكرنا 

\مح\صة:

مإ:رمث طلي نوعان، الإنشاء )٦٣( 
بالأم،ييكون الطالب، وقث، حاصل نجن طلوأ تثدعي ما فالثلLJتيث )آ( 

رالتداءرأ،.واكم، رالامتفهام، والنهي، 
التهجس،نمنهات كثير• صح وله مطلؤيا، يستدعي لا ما ١^^٠: وتجن ( ٠٠١)

النقود.صح وكذلك، الرجاء، رافهاد والسلم، والدم، والندح، 
ننوذج

الأتية:الأمثلة س مثال كل في الإنشاء نوع و؛ان 

ةالخعالأنواع ير اصرتا ولكنا والجعل والتحميض أالمض ايضأ العليي الإنئؤاء ؤيكون )١( 
اولأ.ب.الساق من يكشر لاختماصها 

المنشئممول الإنشاء، باب في تعد ذلك وعلى المعنى، في إنشائه ومي اللمنل في خرية الجلة تكون فان )٢( 
Iأصابته يلة من بالثناء اكولة ليم، يدعو وكقول -اكا• فارصن تئنر من للنا 'ايدى ■' الدولة عضد يخا»و_، 

حلقه،.بجودك يشفي الذي ءشغاك 



]الكامل[:ابوتمام قال )١( 

يكانىاء مثعدت امحفد م، إيني نملام الاء مئقني لا 

ومما)٢( 

ما،*ونا يغيصاش رأبغص ما، يوما يغيشل؛، يكون أن عص ما، هونا حبيباش أحسب 
ما.يوما *صثك يكون أن عسى 

لااسط[ث، لسهل بن المضل بمدح الريان ابن تال )٣( 
رامنومن آوى ن مأكرم لأث ماش ت رثإذ الدين اصر نا ي

]الوازا:حاح؛ن »U_، ؛ي ، الصالتلأبي بن لأميه )٤( 
انمائبمك إن ضازك مماس س أم ابي ح^ 

لاوسط[ث، سلسلأبى بن رعير وتال )٠( 

دزرا؛؛اا هباع رنملان وكإلا ابجه نر غثلم مرم رأ امم عي
]_:المس امرؤ قال )٦( 

سج،رب غللغريب وكل ا نائعان برياغاإننأحارت

بذييلقب ولكن C حلاله وحمال كتابته وحن ييلاغته اشتهر وقد للمامرن، ونيرأ سهل بن الفضل لكن ا ١ ر 
مس٠٢ومحلسن.تسط)الرياسن، 

العرب،من البممث< الشي يكون أن نفسه بمي ولكن والنصارى اليهود كب ترأ الجاهلية، شعراء من شاعر )٢( 
ظهورأول ومات السريانية، الألفاظ من كثير شعر! وفي له، حدا الإسلام عن امتنع قو الني ظهر ولما 

الإسلام.
قييعاظل لا لكن والنامة، القيس، وامرؤ زهير، وهمم الجاهلية، شعراء صاتر على المتيمين الثلاثة أحد )٣( 

حشالشعر تتح في المثل يه يضرب ولكن ، فيه بما إلا أحدآ يمدح ولا الشعر وحثي يتجنب ولكن ، كلامه 
سنةفي الشعراء على وعرضها تنقيحها في يأحد تم القصيدة يعمل لكن لأنه بالحوليات؛ نصاتده سميت 
لكملة.

كلوغياث حانق كل ملجأ يأته سنان بن هرم بمدح الملجأ• • الررر الخانق، • والمرتاع تنزل؛ ٠ ئعر ، ٤١
ملهوف•



طلموغم طلم إل نقبه الإنثاء: ءلماسني

وئالآحر]اوط[:)٧( 

٢صنعوار ا مغب رجال يذوق حتى يمنعه ال٠عنودا يمنع من لت يا 
الكامل[;]مجزوء الأمين ستعطم، يواس أبو وقال )٨( 

الناراصاة يوحا لمثلهد و أعلا راسك اة يوح

]_[:الخزاعي يمحل قال )٩( 

مانيلمأنلضاُا،اش,طوأكترالنا>،!لأ،دلُاأشإإ ُا
أحداأرى لا كن ولر يتثطى ا أسهحين بى لأفئخ إني 

الخواب

طريقته نوعه المثالرقم 

اض طلى ١

الأم طلي ماهونا حك أحب  ٢

الرجاء غثدطلي مايوما يغيضلث، يكون أن عمى 

الأم طلي مجاهونا يغيضك وابعص 

الرجاء غترطلى إخ٠ ٠ يكون أن عسى 
الداء طلى إ"ا؛•الدين• ناصر يا  ٣

الاستفهام طلي حاجى^ ١١ ٤

الدح هرمامرأ نمم  ٥

الداء مح، أجارتنا ٦

الممق طلي إب-يالتسبمع- ٧

الغم غترطلى رامكوحياة  ٨

التعجب ماأئرالاس ٩

التعجت غثدطلى أنلهمما 

العاقة.اليب؛ )١( 

امملباشسن:)آ(







طضدغم م إلى تب الإتغاءت ادام ٢١٠

إنشاءكل مع بجن نم شدأ، جمل م الآمحة الممات اسممل )٣( 
عس.لعل. ليت. الأسمهام. يمزة الماعية. لا 

*ل.الشمم. واو التعجست. ما حبذا. لا حبذا. 

الإجاة

)ا(اجابت

امممللإمماء 
عمالكأنبن )١( 

مائلانهر )؟(لا 

^؟١^١٧)٣( 

ذامالمم )؛(لمت 

)٢(اجابت 

الطليغير للإمماء 
المعروف.فعل أحن ما ( ١ ) 

الرياء.خالقا بض )٢( 

باكض.النلأ وذو'ذإ U لعمرك )٣( 
معيد؟حظالئه لعل )٤( 

لآط»ناش.وحياتك ر١( 

الأشرار؛ضب لأتركن ناش )٢( 

نن.العائل )"ا(نمم 

انماد؛مم؛ العمد )،(بض 
١النيل بماء أعذب )٠( 

انمحراء.المفر؛ي أصعب ما )٦( 

(٣١إجابت 

طلي.ها الإنشاء )ا(لأتحقرأحل.أ. 
الإنشاءUطاJي.افرأخوك؟. )٢(أم

طلبي,عنا الإنشاء تدوم. الصفاء أيام ليت )٣( 



^^؛يميطيم

طلبي.غير هنا الإنثاء • نملنا يجمع اش لعل ( ٤ ) 

طلي.غير هنا الإنشاء . شال|ئن1 يفرج أن الاه عى )٥( 
طلي.غير هنا الإنشاء ١ الضعفاء منة حبذا )٦( 
طلي.غير هنا الإنشاء الإياء. حبذا لا )٧( 

طلي.غير هنا لإنشاء ا الريف. مناظر أجمل ما )٨( 

ّطلي غير هنا الإنشاء ؤ لأجتهدل وحياتك )٩( 

طلي.هنا الإنشاء حسود؟ يود هل ١( )٠ 

©
يأتي'فتما وأضربه والخبر وأنواعه الإنشاء بين 

٢١ص الرحال أحلاق ومن أهلها ببملأئ ضالت ا منك لس_)١( 
الذى-ديكراماوناب؟رىلاسل[فماذا كأصله الثسيب نص تكن لم إذا )٢( 
زالسيط[حجر أركانها من يبق فلم دكا ممسنعره عنن. ئداغث الجبال ليت )٣( 
]الطهميل[المّاوائح فيك قبل من حنت لقد ونكنها المرائي ف—الئؤ حننت لثن )٤( 

لالكا٠لا، راحل؛ حبسا يزودها نل ا هكأنر متة وآونللها ر٥ 
،لا)طوول[معب؛ الدهر على ما ولكن غبت أصابكم الحمام عين لو أجلاي )٦( 
مدرأو ة عشبللرهى ان أحنموعو رة مللاءْ مالإن )٧( 

©

وصدورهم.الرحال أحلاق تضق ؤإتما بأحد، تضق لم واسعة اف أرض إن •' يتول ( ١) 
كريمأصل إلى انتنمابه يتغعه لم والكرم، الشرف قي لأصله مشابهة الشريف الرجل نمى تكن لم إذا يقول• )٢( 

شريف.ومنتي 

فإنالراحل، الحبيب يزودها التي القبل كأنها المرور، سريعة نصيرة لذاتها •ع اللهو ساعات إن يقول؛ )٣( 
الذكرى.إلا منها يبقى ولا تمر ثم القصر عاين في لذتها 

الزمان،على عتاب لا ولكن عليه لعست، الموت غير أصابكم مجا كان لو ت ؤيتول ماتوا الذين  ٠٠أصدفاينادي )٤( 
يرده.لا شيتا أحذ إذا لأنه 

المساءة.فغايتها تدوم لا المسرة إرآ ت يقول )٥( 



ُللموغم طلص إلى شبه الإنشاء: ءي|سنج؛

]الكاه—ل[وئزود سله السل أن تلمس ن١—ه—ال-ك مت حمإذا ن
ضملى]الواذر[ني التجاعي منل ولا نمى الر، ني ثجاعة وكل )٨( 
]الطؤيل[فاعله هو من المعرون يهلك ولا النثى يغلي لا البخل نإن ذيينى )٩( 

صأئاقاساوالأئرب]اسل[كارهآ سركب يومأ ا-رئ وكل ١( )٠ 
]الطؤيل[والفهما الجد أجمع ألتا من ب-أص-عبا يدي ني والنار الماء بين الجمع وما ( ١١)

قلاوعما حيزين وحمالا حس ة آيأردت إد1، تي نابا يا ١ رآ 
وأعنىأمحمى المقوس نجماي ذآ بن تبرج الادة عفاهبذي 
]الخفيف[شكلا مايع لا الروض وردة ولكن وردأ عون الصانمنع 

الاجابة

ملحوظات نومها الخملة ُتما
انمارة

لقميا مؤكد 

ظلةسممؤكد 

»_غر إنشاء 

اسالضرب من خر 
اسالضرب من خر 

لعمرك

)أعلهابلاد صاقت ما 

تضقالرجال أحلاق ولكن 

١

اصفهاملأنه  طليإنشاء  الذيىت،نيمامماذا 
اياصبء'؛

٢

ثمنلأنه  طليإنشاء  محيتداعت، الخال لت  ٣

مصرعه

الصالح.بالعمل للاحرة وتزود سبيله، سلك أن وتنتن يه، فاعتم أحل *وت يمك إذا ٠ يقول ، ١ ) 
بهاتقاس لا الحكيم في المجامة ولكن ، صاحبها عن الهوان تدم كانت كيفما الثجاى إن ت يقوو )٢( 

الخيبت.من أبعد صاحبها فيكون بالحزم محترونق تكون حيتقذ لأنها ءيرْ، في الشجاعة 
كمالحي يجتمعان لا والذكاء الحفل حن لأن غالبا، الحياة هذه محروم العاهل إن ت يقول الحفل، الجدت )٣( 

والنار.الماء يحتمع لا 
فجملةالشرحل حمالة أما المعاني، علم في بها المعتد الرئيسية الجمالة مي الشرمحل حواب، حملة أن تقدم )٤( 

الصالة.حملة وكذللث، فرعية، 

حجرأركانها من يبق فلم حمالة وكذلك ليت، حبر لأنها فرعية حمالة فهي مصرعه عند تداعت جملة أما )٥( 
فرعى.المرعى عر والمسلوف ، عاليها مسلون، لأنها 







ءلأموغم طلي إلى شبه الإنشاء: علمسي

جثهيطن لا ما لهم ينظهر طعه من لص بما للناس يتجمل الذي ارجل أيها يا رب( 
وانكشفنلبناك، غلبك ؤإلأ حلقالف، من ليس ما تتكلف ولا نجتك، على سر وملقآ، 
وو2ننعالث،.ؤياوك للناس 

0■k;؛

مطلوا()يتدعي 

الأنشاء

الداانمي الامتحام الني الأم 

مطالوأ(يستدعى )لا 

النموصخ الرجاء المم الدم المدح التعجب 



الأماسم: الإنشاء يسمكحح 

الطلبىالإماء 

)ا(الملآْر
الأم

بعدفاثمأماعاملابمكة: وكان عباس ابن بهاإلى بعث ه لعلي رسالة من )١( 
وعلمالمفتي، فأت العمنينل٢،، لهتر واجلس ، ٢١١٠٥١بأيام ودرهم الحج للناس 

العالإ.وذاكر الجامل، 

[.٢١زانحح: آلن_؛يه أكن، ولظزمأ ذدررد_لم ءؤرل_تومإ تعالى: وئال )٢( 
١[.٠. ]اس: ١^١ لأبج3تجشظ  ٦٣>ثقم يقال،: )٣( 
[.٨٣لالم؛: إتسثائاه دئال،ت )٤( 

]الوام[:الدولة سم، مدح ني الق، أبو ونال، )٥( 
نراكدلسكنالأللأنصومني السسرننئتالأمادى فكنا
زامل[:يخاف ونال )٦( 

ليصيرنهم الذي اكتهم بعني النتثاد خني أزل 
]_[:المس ونالامؤ )٧( 

دح-وملراليحول بيس اللوى بمث—قثل ومنزل جبيب بك-رى ثن بلب" بما 

سش الماصن نيا عاب ام اض أيام ^ )١( 
التغليب.باب من والعثي، الغداة بالعصرين يريد )٢( 
اليرولأ.الئنى:)٣( 
محيحدهم ثئ فاصرف نمتلف، من عالي اخضت يما لي حامدين صرتهم اتت يقووت أذله، ب-' )٤( 

إذلالهم•
تلرفيقيه يقول مواصع، • وحومل والدخول، وسقطاuوى، التدكر، الدكرىت بالوتوف، للاثنين أمر قفا* )٥( 

المراضع،هدْ ين المنزل وهدا منه، خرجت ومنزل فارقته حييب لتدكر بالكاء وأ■مناني قفا 



|لأر^^م؛

]اسل[:أيضأ وتال )٨( 

امث-لأاأمنك الإءساح وما بم-ثح انجل ألا الظوبل لمجل الا أيهألا 
]!_[:١^ وقال )٩( 

المظافجميع ض نداكم كمابي نليجد اء ثونض غلنبغل ثاء نتن 
زالخمف[تالطيب أبر وقال ( ١٠)

تنودأىالوحفق القنا ظعن سس كريم وأث ثن أد ع—زبمزآ بش 
)اا(وةالآ:ملالضل[:

النذلكنن؛ من مات كريمأ وهامرا تخف بمحمرأ طال مخ—؛—١١ أرؤسي 
لالوام[ثغم. وقال ( ١٢)

تشاءا ماصنع فثعي تولم الي الليان—؛—ة ع—نخس م لإذا 
)'آا(وئلممار;

[.١٨٧لاو؛رة: ه أقم »تي أوينغ اقهز ين ألأيى آلتنل ني ثس ثئ ثائتغرأ 
الحث:

وجهعلى بها بمللب صيغة على يشتمل منها كلأ رأيت الأولى ال٠لائفة امثلة تأملت إذا 
رأيتالفلر أنمت إذا ثم العللب، وقت حاصلا يكن لم شي؛ حمول والإلزام التكليف 

ؤإذاالحقيقي، الأمر هو وهد.ا منه. الفعل ثللب ممن وأعلى أعظم غيها الفعل طالب 
والماؤعالأول، المثال فى كما الأمر نعل هي ت أرع عن تخرج لا رأبمها صيفثه تأملت 

الثاك،المثال في كما الأمر فعل واسم الثاني، المثال في كما الأمر بلام المقرون 
الراح.المثال غي كما الأمر فعل عن \_ و\س 

الحقيقيمعناه في يستعمل لم حميعها في الأمر أن تجد الثانية العناتفة إلى إذأ أنفلر 
لأرىمني ص ظلامك وشم تتكشف الليل أيها لتتك •' يقول لأفضل، ا * لأُثل وا لانكشاف، ١ •' لانجلأء ا )١( 

ليلا.اقاب ما نهارأ مرص من أنامي فإني عندي، منك افضل الإصباح رما ت يقال عاد ثم الصح، يياض 
الكمير،العالم وهو ، بم• جهع * رال؟تم,د ، اضطرابها ' البنرد '*طق رلإآ 





منسممأد أحرى معا)غ إلى الأصلي معناها عن الأمر صح ثخنج هد )٩٣( 
والنمر،والسي، والاكاص، وص، كالإرثاؤ، الكلام، ساق، 

والإباحة.والتهاويل، والتعجيز، والتسؤية، 

ئموذج

يأتي:مما صيغة كل من المراد وتمض الأم صيغ ليال 
[.١٢]•ريم: موم؟< الخكثنب ؤؤ-نن الملام؛ عله ليمي حْلايا تعالى قال )١( 

الأثجاتىلالمط[:وقال )٢( 
المنورانأهل من كث ؤإن يومأ اسه نتك ابنإذا واق باور ن

:]الكاءل[ العتاب أبو وقال )٣( 

لذاتالردى عن جت—فيطك بوارعب إمارة بت إن احك جنواحفص 

]الضيل[:العلاء أبو )؛(وتال 

ارلهلهزك إن جدي سقسجس ا وييمة دماه الميإن زر موت ا يف

)ه(وئالآحرتالأولآ:

٠ثغلدار بخيلا أو ثرين ما أرى ني لعلهزلأ ات مجوادا ني أري
ابته؛يمحح ، صموازربن خالد قال )٦( 

العلانية.ش ؛، iJتصلح لا ما النر أعمال من يع 

الهلاك.١^١٥^، الخاح جض سماد )١( 
جاد.غير الدهر لأن الجد حلريق همر تأحد أن تفه ؤيأعر الحياة عر المرن يفضل )٢( 
والفقر.الضيق والقح: بالفم الهزل: )٣( 
معهماوله المالك، عيد بن وهشام العزيز، عيد بن عمر يجالس وكان المشهوؤين، الخرب فصحاء عن كان )٤( 

—(.١٠١ منة)٥ ترفي مالأ، أملها أيم وكان بالبصرة، ونشأ ولد أحبار، 



الأمالطم: الإنشاء ءلمس

]_[:ثرد بن بمار وقال )٧( 

هونجامنثْ نذب ارث ممإيه فأحاك صل أو واحدأ لعش 
تعالى:وقال )٨( 

•٣[.]إيرامم: ؤذوه إل ممّيتظم مأ سظ 
]الطُيل[:الدولة سف يخاؤلب الهلب أبو وقال )٩( 

ائزر"هف ا مالماز نمن ولا ماد أنث ما الثامن أعجل اليود أخا 
]الوافر[:نفه الئجاءءرصيخاف بن قهلري وتال ١( )٠ 

ئطاعنبود الغالمل نا منرا بصالموت مجال في فصرأ 
الإجابة

الرادالعي  الأمرصغه  الرقم الرادالعق  الأمرصمغة  الرقم

التعجز أيففب ٠ الخمفىالعمح(

للأمر

الكتامئخذ 

الإرشاد الرأعمال من يع  ٦ الإرشاد سواكشاور  ٢

التخير أوواحدأ نمش 
أحاكصل 

٧ الإرشاد احفصغاخك٠ ٣

الإرشاد

للأمرالحممي العق 
اكهديأر

نل

نمعوا

٨ الممى زر

ً

لياء اءءلالاس ٩ الممى جدى

للأمرالخشقي العق  صدأ ١٠

اردتإذا أما متحتل، وذلك مقرئا نمش صديق معك يزل الأ أردت إذا يقوون مرني، الذب: مغارف )١( 
عرب.من يهم ما صلى وصلهم إحوانلث، نامح الناس •ع تمش أن 

غرك.مدح إلى تحوجش لا أي: تعري، ثنطبم ولا أموالك الناس أءْل■ يتول: رآ، 
سة.يشرة ثلاث بالخلافة ءاو4 سالموا مشهور، إسلامي وشاعر مذكور، فارس الخوارج، دذوس احد عر ، ٣١



م؛ير

تمرينات

والسمز،والالتماس، الإرشاد، تمد الأتية الأمثلة غي الأمر صغ كانت، لم 
عاليىالرس؛،؟;والدق، وانمي، 

]ابسط[مشم نم منهم ولا.طوكآ ثر، ئناص للحدو على (وكن ١ ر 
الشابعهد إلث أمدا أو بمي ا ومخفاني خيسسق )آ(؛_ا 

لالكا٠ل[٢١واLميرغبلة داز صاحا ويمي شي الجواء بعبلة دار 
الإجابة

إلىهد:ئ دناسايه بمح أن تنمد اJتكلم لأن الإرشاد، يميد يا الأم )١( 
بشيء.إلزامه إلى تقصد ولا الناس، معاملة ش المثلى انملريقة 

لهالساؤمحن حس يخاطب الشاعر لأن الالتماس، يفيد الأول الشطر يي الأمر )٢( 
محقيبها المراد كان لدو ند ص أو لرنقه وفتق من صدريت، إذا الأمر وصيغة الرنة، في 

تكليفإلى ينمي لا الشاعر لأن التعجيز، يفيد الثاني الشطر لي والأم الالتماس؛ 
لهايبين أن يريد ؤإنما طوقهما، في ليس ذللث، لأن ، الشباب، عهد إله يعيدا أن صاحبيه 

ذليثه.عن عاجزان أنهما 

أنالدار نكلف، أن يريد لا اJتكلم لأن التمني، يفيد الأول الشطر في الأم )٣( 
يكونوالتمني الكلام، على تقدر أنها لو يتمتى ؤإنما تحيل، مالدار كلام لأن تتكلم 

واسلمي*عبلة دار صباحا *وعمي الثاني الشعلر في والأمر المستحيلة؛ الأمور في كثيرأ 
منيسلمها وأن حالها اف ينعم أن للدار الدعاء منه يراد ؤإنما تكليف،، منه ينحي لا 

اش

بمللانمي، صاحات لصي ص، دياربمي رادم والجراء؛ امراة، اسم وملة؛ شداد، بن نمترة الست، )١( 
اللي.س وصلمك حاك اش انعم أهلك من أخيريتي ت للدار 



ضوالخوبة، والتعجيز، الدئء، تفيد الأتية الأمثلة ني الأمر صيغ كانت لم 
'الترتيب؟ 

لحلذص]ب[ص الفك ني وط نيمث إذا أزد من الدين ني ا ُيزبد املمم )١( 
]الكامل[عنار أنل غن نك متغاصيا فوحديه عانرنه ذي الأئيي  ٢٢١

•ثهداه آولأ )٣( 

الإجابة

وعوالممدوح.الأعر، الأدنى-وءوالثاعر_إلى من لأنه للدعام *املم* الأمرني )١( 
ترنةأن المخاطب يكلف أن يريد لا المتلكلم لأن لكعجيز، في»أرني« الأمر )٢( 

هذءفي له وحول لا المسامح المعاشر إن ت له يقول أن يريد ؤإط امحا، ممعاثرأ 
البحث.أعياك صه بحثت إذا فأنت الدنيا، 

سيان.وعدمه صيركم المعنى؛ لأن التسوية؛ تميع، هنا الأمر صيغة )٣( 

©
تيأتي ما يها يراد دما الأم صغ بجن 

فقال:له عاملا الخلفاء )ا(محأحال 
حرامه.وحرم حلاله وأحر؛ وا>سصاءه، القرآن بحيل ئمك 

لأبنه:حكم وتال )٢( 

حدر•عر جاربم وكن؛>، الناس، شرار س باش امممذ م يا 
العلمبنور يحيا القلب فإن بأذنياك، إليهم وأمش العلماء ناجم بمي يا )٣( 

المماءؤبمعلر الميته الأرض نحيا كما 

]الطؤيل[:الدولة سيف يخاطب اليم، أبو وتال )٤( 

الأمر.ني اي النو١لخللت العوج، الأود! 







الأماللأي: الإنشاء  علم

اكهديد.اس الأم كٍئ عات،ثالين )٣( 

 )٤(oU  انممز.اس الأم لمج .ثالين

الإجابة

]١[

)ا(اممب.اأ.فس.

)آ(لثؤئممكمواحه.

)٣(

)أ(ّكوتا'إذاصغ.

]٢[

اسكت.أو حيرأ قل )١( 
امحزلهم.أو انس جامل )٢( 

]٢[

لاك.)ا(افل.ادا

شثتؤ.ما اصنع )٢( 

]ا[

[.١٦٨أأتنتهلآلء٠ران: آفظنر ص ؤهأدرثوأ )١( 
ا.١ ١ ١ ]اكرة ثد؛؟ك<ه طسم إن ز؛سطم ؤثثابرأ )٢( 

0
الدرس.قراءة واهجر العب 

حالنين للتهديد. أو أوللإرشاد، للتوبيخ، السابقتين الجملتين في الأم يكون ند 
الثلأيث،.الأحوال س حال كل ض المخاؤلب 





الأماللأي: الإنشاء ثيعصى 

المعنى:تأدبه وحن بلامحه من راعك ما وين يأتي ما اشرح 
الظمر،أساب مجن iانها الجراءة نالوبكم أشعروا لقوادء يقول لم مأبو كان 
المحارب.حمن فإنها ال9لائمة والزموا الإقدام، عر يث فإنها القنائن ذكز وأكثروا 

الإجابة

فيالنمر وماتل لهم نثت بها تمسكوا إن حلال ؛؛؛١١^، ئوادء لم مأبو يوصي )أ( 
تهيئالملم، قوة فإن سيلا؛ إليها للخوف تجعلوا ولا قلوبكم قووا لهم' يقول الحروب، 
وأمياين،الأحقاد من العدو وبين بينكم محا ذكر من وأكثنوا الظمر، أمثاب للمحارب 

منازلته،إلى ؤيدفعكم إقدامكم في ؤيزيد الحمئه، فالوبكم في يثير ذلالثإ فإن اكواوة، 
فلاالقاتل فيه يمتع كالحمن فإنها عنها، تبتعدوا ولا القتال في ءلاتفتكم حول والتفوا 

الأعداء.مهام إليه تصل 
الظنرأمثاب امتوفى ند لغنله ونلة إيجازْ في فلأنه القول هذا بلاغة أما )ب( 

ببيانمئنوعه بالبراهين مؤيدة حاءيتؤ أوامرء جميع ولأن الحروب، في والانتصار 
الأملوبجزالة إر هذا ^٧،، ٧١إلى سيل ولا للغين؛ مجال فيه تترك فلم الأّباب، 

البيان.وحن المعز وقوة 

والقارب،العرسة في فصيحا كان القادة، كبار وأحد العياب، بالدءوة القائم مسلم بن الرحمن عبد هو ( ١ ل 
تتلهوتد العالم، عفلمام منزلة القصير ءمر0 في بع ا ؤيقوله الشعر يروي حازما دامية مقداما بالأمور عالما 

-(.٠١٣٧)سة الملك- فى ؤلمعا ت رأى لما المنصور 





تشاءما 

..>ثصنم;أ.

بميلهصرأ طال بمشلأ أردني 

دانتمت اد ءذأذا مش 
ى

فليدشاء ومن فلخل ساء فمن وأ

انجليألا 

دمزلحمب ذكرى س سك محا 

الأياديطلب من فلسر كذا  V؛



النهي)٢( 
الإمثية:

حق:بغم الضم  JUأحذ ص الهي م تعار قال )١( 

[.١٠٢لالأ;طم; لمزه ين أر إلا ألتيوّ ماد قرا3إ 
)[آ(دقالنياض،صمالإنمانيبم:

[.٢٢]الور: آلئإيت(يم ض ترمإ آن ثآلثعت يتتؤ ألثنز أنإمأ دأنإ،لا، 

]اب[:الرثطو ر الوبو ين ملم وتال )٤( 

،اؤيدأ تنعد من ئلته أنث ؛، JLL*من الإملأم جنس ثنيننك لا 
لالطويل[ث١^^ سف ر الطيب أبو وتال )٠( 
١اْ غلبيملأ  نثنقالعلعس لن شني متى ثجاع ه إئفول أن٠ 
تاوج;ا:الأمن مدح ر ثواس أبو وتال )٦( 

ازر؛،يبيحرص واحتي ئميل ملكا يلض أو أمي ئلا ناذ با 
إسانتمثال ني الغلق سثجبص النة نالرحل يه إلثغثى منى 
:٧٧١١العلاء أبو ولأل )٧( 

ييعيا؛ هقالحلانق إل فا ايدنالأمل إلى تجلس ولا 
اكؤنيرْألالكا،ل[;الأموي أبو وتال )٨( 

الض.والسعة: يحلف، ت اتل )١( 
ؤلأالوتمخالآ4اي:)٢( 
اكعوج.رالثأؤيد: اءلأْ، شيء: كل تلة )٣( 

بالكعبة.الحيم ركن به يريد والركن؛ الكف، الراحة؛ ( ٤ر 
علياصحب شجاعا، وقارصا محدثا وفقيها مجيدا شاعرا كان الدثل، تييلة من ظالم عمروبن بن هوظالم )٥( 

-(.٠٦٥منة)وتوش ه، علي يإشارة النحو وصع ص اول وهو صقتن، سه وثبي 







صعلم 

]الضل[:الثني وقال )٦( 
نظوتاالعنام ثل با هبأردح ل —٠١ج— عنة ب■جسدي ينفلا ولا 

)ي(وةالآحر]اوطا:

الناوناعم تريعا موعش صب نثنن نجد الإن مجد التعلف لا 
ت]الغارب[ ، صخرأراحامحا ترثى الخاء وقالت )٨( 

١^١٢٢سر _-،j ألا ا JUجولأتب أبى 
صفوان:بن حالد تال )٩( 

أهلها.ع؛ر من ممللوعا ولا حينها، غير ز الحاجات تطلبوا لا 
الإجابة

الرادالعي  الهىصغت  الرقم الرادالق  الهىصيغة  الرتم

الاكاس لأتمملأ ٦ ال٠قالخضص تمدواولا  ١

الشحقر لأطالب، ٧ الإرشاد لاتحلفن ٢

اكعق نميالا  ٨ الدبخ يخرلا  ٣

الإرشاد

الإرشاد

طلوالا 

طلواولا 

٩ المحبس تعتذروالا 
'

الدعا، لانحل ٥

ن0ريتأت

الترتيب؟على والتحقير، والتهديد، والتمي، للإرشاد، يأتي فيما الهي، كان بم 
]الكامل[ثرحم ءن-و من فبابك وارحم دمعه عدو بن يخدصاش لا ( ١] 

اجلهاس نالت م؛، فمالي أمحه بملل الإسلام نل تل وتد لأيها، أحوالخنماء الكريم الشهم م )١( 
والمخضرمن*الجاهلية شعراء يين الداثع المعيمتا 

بالدمؤع.تبخلا لا أي ت تجندا لا )٢( 



الشاة.)آ(لأوطرىأئما 

دونك(.عو لمن )تقوله محادق عن ئهيع لا )٣( 
الكرام.فيه تعب فيما نمك تجهد لا )٤( 

الإجابة

إلىوترشدْ المخاطب ينمح أن إلا يريد لا المتكلم لأن للإرشاد، محا المهي )١( 
الخلو.د«فلهر الانخداع عدم 

يعقللا ن كان إذا والهي يعقل، لا U يخاطب المتكلم لأن للمي، ها الهي )٢( 
المني.منه القصل. كان 

انماد.عاب الخاطب، يخوف أن يقصد المتكلم لأن للتهديد، ها الهي )٣( 
أنأهلا وليس حقير مخاطبه أن يبتن أن يربد التكلم لأن للتحقير، محا المهي )٤( 
الكرام.حاوله ما الخفة الأعمال من يحاول 

يأمح،:فما صيغة كل س والمراد النهمح، صيغ محن 
]الهيط[الدولة محبفج مدح ش الطيب أبو فال )١( 

حيموايدأ اصسخامم الكرام إذ روييه عد بكريما بن لئهللا 
زالسيط[الئبرا ثالص حتى النجد نبي لن آكله أنث ثمرأ المجد ثحسسا لا 

)"ا(وئلالثلئراتنرآ،لالكال[:
لالأدوات،والأبانامثكأن بل ثالمرات-، إلى نفحن لا 

]السط[:الئصي الشريم،وقال )٤( 
٠الل_؛_نأ ذللث، عقني المل حترنه ج_ان__1__ن لأن ع_اووا أمس نلا 

رمي؛الإلحادوتد والنم، الفلم صنعة في زمنه أمل غاف، المعروف؛الءلئرائي، الأصبهاني الدين مؤيد عو ( ١١
-(.٠٥ ١٤ستة)مل 

ارب. ١٣تطع لا ام الحته بالكم: القز ( ١٢١



الماسي: الإنشاء استيعلم 

]السط[؛الطيب أيو وقال )٠( 

الغرب^؛بئبغ الم0 ضربن إذا ا أبديهإو القالي ظاك فلا 
]الكامل[رات الحدانلم وتريث نفى لدة ادك عنمن ضثك لا )٦( 
]_[الضيع ب إلا -اكل نمى رض ذا كان نملثم من لا )٧( 

لاو_ط[:الخلاء أبو تال )٨( 

رنثغمغم ب ذنذلك إن فبة اننبوم عني ئ الونا ئهللا 
الكدرمع ا ويخفهاء المنمع مانره فلي يبدى كالماء والخل 

ممار:اف وقال )٩( 

[.١٨٨]١^،: ه أكلل قم أنولم ثآكزأ 
]المط[:الطب أبو وقال )•١( 

JJوالئخمر٢ءالغربان إلى \ص نكرى قي إفىخالولأثثا
]المحشث[صعب المعد الستإ فمهلنغ وائمجد الهللب تلا ١( )١ 

الاجابة

الرادالخى  الهيصغة  الرقم الرادالعي  ,بةالّيى ارنم
اكحقر نموالا  ٧ المحبس إلخءلأتط1ينكر.بما. ١

الاكاص .1-1؛الر.لامملويا  ٨ والتعتفالتويخ  إلخءلأتح_بانجولأ ٢

ادنيالخمةيممس أ.والكمولأ-اما 

■8•

٩ الإرشاد الراتبتهلمحن!ل لا 

•إخ•

٣

الإرشاد j•،؛ء ء تشك ولا  ١٠ الإرشاد إ-ا؛. .تآمنعدوالا  ٤

التحقر انجدتطلب لا  ١١ الدياء الخالتلك فلا  ٥

الإرشاد إا؛.لأتاه-ك.
-،

تغلبفإنها رء بالليالي أصابتك لا ت يقول صعيف، نجت" ١^^ صلب. شّجر نصيك. تن1كت )١( 
بالضعيف.القوي 

بكينزل ما احد إلى تشث لا I يقول حياتر، الرحم: مطلق، مفعول وشكوى: التشكي، محن ممايع نثالئ، )٢( 
كأكله.موته ترتب الش الطيور إلى جراحه يشكو الجريح كحال حالك فتكون بشكواك، تشمته لتلا صر من 



الطام:مألإنثا،  fnrvlعلمسني 

©
للنهي•الأصلي المض متهما م ش النهي صيغه ميد مثالين هات )١، 
وفيالدعام، مفيدة منها الأول المثال في النهي صيغة تكون أمثلة ثلاثة هات )٢( 

النمش.الثالث وفي الألتماّى، الثاني 
وفيللتيثيس، الثاني وفي للإرشاد، أولها في الثهي صيغة تكون أمثلة ثلاثة هات )٣( 
.^jbJالثالث 

الإجابة

]١[

•إليك أر"؛ع حتى مكانك تبرح لا )١( 
•مش إذن بغير افر نلا )٢( 

]٢[

الأعداء.يى تشمت، لا )١( 

يا.ما اللوم كفى تلوماني لا )٢( 
الأمتأ>ان.أيها ، منلا )٣( 

...

أوطانهم.في الماس تعاد لا )١( 
عموأ.ذللث، بعد تتظر لا )٢( 

.Uuعملا نمل لا )٣( 

©
نومك.فراش مارق، لا 

حالفبين التوبيخ، أو التهديد، أو للإرشاد، السائقة الجملة في الهي، يكون قد 
الملاث.الأحوال س حال كل ش المخاطب، 



الإجابة

الراحةإر محاجا المخاطب،ربما كان إذا للإرشاد الجملة _• و الهي يكون )١( 
له.يتمح أن التكلم ؤيريد تضرء والحركة 

أنالمتكلم ؤيريد بعد يزدء لم واجب وعليه متكاسلا قويا كان إذا  JbJL،lUؤيكون 
العانة.شر يخوفه 

نجددن•عاملول وقرناؤء النوم ناش على غارقا متراحيا كان إذا للتويخ ليكون 

صيغةمن الراد وعتن الهي، باب من إنثالة جمل إلى الأتية الخرية الجمل حول 
صفيمجهض,يا:

اليوم.تعتلؤرون أنتم )٥( غيرك. على نعتد أنت )١( 
سوء.يكل تواحذني أنت )٦( أمري. تطح أنت )٢( 
نا•مجلغلي يحضن )٧( المديق. عتاب من نكثن أنت )٣( 
أساتهم.لميم اكرويون يهمل )٨( وتفعله. الثر عن نهى أنت )٤( 

الإجابة

.للإرشاد( ها )الهي غيرك طى سد لا )١( 

للتهديد(.ها )الهي أمرى ض لا )٢( 
للإرشاد(.ها )الهي الصديق عتاب من تكثر لا )٣( 

للتومحح،•عنا رالهي ومنله الثر عن تنه لا )٤( 
لأتيئيس(.ها )الهي اليوم تعتدروا لا )٥( 

.سءاء( ها )الهي عفوة بكل تؤاحن"زي لا ( ٦١
الحقيقي(•معناه به يراد ها )الهي مجلننا علي يحضر لا )٧( 

للإرشاد(.ها )الهي أبناتهم تعليم القرؤيون يهل لا )٨( 



نهما؛الهي صيخي من النراد ومحن التين اشرح 
ودتعي>راالعتاب طول من قثتعب هم اعنطبعير الناس ي—لزمى فلا 
تادطمح؛-لأ٢ حأ4ل الموارف إبماض نأكنر بشان؛ بنن بنهم تغئرد دلا 

الإجابة

أحدأتكلف ولا ونتاتص، عيوب من ؛تهم ماواصحتهم الاس عاشر يقول• )١٢ 
نعثعليهم، عشالث، طال ؤإلأ عليها، نشأ الي أحلاقه غير ثلزمه ولا طيعه، غير منهم 
بغلوامحرتغتر ألا وعليك والفراق، الشقاق إلى معهم أمرك وآل منك، وئبموا منهم 

ؤتالمع،يومض ما كثيرأ فالبرق وبشاشة، طلاقة من به يلاقونلث، بما تتخيع وألا الناس، 
مهلر. oJbuيكون ولا 

المحاق،ينصح المتكلم لأن الإرشاد، البيتين في النهي صيغتي من المراد ربا( 
أذاهم.من ؤيسلم بصمتهم يتتقع حس الماص معاشرة »ي القويم الهلريق إلى ديرشل-ْ 

محة

طر.لمي الأي والحلب: الرنا، رِب ■' ارن جع دالوادنا لعانه، لياض؛^3،؛  ٢١أ



٢٨ خ
آ:؛ ت

ة|أ

معهوالعصا إلا العد تشتر 
مناكيدلأنجاس انميد إن 

ييا

متشبهالجعفر تعرصس 
لهأندامن فالت يديه بندى 

مثلرناتي حلق عن تنه 
عظيمفعلت إذا عليالتج عات 

LUjJIأعل إل تجالس 
تعديقهاء الحلائق فإن 

نلكاتبلغي أو ناس 
سانوالركن راحته تشيل 

فإنهأنول ما تبلمغاْ فلا 
ينتقالطس له يذكر ض شجاغ 

ملكمن الإسلام حمى يعدمك 

تأؤيدبعد من تلته أقمت 



وادواصالاّغهام اسي: الإنشاء _/،علم 

وأدوكالاستفهام )٣( 
وهل١-الهمزة 

الإصلة

.٢

.٣

أحوك؟أم المنام أث 
بايع؟أم أث مشتر 

قمحا؟أم ررعت ثعيرآ 
u؛L؟أم حث راتمأ 

اض؟ا*_أماوأ;

1^>_؟-أتحرك ٨ أ 

لأث؟ا نوم أم ائماد سترح لخمت 

■\،_هلنخوالموان؟

البات؟ا-غل:جز •ج 
اا_غل:نوالبماد؟

البحث:

يكنلم بشيء العلم طلب ■' تعلم كما وهو الاستفهام، تفيد جميعها السابقة الجمل 
ح_»هلا،الطائفة أمثلة وني ءالهمزة* ب أ، الطاتفشن أمثلة في وأداته نبل، من معلوما 

والامتعمال.المعنى ى الأداتض بض الفرق تعرف أن هنا ونريد 
منهاكل في المتكلم أن تجد الهمزة، يي الامتفهام أداة حيث  ٠١٠الهلاتفة أمثال تدبر 

فيلأنه أحدهما، تعين ؤيطليا شيثين بين يتردد ولكنه الكلام، تضمنها اش النسبة يعرف 
اثنين;من واحد إلى منسوب وأنه فملأ واقع فر الأن بعرف مثلا الأول المثال 

ؤينتظرمقرئ، معرفة يهللب ؤإنما النسبة، محرفة يطلب لا لذلك فهو أوأحيه، المخاطب، 
له;فيقال بالتعيين جوابه يكون ولدللثإ عليه، ؤيدله المفرد ذللث، له يعين أن المؤول من 

ندالبيع أو الشراء شيئين; مجن واحدا أن السائل يعلم الثاني المثال وفي مثلا• *أحي* 
الفهوإذأ البح، أم الشراء أهو يال*ري فلا بينهما متردد ولكنه فعلا، المخاطب، إلى ___، 

يجابولذا تعيينه، ؤيهللب مفرد عن يسأل ولكنه له، معروفة لأنها النسبة معرفة يهللج، 
أأأ.الهناتفة أمثلة بقية في يقال وهكذا مثلا، ٠؛انعا الجواب; في له فيقال بالتعيين 



آحرمثال كل في وكذلك ، ال3لائفة هذه أمثلة في عنه المسوول المقرئ تدبرت ؤإذا 
المثالفي كما إليه ندأ مأكان مواء مباشرة الهمزة بعد بأني دائما وجدته لك، يعرض 
الراح،في كما حالأ أم الثالث،، في كما به مفعولأ أم الثاني، في كما تدأ مأم الأول، 

فيترى كما *أم، يعد يذكر معادلا له ووحدت ذلك،، غير أم الخامس، في كما ظرفا أم 
جو\.وهلم أنت،؟ أمشتر المسافر؟ ^^، ١١ت فتقول المعادل هذا يحذف وقئ الأمثلة. 

علىالحال تجد أيضا الهمزة هي الاستفهام أداة حسث، ارب،® الaلائفة أمثلة إلى انفلر 
ونفيها،الشسة ثبوت بين متردد هتا التكلم فإن ، ارأ® الياتفة أمثلة في كانت، ما حلاف 

التكلميتردد مثلا المادس المثال ففي معرفتها، ؤيطلب، عنها أل يولذللث، يجهلها فهو 
بنعمجوابه ؤيكون النسبة، هذْ معرفة يهلل.، ولذلك، عته؛ ونفيه للذ.هبا الصد.إ ثبوت بين 
-عنه للمزول تجد لم هنا الأمثلة تأملت، ؤإذا النفي، أؤيد إن ويلا الإثبات، أؤيد إن 

معادلا.- النسمة وهو 

بهايهللم، وتارة مفرد، محرفة يهّا يعللم.، فتارة اصتعمالين للهمزة أن ترى تقدم ومما 
تضييقا.النسبة ومعرفة تمورأ، الفرد معرفة وتسمى نسبة، معرفة 

المنها كل في التكلم أن نجو ®هل* الاستفهام أداة صث، ®ج* الaلاتفة أمثلة إلى اتنلر 
أمهي أمشتة يدري فلا السبة معرفة في متردد ولكنه المقرئات، من مقرئ معرفة في يتردد 
أنلث،ولو النفي، لد إن وبلا الإثبات، أؤيد إن بنعم يجاب ولذللث، عتها، أل فهويمنفية 

غير،لمس السبة معرفة هو المعلألوبه لوحدت بهل فيها يتفهم التي الأمجلة جميع تتيعت، 
المعادل.ذكر معها ؤيمتع المضديق لهللبخ إلا تكون لا إذأ ف®٠ل* 

اهواص:

آدواث*وله مذ، من معلوما تكن لم بشيء العال، ظانن، الأستفهامت ( ٤٣)
وهل.الهمرة، ت مجتها كثيرة 

■آمنين أحن بالقمر؛ يهللت، ( ٤٤)

بالمرولمتلوة الهمرة تأتي الحال هذ؛ وقي المقرئ، وهوإيراق التصور )آ( 
أم.تمد معادل الثالج، له؛ي ؤيذكر عتت 





الاّغهامأدوات فة الطلم: الإنشاء ايانيعلم 

أدواتنقية >ب( 
اإإأتلف:

الماهرة؟احممل من )١( 
الئوص؟ترئ خفر )؟(_ 

عنن؟الخلافه ثزر نتى )٥( 
افروق؟الميعود ْش )٦( 

الحث:

iU(n؟_

)؛(طالإ.ماث؟

٦[.لاكاُت: أكنوه يأ ون )٧( 
ُنسجهون (أتاءت عير ؤةظ0أتإ )٨( 

١٨٧.]

أنرأيت هنا الاستفهام أدوات معاني املت ؤإذا استفهاب، حمٍعها الجمل 
مرحتارة بها ؤيطالب العقلاء، لغير تكون رما، وأن العقلاء، تعيين بها يهلل-، ®مى؛، 

كماالمسمى، حقيقة بها يطلب، وتارة النوم، بأنه نتجايط الكرى؟ ما تلتج؛ إذا كما الأمم 
رمتى*أن ووجدت وغيرها، النفقة لي الحد تجاوز بأنه نتجاب، الإسرافح؟ ما ثالت، إذا 

ييوتكون خاصة، المتقبل للزمان اوآيان، متقبلا، أو ماصيآ الزمان تعيين بها يطاو_ا 
دالتهويل•الممخيم مرصع 

ذاكيمظ'وأي، وكم، وأيى، وأين، كيم،، ت هي للاستفهام أخرى أدوات وهناك 
أيننحوت المكان، تعيين بها يطالمتإ و*أين'' جئتم؟ كيف، نحوت الحال،، تعيين بها يطلتإ 
متخاذلون؟وأبنانها العشيرة تود أش إ نحو كيف،، بمعنى تكون و*أنى* والفرات؟ دجلة 

أنىنحوإ متى، وبمعنى فقراء؟ كانوا وفد الال، هذا لهم أنى نحوت أين، من وبمعنى 
*أي*وأما الكتيبة؟ في جنديا كم نحوت العدد، تحيين بها يهلال-إ وركم* الغائبون؟ يحفر 

وتقعمنا؟ أكبر الأخوين أي ث نحو يعمهما، أمر في المتشاركين أحد تعيين بها فيطلب، 
إليه.تضاف، ما ح_، على العاقل وغير والعاقل، والحال،، والمكان، الزمان، على 

بتعيينمعها الجواب، يكون ولأللث، غير، ليس للتصور نأتي الأدوات هذه وجميع 
عته.المسؤول 
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و\}قو]ش.الأستفلأم ْى سسظذ التي المعاني )ج( 

]_[:البمتري تال )١( 

وانغرايها؟را؛منة ؤإلأ وشمكأ ا وانجلازنفرة إلا الث> نل 

ت]الطؤيل[ المدح مر الطيب أبو وقال )٢( 
وسامذفبأونفوخسان؟لىرأت ذي العد بالأعدائ أتلض 

_>[:الحري وتال )٣( 

ا؟'حنانم اعوأمفمودأ مم وأنك—ا جودأ أن—٠—ه——م أك 
ر؛<دتالآخرلااداهمءت

ا؟غلاناضري الضية وقذى ا؟ نيي!لأميمبنلمت، المإلام 
]الكأ.ل[:الرثاء هم، الطيب أبو وقال )٥( 

ييلغ'؛،لا ننرأ مفدك بنميت والئزى والجحافل لنحانل لمن 
يميغنكاد لا ومثلك صاغرا حنسنة الصنوف على اتخذت ومن 
كاةورألس[:يهجو وقال )٦( 

والخللم؟لْ؛كانون يا الخخاجب أبن الكرم؟ ثنيك باتي س أنة ثن 

سريعا.ت ووصيكا زوالها، ت وانجلازها الثد؛، ت الغنر؛ )١( 

ذلك.عر الأدلة راوا بسا الغالب محو امرك يجعل ان يريق  ٥١أن عر دليلا أءدازك بمللب عل يتول• ، ٢١
جسا.أنواهم محودأ: أولكهم ( ٣١

الأعداء.عر الزحف ليؤد اللتل، مشي راللمرى: الجموثى، والجحافل: السبماح، المحافل: )٤( 
احدشتيالحجامة، كأس لهات ليقال الجلد، بها يحجم القارورة وِ، بنجمة، جمع المحاجم' ، ٥١

الإحشيد.اشتراء نم يمصر لحجام ءيال.آ كان كايررآ إن ت نيل المثرط. يه والمراد التراض، 



|لأضهخ^^؛

بح\اض\ي{\)٧( 

ددم؟رولا حش على راث نوما الظنم في النجم ساري نحى حثام 
:]؛^١^[ الحمى أصابه وقد أيضا وقال )٨( 

الزحام؟من أب وحنك نكيف نت بكل عندي دهر الأبث 
أم؛ءظمكقهنى قؤر لذ أز آؤعظت عثآ ^٣؟ ؛ الكمرة[ عن ]حكابة تعالى وقال )٩( 
[.١٣٦\\ذلو\ء: 

[.٠٣]الأعراف: ه قا عد؛دمأ ئسا» ين كا ت الكفرة[ عن ]حكاية تعالى وقال ١( )٠ 

[.١ لاك.ف: ألؤره عتا"؟، يذ كبمثِ ْق؛مم ألمحق ؤ،ثل ت تعار وقال ( ١١)
الحث:

هاو.هأن لك نيين أن نريد وهنا الحقيقية. ومعانيها الاستفهام ألماظ مضى فيما عرفت 
السياق.من نتفاد احرى معان إر تخرج قد الألفاظ 
أنيريد ؤإنما ، نيء عن يأل لا الأول المثال في البحتري تجد المتقدمة الأمثلة تدبر 

فىأهل' فلفغلة فرج، يعب ضيق هوإلا وما تنجلي، ما سرعان شدة إلا الدهر ما يقول! 
مجهولا.كان بشيء العلم لعللب لا للنفي جاءت إنما كلامه 

والتماسهمكافور علا في ارتيابهم الأعداء على ذكر إنما الثاني المثال في العلب وأبو 
كيفرأوا أن يعد عيد، الالجد من به واحتمه النصر من له اش كتبه ما على البراهين 

سوءأ،له نوى من كل الرمان يصيب وكيف شرا، به أراد من كل المهالك في يتردى 
الإنكارّسوى معي يفيد لا البيتح في فالاستفهام 

علىيري لا يعو الليل، يي الجم مع سري متى حش ت يقول الليل، مشي دم ري، المن • —ادي ن  ٢١١
طاياظ؟ومتل ضا تب فلا كاكاس، قدم عر ولا كالإبل حف 

نؤعكل عندي ت ليحص يقول ومصابه. ٠ شدائد الو.مر وينات بها، أصيب التي الحس ت اليعر ببت يريد  ٢٢١
إلي؟الوصول من ازدحامها ينعك لم فكيف الثد.اتل، أنواع من 



منادعاه يما الإقرار على الممدوح يحمل أن يريد إنما الثالث المنال في والبحتري 
يسأل،أن نمده من وليس والشجاعة، الجم وبطة الجود في الخلفاء بقية على الفوق 

للممرير.كلامه في فالاستفهام 

فيواستمرارهم الشقاق في تماديهم على مخاطبيه يلوم الرابع المثال في والشاعر 
بأداةحرج ند فهو والضجيج، الصحب في غلوهم على ؤيفرعهم والتنافر. التخاذل 

والقريع•التوبخ إلمح، الأصلي معناها عن الاستفهام 
للمرثيكان ما بإظهار والإجلال اكطيم إلى يقصد الخامس الثال في الطب وأبو 

التحسرإظهار من ذلك، في ما 4ح والكرم، والشجاعة الميادة صفاات، من حياته أيام 
والح3لتحقيره إلى ؤيعمد ينتقصه فإنه كافورا يهجو حبنا المادس المثال في أما والتفجع. 

كرامته.من 

إلىالأصلية معانيها عن حرجت، ثل. الاستفهام أدوايت، وحد١ت، الأمثلة بقية تدبرين، ؤإذا 
الترتبب،.على والتثويق، والتمني، والتسوية، والتعجّتؤ، الاستبطاء، 

امح\صة:

منسمماد أحرى لمثام الآءالثة معانيها عن الاستفهام ألفاظ ثخيج قد )٨٣( 
والتعفلم،والتؤسخ، والتقرير، والإنكار، كالنفي، الكلام، سياق، 

والتشؤيق.والنتش، والئسؤيؤ، والتتجس،، والاسسطاء، والتحقير، 

لموخإ

١٠ليارؤيته عن صديقلث، فسل تره، لم حريق اللبينة ش نن، )١( 
المقذ.لك، يض عليا فسل غريقا، أنقد ونجيبؤ علي أحويلثذ أحد أن سمعث، )٢( 
علىلا الشتاء أو الخريف، الفصلين أحد في يكثر البنفج أن تعرف، كنت، إذا )٣( 

الفصلين.أحد تعيين فيه تطلبإ سوالأ فصع التعيين، 



الاثهامسام المم: الإنشاء ادامئم 

)١(الإجابة 

الإجابةتمح  الؤالا،لطالوب الرتم

صالحتانوالهمزة وهل الشبة، عن هنا المزال 

بعانم٠اؤيوق إحداهما ^كر عنها، للاستفهام 

لحملا.با 

ينة؟الدق ث الذي الحريق رأيت هل  (١)

أم.يعله بمعادل يوق م عته يالمزول مدها 
نحب؟أم الءريق آنقذت الدى ^٠١ ٢١ (٢)

قانع ما تكوينه ل ؤيتع الظرف، عن الموال 
اكالاJابق.

الشتاء؟ق أم النم|ج يكر الخريف أق  (٣)

)٢(نموذج 
الأنة:الأ،ثالة ي الأسفهام عيها دل الش الأ>اض يان 
•تالطويل؛ا الدح في أبوتمام تال )١( 
اررعأميوأث إلأ طينم كلها ع—دن—ان أحياء احشممت مل 

لاا>ل[:الحري وتال )٢( 

اطع؟ص— والمجر نموالمجر علي نمت وند عندي النعماء أأكمنك 
حاشع؟رىالطرف ولا نخموص الفول فلا ذلمي عد بأء_ززسي اوى ا1وأث 

الررمفيالدح]مأهم[:)م(وقالاين 
إذائوإبجلسحاس؟صحمد كز نمجبي -َ؛ الأنسغ 

)؛(وقالأمتماملالكا.ل[:
 Uرضاد؟بسالمبداك ندا0 يهي، ا هكأنطئ نلتت غثلوب ال

القتال.اشتداد مكان ال٠التعمت ؤ طوتها عفونان! احياء )١( 
وذلت.انكسار ليها انمن الخاشع؛ والطرف شدة، ب ليت ليا كان ما المخفوض: القول )٢( 
بمبمع•بمبمي• ، ٣١



الاّمهام،،اثي اللأي: الإماء علم

)ه(وئلأخرلالكا.ل[:

يضير؟اب اليبأحنحة أطنين صانري وعيدف ثما الوعيد فيع 
الوانر[فم١fويداي كريهة ليوم اغرا؟ أمحض وأي أضائوس )٦( 

الإجابة

الثرم الغرض الأسنهامصيغت  الرقم

قنمع لر عدنان بملون أن اشق لأن 
علها.أم وأنت ٠كانتالإلأ 

القي (١)

تلمدوحه يقول أن يريد البحري فإن 

وفدنعماءك أكفر أن ي يليق لا إنه 
عزا،بالدل وبدلتي غعرأ بما غمرتي 

وعلوا.عفلمة والخشوم وبالخضؤع 

الإنكار عدىالعماء ؟أكفرك  (٢)

علالمدوح محمل أن يريد القائل لأن 
ل.اخامد احمماع س ادظْ بما الإقرار 

خمدكل ني اب ألت  (٣)

الشدائدتراكم من يعجن تمام آيا فإن 
الرصادلها ممدوحه أن حن ل عليه 

وليلكوءءلايا0، بنداء عنه يدفعها 

الرصاد.داك بأن جهلت كأنبما تال: 

انمبم، علطنت للخلوت ما  (٤)

بصوتعدوء وعيد يثبه الشاعر لأن 

الداهم،.أحنحة 

التحقر الديام<أجنحؤ أيص 

يضير

نمهثان عن يرم أن يريد التكلم لأن 
أوقاتق العشيرة عماد أنه ؤييين 

والشدائد.الحرون 

اكرظٍم فقرأي أضاءوني 
أصاعوا

(٦)

يضر.ؤيضيرت الأواب، أمححة صرت ت الطتين )١( 
صد•سداد• ؤيريد البلدان، حدود عند العدو من المخافة •رصع ت والثغر الحرب، في الشدة ت الكريهة )٢( 

والرجال.بالختل 



الامضهأم*عاني الطلي: الإنشاء اضامعلم 

تمرينات

،بعده أو الظهر نبل يزورك أنه في فشككت الغد، ني يزورك أن صديق وعدك ( ١ ) 
الونت،.نمين به تطلب سوالأ فضع 

يهتطالب محوالأ فضع بيتا، اشترى ند ومحمود حامد عميلث، من واحدآ أن علمت، )٢( 
المتري.تعن 

تمؤخ، فكيفالصيف، في أو الربيع في يريع القمب أن في شاكا كنث، إذا )٣( 
الزمان؟تعيين المخاطب من به تهللب، الذي الوال، 

الأسفار.إلى ميله عن صديقلثه سل )٤( 

الإجابة

الإجابةشرم  الطلوبالمزال  الرنم

فستقهممقرئ، وم الظرف عن هظ السؤال 

يرقم فيهما التردد الشين بأحد ؤيوق بالمزة 
يالآ->ربعاوام

بميم؟ام تزورن الظيّ أنل  ١

تضعأن ؤيصح ٠ أم يعل طاال|ادل يوق م إليه المني 
أمأحامد متا اشترى عمى أى • هكذا السؤال 

صرد؟

أممحتا اشترى ١لذ١ى >و حامد أعمى 
محمود؟ءس 

٢

مجاالوال تكوين ق فيئح الظرف عن هنا السؤال 
الأولاقال ق اتيع 

الصف؟ق أم النصب يذيع الربح اف،  ٣

صالحتانوالهمزة وهل الست، عن هنا المزال 

و||ادهاؤيوق إحداهما فتدكر عنها، للاستفهام 

بالحمالة

الفر؟إل تمل مل  ٤



الاستفهامساني الطلي: الإنشاء ءلماسما

©
اوالمجرور والجار والخبر، والميتدأ، والظرف، لأ، والمفعول الحال، I عن مل 

الأنبه:فىالج٠ل 

حمبه.مضر - الفائز علمآ - ليلا الرسالة كتب، - نلما اشترى - متأثرأ القصيدة نقلم 
البيت.ني امماب، 

الاجابة

الاحاةشرح  المزال الرقم

ثمالعادلتأق أن لك م عه، محالوول يعدها ويؤزا 
له.تاق وألا أم بعد 

القصية؟نظم تر١ امتآ  ١

ؤيوقثالهمزة فيوق به، اطلمعول عن هنا السؤال 

دعاسدل المحا تأق أن لك م عنه، السوول باُدها 
به.اق وألا أم 

دواة؟أم اشرى أفلما  ٢

الموالتكوين ق ؤيتع الخلرف، عن هتا الوال 

محامحقه.ل انم ما 

أليلأمح،الرسالأأممارأ؟ ٣

انعما تكويتنه ل ؤيتع إليه، المنيب عن هنا الموال 
لالأ.ثلأالامةؤ

محمد؟أم الفاتن اعل 

قانح ما تكؤيته ق ؤيتع المد، عن هتا ١لموال 
الأ.ثالأالابمت.

محدبة؟ممزأم اجميه  0

ماتكونه ل ؤتح وانيور، الحار عن عنا الموال 
المايقة.الأمثلة ق انم 

الدرّة؟ل أم الكاب ترك البت، أل 







ئ-غهام

السن،حرمة ولا الأمومة حق لها نرض لا نهو الثيخوحة، سن في ومي اديبها ؤنبغي 
يالعجبا.حديرْ لحال ؤإنها 

الأمينأن لو يتمنى الثاني البست، ني العتاهية أبا لأن للتمني، هنا الاستفهام )ر( 
الرضا.أيام في يفعل كان كما عليه والعهلفا به البت إلى ؤيعود الجفاء هاوا عن يرمع 

الأنة؟:الأمثلة في بالاستفهام ثرائ ماذا 
]ص:انمشى تال )١( 

وصالالمح، إلسيل لا كن دلقديما؟ ا يالدنعشق يلم رمن 
]_>،[:)؟(وتال 

كا؟رآ،أم -نازث ا مترانا أكان نلأ الإماكي عد بالي أبولئ، 
]1^1>[:ينال )٣( 

ا؟انرفبا ثليكن م لا مإذا عدو في رّائل البي غتوهل 
،^[؛]١٥أصدأ عمار ين بدر صؤع حينما وتال )٤( 

الممقولأ؟المارم ادحرت لمن وطه نبهزبر اللت الأمعفر 

]الطؤيل[:أبوتمام وتال )ه( 
بمدى؟سو'ود عنه لهجاني إدا هجوته لو من الفول هجر أربل 

تدوملا لأنها البناء بهذا أط يتتر لم ولكن مها، والماء الدسا بحب مولعون الزمان نديم من الماس )١( 
لأحل.

وتدأوكب، إرث عن بلغتها أكون أن أبالي فما الأمور سالي على استوليت إذا ت يقول الإرث، I التراث )٢( 
ذكرلما ولكنه لك، تقدم كما عنه زور المإلا يليها لا الهمزة لأن كان؛ أتراثآ ت يقول أن الوجه كان 

عنه.المسوول تعن المعادل 

•بالقتل إلا عنه يشتنى لا العدو أن أي السيف. حل وص ئلبه جمع • الظبا )٣( 
كنتإذا ت يقول ١^^؛ السيف والصارم الشديد,، والهربرت الأسد، ت والاليثا التراب، في مرغه ت عفره )٤( 

مّيفلثا؟اعددت فلمن بأصا الحيوان أشد وهو بالسوط الأسد تصؤع 



لالطو؛-لاجمل؟ المومسن أمر ورأى المنى احرم أو المقر أح-اى وكف )٦( 
 )٧( U أم ائم نا أرزنذنا ا بأنJJ  ص[نلأف؟؛ا، بائل أم غرس[

[:J_uأبوالطب وقال )٨( 

سان'آ،ر ينبءإ__ماو وحدق ا؟ ف_توال-ت الأسئبيغنى لك ر وم

لالكا.ل[V؟ نكلم لها غل أم وللدورئ؟ اثل)ا،(ءل;
لالسبل[ذاْ فائحا يهوى نحوك والموت لعب؟ وني لهو ني أنث متى حتى ( ١٠)

أبوايوقال ( ١١)

ينمي؟لا ا مبيغنى ا مأبحيثل بنماكم يحيظ ولا الكلام يغنى 
[.٢٠٠■ '٠٣إلا عث»7 ئئعع آلذى يا ؤس تحار- لقال ، ١٢١

]1^1>[:أبواي وتال ( ١١٠)

ا؟صائناي هذا ون القوأي ا؟ أراندم أي ض أيدري 
]الوانرا;نه كان دمل من يعود0 الدولة ميف ني المنتي وتال ( ١٤)

؛بجءلا يدنالة لعلوأتت بني؛؟ ا يدنالنك بثوكيف 
وبنيا ملاث تغالموأنث داء؟ بالشكوى نوب-ك يفا وكي

لالكا.ل[:المري الملأء أبو وقال ١( )٥ 

'ان٠٤نئةوننرك أموخئ ات؟ أوفلنسسساضك

انمر,اثنستسمانيبماواضف:)١( 
يطعنوحفلك الأصالحة بادحار تحتتي مالك ت يقول الحفل، والجدت تعثتي، ت أي المجهول، بصيغة ئنص )٢( 

محنان؟بغير مقتلهم أعداءك 
هذاأيدري الأحمةويقولت برع ^^٠ يذكر الركيان، جماعة والركب• ا سفك وأراق• الدار، • الرع  ٢٣ر

الأحثة؟بذكر الشوق من تلي م هج رما دمي، إراقة من نمل ما الربع 
العيب.انح والئثاربالفح: والحرص، والحدة اكر بالكسر: ايشئ؛ )٤( 





الأّطهامساتي الطم: الإماء _/،علم 

أى:لأمحط الض ينفد؟لا بما يفق ما أمحعل  ١١

يملأن إنسان اى نح،.ى الغرض فإن 
بإذزاها،لتام1لأ إلسا

والتعجرالتحدك{  عثدءأقيع يا 
[٢٥٥؛ائنيئيملاJنرة: إلا 

مال

ماييرى الرع لوأن يتمى الشاعر فإن 
منفف j مجه وما دمه إراقة من فعل 

الشوق

التمي إل،آ-م-أيدرىارّع-
التت

١٣

صيفيكون ان يعجت الطب أيا فإن 

لعاللهاالشال الدنيا ديِا الدولة 

إعلالهتنمي م أمالها وماد 

التعجب إل.انملأ.وتمفس،

ائتآخر 

صيماينال أن من الطب أيو يعجب 

محيايتغاث وهو شكاية الدولة 

الدافرئاياتالرائب 

التعجب .الشكوى. تتربك وكتف 

إلآخرالبيت

شانمن محل أن يريد الشاعر لأن 
محطبكاثادمنسياق١علأم

التحشر للآخر.امملناناك.

الين

١٥

0
موالكل عن وأجب شدتن جملتن في الامنفهام أدوات من أداة كل استعمل )١( 

الحقمي.مماه الاستفهام من غرضك واجعل يه، تأتي 
منهاالأولى الثلاث ني تكون بحث جمل ت ني الاستفهام عمنة استعمل )٢( 
الاستفهاممن غرضك واجعل التصديق، لطف الأحيرء الثلاث وني التصور، لطلب 

الطيش.معناه 

واجعلاهل*، محنها كل في الاستفهام أداة تامة، استفهامية جمل ثلاث كون )٣( 
الحقيمي.معناه الاستفهام مجن غرضك 

عرفتهاالتي المعاني واستوف ®أزرر منها كل في الاستفهام أداة جمل ثلاث هات )٤( 
الحقيقي.معناه الاستفهام من غرصك واجعل الأداة، لهذه 



الأمفهاممعاني الطبي: الإنشاء صعلم 

الاجابة

ا(را.جابت

الجواب الزال الأداة

للتصور(هتا )والهمزة هومقيم  عقيم؟أم أحوك أعساءر  الهمزة

للتصديق(هنا )والهمزة نعم  مممر؟اكلنل أيزرع 
بط(ها لا)هل  يجود؟الول للمديق *ل  >

مم)هلهنامركة( ٠لبمJالمات
الماصصروبن  ممر؟نتح من  س

ابوكرهأولهم  الراثدين؟الخلفاء ول أص 

ليلاالسر المى:  القرى؟ما  U

لذاتهوالكذب المدق محل الذي الكلام *و 

مصرل القطن يزيغ الريح مل فل  قسر؟القطن ُق.ردع  خم،

لشتاءاق  ممر؟ل السياح يكر مق 

الخمتسيوم  قمثى؟ذ الممل يوم أيان  ١يان

القبلالشهر j يوم أول  الامتحانيوم أيان 
وعافةخر ل أنا  أنت؟كيف  كتف

مزقمحا الريص؟بات كيف 

التوسطلأمثس ا الحر ق التل يص  أليل؟بمسب أين  أين
الحارةاسمأد ق الخل يكر  التخيل؟يكر أين 

أحزمكملأته عالكم الرياسة له تكون  منهأكر وتحن علنا الرياسة له تكون أق  أف

أبام، ولته  الال؟اقلك٠ذا 

مماينثرات  ثران؟^ كم  ك(
حجراتست لمنزل ال  الرل؟3( حجرة كم 

الربحنمل أنمل  تقفل؟السنة نحول أى  أي
القاعرةأسكن  تكن؟بلد أى 







الأّطهام.لأني المم: الإماء 

وسخائهيذله على ليا* لوملث، إن ت فقال وأجمل أطلى بآملوب الثاني البيت في المعى 
ذلكفي تعدله ولا يالغيث الناس تعم أن وطبعه اشلر دأيه ام كالعفإنه ندى، ذاعب 
أحد.

مواضعثلاثة في اصفهام البيت ش رب، 

فإنالغي، محنا الاستفهام من والغرض المحرأ في اللوم اثر *محل ت توله في )١( 
•الحر في يوتر لا اللوم إن المض؛ 

لهايعجب للتعجب، عنا والأسفهام للورى* ءعلايا0 عن *ضلأ *أتنهص فوله• في ، ٢١
الجود.طبعه وعوكالغمام انملا» عن تنهاء كيف 

يريدانهللفي، عناوالاصفهام اشلرء، عن الغمام تثهى الذي يا *ومن فوله• في ، ٣١
الجود.عن الغمام ينفى أن مخلوق امتْلاءة في ليس 



—النفي وانفراجها ضقة ؤإلأ وسكا وانجلاوعا غمرة إلا الدعر عل 

يانوضوح أو دليل نيام رأت الذي بعد الأعداء أتلتص 

حاماوأمفاهم عودأ عم وأزكا حودأ عمهم 

علاماالكبرى الفجئ وعدى إلأما سنكم الخلف إلام 

^Jajلا نترأ JففاJك نقدت والثرى والجحافل لالمحانل من 

والمحاجمر أين ١^٢ مثلك يأتي الطرق أيأ من 

حثعلى نراه وما الثللم في اصب اري نم نم  حتا

.د—التعجب ١^^٢ من أيب وصلت فكيف بمب كل عندي الدهر 

—التسوية ١لJءظهمئثه مى ع ئذ أم اوعتلت يآ 

>شكاينمماتصألآ



)٤(

]الدام[:رمحان شهر ني اليومي ابن قال )١( 
ابعالز ناره هنن ومهرأ تان كب لمل اللت ف

[.٠٣: لالأءراف ه لئا سثعوأ ئثتاء محن كا بحتك • الكفار[ عن ]حكاين تحار وئال )٢( 
وذالجرير]الكا،ل[:)٣( 

أوبرجعزى يثنك، ذلك—ان و له أيامدة يحماب بثالولى 
)٤(وذالآخرلاyول[:

أطين؟أا،هوت ند من إلى لنلي جناحه بعير من هل القطا أبرب 
[.٧٩]اصص: شيؤه أمحؤك مآ ثقل لتا • م٢ا ص ت'حكاية تحار يقال لْ[ 

الحث:

مثالكل في المطiلوب تأملت ؤإذا الطلبي. الإنشاء باب من جمتعها المتهدمة الأمثلة 
الأربعةالأمثلة ني كما تحيلأ ملكونه إما حصوله، يرجى لا محبوبا أمرأ وحدته 

ط؛مى ؤيالأخير، المثال في كما نيله في ُهلموع غير ممكنا لكونه ؤإما الأولى، 
بالتمني.الإنشاء من الضرب 

غيرولز: ولو، وهل، لمت،، هي: المقدمة الأمثلة في الممني أفائت، الي والأدوات، 
للعناشحفيه اشالت، فإنها الأخرى الملأيث، أما الوضع، بأصل أقادته الأور الأداة أن 
غثة.بلا 

ؤيعبرترجيآ، ؤللبه كان حصوله في معلموعا ممكنا المحبوب المعللوب كان ؤإذا هدا 
العلمحأبي نول في كما البلخ يفصدْ لمستح لمتا فيه تستعمل ونل. وعى، بلعل فيه 

•ا■الضلأ 

انبالمموبين بيني ما البعد من أبي ين وبيني با مثا اليفي

آحيبت.ونويت؛ توعساتجرشهالصام، والقطا؛ البماعق، ت الترب 







الخمالطم: الإنثاء ءيإسنج_

ئئ|ثئ؛_>'X؛ أئة >ةن ااكاسما: ص ُدالتعالىلءكا؛ا رء( 
أ'*ا[.: ]!^١٠

]!_[:الشاعر وقال )٦( 

رواجعممجن اللائي الأرمل همل علشا نلمى.لأم منزلي ا اب
]!_[:وتال )٧( 

هلمعءأ'_j،jL لدني؛ بكن م لنتميب الأقدار ض ١^ لت 
]البل[;الدح ر وقال )٨( 

الأول؟الأعصر وأهمل يب كلفمأ اب منت—وفي س—المدائح غ بل
الإجابة

البيان الرادالعي  الأداة الصيغة ازنم

غرممكن هنا الطالور٠< لأن 

والأداةمْلموعلحصوكا 
أصلق مت|ء%الة افيتا، 

وصعها

المي ليت يهالشامجتن خليت 

قدوم

١

كسايقهها اليان  المي ليت لهمد النمر وليت 

فطالا

اويانهناكساقه المي ليت طالعةفليت 

غائةالشمسين 

٢

السازهاكايقه الممق ليت غابةوليت 

ئغتل، الثمين 

مطمؤعممكن منا الطلوت لأن 
متعمالةوالأداة صوله، حل 

دبصل أل 

الترجي غن غا1الدالالق
.الغ. أصنت 

٣

الدنيا.إلى اى؛ر-جوءآ كرة )١( 
•محس ش ييع غلا اشهم، ُنل يضلهم ندر على النعراء بمطون لتتبمم اي؛  ٢٢١



انميالمي: الإنثأء ايانيعلم 

مطمؤعغر هنا الطلوت لأن 
امتسلوتد صوله، حل 

لإبرازليت موضع هنا العلء 

القربالمكن صورة ل المتمى 

الحصول

التعي لعل االأ«لإ؛اد١;^ لعل  ، '

ممكنغر هنا الطلوت لأن 

٠^٠امتسل وتد الحصول، 

إظهارق مالغة •لستا، موضع 

لولأن وذلك االطلرت، بعد 

امتناععل وضعها أصل ل تدل 
الحوابلأ٠تناعاكرط

التمي لو كث؛ك أف فلو  ه

ستحيل،هنا الهللون لأن 

موضعءهلء استعمل وتد 

صورةل التمى لإبراز ارلي|تاا، 

لكمالالحصول القرب المكن 

إلهوالتشوق  Ajالعناية 

اكي > ضالأزساللأل

شزدداجع

قمهلمؤع هنا الهلالومح، لأن 
ءلستاااستعمل وتد حصوله، 

الرجوقلإبراز •لعل* مجوضع 
تعرق مالغة المتحيل صررة 

نيله

الرجي ليت ل4غاللوكءل

الأندارتسلية

٧

سامهق ن كانا هتا المان 

ا

الرم ليت تتوقالداح ليت 

متاب

٨



انمي.تمد أيا؛ لكل •ثالض عات )١( 
ءس•الثاني د؛ي لمل الأول دامتعمل؛ي للترجي، ئالض *ات رأ، 
شاللاغي السب وبين اليتء ا منهكل قي واتل للترجي، مثالين *اُت، )٣( 
الأداة.عاو0 امحيار 

الإجابات

)١(^

لاوسط[كلمي لخم أرصي فما مدح عمود مقلمها مأ لي ئدمو الكواكب لث ( )١ 
تيدني.لم أتي ليت )٢( 

.الدنياعده في الخلود إلى سل من عل )١( 
الالد,1ة.الأحلام عل-طول )٢( 

تعود.الصبا أيام أن لو ( ١ ) 
يدوم.النعيم أف لو )٢( 

سيإرضفدنمثيسّل[)ا(أمثاثلانلُنصس 
تأتيضجمباسانفىانممتابءا بفمهمس دبمي رحمة ننئ ، ٢١

 ^.٢(١(

لالسط[بالعلل الأحام صحت وربما ه غوايتنممود غتينلذ لعل ( )١ 
ر[واف]الرب نرج نوراءه ن—ك—ول فٍه أممت الذي الخرب عنى )٢( 

)٣(إجامحت 

عاق(نحديق ذلك )مول مودتك في ثخلص ليتك ( ١ ) 
يائس(مريض ذلك )يقول إلي تعود الصحن ليت )٢( 

فيمطمرع ممكن منهما كل قي العللوب لأن الرجاء، تفيد المثالين من كذ في لمت 



ئم

صورةالمرجو؛ي محرز ل*لخر؛* المنام أن »ع اليت• استعمال آثر التكلم ولكن حصوله، 
نيله.يعد على الدلالة ني مالغأ المتحٍل، 

©
لاس،آثكافور مدح ر للمض رصا فمحا، نثرأ الامحن الممحن انثر 

فمهاهب البسو نكل لراق تناحأ ا جالدنذي اض لحى 
اولاأتش،؛آ؛مهملأأشتكي أقودفمسدة مل شعري ألالت 

الإجابة

ذويصيما ولا لأ،واريها، وتعب شقاء تقام فهي دار• من ولنثها الدنيا  oJL*اه مغ 
دائمهمتي الرفعة المناصب إلى سنت وند ؤإني المالية، والطالب، الكبيرة الهموم 

فأنشدالزمان فيه يمافيني يوم يأتي أن طث لو أتمنى وكم الألأم، كثير التشكي 
الأيام.ومعانيه الدعر شكاية من حاليه فماندي 

شقاءدار إنها ؤيقولت الدنيا يدم ومونميز، النزل، والمناخ؛ ولمنها، تبحها أي؛ الينيا ذي اف لحى )١( 
سذب•نيا الهمة ءُلم م يان 

ايلم.ليتي أي: شعري ليت، )٢( 





اثواء)٥( 
:^1

لالمممارب[تالاعتقال ني وهو الوالي إلى الطب أبو كب )١( 
انسير١ الوعنى لمس الهنات ايه شن ومي رئالك أم

انزريدر^كمل ثني والموت ء الوبا اع هلقاذند عذعونك 
]اللكْل[;نواس أبو وقال )٢( 

أءظ_لمعفرك اذ بعلت فليد ن، كنربي ليسمت ع—ثلإن وب ا ي
ت]الطؤيل[ جريرأ ييهجو ياباثه يمتخر الفرزدق وئال )٣( 

اداسال-جائتنإذاخ-فدض نمي ئكآبائي أول
)٤(وئال^حرلاyهمل[:

تنون؟وأن يا الدنثجنخ لمن بلاعة ير لغا يدنالجامع ا أب
أليحث:

منابنائب حرق بعد صفاته من صفة أو اممه بذكر دعوناه علينا أحد إقيال أردنا إدا 
بالنداء.هدا ؤيمى أدعو، 

ووا.وهيا، وأيا، وآي، وآ، ليا، وأي، الهمزة، عي• النداء وأدوابتح 
بغيرهماينادى أن البعيد نداء وقي أي، أد بالهمزة ينادى أن القرمجا نداء في والأصل 

وسنشرحالأصل، هذا مخالفة تدعوإلى بلاعثة أسابا هناك أن غير الأدوايت،، بقية من 
يأتيفيما لأمثاب ا هده لك 

الموصوعةبالهمزة ناداه العليب أيا ولكي بعيدأ، فيه المنادى تجد الأول المثال تأمل 
علىالمنادى أن يبتن أن أراد اليبا أبا أن ببإ الهنا؟ البلاغي اام_ا فما للقريب، 

التحرير.والعئق: الفضة، واللعن; انمئايا، رالهبات: المودة، الرق: )١( 

الهرم،.ثدة مثلا؛ي يقرب الغق، م، عرق • ١^٧٠- جمل  ٢٢)



فكأنهباله، عن يغيب لا ذهنه في مستحقر قلبه من تريب المكان، في بعده من الرغم 
نداءفي و٠أىا االه»زةا استعمال، تؤغ بلاغية لهليفة وسو0 واحد. مكان في معه حاصر 
البعيد.

اسلالمتكلم ولكن تريا، منها كل في النادك، تجد الانة الثلاثة الأمثلة إلى انم 
هن.ا؟سب، فما للبعيد الوصوعة النداء أحرف فيها 

فيدرحته تعد فكأن الشأن، حهلير القدر جليل الثاني المثال في المنادى أن السبب 
البعيدلنداء المرصؤع الحرف ندائه محي المتكلم احتار ولذللثا الخامحة، في يعد العنلم 
التكلماعمماد في المخاٍلب فلأن الثالث المثال في وأف الرفيع. الشأن هدا إر لثشيز 

فيوأما المسافة. في يعد الأذ1ءعلاءل في درحته تعد فكأن القدر، صغير الشأن وضح 
واحد.مكان في المتكلم •ع حاصر غير كأنه وذهوله لغفلته الخاطب، فلأن الأحير المثال 

أحرىمعان إلى - الإقبال طلب، وهو - الأصلي معناها عن ؛. JLjJ؛ألفاظ تخرج وقد 
يأتي؛ما العاتي هد0 ومن القراتن، من نماد 

)ا(الزحر،كةوله]الكا،ل[:

ملاماايمت، ولا ارلميغ لما لناصح ت، >ععما ويح—الث، دان< يا 
نموتولهوالتومع، التحسر )٢( 

متنع-ابحن والبث المنه كاف وند حوذه واريت، كيم، معن ن بنا أي

تكلم.منللوم يا يتثللم: أمل لمن كقوس، الإراء، )٣( 

الفوامحل:

أدعو.؛مات« نائب، يحرف، الإتال طانثه التداءت )٢٠( 

•ووا وما، وأيا، وآي، وآ، ؤيا، وأي، الهمزة، ١^١٠ آدوا*ئ، )٣٠( 
اص.س وغٍثدا السم،، س وآي الهزة ( )٤٥





الإجابة

الأصل.على جريا القريب نداء في اصتعمك وند االهمزْاا الأداة )١( 
علوإلى إثارة الأصل، خلاف عر القريب نداء ني اتئد وقد الأداة»يا» )٢( 

شأنه.وارتفاع المنادى مرتة 
غفلةإر إشارة الأصل، خلاف على القريب نداء ني امسك ومد الأداة»أا» )٣( 

المخاطب.

أنإشارةإر الأصل، خلاف على القريب نداء ني اسممي، ومد الأداة»ا« )٤( 
تريب.غتر فكأنه لأء غافل المنادى 

المنادىأن إر إشارة الأصل، حلاف على البعيد بها يودى وند ارالهمزة، الأداة )٥( 
الجثمان.حاصن فكأنه البا)، عن يفب، لا الدهن في حاصر 

نْرسات

القريبنداء في وصعه أصل على منها حرى وما الأتية، الأمثلة في الداء أدوات بين 
تالخروج في البلاغثة الأسباب بيان •ع ذلك عن منها خرج وما البعيد، أو 

]!لبل[:)ا(تالابواكوب 

،احدانارالناص يد نماللنرث إن جانيه المرهوم، الجحنل صابذ يا 
لالطويل[الثكن بإحساناك ينهف.ري فالم إلي دأه وبعودآ نث أحقد ارب أي)٢( 
]J_1[نكاذرآ، هيئ نبع في بأنلهي نيرا الأراك ئسان أث0 )٣( 

تالسلام عليه لمومحي iرعول نول يحكي تحار قال ر؛، 

[.١٠١لإصراء; زا مسامدإمح ثوّئ وخمدلك وإذ 

أشدأنت ت يقرل وحدانا، ت وأصله واحد، جمع ت وأحيانا الأمرد، والليوث! الكسر، الجيش ت الجحفل )١( 
برمته.الجيش تصيد وأنت واحدا واحدأ الناص يصيد الأمد لأن الأمد، من بطشا 

المنزل.والئعت الرب، بلاد ؤي موضع الأراكت م٠اJا)٢( 



لالممماربأ؛العتاب أبو تال )ْ( 

نحفله يالعاة حيالوطود اة يحالود ئلل وئين ما أي
الكبننعد عبش الفي حير فلا الثياب وي__اوا كبرت ا مإذا 

]الخفيف[:ليامحا أنثيه قميئة من كافور مدح في الطيب أبو وقال )٦( 
ائيدجأراك أن ير 4كن بم لأرض كل في العيون اء رجا مب

مي.سمعث ما علي أعد بمي' أي )٧، 
أحد.حديثنا يسمع لا حس صوتك ترغ لا أمحمد، )٨( 
بك.محدنة فالمكاره تنبه ^ا، أيا )٩( 

لك.يوذو حش تكلم لا ^ا، يا ١( )٠ 

الإجابة

علوإلى إثارة الأصل خلاف على  ٢١الدب نداء ني اتيماك وقد ارا« الأداة )١( 
ّالمائي مرتة 

علوإلى إشارة الأصل حلاف على ٢ القريب١ نداء في امتعملت وفد ارأيا• الأداة )٢( 
شأنه.وارتفاع الخالي مرتة 

إلىإشارة الأصل، خلاف على ١^٣٢ نداء في اتملت، وند ارالهمزة* الأداة )٣( 
الجثمان.حاصر فكأنه البال عن بجب لا الذهن في حاصر المائي أن 

الناذىأن إلى إشارة الأصل، خلاف على القريب بها نودي وند ارا« الأداة )٤( 
.(٤)المؤازفي تعد الأنحaلاءل في درحته تعد فكأن المكلم، نفلر في الشأن وصح 

ممدوحه.حضرة ش نميدت4 ينشد الطيب أبا لأن تريا هتا المنادى كان إنما ا ١ )
حبلمن الإنسان إلى أترب وص شأنه، حل المور لأنه تريا ها المائي كان إنما 

عنه.بعيدون وهم العرب سلال موصع صكان يائي المكلم لأن ظاص؛ هتا الخالي بعد )٣( 
واحد.صكان ز سمه وعر ظلرةاطار موس إر م )٤( 





الإجاية

ءا0.الشوق بلغ وقد إليك اكب صدمي أي )١( 
الد،،ن.ش حضوره إلى إشارة للقريب الموضرعت بآي نودي وقد بميد،  ١٠٠المنادى 

قوس.بفاحش الكرام ض ولا الداء؛ اترك سا ا )٢( 
صغيرالقدر وضيع أنه إلى إشارة للعيد الوضوعة بيا نودي وتد قريب،  ١٠٠المنادى 

الشأن.

كالمف.الوقت إن لأما را )٣( 

لاهغافل أنه إلى إشارة الٍعيل. لنداء الموضوعة بأيا نودي وقد قريب، هتا المنادى 
حاضر.غير فكأنه 

أرجومعوسك،.حشتا والمروءة، النجدة رجل يا )٤( 

Jboفكأن الشأن، حهلير القدر جليل أنه إلى إشارة ييا نودي وقئ قريبا، هتا الخالي 
الخانة.م بعد العظم ز درجته 

و(
الأ.ثلةالآتية:قي بالداء يراد ماذا 

بعحاليللسماسويل[بهجة لخيل ولا لاه عيث بعجش للا ُآهمداء ا  ١١
الا.و(.منازلة مر يتردد لمن )تقوله أقدم شجاع يا )٢( 

]الوافر[فلنا بأسا دعوتي تجني نلم ني ثبما لئ، دعوئ ٢٣)
أّائلي ويولأثي ذوللأ انينلل)إ(داشن

الكامل[]مجزدء فاعل الخرين في كث ند ا من يثججالفي ربمد أئ
]ايسط[أشعاري فيك وفيمن فيك ميزت دار من ى-سح همالخ—ة دار ا يرْا 

لخليليبق ولم انمس لذ؛ مدك ذمت ، عداء يا ت يقول المرور، ت والبهجة منادى، وعداء للنداء، الهمزة ( ١١
مرور.بخليله 





ب-همجمضامحجامدب•
أنهإلى إشارة العيد لداء الموصوعن يا نودي وند نرب، المثالين من كل في المنادى 

المسافة.في تعد مريته علو فكأن الشأن، حهلتر القدر حلل 
]٣[

,تأدب هدا يا - أ 

•رجل يا الكرام عن ابتعد - ب 
أنهإلى إشارة للبعيد الموصومة يا نودي ولكنه قريب، الثالين من كل في المنادى 

الخانة.في تعد منزله انح>لاءل فكأن الشأن، صغير القدر وصنع 

]ا[

لالخ.رح[.تهلله والموت غافلا يا - أ 
•مي اللهويا هذا مى إل - ب 

غفلتهإلى إثارة للبعيد الموصومة يا نودي ولكنه قرب، المثالين من كل في المنادى 
البعيد.منزلة ذلك أجل من فنزل 

]٠[

]المرح[لني تركته لو يومه يا ه رئنغأنك لو ه مونا مب- أ 
ا]الخفيض ألما رامحي نوق والئب تمح ا ئأل اب المثمتى أيوادمح، - ب 

الفارس.أيها أقدم ر- 

]او-طا;الداء مجن الغرض وبين - العلثب لأبي دهما - فصيحا نثرأ الأنتن التمحن ام 
والح_ك_لمالخمسلم وأنت الخمام فجك املتي معفي إلا اس نالأعدل ا ي

ورمشحمه فيمن الئحم ب نحأن ه صائننك منظرات ا يدهع١ 



الداءاسم: الإنشاء ءلم_سنج_

الإجابة

مسمع١لمتثامJن من توما إليه يقرب الأحيان بعض ش الدولة سيف كان )أ( 
أمرطال ، Jjوأدبه، فضله على ؤينميه العلب أبي عن ييعرص ييجيزمحم، إنشادمحم 

تفيهما يقول فهو الييتان، هدان منها التي قصيدته الهلب أبو أنشل دلك 
وموضعثكايتي سب أستا عداني، ما الناس جمح عدله عم الذي الملك أيها يا 

هوالخملم كان ؤإذا فيها، الحاكم وأنت المخاصمة هده في حممي وأنت خصومتي، 
حقائقالذي:مدثك الثاقب سنلرك أربأ إني ته، الانتصاف في أنل فلا الحاكم 

بمثليتaلاهرون ممن غيري وبين سي فبمني الخلابة باJفلا٠ر ينخدع أن المنفلورات 
شحما.الورم ينلن الذي كحال حاله فتكون منه، بعيدون وهم فضلي 

الدولةمحيف، يغري أن يريد العليب أبا فإن الإغراء، هنا النداء من الغرض )ب( 
وآخر•إنسان بين عدله ش بمرق وألا معاملته في بميل أن إليه ؤيحتنا 

للقريب
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المحمرعلم

اممصز

طرفاه■ طرفه ■ تمر؛مه 

 U)محرئ.بل ثابأ الأرض )؛
متحركة.لكن ثابة الأرض ما )٥( 

)1(ءليالتحالالعاطينض.

!.٢٧١آلا مون لا )١( 
ئعب.الحياة إنما )٢( 

)"آ(الأرص.ثحنكئلأ'اذة.
البحث:

فالمثالياحر، أمر تخصيص يتضمن متها مثال كل أن رأيت السائقة الأمثلة تأملت إذا 
صوا0.إلى يت«راداه لا بالمجد حاص الفوز أن بمعنى بالمجد، الموز تخصمن يفيد الأود 

تقارنهلا اكب على ونفتا الحياة أن بمعنى الحياة؛التعب،، تخصيص ميل. الثاني والمثال 
الأمثلة.بقية يقال؛ي وهكن.ا الراحة. إلى 

الأمثلةفي تبحث، أن كفاك الكلام، في التخصيص ^ا منشأ تعرف، أن أردمحت، ؤإذا 
ندالتحميص أن تجد والامتثناء، النفي أدام، منه واحدف مثلا الأول المثال حد تليلأ. 

من،وبمثل فيه، التخصيص وسيلة يا والاستثناء النفي إذأ يكن• لم وكأنه منه زال 
وانملم،إنما، عي؛ الباقية الأمثلة في التخصيص وسائل أن تل>رك أن تتهلح العلريقة 

التخصيصالمعاني عالماي مي ؤيالتأحير، حقه ما وسيم أولكن، بل، أو بلا، 
القصر.حلرق نفسها الوسائل ؤيمون بالقصر، الوسائل هد0 مجن المستفاد 

المثالفي المتكلم تجد واحدأ واحدأ فيها وابحث، أحرى مرة الأمثلة إلى ارم 
فانلن وعما عليه، مجقصور والمجد مقصور، فالقون المجد، على الفوز يقصر الأول 

القصركان الصفة، بهذه الموصوف عو والمجد الصفاؤت، من صفة الفوز كان ولما القصر. 
إلىالموصوف تتعاو.ى لا الصغة أن بمعنى موصوف، على صفة تمر المثال هدا في 

مقمورة،فالحياة التعبا، على الحيا٠ يقمر الثاني المثال في وترا٠ آخر، موصوف 
فيالقصر كان لها، صفة والتعبا موصوفة الحياة كانمإ ولما عليه، مقصور والتعب 



صفةإلى التعب صفة يفارق لا الموصوف أن بمعنى صفة، على موصوف تصر المثال 
كللو-جاو>ّت، يذكر، لم وما عنا منها ذكر ما القصر جمح تدبرين، أنك، ولو الراحة، 

الحالينمن حال عن يخلو لا القصر ووحدت عليه، ومقصور مقصور على يشتمل مثال 

صفة.على موصوف نمر ؤإما موصوف، على صفة نمر إما فهو المابمتن' 

فىعليه والقصور المقصور مجن كل معرفة عليك تهل صوابمل تعرف أن أرادت ؤإدا 
مفصلا.ذك تجد الأتية القواعد إلى ئنظر عليلته، ترئ ما كل 

\لقو\ص:

مخصوص.*شب ياحن أم تخصيص المصر: ( ٥٧)
،:١^١١المشهورة القصر ^ ( ٥٨)

الأّشاء.أداة تذ ما عاليه المقصور يكون وئتا والأسثتاء، النفي )أ( 
وجويا.موحرأ عليه المقصور ليكون إئما، )ب( 
عليهالمقصوث كان بلا انملفث، كان فإن أولكن، أو؛ل، بلا، المعلم )ج( 

ماعليه المقصور كان أولكن ببل المعلق كان ؤإن بعدها، لما مقابلا 
بموف.

المقدم.هو عليو المقصور يكون والتا الئأخير• حقه ما تقييم )د( 
عليه.ومقصوئ *مصور، ظرفان: فصر لك!؛ )٩٥( 

نمين:ظرمه ياعسار القصر يشم ( )٠٦

موصرفه.على صمة قصئ )أ( 

صمة.على موصوف، قصئ ،( )٠٠

،لغظالتصريح وعنها الشجاع، هر 'هملي نحو* القمل، صمير منها الأرح، هازم غير للقمر طرق هناك ١( 
الاصهللاحية.طرته محن تعد لا ولكنها وحلم، هحمدأ أكرمت تحو! غيرء ءرلس أو اوحدهء 
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نم؛ربمافيإلى تب الممر: علم

]!_[:وقال )٠( 

الذهبموصع من دما نجتني أن وعج1نا أصسنحيثا ؤإن ا عجبتوما 
عج—،الأكنر منه ئزيدك وننكاث لا لعرف عجنا لكي 

،]_[:١^١١اشلئثن ونال )٦( 
تذهبوالأحلأء سقى الأدص أرى أسي اس نالإلى لا أنكر اف إلى 

الاجابة

علهالمقصور  القصور القصرطريق  محاعتارنوعه  اعتمارالقممر نؤع 
حلرفيه

الرقم

اساء جش\ش' إنما حنث موصوفعني صفة  ١

رسول محمد اضوالأّشاء ؛صال صفةعل، موصوف  ٢

كالهلألكونه  الر. الضوالأستاء إصال صفةعل موصوف  ٣

رقابق كوما 

الناص

امواله يلأانملف  إصاق صفةعل موصوف 
ء

كاقتهلا لعرف  عجنا بلكنانملف  إصاق موصوفعل، صفة  ٥

لففلالخلألأ أشكو دامحرودالحاد  إصاق موصوفعل، صفة  ٦

)٢(ننوذج 
المعنى:ني ينهما الفرق وين الأيتن، الجملين ني عله الضور عتن 
عالي.أحسابمحم عن يدافع إنما )أ( 

٠أحسابكم عن يداع علي إنما رب، 
الإجابة

وحدهعلي ٠ لمخافّ يقول فالمتكلم ،، أ علي الأولى الجملة ني عليه المقصور )أ( 

الظالم.الجائر الحمامة، شعراء من جاهلي شاعر )١( 
وجوبا.مرحرا يكون إنما سمر عليه القصور ان عالخت قد لأنك وذلك ( ٢) 



^^ي؛وبمفي

لعليتكون أن الجائز ومن أحد، ذلك، في معه يشترك ولا أحسابكم عن بالدفاع تمل ي
•فقرائهم ومواماة مرصاهم كمعالجة المدافعة، هده غير بها يخدمهم أحرى أعمال 

منبسواها يقوم لا فيلي المدافعة، عليه فالمقصور الثانية الجملة في أما )ب( 
الجملةأن ترى فأنته سواه. اكفاع في معه يشترك أن الجاض من أنه على الأعمال، 

شريكلا بالدفاع مستقل أنه تفيد فلأنها أولات أما •' وجهتن ْن علي مدح أببغ؛ي الأولى 
الماوافاُة.غير أحرى أعمالأ له أن تنفي لا فلأنها ثانيا؛ وأما فيه• له 

نمربنات

•يأتي فيما عليه والمقمور المقصور من كلأ وعين وؤلريقه، القصر، نهمع ين 
.٤[.\سي.■ آلي؛ قك >ؤثا )ا(ئالمماليى: 

٥[.]الفاتحة: ذسستع\نه وإياك نعبد ؤإياق ت الأءكاية[ سيل ]على تحار وقال )٢( 
لالم؛ءل[;بميح الرومي ابن وقال )٣( 

النث_،رلا الناس حميع في فحمدْ نقثنم الناس حميع في معروفه 
ت]الخف؛ف[ وقال )٤( 

اش-يارلئ، بمومح، لب لبل لموق ولم م هلابى غي—ت
ت]السط[ وتال )٠( 

الظنب،رمرة من لا المجد مرة من نمعه تالحمد عند عثلناه نهئر 

يعينها.بطراتما خاص لا الناس لجمح عام معروفه إن يقول؛ )١( 
العقل.واللب: غاوة، ش الحمق والمرق: الغباوة، ينلهر يتغابى: )٢( 
ويرْ•يمنة يميل بمي،• جاياْ؛ عطفاْ: )٣( 



^^يبمم

]_>،[:وقال )٦( 

لأجب؛المجد ث من منهج على نزد ولم فيك عمى الإلا ثث ا وم
انمملال>ل[:ابن وقال )٧( 

LJjJlألا  lJj  رثيى إله غذ ى إلا إنفلا0 بلاغ
]_[:وتال )٨( 

الكعوايس الك هإلا اد مالا ومحتنفقي سوف مئة إلا العيش ا وم
لالكاأل[تالطيب أبو وتال )٩( 

نمثالنمد نعادى ثأن وبن قنالرد عليحولك اء رجب
)♦ا(وتال]الكا.ل[:

اهاتأدنإلى ا هتّلامثن بل ه الممواهب من ئعجئج الليي 

[.٨٨ل*ود: ثإقب ثهلق ه إم إلا مه؛في ج، • تعال وتال ( ١١)
تالطر؛-لءييا كما دهي الأيام بها تمر حاجه النص غي أو أشكر اض إلى ( ١٢)

]!ب[;الطيب أبو وئل ( ١٣)

■نذيعلى ننم بن الغر على نر نوابية جيل في نحى —ا ئ'—٠
الطويلالبناء بك ومضز زود نالي يلوالت أنراحل ( ١٤)

]الط[:الروس ابن وتال ( ١٥)

أربر؛امن للمجد ا مبقفول لكن مكاءأْ اشنى بثرينول ا وم

أضأ.الواصح الطريق راللاحب: الواضح، الطريق النهج: )١( 
إذبدلها، أوثان إلى الطريق من وسلمت أمواله يمت تمف تنجب ُإنما ماته، ممترة من تنجب لا يقول: )٢( 

•شينا يمسلثا أن عاداته •ن ليس 
اللومم الين مأي'• ;الا-م، خاص لهو ايلن، متسنى دسواب الماس، من الصنف الجيل؛ )٣( 

أشر.بمعنى تفضيل امم I وثم والخسة، 
المجد.واجب يقضون ولكنهم نمهم على جزاء بمللون لا يقول؛ )٤( 



ؤإضامحمم إلى ب الممر: علم

؛]الطؤيل[ ، الثساتيل نرند بن يزيد يمدح انمامية أبو وتال ( ١ )٦ 
ورامكامن الذي المث من ثفث ا إثموالعرب الكن عند كأيك 

جماضار غيالأموال ئ آفا ومالوغى ني ب ال الأدْلآفه سا 
ت]الطؤيل[ تمام أبو وتال ( ١٧)

مواكبالالدمؤع ممونات مداد وملاعب أربع من ا هلمحنعلى 
الإجابة

(٢)

علهالقصور  ريصد لا  طرزاصر ١^١^Lءتار نوعه  ياعتارالقمر نؤع 

>ب

الرئم

اللاغ عليك إغا إضاو مرصوفعل صفة  ١

^LJ.1 عالما إنما إضال مرصوفعل صفة 

إياك ئنتد هالفعول تقدم  حنن
■؛ما عوصوفعل صفة  ٢

إياكر،< 1نسبياو  هالمعول  حقّة موصوفعل صفت 

كونهفيحتع

الاس

الخد )لاالعطف  إمحاو صفةعل موصوف  ٣

للب يتغاي يلانملف  إضاق مرصوفعل صفة  ٤

انجدعزة  هزعْلفاه يلأالعطف  إمحال مرصوفعل صفة  0

الحق نلت الضوالأثاء حقيقي موصوفعل صفة  ٦

يلاغ الدب إنما أءال صغتعل موصوف  ٧

ممتلءهدْ، الخوارج؛ي مقلم ملريف ين الولد كال الرشيد •اررن وندبه بأدمتتة، دالتا كان شجاع، تائي  ٢١)
محيرون.شعراء ورثاه ^(، ١٨٥)صنأ وتوش البتة، إلى وعاد يزيد 

تهان.وندال الرياح، أوموب، الناس لعي، امكنة •' والملاعب المنزل، وعر رع جمع • الأر-ع ، ٢١
نول:ومي المعطوفة، الجالة م والثاني ه أنخ ءقاك نول ني الأول قمران؛ ١ رقم غي )٣( 

ظاهرتان.وهما للقصر جملتان ٢ رقم ؤي )٤( 



^لجخ،وبمفيئم

م،

ئللث،لأا

المش

ائال

الضوالأستاء

الضوالأثا،

إمحاق

إصاق

صفةعل موصون، 

صفةعل ، موصوف

٨

جودكرجاء 

تا|ادىأن 
يطرد

يتفد

وامحرووالحار _:،؛

وامحرورالجاد مدم 

إمحال

إصاق

علموصوف،صفة 

موصوف،عل صفة 

٩

الأّرالسلامة  التعجب بلانملغ،  إخاق موصوف،عل صفة  ١٠

لففلالخلألة

افعل كونم 

اش'"إل كوما 

التوئق

التوكل
الإنابة

النىوالأثاء

وامحرورالجاد مد؟( 
وانجرورالجار مدم 

حمقمح،

حنقي،
حقت

ءى

موصوف،عل صفة 

موصونذعل صفة 

موصوفاعل صفة 

١١

لفظا.يلألة أشكو وامحرودالجار تقد؟(  حقد موصوف،عل صفة  ١٢

جلذ كوننا 

مواصية

ض إنما إصال صفةعل موصوف  ١١"

راحل
. (>٣

سر

أنت،

الطؤيلالتاء 

الخرمديم 

الخرتةديم 
إصاق

إضال

صفةعل موصونح 

صفةعل ٌوصوف، 

ينفون يرتغون بلكنالطم،  إمحال موصوفعل صفة  ١٥

.\غامف. ص
الخطاب،كان، 

ماتلث،ا"

م

آفة

آفة

إنما

الفىوالأستاء

الضوالأ.حاء

إصال

إمحال

إصال

موصوفعل صفة 

موصوفعل صفة 

موصوفعل صفة 

مثلهاعل  تدال الجارتقد؟( 

وايرور

إصاق موصوفعل صفة  ١٧

الأولىالجملت ني نالمش المنة، على الموصون، نمر من وكلتاهما ايضأ للغمر جملتان ٨ رنم في )١( 
صنته.والهلاك موصوف الثاتيت الجمالة هي والمال صفته، تقضي الش والدة مرصوف 

ااثلأثجملِكمارى.فيرفيا)٢( 
الطويلء.البقاء بالث، ءومضو الثانية والجملة أنتاء ®راحل ت توله الأولى ت للقصر جملتان ١ ٤ رقم في )٣( 

^^٠وص سر جمل  ١٦رنم م ، ٤١



المعي؛في ينها ١^ وين الأنة، الجمل ش عله المقصور عين 

الصاح.الساحة؛ي علي يجب إنما )أ( 
علي.الصباح ني باحة اليجب إنما )ب( 
باحة.الالمباح في علي يجب إنما )ج( 

الإجابة

بمحبعالئا إن يقول: فالمتكلم »اكياح«أا،، الأولى الجمالة في المقصورعليه )١( 
فيعلي يجئ، أن يمنع لا القول هذا ومفهوم آحر، ونت أي في لا المباح في باحة ال

أنيمغ لا وكذللث، الخيل، وركوب كالتجديف ااثد.ني التمرين من أحرى أنواعا الصياح 
الصباح.وقت، الباحة حب، في علئا يشارف من هناك يكون 

هووحده عليا أف المعنى ؤيكون ااءلى؛ا عليه فالمقمور الثانية الجمالة في أما )٢( 
أحرىأنواعا علي يجبا أن يمغ لا القول هن.ا ومفهوم الصباح، في باحة البمحبؤ الذي 

ساحةالحبه فى أح■ عليا يشارك أن يمغ ولكنه الونت،، ذلك في البدني التمرين من 
الصباح.ونتإ 

فىعلثايجئ، أن ذللش< ومعنى باحةا، هواالالثاكة الجملة في والمقصورعليه )٣( 
فيعلي بمحب أن يمغ القول هذا ومفهوم غيرها، بحب ولا وحدها باحة الالمباح 
عليايشارك من هناك يكون أن يمح ولا البدني، التمرين أنواع من أحرى أنواعا الصباح 

الصباح.ونتا باحة الحبا في 

©
ببا:الوصح معيد؟ مدح في أبلغ الجملين أي 
معيل.الحءلاJه يجيد إنما )أ( 

الخطابه.يجيد ّعياوؤ إنما رب( 

دائما.موحرأ يكون ء •ع عليه المقمرر أن علمت )١( 



عييممإلى تب القمر: ءلمسنج_

الإجابة

نيغير• تشاركه ولا الخطابة تجيد الذي *و وحدء محعيدأ أن تميد الأولى الجمالة )١( 
•ملأ.والكتابة كالشم أحرى بمغان معيد ينمق أن بمع لا ومدا الصفة، عذ* 

الأءمال،من ءير،دا تجيد ولا وحدها الخءلا؛ة تجيد .أ مهيالأن فتفيد الثانية الجمالة أما 
الخطابة.إحادة في محعيدأ يشارك من يكون،،ناك أن الجائز من أن على 

أنهنفيي. فلأنها أولا أما جهتين من معيي• مدح ش اباغ الأولى الجملة أن ترى فأنت 
لهأن ثتفى لا فلأنها ت ثانيا وأما الصفة، قذ» فى ءيرْ تشاركه لا الخعلا؛ة بإحادة ٠^٥ 

•يجيال.ها أحرى أعمالا 

ومحلريمه؛القصر نؤع بين نم للقمر، مفيدة الأتية الجمل اجعل 
العقل.ش زيادة التجارب نلول )٦( مفسدة. الفراغ )١( 

الزكاة.أداء 
)'آ(اللأ.ةفىالتآنى.

نمي.الجاهل )؛(صدانة 
الثفيه.عن سكت، )٥( 

الإخوان.برزية السرور يدوم )٧( 
الإساءة.على دللث، مجن عيرك )٨( 

إليهم.بالإحسان فزنه الرة ينوئ )٩( 
ظلم.مونحعه غير في الإحسان وصع ( ١٠)

الاجابة

هغدة.)ا(.االفراغإلأ 
الالفعلى الفراغ قمر الغرض لأن إصافى صفة، على مرصوف، نصر هنا القصر 

والاستثناء.النفي والعلريق الملاح، إلى ية بالن
الزكاة.أداء في افال إنما؛ركة )٢( 

الزكاة؛الإخافةبأداء الركة تخصيص الغرض لأن إضافي صفة، على موصوف قمت 
وطريقوالأتتصاد، كالتدبير ميءآخر في البركة تكون أن هذا ينافي فلا منعها، إلى 

#إنماء.القصر 









ئضاتي-ضم إلى ثب اهمر؛ ظم

الخير؛بغى ه لفثال: ،؛ تنالث١١فاحتالها نالت: نكليها؛ حلوة نال، تمرة، وحدت 
انتصر؛حث قال: أحرى؛ فاضض قاك: أحدت؛ بحقك قال: 3لطمتئثنه. قالت: 
فعلت.قد قال: فاتمرسا، قالت: 

أثالأ'.كلها أنوال نذمت 
الإجابة

عفالضرر  النمور >ضالضر اعتارالقصر مع 

>ب

الحملة

سمعا دعوت يهالفعول تقدم  •وصوفعل منة  دعوتّبأ 

uدلآ حكمتما J*الفمل تقدحب  موصوفعل صفة  حكمتاعائلا 

فات الخكميذل  ما-بما-ياردانجردد موصوفعل صفة  الحكميدق ته يق 
لقسه لخماش  ءد:مابمودامحردر موصوفعل صفة  الخرلص لنصه 

بحتك أحدت مل-بما-بمردا؛نجرود موصوفعل صفة  آخذببحقك■ 

وفيحميما الأولى ني يكون بحيث، الموصوف، على الصفة لقصر حملتين هات )١( 
إصاما.الثانية 

إصافثا.فيهما القصر يكون بحبثا المنة على الوصونا لقصر جملتض هات )٢( 

صفة،أولهما في عليه المنصور يكون يمتالين القصر محرق من ؤلريق لكل ٌثل ^٣، 
موصوفا.ثانيهما وفي 

أولهمافى القصر ٍلريق يكون بحبنا الصفة عر الموصوف لقصر مثالين هات )٤( 

•بلكن انملف، ثاسهما وفى بل، العطف، 

اسِ،.لما قغالت! )١( 



ضبمم

الإجابة

ا(را.جابت

أولو\لأر1ب)حقيقث(بمنكر إنما )١( 

،(yU)|الغين اض م إنما )٢( 

)٢(^
)إصاني(]l__[ يكفي وذلك أحلانه تعص وصفنا بل مدحه في ا ينافثن ٠—ا )١( 
)إصاني([ Ja-JI]زم ذعره في ثماتله من يا أنص رومه إلا منيك الدهر ا م)٢( 

والامثتاء.النفي موصوف( على اش)صفة إلا العيب يعلم لا )١( 

والأسشاء.النفي صفة( على وئ)موصوف إلا أنت إن )٢( 
إنما.موصوف( على المجد)صفة يفوز إنما )١( 

إنما.صفة( على معتدل)موصوف الجو إنما )٢( 

بلا.انملف موصوف( على الكسلان)صفة لا المجد يكافآ )١( 

بلا.انملف صفة( على شاعر)موصوف لا كاتب علي )٢( 

بلكن.انملف موصوف( على نفي)صفة على لكن غيري على أعتمد لا )١( 
بلكن.انملف صفة( على مجدبة)موصوف لكن مخصبة الأرض ما )٢( 

ببل.انملف موصوف( على محمد)صفة يل علي باع ما )١( 

ببل.انملف صفة( على أمين)موصوف بل هوحائز ما )٢( 
التأخر,حقه ما تقديم موصوف( على أحب)صفة الصدق )١( 
التأحير.حقه ما تقديم صفة( على أنت)موصوف دؤي )٢( 



اا(ا.جابت

تاتع.يل طامع أنا ما )١( 
يادايه.لكن شابه )أ(ئالمء 

أبيمدح في الطيب لأبي ويما فيهما، وءلرثفه القصر مع وبين الأتيين اليتين اثرح 
تلاوسط[ ناتاائار شجاع 

ذعان؛آ؛ادات انعلى بس ا لنغطس ند إلا مجد اليرق بلا 
أادن_ثسف الير نبوب كنولا وهت ا ماث يمنجهك وارث لا 

الإجابة

رعغلاJميضنللع الذي الذكي اليد إلا والشرف الئؤدذ ينال لا ت أبوالعلب يقول )أ( 
مالمن يهب ما ؤيهب الرجال، أكابر يتهلينه مالأ الجيالة الأعمال من ؤيأتي الأمور، 

بهشخى تيمته تجهل الموروث المال فإن أبيه، عن ورثه مال من لا السيف بحد كسبه 
المشقةمن نيله فى لما النفس على فعزيز السيف بحد المكوب المال أما الأكمر، 

بالروح.والمحاطرة 

إدراكتخصيص الغرض لأن إصافي وهو موصوف، على صفة نمر عنا القمر رب( 
اليم،.يغير الكوب الوارث إلى بالإصاتة اليم، بحد الكنوب القطن باليد المجد 
والأسشاء.القي الضر و>يق 

ءءء
محة

عندهوأماه رأعض ض، بلا صيده من كرها الإحشيد أخذه روما كاذا بالمجنون، المعروف اعير خانك هو )١( 
ولماالمجنون، له! نيل وليلك الإتدام، كثير شجاعأ الهمة يعيد النفس كريم وكان ممالكه، عداد قي حرا 

اييمها فالتقى مصر، إلى الأنتماو إلى العالة واحو-بمه جسمه بها فاعتل الغيوم إر انتتل الإحشيد مات 
.CjhlToسنة)٠ وتوفي مدائحه، وسمع النفسة يالهدايا ووصله المتشي الطيب 

صيد.جمع مائة، جمع والماداتت يصعب، ت يثق )٢؛ 



القصر

ف
حقيقةعليه بالمقصور يخمحى 

اليللأيروىسرسالأن4ارإلأ 
اممهالرزاق إنما 

إصاش

لغيرهيالإصافة عليه بالمقصور يحتمحى 

علإإلا لاحواذ 
شجاعحس إنما 



الممل*واضع والوصل: الممل 

اسل

اضلمواضع )١( 
ارأص1ق:

)ا(ةالاير

منشداالدهن أصح شعرا ئلث إذا ائدى نمرواة من إلا الدهن ا وم
]t_[:ابوالخلاء ولأل )٢( 

حذمُبمنردا لم يإن لعض بعص دخاصرة ندو من اس ثللاشاص 
وتالساايى:)٣( 

٣[.لالرءدت ه مئين يؤثم >أبملإ ئآها الائنت بميل ألأ؛و وينير 
)؛(وق1لأبوالخابلالكا.لآ:

نبقضي نيلا ذي الأث ا هلعجب الالدسا صاحب با 

)ْ(دتالآخرتاررجزآت
يلذبا بنرمى ا*مئ ك—ل ه أصعريبالمء ا مؤإي

؛تاJبل[ أبوتمام وقال )٦( 
ئعئجبحجي يرجى الثماء إ0 أملأ لي عناك بنقص الججاب لبز 

(٣)

٤(٠(

إنسانالدعر فكأن وقت، كل في نتناقلي جبا الناس المنة لأن وذلك شعري، حملة س الدير إن يتوو: )١( 
يئريبما•سائلي ينشد 

الحاصر؛اعل من فلأن قال: والريف، والقرى دن الدم،؛ البائية، صد والحاضرة: البائية، البدو: )٢( 
مذ•بتتل؛ي أن لإلمان يتيبأ فلا التعاون س لهم بد لا الاس ان المت،: ومض البائية، اعل س وفلان 
نفه*بشزون الحياة 

•عمل يا يجازى لديع: ا بورعن واللماز، الغلب الأصفران: )٣( 
الغوم•نعتا تخض دتحتجب• بد، وتمص؛ سادء، ص الممدوح احتجاب بالصحاب: المراد )٤( 



المحث

كقولدءالواوا أحرى على جملة عطف—، ُالوصل'ا بكلمة العاني علماء بقمد 
ت]!لج[ اليمر يخاطب، الأيوردي 
؛ظ-مأأ من الأحشاء نلتهل والحث بها تجود يعمى بن رئ-ال المد 

ت]الكامل[ المعرى كقول الخطف، ا عن ترك بالفصل ريةمالون 

ينزلحظ بمبر الميغ م فلاب حلم، الة ب-شن لا 
وسبيأالمقام، ؤيقتضها المحاجة إليها تدعو موامحلن والوصل القمل من ولكل عدا 

القملبموامحلن للث، 

-ائا،-الخأ مثال كل في والثانية الأولى الجمالة بين تجد الأولى الطائفة أمثاله -امل 
إلاتجئ منشلأالم الدمن ثعرأأصح ملئ، وص؛رإذا الأول، المثال قي الثانية فالجمالة 

الجمالتينمعنى فإن نصاتدى*، رواة من إلا الدهن ®وما حمالة وص للأولى، توكيدأ 
حاءيت،ما حدمء، يشعروا لم ؤإن لبعمى ®بعض الثاني المثال في الثانية والجمالة واحد. 

فيالثانية والجماله لها، بيان فهي ، بدووحاصرء٠ من ;[س ]iJ®الماس الأولى لإيضاح إلا 
فهيالأمور، تدبير من بعض الآيات> تفصيل لأن الأولى، معنى من جزء الثالث المثال 

منمثال كل في الأولى عن مفصولة الثانية الجمالة أن لحنلتح أنالث، شالث، ولا منها. بدل 
الأت،حادص.وكمال اهف تمام من سهما U سوى القمل لهذا ّر ولا الثلاثة، الأمثلة 

الاتصال.كمال الجملتين بين إن ت يقال ولن.ا 

حروفبقية دون ي-ارالواوا الجمل عطف قي البحث على الباب هذا في عنايتهم المعاني علماء نمر إنما )١( 
فيودتة الفهم في لطف إلى بها العطغا ؤيحتاج إليها، الحاجة تحثي التي الأداة هي لأنها العطف؛ 
معانيفتمد انملف حروف من عيرها اما والاشتراك، الجمع مطالق على إلا تدل لا إنها إذ الإلراك، 

سهلذلك أجل ومن جرا، وهلم ثم، في الثراحي مع والترتب الغاء، في اكشب مع كالترلمب زائل؛، 
مواطها.إدراك 

الغمة.والنتىت القلمان، صد الريازت )٢( 

تركيقتضي وهذا رايت، كما منها الجرء بمنرلة أو الأولى، بمعنى تكون أن إما هنا الثانية الجملة لأن )٣( 
كله.على يسلف لا والجزء نمه، على يسلف لا الثيء لأن السلف؛ 



فيوالثانية الأولى الجملة بض فإن العكس، على الأمر تجد الثانية الطائفة مثالي تأمل 
ؤإنثاء.حبرأ مختلفان الراح المثال فى فإنهما الابتعاد، وغاية التباين منتهى مثال كل 

فىرابهلة لا إذ معللقا؛ بينهما مناصبة لا فلأنه الخاص المثال فى أما واصح. حلى وهذا 
تجدوهنا ، لديه® لما رهن امرئ ®كل •' ونوله بأصغريه* المرء ٠لوإنما ت فوله بين المعنى 

التباينكمال إلا ، iUJJمر ولا الأولى، عن مفصولة انمنالين س كل في الثانية الجمالة 
الاشنايكمال الجملتين بين إن ت لموصع التباعد وشده 

لأنهاالأولى، بالجملة الرابطة قوية فيه الثانية الجملة أن تر الأخير المثال إلى انظر 
أنتوهم الأول بالثيلر نطق أن بعد تمام أبا فكأن الأولى، من نشأ سؤال عن جواب 
ءإنت فأحاب أماللش؟ تحقيق وبين بينك الأمير حجاب يحول لا كيف ٠ سأله مائلا 

سرولا الأولى، عن ممصولأ الثانية الجملة أن ترى فأنت تحتجبء حين ترجى الماء 

والاتصالالارتبامحل شديد الجواب فإن الجملتين، بين الرابهلة قوة إلا الفصل لهذا 

ولذلكتقدمت، الش الاتصال كمال حال الوجوه بعض من هنا الحاد فأشبهت بالسؤال، 
الاتصال.كمال شبه الجميين بين إ0 ت يقال 

امحوامحل:

،العطف، هدا ترق والمصث: بالواو، أحرى عر جملث عهلث الوصز• ( )٢٦
حائ.نواصع والوصل المصل من ولكت 

تمواصغ ثلاثة ر العملتين يص المصت يجس، )٣٦( 
للاور،توكيدأ الثانيه الجماله تكون بأن وذلك، يام، اتمحاد بيتهما يكون أن )أ( 

الجماشزكمادالاضال.إزتمرؤمادحيسدت منها، أودلأ لها، أوبياتا 

فيذلك يكون ولا بينهمأ، والربط الشيثين بين للجعع يكون العطف لأن هنا العطف ترك وحب إنما 
الخائن.غاة يها كان إذا الخنثن 



سمضعصل

تكونبألا أو ؤإنثاء، خرأ تختلقا بآن وذلك تام، ناين بينهما يكون أن أب( 
الأنهظاع.كمال الجمأكن بس إن ت حينئد ؤيقاد ما، ثناسه بيثهما 

بينإة بؤ: ؤتقاد الأولى، من نواي عن جوابا الثاتيه تكون أن )ج( 
الامحازركمال شبه الجملتين 

هءء
محه

ولكنذكرناها، الي المواضع عر للفصل موصمن نيادة إر المعاني علماء من الماحرين بعض ذب ٢ ١ ل 
الثالث.الموضع إر ردهما يمكن التأمل عند الخوصعتن هذين 
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سل؛مصضر

الوصل)^مواضغ 
الإمتلهء

]الوازا!المعري الملأء أبو تال ( )١ 

راإا،انّأكسل ن_اف_ا وغي( خث نل أسذ ال—سش دب 
]_[:الطب أم وقال )٢( 

ث-_رابلإل—؛—٠ فقئ يولا م ديناله نيلا موصع ثني نر لؤل
وتال)٣( 

احلآ'آ؛ئالني  ٤٣١١ئنْ ونغاف أجم-ننرإئي—ذ
لالهلويل[تبرد بن بشار وتال )٤( 

كانم؛غمز امرأ الشورى ئشهد ولا نمه المقرب المربى إلى وأدن 
قضائها(,في أماعدك حاجت لك هل ت تال من بذلك )تجيب فيك؛ اش وبارك لا )٥( 
عك؟(•من أحوك أبل؛ *ل ت تال من بدلك )تجيب ت بي اش ولنلم لا )٦( 

الحث:

أنتجد الأول، اليت ني النرار* أكز ساغبا و*عأ-ثا م* كز *أعند الجمالتين تأمل 
اكانيةإشراك أراد القائل وأن ملها، للمجتدأ خر لأنها الإعراب من موصعا منهما للأول 

سراب(إليه تغضي و*لأ ا نديم يتاله *لا ت الجملتين وتأمل الإعرابي• الحكم محن-ا في لها 
تبلها،للنكرة صفة لأنها الإعراب من موصعا أيضا للأول أن تجد الشال، البيت، ني 

البيتينمن كل في الثانية الجملة تامالت، ؤإذا الحكم، هذا ني لها الثانية إشراك رد وأنه 
احتمالإلى الإنسان ؤيضطر ■مدأ الحر يجعل الماة حب إن يتول" مر، شجر والنرار* الجائع، ال،امت )١( 

الأذى.

ولاالنديم عله يهم لا ■بثا بمطه للسر كتوم إنه ت يقول ينمي، • محيفضي الشراب، على الجليس ' النديم ، ٢١
الشراب.عته يكثف 

السيرة.عن يعجز وهو العفليمة المهلااب يإيراك أيامه تحدته لمن يضرب مثل والست، الماء، سلم ت اللج ( ٣١
الأصرار.يكتم لا من أمجام ئنتثر ولا وكماله، سله إليلث، يتترب من ترب يقول• ، ٤١



جملتنكل محن الوصل يجب وكذلك بها• موصولة الأولى الجملة على مععلونة وجدتها 
المم.هدا على جاءتا 

فيالموج دُريغمرْ ساقه' عن للج *بثمر • الجملتين إلى الثالث البيت في أنغلر 
يقتضىصبب من عناك وليس المعنى فى متناستين خرأ متحدتين تجدهما ا الماحل 
حملتضمن مكون كيلك الرابع والمثال الأولى، عر الثانية عشت ولذلك الفصل، 
مببعن هاك ولمس المعى في عتناسيتان وهما سمهدء وألا ءأدزآا ٠ هما إماء متحدتين 

جملتينكل بين الوصل يجب، وهكذا الأولى، على الثانية عهلمتج ولذلك الفصل، يقتضي 
ينهما.الفصل يقتضي ما هناك يكن ولم المعنى في ونتاميتا أوإنشاء حبرأ اتحدتا 

الأولىأن تجد فيكأ اض و»بارك »لأاا الجمالتين: إلى الخاص المثال في انظر 
ازعلتوهم  ٠٠٧٠٠اش بارك *لا فقالت،: لوفمالت، وأنلث، . إنشائية والثانية ، حبرية 

إلىالفصل عن العدول وحب وليلك له، الدعاء تقصد أنك حين في عليه تدعو أنك 
ؤإتثاءحبرأ احتلنتا حملتين كل وفي الأحير، المثال حملتي في الحال وكيلك الوصل• 

•المقصود حلاف يوهم بيتهما الخطف ترك وكان 

\مح\محلة:

نواصع؛ثلاثة ش الجماكين يى الوصث يجب، ( )٤٦
الإما؛ي.الغكم م س نمد اذا )ا< 

نلم،ختاق هقن ولم تامة، ثانب بيتيما وكانت، آوإنشاء حيرأ اتفقنا إذا )ب، 
•الهصز تمتصي 

السود.افصلاحلاف، وآوهم ؤإنشاة محرأ احما إذا )ج( 

يالمندتطق له الأولى م إليه الختل يكون كأن سهما، تجمع رايطة الج«الين يئن يكون أن يالتناصب يراد ( ١ر 
له.او الثانتة للمنيم مماثلا الأول المنيل يكون وكأن الثانية، في إليه 

الثاني.المال ل مال وكيلك ليأ، حاحة ألأ القدير: إذ حيرة، جملة مقام قاتمة انوضع محيا في ءلأ، )٢( 
يالخض.والمرة معتى، إنشاتية ^٧ محرية مكء اظه ءيارك حملة )٣( 





(٢)

َ)٣(

ُسٍٍ؛سئٍئسم
)•\(وئلام

والدJجلالثو-ء_ات أحو يخيب وند رنينه بادي هالراني البيرق ند 
;]!_[ يشكوائاص الغزي وقال ١( )١ 

،الخمض١٢في والنهي الأمر يننتثلول علة غبر من اء المأمني يصدون 
 t( )الط[:انمري ايلأء ام وتال ١[

\ذحو؛صء_امه نمرى ال—غسمود إ0 سا بريك إفاد بعجئك لا 
]الطؤبل[نظيري؛؛ تضام أن برني أموي عندهم الضم أحمل إني يشيلون ا  ١٣١
[.٤٩\مس■ ^ ^ _p ينالممار: ( ١٤)

[.٤Tٌَ©ائئنهنتمحه]اتجم:

الإجابة

ووجملة: 'وره، د-لم أم *'فذوم قإلهن  ٠٢٣^ت جملة الجملتين، بين فمل )١( 
للأولى.توكيد الثانية إن إذ الاتصال؛ كمال ييها لأن محنوزه، 

هناكيوجد لا ولأنه المعنى، في ونتاسهما خرأ لاتفاقهما الجملتين بين وصل )٢( 
القمل.يقتضي ما 

كمالشبه بينهما لأن متيم ؤوأو-ثس جملة عن جملة فصلت )٣( 
حينله نالوا فماذا مال: صائلا كأن الأولى، من يفهم لسؤال جوابا اكانية إن الاتصال، 

قته.لا ^^١ فأجيب؛ الخوف؟ داحله وقد رأوه 

يغدو.غدا نحد يروح راح من الهار، م ي ومحو ارواح، بمعش اسم روحة: جمع اروحات: )١( 
الساعي.المجد ؤبمنما مطاله القاعد ييرك ند يتول: الليل. اول س صار إذا ت ادلج س دلجة، جمع 

والعيم.الدعة والخفض: الندة، الماسا*: )٢( 
واكهابها.اكار اشتعال والضرم: لهبها، صكون وحمودالنار: صوءالبرق، المنا: )٣( 
الدل.الضم:)؛(
ليا•.يحملونكم العياب: سوء يرمونكم )٥( 



بينالمعنى في بة متاّلا إذ الانقطاع، كمال بينهما لأن الجمالتين بين نمل )٤( 
اكاب.واست الج٠لأالأور 

محناكيوجد لا ولأنه مناصبة، وجود *ع إننا؛ لاماتها الأرح الجمل بين وصل )٥( 
الفصل.يمتضي صببإ 

ؤإتشا؛خبرأ لاختلافهما جر« وليتؤ و»إني انسأا *أيها الجمكن: بين نمل )٦( 
أؤيدلأنه بخيركم* والمن، عليكم* اولم، ت الجملتين بين ووصل الاشناع، نينهماكمال 

فلاالواوللحال كانم، ؤإذا رنع، محل ني كلتامحما إذ الإعرابي الحكم ني إشراكهما 

يصل•

الأول،من نشأ موال عن جواب، منهما الثاني لأن البيت،؛ ثعلرى بين نمل )٧( 
الاتصال.كمال شبه فبيتهما 

إيهامالمصل وفي ؤإنثاء، خبرأ لاختلافهما واكفيت،*، الأ*، جمالتين بين وصل )٨( 
الإيهام.•ع الانضل،اع كمال فبينهما المقمود، خلاف، 

كالهقت . ام؛؛؛؛؟؛ ؤآنثةِ وجملة ه تنين ن، ؤأ،دؤ جملة بين )٩( 
والعيونوالجنا'ت، والبنون الأنعام إذ الأولى؛ من بل*ل؛عض منهما الثانية فان الاتصال؛ 

يعلمون.ما يعص 

مناسبةوبينهما الخبرية، في اتفقتا لأنهما الجملتين بين العتاعية أبو ووصل ( ١٠)
الفصل.يقتضي مجا هناك وليس تامة، 

تقدم.لما المت، شطري بض العرى وصل كدللث، ( ١١)

الجملتانإذ الانقعناع؛ كمال بينهما لأن البيت، شعلري بين العلاء أبو ونحل ( ١٢)
ؤإنشاء.خبرأ مختلفتان 

شبهنغليري* يمام أن بربى ارأعوذ وحملة الضيم* أحمل إني ايقولون حملة بين ( ١٣)
أتىأن بعد الشاعر فكأن الأولى، من نشآ موال عن حواب، الثانية لأن الاتصال؛ كمال 



^^مصل

تتحملأنك من يمولوته ما ®وهل له؛ يقول سائلا أن أحز البت من الأول بالشْلر 
الثاني.ياكطر فأحاب صحح؟* القيم 

الاتصال،كمال ؛ وحملة التدره م» ؤةثو4وم جمالة بين ( ١٤)
الأولى.من يعص يدل منهما الثانية ءإ0 

فإنالاتصال، كمال سهما لأن الكريمة الأية في الجمالين بين تعالى اش فصل ( ١٠)
للأولى.بيان الثانية الجمالة 

تمرينات

مثال:كل في يبؤ الووضح يأتي، فتما والفصل الوصل •راضع بين 
ؤلجع.إذا عبد والحر قح، إذا حر العبد الحكماء؛ بعض قال )١( 

الروملالمرح[:ابن )؟(وقال 

ممعناالئث ؤيرفق غجل الب طالحين بق يفد 
]ص[:الق، أبو وتال )٣( 

ثانيالمحل الوهي أود و مان الشجعّن ثجاعبل نرأي ال
فقال؛الحجاج وخهل، )٤( 

فأضلمي إلى تممي ولا فأتنه، هدى الهدى وأرني فأظ، عثا ام أرني اللهم 
بعيدأ.ضلالا 

؛لالك1مل[ الرثاء ني الرضي اكرفs وقال )٠( 
٠٢النادىأضياء ا حبكيف أعلمت الأعواد على حملوا من أبع 

ر١لحرصي شديد محو من الخير يفوت *ا كثترأ • يقول المبعد، ت الشيء ر والممس ؤيلحهه، يغشا٠ •' يرمحقه ( ١ )
•ت يهرب من الشر مح، ليقع طله، 

انطفأ.الضياءت وحيا العش، |ها والمراد عود، جمع الأعوادت )٢( 



ختيلؤصل

]اوسط[تالأنصاري ثابت ين حان قال )٦( 

المالني العرض بمد اف ارك بلا أدسه لا بمالي عرضي رذ 
يمحنالأودى إن للعرض وك ذاك~نه أودى إن ال مللأحتال 

زالبل[;أم4 من احاه يرثي الذياتي اكابغت وتال )٧( 
انعثهوهذا ا عيههدا بينهما الأرض نأي الخليالين ب ح

]ب[:وتالاثغراتى )٨( 

الأولأياملن، ني عمرلث أنم4ث، كدر ه لكع—؛—ش م—ور واردأ ا ي
التثجالرْ،لالكامل[عربمة الحمام نزل سالي  h'i\}jولا غاص الدمغ لا )٩( 
]الطوJلإا!أخاها ترثي الهثرثة بتت نينب ونالت ( ١٠)

اتلهالحي حجرة أنمى لع ويبيكئه مشرقي اليروي كان وند 
]سل[:الطب أبو وقال ( ١١)

(٨)كتابان الزمني يي حالوحير محابح رج حمالدا في مكان أعر 

تميأصون إني يتول- آياته، محناخر من الإنسان يعدم محا وهو الحب، وقتل- النفس، بالكسر' الجرض را، 
المال.س أملكه ما بذل يدسها مما 

أصتطحفلا تدنس إذا المرض أما ثانية، لكبه الممل اصتطمت تلف إذا المال إن يقول تلف؛ •' أردى ر٢، 
لحنه.الذي الدنس محن مملهير0 

حيلولةوأحي كفاني يتول* الأعضاء، المزق واليالي؛ البعد، واJأىت كماهما، ت أي الخليلين حب )٣( 
البعد.نهاية وهدا تحتها، الجسم بالي لهو فوتها حي فأنا بتننا، الأرض 

مته.ت الخيش مزر )٤( 

الأسد.والربالت ءأرىالأUJ، ت والخريثة المرن، ال>مامت )٥( 
يزيدأحيها ؛ي ولها الإصلأم، شواعر محن مجيدة شاعرة وهي أحوها، ؤيزيد أمها، والعكرية النئة، أبوها ، ٦١

حيدة.محراث 

الجود.كثير البأس عغلم كان أنه تقول؛ الخطاء؛ النائل؛ الناحتة، والحجرةت الميف، الئنءيت )٧( 
يجاهلصاحبه لأن يجك.ان؛ أعز الخرس سرج ث يقول الجري، المرح الخرس ت المايح دنيا، حمع ت الدنا )٨( 

الأذى.محأمحون لأنه جليس حير والكتاب العالي، طالب قي عاليه 



^^__^ٍإسمدسمعإظسم
لااكا«ل[الن1ديل حلاد وثضى الحجا مات صرالي نئرس والعبري العيد ( ١٢)

]المج[:الهجاء يي أ-د بمي من رحل وقال ( ١٣)
الميراثالعق حتى المجد ئجلغ لن آكله أنت نمرآ المجد تحب لا 

]_[:، ١^١٣)؛ا(وئالنمارة 

المضاربءا،نين ني المرامي وغين انه ووفعهد0 ني ئى النوعدن 
الملام:مله موص ورد ترعون محة ني ممار قال ( ١٥)

ميو؛ُا.٣ إن هنأ ؤما إمح؛، أنتتوت تث ثاو أيشئ. تث رما ؤمذ ؤ؛الأ 
[.٢٦-٢٠- ٢٤. ٢٣: ]١^١٠آلأزلده ثاتولإ قث نع• وilJ مثنون ألا ِوءق ثآد 

أذنهؤ، محأ بتتها لتِ 'آن منتقم[ ؤل ءاينننا عثع نتق ^ؤإدا ت فمالي وة_ال ( ١٦)
نمأهرْ،للسان:ي[.

الإجاة

هناكيوجد لا ولأنه المعنى؛ ني ونتاسهما خرأ لاماتهما الج٠اكين بين وصل )١( 
الفصل.يمضي ما 

المقدم.لب الست شطري ين الروعي ابن وصل )٢( 

الثانيالشطر إذ الاتصال؛ لمال بينهما لأن المن شطرى بين اي أبو ثمل )٣( 

مات.ممس: العتل، الحجا: قلماي، اى صادية، -بمع الموالي: باتمة، صرى: )١( 
درنإن كلأ٠ امثالك، سلكم الجل-صهل 'لريق أن لاتظن يتول،: شجرمر، عمار؛ الياء: بكر الصبر )٢( 

المالة.الهمم ذرر إلا ي ضلب لا صعابا اص 
يزل،ولم ومدحهم ءنل-عم فأتام إليه الفاملميون حن فا -( ٠٥ ٥٠)-ة مصر.صدم ، أديب، فتيه وشاعر ثقة مريخ )٣( 

نميالدين، صلاح ١^١١۵ مقاومة على الممريين من وسعة مو آمر تم دولتهم، داك حس لهم مواليا 
كثير.شعر ديوان وله —( ٠٥٦٩سة)ممهم 

محلعها.ءل.م المارب،: نيو الغاية، اليونا الخواصي: )٤( 
المع.م الممل الزئر: )ه(



فيبهما وتناّجمرأ لأتفانهما الثاني الشطر في الجملتين بين ووصل للأول، توكيد 
الفصل.يمضي ما عناك يوجد لا ولأنه المعي، 
فإنالاتصال، كمال شبه بينهما لأن بعدها الأمر وجمالة النداء جملة بتن فضل )٤( 
وجملةالأولى، *ألني" جملة بتن ووصل الأولى، من يفهم موال عن جواب الثانية 
أوض.في وتانها إنشاء' الثلأُث، الجمل لاتفاق تكلي* وجملة»لأ اكانتة، »أرنياا 
الشطرإذ الاتصال، كمال بينهما لأن الين، شطري بتن الرض الشريف، فمل )٥( 

•المرئ على والتحسر التو"أع يميد الثطرين كلأ لأن للأول، توكيد الثاني 
كمالبينهما لأن الأول الم، من الأول الشطر في الجملتين بين ان حنمل )٦( 

الئيتجمن الثاني والشطر الأول الشطر بين ونمل للأولى، توكيد الثانية إذ الاتصال، 
بارك*لا الجملتين بين ونمل الانقطاع، كمال فبينهما ؤإنثاء خرأ لاختلافهما الأول 

البيتشطرى بين ووصل ؤإنشاء، حبرأ لاختلافهما الانقطاع، لكمال و»أحتال« اش» 
•المعى فى وتناسبهما خبرأ لاتفاقهما الثاني 

الشطراكازبيانلأنسهماكمالالأ-طل،إذإن 
المعتى•فى وتناسبهما خرأ لاتفاقهما الثاني الشطر جملتي بين ووصل الأول، للشطر 

إنشاءالأول إذ الانقطاع، كمال بينهما لأن الم، شطرى بين التلنراتي نحل )٨( 
"؛مر•دالثاز،

وتناسبهماخبرأ لاتفاقهما البيت من الأول الشطر في الجملتين بين الشاعر وصل )٩( 
جواب،الثاني الشعلر إذ الاتصال، كمال صبه بينهما لأن الشْلرين بين ونحل المعنى؛ في 

نلولا وِلي الدمع يغيض لا لإ له: قال نائلا كأن الأول، اص من نشأ موال عن 
الرتبال!.اتجام انزل فقال: القواد؟ 

فيإشراكهما أراديت، لأنها وأيبلغ* *يروي* الجملتين بين الشاعرة وصلت، ( ١٠)
نص،.محل في كلتاهما إذ الإعرابي، الحكم 

المعنى.في وتتاسثهما خبرأ لاتفاقهما الثبت، شطرى بين الهليب أبو وصل ، ١١١





^^رالفومي؛لرمل

©
\وو\ضعواسرق الاتصال، لكمال سها اسرل للجمل أمثلة ثلاثة هات )١( 
الكمال.هدا مها بملهر ام الثلاثة 

 )٢(oU  الاتصال.كمال لب سها الضرل للجمل مثالين

 )٣(oU  الاتصال.لكمال سها الفصول للجمل مثالين

الإجابة

١^١٢١١)

لالكا.ل[خ4الشاءطسعةرأ(ثهزىاكا،صوشم 

الاتصال.كمال منهما الأول، لكطر مؤكد محا الثاني انملر 
]الطؤيل[وئغثد.ى ت  iJaiPبالواله نروح دهر؛ أنام للمرء راجرآ كفى )ب( 

الاتصال.كمال فهما الأول، للشعلر بيان ها الثاني الشعلر 

جاعوا.إذا ثهلعمهم البائسين، يساعد علي )ج-( 
بعضالفقراء إؤلعام لأن البانيزا، اساعد جملة من بدل جاعوا• إذا ايهلعمهم جملة 

الاتصال.كمال الجملتين نبين البائسين، مساعدة من 

(٢ ر اجابت 

انمللونلإالم_ابملاسل[إذاثإكل ني الخلان عن نعيد )أ( 
نوابعليه يبغى هوى صعبنا رنوه الحب على بالباغي أنا وما )ب( 

)٣(اجابت 

ل١لخضفالابحرا نقمن ونل يقلما كيم، علنا لقبرلث قيا تمك )١( 

العلعم٠لدياو العشب، مضعلرب. البحر )ب( 

الوصل.موانحع من موصع لكل بمثالن مثل )١( 



الإجابة

]المج[.وتكم أحياتأ تمن الشص )١( 
لالدوي-ل[ؤيمام يختار،—ا الذي يذد مشه النوانين انين الجوثن )٢( 

الإعرابي.الحكم ش الجملين إشراك لقصد الساشن المثالين من مثال كل يي الوصل 

]الطؤيل[جيء بالئعى المتمور أنها ؤيا نعثه بالجد الخمور أيها غيا )١( 

لالدميل؛ننعم تمث نيهم كث دأبنص نحجن وجه الروي غي وجث وأجمس )٢( 
وساصبهماأوحبرأ إنشاء الجملتين لاتفاق المابقين المثالين من مثال كل في الوصل 

لمعنى.اش 

اش.وأيدك لا )١( 

فداءك.اش وجعلي لا )٢( 

حلافالقمل ؤإيهام ؤإنناء خرأ الجمكين لاختلاف المابقين المثالين في الوصل 
•المقصود 

مدحفي الق لأبي وهما ووصل، فصل من فيهما ما ب وبين الأتيين المبين انثر 
]س:لدولة اث 

انالإحبتلاف قمن أصث جمي بأراد تن تل شيمن ا ي

ل—٠٠—ان—كبيك فحار مدح—ئ—ك ؤإذا ري انلندونك ار حتك رأيإذا ف

الإجابة

إنعامكفي ؛الغث، ولكلخ، صيفك، بحد الأعادي قتل من تكثر شجاع أنت يقول: )أ( 
نظرتكلما أندا وها الخاجز، كالئنميل فصرت شكرك عن عجزت حتى إلؤر انك ؤإح

فحارفضاتلك علي تزاحمت، مدحك أردت وكلما بضري، فحار محاسلث، بهزتني إلياكإ 
ني.لما 



الوصل*واضع والوصل: القمل اضامعلم 

إنشاءالأول الشطر إذ وخرأ؛ إنشاء لاختلافهما الأول الست شطرى محن فضل )ب( 
خيرألاتفاقهما الثاني البيت شطرى ين ووصل الانقطاع؛ كمال فتهما خر، والثاني 

المعنى•هم، ونابهما 

رأشركا إذا 
الإمابيالخك(

أ

الوصلمواضع 

وينهماإنشاء أو خيرأ اتنقا إذا 
هناكيكن ولم نامت متاب 

إي

أ

وأوهمؤإنشاء حبرأ اخلفا إذا 
المقصودحلاف الفصل 

ح
٠١
•د
٦

٩

فق؟ 
وه
و





الماواةوالماواة: والإطاب الإيجاز اياتيعلم 

كلني و\ص إحلألأ، ذلك لكان كلمة إمقاًل أردت أو قفلا، الزيادة لجاءت لفنلآ 
النحومساواة.هدا على الكلام أداء يمي ولذلك للمعاني، مساؤية مثال 

امح\صة:

الالمعاني، بمدر والألقاظ الألثاظ، بمدر المناتي تكون آن الناواة: ( )٥٦
بمص•عر بمصها يند 



الإبجاز)٢( 

[.٠٤]١^; نأ'لأه ئق -أث ؤألأ مم1لي: قال )١( 
رأمير ااوئ.عش ت ونلم عليه اممه صلى وقال )٢( 
ازد؟هذا بض ممرأ: نوق لأعرابذ وقتل )٣( 

ندي.في فه ممال: 

[.٢٢؛،^; ]١١صكاه صعا والملك ربق ءؤو-ناء تعالى: تال )٤( 
١[.،: 31قث4>ه مذر ■بمأءثم أن ؤئيأ ل  ٠١أيثبمب ع•،، تحارت وتال )٥( 
ملأئر لهعا ئعيب: ابش •ع اللام عليه موصى حكاية قي تعالى: وقال )٦( 

آستنثاؤعق يعيى إندُثهما ه»'تد .ا ممي حير يى إل ؤاذ1أ يثآ إق ثض سالا -)، ٥١إق 
[.٢٠-  ٢٤]الضص: ثناه مميت ما لر ؤتخإهى يضف لف إك^ ثالن 

الحث:

كثيرةمعاني جمعت قلتها على مثال كل فى ألفاظها أن تجد الأولى الهناتفة أمثلة امحل 
وجهعلى والشؤون الأشياء حمح امحتوعننا كلمتين نقمن الأول فالمثال متزاحمة، 

فليطلبه.شيء له بقي من فقال: قرأها ه عمر ابن أن زوي لقد حض الأسممصاء. 
الضعيفعلى والعطف الفر آداب من جمع فقد والحسن؛ اللاغة في آية الثاني والمثال 

المثالفي الحال وكل.لك الخلويل. هب النبالقول إلا عه يثر أن الليغ على يسهل لا ما 
اتساععلى هنا الإيجاز مل.ار كان ولما إيجازأ. يسمى الكلام من الأسلوب وهدا الثالث. 
أوكلمات بعض حيف على لا المتزاحمة، والأغراض المتكاثرة للمعاني القليلة الألفافل 
تصر•إيجاز ستي جمل، 

فيهاالإيجاز سر ئعرف أن أردت ؤإذا أيضا، موجزة أنها تجد الثانية الaلاJفة أمثلة تأمل 

الحكعاءا.__ كلام من نلعق حويتا، هذا نعرف لا ت ]نك المانرين. جما الركب; )١( 
الإل.ض الأعراب س رم م، U كل اّل: )٢( 





امحقه ,f أو آمحد ثب ءك ؤ البماد ثب محت وانأ آن >وؤ تعالس: ينال )٥( 
[.٣١]١^; همثاه آلألإ ق بل 

]_[:أبوالطيب وقال )٦( 

٣^٠محته في ثدْ بال رمالأتى  ء-نمُا،العلى اه نيوأت٠ 
أكلت)٧( 

الإجابة

انتمىفقد محبوب، أمر كئ تحتها يدحل كلمة'الأمن* لأن بمر؛ يجاز ١لأية في )١( 
المكارم.أصناف من ذلك أوغير نعمة، أوزوال أوجورا، أوموتا، فقرأ، يخافوا أن بها 

النفي.حرف فاحنف يومف،اا تد.كر تفتأ لا ااتاانح ت المعنى لأن حذق، إيجاز الأية في ( )٢ 
منأحرجه ما جمح على بكالختين سبحانه اض دل فقاد نمر؛ إيجاز الأية في )٣( 
والماء.والنار والاواس والح3لب والشجر العشب من للتاس ومتاعأ فوتا الأرض 
أكمرثملهم ،فيقال الكلام؛ وأصل ، أما جواب ف حن. فقّد ^ف، إيجاز الأية ؛ي )٤، 

ا.إيمانكم بعد 

القرأن.^ا لكان الكلام! تقدير إذ لو، جواب يحيف إيجاز الأية في )٥( 
ماءنا.الهرم على وأتيناه والتقدير' جملة، بحدف يجاز البت، ر )٦( 
ماء.ونربت، التقدير! إذ جملة، يحيف يجاز البارة ش )٧( 

نممينات

G
اب؛ولصح يأتي نما الإيجاز نوع محن 

ءكبمثهم هلا •ءيل يما اي َما سل إذا إلنو يى معم محقاث تعالى! قال ( ١ ) 
[.٩١ثئه]اسن: 

ءندْسق فلم مرم وتد اينا• ونحن نرهم، الدم حل.اثت جاورا؛ي ال—الغث الأعم عن الزمان بتي إن يتول،؛ )١( 
يه.سرنا ما 



خ|لإيجاز

[.١٩٩، ثهلورىهأ -أعي وآعيض نأم ألتئن و-غذ تحار؛ يقال )٢( 
لمأ«رأ،. jUlمن »إن والسلام: الصلاة مله وقال )٣( 
ألآء؛شه•وكلي ألأمش ئثثهيي ما الخة: وصف ني نمار وقال )٤( 
[.٥١]ا; نلأ ؤءئ\' إذ ى وثر ثمار؛ وقال )٥( 
٤[.٣: ^^٠ من يثن َقوبث ممد بجك يكن ؤوأن ثمار؛ وقال )٦( 
غنىأ؛،«ؤواليأس م ءالطمع وقال.: )٧( 
المدر،،.سعة الرياسة *آية وجهه؛ اف كرم عر وقال )٨( 
]الضيل[;للثموءل ؤيتب )٩( 

سلاء ثنالن حإلى ؛س ذلصيمها الثفس على بحبل لم نو ؤإن 
العلونان؛حادثة انتهاء وصف ز تعار ومال ( ١٠)

ينللويي -آ^٠ ءآنرُق آلأنتث وقى آتآآ بجش أهبج، نقثظ تآ؛ك أقمح، كتآيخ 
ممامحامح4ص.

الإجابة

إذأإله معه كان i^_ الكلام: تقدير فإن الشرهل، جمالة بحذف إيجاز الأية في )١( 
نليالةألفاظها فإن نصر، الشرط جواب جمالة وفي ح-لؤ،، بما إله كل لذهب 

تدبيرفي ومثدْ الإله وحدانية عر البرهان تقيم فإنها دامغة، وحجتها كثيرة، ومعانيها 
•شيء الاختمار في ثوانيه لا بكلام الكون 

شم•سقص ولا الرجال ؛، ١١٢١من المسور حد ت أي العفو خذ )١( 
ه[.عمر ابن ص الخاري لدواْ رآ، 

فلافرت(: رفلا توله: ومض مزعجة■ لرأيتها الموت س الكمار حال رتمأ لو ت له يمول .• ^، الخناب  ٢٣)
المذاب.من لهم مهرب 

للتسى-ي؛ا،لءوسكلأمسربنالخلابتيع[. ٢٤١
المني.امحايه إر سل مناك يكن لم مكارمها على التمس يصر لا المرء كان إذا يمول؛  ٢٠١
نوحسفينة عاليه استوت الجزيرة بأرض جذ • والجودي نضب، ت الماء وغيض الطر، عن كفي • أتلي  ٢٦١

اكلوفان.انتهاء عند اللام عاليه 



|لإبماز^^؛

الأخلاق،مكارم من كثير القليلة ألغافلها تحت، انملوى فقد نمر، إيجاز الأية في  ٢٢)
الأمروفي والإغضاء، والمسامحة الأمور كل في والرقى الناس العفومحامنة في فإن 

سوآ■!كل عن الهلرف وعض المحش عن اللسان وصون الرحم وصلة اش ثقوى يالعرف 
الغفل.وكفلم والحلم الصر الجهال عن الإعراض وفي 

المعاني،كشر ومه الأؤلراف نحير كلام فإنه نحر، ليجاز الشريف الحديث، في )٣( 
الحقصورة في الباهلل فثفلهر الحر عمل يعمل ما القول، في الملأغة س إن ت . يمول، 

الحجةؤبيراد المتعلق اسحان ■سو يقرب، مثل والحديث، . الباءلل صورة في والمص 
الملخة.

الأفهام.تحصر0 لا ما الجنة تعم من جمعت، لأنها نحر، إيجاز الأية في  ٢٤)
تعالىفوله د؛دا منكرأ، حالة لرأيت، والتقدير• لو، جواب بحذف ليجاز الأية في  ٢٠)

ضر.ليجاز [ ٠١رسا: ماسه 

فلايكن.بوك ؤإن الكلام! وتقوير محذوف، إن جواب، لأن حذف، ليجاز الأية في  ٢٦)
الخ.. ٠ . ^J_، فقد تجنع 

.النص، بها خص الك، الكلم جوا*ع س فإنه نحر، ليجاز الشريف الحديث قمح،  ٢٧)
حيف.غير س فليلة وألماؤنه كشرة معانيه لأن نحر، ليجاز ف؛ه  ٢٨)

سالأخلاق مكارم جمعتؤ فد القليلة ألفاهله فإن نحر، لمجاز الموءل، بيت، في )٩( 
ئضيممما كلها الأمور محده فإن مكارم، واحتمال، وصبر وحلم وتوامحع وشجاعة سماحة 
والعناء.المشقة س ئحملها في نحصل لما المموس 

فيالأرض حواديث، من حادثة أكبر صرر تعالى اش لأن نحر، إيجاز الأية في  ٢١)* 
جامعة.هللة القافل 



م•نلخ أي ٌن واذم يأتي فتما الإيجاز جمال بين 
عكرهزمه بعد — عماله على واليه وكان - المأمون إلى الحسين بن طاهن كتب ( ١) 
إياه:وقله ماهازرا، بن عسى بن علي 

نيوحاتنة يدي، بين ماهان بن عيسى بن على ورأس المزمين، أمير إلى كتابي 
•واللام أمرى نحتا مضثف1ا وعكت0 بلي، 

تفقال نياد وخف، ( ٢ ) 

منا.تسمعون ما بأحسن تتممعوا أن عنا، تعلمون ما سوء يمنعنكم لا الماس أيها 
الإجابة

ونلةاختصاره على فانه القضر، لإيجاز الأمثالة أحن س الحين بن ٍناهر كتاب، )١( 
فيه،المر واتجاه القتال أحوال س عليه يهناغ أن المأمون يريل• ما جمح حوي ألفاظه 

يعلمكاتبه ولأن الكلام؛ قفول وتركه سامعيه نفوس وسفايه معانيه وصوح في وحماله 
سيللن.للتا فاختار المرة له يعجل أن فأراد القتال، نتيجة معرفة إلى متشوف، المأمون أن 

الإيجاز•

الماسيكره ما جميع القليلة ألفاظها في جمُتا فقد نضر، إيجاز نياد خطبة في )٢( 
تحت،تنعلوي التي الخير حلال جمئر استوعبتا كما تصريح، غير من نياد خلاقا أس 

ودلألمهسبكه وحسن سلاسته في عنا الإيجاز وجمال المافعة، ووصاياه الغالية نصائحه 

المعبير.في والبراعة البلاغة س صاحبه تمكن على 

حلعض الأمن حرض الذتم، لص والأمن، ارشد ممر في القادة تمار من ماعان بن عيسى بن يلي )١( 
حيستائي العين بن طاهر فقتله كبير بجي|ش المأمون لقتال الأمين وميره العهد، ولأيه من المأمون 
؛م(.)٥٩ ستة المأمون 

ألحقهثم هم، بكر أبي عهد في أملم الوهاة، والولاة المانحين، القادة من وهو مقفع، حطيّت، أمير )٢( 
•( ٠٥٣)ستة وتوش العراق، وماتر والكوفة المرة وولاه الأقوى، ءضالْ فكان بنيه معاؤية 







^^|لإيجاز

صدورهمأوغرا ند إخلالك ثم بالعطاء وعدك إن ت ؤيمول المين؛ موادعين لرأيتهم 
كانما بوعودك وفيث أنك ولو الدولة، مال عر والتعدي لب والالنهب على فأندموا 

سالما*ولا ناهب فتهم 

مقاومته.عن وعجزت أمجرم عثلم ؤإلأ استفحال تل المسال درء إر مائع ت يقول )٥( 
التمثدوأورثهم وملهنان، وجاه غنى من به نعموا ما الطاعن أكمتهم ت يقول )٦( 

أمحبابحمحر ارأستتهم، كلمة نفي حال، وانحطاط وذل فقر من به ثقوا ما والعصيان 
وتشريدأصر من والشقاء الذل ءفلا٠ر جمع كلمة وفي والنعيم، الرخاء 

وقتل.ومصادرة 

وذهبه نفمكنت منه، وتمكن عدوه على ندر متى الإنسان إن ت المأمون يقول )٧( 
كلاجتمعتا كيف، فانفلر الانتقام، على العفو وأثر وحله كرمه إر فعاد الغضا، عنه 
والملأمة.الوضوح كلمات،ع ثلاُثؤ ني المعاني هد0 

أصناف،من ذلك، وغير ودل وحور فقر من تخاف، مجا مر سأكفيلث، له يقول )٨( 
لتأكيلالماضي صورة ني الفعل ووضع للتعميم، هنا الثاني المفعول ، فحينالكاره، 

فيها.رس_ا لا أتيه كفايته أن وليفيد فعلا، حصل كأنه حتى الوعد تحقيق 

فكثر، ، ،l_Uالناس وصخهل سمرتالثج، وماءت جورك خإ ت نماماله جعفر يقول )٩( 
أنؤإما أمورك؛ من فد ما وصلح تستقيم أن فإما للئج، الشاكرون ونل منلثج، الشاكون 

منلث،.وأصلح أور هو من ليتولاه الحكم تعتزل 
توبتهولكن فيه، جور لا غدد فعقابه وجرمه، بدسه جن الإر صيق إنه ت يقول ( ١٠)

٠وتعديب بلاء من فيه هو ما عنه فترغ له تشل 

تأمثال من فيها يعرض فيما ونوعه الإيجاز وجه وبتن لأتيه ا الحكاية اقرأ 

نعيد،٠ وللاحر صعد، I لأحدهما يقال ابنان، صبه اصمه الأعراب من لرحل كان 
طلبها،في نعيد ومضى فردها، صعد فوحدها طلبها، في ابناه فتفرق لضبة إبل فنمرت 



^عبمجلز

كلتعله، ايى إياهما الحارث ماله نردان؛ الغلام على وكان كب، بن الحارث نلقيه 
فذهبسعيد؟ أم أصعد ت نال سوادأ الليل تحت ورأى أمي إذا صبة فكان برديه؛ واحد 

ثميمكث، أن افه ثاء ما ذلك بعد صبة مكث، نم والخيبة، النجاح في يضرب، مثلا نوله 
فعرفهما،نعيد، ابنه بردى عليه ورأى كعب،، بن الحارث بها فلقي عكامحل قواني حح إنه 

عليهوهما غلاما لقيت، نال: عليالتج؟ اللذان البريان هدان ما مخبري أنت، هل له؛ فقال 
تقال نعم، نال• هادا؟ يفلث، بت صه فقال وأحدتهما، فقتلته علي فأبى إيايا فسألته 

ذوالحديث، وقال؛ هره أحد0 فلما صيفه، الحارث فأع3لا0 صارما، أفلته فإني أرنبه 
اليم،سق فقال ! الحرام؟ الشهر أفي صبة يا له، فقيل فقتله، به صربه نم ، ئجون 
الثلاثة.الأمثال هذه عنه سارتر من أول فهو العدلل 

الإجابة

هيأمثال ثلاث الحكاية في 

أمننيد.أنعي )١( 

ئجون.دو الحدين، )٢( 

الخول.الم، نبق )٣( 

الأولالنثل أما السائرة؛ الأمثال كل و،منا الإيجاز، باب، من الثلاثة والأمثال 
نعيد؟أم أنت، أمعل. الكلام! وتقدير محذوف فيه المبتدأ إن حذف،، إيجاز فيه فالإيجاز 

ولم؛ إليلث، وعاد حاجة في إنسانا أرسالت، إذا تقوله والنجاح، الخيبة ني يفريثإ مثل وهذ.ا 
أمحات؛ا.أفنافرآعاد تدر 

علىيدل منهما كلأ لأن نصر، إيجاز منهما كل في فالإيجاز الأحران المثلان أما 
ثلاثشجون، ذو االحديث، فالمثل حيف، فيه يكون أن غير من قليل لمغل في كثير معنى 

غيره.يه يتذكر الحديث في المثل هذا يضرب شجن، الواحد طرق، ذو • اي ا ١ ر 
الملاهة.المذل: )٢( 



وهلمآحر، بطرف يذكر منه طرفا وأل بعضا يعضه يدعو الحديث أن عر ؤيدل كلمات، 
الالفائت على اللوم أن ؤيغيد أيضا، كلمات ثلاث العدلء الش اسق والثل ا، جث 

فات.ما زد على مدر لا الملوم لأن يجدى 

 )١(oU  منها.كل ني الإيجاز وجه وبين القفر لإيجاز أمثلة ثلاثة

كلمةالأول المثال في المحدوف يكون يعحيث لإيجاز أمثلة ثلاثة هات )٢( 
مثال.كل في المحذوف وبتن جملة، من أكثر الثالث وفي جملة، الثاني وفي 

الإجابة

١(راجادت

جمعفغد [ ١٦٤ألناسه ثغ لما ألم ؤ نجرى آلبم( ءؤو١لئلكا ت تعالى قال )١( 
والإحصاء.العا> آحرها على يأتي لا اش المرافق وصنوف النجاران أنواع القول هدا 

الرزقفي لك اش أومع إذا يقول: ءاولش«لاآ نين حترأ افه امحناك ءإذا نال.: )٢( 
والمعروف.بالصدفة  tjXJie■ذلك أثر فليفلهر 

والغيبةوالمميمة الكن.ب الثر كلمة جمعت فقد  ٢٢•؛صدفة الشن ائرق أيضا: وفال )٣( 
الشرور•أصناف من ذللثه غير إر والفللم، والخداع والعير والغني 

٢(ر ^٠ ١٢١

ففدصردا، أنهم تبت دلو • أي ْء إ ]الحجرات ثيداه أمم تعالى: قال )١( 
ثبت.كلمة هي واحدة كلمة هنا الكلام من ف حل. 

فجواب•٢[ ]الغور: ه قمت يءمحف اثه همأن ؤثتنم ءابم=قتا آس محل وتال: )٢( 
وئا-دالعياب، لكم لعجل ورحمته عليكم الله فضل ولولا والتقدير: محذوف، هنا لولا 
ق>يحه.د»وف أس ^)٤ قوله: ف الحل. هذا على 

منن[.بن مالك حديث من ( ٠٤ ١٦)•ماز: وابن (، ٩٠٥١)^الكّرى،: أالمن المار؛ي بضم، ]احرجي )١( 
لأحدا.عزو غير من ر ]ذكر، )٢( 



^^|لإبماذ

كآبمائاك ينجمن.  uCعنبمر،أنم وو م إي ثأفن دثثا ذكنج؛ ^١>؛^.، الت وذ)٣( 
،^٠١^<^ ت ونوله ؛7تبممد،ه .' نوله بين محذوفة جمل فهناك [ ٢٩-  ٢٨ت ]المل الملواه 

فقالت.فقرأته امماب فأحدت ذلك فعل المعنى; فإن 

]الوافر[:ؤإيجاز بلاغة س المديح في تمام أبي فول في ما ين 
هكاعالم كن من يك فا ملى عا زلهنم لك ننصورت و ول

الإجابة

المديح،باب في الغاية و؛لوغه معناه ووصوح لفظه ملامة في البيت يلاغق نتجلى 
إذكثيرأ، ميتا المعاني من تحمل فلتها على ألفاظه إن إذ نمر، فايجاز فيه الإيجاز وأما 

هذهكل جمعت، إنلث، ت له يقول، العالية الممات من بكثير ممدوحه تصم، أن يدن، إنه 
أنامتطعت، ما وتشتهي تحب ما على جديدا حلقا نملئ، نخلق أن أردت فلو الممات، 

الأخلاق.مكارم من جمعته ما إلى واحدآ حلقا تميما 

Q ■0 ؛ C



^عططب

الإهكاس)٣( 

الأك:

٤[.]١^: ، ^^١١وألئ آتلبكد ؤنر؛و تحار- تال را، 
ث-ئلولنن ل أغمز ه اللام[: عليه إيرامم عن ]حكاية تعالى ينال )٢( 
[.٢٨]نوح: وألثوأشه وهئوج نويى تؤح 

[.٦٦]الخم: مني؛نه مثثلئ ثثو دايز أق ألأتن دبلك إثو ؤوخت1و\ وتال: )٣( 
:معلقتهروايات بعض ش شداد بن عنترة ونال )٤( 

الأدم_ملآ؛لنان ني ئر بأشن1__او ا هكائنم_اح والنتن عندءو0 
لممثلار_، نأثدفي النوارق لمع ا كأيهثنوف والعننر ندعوف 

]الوانرلأ،تالجعدي اث؛غه ونال )٥( 
إنيغالنن كجر - كدبوا ألا - أني بعد نو نتزغت ألا 

]؛_[:اسه وقال )٦( 

لحمدالمحامل أثمان يعط ونن ماله الحمد على يعطي يئى ئزدرّ 
ت]البل[ العيي ساتة ابن وقال )٧( 

أنلبلا ا يالدنأصحب نزكتني ه أوملما نيتلي جودك بق يلم 
لالaلويلانرما يصف المعتز ابن وتال )٨( 

وأرجسلأي—د ا ب—هارت نننسناهلنا - ءلالسن - عليها صسنا 

البحث:

مابلهالأساليب من آحر نوعا لك نشرح أن هنا ونريد الإيجاز، معنى سبق فيما عرنتا 

اللام.* jUمريل اروح: )١( 
صدرالفرص.الأدهم: وناف حباله، البر: اشطان )٢( 
وأنثيإمحلاعه، وحسس وأمحلم والإأّلأم، الجاهلية أدرك معمر قاّيم شام المعدي• مس ن حسان هو )٣( 

ئقأ.اه نفض رلأ ك: وفال فاعجب،٠ غو الغي 



^^1لإطاب

بلاغي.لغرض المعاني على الألفاظ فته فتزيد ؤتضاده 

اللفغلعموم في داحل معناه لأن زائدأ، فيه *الروح' لمغل تجد الأول المثال تأمل 
زائدولوالدي' الي لفظ أن تجد الثاني المثال في وانفلر الملائكة، وهو ناله كرر JUا

الأعثلةمن مثال كل يشتمل وكيلك، والومنايت،، المؤمنين عموم في معناه ليحول أيضا، 
عبثا،تجئ لم الزيادة هده أن أيضا وسترى يأتي' فتما متعرفها لففلية نيادة على الباقية 
وأداءمعانيه، من وترغ الكلام قيمة تزيد التي البلاغثة الال3لاتم، من للعليفة حاءين، ؤإنما 

إطنابآ.نش الوجه ^ا على الكلام 
فطريقهت مختلفة فيها الإطناب، طرق تجد واحدأ واحدآ فيها وابحث، الأمثلة إلى ارم 

-بالدكر الروح وتعالى سبحانه اممه حص ففد الخام، بعد الخاص ذكر الأول المثال في 
آخر،حس كأنه لشأنه وتعغليما له تكريما الملأتكة؛ عموم في داخل أنه ُع - جبريل وهو 

الخاص.بشأن التنويه هنا الزيادة ففاتدة 

والمومنات،المومنين سبحانه اض ذكر فقل. الخاص، ؛عل. العام ذكر الثاني الخثال في وطريقه 
إفادةالزيادة طْ ص والخرض ، نلاائ، قبل يكر من عمومهما في يدحل عامان لففلان وهما 

الخام.تمتإ مندرحآ ومرة وحده، مرة ت مرتين لال.كرْ بالخاص العناية •ع الشمول 
خوكدبر ؤآُق ت تعالى نوله فإن الإبهام، بعد الإيضاح الثالث، المثال في وطريقه 

فيالمعنى تقرير لزيادة ونلك، ٠االأءر٠ لفظ. تضمنه الذي للإبهام ليضاح تمجء؛ر<ه مسليع 
الإيضاحطريق على ومرة والإبهام، الإجمال طريق على مرة مرتين: بذكره المامع ذهن 

والتفصيل.

الغرضهذا ؤينلهر وتتجه، المامع نفس في المعنى لتمرير التكرار عنترة بنتي في وطريقه 
لأواعالتكرار وتد؛كو0 والإنذار، والإرشاد والدح الخخر مواطن وفي الخطابة، في 

؛]الضل[ زائدة بن معن يرش ، مهليرأ بن الحين نول في كما التحسر منها أخرى، 

نياالبائية أهل أحس من وكان رجالهما، في مداح وله والعباصية، الأموية الدولتين في عاش شاعر ( ١ ت 
فيه.رثاء وله زائدة بن محعن بعد —( ٠١٦٩)منة نوش وكلاما، 



؛موضعا؛ لينماحت حثك الأرض من رة حفأود أث عن مز جققسا 

متريابحن والالنث منه كاذ ومد حريم وارث كبف معن ز بئؤدا 

]الطؤيل[؛الخائر تول ني كما المصل طول ومنها 

خْوأيا؛أ'أئي مد  uiقث إذا ني أنالمانون انمئ علم قد ل
كلامينبين أو الكلام أثناء ش يؤتى أن وهو الاعتراض، الخامس المثال في وطريقه 

البلخ،إليه يقصد لغرض الإعراب من لها محل لا أكثر أو بجملة المعنى في متصلين 
علىالتنثيه إلى للإسراع وحبرها إن اسم بين النابغة بيت فى جاءت فئ كذبوا، فجملة،ألا 

نحو؛التنزيه، إلى الإسراع الاعتراض أغراض من يكون وند بالكنر، رماه من كدت 
مريض.- اف وقاك - إني نحو؛ للدعاء، يكون وند بعباده، وتعالى-لليف تيارك اف_ إن 

أحرىبجملة الجملة تعقيس، وهو التدييل، والسابع الخادس المثالين في وطريقه 
نمالأول، الخطر فى تئر ند البيتين كلأ فى المعنى فإن لها، توكيدا معناها على تشتمل 

الخلاف،.بعض بينهما وحدن، المثالين في اسييل ، iJubؤإذا للتوكيد. الثاني يالخطر ديل 
ؤيقالقبله، محا فهم على فهمه يتوقف، لا يمعناه مستقل الأول المثال في التذييل أن وذلك، 

الغرصىيفهم لا إذ مستقل؛معناه غير فهر الثاني المثال في أما المثل، مجرى جار إنه • له 
المثل.مجرى حار غير إنه I النؤع لهذا ؤيقال تبله، ما يمعونة إلا منه 

ابنفرس أن الخاهع لتوهم اظالمين* كلمة منه أسقطا لو أننا تجد الأحير المثال تأمل 
فيالزيادة هن.ه مى ونالمقصود، حلاف، وهذا الضرب، تستحق بليدْ كاث المعتز 

مجقمودأ.ليس مما الكلام يوهمه ما لدسر تجيء نيادة كل وكذللث، احتراسآ، البيت، 

•والجود للكرم مرصعا لتكون اتخذت ت أي عوصعا للماحة حطت ( ١ ) 
اليمن.إلى المنربون اليمانوزت )٢( 





الإطاب،: UUUوالإطاب الإيجاز ؛YAl r_/، علم 

نموذج
يأتي؛مما الإطناب نؤع ين 
أننبت أن ® يُة نثأ تق أظ أتي أد ألوه أنن س تعالى: نال )١( 
■Jjآقٍ ئًمح  'JZأم؛١ س أنئرا © م:ترة فق أئظ أتي أن آوه 

[.٩٩.  ٩٨. ٩٧]الأ،راف: ألثؤززه 1ومنلم 

هنىحو أاتإذرد<. ينم نق ي6 آلئث ينمق قن ذثي ■جئ ؤوت\ ت تعالى ينال )٢( 
[.٣٠٠٣٤]١^٠: ه أنتن يعمق 

تتالسط[ الطيب أبو وتال )٣( 

جسبي ومر حلمي احب ولاأمحكرم دهمربي حيس اجب أٌإني 
زالوام[؛يهجو الجعدي اانابا'ان وتال )٤( 

الأالمظاك نمموا لعترأوك منهم وأث ال-اخل—ن او لو 

منك.إلأ لك صوو م اف كث لرجل: ّ وقالت )٠( 
[.١٣٣. ١٣٢لاكّماء: يجآه يأتم آندؤ ثلثرن. تا تحار: وتال )٦( 

الإجابة

السامعين.نفوس ني المص لتمرير الإنذار معرض قي بالتكرار إطناب الأية ر )١( 

منميت ^١^؛:، تعالى؛ نوله أولهما مرصعين: في بالتذييل إطناب الأية في )٢( 
دنيثهثنن ^مل تعالى: نوله والثاني المثل، مجرى يجر لم تذييل هذا و، 

المثل•فمى جار ومر ،^ ٢٧٤١

اوهوبن.كر الثعلرالأول أولهمافي موضعين: في بالاحتراص إطناب البيت في )٣( 
جينُ•*دعو؛ي بذكر الثاني الشهلر في وثانيهما كرم*، بي 

اسمبين معترصة منهم® اوأنت جملة: جاءت كل بالاعتراض، إطناب البيت في )٤( 
الخاطب.ذم إر للإسراع وحبرها إن 



تدعوهفإنها له، العدو مجرى تجرى الإنسان نفس لأن يالاحتراس، إطناب هنا )٥( 

توبمه■ما إلى 

أبهملما توصح واليتين الأنعام ذكر فإن الإيهام، يعد لإيضاح يا إطناب الأية في )٦( 
تعلموزو.ءيما ت قوله في ذلك نيل 

تمرينات

الأنة:الأمثلة من مثل كل في من الغرض وصح 
]الشل[؛الحمامة فأراء يعص تال )١( 

^٣١،١والخلق القفل هناك ئناك ندى والن>ول الالعز عدن مإلى 
]المط[:ولديها ترثي أءرايث4 ونالت )٢( 

الصالفلعنهما سهلي كالدرتين ا همذين لالنئي بأص من ا ي
اليومفلرفي ونلربي ممعي ا همذين لالبنيي أحز من ا ي

]الدام[:معك في ^٤، بن ءمنو وتال )٣( 
انييهلا لمهلميلكم نكون ٥ د نهبن عمرو ثة جتمباي 

القويالكريم.التلع الجزل؛ والخلق الموصلوالمقلم، والموئل؛ ومركزْ' موطه معدلالمز؛  ٢١)
ونحوها.الخما من الملقة وهي ث.فلة؛ جمع وال.ث.فلايا ث.فلايا، تْلاير اكد،ف؛ تشثلى )٢( 
المر.ق: 'م)٣( 
التيالخلقة وهوصاحب وأشرافهم، فرسانهم رمحن الجاهلين في الشعراء فحول وهومحن جاهلي، شاعر )٤( 

فاصببا•.بمحم هى •ألا أولها؛ 
ي-اتاولأن أراد وفد والخزلة، الشرف، في يدانيه من الناس في يرى لا عنيار.أ جبارآ وكان الحيرة، مللث، هر )٥( 

الاالئ،وصرب، سيفا فجرد مموم بن عمرو قلب في الحمية فثاريت، لأمه، وصينه أمه باتخاذ كلثوم بن عمرو 
فقتاله.

حد.محانكون أن تْلخع كيف يقول؛ الخدم، واشلين؛ أتيال، وجمعه؛ الأعفلم، المللثه دون ^، ٧١المل؛ )٦( 
عزناءس تعلم محا على الأمراء س علينا وليت، لن 



انويزدريوثاْ الا نبيع يعلد نهن بع—٠—رو ة ئيٌثأي ب
.٦[.ْ ]ض: ثءه أم ع  ٤١م© أم ع ؤ؛ن ممار: نال )٤( 

الإجابة

المينىليؤكد الخ ٠ الفضل هناك »هاك قال: حث البيت هدا ني الشاعر كزز )١( 
آ^^■الذهن قي ؤلسبته إليه قصد الدي 

الولدين.ض. على الجنع يإظهار اكصر هنا الكرار من الغرض )٢( 
فيالمعنى ولتقرير والتوبيخ، التقرح من الكلام تضمنه ما لتوءليل. هنا التكرار )٣( 

السالع.نفس 

السامعين.نفوس في وتقريره المعي لوكيد أيضا هنا الكرار )٤( 

الأتية:الأمثلة في وفائدته الامحراض مواٍلن ين 
تالنسرح[;الأحق بن العباس قال )١( 

أدبمن عيس الفي لي فما م نولا وم ظلا مبجر هالذا م نإن 
:]١^١>[  ٢٣٢١اكح أبو وقال )٢( 

ساء؛يحمد لم داف وأئى وم ياخ بص م كريالحمد إذا 
]>_[:عروة أحاْ يذكر الهذلإلْ، خراش أبو وقال )٣( 

الضيم.احتمال عر صرنا تلة من تحلم ما 'ٌر وتحتترنا فا الوشاة تطيع كيف آ يقول ا ١ ر 
امرأة.اسم ت ظلوم )٢( 
نماتبخارى إر انتقل ثم ديوانها، كتابة ولي رقد مجتاز( رترب بت إر تب ا وكاتبه عصره ثاعر )٣( 

شعر.ديوان وله -(، ٠٤ ٠٠)سثة فيها 

زمنسره ومن مساثه، في إليه أماء يومه صياح في إنسانا صر فإذا ل، حا على يدوم لا قلب الدير إن ت يقول )٤( 
أزمان.ساءته 

مميرشتخ دعر اسلم نخصرم، شام رئتاكهم، المرب، لوسان وهوس عديل، بمي أحل م؛ بن خويلد هو رْا 
اخرمابمه،دخراش ، ■*،-١٠دكان بومحثن، 



لملجعلث و نرزء وذل_اش لاما عروة عد بأراه ون مئ
جملاميم ا يصري ولكي همهد؛ اب نتأني ئحنبي فلا 
]الئريع[يدرارآ، ْا كل بأني موف أن نثه بتمرء اللم فبم واعلأن 

الإجابة

أنالامحراض بهذا الشاعر قضي وقد وجوابه؛ الشرط بين معترفة م* اولأ جملة )١( 
محبوبته.وبين ينه والتهاؤغ الهجر هذا ومع بمدر ألا اللأّ دعاء إلى ائع ب

منوالغرض والجواب؛ الشرط جملتي بين أيضا معترضة ذاك® ®وأنى جملة )٢( 
البعيدمن وأته بالإساءة، داتما مولمر الزمان أن على التنثيه إلى الإسراع هنا الاعتراض 

منه.شكاية لا معيد ونت بالإنسان يمر أن جدا 

علمت®،الو بقوله؛ وموصوفها المنة بين الأول البيت في الشاعر اعترض )٣( 
لأنوذللت، ه، نففي تأثيره وشدة المصاب عغلم على التسيه هنا الاعتراض من والغرض 

فيواعترض نفي، في تأثيره وعخليم ميلغه علمتا لو تقديره؛ محذوفا ®علمتا* مفعول 
نؤعإلى المخاؤلبة تنبيه إلى ليّايع المداء بجملة ني والمإليه ني المبين الأحير الشهلر 
ني.المثفمنه الذي الحكم 

العلمفضل على لمه الشاعر بها أتى وند اعتراضية؛ ينفحه* المرء افعلم جملة )٤( 
للأتان.نقعه وعظيم 

©
الأتية:الأمثلة هن هثال كل في ونوعه التذيل مواطن محن 
زالطؤيل[:ابنه في الخليفة بمني تمام أبو ئال ، ١١

ب.تكوى لا الأوى م الجمل: انمم )١( 

رييناحر، ؤإن محالة لا المقدورآت إن ت يقول محدوق، الثان وضمير الثقيلة، من مخفقة البيت، في ان )٢( 
للأمر.وتسهيل تالية هدا 



وت-وللمأا؛المجي يندى ترى ند لما إيه غمؤ*نين الير أمنم 
موردالث حوض على بمل آدم لأنة نن مإلأ انك اِإ حم

]الضل[:ابنه رثاء ني المهدي ين إيرامم لقال )٢( 
وبنثزمان الوأحداث راي ميرة وجداري ير عدارأ بدئ ي

بعضمن أكرم القوم منايا فعض نائلي أث فكن مننولأ أف فإن ( ٣١
[.١٧: ١٣]أتفوه إلا قيتأ ؤئق َةئأ نا جمثهم )؛(نالتعالى: 

الإجابة

منإلا ابك امحل نوله: في أولهما موصعتن: ش باكذمحل إطناب الثاني المن في ر١آ 
المبحوض على *لكذ فوله؛ في والثاني المثل، ىمى بمم لم تذييل لهذا آدم* ملالة 
المفهومالمعنى يؤكد النطرين من كلأ لأن وذلك المثل؛ مجرى جار تدمحل وهدا مورد* 

الطفلأن يفيد ذلك فإن ؤيولو* الصبي تغدي ثرى قد لما رانه الأول: البيت في قوله من 
للموت.يولد 

المثل،مجرى حار تذييل وهن.ا ثنوب* الزمان *وأحداث قول: الندييل موطن ، ٢١
قبله.عما ومستغن يمعناْ مستقل كلام لأنه 

المثل؛مجرى جار وهو للأول، تديل المت، في الثاني الشطر )٣( 
يماجزتهم ؤد;لك لقول: 'ل.ييل [ ١٧لّبأ: اتلإئ4 إلا ههآ ^؛٠^٠ تعالى: فوك )٤( 

وهلالمعنى: إذ قبله، عما معناْ في تغن م غير لأنه الثل مجرى جار غير هو وه 
الكفور؟إلا ذكرناه الذي الجزاء ذلك نجازي 

0
الأنة:الأمثل ني يه الإتيان وسبب الاحتراس مواطن ين 
]الهلؤيل[:المديح في ا الجرار؛ الحسين أبو قال )١( 

إلاتغذى دلا يولد لا والصبي حي، كل سل الموت فإن المومنتن، أمر يا تصبر يتول؛ تصبر، تعرت )١( 
للموت.امتمدادآ 

-(.٠٦٧٢)سنة ومات ^ ٦٠)١ منة ولد المصرية، الروح حقة شعره في تظهر رمق، مصري شاعر )٢( 





•يأتي فتما ٠، والغرض لإطناب ا مراسر بين 
ألمتنزش وتق آلئرائ> ذى نبهبا نألاصنن يأمر آثت ^إل تعالى! )ا(ةال 

•٩[.]1^: وائ-يه نأأن،ءقر 

[.٢٣٨]\وقوأ: \إوتزبه إلمتلوو ألثثلر؛ت عق أيضا؛ وقال )٢( 

الشامونال )٣( 

ريهيممر؛ الغي بإل ألا غي بلجت " ١٠والأدداف الرزق في والنعي 
jUi]؛!؛*!،ألنرت>ه يوم ما ^;١^٠ تآ تم . أليي يزم ما أدرطى ؤوت\ تعالى؛ ونال )٤( 

١٨.  ١٧

بمومح-ا.ا ألئث-اب ممد أتيكم أقمن ينثوو ءاس؛، ^SZ ^ ١٤١١٠تعالى! وقال )٥( 
[.٣٩.٣٨: ٣١ألنءره ^ ئ أ'محث نإن تشع %Q ألتزآ سْ إثا 

[.٣٢لالصس: محوره عير ثى تثاء همج حسك ؤ، يلف تعالى! وقال )٦( 

]الطؤيل[!الحماسي وقال )٧( 

عغلممليا إن اي-ميبا؟ ونوعربه ا اقواشتيوبدآ أمجنا 

لكريمإل هذا ل ثملى عد؛ هعذ ين رامدامتغ رأ اموإ0 

وتاومار)٨( 

[.١٢•: لط،<آلفلده قمؤ ؤ اد.ممث هل بمادم ^اJ آلقتطنن إليؤ ؤمسوس 

•ابنه رثاء في المهدي بن إبرامم وقال )٩( 

ذو-بثنك أحرت محان بمأيي الم علنبمي ندمت ؤإل ؤإي—ي 
•ه . بمثمحيت ما ولهم محئنم آثقت ف يخ؛شا ؤ )•ا(قالتعالى! 





الخطابقبول إلى المخاطب استمالة غايدته أيضا؛ بالتكرار هنا الإطناب )٥( 
الإرشادإر والأسماع 

أنموهم ب؛ثا»ه ؤًُج تعالى• قوله فإن بالاحتراس، إط-اب الكريمة الأية في )٦( 
الإيهامعذا لدفع موءا غر امن موله؛ فآتى أصابها، سوء أو لمرض ذلك يكون 

منأنواع على تدل وكلها متقاربة الكلمات معاني فإن تكرار، الأول المت في )٧( 
ذا*إة نوله: وفي آلامه، إظهار التكرار هذا من الشاعر وغرض والشقاء؛ المذاب 

لطولواسمها إف الثاني المن، في الشاعر كرر وتد المثل، مجرى جار غير تذييل لعفليم* 
القمل.

آلقتلزهإئه ؤمموس ت تعالى فقوله الإبهام، بعد الإيضاح هتا الإطناب طريق )٨( 
الخاطب،يدرك أن ذللث، ومزية ؛ءاو0، جاء الذي بالكلام فمل مجمل كلام [ ١٢•ه؛ طل 

عفلماوقعا لهذا فإن موضحة، والأحرى مهمة إحداهما مختلفتين صورتين في المعنى 
الموم،•مح،

الاعتراضمن الشاعر و>ض شعلريه، من كل في بالاعتراض إياب المت، في )٩( 
ولاوْ.إلى سبق الموت أن على التحسر إظهار ها 

نزيهإلى ارعت للمالكلام، أناء في معترضة الكريمة الأية في اّبحانها جمالة ( ١٠)
شأنه.حل المولى 

المفهومالمعتى توكيد وفائدته المثل، مجرى الجاري بالتذييل إطناب البيت ؛ي ( ١١)
النفس•ش وتقريره السابق الكلام من 

للإبهامليضاح [ ١٠٤صران؛ زآل ألسلإه عيب ينهون ألمحي ؤذحث>أ • تحالمح، توله ، ١٢)
المعنىإيراد ها الإبهام بعل. الإيضاح وفائدة أل؛وه، إثر ؤد•ءون فوله• فير يق الذي 

المامع.نفس في أوقع ذك لكون ؤإيماحا إبهاما مختلفتين صورتين( في 
لجنذهوسغئؤأه وقنفمأ تعالى! قوله فإن بالتكرار، إطناب الأية في ( ١٣)

الئفو.ش الترغيب، ها التكرار من والغرض مترادفة، معانيها ثلايثا 



^^|لإياب

ألقس^إق • تّالى نوله فإن المثل، مجرى الجاري بالتذيثل اطناب الأية في ( ١٤)
السامة.الجملة من المفهوم للمعنى موكل. ألنؤءه لأمارة 

القملطول التكرار ^ا إلى والداعي *رأت® حمالة بتكرار إطناب الأية ني ١( )٥ 
ونما.ربملآ باحرْ الكلام أول ربعي إلى والقصد 

تالبلاغية العيوب من لأتية ا الأبيات ،ي تراه ما بين 

لالءاويل[تأبونواس نال )١( 

حابسنرحل البوم ه لا ؤبوما النونا ويوما بوما هبا ثأنم
]!_[;دار وصف في ازبغة ونال )٣( 

ّابعالخام وذا أعوام لثة ا نهلعرفا لهات آيتغ تثن
لاداو؛د[:العتامية أبو ونال )٤( 

ومان باو يع<ءاض م رحو،ب ن بيد عمواف ات م
البيأوحسع_خاقال ماعثأبايني عيتج أبكيان اعثمأباي

الإجابة

لمانيةبها أنمنا إننا ت يقول أن يريد نواس أبا فان مفيد، غير تكرار البيت هذا فى )١( 

يورثلم إذا والتكرار منه، نصي. ولا نبه غرض لا معيبا تكرارا أيوماُ كلمة فكرر أيام 
لأبيوالعجب، والعي، خف، الس صربا كان طلاوة، المعنى يكسب، ولم حلاوة اللفغل 
الغضعجيبة أبيات 4ع الفاحش العي على الدال المخيف، المن، هال.ا بمثل يأتي نواس 
الت،.هدا تتقد.م 

لأنهالثاني، اكلر ر حمة إلها انحاف ثم الأول، الشطر ش ثلاثة مها عّ أيام، ئانا اهاهرا أنهم ير0و )١( 
احرى.أيام حمسة ت أي حاص، الرحيل يوم له يرما الأولى الأيام الثلاثة بعد أننا إنا ت يقول 

أيام.أربعة بها أتاموا إنهم يقول' أن يريد نواس أبا أن الساثرء *رالمثل ني )٢( 



خيب

فتهانعر الدار هذه آثار رأيت ت يمول أنه ترى ألا معيب، تطويل الست، هذا في )٢( 
إلىهدا غرض، لغير مطرلأ مفككا به وأتى العدد لمقل فحل أعوام، سعة بها وعهدي 

وركته.الأسالوب، صعق 

معناهمافإن ذللث،، لهم وحق البيتين، بهيين البارد للشعر الأدب، أهل يمثل )٣( 
والبيتفيه، جاء الذي للقم مونحع ولا معناه فى صعيمإ الأول فالثيتح مبدول، سخيف، 

فيمحادأ مكررأ وحدته اللففل إلى نفوت ؤإذا النناح1رتج، في العامة يقوله بما شبيه الثاني 
فائدة.غير 

©
اؤيامأحدهما في يكون إنئاتلثج من أسلوبين في صعه ثم الأتي الموجز الكلام تدبر 
محناه;على زاواو\ الأحر وفي لمعناْ، 

قدرتهبقدر وحفه منلثه، قربه بقدر الثه من واستحي ، ، ii^ai؛الناس فعقل بعدت أما 
عاليالث،.

الإجابة

)أ(الساواة

شديدأافه س حياؤك وليكن لغيرك، صالحة ةل.وه ومسرتلتج ، UJupفي فلتكن بعدت أما 
،؛عليلاقتداره عظم يقدر عفليما منه خوفك وليكن منلثؤ، فربه بقدر 

الإطناب،)بج( 

-الهوى نرفإ من وعضملثج اطه رعاك - فكن ، للن، مت، فد بمما شيء من يكن مهما 
شديد- اطه وفقلن، - وكن صيرتلئج، وحن عمللثج في ؛لث، ون يأنللناس صالحة .وة نال

بهلوموس ما يعلم بلثج الاتصال عظيم منلثه، القرب، شديد فإنه اطه، من الاستحياء 
فإنهشديدأ، وحوقلن، عنليما منه حدرك وليكن ١^^٠، حبل س إليلث، أقري، وهو نفسلتج، 

أحصاها.إلا كبيرة ولا صغيرة يغادر لا المحال، شديد البأس عقلتم - فدرته لت، ج- 



©
مختلفة،بأمثلة مض الإطاب؟ من صربأ الاتصال لكمال نمل به مثال كل لكن لماذا 

مثال.كل ني الإطاب مع وين 

بعدالعام بذكر للإطتاب، وآخرين العام، بعد الخاص بذكر للإطتاب مثالين هات، )١( 
مثال.كل في الكلام تضمنها الش الزيادة فائدة وين الخاص، 

المثالين.في فائدته وين للاعتراض، مثالين هات )٢( 

واستوف،مثال، كل في منه غرصلثج وبين المحن، لتكرار أمثلة أربعة هات )٣( 
عرفها.اش الكرار أ>اض 

مجرىيجر لم الذي للتذمحل وآخرين المثل، مجرى الجاري للتذمحل مئالثن، هات )٤، 
المثل.

للاحتراس.مثالين هات )٥( 

الإجابة

:ثلاثة الاتصال لكمال الفصل مواضع أن ذك في اف 
ومثالهبالتاJييل، الإطاب؛، هو وهذا للأولى، توكيدأ الثانية الجملة تكون أن الأول؛ 

:الثاعر نوله 

لالسط[أمل بلا الدنيا أصحن، ئزكثني ه أوملمئا يئلي ج—ودك يق م ل
بعدبالإيضاح الإْلناب، هو وهذا للأولى، بيانا الثانية الجملة تكون أن الثاني؛ 

تعالى:قوله ومثاله الإبهام، 

[.١٢•]د: ه بل لا ومض آلئلد قم_م عل أدممث مز بمادم ئال آلقيلذ إؤو 
بعدالخاص بذكر الإطناب، هو وهذا الأولى، ص بدلا الثانية تكون أن ؛ الثالث، 

تتعالى توله ومثاله العام، 

[.١٣٣. ١٣٢ويمنه بآتءِ اندؤ تلرق. تا 



المامبمد الخاص ذكر الإطاب )أ( 
الأصهاتي.الفرج لأبي ءالأغاني، وكتاب انعربي الأدب كب انأ )١( 
الجيزة.وأعرام ممر  jljlزرت )٢( 

بشأنه،والتنويه الخاص رفعت على التجيه المتئدمن المثالين من كل في الزيادة فائدة 
ه.ينفممل آحر جنس فكأنه 

الخاصبمد العام ذكر الإطناب )ب( 

•الرائدين والخلفاء بكر أبي تايخ اقرأ ( ١ ) 
ونائية[ ٨٤ء-مران: زآل دي4-مه من وأشنحى وعيش موتى وو ت تعالى مال )٢( 
ومرةوحده، مرة ت مرتين بذكره يالخاص العناية مع الشمول إفادة المثالين في الزيادة 
العام.تحت ءناأ،رحا 

)٢(اجابت 

لال2لرأول[يانيا )وحاشاه( فيها ما كل يزى مجرم، احتقار الدنيا ويحتقن )١( 

الصحة.لك بجث أن )سحانه( اش آال )٢( 

فيداحلأ ليس المدوح أن عر الخيه إر الإمراع الأول الخال في الاعتراض ئئدة 
والتقديس.التنزيه الثار الخال في وفائدته الكلام، عموم 

٣(ر )جابت 

المهمل.سباق المهمل، ميعاف، )١( 

السامع.نفس في المعنى وتقرير الإذار لتآكيي. هنا التكرار 
القلب.يئحانة  oUالكد، قلية مات )٢( 

الخزن.ؤإفلهار للتمر هتا التكرار 

منالرغم لعلى طاعهم وتاين أجناسهم اختلاف على — أسفاه وا — الناس رأيت )٣( 



العلمأهل يحترمون مما أكثر المال أهل يحترمون رأيتهم تهذيبهم، وحن معاريهم كمال 
والفضل.

وثيقاربطا بآحره الكلام أول وربعل القمل طول *رأيتهمُ الجملة تكرار إلى الداعي 
محكما.

تؤمله.ما تتل عليه وثابر عملكأ ش وادأب واجتهد جد ر؛، 

عليه.والحث، العمل ني للترغتب محتا التكرار 

را(ا.جادت

المثلمجرى الجاري التذمحل رأ، 
المهرب(التجال ثنث،)أي على نلمه لا أحأ بمئق وك ا ١ ر 
]اكلؤيل[مشاربه( ئمفو الناس روأي ٠^>؛، الفدى على مرارأ ئئرب لم اث إذا  ٢٢)

المثلمجرى يجر لم الل•ى التذييل رب، 
[.٣٤]الأن-اء: أان؛إاتونه ئهتر مت آيئ؛،U؛o دنمث ين ذم جتا ؤرما ت تعالى تال  ٢١)

المجدون.إلا يكافأ وهل جده، على عليأ كافأت )٢( 

ه(ر اجابة 

]الكامل[;عتره قال )١( 

أطنملم إذا تي نخالنلنمح إئيي فعلب بما لي مهيب، أث
لالكا،ل[:انمد ين ظرت وقال )٢( 

هصنوليمه ثب_ي__ع الصوب ا يهمنعير ارك ليلنفى 
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الكلاملأئ بم اشاليعلم 

فياساني عم أم 
اهلأمبلاغع 

اثنين؛أمرين ني المعاني علم مباحث لك نلخمى أن المافة الدراسة بعد هنا ستطيع 

فيها،يقال التي والمواطن المامعين لحال الكلام  aAiaAوجوب لك يبين أته ت الأول 
نيه،قيل الذي المقام يلائم حتى صررته كانت كيفما بليغا يكون لا القول أن ؤيريك 

مقال.عقام لكل ت العرب تال ونديمأ ' علته ألقي الذي الما•ع حال ؤيتاصب 
المامعحال حب على توكيل، بغير يلقى وتد علمتا، كما أحيانا الخبر يؤكد ففد 

رسمعما نثور داع بلا الأصل هدا ومناهضه أوإنكار. تردد أو الخبر بمضمون جهل من 
1ليىبعثهم حنن الملام عليه عيي رمل شأن في تعالى قوله إلى انفلر البلاغة• تواعد من 

أنطاكية:أهل 

سئاةكدؤما أت؛ن ايثر أزتلآ إذ أمثرث. ه إي أكوية آمنت تلا لثم 
آئثِإن _• ين أليني آننل وما ذكا نثر دلا أمم ثآ ^٢ ١٥. اوئر إنا مئايإ مالي 

^٤^١إلإؤ % نقلا ^١ ^■ ١٠و ه ه 

:فقالواالخبر؛®انء. بتأكيد اكتفوا الأولى المرة في إنكارهم أحئوا حين الرمل فإن 
إلإؤإئا تنلث : قالواوجحودهم إنكارهم نزايد فلما م>تأرقه، إلإع ؤلنا 

واللام.ؤإن بالقسم فأكدوا لثرتلوزه، 

الماسأ؛ي إلى ركب ، ١^^^١ أن روى اللغة، أعل غير على الد.ءادق هذه ئخفى وقد 

عندعموله والمتوكل، رالمعتمم للمأعرن معاصرأ كان العرب، فلسوف إسحاق ين يعقوب أبويوسف هو ١( 
النجوم،وعلم الأعداد، وطياتع والهندسة، والمنعلق، والحساب، والفلسفة، الطب، غي يؤع سامية، منزلة 

أرمطو.حذو تأليفه ش وحذا عيره، فيلسوف المسلمين في وليس نغ 





غيرهبىرو\و* ني فإنه نواس، أبو النؤع لهدا الأمثلة حير ومن شعره، ينشدها التي والطيقة 
ووصفه.موائحه فى 

فارسمالك إلى يكب أن أراد U فإنه الني.، من كان بما الأصل هدا واعض 
فقال؛وأوضحها الألفافل أسهل احتار 

بافوآمن الهدى اتبع من على سلام فارس، عنليم كرى إلى اف رسول محمد *من 
حثاكان محن ليندر كاية الخلق إلى اف رسول أنا فإني افه، بدعاية وأدعوك ورسوله، 

عليان|اا.المجوس فإثم أبث فإن لم، تفأسلم الكافرين، على القول ؤيحق 
المادربالجزل وأتى الألفاخل فحم الجدل دومة صاحت، أكدر إلى يكتب، أن أراد وحنن 

فقال؛

لتاإن والأصنام، الأنداد وحلع الإسلام إلى أحاب، حين لأكيدر النه رسول محمد ااس 
والملاح،، والحلقه١٦الأرضرْآ وأغفال واشانيل؛آ واتوررم س الئاحارا، 

ثعدولا ا >ّارحتك-مأ ثغدل لا المعمور، من ، والمعين١٨الخورص من الفامنه ولكم 
عليكمالزكاة، وتودون لوقتها الصلاة تقيمرن النبايتح، عليكم يحعلت ولا ١، فارددكم١ 

وميثاءه،لاا/افه عهد ؛دللت، 

وانمران.المدينة أسوار عن الخارجة البارز؛ الفا١م٠ الخلة ت الخل( )_ الضاحية ( ١) 
ادخلاراذبفىالأرض•الل؛ ٢٢)
تزرع■لم اض الخراب الألم، • ايود  ٢٣)

الجهولة.الأرض ومي: ج،عنتنى، المعام: رإ( 
نها.نمارء أر لا الأراضاش الأرض: أغفال )٥( 
صانا.اسمح نم5ولالأم:الخلقة )٦( 
•اللينة مور بيا وأطاق انمارة نر داحلأ كان محا الخل: مر الماعنة )٧( 

الكبر•الذب الماء دبلرت الأرض، وجه ش الجاري الماء ت المص  ٢٨)
•تريده مرعى عن تمرق لا ماشيتهم أن يريد الماشية، السارحة: مارحتكم. لعدل لا )٩( 

لتعب•ممها _■ غترما إر فائدتكم تضم لا ت يتول، المريقة، ض الزان،.؛ الفاردة: ناريتكم: تعل- لا ١( )• 
([.٢٩•. )ل/بمهآ الكبرى•: راستات سدنر اينر )،،(زاحرجه 



^^؛؛كلأم

إيجازمن القاتل فيه يتصرف فيما أيضا الحال لمقتفى الكلام مهلايقة وتكون 
وعلىالسامع حال حسب على ذلك كل مواسه، وللإءلناب مواحلته، فللإيجاز ت ؤإطناب 
المكابرأو والغبي الإيجاز، له بحن اللمحة تكفيه الذي فالذكى القول؛ مواض مقتفى 
والإسهاب.الإءلناب ح٠لابه عند يجمل 

الإيجاز،كل أوجز والأعراب الخرب حاطب إذا رأيته الكريم القرآن تأملت، ؤإذا 
اسهبعنهم أوحكي إسرانل بنمح، خاطب ^١ والوحي، الإشارة مخرج الكلام وأخرج 

قأش يؤن ين دمى ١^٠٥ ؤء تعالى: نول مكة أمل به حاطب، فمما وأفب،، 
٢صلبفتنك مثه ثثقدة لا سكا ألاJدثاب بمثم وإن لم آنقعؤأ دثرِ لبثا، محتمأ 

ثأتتلأون4.
يرونكانوا المدينة يهود لأن معلول، وهومهب، إلا إسرائيل لبنى حهلا؛ا ئجد وقلما 
القرآنيكون وفد والخال، المكابرة في الحد فتجاوزوا كتاب وأهل علم أهل أشهم 

حكاهما الرأي لهدا ؤيثؤهو إليهم، الحديث، في فأطنب، المقول نمار منزلة نزلهم الكريم 
أسفارهم.في بما معرفهم مقدار وعن عتهم 

ذللثج،غير إلى والخاب والتعزية والاعتذار كالنكر فيها، يحض مواطن وللإيجاز 

الأمورمن أمر مح، والخطابة والقصص فريفض بين والصلح كالتهتثة مواضع وللإشاب 
اللوون.^ه في الفصل القود السليم وللذوق الخامة، 

صمناالكلام ض يستفاد ما دراسة فهو ت العاني علم فيه يبحث، الذي الثاني الأمر أمحا 
معنىإليلئ، يودي قد ولكنه معنى وصعه بأصل يقيد الكلام أن يريلثا فإنه القرائن، بمعونة 
يفيدنل. الخبر إن لك،؛ فيقول غيها، قيل التي، الحال إليه وترمد السياق ض يفهم جديدأ 

النفي،يفيد ند والاستفهام الدعاع، يفيد قد والنهي التعجيز، يفيد قد والأمر التحسر، 
الكتاب.هن.ا في مفصلا رأيته مما ذللئ، غير إلى 

للمكرموكدأ غير يلقى وقد ، لخاليموكدأ يلقى قد الخض إن لك؛ ؤيقول 
الكلام.ءلاهر يقتضيه عما الخروج من التكلم أراده بدح، بلاغي لغرض الجاحد، 



إلىيتجه كأن شتى، مناحي الأديب فيه ينحو ند القصر أن إلى المعانى علم ليرشدك 
لالوام؛ا:المقاتل فيقول المالغة، فى رغه الإضافي القمر 

احالمبر يانبثه سهذ ذيلم حلسوى ا يالدنا وم
المشاتمؤيقول 

بعميأحم يوم عن نمس ئا نهدهطال ه ليلإلا الدهر هل 

[١٩]الرصل: ألآثشأ،ه< آوزأ بمو ؤإج : تحار كقوله التعرص، القصر مراس س يكون وند 
تعريضولكنها معناها، خناهر المامعون يعلم أن الكريمة الأية من الغرض ليي إذ 

له.عقل لا من حكم في عليهم الهوى وغلة عنائهم لفرط وأنهم بالمشركين 

وتشتهالمعنى تقرير أنواعه بعض في الفصل أغراض من أن إر المعار علم ؤيهديك 
وشبهه.الاتصال لكمال الفصل في كما الم.ع، ذهن في 

بلاغةفي الأثر من المعاني للم ما بيان في مفثعا الموجزة الكلمة هذه في ولمل 
تأليفهالحسن طريق من له يرمم وما أماليب، من الأدب في الناشئ به يمد وما الكلام، 
فيها.تمال الي والمواطن الأحوال واخيار 

C• '0'؛؛0؛ 







اباساللففلت: انحنات رل0ْ الديع علم 

الجناس)١( 
الإمثلهء

[.٥٥: ٢٧]؛سثأء،ؤه عؤن لؤأ ما ألثجبمؤث بمني ألثاعع ئمم تحار• قال  ٢١)
]الطؤيل[;نحى اصمه صغير رثاء قي الشاعر وتال )٢( 

نسليه ناف ر أمرد ى إلبكن للم ا بم؛جيحيى ئبئه دّ
•١[.- ٩ لالض،>نى: ه نتن ئلأ ألتيو وأنا مهن. »لأ أكن ؤةنا تعار؛ ينال  ٢٣)

ا،لالكاُو[:القارص ابن )،(وتال 
وم:سفنممإبمءآ'رئ امعزلوم اك هناق فنغلا 
تالكامل[ ]مجزوء صخرأ أخاها فيها رثي تصيد؛ من الخنساء ونالت، )٥( 

بميالجوى ثن ٤ ا اثنم اء البكإل 
موص:يخاف مارون عن حكايه تعار وتال )٦( 

[.٩٤]د: ه يل إني بمي بن مثن ثمل ئا ؤ-ءثاق 
البحث:

فيونتاكلها الأخرى إحداهما تجانس كالمتن مثال كل في تجن. السائقة الأمثلة تأمل 
حناصا.يمي الوجه هلءا على الكلام ؤليراد المعي، في اختلاف مع اللففل 

ديوانولع القامرت، يي ومولدء حماة، من أصله المتموفن، أنعر مرشد، بن يلي بن صر حمص ابو م ]١، 
تزار.معروف وترء -( ٠٦٣٢)ط بمصر لتوم، شعر' 

د•ُئنم،أ المل' امح،تجمعمحدمي ، ٢١
مماكالمالؤع .ر الصاريلي مما ومر الترايب،، تعت، التي الأصلاع الجوانح الوحل.، وثل.ة الحرتع الجوى )٣( 

حانحأ.والواحاوة; الغلهر، يالي 





سباس

ي[:انمرى أبوالعلاء قال )٢( 

اانإنالدهر عمن لبرث فلا به بلاد أ انانيرق غلذ نم ل
وغالالبمتي]اسمدب[:)٣( 

أمماأن عجب ولا هت نندى ا يابك تكهت ن

]الوافر[:بمدح وتال )٥( 
امهنئالبيئة ا اهنرأيور أمقت اتالدولة سنب 
اموحام سكمنف فلم وحام ام سني بحني وط 

]الكامل[;ثواص أبو وتال )٦( 
يع؛ربيع ربوالنضل نقل والوغى الاحنيم إذا —اس ع—؛ عناس 

الإجابة

الحياة،من فعل منهما تالأولى ويءحتىُ *يحنا كلمتي في منا التام الجناس راآ 
طإ.والثانية 
المرةفي فمعناها البت،، في مرتين المكررة ازا •إنكلمة في هنا التام الجناس )٢( 
المن.سواد في تزى الذي المثال الثانية في ومعناها بتيآدم، أحد الأولى 
النهم،من فالأولى مرتض، المن، في المكررة *فهت، كلمة في هنا الجناس )٣( 
الييام.ص والثانية 

الثاني،البيت، س الأول الشملر فيآحر وحام* *صام فوله• بين هنا التام الجناس )٤( 
أيضا،البيت، هذا آحر في وحام* *صام ت ونوله اللام، عليه نوح أولاد مجن ولدان وهما 
الئمووالحماية.س وهما 

واد.الر يرى الذي المثال، الين: إل ؤانإلم، يلجأ ت يلاذ؛* ، ١١
انتغلمت.ت ائقت )٢( 

مالموصل محا، ولي الحديث،، رجال من قاض الأنماري، الغضل بن ■ماص مو المن أدل في ماس ، ٣١
وتجهم.كلح إذا وجهه عس من مبالغت صيغة الثانية عباس وكلمة —(، ٠١٨٦)منة بها وتوفي الرشيد عهد 

والرئة.الشرق، الثاني والنمل الأمتن، رنير ثم الرشيد ونير يونس بن الريع بن النمل مر الأول والمضل 
والما،.الخما الثاني والربح العامي، نمور الونير يونى بن الربح مو الأول والربع 





الإجابة

تؤيعفي الكلمتين لاختلاف تام غير وهر وأساا ارأمر، كلمتي في هنا الجناس )١( 
الحروف.

نؤعفي الكلمتين لاختلاف تام غير وهو رينأول٠ ُننهول كلمتي في هنا الجناس )٢، 
الحروف.

عددفي الكلمتين لأخلاق تام غير وهو ونعالم،ا *عالم كلتي في هنا الجناس )٣( 
الحروف.

الثاني،آحر في واصنابة® الأول البيت، آحر في ارصابة، كلمتي في هتا الجناس )٤( 
منهما.الأول الحرف شكل في الكلمين لأخلاق تام غير وهو 

ترسفي الكلمتين لأحلاف تام غير وهو وال؛ل.را، *الترد كلمض في هنا الجناس )٥( 
وشكلها.الحروف 

©
مثال:كل في نوعه وين يأتي فما الجناس مواضع بجن 

!]الخفيف[ قصيدة •طغ في البحتري نال ( ١ ) 
أمِلشاكمناثالمشافيم تلاق من ات فلما هل 
ص{:الرئء في اuبuن وقال )٢( 

والصفائحالممما بين الثدى جيبي نلواهعا وهمزم حرم ثن الك يي
وةالالحرىلالواما:)٣( 

ئمولُراح في المزن وب وصشمال ربح في روض النييم 

القبور.بها وتقف الوور بها يلط رناق حجارة والصغ١تحت صفاة، الواحدة الحجارة، ت الصما )١( 
الخمرواشول: الخمر، والراح: البيهاء، الحابة ومي ج<عنرنأ، والنرزت المعير، نزول الصوب: )٢( 

ممدوحه.أحلاق يازلك، البحري بمف، الشمال، يح تمحها 



الحريري:)أ(وئل 

الأعادي.أرض في الأيادي أغرمن ولا ذما؛يأا،، يخفر من زمامي أعطي لا 
الخل•جري الغر يالى الثل، جري الستر ش لهم وقال؛ رم، 

لالسمءتالحري قال راُ، 
عاذلاكث إن وسرمبعدآعلهن عاذرأ كث إن بدأمهى منشف 

]المسط[:تمام أبو وقال )٧( 
؛تن_،أوالاك سئالجلاء نونهى مفي المحابمب مود لا الصفائح بيض 
تعالى:وقال )٨( 

[.٧٥: yU]َقم نيما للي سر أمح؛بجا ي، ئمبجى َقتم يما وذم 
واللام:الصلاة عليه وقال )٩( 

الخيرار؛،.هعقودبواصيها #الخيل 

]الضيل[:ه 'ابن بن حان وقال ١( )٠ 
ادلُْ،والفناشا بيه بجاننمل ب ام مز تى موكنا 

)اا(وئالأ؛وتماملالضل[:
نواص-.س<قواخس اف يأمبيحول م عواصعواصن أيد من مدون ي

.١^٧؛ بركوب الئنتأ'لأ ^1؛< لا ( ١٢)
عهدي.يقص ذمامي: يخفر )١( 
حده.السيف! ومس الكتب، ١لصحاتف! وسود اليوف، عن كناية الصمانح! ييفى )٢( 
الفرح.ثدة المرح! )٣( 
•ها[ عمر اين عن الشيخان رواه ]والحديث الرأس• مقدم ور ناصتة، جمع الواصي• )٤( 
الخيل[.ومن الاس من الطاتفة ور قتلة جمع تواله٠ابل• الرٌح* ور قناة، جمع • القنا )٠( 
وحماه،حفظه إذا عصمه! من وعواصم! العصا، أو يالسيف صربه عاصية، جمع عواصت )٦( 

قلعه.إذا : قصبه من : وقوامحب حكم، إذا عليه؛ قضى من وقواض 
الحثلر.بالفتحتين! والعنر أوله، شيء كل وعرة غرة، جمع بالضم الئررت )٧( 



الإجابة

غيرجناس البحتري بيت ني وشاف® ®شاك وكلمتي وتلاق®، *تلاق كلمتي بين )١( 
حروفهما.من حرف قي كلمتن م لاختلاف تام 

محاوهو وعزم®، رحزم كلمتي بين الأول، موضعين: ني جناس المابنة ست، ني )٢( 
®الصفاكلمتي بين والثاني منهما، كل من الأولر الحرف ني الكلمتين لاختلاف تام غير 

الحروف.عدد ش الكلمتين لاختلاف أيضا تام غير وهو والصفائح®، 

بينوالثاني وراح*' "ينح كلمتي بين الأول *وضين■' م، جنام، الهت في رم 
فيكلمتين كل لاختلاف تام غير الوضعين من كل في والجناس وشمول* ®نمال كلمي 

الشكل•ومح، الحروف نوع 

والثانيوذنامي®، ®زمامي كلمتي بين الأول موصعيزت في جناس القول هذا في رم 
كللاختلاف تام غير الوضعين من كل في والخاص والأعادي®، ®الأيادي كلمتي بين 

حروفهما.من حرف في كلمتن 

والميل**المير كلمتي بين الأول موصعين: ني تام غير جناس القول هذا في رم( 
فيالأخير الحرف اختلاف تمامه عدم في جب، والوالخيل®، ®الخير كلمتي بين والثاني 

كلمتين.كل 

منحرف في الكلمتين لاختلاف تام غير جناس ومبعدأ® ®معدآ كلمتي بين )٦( 
وعاذلا®.*عاذرأ الكلمتين بين وكدللث، حروفهما، 

لاختلافتام، غير جناس تمام أبي ست، في والمححاتف،® *المفاتح كلمتي بين )٧( 
الحروف.ترتيب، ش اعلمتين 

وذللث،وئمزحون®، ®ثفرحون الكلمتين بين تام غير جناس الكريمة الأية في )٨( 
حروفهما.ص حرف في لاختلافهما 

لاختلافوذلالثا والخير*، *الخيل كلمتي بين تام غير جناس الشريف، الحديث، في )٩( 
منهما.كل س الأخير الحرف في املمتين 



الكلمتينلاختلاف تام، غير جناس حان بيت ني والقنايلء كلمتي بين ١( )٠ 
الحروف.عدد فى 

اعواصكلمتي بين أولهما ت مرصعين في تام غير جناس ام تأبي بت ني ١( )١ 
الجناستمام عدم في والسا ونواصباا، انواض كلمتي بين والثاني ا وعراصم 

الحروفج.عدد ني كلمتتن كل اختلاف 

الأولالحرف شكل في لاختلافهما تام غير حناس واانرراا ءالعور كلمتي بين ( ١٢)
سكل،نهما.

نييفلهر ألا وراع التام، لغير ومثالتنآخرين التام، للجناس إنناتك س مثالين هان، 
أثرلككلفج.كلأملتؤ 

الإجابة

الخامللخاس 

 )١( U كمالال؛ا.كماللئ، سرقت إلى انس و
تكفئي.يوم إلى تكفيني الشأ الزاهد: يقول )٢( 

الخام.لغير 

الهلأم.آلام الكلام لوقع يكون ند )١( 
٠مثة.نمن، ننزة رئ، )٢( 

0
]الطرل[:فه الذي الجناس نهمع وبين تمام أبي نول اشرح 

مانغموهي الأقوام في ارم مغحفومه يدعى م—ع-نوف كالأر م ول

الخيمة.ومو مغنم، جمع والمغانم^ اداؤء، يلزم ما ومحوت ^٢، جمع المغارمت ؛١( 



الإجابة

ؤينزدماله من يبذل أن صاحبه تكلف لأناس يغلهر فيما نإنه الجود، أمر ءجس_ا )أ( 

مال،من أنفى ما أنحعاف نبي الجود محذا جزاء ولكن عرم، كأنه حش البائض إرادة على 
المرة،وجميل الأحدوثة حن س وراءه يترك لما لصاحبه ومغنم ربح الحقيقة ثي نهو 
الحاجة.بها ونعد.ت الفقر عليها سهيا أن يعد القوس إحياء في الأر من له يكون ولما 

منحرف ني لأخلاقهما تام غير جناس البيت، في ومغانم* *مغارم كلمتي بض )ب( 
حروفهما.

0  00



^^^|لأياس

)آ(الأش1س
|إإمتلةٍ

الأصمهاتيأا،تالمؤمن عد تال )١( 
تث_حصلآ،نيهبنوم نؤ-ئتنم راتما والأمار الجيوش كثرة العللمة مى  ilil'jLjلا 

الأبمانأ.

،لالكال[:اثلك١٣ساء ابن وتال )٢( 
ارهمُ؛دالى1ثءنفسي ارناحع أنا دارهم عن تنانلأ فك وحلموا 

الأدلمؤأْمر[:أبوجمر وتال )٣( 
شاثرضم هانأوطني ادان> نثلا 

خض•بخلق اص نال•حالق ينهم ب■مثا بث ا م^١ 
الحث:

والعبارةالكريم، القرآن من مأحوذتان الأولين المثالين ني الأيواس محن اللتان العبارتان 
أوالشاعرالكاتب صمن وتد الشريف، الحديث، من الثالث، المثال في قوسين بين التي 

هدامن وغرصه ، أوالحليح، القرآن من بأنها يصؤح أن غير من الشريفة الأثار هده كلامه 
كلامهبين الصالة إحكام في مهارته عن يكشف وأن نوة، نوتها من تعين يأن التضمين 
يغيرقد المقتبس أن رأيت، تأملت، ؤإذا اقتباسا، مي يالنؤع وهدا أحده، الدي والكلام 

.٥٤مثدى نج ، ٠٥٠^الأية: إذ الثاني، كالمثال يقتبنها التي الأثار في قليلا 

الزعخثرى.بها عمالة منت كلى رنه الذم،• •اطاق يدر؛ كتاب وله عتصوف مشهور اديب )١( 
تتلرف.لا وجعل عينته فع إذا ؛ بمر• نغص ت يقال )٢( 
ومبممر، الشعراء مجالس في العند واصعلة وكان الشلأء، الرؤصاء من كان اه، ب العيد القاصي عو )٣( 

-(.٠٠٦ )٨ صتة بالقاهرة رتوش شعر، ديوان وله المشارفة، من فيها وأحال الموشحات محن اصتكثر من أول 
ةتاوهائا.بنيف:)٤( 
مباحثاتالخعلمب بن اكين ان يمع له وحرت والنثر، النغلم ثني في أحاد الإدراك، قوي أديب )٥( 

-(.٠٧٧٢سنة)نحو وتوفي شعر، ديوان وله ومراسلأت، 
بالإحسان.يلحفل ت أي الوطن عريب يرعى ، ٦١



;0_\

آوالحديثامم القرآن س تجأ أواضر اثر كمين الاكائ: )٩٦( 
النمثسالأم م بخر أن ؤبجوز منهما، أقن عش دلالة غير من ١^٥٥-، 

قللا.

نْمينات

والكلامكلامه بين الصلة إ-صكام ني البليغ اتي حن يأتي مما اقتباس كل في بين 
Iالمقتس 

أنير؛د أجدات الاونيأ فإنما ييض، أن قل  ٢٢١الفاحم، ١١٠١٧اغتم )١( 
رمالا:عر الرد في اكاصور،، القاضي وكب )٢( 
وأعادعلئا، مكانا ورفعه ،، نجتارويربه فشكره، الكريم الكتاب الخادم على ورد 

عياراّ،.الكتر مى بلغ وين الشباب عصر عليه 
وتالفىحمامال؛اجل:)٣( 
مثصأجنحة *أولي صارت ،  ١١٤١٠^بها نيثلت فإذا الملائكة، من تكون أن كادت وقد 
•ورباع* وثلاث 

الأّود.التاحم: )٢( الأذن. ير U الرأس شم سفلم القوي: )١( 
سقط.سمغزت )٣( 

فيالخاطر دسرءة اشتهر وقد مقربيه، ومن الدين صلاح اللطان وزراء من كان الكتاب، أثمه من كاتب )٤( 
بعدمجاء من قيها حاكاه الغاصلية، بالطريقة تعرف والتوؤية اضع عمادها الآكتاية ؛ي طريقة وله الإنشاء، 

م(.٥٩٦)ستة بالقاهرة وتوش يعقلان، ولد الأدباء، من 
مناجيا.جعله ت طا تريه ومعص سار•، الذي التجئ! )٥( 
وولى'كير إذا ٠ الش؛ح متا محصدر ٠ محا )٦( 
الرماتل.امحاقها في علقت الرقاع: بها نيطت )٧( 



^^لأتٍييى

الظاءرل١،:عد الدين لنحي كتاب ومن )٤( 
ممود0اا.وجوههم اش على كذبوا الذين بها ءيرى الش سيوفه محمن الدولة عدمت لا 

الصاحبلآ؛لسل[:وقال )٠( 

السواءنقبله هجران المن أ ابحننه رأينا د وفالود 
ا®ءاوستالميول"ولا ااا ؛نارحوالهطل با هغوادبسمثت وفد 

وننمالوي رنأ برعه نظنائلأ ٌرأى و ليل خبرب )٦( 

ريع[]ال٠ توعدون لما هيهات اهيهات ه ميلمن ثنر الفي تطمعوا لا 
الإجابة

جعللأنه قبله، بالكلام اتصاله وحن للأنتباس التمهيد ني الكاتب أحاد )١( 
أبيعثم الشباب، أيام الخيرات استباق على المن، من كلامه في قدمه لما سبيا الاثتثاس 

فيالحسن أنواع من وعذا وننص«، ءالفاحم هما صدين ين كلامه في وجمع السجع في 
الكلام.

فيه،نيلت، الن.ى الموضع محن الأيات حول أمه المثال ط! في البالغ تأئي حن )٢( 
الرسالةشأن في التحدُث، هو حديد موضع إلى اللام، عليهم الأنبياء يعص وصف وهو 
بسجعنيته ثم بديعا، سكا الانتقال هدا ننك وفد الأمراء، بعض من إليه وصاJتا التي 
للتكلف.أمر فيه لى لهليف سهل 

حمامتشبه أن أراد وقد الملأمن، وصف في الكاتب اقتبسها التي الأنت أصل )٣( 

ولدانمر، ذلل؛، الدراؤين؛ي محاب م يرامته يبمتاز الماللئ،، دولا المقدمن»ي الكاب اعفلم من كان )١( 
-(.٠٦٩٢)ّة •آأم(ومفى )0 

الظاهر[.عبد ين اف عيد الدين محني واسمه• الظاهر، عيد ابن انه توالصوابت 
الديلمي،بويه بن الدولة مؤيد استوزر• وتديرأ، وفضلا علما الدهر نوادر من فكان الأدب، عليه غلب ونير )٢، 

•)ْخمآم( -نة وتوم( الإنشاء، في الإبداع عة وتوثيعاتي رفيق، عدب وشعره 
يقول•وسلأنه، المطر تتاح والهنلل؛ غادية، جمع صباحا، نتشا المحب والماديت صال، المعلن! نح )٣( 

متتاع.بمطر صحبه جاءت 



سلأياس

رمالةيحمل الفريقين وكلأ أحنحة، له الفريقين فكلا بينهما، لمشابهة بالملائكة الزاجل 
الكاتبأن الاقتباس هدا في الحز ووجه حمل؛ ما أمين الفريقثن وكلأ الأرض، إلى 

بالبال.الخهلور بعيد غريبا تشبيها فيه عقد 

واسودادسيوفه بيمي هما صدين بين جمع الكاتب أن هتا الاقتباس في الحز وجه )٤( 
وصفإلى القيامة يوم المزمنين غير حال وصف من الشريفة الأية حول ثم أعدائه، وجوه 
المؤمنينغير وجوه واد فمتهما، كل في مختلفا واد السبب كان ؤإن الممدؤح، أعداء 

والخذلان.الخيبة عن كناية الأعداء وجوه وسواد والأسف، الحرة عن كناية 

وألاقومه حوالي المطر يسقط. أن ه النبي من دعاء الشريف الحديث أصل )٥( 
تمهيدألذلك، ومهد والمدوي، الهجران مثلر إلى وحوله الشاعر واقتبسه فوقهم، يسقهل 
علىالصدود ماء ئم، وأنها وتتكاثف تتج،ع الهجر سحائسا رأى إنه - يقول فهو حنا 

شيء.منه تصيبه وألا حوله المهلر س النؤع هدا يجعل أن النه فدعا المحبين، 
غيرحديث، وهو ، موصوعها من الشريفة الأية ثمل أنه هنا الثلخ تأتي حن )٦( 

بخيل؛الشحوصف إلى والحساب، والحشر البعث، من يأسهم على يدل الذي المؤمنين 
الإغراقمنتهى هوا أن سك، ولا القبور، أصحاب ص الكفار يأس منه ميئوس ءْلاءْ وأن 

الذم.في 

ؤإحكامه:الاقتباس إجادة مع الأتية الكريمة الأياُت، انتبى 

[.١٣]\بو\ت: قله أف هد آْفنثئ ؤا0 )١( 
[.٤٣لظ>: إلا التئ الثت نجث و )٢( 

نشوزه.ث• ءن ون؛نثرن يموك، ثز )٣( 

[.١٤]فاطر: حيره مثل ِتئك )٤( 

•١[.]الحجرات: ه إ-ءوء آلتو؛بموي، ؤءثا 



ألأ£ضع؛

الإجابة

اضعند \ؤتض إى والأجداد، الأصول بكرم الفخر ودعوا الاحان، نى تتاموا )١( 

بأهلي.إلأ الثمإ المكن بمحتق ولا لختله، أشراكا لأخته تتم، حقود رب، )٢( 

الجهالافتخر ؤإذا والعمة، البلاء نمير والجاهل الأمة، هاو0 سراج العالم )٣( 
نعاامول.لا والوين تعلمون الدين يستوي نل فقل• يكنزون، الاذ*ى بالمال 

خيررأى ما وصرر غريبة، وعاداُت، كثيرة، بلادأ رحلته فى بطرؤلة ابن وصم، ( ٤ ) 

■حمر•جو' نجتك دلا تصوير، 

بقيةيبته لمم أست، بكارثة إسلامي بلد رمي فإذا رابهلة، يضارعها لا الدين رابعلة )٥( 
إحوء.اامؤمنودا فإئما ءج_،، ولا الإسلام، بلاد 

)؛(
العنايةمجع الأتية الشريفة الأحاديث، من حديثا مجتها كل في تقتبس عباراينؤ صغ 
:وضعهابحن 

صدنة.معروف، كل _ ١ 

•عتا مما خاصنع تستحي لم إذا . ٢ 

الماطالظلم .٣ 

من ٢٣٢٨ت ملم واحرحه ه4، جابر حديث من  ٦٠٢١ت البخاري احرجه فقد الأول الحديث ]أمحا )١( 
*ظلئع حديقة حديث 

ؤأبم>الدري مسعود ايي حديث عن  ٣٤٨٣ت البخاري، ءصحح في فهو الثا)يا الحديث راما 
هصر ابن حديث عن  ٦٥٧٧ومسالم: ، ٢٤٤٧الخاري: محي فهو الثالث، الحدث و\ط 
أ؛يحديث مجن  ٦٧٠٨منم؛ ومحي ها، عاسة حديث ُن  ٣٣٣٦البخاري: محي فهو الراح الحديث وأما 

ه[.هريرة 





السجع)٣( 
ايأك:

٢.ثلما٠١ ثنسكأ وأغط حلما، تنفهأ أعط ^^ ١٠ت ه ن1ل - ١ 
ئنطاقنا فإئك أنك، ئد كث إف اللهم يز؛ت الذهب؛-ابنه أعرابي وتال - ٢ 

ءاس.

 Tغما.نلك ؤإذا أغال■مميى، ؤإذا زغدذقى، إذا لغث ا

الحث،:

الحرففي محيض فقرتتن من مركا مهما كلأ وجدت، الأولين المثالين تأملت، إذا 
الحرففي متماثلتين ففرض من أكثر من مركا وجل-ته الثالث، المثال تآملتؤ ؤإذا الأحير، 

ممن الأحيرة الكلمة ونمى ،• مجعال الكلام من النؤع هذا مى ؤيأيضا، الأحير 
للونم،.النثر في دائمأ الفاصلة وسكن فاصلة، فقرة 

التركيب،،رصين كان إذا إلا المحع يحسس ولا فقره، تساويتخ ما ال»ع وأفضل 
الأمثلة.في رأيت، كما فانية، غير في التكرار من حاليا الكلم،، من سليما 

:0_

ساوت،ما وأفصله الأحيرص، الحرف في الفاصكن ثواقى اثح: ٧( 

ه[•مريرة ابي حل.يث من  ٢٣٣٦لم: وم، ١٤٤٢البخاري:]آخرج، )١( 
هدرت.إذا الحمامة ؛سعجع له نبيها )٢( 
]الميهل[الطيب: ايي كقول الشعر قي يجيء رند التتر، موطنه الم؛ع )٣( 

■تحج}،م والبحر شغل قي دالمر دجل ض والردم جذل س قنعن 



|وجعن؛

نهمينات

0
تحسنه وجوه وومحح الأتية، الأمثاله في البع ين 

)ا(تاله:

.فلم١١ مكت أو نعتم، حيرأ قال عبدا الله ارحم 
وقال)٢( 

\}حروب^سبب والئجاج القلوب، صدأ الحمد 
الخررى:وقال،)٣( 

الأ-محءلارلمباتحام الأ-محْنار، ارشاع 
ايالغاءتبعض وقال )٤( 

وثيابه.يزنه لا بادابه، الأناف 

تفأ سأل لرجل اءرا؛ي ينال )٥( 
أوارتحلبندم، فأقم ميسور، غير ورجل معمور، غير وفناء ممعلور، ء؛ر بواد ثزلتا 

يعدم.

)أ(وقالامابي;

افارحم ت بلفظ رفعه انس ص الديلس ورواه مرسلا. عمران أبي بن حالي عن المارك بن الد همد ]رواه )١( 
ذبمأ[,اوصكت فغنم تكلم امرأ 

العالم؛ي عصر• واحد وكان وعمالها، الثعالب جلود حياؤلة إر نب والثعالمي النسابرري، منصور ابو هو )٢( 
-(.٠٤٢٩وتوشستة)وشعر*جثي، وايتيمةاليمرا، ١^^٠ ء؛ته ضنها ولهتاليم،كثيرة، والأدب، 

الخصوئ.م اكمادي المحاج: )٣( 
يكونإنما الإنسان تدر ارتفاع يقول. الهلاك، على الإشراف أيضا؛ والخعلر ومتزكه، تدر• الرجل. حطر )٤( 

والمهالك.المخاوف باقتحام 



مثور،لأؤ عله ،منثور، و^،١٣كأنها فالأرص ،، ^،١٢حلفه ثم وسميل١،، باكينا 
منمحال العباد، وأهلكت، البلاد، ذجزد>ت،لْ، حماد، جور؛، بما جراد، غيوم أتتنا ثم 

المأكول،.بالضعيف الأكول القوي يهللث، 

الإجابة

الأحيرالحرف، ؛ي اتحال.تا من مركب، لأنه مجؤع، كلام الشريف الحديث، )١( 
التركيب،رصين حاء لأنه شول هنا والسجع ونلم* *عنم الكلمتين من كل مح، الميم وهو 

فائدة.غير قى التكرار من حاليا التكالف، من سليما 

منكل في الباء وهو الأخير الحرف في متحدتين فقرتين من مؤلفة ^١^؛، ١١عبارة ( ٢١
اوينهنا السجع حن ووجه السجع، بابإ من فهي والحروب،® *القلوبخ الكلمتين 

التلكلم،.من وحلوه الأسلوب، وفوه الفقرتين 

بابس يهمح، الأمر المترف مح، متحدتتن فقرتين من مؤلفة أيما المتريري مارة ، ٣١
التكلم،من حاليا ولمجيثه الهلول، في الفقرتين لتساوى الجع فيها حن ؤإنما السجع، 

جناص،•من فيه ما حن *ع 

التكلف.محن وبعده فقرتيه اوي نهنا المع جمال ( ٤١

الأخير،الحرف في متأءال.ْ الأولى الثلأيث، الفقر فإن السبع، من؛اب، هنا الكلام ( ٥١
هناالسجع فكب الحز ووجه أيضا، الأخير الحرف في متحدتان الأخيرتين والفقرتين 

التكلف.من وحلوْ نمره ساوي 

منكثير على واثتمال والطول، النصر في نفرم اتفاق هنا السجع جمال )٦( 
التعمل.مجن وحلو سهولة في الرائعة الشتهات 

يالشات.الأرض يسم لأنه الأول الريع ٌطر ' الرسثي 
المطراكاز.اووتي: )أ(
ألوان.ذر الثياب من مع الرئي* ، ٣١
يه.يحمد ما وم ضل، جمع المناجل؛ ( ٤١

•مداء.قاحلة جعلتها البلايا جردت )٥( 



^سسِسسانم^تِالأفظيِاب^

بعلا آحر بناء وابنها حلها ثم مها، ال؛ع جمال وبين الآنة، الرسالة إنرأ )١( 
تمرض إلى الرومي ابن ي ب، 

وندووجه عليك، العافية بيد وءسح بدوائك، داءك وتلمي شمائك، في اض أذل 
لمثويتك.مضاعمة لدنوبك، ماحّه علثك وجل إليك، السلامة 

حلهثم - وجهه اف كرم طاليا أبي بن علي إلى نجا مما لهو - بأني ما تفهم رأ، 
مجوعا؛آحر بتاء وابنه 

حال،على تآمتها ولا .I \ذد؛وو الدنيا شك على وحف اء، ومصباح كل ني اف اتق 
إلىالأهواء بك صمت مكروهه، مخافة تحب مما كثير عن الث، نفثريع لم إن أتلث، واعلم 

الضرر.من كثير 

الإجابة

١١^١)

التكرارمن وحلوه التكلف،، عن وبعده فقره، اوي نهنا السّجع فى الجمال وجه )١( 
التعبير.وسلاسة الأسلوب نوة إلى هذا فانية، غير فى 

الذيالدواء لك، يهيئ وأن عالتاكر، من السلامة في للت، يأذن أن تعالى اف أدعو )٢( 
الألأممن تقاسيه فيما يجعل وأن والعافية، الصحة للت، يهب أن وأرجوْ الداء، يحم 
واللام.والثواب، للأجر وتكثيرا والأنام للذنوب تكفيرأ 

٢(ر إجابة 

بحال،منها تنخيع ولا العرور، الال.نيا شئج على ، وحفوالبكور، العثية في اطه اتق 
لمإن أنلته واعلم أذاك، فيه كان إذا هواك، فيه مما كثيرأ واجتنب، للزوال، مصيرها فإن 

والثماء.البؤس أحضان في الأهواء، بلتظ رمت، معل، 



^ث1عامحطخالأفظغ؛ىع

©
السبب:ولصح يأتي ما النرسل من أم المسمع أمن ين 

الخلافة:في رغته أنلهر وكان لأحيه هثامر١، كتب 
لواهييعلي إنك ولعمري مماني، وا>اتهلاؤك حياتي، اسقاك بلغني فقد بعد، أمجا 

عنك.بلغني ما منلثا، استوجيتا وما الكمج، أجيم الجناح، 

الإجابة

الحرنحفي متحدتان منه الأوليان فالفقرتان مرسل، ويعفه مجؤع يعفه الكلام ط؛ 
الوطفي الأتان الفقر-ان أما الأخيرتان، النقرتان وكن.لأثج الجع، بابج من فهما الأخير 
الحرفجفي متفقتين تا قليالكم،® أجيم الجناح لواهي تعدي إنك ®ولعمري وهما 

الارسل.الكلام من فهما الأخير، 

0

بتيملوك من أحل حزانة ش يجتهع لم ما المال من حزائته قي اجتمع الشام، ر الأموية الدولة ملوك أحد ( ١١
>-(.١٢٥)ستة رتوش أمية، 
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^^؛ييسة

وراق؟،راااالاض صحتكو0 أكدا لي ال ثي المامفي بي ونوب 
]الخفق[!الجرار الحسين أبو وقال )٣( 

الآداا__ا؟وأهجن اظأ فجغ عش ا مالجزارة أسين لا كيف 
الكلأبا؛أرجو كث الشعر وبني يزجي كلاب الارت صا هرب

؛لكامل[!]مجزوء الذمي الدين بدر وقال )٤( 
راجوهصدا ث ثأبليح اصنخل بقا رف

راأ"آُهذح_سال الى نن رددثفدمعه ؛ ptاك وان
]IJ_[:وتال )٥( 

 Lأطو؟ف يكندا إذا ي لنل فه ي اذلع

حلويام وكلمونت ل كي بمرب

]الزل[:وتال )٦( 

اهيإلالقبح مه نشت موتا ارهجأنونث اض وري
اهيعلورق الويمت أن عد بالمحى ى نما أورائهمن نل—ال

؛الكامل[ ]مجزوء الفلريف الشاب وقال )٧( 

دسثنئالامحى زيالين با مر دهالروب حت، امث

جنننالورد الزوروصه ثغ لا معهاجتا؛وأن

ةويقوكته شورد الل لأل رت كانا هنكل

(CA  الكامل[!]مجزوء الحثامي الدين محير وقال
رمدان م لاكعى لعح بالمدد لنجع جودوا 

الكب.أر ازرق باح الوراق معاني من )١( 
مجازأكامانس.بالكلاب يراد ند )٢( 
زجر•بمض *صدرئفربنير يكون ان الهر ساتي ُن رٌآا 
الكتاب.أمقل خي الأصم كناية وص التونح من يكون ند ووقت الحمامة، دس ورقاء جمع الورق• را، 





خبميييت

الذهنإلى متبادر قريب أحوهما معنيين، لها فإن  ٠١الوراق  ١٠كلمة في هنا \ذتورو* )٢( 
يعيدوالثاني ®صحاف®، كلمة من سبقه ما الذهن إلى تبادرْ ومبي، الورق، باح وهمو 
ظلفي ومتر0 عنه وري أل يعد الشاعر أراده الذي المعنى هو وهذا الشاعر، اسم وهو 

القرب.المعتى 

الذهنإلى متبادر نرب، أحدهما معتتتن، لها فإن ®الكلاب® كلمة في هنا التوينة )٣( 
؛ن.كرله التمهيد الل.هن إلى المعنى هن.ا تبادر ومببإ الحيوان، مجن المعروفة الفصيلة وهو 

الشاعر.إليه فصد الذي المعنى هو وهذا الناس، لثام وهو بعيد والثاني الجرارة، 

يكالمةله التمهيد يدليل الزجر، القريب، فمعناها ®نهرا® كلمة في هنا التورJة )٤( 
المعنىهو وهن.ا المعروف، الذب الماء مجرى البعيد ومعناه ، ارددتهء وكالمة أسائل* 

الثساعر.إليه نصد الذي 

وهوالمرارة من مأخوذة أنها أحبهم.ا معنيين، لها فإن ®مث® كلمة في هنا \ذثذد>ة )٥( 
هووهن.ا المرور من مأخوذة أنها والثاني ، *نحلو* يكلمة مقايالتها يدليل القرب المعنى 
الشاعر.يريده الل١ى البعيد المعنى 

التوقعمن مأخوذة أنها أحدهما معنيين، لها فإن اوثعن،* كلمة في هنا التورية )٦( 
بدليلالن.هن إلى المتبادر القرب المعنى هو وهن.ا الكتاب، أسفل في الاسم كتابة وهو 

وهذاالغناء، يمعنى التوقع س مأخوذة أنها والثاني أوراقها*، *طالمت، يقوله؛ له التمهيد 
الشاعر.أرائه وقد البعيد هوالمعنى 

يذكرله التمهيد بدليل الشوك واحي. الغرب فمعناها ®شوكة* كلمة في هنا التويية )٧( 
أرائهالن>ى المعنى هو وهذا واليهلرة، الهلان الالبعيد ومعناها والورد، والرياض الزهر 

الشاعر.

يدليلالليل، بلل1خر من يضل ما القريب فحناها *الندى* كلمة في هنا التورية )٨( 
الشاعر.أرائه هوالذي و٠ذ١ا الجود البعيد ومعناها والوقؤع، والتغريد الطير بذكر له التمهيد 
الذهنإلى متبادر قرست، الأول، معنيين، لها فإن ®الصدى* كلمة في هنا التورية )٩( 



وهومايعيد والثاني رأروي'، كلمة من سبقه ما الذهن إلى تبادرْ ومحبب الظمأ، وهو 
•الساعر يريده اكى ظو وه^ا ، صوتل يمل يجيمف 

الرائحة،الساء1عة وهو تريب أحدهما معنتتن، لها فإن رالذكية* كالمة في التويية ( ١٠)
الشاعر.إليه نمد الذي هو وهذا اشلنة، وهو بعيد والثاني 

الذصإلى المبادر القرين، سائ كلمة»الصدى* في الخال هذا في التوينة ( ١١)
لهالتمهد الذهن إلى تبادرْ بب، وّالهمزة، يسهلت الصدأ وأصله يد، الحل.وسح هو 

المقصود.المعتى هو وهذا انملثن، البعيد ومعناها ®مبرئ* بذكر 

ب:مثال في لفظ كل فاسمممل ممى، من أكثر الأتية الألفاظ من لكل 
،.الثمون١٤عمارآ،. الثصور. الراحة. حكى. ،. الجدر

الإجابة

خدك.على تممي ولا فاسع شريفا كنت إذا )١( 

أنيتي.فحكي الحمام ناخ فقد أنا أما نجوه، نصه يقص ءري_ا كل )٢( 

الراحة.نخل وعرف، متاهمي زالت، لقيتلث، حين ( )٠٢

القصور؟من شيثا رأيت، فهل المصريين، آىر مجن كثيرأ صاهل-ت )٤( 

عفا.فما الزمان عليه غوا مصريا أثرآ رأيت، )٥( 

قضى.قو فوحدبناه الحاكم إلى نختصم ذهبتا )٦( 

الجفون.تسترها ولم سيوفهم مهرت، اءل.اتهم مجن حل.ر على كانوا )^١( 

الأم.ائو ار الأب ل أر الحظ الئ.: )١( 
أثره.زال ت النزل وعفا صفح، سمات )٢( 
حكم.نفى: )٣( 
السوق.اغهاد او العتون أغطا الجفون: )٤( 



)r(
كوونبمثال مثل تخالفه؟ شي؛ أي وفي التام، الجناس التورiة ثوافق شيء أي في 

التام•الجناس إلى حوله ثم 

الإجابة

فيوتخالفه معنيان، لها بكلمة يتحقق منهما كلأ أن في التام الجناس التونية توافق )أ( 
أمور.حملة 

بمعنىتعاد ثم بمعنى مرة فتازكر مرتض، الكلمة تكرار س فيه بد لا الجناس أن • أولها 
الكلمة.قكنر فلا التوينة في أما آحر، 

فأحدالتورية في أما واJءال، القرب حيث س سواء الجناس في المعنيين أن ت ثانيها 
حفى.يعيد وثانيهما الذهن، إلى متبادر تريب، المعنيين 

المراد.هو المعنيين فأحد التونية فى أما الجناس، فى مرادان المعنيين أن ت ثالثها 

محاتلا.دمعي وكان فخامحلبتها الأءللأل، رؤية حيرتي • التويية في تقول رب( 
ساتل.بدمع اتل ص الأٍللأل على وقم، كم الجناس: في وتقول 

الأتية:العبارايت، في التويية كلمة تضع أن تتهلح هل 
وحمغبُت،ب..الربيع على الرياضر حزن اشتد رام 
الك؛ابإذا.لأ.س أبلغ التام )٢( 
ودمعي...نحلوا يوم حانهم فلبي )٣( 

الإجابة

الأرض.عيون وحمدُت، الربح على الرياض حزن اشتد )١( 
نجع.إذا المحاب ص أبلغ الحمام )٢( 
جاري•ودمعي رحلوا، يوم جارهم نلي )٣( 



بيعي؛*

لادرع[ت ijjyi\حلاوة من ب ما وين ، العيوزأ طسب دانيال ابن نول اشرح 
محلذلأسإم هتفوامض الورى في فتي جمّ ص لى انّا ب
اس؟نالين أعن مياحدْ انه نإندرهم مص اد حا م

الإجابة

أنهافاعلم ومال رزق من علي ئدر ما وملغ صناعتي تعرف أن أردت إذا ت يقول )أ( 
أنيكسادها يان ني ؤيكفيك فتيلا، تغني ولا رزنا تدر لا بائرة، وتجارة كاسدة، صت\ءة 

ولاعيونهم، مجن آحدْ كاني حش مهم الرغم على إلا درهما الناس من بها أستخلص لا 
العيون*طثإ صناعش فإن عجب 

معنيين،الجمالة لهده فإن الناس' أعين من ار1حد0 ؛ نوله ففي فيه التورية أما ربؤ( 
وست،العيون، لعلاج أجرأ الدرهم بأحد أنه ومحو الذهن، إلى منجادر قريب أحدهما 

منالدرهم يأحد أنه وهو بعيد والثاني حرفته، عن الكلام من سبق ما الذهن إلى تبادره 
إحفائه.في احتال ولكنه للشاعر المراد المعنى هو وهذا منعمين، مكرهين الناس 

للكحلدلكن له ولكن الم.ب، رالكت العذب والنم الحلو الفلم صاحب اJوصلي، الدين ئص هو ( ١١
—(.٠٧ ١٠)ستة ؛ممر مات الفتوح، باب داخل 



|لياقي؛

_(r)
اإإ>ثاة؛

[.١٨]الكهف: ، رمد^١١يخز أنمتايثأ ت تعالى نال )١( 
نانمت،ص.بمن نايرة همن النال »مح )آ(وةالهلأ،: 

١[.٨• لاوا»: ه أممي يى متخزن وثُ أتاّن مى ءؤم_نغدون ; تعالى وقال )٣( 
[؛JjjiaJl]الثموءل وقال )٤( 

نمول؛جيى نول البنكروف ولا نولهم الناس ء-ليى شئنا إن دينكن 
الحث:

فالمثالوصده، شيء على مشتملا منها كلأ وحدت المتقدأمة، الأمثلة تأملت إدا 
الكلمين:على مشتمل الثاني والخال و»رنود»، أأماظا» اوكلمتين: على مشتمل الأول 

ورانائمات*.ااسارة« 

إيجابيأحدهما واطء مائة من فعلين على مشتمل منهما فكل الأحيران الخالان أما 
بينالجمع مى ؤيصدين، صارا لب والالإيجاب في وياحتلأفهما محليي، والأحر 
يدعىالأولين الخالين في أنه غير ، lilji»وأشباهها المشومة الأمثلة في وصده الشيء 
اللب،٠.*طاق يدعى الأحيرين الخالين وفي الإيجاب® ®طاق 

\إف\ك،لة:

وقوثوعان:الكلام، وضده؛ي الشيء ين الجمع الئياذت ( )٢٧
رتالآ.إيجا،ا الضدان نه يختلف لم ما وهو؛ الإيجاب، طياى )آ( 

وتيا.الضدان ئيه اخثلمه ما • وم لب، الؤل؛اق رب، 

راني.جمع نام، ورتود• ككتف، يقظ جمع ت أيقاظا )١( 
والأدب[.اللغت أهل رواه بل حديثا، يعرف زلا )٢( 
أرصه.له سمي فاتضئ تظل وهي صاحّها ينام ماء عين المال حير أن ت يم )٣( 

يتولون.ما عليهم ينكرون فلا الناس يخثاهم بأسهم لشدة أنهم • الثاني الشعلر مض ا ٤ ١ 



الطاقاضرين: ت انحط الدحعلم 

تمربنات

•ثال:كل ني نوعه ووضح الآس؛ن، الأعثالأن في الطباق مواضع ين 
[.١٢٢]١^٢: صثث4 تق ماز ثن >آو تحار: تال )١( 
لالكا.ل[:الغرامي يصل وتال )٢( 

مخيبرأصب المشيب صجك دجل بن ملم ي—ا عجس تلا 

]|_،[:دقاوصرْ )٣( 

لتيولأِبلأ،وأ>خطلأغهزى الأحمل أن براض ُفىض 
الحريوقال )٤( 

أعلمحث بن الئوق إلى يسري المرى أعلم لا ■من بن لي يفيص 
الكديل؛،لاسل[;النشع ونال )٥( 

رئدالأشهم لم الي ُئل ؤإن غنى لي تتابع إن مالي جل هم ل

.٧[.٦ ]١^٢: النت(هأص \.p} تذ ي نتون 0 تامحر٦، لا أمس >رلمحُ 

(٣)/

امرأة.اسم ت سلص محرحم ت نلم )١، 
الم٠ين•محن اتجاق جاء محا دس الانتفاع، مض اللام دم الشرر مض عر قي )٢( 
وميعه.مصدره معرف الشوق ؤيغالبه ، سبا له يدري فلا بالماد ^؛٠ يقصى ت يتول )٣، 
اليدسمح وكان عشيرته، في وصودد ومروءة شرف له وكان أمية، بتي عهد في الإسلام شعراء من مقل شّاعر )٤( 

وجههعن اللثام حر إذا يخشى وكان ، وجها الناس أجمل كان لأته يالمقع لقب مانما ، سائلا يرد لا بماله 
الوجهمجقغ بمشي كان ولذلك العين، تصيبه أن 

عطاء.منهم لم مجالي تل ؤإن يذلأ، لهم ازددت مالأ ازددت إذا إني ت يقول والصلة، انمتاء ت ١^^٠ )٠( 
الاحرْ.أمور يعلمون لا أي؛ )٦( 
الفلا٠ر٠.الدنيا أمور يعلمون أي! )٧( 



اكياقيتيبم؛

مار:وتال )٧( 

[.٢٨٦]١^٠: آكثبتهُآ' C وعثنا َةث؛ت ئ ؤل4ا 

]الطؤيل[:عادياء بن الثنوءد وقال )٨( 

وجهودرم العسواء س يلفوء-نهم عنا الناص "جهك إن ملي 
]الكامل[:*كالب بتي يهجو الفرزدق وتال )٩( 

ا;بجول ملي ولا غدروف بلا م هإيكب ني به الإلمح 
الهذليل؛،]الطويلا:صخر أبو وقال ١( )٠ 

الأمأ>ْ ذي والا وأحيأذن والذي وأضحك أبكى والذي ا أم
الدغرأًُي_روء_هما لا منها حليلض أرى أن الوحش أحني تركتني لمد 

الخما-مئ]سل[:)اا(وئال 

ارأنثيمأن مثل اة حيي نفلأجد فلم الحياة أسبقي ناحرت 
الإجابة

لمنيه الضدين لأن الإيجاب، طباق وهو وأحسناْ،ا *ميتآ الكلمتين بين هنا الطباق )١( 
اُحاأ,طا.ختلفا

٠ص ٠ ٠  ٠٠٠

أيضا.الإيجاب طباق من وهو و®تش* الفعالين،اضحك، بين هنا الطباق )٢( 

المعاصي.س اقترض ما عقاب وعليها الطاعات، من كسبته ما تواب للقس ت أي )١( 
كالجاعل.العالم فلمس يخررك، محا الاس فالي حالما جاهلا محت إل، مول: )٢( 
الجار.بحقوق يئون لا بأنهم ؤيذمهم بأحد، الغدر يستطيعون لا صعاف بأنهم كليب بتي يذم )٣( 
ولهلهم، متعميا مروان لني موالنا وكان الأموية، الدولة شعراء من إسلامي شاعر وهو هذيل، بني أحد )٤( 

مداح.المالك عيد في 
لعدوالإحياء، والإماتة والروي الحرن ييدْ بمن أنم الهتتن* ش يقول، الخوف، والذي* أفرعه، ت راعه )٥( 

تآلفها،في مثلها أكون أن تمتيّت، مراعيها في تاتلف وهي الوحوش معها تأملته إذا حال في الحسه حعالتتي 
و١اثتاء.الوشاة من خوذ مزءءما لا آمشن منها النفض كل أدى لأني 

الأعداءيدع لأته لها، رأبمى لحياته أحفظ الإتيءام أن خرأى حياته، على إبقاء القتال عن تأنم إنه • يقول )٦( 
قتلوْ.ان مل ؤيقتلهم تنه عن 







|لط؛اق^يريت؛

إنشائك.س بمثالين اس وطاق الإيجاب طاق س لكل نتل )١( 

اللب.طاق إلى حولهما ثم الإيجاب، لعلباق مثالين عات )٢( 

الإيجاب.طاق إلى حولهما تم اللب، لطباق مثالين عات )٣( 

الإجابة

را(ا.جابت

الإيجاب*.اطاق ؤيصسبح. يخْلئ المرء )١( 

الإيجاب*.*طاق يضحلئ، والروض نكى الحاب )٢( 

اللم،*.*طاق ه. نفعيب يرى ولا الناس موب المرء يرى أن عجيب ، ر١ 

الملم،*.رطاق الملام. وقع يحتمل ولا الهام ونع الحر يحتمل )٢( 

)٢(إجابت 

القلوب.وثرى الأمار ثعمى ( ١ ) 

القلوب.نعمى ولا الأمار تعمى 

للناساوتكن٠ه لفي، الخير تجب أن الأثره )٢( 

للتاس.نمه ولا ال؛ه لفالخير تحب أن الأثرة 

)٣(اجابت 

ذكراْ.تموت! ولا العفليم الرجل يموت )١( 

.ذكراء ونحيا العفليم الرجل يموت 

اه.زحة شى ولا ثيء كل ينمى )٢( 

•اف وجه ؤنم، شيء كل يفنى 



به:الطاق نؤع وين الآتي، التت اشرح 
ال[تالكأمنهار نسي بجا يمح ليل كأنه يا ا لشبا ني ينهض والشب 

الإجابة

وحواشيه،الأسود شعره أطراف في ومري رأصه، ني انتشر قد الشيب إن I يقول )أ( 
طرفيهعند النهار ونف ليل كأنه الأموي الشعر محيا صار حتى اثناته، في يوغل وأحد 
مضيه.وصرعة بزواله يؤذن 

وكلاهماونهار( )ليل بين وطاقآحر والشباب،(، )الثيب، بين طاق البت وفي )ب( 
الإيجاب.طباق من 

الأّود.الشم محا بالباب رانراد للفرزدق، المن 





الكلاموتحرم وتحسمها، المعاني تعتقل فإنها وراءها، وجرى تكلمها إذا وأما عفوأ، 
والهولة.الملامة رونق 

امحاص0:

علىدلف، تقابل بتا نوش ثم أكثن، أو نشئن نوش أن الثماتله: )٣٧( 

نهربنات

•يأتي فتما المقابلة مواغ ين 
تقال أنه ه الحم، م، عاتشة ردت ، ١ ) 

شانه،شيء!لا من ننع ولا زانه، إلا شيء في كان ما فإنه عاسة، يا بالرفق ٠■^^، 
القرنة.صمو من حيت الجماعن كدر ت الالغاء بعض ونال، )٢( 

[.١٠٧]الأراف: آJثتثه ءثه> وتنم آلقش، ثهث تعالى؛ ونال )٣، 
لاوس؛ط[تجرير وقال )٤( 

ثمالهطز ر ثابص ومنه سميفيكم حير امثل وب
ت]الخفيف[ البحتري وقال )٥( 

اليذلزوا أغئرا انؤإذا زأ زبمعوا أذلوا حارنإذا ف
اكريف،]اب[:وقال )٦( 

تبكيزب_ال_مثاء عاذ ما مرب ا ييفجكنى ثناء البكان نظر وم

[.٢٣لالخس: ;اشئإه ث ثت.مأ  ٣Sfj نا تق ئآثزأ ؤ4محلأ تعار: وقال )٧( 

آ'ا-ا■[.لم: م]دوام ١( 



[.١٣]اسأد: \تو\ثه نيئ ين وءل؛إزم ألينه يه ؤ؛اطنث تعالى; ونال )٨( 

]|_،[:الجدي الا.غة ونال )٩( 

اادتالأغنوء يا ممه أن لى عقه صديث ننا مه نيكان فئ 

]السيط[;تمام أبو ونال ( ١٠)
يرصهاالعدل حن فاصغ دهرا يخهلها الجور لبح كال أمه يا 
أيضآلاو_ءل[:ونال ( ١١)

ننعما يالقوم يعصى اممه ؤيبتلي عثلمت ؤإن بالبلوى اش ينعم ند 
)أا(وئلتطلي:

[.٩١٠، ٨، ٧، ٦، ٠، ثثنئ4 مقثإ © التق 
1^]^[:وقال ( ١١٠)

وءد0من ول المامومخلغى اد؛ عإيز جنما ين دها ي

الإجابة

.وثائه( و)نزع وزانه( )كان ين هنا المقابلة )١( 
.صموالمرنة( و) الجماعة( )كدر بين هنا القابلة )٢( 

و)|يحرماواالطيباتا( ا الهم من واللام )ايحز؛ا بين تعالى قوله في القابلة )٠١( 
وءالخبانث!(.»ءاوهما من واعرا 

وشماله(.وشن و)قائض ؤبمسمنه( يحتر )باسط ين جرير نابل )٤( 
وذليلا(.وأعزوا النوا و)ءوعزيزأ( وأذلوا )حاربوا ين هنا المقابلة )٥( 
ؤتبكيتى(.و)الضراء ؤتضحكتى( )الزاء بين عنا المقابلة )٦( 

ؤآتاكم(.و)منحوا وفائكم( )ثأنوا بين تحار نوله ر المقابلة )^١( 
وانمواب(.ظاهره و) والرحمة( )باطنه بين عنا والمقابلة )٨( 



خيلا

والأعادي(.و)نوء وصدقه( )نسر ين النايغة نابل )٩( 

ييرصهاكوالعدل حسن و) ؤثخلها( والجور )مح ين نمام أبو قابل ( ١٠)
واشم(.و)نبلي والنلزى( )بعم ين أيضا ونابل ( ١١)

وصدقوائمي )أعطى وهي الأولى، الأربعة المعاني بجن هنا المقابلة ( ١١)؛
والمنى(.وكدب واستغنى )تخل ومي الأحثرة الأربعة والمعاني واليرى(، 

ووعده(.و)مخلف ؤإيعاده( )منجز ين هنا المقابلة ( ١١٢)

يأتي■فيما المقابلة من الهلباق مز 
•٧[.: jU_sJl]تق١تهلم نيئأثه )١( 
[.٤٤. ٤٣: ]١^٠١ه ص م نأقأ @ أع آنثف ئن س ض\و.• وتال )؛١( 
نجلمحلإ آن يبة دُن صدرأ يثي-يئ أن أثل نرد بثك •' نمالى وقال )٠١( 

[.١٢٠زالأنعام: مجاه صكنثا ء؛ثديمرم 

]!_:الق أبو وقال )٤( 

بيبمري المجح ياص وبوأنتجي لي بشمع ليل الوّواد أرويهم 
المعيرة.صاقت إذا المغفرة، واسع الكريم )٥( 

فعله.في العاقل وغضب نوله، فى الجاهل عشنر )٦( 

المعصية.ذل إلى الaلاءة عز من تخرجوا لا المتصور: وقال )٧( 

تالطوث-لءسالك حنلرت أمي نربي لفل- اء؛ نلجني؛منأن اءني ملئن )٨( 
الأمةوتال )٩( 

جنادلتشهك أ حزنعلوا ؤإن عجاجه ارا أنهلا ما مظؤان 

حجارة.تكثرن ت جنادل تثهلث ( ١١





ئبملة

آحرين.وأحر قوما الحظ فدم )١( 
والنهار.اللمل امحلاث فزذي أشاب )٢( 

الرض.ّاءه إلا الصحة نمة ائ الأنلا:مرق )٣( 

ذميمة.حياة من حير الموت )٤( 

الثر•إل وآونة الخر إر آونة ثتنغ النفس )٥( 
شيمته.المغ فإن البخيل من انملاء ترحو لا )٦( 

الض.حيلة من والفقر )تما(ئالغنى 

القابلةأمثلة )ج( 

رفيعا.الفقر وأحر وضيعا الغض قد-م ٠لالما )١( 
نهارأ.ؤنعنى ليلا، الحماس )٢(تبصر 

الشاملة.الصحة بعد الموت وأف؛ع المرض، مع الحياة أمر ما )٣( 
الأشرار.صحثة في والشث الأخار، صمة في الخير )٤( 
ب٠نعائ،٠ابتليته من بالفقر ؤيثقى عمرته؛عطائاث،، من ينعم؛الغنى )٥( 

بآحرين؟معنين منهما كل في مابل للمقابلة مثالين هات )١( 
أحرى.بثلاثة معان ثلاثة منهما كل في تقابل ليطابلة مثالين uت )٢( 

الإجابة

ا(را.جابت

•نتجر كبر ُن ■تحر ندبر قليل )١( 
الغني.الجاهل من أقفل الفقير العالم )٢( 





ئميت؛سآزاض،ل

التعليلحسن )٤( 

]_[:الريء ني المعرى محال )١( 
 u_, اثل-مُا،أ؛ن ب في.:جهول-كئفا ثدلمة ئنير البدر الكلفة

]ابط[:الروض ابن يقال )٢( 

الغسنالفطر ذاق )-نرهب إلا بمن إذ نمفئ م يلذكاة أئ 
]!_[:بمر الطر محلت محي وةالآ> )٣( 

الحجلمن نعياكم ولكن بعأ نلا ويربيهممر عن الب نفز ما 
البحث؛

منكثيرأ شمل المرثي على المحزن أن محي ؤسالغ الأول الميت محي الملأء أبو يرثي 
-كدرة من وجهه على يفلهر ما وهي - المدر كلغة أن بدعي نهولذلك الكون، مغناهر 

المرثي•محراثا على اللطم من حادثة هي ؤإنما طيص، مبب عن ناشتة لمستا 

المغيبإلك، الجنوح عند ثصنر لم الشص أن الثاني البت، في الرومي ابن ؤيرتم( 
الممدوح.وجه تفارق أن مخافة اصنريت، ولكنها الملماء، عند المعروف الكوني للسب 

سبالدللت، ؤيتلص بمصر، المعلر لقالة الطسعية الأمياب الثالث، الست، في اكاعر ؤينكر 
تْليعبلا لأنه وجوده؛ الممدوح محفل يعمها بأرض ينزل أن يخجل المعلر أن هو آحر 

وانمناء.الجود في مباراته 

المعرونحالشيء سبب، أنكر الشاعر أن المابتة الأمثلة من مثال كل في ترى فأنت، 
منالأسلوب، هذا مى ؤيإليه، يرمك، الذي الغرض تناسب، ابتكرها علة إلى والمجأ 
التعليل.حن الكلام 

الوجه.تطو كدره •' الكلفة 



اصد-ر؛

\سة:

الشروق.الشيء ة أوبما صراحة الأث يكن آن اشلل: خن ( )٤٧
إليو.تقصد الذي الغرص تناصب أدبية بطؤ ليأتي 

نْمينات

الأنة:الأيات ني اسل لحن ذجخ 
]الخفيف[:ساتة ابن قال )١( 

اثنانكا أن إلى و  ٧١لى عيئون يرئ، يزل م ل
]ال—ط[:بمصر حدث لزلزال ؤبمل بمدح شاعر ونال )٢( 

اربنلعدله من رق—مست ؤإنما ا هببراد كيد من ممر زلزلت ا م

ائحابالتجم، يالم ثبدو ؤيا نحيلوح باء ئمالدن بأرى ( ٣١
]الوانر[ا وغاباستحيا وحهاف. وأبفر بدى ث لما ه لأئوذاق 
،لالواما:م٠١١ذي أدهم فرس وصف في وفل )٤( 
احجنولا اح نيالمع ن يطّون لواذ نالعراب كم وأده

المناخيه نعيين بفمل وولى لتن مثيل ملالاْ ك
]الوافر[:عره ذي ا ل تحجل فرن في عيي الئباتة ابن وقال )٥( 

ثريااليه نعييى بلع ونهله نميل لالتمي يوأدهم 
طئاالأملاق نه حالويطوى وهوا يطين اح المبحلف رى م

الغرس-جية محاض؛ي دالم؛؛ الأموي، ت الأدهم  ٢١)
به.يتلقف ثوب * الثنلة )٢( 

اشتجلتمحاضفىمامامس•رم 
اكريا.الفرس غرة الشاعر ؤيشته لونه، الليل يسممتر مواده لشدة الغرس إن يقول• ر؛آ 
انمرم.مدار وهو فلك، جمع والأفلاك؛ والفخر، الكير الرنوت )٥( 



والمحنار\ئذو\و، 1ن، سثه نمنون الوثك حاف ا ل—م—ف
الآثخاتىتابل[:وقال )٦( 
حجلثن الورد ظلؤغ الربيع دنت ممي الزمان نغمز صنيعك أبذي 
]الكامل[;كانا يرثي بمضهم وتال )٧( 

امالأيك ذلمحة مت وقففوك،lJ^L اب 1ك1الانشعر 
الأفلاموثت السك ءا قامحكابه دوى المودت لمداك ف

وقالآ>لالكاملا:)٨( 

ئطفلأا هأوانيبل اك ت وأتوردم الحدائق من يك إلمت ثحم

الآنم-يب، كظالالبك مها فنجمت رأتك إذ لثماك لنلمت 
]الط[اتجرا وحفك ئواني حئى إليك نثزف من إلأ الدن يطلمغ لا )٩( 

ء1وفانرسمالطوول[الدهر محالف في لها فكان بدمعها نديما الدنيا نقدك بكت ( ١٠)
الإجابة

الخوفمن حادثة هى ؤإنما فيه، طبيعية ليت الذهب صفرة أن محياتة ابن ندعى )١( 
محذلكأمره أن أحز وحين والبذل، بالعطاء فيه تنهللق الممدوح محي وجد حين عراه الذي 
الوشيك.التماد إل صائر 

محه،رميت محوء عن ناشئا يكن لم بممر حدث الذي الزلزال أن الشاعر )٢( 
وطربا.سرورأ وتهتز ئرقص فأنشأن أرحاءها يمم الممدوح عيد سهدت ولكنها 

المحابتحت ؤيختفي حينا، يفلهر البدر شاهدا وند لممدوحه الشاعر يقول )٣( 
مرورمن لنا معروف هو ما احتجابه نم البدر ظهور من نراه فيما الجب ليس ■' حينا 

بقواتمهتعلق المرص سفه أن خاف لما المساح إن يقول التعلق، •' والتثيث محرعته، ت الغوت وذنلن )١( 
النمق.ليمنعه ووجهه 

مك.دعرة بلا اثك مملنيلأ: أممك )٢( 
نوحزمن في حدث الذي العلوفان الشاعر يريد شيء، كل يغشى الغالب والماء الغالب، المطر الطوفان؛ )٣( 

اللام.ءل4 



أبهىفوحدك فرآك كعادته الماء في ئدى أنه السبب ؤإتما وبيته، بيننا السحاب 
واسحياء.حجلا الأنظار عن فتوارى وجها، وأنضر طلعة 

فيالسب ؤإنما حالفته، بأصل أعئ يكن ولم أمحوي يكن لم الفرس إن • يقول، )٤، 
ببياضهالمباح حاء ثم وتركه، الأسود نوئه فكساه به م الليل أن جبهته وبياض سواده 

الصباح.تقبيل أثر والعره الليل، ثوب فالسواد عينيه، بين ُقبل 

يخلقلم قوائمه وفي الفرس محيا جبهة في يرى الذي الياض أن الشاعر يدعي رْا 
المباح،ابق يكان الفرس أن هو لذلك احر سما هناك أن ؤيدعي فيه، طبيعيا وليس معه 

البق.ليمنعه وجبهته بقوائمه تعلق الفرس بقه يأن الصباح حاف ولما 

لذلكؤيتلمس الربح، فمل في الورد طلؤع في العليعية الأسباب الأرجاني ينكر )٦( 
تقصيرهمن الزمان حجل معروفه وكثر عطاياه مثت، لما الممد.وح أن ومحو آحر محببا 

الخجلمحنا علامة هو إنما الربح فصل ش الأحمر الورد طلؤع وأن مباراته، عن وعجرْ 
الخجل.عتل وجنتاه تحمث بالإنسان الزماف يشبه فهو آثاره، س وأثر 

عندالمعروفة للأسباب يكونا لم الأقلام وسى الدوى ئسويد أن الشاعر بدعي )٧، 
المرثيأن علموا الزمان نديم ص الكتاب أن ومحو آحر، محببا لذلك ؤيتلص الكتاب، 
لبسص الحزن في الناس عادة به جرت ما على أفلامهم وثقوا دؤيهم فنودوا ميمون 

الجثوب.ونق السواد 

أوراتهاوانكماش الوردة ثفبص من ترى فيما السبب ليس - لممدوحه يمول )٨( 
فيرأتلث، ولكنها تفتحها، يتم لم أو نضجها يكتمل لم أنها بعض إلى بعضها وانضمام 

كماأوراقها، وتجمعت، ذللثج أجل س فتقبمت، ل؛مال؛ا، في طامعة إليلث، ارعتر فالروض 
التقييل.إرادة عند ؤيتجمع المم يتقبض 

سونايطاير إنما أنه ؤيدعي القمر، لمللؤع المعروف الكوني بب، الالشاعر ينكر )٩( 
محياه.نور اجتلأء في ورغبة الممدوح إلى 

سلوفانالحقيقي السبب ذللث، أجل ص ؤينكر الرثاء، في ؤياح الشاعر يرثي ( ١٠)



عالتالدنيا أن هو آحر سأ لذلك ؤيتالمس اللام، عاليه نوح زمن في حدث الذي 
الهلوفان.حدوث الغزيرة دموعها أثر من وكان مكته، ميمون الممدوح أن قديما 

طريفة:أدية ملل يأش  IJعلل 

الثمس.كسوف )٣( الأرض. س الحاب م )١( 
عفليم.فيه مات يوم في المؤلر نزول )٤( أهلوها. عنها غاب دار احتراق )٢( 

الإجأبة

لسالءلانك.حضوعه يطن الأرمحى من فدنا يورتاك، آثار المحاب أحز )١( 

اكازحض.أهلها إلى شوقها حرارة من إلا الدار احترفت ما )٢( 

الغال_ا.وجهك نور من حجلا إلا الثمس ئكنف لم )٣( 
العظيم.هزا فقد على بكاء إلا اليوم هدا في المعلر يهْلل لم )٤( 

(r)
التعليل.لحى إنثائك من بمثالين مثل 

الإجابة

حينوسرورأ غبهله رقمت ولكنها النسيم، بفعل الروض في الأغصان اهتزت ما )١( 
حنباته.في تخهلرون رأتكم 

الشص.ص مهأ إلا الماء في الخاب نشأ ما )٢( 

المدحفي الق، لأبي وهما التعليل، حسن من فيهما ما وين الأتيتن، النتن اشرح 

ابيجنإلأ رأ اميااو.وا م ولادوا وععدوا صالألي ابس ألت، 
ب—اطيالترب في م هندفا كاهكن ولا هللرياض الريح ا وم



الإجابة

ندأمجاد »ا؛اؤك النسب؛ عريق الأصل، كريم أنت لممدوحه؛ الطيب أبو يقول 
السادةإلا ينجبوا فلم أJناJهم في عادة الرزنوا وند الأيام، وسريتهم الزمان، أسعدهم 

فيتئثقه الذي العلب إن ت بول اكاني، النسا في المدح ش الطيب أبو دبمابغ ، ^١١١٢
أصولكلفت الذي التراب من الرياض كست يإنما فتها، طبلتا وليس لها لبس الرياض 

فبه-

لطيبالحقيقي السبب اليج، أبو ينكر حيحإ الثاني البيتإ في فهو التعليل حن أما 
أصولدفن الذي التراب من مكوب الفإ هذا أن ؤيدعي الععلرة، وروائحها الرياض 

فيه.الممدوح 

0  0Q



وعكسه.الوم يشه بما المدح تأكيد وأه( )٥ 
اإأأتلة:

لاو-ريع[:الدوّي اين قال )١( 

ههبنلى عالمس نع ثلا أيه برى يب عث بجز ل
1خر]الضل[:وتال )٢( 

الشكرعن الثاكريص عجز سى أئه غجر م معروفهفي غيب دلا 
•، إرشُأ من أر يد العرب أفصح *أنا ه• وتال )٣( 
الجعدياكايغة وقال )٤( 

بانياالمال على بمفي لما جواد أئه عجز أحلأيت كنك ثى ن
البحث:

أسلوبفي وضعت ولكنها الميح تمد جميعها يقة ١^١ الأمثلة أن ني تتردد أقلنك لا 
لك.نشرحه أن نرى ولذلك ثعهده، لم غريب 

بعدأتى تم ممدوحه، عن عامة العيب ينمي كلامه الأول المثال في الرومي اين صدر 
وأنالممدؤح، في عيبا هناك أن المأاءع وهم إلى بق فُص-وىاا هي استثناء بأداة ذلك 

أداةبعد وجد أن يلبك لم السامع ولكن به، مصارحته في جريتا سيكون الرومي اين 
عيبا،يدكر فلم خدعه الرومي اين أن ووجد الأسلوب، هدا فراعه مدح، صفة الاستثناء 

اكاتي.المثال في ينال ذللثخ ومثل الذم، توهم صورة في الأول الدح أكد بل 
أفصحأنه وهي ممدوحة بصفة ه نفوصف، ه الض أن تجد الثالث، المثال إلى انظر 
بعدهاسيذكر ه النك، أن لقلن ا*ع، الندهش استثناء بأداة بعدها أتى ولكنه الرب، 

لهيمرق ولا الغريب أصحاب وأورده له، أصل لا ولكن صحيح معناه ت ٢( ٠ ٠ ا/ ) ت الخغاءا ءكشم، ]في )١( 
إ-ناد!

نيئس•س اتي محل• بالضاد نطق هن أنمح أنا ت بلفغل وروي 







ذاك|1دح؛؛؛بداوذم

الإجابة

أئىثم المدح، صفات من صفة عنهم نمى بأن كلامه صدر في القوم المتكلم ذم ( ١ ) 
يطريهممدح يمنة بعدها سيأتي أنه المامعين فأوهم ®إلا،، وهي استثناء بأداة ذلك يعد 
مفيدترى كما الكلام فصدر الجار، حقوق يعرفون لا أنهم هي ذم بصفة أتى ولكنه بها، 

فالكلامالدح، في مماعه الناس ألف أسلوب في ولكن ، ^٠١٧للدم مفيد وعجزء للدم، 
الأول.الضرب س الدح يثبه بما للدم توكيد 

بأداةذللث، بحد أتى ثم الدم، صفات س صفة له أسن، بأن أولا الكلام المتكلم ذم )٢( 
الدمأكد ذلك، من بدلأ ولكنه الدح، من بشيء دمه محيتبع أنه فأوهم ®إلا®، هي استثناء 
الثاني.الضرب س الدح يثبه بما س، توكيد فالكلام أحرى، ذم بصفة أس بأن الأول 

الخزلذم يفيد وعجزْ له، ذم فهو النزل عن عامة المحن نفي يفيد الكلام صدر )٣( 
يثبهبما للدم توكيد فالكلام اللح، في سماعه الناس ألم، أسلوب في وضع ولكنه أيضا 

الأول.الضرب من الدح 
(r)

وعكسه;الدم يثبه بما الاءح تأكيد س الأتية الأمثلة في ما بين 
]الميط[;الحليل١، الدن صفذ فال )١( 

والحشموالأوؤنان الأهل عض لو ب بهم النزيل أل برى بيهم ب لا 
فيهم-دالعيب زمانهم بممحون أنهم إلا القوم هو.لأء رآ(لأحترفي 

]الطؤيل[يعاب وليس الدنيا له يعاب أمه غير لامرئ فيه ■همتب ولأ )٣( 
الأصغانءمجمع صدره أن غير اللسان بذيء هو )٤( 

]اّزآوالفضائل النلأ إلا لي ذت ولا كثيرة يوم محي ذنوبي تند )٥( 

البدعأثمت من وم واحاده، الشعر ونفلم تأدب ثم وبغرادا الكوفة *؛؟j، الحلة ش ونشأ ولد الجريرة، شاعر 
-(.٠٧٥)٠ ستة يبغداد وتوش شعر، ديوان ول تكلف، كشر بلا اصتعماله في المعالين 



الذميثبه مما الدح اكيد انموية: انمات اكءعلم 

ذليل•جارهم أن غير العشائر محن لهم عزة لا 
السفهاء.صديق لكنه ئفسه عدو الجاهل 

المم.علل أنه إلا الروض في عب لا 
الإجابة

الأول.انصريب من الدم سسه يما للميح توكيد البسن قى 
الأول.الصرب من المدح يشبه بما للدم توكيد الكلام عي 
الأول.الضرب من الدم يشيه بما للمدح توكيد لمت، اش 
الثاني.الضرب ْن المدح يشيه بما للدم توكيد الكلام محي 

الأول.الضرب من الذ.م يشيه بما للمدح توكيد المت من الثاني الشهلر قي 
الأول.الضرب من الدح يشيه بما للدم توكيد الكلام محي 
الثاني.الضرب من المدح يشيه بما للدم توكيد الكلام ني 

الأول.الفبمرب من الدم يشبه بما للمدح توكيد الكلام في 

©
الدم.يشيه بما الدح وأكد نرأته كتابا امدح 

الأم.يشبه بما الدح وأكد زرثه بلدأ امدح 
المدح.يثبه يما الدم وأكد سلكتها، ؤلريقا ذم 

الإجابة

المض.واضح اللففل سهل أنه إلا الكاب في غيث لا 
كرماء.أطه أن إلا النظر جمل الهواء معتدل البلد 

ئتعبا.تضنا كان فيها المير ولكن بالخحاوف، م٠اJوء٥ حلويلة الطريق كانت 

جبناء.أنهم إلا الخدر فيهم فشا أقوام ين نزلت 



الأميشج بما الدح -اكد انموة: انحنات مخ 

لاوط[تالدم يثبه بما المدح تأكد أسلوبهما ني وبين المنتن اشرح 
جواهنه؛ا؛لأغنتس الحجاز بعز به مدحتا لو بمدبح عدحئكم 

0مزامن نطرب لم الحي ورامر لبادكم ثن أنى عير لمي عيب لا 
الإجابة

تقدروالم ولكنكم بذكركم، الإشادة من وأكثرت مديحكم، في بالغث، إني يقول: 
وأمحانيله لظرب المديح هدا بثل البحر نميت أني ولو ثنائي، نجازوا ولم مديحي، 

وجواهره.بنفاسه 

نماتلي،وعرفتم لفدرتموني محتكم عتر محئة ني نشأت لوأني الثاني؛ المتا في ليقول 
حتهفي أحو له بملرب لا فالرامر القدر، مجهول المضل مججحود وطنه في الإنسان ولكن 
والإعجاب.التقدير موضع كان وجيرانه أهله عن بجرماره بمد إن ولكنه 

أداةنعت التي الصفان لأن الدم؛ يثبه بما الدح توكيد باب من محنا الكلام وليي 
الشاعر.زعم في ميح صمة لمتا الأمناء 

0

اللؤلؤ.عر ئغاص مث صان بمم الحجاز بمم ثريد '١، 



|نم^يا1مه؛فوياخكم

الخكممث أساله )٧( 
,وء

[.١٨٩]القر؛: ه والمج لاثاّن توانت هم؛ ض ألأهلإ ض ت تعالى نال )١( 
ت]الخمف[ ا حجاج١ ابن ونال )٢( 

L i ^ بالأ.ادىرأ؛الي ك-اهئلت: ر\و\ بأتت مث!ذ
وذادى'صخبل نلث: رث أب٧^ نلولأ أولت ظذيوك: ال: ن

البحث:

إلىميلا نفساك من فتجد الأمور محن أمر عن سائل ألك يأو ان إنيخايك قد 
•منها كثيرة لأغراض السؤال عن الإجابة أو الحديث موصؤع فى الخوض عن الإعراض 

ينصرفأن به يجمل وأنه الصحيح، الوجه على الجواب يفهم أن من أعجز المسائل أن 
ولاالرأي فى محدثك تخالما أنلث، ومتها: عليه. وأجل.ى له أنئع هو فيما المظر إلى عنه 

عناللجاقة من ء ني في تصرفه وأمثالها الحال نالك وفي فيه، برأيلئ، تجنهه أن تريد 
وأولى.أجدر ترام الحديث من رب إلى فيه هو الني الموضع 
تبدولم الأهلة: عن سألوء ه الرسول أصحّاب أن تجد الأول المثال إلى انظر 

علمائل ممن مسألة وهذء ئرى؟ لا حتى تتفاءل نم نورها يتكامل حتى تزداد ثم صغيرة 
أنبثيان هذا عن الكريم القرآن فصرفهم ؤلويلة؛ دقيقة دراسة إلى فهمها في يحتاج الفلك 
أنبهم الأولى أن إلى منه إشارة والمبادات، المعاملأيث، في للتوقيمت، وسائل الأهلة 

الل.ولةتتوؤلد حتى قليلا يرجأ أن يجب العلوم ني الحث أل ؤإلى هذا، عن ألوء ي
الإسلام.صخرة وثستقئ 

فيوالفحش الهزل محير يديرمحا، التي المعاني على مقتدر محكه شاعر العدائي، أحمد بن اض عبد أبو عر ( ١ ) 
•—( ٩٠٣ ١ ر منة توفي كثير، معر ديوان وله شعره، 

الكاجل:طمحالكض•)٢( 
تمعانيها ومجن أمحلك، ت معانيها مجن والإحسان، التفضل والئلزل! الإيامجة، احللت ؤلزلت: )٣( 

الخل.ضل احكمت 



أطوب؛لخكيم^^يغ؛

نياراني،بكنرة عليك ثملت ند ت له يقول الثاني المثال في حجاج ابن وصاحب 

إنكله: ؤيقول آ-م. مض إلى معنامحا من كلمته لينقل وٍلرف أدب في رأيه عن فمرنه 
منالتؤع وعذا الثاني، البيت في يقال ذلك ومثل نعم• من علي أغدفت بما كاهلي ثملت 
الحكيم.أسلوب ت يمي الديع 

\اق\صة:

موالهبثرك إما يترب، ما بغير النخاظ—، ئلئي الحكيم؛ أسلوب )٧٧( 
مصي؛كان  ١٠غير على كلأمو بحمل يإئا ناله، لم موال عن والإجابة 

النش.هذا آويقصد الموال هذا يسأل آن له يتغي كان أة إلى إشارْ 

نبمرينات

الآJان:١^١^٧^ ش الحكيم أسلوب على الكلام جاء كتف بين 
اانركارلأمنديرض ني فومألته احبي لمقدأنت رل)١( 

]الكامل[' انار إنولا له غقلت، عينا حرت ا مدارى واث ابمني فأج
بالعافية.أنعم إني • فقال سنك؟ كم هرم؛ لشخ نيل ، ٢١

يالموجود.تجود أن الجود فقال؛ الغنى؟ ما • لرجل ة؛ل )٣، 

لفي.أحلم، ما للناس أجب فقال؛ واعتقاد0، دينه عن غريبح مثل )٤( 
عنليمة.بي الناس وتفه أمص إني فقال؛ مالك؟ رأس كم لتاجر؛ نتل لْا 
قامة.أبط وأنا آحلودرآ؛ أنت ف؛iال; أنت؟ أم أحلول أنا للمهلب،؛ الحجاج نال )٦( 
الصحة.يعادل شيء لا فقال؛ المال؟ س ادحرمته ما العمال؛ أحل مثل )٧( 

آدم.يني أحد يه يراد وتد انمن إنسان يه يراد ند والإنسان والباصرة، الذهب ■' انمن ا ١ ر 
الممضل.يمض القول من تفضيل امم وأنها القصر؛ صد العلول من مضل امم أنها أحلول معاني من رآ، 



ععوه؛فوباخكيم

السيدأث I نقال الثني؟ أث ت المأمون له فقال المأمون عر أنس بن سيد دخل ، ٨١
أئى•ابن وأنا 

فأنلهروما يما درهه نم)٩( 

الرجز؛ال٠-جزوء الذهب مص لا بصنع ث من ذا ال ون
وأقضوآلوي؛ يؤم ء؛و بذ أتئثر تآ ؤ بنغئ مادا ت تعالى نال ( ١٠)

[.٢١٥]١^٠: آلكيذه وج والته 
تجربة،ذو رحل أعلها مل من إليه أتى الحيرة لفتح الوليد بن حالي توجه لنا ١( )١ 
الأرض؛على نأجاب: أنت؟ علام نقال: ثيابي، ني نال؛ اننؤ؟ فيم حالي: له فمال 

فمال:بغيره؟ وتجيبني شيء عن أسألك فمال: وثلاثون، اثنتان نال: سك؟ كم فمال: 
سألث.عما أحبت إنما 

أمطاركاب ئالبين حرف وللعين حشية مالنا٥ الناعي نعى ولما ( ١٢)
لالطويل؛ا، مخارربكل : نلنامشى! فقال! العلا حاجه يفي للنا؛ ففي! أجاب: 

الإجابة

بمةأراد اساطب لأن الحكيم، أطرب على الثاني البيت في الكلام حاء )١( 
المخاطب،ينميه لم وعوما الباصرة الين على حملها التكلم ولكن الذهب، اعتنا* 
يجوز.لا المرض من منعه أن إلى إثارة 

لينفي ائاله الموال هذا عن الإجابة فتنك سنه عن الهرم الثيخ مثل )٢( 
الصحةعن الموال بأن للسائل إشعارا موفورة، قوية صحته أن وأحبره ذلك، عن ورفق 
وأجدر•أول 

أورأنه إلى إثارة الجود، عن الإجابة إلى سائله نمذل الخنى عن الرجل نئل )٣( 
الحميدة.لاثاره بالكلام 

سائلهصرف معنى، هذا في للخوخى يجد ولم واعتقادْ دينه عن الغريب نثل لما ( ٤١

واخص.به ذهب ت يكدا ومضى مات؛ هعايها عن ت ومضى • والى مات، معانيها من ت قضى ( ١ ت 



إطوخ|لخكم^نمييت؛

أولىذلك أن إلى إثارة الخلال، كريم من المتدين عليه يكون أن ينبض ما ببيان ذلك عن 
الطر.

الماسثقن وعنلمم الأمانة من عليه هو ما ببيان ماله رأس عن سائله الماجر صرف )٥( 
المجارة.لنجاح وأصمن للرح أجلب وأمثالهما الصفين هاتين ان إسعارأ فيه؛ 

إذالمفضل معنى على المهاا._ا وح٠الها القامة، ٍلول *أطول* بكلمة الحجاج أراد )٦( 
التطول.بمعنى التلول س مشتقة اعترها 

نصيهعن سائاله وصنف ذلك،، عن يجيب أن يشأ فلم ادحر ا عالمامجل سئل )٧( 
باد.ؤالؤأولى بأنها إسعارأ وقيمتها، الصحة عن بإخباره 
وهىالميادة انس بن ّيد بها وأرد الشخمى، علم ُالسيداا بكلمة الآمون أراد )٨( 

الملوك.•ع تأدبا المأمون، نصد ما غير 
المائليجب لم الشاعر فإن الدينار، ءللّ_إ عن للمخالج، لطيف صرف هغ.ا فى )٩( 

إثعارأالل٠ب، س لا الفضة س وأنه الدينار منه يصع فيما بمحدته أحن. ؤإنما سؤاله، عن 
يهلال_،.أن له ينبض كان ما بأنه 

ببيانهذا عن فمرنهم أموالما؟ من ينفق ماذا ت ه الله رمول الملمون ّأل ( ١٠)
موقعها.شر لم إن بها تمتد لا المفقة لأن المصرف، 

معنىعلى حملها الرحل ولكن حاجتك؟  ١٠أنت،؟اا ُفيم • بقوله حاك أراد ( ١ ١ ) 
منزلأك،؟ما ا أنت،؟ اعلأم ت بقوله حالي وأراد ، تيابي* ُفي، ■ بقوله أجاب وليلك الفلرفية 

حاليوأراد الأرض'، ُءليى بقوله• أجاب ولدللث، الاستعلاء على حملها الرجل ولكن 
ولذلكالفم أسنان على حملها الرجل ولكن نين المن الرجل عاش ما عدد د-رالس' 

تكاملت،.مض الرجل أسنان عدد وم وثلاثون* *اثنتان ت بقوله أجاب 
ولكنهمؤيريدبهاماتر، اثضى* ت قوله في الييتاالثاني ني الحكيم أسلوب ( ١٢١
*مصي*قوله في وكذللث، يقصده، لم ما وهاوا وقضائها، المحاجالت، إنجاز على حملوها 

ميتا.لأحد ييع ولم بالفضل ذما هم وأرادوا مايتإ، بها أراد إذ 









اهتتاةأسك 

التانويهلئرإس1، ا ،

التالغللقستر 
٣١٩٣٠لمة واسق القواعد في 

الجددالطام على 



الأولالدور أسئلة )١( 
تالآت؛؛< الأربمة الأ>سالت ص أجب 

بهايطالب التي للهمزة وآحرين التصور، بها تطلب التي للهمزة مثالين عات )١( 
مثال.كز ؛ي الأسممهام بجواب وائب التصديق، 

:لالضرح[ الشريف تول، من الأحثرين المتن على المال علم من تكلم  ٢٢)
ثممعثط—لأم اليوصغها عجل لى عا حغئهللملة 

-s1ق_وان-بموان__—ه_1 في فجث اللغ ثلن : JL  ملال_ءل_الا هعمالمن

لجمي تروقن ما هلنمل زاحمب تني الدجص ا مأنك
العمالدجزت 

بيانمع منهما كل ممايع نما مكان، اسما واامقالأ١ أف،١ءنيلأا علمت، إذا )٣( 
السببء

تانمقارب[ ل موجزأ إعرايا ؟^، ١١الين أعرب ل؛، 
الأماف.م_رئواوإفي_ارأألتلب ن كتم لإذا ّلأم 

نعمةيدآ؛ 

•الآت؛ة الأسئلة من موالين عن أجسم، 

)ا(حطبأبوبكر-ه_»كانثاتال:

رغتؤإن فأعينوني، أحنته فإن يخيركم، ولت، عليكم ولبته إني، الماس* رأيها 

ووصل•نمل س المافة الجمل في جاء ما سما ين 



^سيظ؛الأءتحان

|الداوأنقوا حام فن الرب تقول )٢( 

المم*•ض لهم لقلب الأرقم، لجلد النم، جلد لهم ريي 

اكدصالجن:الب■ الأدب 
نيه؟البلاغت صن وما اليان؟ علم ني اكسر س الضرب يذا ش بم 
م>ي■■قلل ض  jUI•،لم م نكلم )٣( 

المشيبأحذ حتى اللجام، على الجواد عص الملام، على أعص قبابي في اكنث، 
بماني*•

اعودا.كلمة متعملأ الطيور، غناء وصف ش للتورية مثالأ عاتر )٤( 



ع|مإضحة

الثانيالدور اسئالة )٢( 
الأية؛الأريعة الأسئالة عن أجب 

فماالقريب، لنداء بأداة البعيد ينادى وقد البعيد، لنداء بأداة القرب ينادى ند ( ١ ) 
لدلك،؟.ثل.الأماضالألأب 

لالكامل[تالثسس، ني الشريف هول( على البيان علم من تكلم )٢( 
ثحمتأمولا ه يضيء تأمحلا بي ذوائواد مني ئثعشع ضوء 

ربحيلا ه أنبيم لعاليغ به لمقة على ه باب، بثالت عب
المح؛أنال«مه;

تيأتي ما بتصغير ذلك، توضح فكيف أصولها، إلى الأشياء يرد التصغير إن ت يهولون )٣( 
مونaل؟- صيغة - دار 

ي[:موجزا إعرابا الأتي المن أعرب )٤( 
مالديده نعمن إلى هس لزييصواعقه عندي ن-ى الالغمام لت 

الأتية;الأمثلة من موالين عن أجب 

لالطوبل[تالآزي، الين مح، الاستفهام من الغرض ين  ٢١١
حجاب،؟اك نمتخ لأمذي الودون ا بيننالحجب، ترفع أن اذٌك، ذوهمل( 
الاممثةحيث، من ونوعها والفرعثة، الأصلية الجمل الأتي المب في بتن )٢( 

اسمه؟وما هو؟ فأين إحياب به كان يإذا والفعلية، 
]الثتمامل[الأحرار عداوة الزمان حلؤر الما محرصت، ؤإن ان الزمليس 

تتمثيل تشيه في به مشبها باتي، كلأممااجعل  ٢٣١
يدرأ.يصير ثم ينمو، نم يبدوصغيرا، الهلال )أ( 

العالية.الأشجار ومصم، الضعيمؤ، النبا'>ت، تيع العواصم، )ب( 
النؤع.هذا ومم ارالراحة، كلمة منهما كل آحر فى مجعتين اكتب، )٤( 



1٥٠٧٧Iوهد1وهو 

الكريمةالايات فهرس 

التحويةالأحاديث فهرس 

الافعافهرس 

الأبياتصدور فهرس 

الأبياتأعجاز فهرص 
الأعلامتراجم فهرص 

الموضوعاتفهرص 





الكربماتءهرسالآيات الواضحانالٍلاغت 

الكربمةفهرسالآ؛ات 
ارغ1وجقسورة 

ذنع\نهوإباق تجد 
آلتيئ

|ابمةسورة 

لأو>،وإهءك،ون نثآ؛ َقشأ أئنمت> 
هتماهئثاؤنت الينئ ألثّثلأ \خقئا أك؛رن 

أنتيثن؛١؛،^'١^ 'كم ^٠^^١ 
همهوئنثنئ لأفأ اقاس ؤأئا«ِ(دن 

آبمآءؤآهييهمى التئام تهمر ^^ ٠٣ؤ؛
^؛،؟4آثد أر 'ةلجارُ يئ بمد تذ ،وم مت ►)م 

٥

٦

٦

١٦

١٧

٤٤

٤٩

٧٤

١٠٧٩

١٨٥

١٠٩٩

١٦١٢

٨٨- ٨٧

١٢٥٢

•٤٠

١٤٨

Y- 'U ٨٣ لت،كاثاهؤوإؤ؟فآؤ 
٤١• ١١• آادمح،يموءاكأ ؛محلي• ؤدأ4؛-ثوأ
٣١٦ ١١١ ثثدهُىهطنتن زدثًئلمإن 
٢٠٦ ١٤٣ ٢^؛^^خ ؤ»\وةؤأ 
٢٨٧ ١٦٣

٤٢٢ ١٦٤ اأناسهثم بما ألتم ة مى ألبم( ►اؤوأإئأك< 
١٧١ ١٧٥ ن\كو\تهألهدئ آلكق؛ث ص' ازن وٌ 
٢٠٩ ١٧٨ >محئأأوثاشفياه

١٨٥ 3قض1*هألثلمر بم ثؤد ؤؤذكأ 
٩•٢-٨•٣ ١٨٧ أ'لآثشهأنتئ ظ يني حى رأش؛يأ ؤوم؛ث\ 

٣٢٦ ١٨٨ ؤبجئ؛محااءمتمأكفيه
٥٠٦ ١٨٩ هئاتىهمرءيق ش أشملإ م
٥٠٨ ٢١٥ إلهؤه ١٥١^





^)و|محئزتهخ

وذشكنث1امحته
ثتدو؛يهدبم 1ن ه يرد ؤؤئس 

ذنت0هي أؤ ١^ أثييِ  jCثثتبجأ 
\يإئنهيغتوئ الخ,ن ؤء 

سووة

ؤشىينسآتصالآه
>لألخُآئآقجه

انشعهاهبمد أيي/إ ض شدوأ ^٥٦ 

ومئانع عوا أئ ^٦ 
ألاوهند ادثث ثوش ش نكث 

آذلإقذهعثهن ومحزم أاث1شتي ثلأ 
آملغ^تائست،تتا أرئ تأ ها ^5^ 

ثنتن؛ؤهوث ^ ٠٥(ءز 
أيههزك-هءي وأمس الإيا لأم ألتئو ؤ-نذ 

انوبقسوزة 

ه4_؛^ بمد 'هرم ق نذهآ شو 
هقم تئن صاوئق أة عثؤم بزتذ 

يوشئسوزة 

أقءهثثئألثنغلأءعصس ؤ\1( 
بم-محىهنم ولا عقبن خوف لا أف آتثات اش ^ألأ 

موطسووة 

ئعرمزه1يا فثلنوا أدي ذ ٤^،  ٠٧^
رجمرهتن إب أثب م ين أنوم وصامحم 

^،^٥١يخنتة' *ع'4 ش يتآيخ ^٢، 

امءتمسالآات 

٤٨١ ١٢٣

٤٩• ١٢٥

٣٢١ ١٥٢

٨٢ ٢٦١

■٣٣٨ ٥٣

٤١٢ ٥٤

٣٢٣ ٥٦

٤٢٨ ٩٨-  ٩٧

١٨٦ ١٢٦

١٥١ ١٥٤

٤٨٨ ١٥٧

٨٧ ١٧٦- ١٧٥

٣٣٤ ١٨٧

٤١٥ ١٩٩

٣٢٣ ٦٦

٢٩٠ ١٠٣

-٨١ ٢٤

٢٧٩ ٦٢

٢٨٧ ٣٧

٢١٦ ٤٣

٤١٠ ٤٤



الكرممةالآيات فهرس الواضحة ٠٤١٧١

١٢٩٩ ٧• محناهلا  ٧٥يثة يمم ؤُأذئس 
١٢٨• ٨٨ فيثاهنإقب ؤك ءم أف إلا تيه 

يوسفسوزة 

٤٣٥ ٤ >شلفيلأئ1ثمحه
٣٦ ثثأهأغيز أييتغآ 

٤٣٥-  ٢٨٧ ٥٣ ثار»اآلألثس إة ميى أمة يجونأ 
٢٠٣ ٨٢ بماهْضا أؤ ألئرمث 
٤١٣ ٨٥ منمرهتلحقن دنثوأ ئآد ولنأ 

1ازتج!سوزة 

٣٩٢ ٢ صو0هوإلإ' قتلدهاي ألأمن بمتل وينرألأتن 
١٠٧ ١٤ هبمنه لنر بمجة لا دُابجء ثن دءوئ وإلإث-، 
٤٤٨ ١٩ ألآثف4وؤآثءمح1
٤١٤ ٣١  Lj< يجد ثبمت ؤ:ائا آن
٣٧٩ ٤• هءنئ اثلع ثك وو 

إررأمحيمسورة 
١٤• ١ أشّهإن أظثب يى ألناس لثئغ إدك آنزكن ويكتب 
٣٦ ٤ مهب،هيلسايغ إلا رنول ثن آتبملنا 

٣٥٢ ٢١ ئسمزوثن ه تا أم»ثهمأا ل؛زعثآ ءق_نآ وتوء 
٦٤ هزوص َهممثهئ أفُ َقف,مث ي وأم 

٣١١ ٣٠ ١^٠إل تميظم هأ سوأ وم 
٤٦٥ ٣٧ ؤبجهذى غم يثب؟،'واد ين آتكئ إو وثيآ 

الخجزسوزف 

٤٢٤ ٦٦ ش؛ن4تضج ه: د أق ص يجن ل4 ونئ 



الكرممةفهرسالآيات الواضحة؛ ١٠٠١٧١

النجلسورة 

>^<^,٠٣ثا ولهم صخنم أنثت ف ؤذؤتو0' 
إصأنث أق ^١٠؛ 

الإسواءسو)ة 

أؤ؛وهييثث ثش يقا الئت»اق ئثأث ^^١ 
سميإهثوّءا >ئمح آل

اينحسسورة 

يصلد يتجع ؤ3ننإنأ 

■،هيجآ بجا أس ة ءق َكقي ممب ^٠١٠^ 
،آثاتهرهيشس آن يرد ٢^١١١ يها ؤم>ءنا 
ثلإهف، بمغ بجمذ بمثم وم 

ميمسورة 

ثماه. . تما. ألثأس نأفتز يي أثثلم نبمث إؤ رن ؤةد 
كماهألثأس نأفتل ؛ي أتثلم نبمذ إؤ ؤري< 
إسزهألخبمب ؤ-نب 
^؛١^رغ،وأ كاة قء 

٥٧

٩•

١٨

٤٢

٧٧

٩٩

٤

٤

١٢

٦١

٤٣٣

٤٣٤

٣٦٦

٤٦٠

٤٨•

٢٣١

٢٢٣

١٨٥

٠٢٦٣^ ١٤٢

١٤٢

٣١٠

ر؟ا1،سورة 

ءنن؛اهمز كأ أنك ^ ١٠ؤس؛ثتثك 
^<^٠٢٠بمي ه همبمث ثمل أك -ثنث وقب 

بمادمهل ١٠ألئنلذ إئو ؤمتلأس 

٤٠

٩٤

١٢٠

٢٠٦

٤٥١

٤٣٤- ٣٢٨

- ٤٣٩



الكرئفهرسالآات اراهنحآنايلاغت 

،Lijyiسورة 

للثإئوز،هيإ تق ينآ آلئث يد محن يثر جثتا ءؤونا 
التجسورة 

ءد-،دهاسأ ^ ٥١رلنإث إكث مقعقم أئمإ آلثاس ؤ>أإثت\ 
آتت_تيهثأكيت دليثلوؤ دذنم ؤوزئح\ 
أثءهدون ين ^٥ أوي 

أوومنورأاسورة 

>تأئوس
لؤوزهذيمئ بمد >ؤم 
ه•تم ءكا>ك وما ين،و آس امحد ؤ، 

ألأوزسورة 

محبمده<رءوق أس نأن و6ة~ئث ءثوظم أس ثنئ ؤرإوثُ 
ألتة،هص محأ نأكنتق خ أكنز محأ ئأتل 

َلشمزيمزررء تثر ثألأكس ألثثوت مر ^١،^ 
تثثوهَكميأ، آحمتمحإ ًًقسمأ ؤد؛ئبم 

ألمقاجسورة 

ثثسهسئات؛لم أس نيئ »ؤثأزإنياقت 

ااسماءسورة 

ؤيداهمنا معي ^١١^ 
ألتنلمJزكه;ث ^١ تينلئ ؤ،او 

أؤيطهقا يدي بناة نا ؤنأ-بج 
يىَةئ؛ ٥ أ0 ؤء 

٣٥- ٣٤

٢٩

٧٣

٣.

٢•

٢٢

٣٥

-٣٩

٧٠

١٨

٢٦-  ٢٣

٨٤

١٠٢

-٤٢٨

٢٨٩

٣٠٧

٤٤٧

٢٧٩

٢٨٧

٤١٤

٤٢٢

٣٢١

٦٤

٨٣

٣٤٥

٤٠٤

٢٠رو ٢٠٦

٣٥٨





الكرئفهرسالآيات الواضحةايلاغت 

ف1وبماوسوزة 

هنلك تن رسل كدث ثئد قمح>إف ؤإا0 
بوهإث يث -ج 
^^٠٥١ك ثذ ه محز وانا 

>لأمح"عسُللأمحه

أمعبتلا لم ؤث!تمبم 

هثيب ؤؤ-ئنةث,بمي 

بمامحزا؛لأ ةؤ؛ذا بمتمحى أنيئ مثوى ثر 

س

يسسوزة 

الهءاف1و1نورة 

اُإمسودة 

غامسورة 

تهزهثن ثنحج إل ؤظ3 
يدثأهألثء ئ دم ؤوإ؛؛وء 

^ju44 ، صتئاهي، م
أؤئوءهينثزم ءاتث ١^^• ؤ٠٠١^ 
نز؛شكهَقتم يتا ؤد'لم 

1ازخؤىسورة 

يزهءم ليمتا.؛- ثب وند آلقف  viتثثؤأ ؤأذس 
ألآء؛ثهوقلق ألأمني ئثئهخ تا ؤنغةا 

اكتوافسوزة 

ؤ;أنآءثمحأه

٣٨

٤٣

-٦ا١٣

١١

١٣

٣٦-٣٧

٣٨-٣٩

UO

١٨

٧١

٤١٥

٤٦٣

٣٧٧

٤١-٤٦٣ ٠

r-U

٤٦٣

٣٥٦

٢٠ ١

٢١٨-٣٥٧

٤٣٤

٤٥٦

١٢٣١٢

٤١٤

٤١٢١٢



الكرممةالايات فهرس الواصة ٧١٧١

>لثاأمحثلأه
نني(همحإ أن نك ثور بن مآ ص مبو 

قآسو)ه 

ءئي>همذر ءا؛ثم ت ه' بق و أتبمد ثألر»اإا أق 

ايلوزسوزة 

يههلا أو 

ألرءاهعير يطئ ^^١ 
يآثؤ<هأنثى ص ؤوقإء 

هزنكه ؤءاءة1ه 

1ونجمسورة 

القهرسورة 

الرجْدسورة 

يأم ؤ أتثآث 0 ه 
ثثدُأهأن أنقلنم إن وأي"ني مأ ؤيسن 

المأ؛بم؛سورة 

آل«دابهمدي ين دثلهثث آلقتق ني 
نزهزلإ نة أث؟ ألبجأ أق >ممتأ 

يتآ."اعطهو؛لآ C عق ئآتزأ 
الخقسورة 

ال؟اهعداي ثئ ثبمؤ بمدن هك أدلق ^>، 
سورة

رسئهرثثئرأ 

 ١.٤٦٣

٣٢٣ ١٣

 y-\٤١٢

٣١٣ ١٦

•٤•٣-؛ 

٤٩٠ ٤٤-٤٣

١٢٤

٣٣

١٣

٢٠

٢٣

٦٣

٣١٤

٤٨٩

٨٣

٤٨٨

٣٣٨

٤٣٠



الكرممةمسالآيات الواضحةابلاغت 

|اهاكسورة 

|وقا1رسوزة 

٤ثه قل ؤم1دإث 
الجافةسووة 

؟^^١٢غي أغبمار مأم صرم فبما أؤم ؤن/يى 
لبمُبجهؤ عإؤ اصُ ثلثا Jثا ؤ\ 

نوحسورة 

ُاداخمهيا ثمحّم ■؛ثوأ لثم بمير ًكئا ؤأن\ذ 
يظاراهثاقإ إلا ولا؛لووأ عثادق يرأ دُبمم إن ؤلّك 

دثدهنلتن ولنلدذ ل آغير 

ال0»أ؛؛؛>سو)ة 

ممربذهأفؤدن ش لم ^٠٠١ 

٧

>}

هأكنء وذ.٣ ؤ.تل 

سج

و>حَِءكثاس

سوهؤ ألآر؟ر 
هألبعث تابجم ادر؛ش 

ثداهصثا وألتاق< ربش ؤر-ثا» 

القيامةسورة 

النباسورة 

الناوعاتسورة 

اyنفاألارسورة 

١١

٧

٢٧

٢٨

الفجرسورة 

٣١٥

١٣

\A-\U

٢٢

١٩٩

٢٥٢

٦٣

١٦٣

٢٠ ١

١•٢

٤٢٤

٨٦أ-\0 

٣٣٤

٣٣٧

٤١٣

٢٠ ١

٤٣٤

-٨ا٢٢٣





الشريفةالأحايين، فهرس 
٢٩٨ما عونا حسك آح؛ب 

٤٢٢علك ، juliمحرأ اف أعطاك إذا 

٤٦٤شثت، ما فاصنع تتم لر إذا 

٠٠٠بحديث( )ليس همص من أم يد الرب أضح أنا 
٤١٥لحرأ اليان من إن 

٤٨٧. .................بحييث( )لس اسع عند وتقلون المع، عتل لتكردن إنكم 

٤٦٤بحتدة جتود الأدداح 
٤٥٦الخيو بتواصيها معمول ا■اًٍل 

٤١٢. ...بحييث( )ليس الركم، أمير الضعف 

٤١٠ه( صم عل سم»وف غى دادآس نقر اسع 
٤٦٤الشامان يوم ظالمات الظالم 

٤٦٦تلما مسكا وأعط ■محلفا، أعط.فما اللهم 
٤٢٢صدهن اكر ترك 

٤٨٠بحدث( ناثمان)يس مامرأنمن ص اتال خر 

٤٦٨,.,.......ملمأوسكت نغنم، خ؛رأ تال صد-أ اف لحم 
٤٨٨. ........لهاته إلا ميء من ننع وما زانه، إلا ميء ل كان  ١٠فإنه عاممة؛ يا بالرفق عيلث، 

٤٦٧صدئث معروف، كل 

٤١٧عيكم يوم تكونوا كما 
٤٤٦قايس عقلتم كرى إل، اف لمول محمد س
٤٤٦الإملأم لل أجاب ح؛ن لأك؛در اف رصول محمد س



الأتعالفهرس  الواضحةاللاغة 

الأشعارفهرس 
ااض،1تحق البحر الثانيالتملر  الأولالش۵لر 

الهمزةحرف 

المضمومةالهمزة 

٢٩٧ الوافر الحاء ص'و'ه
٣٠٨ الوافر نقاءما  لمإذا 

٦٦ الخفق سماء ئحثتُرك 

المكورةالهمزة 

٣٩٣ البسط ظمأ ريانالعد 

٢٩٧ الكامل يكاتح، ماءسش لا 

٨٦ الكاُل الحناء هتنف 

io\ اللكل ءيط  غلأنفاقنهاك

٧٨ الخفق ددناء الهلالوكأو 

٢٣. الخفيف صياء ئوبلث،في إن 
٣٦٧ الخفق لجاني الموزرجاء يا 

اياءحرف 

٤٣٢ الملول ثتوما دارىعتر دارا ندد 

٤٣٤ الطول تريب دنتنإذ )ار 
٢٩٧ الخلوط نجيب إناأحارتا 

٢٥٧ الطول جانب الدنياإنما ألا 

٣٧٨ الخلول تذهب الأنكر اص إلى 

٤٣٣ اللوز مهيب إذاح1يلم 

٣٧٧ الطول يغب كالهلأوإلا المرة وما 



لأفعالاس الواضحانايلاغان 

٣٩ الطويل طرنفا  طربيد*ا 
٦١ الطويل ترامحر نكاذا

١١٩ الطويل الكواكب يزرن

٢٣١ الطويل أرك الرخشاى راصرغ 
٣٦١ الطويل معدٌض الدياذى اه لحى 

٣٩٧ الطويل ذرامح٠٠ دبم-رممبع
٣•؛ الطويل كاب رانياام.لكن 

\'V الطويل كوكب نسكأئك 
٢٧٢ الطويل تذنن أركيقر خلفت 
٢٧٧ - الطويل النهJت تبقبمرك 

٢٨٤ الطويل لعازن غدوينرد 

٣٢٩ الطويل وثمرا إلأ-;يساثس

٣٠٢ الطويل مش الحمامعين لو أجلاي 
٤٠٧ الطويل ئداب رشوةالى عر باياغي أنا وما 
٥١٦ الطويل نم*؟حجا  نافسوعل 

٥٠٣ الطويل يعان يرء_أ، رلأ 

-١ ٠ ١ السءل تحتج* الحجاهم.لص 

٢٩٣ السيط الحرس* مي،م، د ئف 
٤٧٢ الوافر الأديب وجهي١^ أنوذ 
١٥٥ الوام والعلوت صافحما إذا 
٧٨ الوافر النقاب 'ييزالخم،

٢٣. الوام تراب ُبممحلمسنانم 
٢٩٠ الوام بماس أبهارفق 
٣٠٧ الوافر الطلأت ئيمكدا 

٣٤٧ الوافر طين الدنياثيثالته وكيف 

٣٦٠ الوافر قرب الذي_< ااكراعنى 

٨٨ الكار ساكن اننلرالير





الأفعأرفهرس الواضحةاللاغة 

المكورةالياء 

١• • الطول حا ]تر'اقلزادها وقد 

٢٤٢ الطول اشحنلنضل وئذو0 
T'U الطول الطالب ئيتلقاء فنن 

٢١٦ الطول ظالب ءثلاواْ؛كاد 

٣٨« الطول الراكب سطها صلى 

٤٥٦ الطول قواصت أيدين بمدين 
٣٨• الطول لأحب و.اكإلأ
١٤٤ الطول ناجت نواثلث
i'i الطول المضارمذ

١٥٤ الطول الثحاتت إليهحنيت 

١٨٥ الطول المارت فإولتإليك 
١٨٩ الطول الكواكب فإن-رءمالأ.لأق
١٩٢ الطول شريت ستحب دش 

٥٥- ٢٩٩ الطول المصايت وينبتض *ا لثن يا 

١٦٦ الطول وجنوب الثميحتال رأيت 

١٨٩ الطول معويا كمأيثكو 
١٨٩ الطول متجد  غدالأم 

٢٣٦ الطول دست وذبت

٤٤٨ الطول إلألتلئهلالد> 
٣٠٢ الطول المناصب صتكن لم إذا 
٣٠٣ الطول دالأنادب يوأامئ دم 
٤٣٧ المديد دما معيدوافه مات 

٤٥٦ السٍعل دائب المماحبيض 



ضفهرس الواضحانايلاغآن 

٣٧٧ المسط دب رنابطش أعوالن 

٣٧٨ المسءل ،الذ* اصبمث،ؤإن عجينا وما 

٣٧٩ المط النص، الناصجميع ش سرونن 
٣٧٩ المط الثلزب الحندعند عئلماه يهثر 

٤٣٠- ٣٨٠ المسط أذب باشنىنريئوذ وما 
١٣٥-٣٥٧ المسط ف ءلال>نثفلمت، 

٢٦٥ الط لخ، تو>ث،يا عدريته 

٣٢٦ السهل ،لنرميا  فلأةلكحالاgر

٤٩٠ السهل ميغري  دّواذادددنم 
١ ٠٣ علال ،وحياُ^١^١ 

١٨٤ الوام الق دمالجرح ُا إذا 

٣٤٠ الوام جاهم، نجي!لر؛ ألمن، 

٣٥٥ الوام ،المحامح غكاللل

١٣٠ الوام م،عجا 

١٠٧ اللكل دصرتب أدىi^، دان 

٨٠ الكار يكوك، ظلمني دماً 
١٤٣ الخفيف الإناب

٩٦ الخفق اص قديش

٣٧٩ الخفق، اللِج يلبىليم بمامح، 
٥٩ الخفيف، النمسوكأف 

١١١ الخفيف، /متماذا حرض 
٢٢٨ الخفق، الأ>اب فتكوجدت 

٣١٢ الخفيف، طالئاُ حنازحللت يا 
٥٠ الخفق، النطومذ كالبي،أنث، 

٨٨ المنرِح عجِا نارهاوالتهيتؤ 

١١ المتقارم، ا الأمممارك 

٤٢٩ المشرح ائب الهجنيا تم إن 



الأثادلهس اف\ص*ايلأئ 

اك>ةالالأء 

ابرارث لا 

نضحكباكيه 

مهطلن 

الدياحابغ ايا 

ضيjالتجاب

مريثأمط 

بواكنارر 

نديكتدين 

جناحكراحنض 

عننلهتئك لا 

دبآربان 

صلنز 

رجلكندد 

والخط

النناطب

العجب

تموت

المفتوحةاكاء 

ثئا

المجتنث

ارجز

ارجزمجزوء 

اكاءحرف 

المضمومةالتاء 

الطول

المتقارب

المكسورةالتاء 

الطويلاستحك ما 

السيطالثورات 

الوافربالبمات 

الكاملالأذان 

الكاملالمرات 

الكاملاوب 

الجمحرف 

المغمومةالجيم 

الطولأحوج 

المفتوحةالجيم 
السبلزلجا 

ارجزعنالجا 

٢٠٥

١٥٩

٥٠٨

٣٦٣

٢٢٨

١٩٣

٣١ ٠

١ ٠٧

٣١ ٠

٣٢٦

٢٨٢

؛٩٢



الأفعادفهرس الواصغ^ ١٧١

المكورةال^م 
٤• • المط ١^١^درك ئد 

٢٣؛؛ الكامل الخنرج إزالمماحئ

الحاءحرف 

٣٠٢ الطويل المداغ حسنتلثن 

٢١٨ الطول أمفلح نكاذما 

١٠٧ الطول يمح الوتنخ 

٤٩٥ الوام جناخولا  كالعرابوأدهم 

-١٥٦ الكال أصتصحولا  ئثعثعصرء 

١١٧ الكاز يمتدح الصباحوتدا 

القتوحةالحاء 

١٤٣ المدد الثماحا لناالحي جبع 

١٥٦ السط صفحاولا  تمترث 

٤٢ المقارن صلاحا الغيومكأن 

١٥٦ ارل وصحا اللهوارى بما 

المكررةالحاء 

١٢١ الطول المسح يثرص وأشرق 

٤٥٥ الطول الصفانح حزممن نالك 
٨٢ السهل الراح ئمكوحدت 

١٩٨ اليسهل محلناح بكفسمو 

٤٤٨ الوافر الماح صوىالدنيا وما 

٨١ المتقارت المباح كأفسا؛ا

الماكةالحاء 

٤٥١ الكاملمجزوء  الجوانح إلالبما،



الأضادفهرس الراسةاللاغة 

٢٨٧ الريع رناخ ثاسجاء 

٥• الريع الصاح أحاد*ئاشكأف 

الدالحرف 

المضمومةالدال 

٢٣٦ الطول والحقد ؟■>نىاثعتفا 
٤٣٢ الطول ونولن المو*-ينامر سر 
٣٦ الكار نحند اويكوذ
٩٧ الطول العقد بعرىواصح 

١٤• الطول الأ.ن

اءا الطول رافرانن الزمانثمن يا احيك 

٤٠٧ الطول الماءن النلأيص تمحي 
٢٩٥ الطول عد ئدنابل غ—ى 

١٦٦ المط العناتيد مصرئواطر ثامش 

٢٠٥ المط نحدرد إز'وذن
٢٢٢ المط ناتمد النينثثتر لا 

١٥٥ الكال جدين ^صمت و1او 

٣٤٧ اللكز يفد الكلاميش 
٣٧• اللكز تعد تندلا أم 
٣٤٧ اللكز عهد ،لّالئمللم؛و
١١ ١ المنسرح العئند نوّا 
٦٣ الخفق الجدد جد؛لمحت 

الثوحةالدال 

٤٧٥ الطول وسهدا الأحقوشن 

١٨٦ الطول دابمذا ايادلن ونحص 
١٩٢ الطول تضنيا زسنجئلالمنءام
y-s الطول المهندا نحصرأيتك 



الآف٠ارنهرس الواصةابلأئ 

٢١٢ الطويل الندى الدىووضع 

٢١٤ الطويل أجردا بيبمبي 

٧٠٣ الطويل حئدا حندأزل 

٣١٤ الطويل نرددا

٣٩٢ الطويل نشدا الد>!لاذ.أ 

٤٨١ الطويل ردا لإمجر؛طلي
٣١٠ الطويل نغثدا جواداأيض 

١٦٧ الطويل وننهدا لنا;يث 

١٣ الطويل لتجدا مداطل 

٢٩٨ البسيط يندا ئ١مالن١ص

٢٤٥ البسيط جندا القحند جادت 

٤٧٥ الكاُلمجزوء  الصدى شندام 

٤٧٤ الكاُلمجزوء  نر٠دا تجعجودوا 

٧٨ المممارى بمدا *وبم

٣٢٤ المتقارى الندى جوداابمس 

اسورةالدال 

١١٧ الطويل يالزعد كأونتاى

٣٧ الطويل القماد وداْجدت 

٣٤٧ الطويل بمدي النولنجر أذبي 
٢٧٧ الطويل أ>د ّو  ijb

٤٢٤ الطويل نحند بمليش نردذ 
-٢١٨ الطويل رئي لكالأثامندى 

٣٨٠ الطويل رثي الدنياالأ!نما 

٤٠٧ الطويل دممدى ضزامأل،م.

١٢ الطويل وحدى ضكريم 

٣٢١ البسيط تأييد تعدمكلا 



الأفعارفهرس الواضحغايلأئ 

٤٤ السط باود '١^
٢٧ البسط بجلمود المنةتش 

١٦٣ الوام ناد اش>ثث

٣٢١ الوام تعدى تجبسدلا 

٣١٤ الوافر الوحاد نريثإنا دعم 

١٨٥ الوافر البلاد البلاد*االن« ونن 

٣٤• الكال بالمرصاد ظغتللننلوت ما 
١٥٥ اللكُل حديد أصا؛النلاخ ؤإذا 
٣١٤ الكامل الائكد نلأمةفاملم 
٣٢٣ الكال نعال همشبن ئخل لا 
i-y الكار النائي حملوامن أءيمثأ 

الكار النائي والنئوسانمذمرى 
٢٦٧ الكامل انزد المصاليالي ْشت 
٣٠٢ الكامل غد الخساءةإن 

٣٩٩ لمتسرح١ الزمانئيوث إن 
٨٠ المنسرح Li لعد انقضتقد 

٣٧١ المسرح لقد أثلشلو محوثه يا 

٦•٥ الخفيف بالأيادى ملن

٣٠٧ الخفق ال~ود ءشءز->أ
٣١٥ الخفق بالإّعاد الهديلابنان 
٣٦٣ المقارن اشد

الراءحرف 

١٣٤ الطويل السمر ماتوما 

٤٨٢ الخلويل الأم ابكيد١لدى اما 

٣٤٥ الطويل -نمح افهأمن ئدكر 

٩٩ الطويل ادن مسنتذفرني 



الأئعارمرس الواضحةايلاغات 

١٩٩ اص الذعر ا-تلزماإذا 
٢٣٧-٢٤٦ الطويل يجير جودجاره فما 

٤٩٣ الطويل ندم ازدالنون;ض فلا 

٣٦٠- ٣٥٥ الطول اطر ملاشئا أبرث 

٣٦٦ الطول الشم أحسنثقد أيارن 

٢٦٣ الطول الفر الشندعوت ولعا 

٥٠٢ الطرز صنوز كأزعادنجوْ 

١٦٥ ال*سط تنرولا  نرصتولف 

١٤٨ السّيط ناذ صخراؤإل 

٣٠٢ السط حجز المحالليت 

٣٨٩ البسيط دم إلاالذعر ُا 

٦٥ الوافر دبر الإطئ إذا 

١٥٦ الوافر 'ثوذ الغضونوأءطاد> 

١٦٥ الرام يمز فكئيهلك فإن 

٤٣ الكال بم ناكئ،آنل

٣٨• الكال اقإ جودكزجا؛ 

٣٤٧ الكامل وّننار أئلنانكلاوّار

٣٤١ الكامل يضم ئماالوعيد فنع 

٤٨٦ الكامل نبار ينهصوالقنب 

٢٧٥ الريع تمردلا  لأحوإني واش 
١٠٢ المنرح المم اض^ ١٠١

٨٧ المنسرح سر المرونجر في 

اا-هم ارجز نز دير

الشوحانالراء 

١٣٥ الطول ندزا ئظزتوقد 

٢٩٧ الط 3ززا مأ١rب٠ُ
٢٩٧ السءل نمرا الدينناصر يا 



الأفعادفهرس الراضحةاللاص 

٣٢٥ السيط الشرا المجدوحتب< لا 

٤٩٦ السسط اتجرا

٤٣١ سريعال فبراما  الم؛تجلم  ٣٤٠يا■
٤٧٣ السميطمجزوء  النورا الجتوذئطع كم 
٤٧٤ الكاملمجزوء  ينجرا بخلدقتا 

٢٥٣ الريع يدراوما  والحرمان

٤٩٥ الخفيف اصفرارا جودءثرل لم 

٤٠٧ الخفق ١^:

٦٦ المقارن اليارا غلقنلو 
١٩٣ المقارن بمورا للما،د ولا 

المكورةالراء 

٤٣٣ الطول الخمر للجدوىويهنر 

٣٥٢ الطول البحر الامتك رلاتمة 

٤• • الطول نظترى أحزأتي يتولون 
٥• • الطول النكر رغث ولا 

\/'ه الطول أمهيار ود\ذو\ص
٨١ السهل لصريا  أنسما 

٣٢٦ الط نغممر ضئ النملونا لا 

٢٤٦ الط ئء-ارى اغان:رناك

٣٦٩ الط اشنارى ءاثك؛ندار يا 

٣٩٧ الوام اءار النتشولحب 

٣٤١ الوام ئغر نسوأي اصاءوتي 
٢٧٩ الكامل الأثنار الئكث؛ذئب 
١٢١ الكامل بسر نشرميأس في 
١٥٦ الكامل اشطر خوانهملأت 

١٦٣ الكامل النئداير المناياوأرى 

٨٧ الكامل صار



الواضحةاJلأءة 

كاف.L كوتما يا 

لأف;،

البملإي 

نحالإلخسي
أباكإو أص 

ؤإنالزُاذ لس 

ار؛يالذى
الملثكم مس 

عليأسئ 
م،نخثمن

ننجير أسع 
المنتسببدء أود 
البدنوعد 

الئماءنعتة ئرى ما 

ُلر؛;، دالصخ 

وأركن

أياسبجنو
•^JLilكأو 

الأقمارفهرس 

يوبها ألمنا 

نكروالا 

نزلثلقد 

المكارمئع 

الأسحار

نهال

النقر

بمال

الأعفر

الأحرار

يثار

جم

المانر

العطر

خاطرى

ندورى

للاطار

أشقر

الماكةالراء 

متجر

خنر

يثار

السينحرف 

لمضمومها سين لا 

خاص

المكسورةالسين 

واياص

مماس.

ت

١٥٦ الكامل

١٧٣ الكال
٢٥• الكاز

٤٨٢ الكال
٢٢• الكال
٥١٦ الكاز
٣١٣ الكاز

٣٤٥ الكال

١٤٨ الكامل

٢٣٨ الهزج
٢• • الريع

٨١ المنرح
١٧٣ الخمف

١٧٣ الخفق

١١٨ الرجز

٣٦ رنلمتقا ١

٣٦٧ الختقارت

٨٧ الختتارت

الطلل

الكال

الطلل
الط

٤٣٧

١٢٤

١٩٣

٢١٤



اضفهرس الواضحاناللاغان 

١٠ ٠ السط القس النجاةئرجو 

١٢٤ الكامل إياس بمامءمِد
٥٩ الكار شى دكأو

١٣• الكامل ئفى ؛انت;ظإلنى
٤٧٩ السريع إغلاص عن—اثر يا 

٢٣٨ لمنسرح١ ولةسس ذاوينطيح 
٥١• الخفق أنس ابنيجاءني 

السن

٦٧ ارل الفلز صفنز 

الضادحرف 

المغموئالضاد 

١٦٧ الكامل يقمص للحثلودااثثفتتك لثا 

٦٦ الخفيف أرصا ُالقضلُنغ 
١٢١ الخمف عقا اداأساه لت 

المكورةالضاد 

٤• • الطول الخفض شيصدون 

٣٤٤ الطول خفص صاعهإلا الدنن هل 

٤٣١ الطول بعض •تئولأأك 
٧٤ الرجز أتاناعث 

المنحرف 

١٣• الطول الأنائ
٣٤• الطرز ١أكننكاشا؛
٣٦٣ الطول النجائع شآبا أولتك 

١٥١ الطول يضع محامحللا ن٠ج 

٢٢٣ الطول الغ أنكث 



الأفعاللهس اراضحغاولأء،ن 

٤١ • الطول دايع ذإنككائل
٤٣٧ الطول صاع ^١آيات تثنت 

٣٥٨ الطول دراجغ نلمى•-زلي أيا 
٣٢٦ المسط الضغ نلتممن نصرا لا 
٢٩٨ المسط صنعواما  بغس لمت يا 
٣٥٨ المسط يع ض١^ لث 

١١٠ الوافر دادبماغ ئواصعادنوت 

٣٥٥ اللكمل ١ديرجة السابرر 
٣٣٧ الكال :طاغ سلشٍايلُالخحافل

٤٥٣ اللكر رمحغ ءثا>باز 

١٩٣ الكال برخيا  الفرزدقزعم 

٣٦٥ الكامل والمفرغ للئدانبيرص من يا 

١٥٩ السريع يغ عينايأمعلرت إن 

٨٦ الخفيم، رداغ للدب 

١٢٧ الخفق ايداغ اشجوموكأف 
٢٤٤ المتفاوت تصنع يردانلوك

المفتوحةالمين 

٢٩٥ الطول واو؛ويما الأرصتلك بمي 

٣١٤ الطول يودعا ودعابما 

٤٢٦ الطول مجوصعا اثمعز نز فيا 

٢٠٥ الطول نربما ألماعرنس

٣٦٤ الطول نزعا كفس نر أيا 

١٣٥ اللكمل أربعا ثلاثنقرت 

١٣٥ الكامل معا قمنواصقباث 

المكورةالخن 

٢٧٩ الطول نام تركيز.L فآن
١١ • الطول الأصاع نلبن وأمعن 



Jالافعارفهرس الواضحةلأءة ١

٤٢٣ الوافر الياع تفكصورت ولو 

٣١١ الداذ ينتطاع رشرا 

٤٦٠ الوافرمجزوء  نض أحظأتتثن 

الفاءحرف 

المصموطالفاء 

٣٢٣ السهل الح1ف1|ا صدقعر نحفن ولا 

٤٢٩ السهل الصدف بميأحس س يا 

الشوحةالفاء 

١٤٨ اص صحفا البالر وهاتنإ 

١٦٧ اليسعل يكس همومئنامت 

٨٢ المهل ^bji

المكسورةالفاء 

٤٧٢ الملول الوصف اللوزثغر تبسم 
٢٣٣ الخلول بمي هاشرمنا ولما 

٢٦٠ الكامل الأنماف عددوعالجي 

٣٤٧ الكامل نلأف دنايا أنت ما 

٤٥٥ الخفق ناش فاتلما هل 

٣٨٩ الخفيف يكفي ندجهر افترينا ما 

القافحرف 

المضموطالقاف 

٩٨ الًلول ولوس ١رالأبملالضحوك 

٣٠٢ الملول صانتما لدمنلث 

٣٠٠ ال._..ط دالنلق لنتحراه 

٢٤٥ السط نأته كأنا'حصيض

٤٩١ الوافر وذائدا رن١أءلعنا 





الأفعادفهرس الواضحةايلأئ 

اسالكاف 

٢٩٨ الكاملمجزوء  رائك الراسك وحياة 

٦٦ الرز ظلك النمعدا إو 

اللامحرف 

١٢١ الطويل المحل النتعند وكانت، 
٤٣١ الطويل جلل مداراْ موز 

٢٠٥ الطويل نثل حنض تل 
٤١٥ الطويل متل  ،^b يمللم نو
٤٨• الطويل موز شتتارينكاإن 

٤٨٢ الطويل وجهود جهلتإن -؛ي 
٢٩٥ الطويل النقل بالنقلما ف لنم

١٠٩ الطويل جداود ذيكل أدى 
٢٥٢ الطويل شاغل الأرضشرق تدبر 

٣١١ الطويل نائل اعملالجود أحا 

٩٤ الطويل اشل واساءلؤاز 
٤٢٤ الطويل دارجل -ثنالخن -  ١٣صننا 

٢٦٦ الطويل نازل ضطذيتح، 
٣١ • الطويل عازل زرُوث، نيا 

٤٩• الطويل جنادل  ،^bبلل

٣٤٧ الطويل جمل النقرا-حام، وكم، 

٤٢٩ الطويل الخزي العزصدن إلى 

٢٨• الطويل نجمل كالمعروفأر ولم 
٤٥١ الطويل سل حىرثيتن 

٥٠٣ الطويل المقاتل عنددنو،ى تند 







الأفعارفهرس الواضحةايلاغت 

٢٧ البسيط أجل 'رفءر

iso الوافر شمول الإدضنحجم 
١٤٧ الوام المال زببهاألم 
١٠٦٥ الوافر يقال عاشض أيا 

٤• الوافر بالجنال اضصلأء 

١ ٠٢ الوافر النزال تنقفإن 

١٩٦ الوافر محال الدمرماني 

ri\ الوافر الوصال الدنتابعثق لم دس 

٢٤٢ الكامل ثغزل المجدراث أوما 

٩٦ الكامل العالي ئنكرىلا 

١١١ الكامل المنزل "رداءابى وأنا 

ت٦'٢ الكامل عجلفا  أباكإي أبس 

١٦٦ الكامل الجموعش ينثر دالين 
٤٠٣■ الكامل الإنال لأالل.غغاصزولأ

٣٩٧ السرع الئاجل صخ -كز' 
٢٦٩ المتقارس مسا

IJT
الثما؛ذ،قا 

١ ٠ ٠ ارجز الغل جر

ارجز الأحول نفراث

١١ ارجز الأجلل للهالحمد 

الساكةاللام 
٢٦٣ المريل ذيل الحاجاتأحو ونحر 

٣٦٩ الكاملمجزدء  اماثل ليتل باه 

٤٤ السريع الرحال المامندم ثد 

٦٥ الرجزمجزوء  الأنل منترله



ءهرساسمرالواضحيايلأئ 

الميمحرف 

المضمومةاليم 
٤٨١ الطلل ألمر بممليسط
٤^٢١ الطلل ج بثيبن الش بمال 
٨ت٤ الطلل مغانم لكلمعروفاد ولم 
أوأ الطول ^١ داراتمّ،الوحنا؛

٦٣ الطول كبولا 

١٨٦ الطول عاصم ال1شا:يا ألا 

٢٧٦ الطول النكارم أعلءر»دد 
١٣٢ الطول دام جارتؤإن يلادى 

٤٣٣ الطول د>م سوىما؛ بي!ل دحا 

١٨٥ الطول يهدم الينياذيبغ مش 
٤٠٨ الطول يصام الرلاضالبماض وشر 

١٨٦ الطول جلم لجملذي 

٤٣٤ الطول لطم وقيداأيجتأ 

١٤ ٠ السط واللمر نرىاعا 

١٤• السط الأم غيدالنجذ 
٢٩٤ طال ناستخ
٢٩٩ المنط والهرم البأ،عد ما 

٣١٢٥ البط محمرا L.ينمiلأنط
٣٣٧ السهل والجلم اثرقابن بن 
٣٧١ طال والحكم اءدلاهسيا

٣٩٢ الط غيم للناسالناس 

٢٠٤ الجثط نومحم ل؛دالأغدجتة 



الافعأدفهرس الواضحاناJلأءان 

٥١٦ البسط الديم الخاملتت 

٤٣٥ الوافر طعام يئمخا ونت 

٩٨ الوافر مهمأنا ونا 
١٩٢ الوافر ب ارىظلالن1ب

٢٤٣ الوافر الثلأم الاياثخلئ

٣٢٢ الكال غغلن( حلقعن نم لا 

٦٧ الكامل انجم يمحوا

٤٠٦ الكامل م-م جم والذي لا 

٢٧٧ الكامل المعدم ف-ياغالزجل
١١١ الكامل تجر أشانؤإذا 

٢٢٣ الكامل ويهرم يخرموالهم 

٢٧٩ الكامل أنا٠ر١ نهزتولمي 

٣٦٣ الكامل ١^١ عثلنتإن رن يا 

١ . • الكامل ألم نظرتإن ويلاه 

٦٦ الخامل مهم 1ءدابيأشبهت، 
٧١ الخامل نغللن( وكازإبماض

٣٢٤ الكامل رخم عدومن يخدعنك لا 

٤٩٦ الخامل الأيام اثعرافثاث

١٢• الرملمجزِوء  :را مجواد;نتنا ثد 

-١٧٧ لمنرح١ حضتهاوليلة 

٨٦ المنرح ه؛ كأنها

٥٩ .غسا ٠٠٠اا الغمام أذنثأيذ 

٩٦ الخمف إيلام نزبهذ

٩٨ >_ْ.،>٠١١ الخيام

المفتوحةالمم 
طءالخم وس 

٤٤٥ الطول UjJ؛ غضناما إذا 

٣٥ الطول *علميا أفولو 







الأفعادفهرس الواضحة< ٠١٧١

T'T الرام حكم شجاعةوكل 

٤٤١ الكامل نهبي دياركمش 

Y-U الكامل بمخرم فنككن

٣١٢ الكامل واشي عةدار يا 

٤٢٤ الكامل الأدنم عثزندءول 

٤٢٧ الكامل امحنم حتتسطلل

٤٣٣ الكامل المغنم شهدس يخبرك 

٤٤١ اعامل اممم بماعلن اش 
١٣٤ الكامل بالشمام عللق■مسا 

٢٩٩ الكامل اليام يزعا تاض 

٢٢٣ الخفض الغللأم القحأيها 
٦٥ الخفيف الإظلام تم1ولجو.'

١٤٣ المنقاري الغيم اليرىلمع إذا 

^Ulالمم 
٤٦• الكامل آثارجم كنطوا 
٢٦٧ الكاملمجزو،  دان'م \ث1وإذا إنا 

٥٩ السريع ذم مسكالسسر 

٩٩ السريع الزحام اشئائنزدحم 
١٤٧ المتقارت اح؛ا زعزيهإن وأمف 

النونحرف 

٣٦٦ الطلل Jنكا Jع٠انأمسكال 

٤٩٦ الطول محلوقان الدنيانتدك بكت 

١ ٠٩ السيط ءدنال علائد أب وكم 
٢٥١ البسيط الدذ لأمحن>ك

■٢٧• طال
ص حليأصاحب إني 



الواضحةاللاغة 

٢٢٢ الوام لسان بالمر،كر 

١٤٥ الكار .jUl انمايآيإذا 

المفتوحةالنون 

؟•ه الطويل نيعيث ولا 

١٥٥ الط دريحانا حيتك

٢٩٤ الببر غنانا بعريلت يا 

٣٦٥ البد بميانا محلالفلن« أيها يا 

١٦٣ المط وحوانا

٢٥٠ طال خزانا إلأشربب لا 

٣٦٦ المسهل أخدانا الجحقلصائد يا 

٢٥٨ المسهل اشنا محام-م
٤٥٣ السهل اطإن غركنلن لم 

٢١٨ المسهل النخانرنا نعثرلمى إنا 
٤٦٢ الوام عفا رقدأنول 

٢٦٣ الوافر جدينانا  إذا:لخالفظام

٤٢٩ الوافر نما عمروءن-تت بأي 

١٦٦ الوافر أحرينا جثالدم U إذا 

٢٩٩ الكال انش النفياءومكايد 

٥٠٧ الكال كانالأمر  أتتولقد 

٢٠ ١ الرملمجزر،  النثريا بنتاكم 

٢٥٥ الخفق محاناما  ذجتالئاّز

المكسورةالنون 

٢٠٤ الطويل تنكنان رأىس ألا 

٣٣٧ الطويل محان الأءداثأنشل 

٣٤٧ الطويل سثان لأسنؤبا نش لك وما 

٢٤٥ الطويل يلانن النهرجرى 

الأضارفهرس 



^١١١مس الراضحة< ٠١٧١

٤ت١ الهين خضراءقى أنت 

•ث\ طال حمدان القابر لولا 

٤٩٤ طال الغض ممثنلم دكاء ١ما 

٣٢٥ السءل الم ^١لأتأض 

٤٨٨ السط بجي و\ذز؛\؛لكن ومنظر 

٩٨ السهل الكمن لاتجن
٣٨٠ السهل تدن فينم ١ bإ

٣٢١ الط صتان ناصلا نايى نا 

٥• اليسهلمجزوء  المحن ١^كأنما 

٨٨ الوافر الغسن أغانسال؛جاجأ

٤٤٢ الوافر ثرحمان حنةملاعذ 

٤٢٤ الوافر قاف الأنف

٢٦٨ الوافر م ■ملهلى فا 

٢٢٣ الكامل نجاتي شتنوكم 
٦٢ الكامل الجمعان او!نوفن؛ف 

٢٩٩-٨•٤ الكامل بالإحسان يملمن يا 

٤٠٢ الكامل الثاني الرأىنلذجاءب

٢٣٢ الكامل الكتان ترىتوم 

٢٢٨ الكامل الأصناف بكلالشاربتن 

٤٠٧ الكامل الإنسان م؛ندافاء يهوى 
٤٦٠ ارمل الوطن لاننادازز

٣٨ الرمل ثن ودنا؛ذب 
٥٠ الخفق المكان أثكاشس

٥٢ ااخة.ف_> الثلنان

٦٧ الخفيف عنوان فكأني
١٢٧ الخفق الغضان ا*رأاشحني
٧١ ااخه.ن_« الإخوان اناُنان





ءهرسالأفعاد ر*ا0ُ الواضحانايلاغان 

هإا'-ا،\<ا المممارت أذيالها الخلافهأقه 

٩٧ الكامل ]سم\و(\

\ 'y الكا،ل زوالكاهما 

٣٨• اللكز أرناتها بناشجي لس 
١١٩ الط زاديها كآنها

١١٨ الل قها الولدر؛ مجر 

٤٨٩ المسط يرصتها Jاأئأكا
٢٢٣

السط داهمها إلافضيلة فلا 

٤٧٤ الرز إلها ومحتورياض 

المكورةالهاء 

٤٥٢ اللكز اشهمد  ماتما 

٢٤٥ اللكز إرغادْ للغيمك ئد 
٣٢٢ اللكز أنداده لجسرصن نم لا 
٢٨٠ ريعال لحدْ إو

٤٨٩ الريع وعده ن-جريا در يا 

٦٣ اللكز نمه نمك

١٣٢ الطويل كا0 ئلأذالتاث-ز
٦٦ اللكز إثدايي كاليف

٤٨٨ الطول لهسما  مروباجغل 
١٧٣ الريع ننه صاحتا غنإ 

.ء. الريع بهه عسبمي لسل 

٢٧٤ السيط يامحث انيدما إذا ١^٤ إف 

٣٩٢ الرجز لديه المرءؤإئما 

اكةايالهاء 

٢٠٩ الطول آبادْ شادمبك 

١٠٣ الطول كواته مثاركأف 

٣١١ الطول ونجاييه



الافعارفهرس الراضحةالبلاغي 

٤٤١ الطويل نثارأه ئشزملم أث إذا 
١٨٥ الطويل ناتن أحنانيملهم أصاءت 
١٤٧ الطويل مضاريه الئشأنا 

y-r المنسرح هن سابيبان 

i'y لمتسرحا >يأ الحرص ند 

٣٩٢ المنسرح ميه الدنياضاحث ;ا 

١٤٥ الطويل رذخام، 3افغما 

١٩٨ الطول أظايرْ ٥محا نقا صريع 

١٣٤ الطول شوامقه V_J

٤٠٣ الطول ناذ تروىكان وقد 

٢٤٤ الطول ناحله عوالم

T'T الطول الخلفإن ذريتي 

٢٤٦ الطول آتذ نداءذعوش 

١٠ ١ اللكملمجزوء  <i،{U تثضعر از 

٤٣ الطول غارنه م،ثمم
١٢٧ الطول خائنه نلت

١٦٥ الطول نمهكما  وحنانامقاك 

٤٣• الوام اءهم إذاخمدالكرِلج

٤٥٤ الرلمجزوء  تهصنا  يسمقما 

٧٢ المقارن التمرنه ثسكيمي 
٧٤ الرزيجروء  ث الريقحلوة 

٥٢ الكاز إنائ 'ص

٤٧٤ الكازُجزوء  السدح4 حرونقامت 

٤٧٥ اللكزمجزِوء  ثمننكرأ 

٢٦٢ الكارسزوء  ذاينه

٦٣ اللكزعجزوء  ست مسرةللي 

٢٣٥ اللكز،جزو،  ركابه المن



الأشعارفهرس الواضحغاللأئ 

١٥٤ الكاملمجزوء  مهلنا  عشا

٣١٤ المديد كدرْ ئنتنلا غاض 

الواوحرف 

٢٦٨ الخفيف يعضوا التمامئ دن 

اياكةالواو 

٤٧٤ المجتث أّز ياءاذليذ٠

اللمةالألف حرف 
٢٧٦ الكار أحنى رأينإني 

الياءحرف 

الضوحةابء 

٣٨ الطول أْانثا يا؛بك كنى 

٣١٤ الطلل جاريا افن١ناأل 
٤٤• الطول نايا الدنياويحتقر 

٤٨٩ الطول الأغادتا يهكان نث 
٥٠ . الطول ناما أخلأُننك كض 

٢٦٩ الطول ساعتا ١لتثهاتصجغ يموت 
٣٨٠ الطول ما أشكواف إل 

٤٨١ الطول ولأنا راضأض عر 
٢٦٥ الوافر شثا حL بكيتك 

-١٥٦ الوافر الثريا ستمدوأدقم 
٣٦٩ الوافر ج فلمنابي دءُتك 
٢١٢ الخفق يمحنا ثرىما ينونك لا 

الماكةابء 

٣٥٢ الرجزمجروء  م للأمئلير



الأياتدرر ص فهرس الواضحت؛؛ ٠١٧١

الأبياتصدور فهرس 

ارْ^إنىةالبحرالبمئتم^لر 

صاحغير قوادك أم أثصحو 

آجرْنقاصر نل بن الدل لك 
الأرضاعف الدولة سث اعتل إذا 
يهيستضاء لنور الرسول إل 

الراز

ارطُل

الطلل

هلال

٣٩

٤٠

١٣٤

١٤٧



الابنانأعجاز فهرس الواصاللاعن 

الأمانجاز  أءفهرس 
البحر البيتعجز 

١٩٠ اراز _IjNLالنمة من رصث 

٣٥٢ الطلل أعوجوالعود الغلل تمم يمى 
١٨٥ الط الوشلعن نمي ما البحر لجة في 
١٨٥ امز المهنيغله لم الحسناء حطنج ومن 
١٦• السط غدقاخانقه حملا غرسث إدا 

١٦• الكامل الأمالمث حديثاك أحّا 

١٩• ارجز أولأويكوف رييدأ يمنى 
١٩• الطرل اشحلإبر من الئهد دون ثد ولا 
١٩• الط المحفلفيالعشنكامحلليس 
٤٠٨ البسط وتالتثمأحانا تسفر الشمس 
٢١٤ البسيط الكاسيالقاعي أنث فانك وانثد 
١٩• الطُط ساقاالموت ترى أن داء يك كفى 

١٨٢ الطُل الثوانااستقل المم قصد ومن 

م.اب







١٠٣

٨٥الوصتري 
لد،أ

٨٧التهام 
ك(

٤٦٧اشالي 

٢٦٩الخاحظ 

٣٩جم.م 
٤١٨ض  uiض 

اح؛
١٢٤اّافي حام 

٢٠٠افذاق الخارث 

١٢٩الثقم يوش بن الخجاج 
٤٥٤اضري 
٤٥البكري حان 
١٠٥ثابت بن حسان 

٢٩٤>، ين الحض 
٨٨اكدحي بناياق اضن 
٤٢٠ممد بن ابن 
١٢٩اس 

٤٧٢الييزا رضير الحمام 

اةا
١٠١٠صنوان بن حالي 
١١٠٤الولد بن حالي 

٢٢٨اءاتماصرا الخغ







ى
٣٩٠ااُوشجاع( اعير فاتك 
١١٢١بن القح 

١٩٣الفرزدق 
٤٥٣الريح بن الفضل 
٢٩٧بن-هل الفضل 

لمأ[

٤٦١الفاصل القاصي 
 aJ_ ١٦٣أنف بن
١١٢٩صاعدة بن مز 

٣١١الفجاءة بن تطرى 

وأ
٣٨الإحشدى كافور 

١٩٣كترم؛ 
١٢٩اشعي 
٧٤القح( )أبو محاجم 

١٢٨٠العثوي صد بن كب 
٤٤٤يعقوب( )أبويوصف الكندي 

لل1
١٢٧٧لد 

١٢٩لنان 
]م[

١٢٠

٤٦٦٢الظاعر عد الدين محي 
١٦٢٩رد .ا 

٤٤٥انماص( )أبو الثني 
٣٦اكي>اأحد؛نافن« 

١٤٠انما-ي التوكل 
٢٧٩بشير بن محمد 



١١٧الحمتري دمب ين صد 
٢٦٧حنمة أي بن عريان 
١٩٤^١^٠ ٠اصراع الوليد ين ملم 
٣٥عدي بن ضم 

٢٦٥سالية 
٣٢٣اف عل انمد 
٤٣اشري 

٢٦٧ذائدة ين سن 
٤٨١الكدي القنع 

٢٣٣المحور 

١٤٠الهدي 
٢٣٦صمرة أي بن الهلب 

٤٢٤الخعدي الثابغت 
٢٢٣اكابغةالذ؛؛ان 

]ص[

٢٦٢الرشد هارون 
١٢٩محقت 

٤٧٠هشام 
]وأ

٣٩الواحدي 
لس1

٢٦٢محالر٠كي 
٢٣٦الخكم يندبن 

٣٨١الشياي نئيد ين ينيل 
٢٨١سامحية ين ينيل 

٢٩
'ءحآ





ا،لرضرءاتفهرس الواضحة ٠٠١٧١

الموضوعاتفهرس 

... ..............القيمة 

الفصاحة

لأسلوبا . الفصاحة.اJلأءة مقدمة 
٩ .

٣٤

البياععلم 

التشسه

)ا(اركانت

الشبه ٢٧١)٢( 
.. ه ه . . ّ . . ه ّ . . ء . . . . . .....اشبل.تنمث )٣( 

٠........٦ ّ ٠ ..... .ء)إ(اش؛؛هاضنيه   ٠ .ّ
..٠ّ اكب اغراض )٠( 

القلوبلشيه ١ ( ٦ ) 

يائيينالعرب ين أنر ما وبعص الشه بلاغث )٧( 
دامحازالحقيقة 

اللغوي)ل(اياز 
.. .سهههّءواثتمئت امحرمحأ الأمارة )٢( 

.ّ ه......ُوثب. لداصث ضإالأتار؛ )٣( 
٠.رثطلقت رءدثد، مرصحت إل الأتار! هم ( ٤ )  ٠ ٠

هههه.ّ......)ْ(الأتارةاس؛ن 

... ٠ )ا-(بلأئالأتار؛ 

امحازارّل)٧( 

انقلامحاز )٨( 

.٠٠

. ٥٠

. ٥٩

. .٧٨

٩٦

١٠٧

١١٧

١٢٧

.١٣٠

.١٣٠

.١٥١

.١٦٣

١٨٠

١٩٨

.٢٠١

.٢١٤



٢٢٧المقل رامحان امحازازّل )٩(بلأءئ 
٢٢٨امماة 

٢٤٢امماية بلأئ 

٢٤٤العاق تأية ق ايان ملم اثر 
pk  نؤالمط

٢٥٠ممسلماسمإلموإشاء 
٢٦٢الخلأ 

٢٦٢)ا(المْزينإلقأءا-كر 

٢٧٤)آ(اصزبالخ؛ر 

٢٨٧الظاعر نقتض ص الم حردج  ٢٣)
٢٩٤الإنشاء 

٢٩٤طلي دم ادطلي ينه تل
٣٠٧\ذطلمتي الإنشاء 

٣٠٧)ا(الأءر 

٣٢١)آآ(اض 
٣٣١)"ا(الأثهأمرادواص 

٣٣٤الأمضيام ادوات مثن )ب( 
٣٣٧الاثهام بن نقاث الي اشاي )جا 

٣٥٥)أ(اكني 
٣٦٣)ه(اشاء 

٣٧٣تريقه.ةلنمح.مفا0 المحز: 
٣٧٦ JU،»bحقبمي إل اضر تميم 

٣٩٢والوصل الثصز 
٣٩٢اضل .واضع )١( 

٣٩٣\ذحث 
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