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علم المعاني
أوال  :االسناد
علم المعاني  :األصول والقواعد التي يُعرف بها مطابقة أحوال اللفظ لمقتضى حال المخاطب .
اإلسناد  :ضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد الحكم بإحداهما على األخرى ثبوتا أو نفيا .
ركنا جملة اإلسناد  :المسند إليه ( المحكوم عليه ) والمسند ( المحكوم به ) وما زاد فهو قيد .
القيد  :يشمل أدوات الشرط والنفي والمفاعيل والحال والتمييز والتوابع وشبه الجملة .
ليس الكذب بمنجاة
الصدق منجاة

 من األحوال التي عليها المسند إليه  :المبتدأ وما كان أصله مبتدأ .
 من األحوال التي عليها المسند  :الخبر وما كان أصله خبرا .
(اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون)

(كُتب عليكم الصيام)

القيد في اآلية السابقة ( :للناس) (في غفلة)

القيد ( :عليكم)

 من األحوال التي عليها المسند إليه  :الفاعل ونائب الفاعل .
 من األحوال التي عليها المسند  :الفعل التام .
تﺪريﺐ (: )1
بﻴـّـﻦ الﻤﺤﻜﻮم به والﻤﺤﻜﻮم علﻴه في ما تﺤﺘه خﻂ في الﺒﻴﺖ الﺘالي :
 -1الﺴـّـﻴﻒ أصﺪق إنﺒاء مﻦ الﻜﺘﺐ

في حﺪّﻩ الﺤﺪّ بﻴﻦ الﺠﺪّ واللعﺐ

الﻤﺤﻜﻮم علﻴه (المسند إليه)  :الﺴﻴﻒ .
المحكوم به (المسند) :أصﺪق .
( إنﺒاء مﻦ الﻜﺘﺐ  :قﻴﺪ )
===================================================
تﺪريﺐ (: )2
عﻴـّـﻦ الﻤﺴﻨﺪ والﻤﺴﻨﺪ إلﻴه والقﻴﺪ في الﺠﻤﻞ الﺘالﻴة :
مﻦ جلﻴﺲ الﺴّﻮء عﻨﺪﻩ
 -1وحﺪة اإلنﺴان خﻴﺮٌ
القﻴﺪ  :مﻦ جلﻴﺲ الﺴﻮء عﻨﺪﻩ .
الﻤﺴﻨﺪ إلﻴه  :وحﺪة اإلنﺴان
الﻤﺴﻨﺪ  :خﻴﺮٌ
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مﻦ جلﻮس الﻤﺮء وحﺪﻩ .
 -2وجلﻴﺲ الﺴﻮء خﻴﺮٌ
القﻴﺪ  :مﻦ جلﻮس الﻤﺮء وحﺪﻩ .
الﻤﺴﻨﺪ إلﻴه  :جلﻴﺲ الﺴﻮء
الﻤﺴﻨﺪ  :خﻴﺮٌ
===================================================
تﺪريﺐ (: )3
بﻴـّـﻦ الﻤﺴﻨﺪ والﻤﺴﻨﺪ إلﻴه  ،والﺤال الﺘي أتى علﻴها كل مﻨهﻤا في ما يﺄتي :
الﻤﺴﻨﺪ
الﺠﻤلة
ﻻ تﻜلـّـﻒ نفﺲ إﻻ وسعها تﻜلــّـلﻒ
ﻻ يكلف هللا نفسا إﻻ وسعها يﻜلـّـﻒ

الﻤﺴﻨﺪ إلﻴه
نفﺲ
هللا

حاله
فعﻞ تام
فعﻞ تام

حاله
نائﺐ فاعﻞ
فاعل

تدريب (: )4
بﻴـّـﻦ الﻤﺴﻨﺪ والﻤﺴﻨﺪ إلﻴه والقﻴﺪ في ما يﺄتي :
ن وحﻄـّـﻤﻮا ذ ّل الﺸﻜﻴﻢ
 -1كسروا به نﻴﺮ الهﻮا
الﻤﺴﻨﺪ  ( :كسر )  ،الﻤﺴﻨﺪ إلﻴه  :واو الﺠﻤاعة القﻴﺪ  :به نﻴﺮ الهﻮان
الﻤﺴﻨﺪ  :حﻄــّـﻢ  ،الﻤﺴﻨﺪ إلﻴه  :واو الﺠﻤاعة القﻴﺪ  :ذ ّل الﺸﻜﻴـﻢ
ّ -2
ومﻨاقﺐٌ أورثﻦ مﺠﺪا
إن الﺠﻤال معاد ٌن
الﻤﺴﻨﺪ إلﻴه :الﺠﻤال
الﻤﺴﻨﺪ  :معادن ومﻨاقﺐ
الﻤﺴﻨﺪ إلﻴه  :نﻮن الﻨﺴﻮة
الﻤﺴﻨﺪ  :أورث

القﻴﺪ  :أورثﻦ مﺠﺪا
القﻴﺪ  :مﺠﺪا

تدريب : 5
جارك يا وادي الشتا جاري
ليت الوقوف بوادي السير إجباري وليت َ
صيارفةٌ
ع
رض ُز َّرا ُ
ونح ُن منذ هبطنا األ َ َ
أعداؤنا منذُ كانوا َ
َب
تور ُهما
دران ِللضا ِد لَم تُهتَك ُ
َوﻻ ت َ َح َّو َل عَن َمغنا ُهما األَد ُ
س ُ
ِخ ِ
( من مﺄمنه يﺄتي الحذر )
الحال
القيد
المسند
المسند إليه
بوادي السير المسند إليه أصله مبتدأ والمسند أصله خبر
إجباري
الوقوف
ياوادي الشتا المسند إليه أصله مبتدأ والمسند أصله خبر
جاري
جارك
المسند إليه مبتدأ والمسند خبر
منذ أن كانوا
صيارفة
أعداؤنا
المسند إليه مبتدأ والمسند خبر
منذ هبطنا
زراع
نحن
األرض
المسند إليه مبتدأ والمسند فعل تام
للضاد
لَم تُهتَك
خدران
تور ُهما
ُ
س ُ
المسند إليه فاعل والمسند فعل تام .
عن مغناهما
وﻻ تحول
األدب
المسند إليه نائب فاعل والمسند فعل تام .
من مﺄمنه
يﺄتي
الحذر
===============================================
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ثانيا  :الخبر
الخبر  :الكالم الذي يحتمل الصدق أو الكذب  .والصدق مطابقة الواقع والكذب عدم مطابقة الواقع .
يش إِنسانُ
َيء إِذا ما ت َ ّم نُقصا ُن
ِل ُك ِ ّل ش ٍ
ب العَ ِ
فَال يُغَ َّر بِطي ِ
ضرب إعصار جنوب الوﻻيات المتحدة .
في اﻻتحاد قوة وفي التشرذم ضعف
اإلنشاء  :الكالم الذي ﻻ يحتمل الصدق أو الكذب ويكون باألمر والنهي واﻻستفهام والنداء .
( خذ من أموالهم صدقة )
ﻻ تؤجل عمل اليوم إلى الغد
أين تقع محافظة العقبة ؟
ي حافظ على وقتك .
يا بن ّ
تدريب (: )1
بﻴـ ّﻦ الﺨﺒﺮ مﻦ اإلنﺸاء في الﺒﻴﺘﻴﻦ الﺘالﻴﻴﻦ :
فﻜﻞّ قﺮيﻦٍ بالﻤقارن يقﺘﺪي
 -1عﻦ الﻤﺮء ﻻ تﺴﺄل وسﻞ عﻦ قﺮيﻨه
 ﻻ تﺴﺄل  :إنﺸاء ( نهي )  ،سﻞ  :إنﺸاء ( أمﺮ ) فﻜﻞّ قﺮيﻦٍ بالﻤقارن يقﺘﺪي  :خﺒﺮ ( جﻤلة تﺤﺘﻤﻞ الﺘﺼﺪيﻖ أو الﺘﻜﺬيﺐ )ّ
إن حﺴﻦ الﺼّﺒﺮ مفﺘاح الﻈـّـفﺮ
 -2فاصﺒﺮي يا نفﺲ آﻴﻤا تﻈفﺮي
فاصﺒﺮي ( إنﺸاء  :أمﺮ ) يا نفﺲ ( إنﺸاء  :نﺪاء )
ّ
إن حﺴﻦ الﺼّﺒﺮ مفﺘاح الﻈـّـفﺮ ( خﺒﺮ )
الغرض من الخبر :
يعرف المخاطب بمعلومات لم يكن يعرفها .
( فائدة الخبر)  :إذا قصد المتكلم أن ّ
مثال  :أنواع الكلم  :اسم وفعل وحرف .
 ( ﻻزم الفائدة )  :إفادة المخاطب أن المتكلم عالم بالحكم ويُسمى ذلك.
مثال  :قال اﻻبن ألبيه  :لقد أدبتني باللين والرفﻖ ﻻ بالقسوة والعقاب .
األغراض األخرى للخبر :
وبات بكفه يوما زمامي
سر  :إذا ما الموت رنﻖ في جفوني
 .1التح ّ
يزورك بالتحية والسالم
ب
فما يغني خيا ٌل من حبي ٍ
(قالت رب إني وضعتها أنثى)
 .2الوعظ واإلرشاد ( :المسلم من سلم الناس من لسانه ويدﻩ )
س َ
ط ِعندَنا
ناس ﻻ تَ َو ُّ
 .3الفخر َ :ونَح ُن أ ُ ٌ

دون العالَ َ
َ
بر
در
لَنا ال َ
مين أ َ ِو ال َق ُ
ص ُ
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 .4المدح  :أَخوكَ عيسى دَعا َميتا فَقا َم لَهُ

الر َم ِم
َوأَنتَ أَحيَيتَ أَجياﻻ ِم َن ِ

 .5اﻻسترحام  ( :ﻻ إله إﻻ أنت سبحانك إني كنت من الظالمين )
تدريب (: )1
بﻴّﻦ الغﺮض مﻦ إلقاء الﺨﺒﺮ في ما يﺄتي :
قال تعالى  :غلﺒﺖ الﺮوم ( ﻻزم الفائﺪة )
قال تعالى  :وهم مﻦ بعﺪ غلﺒهﻢ سﻴغلﺒﻮن * في بﻀع سﻨﻴﻦ * ( فائﺪة الﺨﺒﺮ )
قال أحﺪهم لﺼﺪيقه  :أنﺖ تﺤﺴﻦ الﺴﺒاحة فقﺪ رأيﺘﻚ تعﻮم في الﺒﺮكة بﻤهارة ( ﻻزم الفائﺪة )
تدريب (: )2
حﺪّد الغﺮض مﻦ الﺨﺒﺮ في كل مﻤا يﺄتي :
رب إنــّـي ﻇلﻤﺖ نفﺴي فاغفﺮ لي "( اﻻسﺘﺮحام )
 -1قال تعالى على لﺴان مﻮسى علﻴه الﺴالم ّ " :
 -2قال تعالى  " :إنــّـا ﻻ نﻀﻴع أجﺮ مﻦ أحﺴﻦ عﻤال " ( الﻮعﻆ واإلرشاد )
 -3قال صلـّـى اهللا علﻴه وسلـّـﻢ  " :إنـّـﻤا األعﻤال بالﻨﻴـّـات " ( الﻮعﻆ واإلرشاد )
 -4قال أبﻮ العتاهية :
ّ
أي مفﺴﺪﻩ ( الﻮعﻆ واإلرشاد )
إن الﺸﺒاب والفﺮاغ والﺠﺪﻩ مفﺴﺪةٌ للﻤﺮء ُّ
 -5قال صفيّ الﺪيﻦ بﻦ الﺤلي :
خﻀﺮٌ مﺮابعﻨا حﻤﺮٌ مﻮاضﻴﻨا ( الفﺨﺮ )
بﻴﺾٌ صﻨائعﻨا سﻮ ٌد وقائعﻨا
 -6قال حافﻆ إبﺮاﻩﻴﻢ مﺨاﻃﺒا أحﺪ حﻜـّـام مﺼﺮ :
فﺄصﺒﺤﺖ أرضه تﺸﺮى بﻤﻴﺰان ( الﻤﺪح )
أغلﻴﺖ بالعﺪل ملﻜا أنﺖ حارسه
 -7قال بﺪر شاكر الﺴﻴـّـاب :
وكل عا ٍم حﻴﻦ يعﺸﺐ الﺜﺮى نﺠﻮع
ما مﺮّ عام والعﺮاق لﻴﺲ فﻴه جﻮع  ( .الﺘﺤﺴـّـﺮ ) .
أضرب الخبر :
 .1يؤتى بالخبر خاليا من التﺄكيد إذا كان المخاطب خالي الذهن من الخبر ويُسمى هذا الضرب (ابتدائيا) .
مثال  :تبقى البالد تحت تﺄثير المنخفض الجوي .
 .2يؤتى بالخبر ُمؤكدا بمؤكد واحد إذا كان المخاطب مترددا في قبول الخبر ويُسمى هذا الضرب (طلبيا) .
مثال  ( :إن هللا ﻻ يُقدس أمة ﻻ يﺄخذ الضعيف فيها حقّه )
 .3يؤتى بالخبر ُمؤكدا بمؤكدين أو أكثر إذا كان المخاطب منكرا للخبر ويُسمى هذا الضرب(إنكاريا)
مثال  ( :أﻻ ّ
إن حزب هللا هم المفلحون )
إن ّ ،
 oالمؤكدات منها ّ :
أن  ،ﻻم اﻻبتداء  ،نونا التوكيد  ،القسم ( ،قد) للتحقيﻖ  ،أحرف
التنبيه (أﻻ  ،أما)  ،أحرف الزيادة  ،أ ّما الشرطية .
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تدريب (: )1
بﻴّﻦ الﻀﺮب ( الﻨﻮع ) الﺬي جاء علﻴه الﺨﺒﺮ في كل مﻦ الﺠﻤﻞ الﺘالﻴة :
 -1قال تعالى  " :لﺘﺒلﻮ ّن في أمﻮالﻜﻢ وأنفﺴﻜﻢ " ( إنﻜاري )
 -2قﻴﻞ ألعﺮابيّ  :ما لﻚ ﻻ تﻀع العﻤامة على رأسﻚ ؟ فقال ّ :
إن شﻴﺌا فﻴه الﺴّﻤع والﺒﺼﺮ لﺤقﻴﻖٌ بالﺼّﻮن .
(إنﻜاري)
 -3قال أبﻮ القاسﻢ الﺸـّـابّي :
أي سﺒاحة ( ﻃلﺒي )
أنا يا تﻮنﺲ الﺠﻤﻴلة في لـُـــــﺞﱢ الهﻮى قﺪ سﺒﺤﺖُ َّ
شﺮعﺘي حﺒّﻚ العﻤﻴﻖ وإنــّـي قﺪ تﺬ ّوقﺖ مﺮَّﻩُ وقـ َﺮاحـ َه ( إنﻜاري ) .
===============================================

ثالثا  :اإلنشاء
اإلنشاء الطلبي  :استدعاء أمر مطلوب غير حاصل وقت الطلب .
( وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة )
ترجعُوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض )
(ﻻ ِ
فَلَيت َكَ تَحلو َوال َحياةُ َمريـــــــــ َرةٌ
ضاب
َولَيتَكَ تَرضى َواألَنا ُم ِغ
ُ
الرس ِل ُك ِلّ ِه ِم
س ِلّم ما أ َ َردتَ عَلى
ب َ
نَزي ِل عَر ِ
ص ِ ّل َو َ
يا َر ّ ِ
ير ُ
شكَ َخ ِ
أشهر طرق اإلنشاء الطلبي :
 .1األمر  ( :وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة )
 .2النهي  ( :وﻻ تﺄكلوا أموالكم بينكم بالباطل )
 .3استفهام  :كم يبلغ طول نهر األردن ؟
ريرةٌ
 .4التمني  :فَلَيت َكَ تَحلو َوال َحياةُ َم َ
س ِلّم ما أ َ َردتَ ........
ب َ
ص ِ ّل َو َ
 .5النداء  :يا َر ّ ِ
اإلنشاء غير الطلبي  :الذي ﻻ يستدعي مطلوبا .
أشهر طرق اإلنشاء غير الطلبي :
 .1التعجب  :هلل درك ...
 .2المدح  ( :نعم العبد إنه أواب )
 .3الذم  ( :بئس الشراب )
 .4القسم  :لعمرك ما بالعقل يُكتسب الغنى .
 .5الرجاء  :عسى أن يكون الفرج قريبا .
تدريب (: )1
بﻴّﻦ الﻄﺮيقة الﺘي جاء علﻴها اإلنﺸاء الﻄلﺒي في ما يﺄتي :
 -1قال تعالى  " :يﺴﺄلﻮنﻚ عﻦ الﺴّاعة أيـّـان مﺮساها " (اﻻسﺘفهام)
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 -2قال علﻴه الﺼالة والﺴالم  " :اتـّـﻖ اهللا حﻴﺜﻤا آﻨﺖ  ،وأتﺒع الﺴﻴّﺌة الﺤﺴﻨة تﻤﺤها وخالﻖ الﻨاس
بﺨلﻖٍ حﺴﻦ " (األمﺮ)
 -3لﻴﺖ لي أن أعﻴﺶ في هذﻩ الﺪنﻴا سعﻴﺪا بﻮَحﺪَتي وانفﺮادي (الﺘﻤﻨي)
 -4قال عﺒﺪالﻤﻨعﻢ الﺮفاعي في غﻮر األ ّ
ردن :
دفﺆك الﻤﺮغﻮب أشﻮاق القلﻮب (الﻨﺪاء)
يارحﻴﺐ الغﻮر والﻮادي الﺨﺼﻴﺐ
 -5يقال  :ﻻ تﻜﻦ لﻴّﻨا فﺘعﺼﺮَ  ،وﻻتﻜﻦ صلﺒا فﺘﻜﺴﺮَ (الﻨهي)
تدريب (: )2
فﺮّق بﻴﻦ اإلنﺸاء الﻄلﺒي وغﻴﺮ الﻄلﺒي  ،وبﻴّﻦ ﻃﺮيقة كل مﻨهﻤا :
 -1قال مﺤﻤﻮد سامي الﺒارودي في الﺤﻨﻴﻦ إلى الﻮﻃﻦ :
ق (غﻴﺮ ﻃلﺒي  :مﺪح)
يا حﺒّﺬا نﺴﻢٌ مﻦ جﻮّها عﺒﻖٌ
يﺴﺮي على جﺪو ٍل بالﻤا ِء دفـّـا ِ
 -2قال سعﻴﺪ بﻦ حﻤﻴﺪ في العﺘاب :
والﺪهر يعﺪل تارة ويﻤﻴﻞُ (ﻃلﺒي  :أمﺮ)
أقلﻞ عﺘابﻚ فالﺒقاء قلﻴﻞ
 -3قال ذو الﺮّمـّـة :
مﻦ الﻮجﺪ أو يﺸفي شﺠيّ الﺒالبﻞِ (غﻴﺮ ﻃلﺒي  :رجاء)
لعﻞّ انﺤﺪار الﺪّمع يعقﺐ راحة
 -4قال حافﻆ إبﺮاهيم :
ـي يﺠﺮّون بالﺬيﻮل افﺘﺨارا
أيـّـها الﺮافلﻮن في حلﻞ الﻮشـ
ّ
يﺘﻮارون ذلـّـة وانﻜﺴارا ( ﻃلﺒي  :نﺪاء )
إن فﻮق العﺮاء قﻮما جﻴاعـــا
 -5قال دعﺒﻞ الﺨﺰاعيّ :
هللا يعلﻢ أنـّـي لﻢ أقﻞ فﻨﺪا
ما أكثر الﻨـّـاس ﻻ بﻞ ما أقلـ ّهﻢ
على كثير ولﻜﻦ ﻻ أرى أحﺪا (غﻴﺮ ﻃلﺒي  :تعﺠـّـﺐ )
إنـّـي ألفﺘﺢ عﻴﻨي حﻴﻦ أفﺘﺤــها
==================================================

األمـــــر
األمر  :طلب الفعل على وجه اإللزام والتكليف من أعلى منزلة إلى أدنى منزلة وهو المعنى الحقيقي لألمر .
صيغ األمر :
 .1فعل األمر  ( :وأطيعوا هللا وأطيعوا الرسول )
سعته )
س َعة من َ
 .2المضارع المقرون بالم األمر  ( :لينفﻖ ذو َ
ي  ،صه  ،هل ّم  ،مه  ،آمين .
 .3اسم فعل أمر  ( :عليكم أنفسكم )  ،حذار  ،ح ّ
 .4المصدر النائب عن فعل األمر  ( :وبالوالدين إحسانا ) .
معان أخرى :
خروج األمر إلى
ٍ
واج ٌد
 .1النصﺢ واإلرشاد ُ :ر َّ
ب ٍ
عام أَنتَ في ِه ِ
 .2اإلباحة  ( :كلوا من طيبات ما رزقناكم )

عام ﻻ ت َ ِجد
َواِد َِّخر في ِه ِل ٍ
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 .3الدعاء  :من أدنى منزلة إلى أعلى منزلة  :اللهم اغفر لي .
 .4اﻻلتماس  :ويكون السائل والمسؤول من نفس المنزلة .
(فَا ْبعَثُوا أ َ َح َد ُك ْم ِب َو ِرقِ ُك ْم َه ِذ ِﻩ ِإلَى ا ْل َمدِينَ ِة فَ ْليَ ْن ُ
ظر ْأيها أزكى طعاما)
قط ال ِلوى بَ َ
ين الدَخو ِل فَ َحو َم ِل
نز ِل
س ِ
بِ ِ
قِفا نَ ِ
بك ِمن ذِكرى َحبي ٍ
ب َو َم ِ
 .5التمني  :وهو ﻻ يُرجى حدوثه ألنه يخاطب غير عاقل :
أﻻ أيُّها اللي ُل الطوي ُل أﻻ انج ِل
 .6التسوية  :الفعل أو عدمه لن يغيّر شيئا
(اصلوها فاصبرا أو ﻻ تصبروا سواء عليكم)
 .7التخيير  :أن يفعل أو ﻻ يفعل مع احتمال وجود الخطﺄ :
ُمقارف ذنب مرة ومجانبه
فعش واحدا أو صل أخاك فإنه
 .8التعجيز  :كما بيّن هللا تعالى عجز األصنام بﺄن تﺄتي مثل خلﻖ هللا .
(هذا خلﻖ هللا فﺄروني ماذا خلﻖ الذين من دونه)
 .9التهديد  :كما بيّن النبي عليه السالم في عبارته ( فاصنع ما شئت ) وفيها تهديد على األعمال التي
تخلو من الحياء .
 .11التحقير  :كمن ﻻ يكترث للمخاطب كما ﻻ يكترث لطنين الذباب .
أطنين أجنحة الذباب يضير ؟
فدع الوعيد فما وعيدك ضائري
تﺪريﺐ ( : ) 1
بﻴّﻦ الﺼﻴغة الﺘي أتى علﻴها األمﺮ في ما يﺄتي :
 -1كلوا مﻦ ﻃﻴّﺒات ما رزقﻨاكم " ( فعﻞ األمﺮ )
 -2فﺼﺒﺮا في مﺠال الﻤﻮت صﺒﺮا فﻤا نﻴﻞ الﺨلﻮد بﻤﺴﺘﻄاع ( الﻤﺼﺪر الﻨائﺐ عﻦ فعﻞ األمﺮ)
تﺪريﺐ ( : ) 2
بﻴّﻦ الﻤعاني الﺘي خﺮج إلﻴها األمﺮ في ما يﺄتي  ، :مع ذكر الﺴﺒﺐ :
رب اشﺮح لي صﺪري * ويﺴّﺮ لي أمﺮي * واحلﻞ عقﺪة مﻦ لﺴاني *يفقهﻮا
 -1قال تعالى ( :قال ّ
قﻮلي ) ( الﺪّعاء ألنه صدر مﻦ األدنى إلى األعلى مﻨﺰلة ) .
 -2قال أبﻮ العالء الﻤعﺮّي :
ويا نفﺲ جـِـﺪّي ّ
فﻴا مﻮت زر ّ
إن دهرك هازل
إن الﺤﻴاة ذمﻴﻤة
(الﺘﻤﻨـّـي ؛ أل ّن الﻤﻄلﻮب يﺴﺘﺤﻴﻞ الﻮقﻮع  ،والﻤﺨاﻃﺐ غﻴﺮ عاقﻞ ،وهو الﻤﻮت) .
 -3قال كثير عﺰّة :
قلﻮصﻴﻜﻤا ثﻢّ ابﻜﻴا حﻴﺚُ حلـّـﺖِ
خلﻴليّ هذا ربع عﺰّة فاعقال
اﻻلﺘﻤاس  :ألن الﺸاعﺮ يﺨاﻃﺐ صاحﺒـ َﻴه
تﺪريﺐ ( : ) 3
بﻴّﻦ الﻤعاني الﺘي خﺮج إلﻴها األمﺮ مع ذكر الﺴﺒﺐ :
 -1قال تعالى  " :قﻞ أنفقﻮا ﻃﻮعا أو كرها لﻦ يﺘقﺒّﻞ مﻨﻜﻢ  ،إنﻜﻢ كنتم قﻮما فاسقﻴﻦ "
الﺘﺴﻮية  ،فقﺪ ساوى اهللا عﺰّ وجﻞّ بﻴﻦ إنفاق الفاسقﻴﻦ ﻃﻮعا أو كرها فالﻤﺼﻴﺮ عﺪم القﺒﻮل.
 -2عﺶ عﺰيﺰا أو مﺖ وأنﺖ آﺮيﻢٌ بﻴﻦ ﻃعﻦ القﻨا وخفﻖ الﺒﻨﻮد
(الﺘﺨﻴﻴﺮ ،فقﺪ خﻴّﺮ الﺸاعﺮ الﻤﺨاﻃﺐ بﻴﻦ العﻴﺶ بعﺰّة وكرامة،أوالﻤﻮت في ساحة الﻮغـى) .
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تﺪريﺐ ( : ) 4
بﻴّﻦ الﻤعاني الﺘي خﺮج إلﻴها األمﺮ مع ذكر الﺴﺒﺐ :
 -1قال تعالى  ":وجعلﻮا هللا أنﺪادا لﻴﻀلـّـﻮا عﻦ سﺒﻴله قﻞ تﻤﺘــّـعﻮا فإ ّن مﺼﻴﺮكم إلىالﻨــّـار" (
الﺘهﺪيﺪ ؛ حﻴﺚ هدد هللا تعالى الﻤﺸﺮكين بالﻨــّـار )
 -2قال إبراهيم الﻤازني  " :رفقا بﻨفﺴﻚ إنـّـﻨي رجﻞٌ ﻻ بغﺾ في قلﺒي لﻤﻦ جهلﻮا
(الﺘﺤقﻴﺮ ؛ فقﺪ وصﻒ الﻤﺨاﻃﺐ بالﺠهﻞ الﺬي ﻻ يﺴﺘﺤﻖّ حﺘـّـى الﺒغﺾ)
 -3قال الﺸاعﺮ  :أروني أمـّـة بلغﺖ مﻨاها بغﻴﺮ العلﻢ أو حﺪّ الﺤﺴام
(الﺘعﺠﻴﺰ ؛ أل ّن األمﻢ تﺘقﺪّم وتﺴﻮد إمـّـا بالعلﻢ أو بالقﻮّة)
==================================================

االستفهام
المعنى الحقيقي لالستفهام  :هو طلب العلم بشيء لم يسبﻖ للسائل معرفة به ويكون بإحدى أدوات
اﻻستفهام .
المعاني البالغية التي يخرج إليها اﻻستفهام :
 .1النفي  :خروج اﻻستفهام عن معناﻩ الحقيقي إلى النفي :
(قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ﻻ يعلمون)
هل الدهر إﻻ غمرةٌ وانجالؤها وشيكا وإﻻ ِضيقةٌ وانفراجها
شدّة) ثم تنجلي .
أراد الشاعر نفي أن يكون الدهر سوى غمرة ( ِ
 .2التقرير  - :بمعنى التحقيﻖ والتثبيت مثل قوله تعالى" ألم نشرح لك صدرك " أي قد شرحنا لك صدرك .
وقول الشاعر :
أَلست ْم خير من ركب المطايا
وأندى العالمين بطون راحِ
يقر بﺄن ممدوحيه خير الناس شجاعة وكرما فهو عالم بهم .
أراد الشاعر أن ّ
 أو بمعنى طلب اإلقرار مثل  :قوله تعالى  :ألست بربكم قالوا  :بلى  .و قوله تعالى  " :أوليسالذي خلﻖ السماوات واألرض بقادر على أن يخلﻖ مثلهم بلى وهو الخالق العليم".
ي من الزحام
 .3التعجب  :أ ِب ْنتَ الدهر عندي ك ُّل بِ ْنت فكيف وصلت إل ّ
أراد الشاعر أن يتعجب من الح ّمى كيف وصلت إليه رغم تزاحم المصائب عليه .
"ألم تر إلى ربك كيف مد ّالظل ولو شاء لجعله ساكنا"
يم * ت ُ ْؤ ِمنُ َ
 .4التشويﻖ ( :يﺄَيُّ َها الَّذ َ
سو ِل ِه
نجيكُم ِ ّم ْن َ
ِين آ َمنُواْ َه ْل أ َ ُدلُّك ْم َ
ون ِب َّ ِ
اَّلل َو َر ُ
ب أ َ ِل ٍ
ع َذا ٍ
علَى تِ َج َ
ار ٍة ت ُ ِ
َوت ُ َجا ِهد َ
َّللا )
سبِي ِل َّ ِ
ُون فِي َ
أراد هللا تعالى إثارة شوق المؤمنين لهذﻩ التجارة المنجية من العذاب األليم .
ب َو َحتَّا َم أبقى في العذاب وأمكث
 .5اﻻستبطاء :
أموﻻي إني في هواكَ ُمعَذّ ٌ
َ
يستبطئ الشاعر الخالص مما يعانيه من الحب .
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 .6اﻻستحالة  ( :أنّى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة )
استحالة أن يكون هلل ولد  -حاشاﻩ تعالى -وهو لم يتخذ صاحبة .
أوعَظتَ أم لم تكن من الواعظين )
 .7التسوية  ( :قالوا سوا ٌء علينا َ
سيقف الكافرون موقفا واحدا من وعظ الرسول عليه السالم لهم ومن عدم وعظه  ،وهو بقاؤهم على
الكفر .
الح ْلم والكرم ؟
 .8التحقير  :أأنت َم ْن ت َ ْزعم ِ
أراد اﻻستهانة بالمخاطب وتحقيرﻩ فيشكك باتصافه بالحلم والكرم .
سرى فَقدتْ ِبفَ ْقدِك نَ ِيّرا ﻻ يَ ْطلُ ُع
 .9التعظيم َ :م ْن للمحافل والجحافل وال ُّ
أراد الشاعر تعظيم ممدوحه فهو خير من يقوم بالمحافل وخير من يقود الجيوش .
 .11التهويل  ( :القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة )
تهويل للسامع من يوم القيامة .
 .11التهديد  ( :ألم نُ ْه ِل ِك األولين )
فيه تهديد لآلخرين بالعذاب والهالك إذا ساروا على طريﻖ الذين أهلكهم هللا .
تﺪريﺐ ( : ) 1
بﻴـ ّﻦ الﻤعﻨى الﺬي خﺮج إلﻴه اﻻسﺘفهام في كل مﻤـ ّـا يﺄتي :
 .1قال تعالى  " :هل أتاك حﺪيﺚ مﻮسى * إذ نادى ربّه بالﻮاد الﻤقﺪّس ﻃﻮى " ( الﺘﺸﻮيﻖ )
 .2قال تعالى  " :ومﻦ أﻇلﻢ مﻤﻦ مﻨع مﺴاجﺪ اهللا أن يُذكر فﻴها اسﻤه وسعى في خﺮابها " (الﻨفي)
 . 3قال الﺸاعﺮ  :أمِﻦ ذكر سلﻤى وتذكارها نﺜﺮتَ الﺪّمﻮع على دارها ؟( الﺘقﺮيﺮ )
 . 4قال حافﻆ إبﺮاهيم :
أحﻴاؤنا ﻻ يﺮزقﻮن بﺪرهــــﻢٍ
وبﺄلﻒِ ألﻒٍ تﺮزق األمﻮاتُ
قامﺖ على أحﺠــارها الﺼلﻮات ؟ ( الﺘعﺠـّـﺐ )
مﻦ لي بﺤﻈـ ّ الﻨـّـائﻤﻴﻦ بﺤفﺮ ٍة
 . 5قال الﺴﻴّاب :
إنـّـي ألعﺠﺐ كيف يﻤﻜﻦ أن يﺨﻮن الﺨائﻨﻮن ؟
أيﺨﻮن إنﺴا ٌن بالدﻩ ؟
إن خان معﻨى أن يﻜﻮن
فﻜﻴﻒ يﻤﻜﻦ أن يﻜﻮن ؟ ( الﺘعﺠـّـﺐ )
تﺪريﺐ ( : ) 2
بﻴـ ّﻦ الﻤعﻨى الﺬي خﺮج إلﻴه اﻻسﺘفهام في كل مﻤـّـا يﺄتي :
 -1قال تعالى  " :أنـّـى لهﻢ الذكرى وقﺪ جاءهم رسﻮ ٌل مﺒﻴﻦ " ( اﻻسﺘﺤالة )
 -2قال تعالى  " :إن الﺬيﻦ كفروا سﻮا ٌء علﻴهﻢ أأنﺬرتهﻢ أم لﻢ تﻨﺬرهم ﻻ يﺆمﻨﻮن " ( الﺘﺴﻮية )
 -3قال الﻤﺘﻨﺒّي  :حﺘـّـام نﺤﻦ نﺴاري الﻨـّـﺠﻢ في الﻈلﻢ وما سﺮاﻩ على خﻒﱟ وﻻ قﺪم ( .اﻻسﺘﺒﻄاء)
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تﺪريﺐ ( : ) 3
بﻴـ ّﻦ الﻤعﻨى الﺬي خﺮج إلﻴه اﻻسﺘفهام في كل مﻤـّـا يﺄتي :
 -1قال تعالى  " :الﺤاقـّـة * ما الﺤاقـّـة * وما أدراك ما الﺤاقـّـة " (الﺘهﻮيﻞ)
 -2قال تعالى  " :وإذا رآك الﺬيﻦ كفروا إن يﺘﺨﺬونﻚ إﻻ هزوا أهذا الﺬي يﺬكر آلهﺘﻜﻢ " (الﺘﺤقﻴﺮ) وحاشا
لﻤﺤﻤـّـﺪ – صلـّـى اهللا علﻴه وسلﻢ – أن يـُـﺤـَـقـَّـﺮ .
 -3قال أبﻮ نﻮاس :
ي فﺘـى بعﺪ الﺨﺼﻴﺐ تﺰور
إذا لﻢ تﺰر أرض الﺨﺼﻴﺐ ركابنا فﺄ ّ
فﺘـى يﺸﺘﺮي حـ ُﺴﻦ الﺜﻨاء بﻤاله ويعلﻢ ّ
أن الﺪائـــﺮات تﺪور (الﺘعﻈﻴﻢ) .
 -4يقال  :ألﻢ تﺮَ صﻨﻴعي بالﺨائﻦ ؟ (الﺘهﺪيﺪ) .
========================================================

النـــداء
المعنى الحقيقي للنداء  :طلب إقبال السامع على المتكلم بﺄداة تنوب مناب الفعل (أدعو) ألمر ذي بال .
أدوات النداء :
 .1الهمزة و ( أي )  ( :لنداء القريب )
 .2يا  ،أيا  ،وا  :لنداء البعيد .
المعاني التي يخرج إليها النداء :
 .1تنزيل البعيد منزلة القريب لقربه من النفس :
سكانُ
أسكّان نُعمان األراك تيقنوا بﺄنكم في َربْع قلبي ُ
استخدم أداة النداء للقريب وهي الهمزة للدﻻلة على قربهم من الشاعر .
 .2تنزيل القريب منزلة البعيد للدﻻلة على أن المنادى :
أ) عالي المنزلة :
ع
يا َم ْن يُرجى للشدائد ُك ِلّها يا من إليه ال ُمشتكى وال َم ْف َز ُ
ينادي الشاعر ربّه القريب دوما من عبادﻩ بحرف النداء الياء وهي للبعيد لإلشارة إلى عظمة ال ُمخاطب
وعلو منزلته .
ب) أو منحط المنزلة :
أولئك أبائي فجئني بمثلهم إذا َج َمعتْنا يا جرير المجامع
ينادي جريرا القريب بﺄداة نداء وهي للبعيد لإلشارة بﺄنه وضيع الشﺄن والمنزلة .
ج) أو غافل شارد الذهن فَيُعَ ّد كﺄنه غير حاضر .
ع
صلف مهْال فإنك باأليّام ُم ْن َخ ِد ُ
سادر ال ُم َز ّور ِمن َ
يا أيُها ال ّ
ينادي القريبين منه الحاضرين معه بحرف النداء ( يا ) وهو للبعيد إلشعارﻩ بﺄنه غافل ﻻ ٍﻩ بعيد عن
الواقع .
سر :
 .3التح ّ
َ
علَى َما ف َّر َ
ـاخ ِر َ
ين"
س َرتَى َ
ب َّ ِ
س ِ
س يا َح ْ
َّللا َو ِإن كُنتُ َل ِم َن ال َّ
طتُ فِى َجن ِ
"أن تَقُو َل نَ ْف ٌ
سر .
سر على تفريطها في حقوق هللا بعدما أيقنت بالعذاب فخرج النداء للتح ّ
فالنفس تتح ّ
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ّ .4
الزجر :
ّيب فوق رأسي ألّما
أفؤادي متى المتاب أل ّما
تَ ْ
ص ُﺢ والش ُ
الشيب .
شعرﻩ
يزجر قلبه عن التصابي وقد مأل
ُ
َ
 .5اإلغراء :
يا باغي الخير ْ
أق ِبل
فيه حث على دفع الزكاة إلى مستحقينها .
 .6التعجب :
كﺄن نُجومه بكل ُمغار الفتْل شُدتْ ْ
فيالك من ليل ّ
بيذبُل
يمر .
يتعجب الشاعر من ثقل الليل على نفسه فال يكاد ّ
 .7النُّ ْدبَة :
كانت تَبُ ّل ال َغليل وا َكبِدي
ي بعدك لو
وا َكبِدي يا عل ُّ
يتفجع الشاعر على فَ ْقد ابنه ويُظهر سوء الحال من بعدﻩ بﺄداة النداء ( وا ) .
 .8اﻻستغاثة :
َ
عت ُ ّوهم في ازدياد
يا لَقومي ويا أل ْمثال قومي ألناس ُ
الشاعر يستغيث بقومه لنصرته على أناس زاد ظلمهم واعتداؤهم عليه .
تﺪريﺐ ( : ) 1
حﺪّد أداة الﻨﺪاء في ما يﺄتي  ،وبﻴّﻦ اسﺘﺨﺪامها :
 -1أيا مﻦ يﺆمّﻞ ﻃﻮل الﺤﻴاة وﻃﻮل الﺤﻴاة علﻴه خﻄﺮ
إذا ما كابرت وبان الﺸﺒاب فال خﻴﺮ في العﻴﺶ بعﺪ الﻜﺒﺮ ( أيا  :للﺒعﻴﺪ )
 -2وا حﺮّ قلﺒاﻩ مﻤﻦ قلﺒه شﺒﻢ ومﻦ بﺠﺴﻤي وحالي عﻨﺪﻩ سقﻢ ( وا  :للﺒعﻴﺪ )
 -3أبُـﻨيّ إنـّـي قﺪ كابرت ورابﻨي بﺼﺮي وفيَّ لﻤﺼلﺢٍ مـ ُﺴﺘـ َﻤﺘـ َعُ ( الهﻤﺰة  :للقﺮيﺐ)
 -4ياراقﺪا عﻨﺪ الﻈالل مﻀﻤّﺨا بالﻄﻴﺐ مفﺘﺮش الﺨلﻮد مﻮسّﺪا ( يا  :للﺒعﻴﺪ )
تﺪريﺐ ( : ) 2
بﻴّﻦ أدوات الﻨـ ّﺪاء في ما يﺄتي  ،وما جﺮى مﻨها على األصﻞ في اسﺘعﻤاله  ،وما خالﻒ مﻨها األصﻞ مع ذكر
الﺴﺒﺐ :
 -1قال أبﻮ نﻮاس :
رب إن عﻈﻤﺖ ذنﻮبي كثرة فلقﺪ علﻤﺖ بﺄ ّن عفﻮك أعﻈﻢ
يا ّ
( أداة الﻨﺪاء  :يا  ،اسﺘﺨﺪمﺖ للقﺮيﺐ وهي للﺒعﻴﺪ للﺪﻻلة على ّ
أن الﻤﻨادى عالي الﻤﻨﺰلة )
 -2قال سﻮار بﻦ مﻀﺮب :
يا أيّها القلﺐ هل تﻨهاك مﻮعﻈةٌ أو يﺤﺪثﻦْ لﻚ ﻃﻮل الﺪّهر نﺴﻴانا
أي  ،وهي للﺒعﻴﺪ  ،لﻜﻨها اسﺘﺨﺪمﺖ للقﺮيﺐ  ،للﺪﻻلة على الغفلة )
( أداة الﻨﺪاء ّ :
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 -3قال الﻀﺒّي في رثاء أخﻴـه :
أأبَـيُّ ﻻ تﺒعـ َﺪ ولﻴﺲ بﺨالﺪٍ حيﱞ ومﻦ تﺼﺐ الﻤﻨﻮ ُن بعﻴﺪ
( أداة الﻨﺪاء  :الهﻤﺰة ؛ وهي للقﺮيﺐ  ،وقﺪ اسﺘﺨﺪمﺖ للﺒعﻴﺪ ( الﻤﻴﺖ ) لقﺮبه مﻦ نفﺲ الﻤﺘﻜلﻢ
( الﺸاعﺮ ) فهﻮ أخﻮﻩ .
تﺪريﺐ ( : ) 3
بﻴّﻦ الﻤعﻨى الﺒالغي الﺬي خﺮج إلﻴه الﻨـّـﺪاء في ما يﺄتي :
 -1قال حافﻆ إبﺮاهيم في الﺮّثاء :
فﺄصﺒﺤﺖ حلﻴة مﻦ تاج رضﻮان (الﺘﺤﺴـّـﺮ)
درة نﺰعﺖ مﻦ تاج والﺪها
يا ّ
 -2قال الﺸـّـاعﺮ :
وقﻮﻻ لﺪنﻴانا الﺘي تﺘﺼﻨـّــــــــع
خلﻴليَّ قﻮما فاحﻤال لي رسالـــــــة
ألﺴﻨا نﺮى ما تﺼﻨعﻴﻦ ونﺴﻤعُ (الﺰجﺮ) .
عﺮفﻨاك يا خﺪّاعةَ الﺨـُـلﻖ فاغﺮبي
 -3قال الﺸاعﺮ :
يا قلﺐ ويﺤﻚ ما سﻤعﺖ لﻨاصﺢٍ هال ارعﻮيﺖ وﻻ اتـَّـقﻴﺖ كالما (الﺰجﺮ) .

رابعا  :القصر
القصر  :تخصيص شيء بشيء بطريﻖ مخصوص هو القصر .
للقصر طرفان  :مقصور ومقصور عليه .
من طرق القصر :
 .1إنما  :ويكون المقصور عليه بعدها مؤخرا عن المقصور .
 .2النفي واﻻستثناء  :ويﺄتي المقصور عليه بعد أداة اﻻستثناء .
إنما عمر عادل
عمر  :مقصور
عادل  :مقصور عليه .
ليس حاتم إﻻ كريما
حاتم  :مقصور
كريما  :مقصور عليه .
 .3العطف بالحروف :
بل  :ويﺄتي المقصور عليه بعدﻩ .
ْ
لكن  :ويﺄتي المقصور عليه بعدﻩ .
ﻻ  :ويﺄتي المقصور عليه مقابال لما بعدﻩ .
شاعر  :شوقي هو المقصور وشاعر هو المقصور عليه .
ليس شوقي كاتبا بل
ٌ
شاعر  :شوقي هو المقصور وشاعر هو المقصور عليه .
ليس شوقي كاتبا لكن
ٌ
شاعر  :شوقي هو المقصور و كاتب هو المقصور عليه .
شوقي كاتب ﻻ
ٌ
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 .4تقديم ما حقّه التﺄخير ويكون المقصور عليه هو المقدّم .
(إيّاك نعبد وإيّاك نستعين )
صت العبادة باهلل وحدﻩ فالعبادة مقصور والضمير في ( إياك ) العائد على هللا تعالى مقصور عليه
ُخ ّ
وهو مفعول به ومن حقّه التﺄخير فتقدّم إلفادة الحصر والقصر .
على هللا توكلنا  :المقصور (توكلنا) والمقصور عليه (على هللا) .
في التﺄني سالمة  :المقصور (سالمة) والمقصور عليه (في التﺄني) .
زارني محمود  :المقصور (محمود) والمقصور عليه الياء في (زارني)
تﺪريﺐ ( : ) 1
بﻴّﻦ ﻃﺮيقة القﺼﺮ في كل مﻤا يﺄتي  ،وحﺪّد الﻤقﺼﻮر والﻤقﺼﻮر علﻴه :
 -1قال تعالى  " :وما مﺤﻤّﺪ إﻻ رسﻮ ٌل "
الﻄﺮيقة ( الﻨفي واﻻسﺘﺜﻨاء ) الﻤقﺼﻮر ( مﺤﻤﺪ ) الﻤقﺼﻮر علﻴه ( الﺮسالة )
 -2قال شﻮقي  :إنﻤا الﺪنﻴا شﺠﻮ ٌن تلﺘقي وحﺰيﻦٌ يﺘﺄسّى بﺤﺰيﻦ
الﻄﺮيقة ( إنﻤا ) الﻤقﺼﻮر ( الﺪنﻴا ) الﻤقﺼﻮر علﻴه ( شﺠﻮن )
تﺪريﺐ ( : ) 2
بﻴّﻦ ﻃﺮيقة القﺼﺮ في كل مﻤا يﺄتي  ،وحﺪّد الﻤقﺼﻮر والﻤقﺼﻮر علﻴه :
 -1قال تعالى  " :وﻻ تﺤﺴﺒﻦّ الﺬيﻦ قﺘلﻮا في سﺒﻴﻞ اهللا أمﻮاتا بﻞ أحﻴا ٌء عﻨﺪ ربّهﻢ يﺮزقﻮن "
الﻄﺮيقة ( العﻄﻒ بـ لﻜﻦ ) الﻤقﺼﻮر ( الﺬيﻦ قﺘلﻮا في سﺒﻴﻞ اهللا ) الﻤقﺼﻮر علﻴه ( أحﻴا ٌء )
 -2يقال  :اإلنﺴان ابﻦ يﻮمه ﻻ ابﻦ أمﺴه .
الﻄﺮيقة ( بالعﻄﻒ بﺤﺮف العﻄﻒ ﻻ ) الﻤقﺼﻮر ( اإلنﺴان ) الﻤقﺼﻮر علﻴه ( ابﻦ يﻮمه ) .
 -3ويقال  :لﻴﺲ الﻜﺮيﻢ الﺴﺨيّ لﻜﻦ الﺘقيّ
الﻄﺮيقة ( العﻄﻒ بـ لﻜﻦ ) الﻤقﺼﻮر ( الﻜﺮيﻢ ) الﻤقﺼﻮر علﻴه ( الﺘقيّ ) .
 -4قال ابﻦ الﻤعﺘﺰّ :
وما العﻴﺶ إﻻ مﺪّةٌ سﻮف تﻨقﻀي وما الﻤال إﻻ هالك وابﻦ هالك .
الﻄﺮيقة  :الﻨفي واﻻسﺘﺜﻨاء  .الﻤقﺼﻮر  :العﻴﺶ  ،الﻤقﺼﻮر علﻴه  :مﺪّة .
الﻄﺮيقة  :الﻨفي واﻻسﺘﺜﻨاء  .الﻤقﺼﻮر  :الﻤال  ،الﻤقﺼﻮر علﻴه  :هالك .
تﺪريﺐ ( : ) 3
بﻴّﻦ ﻃﺮيقة القﺼﺮ في ك ّل مﻤا يﺄتي  ،وحﺪّد الﻤقﺼﻮر والﻤقﺼﻮر علﻴه :
 -1قال تعالى  " :وما يعلﻢ تﺄويله إﻻ اهللا "
 -2وقال تعالى  " :وما تﻮفﻴقي إﻻ باهللا "
 -3قال صلى اهللا علﻴه وسلﻢ  " :إنﻤا األعﻤال بالﻨﻴّات وإنﻤا لﻜﻞ امﺮ ٍئ ما نﻮى "
 -4قال حافﻆ إبﺮاﻩﻴﻢ :
إنﻤا الﺤﻖّ قﻮّةٌ مﻦ قﻮى الﺪّيـّـــــا ِن أمﻀى مﻦ كل أبﻴﺾ هندي
 -5قال الﺒارودي :
إذا هم لﻢ تعﻄـِـفه قارعةُ العﺬ ِل
فﻤا تﺼﺪق اآلمال إﻻ لفاتﻚٍ
 -6قال مﺤﻤﺪ بﻦ يﺴﻴﺮ مﻦ شعﺮاء العﺼﺮ العﺒـّـاسيّ :
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للﺼﺒﺮ عاقﺒةٌ مﺤﻤﻮدة األثﺮِ

إني رأيﺖ وفي األيّام تﺠﺮبةٌ
 -7قال أبﻮ العالء الﻤعﺮّي :
تعﺐٌ كلها الﺤﻴاة فﻤا أعﺠــــــﺐُ إﻻ مﻦ راغﺐٍ في ازدياد
 -8يقال  :الﺸاعﺮ مﻮلﻮ ٌد ﻻ مﺼﻨﻮع .
 -9قال الﺸاعﺮ :
ب
لﻴﺲ الﻴﺘﻴﻢ الﺬي قﺪ مات والﺪﻩ بﻞ الﻴﺘﻴﻢ يﺘﻴﻢ العلﻢ واألد ِ
 -11قال شﻮقي :
إنـّـﻤا مﻦ كتابه يـُـﺘـ َﻮفـّـى الـ مﺮء ﻻ مﻦ شﺒابه واكتهاله
 -11قال الﻤازنيّ :
لﻴفﺘﺤها على الﻜـُـﺮَب العﻈام
وما ﻃاف الﻜﺮى بالعﻴﻦ إﻻ
يﺠلـّـي وحﺸة العﻴﺶ الﺠـ َها ِم
وفي ﻇلﻢ القﺒﻮر لﻨا مﺠﻴﺮٌ
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11

طريقة القصر
النفي واﻻستثناء
النفي واﻻستثناء
إنما
إنما
النفي واﻻستثناء
تقديم ما حقه التﺄخير
النفي واﻻستثناء
العطف ب ﻻ
العطف ب بل
إنما
النفي واﻻستثناء

المقصور
علم التﺄويل
التوفيﻖ
األعمال
الحﻖ
صدق
تجربة | عاقبة
العجب
الشاعر
اليتم
وفاة المرء
طواف الكرى

المقصور عليه
هللا
هللا
النيات
قوة
فاتك
في األيام| للصبر
راغب
مولود
يتم العلم
من كتابه
ليفتحها

==============================
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الوحدة الثانية علم البديع 1
عرف البديع لغة واصطالحا .
سّ - 1
البديع لغة  :الجديد والحديث والمخترع على غير مثال سابﻖ .
سنا وقَبوﻻ بعد مطابقته لمقتضى الحال .
اصطالحا  :علم تُعرف به الوجوﻩ والمزايا التي ت ُ ْكسب الكالم ُح ْ
س -2من أول َمن ألّف في البديع ؟
عبدهللا بن المعتز العبّاسي في كتابه (البديع) .
س -3اذكر أهم المؤلفات في البديع .
 ( .1نقد الشعر ) ﻻبن قدامة .
 ( .2كتاب الصناعتين ) النثر والشعر ألبي هالل العسكري .
 ( .3العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدﻩ ) ﻻبن رشيﻖ القيرواني .
س -4ما المقصود بالبديعيّات ؟ وما أشهرها ؟
ي التي
هي قصائد يشتمل كل بيت منها على لون أو أكثر من ألوان البديع مثل بديعيّة ابن جابر األندلس ّ
س ّماها ( :الحلة السيرا في مدح خير الورى) وهناك بديعيّة ّ
عز الدين الموصلي .
س -5ما أنواع المحسنات البديعيّة ؟
 .1المحسنات اللفظيّة وأشهرها الجناس والسجع ور ّد العَجز على الصدر .
 .2المحسنات المعنويّة وأشهرها الطباق والمقابلة وحسن التعليل واﻻلتفات والتورية والتقسيم .
======================================================

المحسنات اللفظيّة

 )1الجناس  :أن يتشابه اللفظان في النطﻖ ويختلفان في المعنى .
نوعا الجناس :
 .1تام  :وهو ما اتفﻖ فيه اللفظان في أمور أربعة هي  :نوع الحروف وشكلها (ضبطها) وعددها
وترتيبها .
األمثلة :
ع الجار ولو جار
 oار َ
(الجار) و (جار) هما كلمتان متفقتان في اللفظ والنطﻖ ومختلفتان في المعنى بغض النظر عن (أل)
التعريف  .فـ (الجار) األول هو من يجاورك في السكن و(جار) الثانيّة بمعنى َ
ظلَ َم .
 ( oويوم تقوم الساعة يُقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة )
كلمة (الساعة) تعني يوم القيامة و(ساعة) الثانية تعني فترة قصيرة من الزمن .
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مر سابقا وقد يكون أحد
مالحظة  :في الجناس التام يكون كل من ركني الجناس وكلمة واحدة كما ّ
الركنين أو كالهما مركبا :
ع ّ
ليت ما َح ّل بنا ِبه
ضنا الدّهر ِبنَا ِب ِه
كلمة ( نابه ) األولى بمعنى السن والناب والكلمة الثانية ( بنا به ) عبارة عن جار ومجرور الباء ونا
وكذلك الباء والهاء .
 .2غير تام ( ناقص )  :وهو ما ختلف فيه اللفظان في واحد من األمور األربعة السابقة وهي نوع
الحروف وشكلها (ضبطها) وعددها وترتيبها .
األمثلة :
 oقوله عليه السالم  ( :الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ) اختلفت الكلمتان في
حرف من حروفهما ومثلها :
( ويل لكل ُهمزة لُ َمزة ) .
سان بن ثابت فتختلف عدد الحروف بين الكلمتين :
 oأما في قول ح ّ
نصل جانبيه بالقنا والقنابل
وكنا متى متى يغز النبي قبيلة
 oوفي :
يختلف ترتيب الحروف .
 oوفي :
أهل القُرى مشهورون بال ِقرى
هناك اختالف في الحركات فالقاف األولى مضمومة والقاف الثانية م1كسورة .
تﺪريﺐ ( : ) 1
في كل مﺜال مﻦ األمﺜلة اآلتﻴة جﻨاس تا ّم  ،بﻴّﻦ مﻮضعه :
 -1قال أبﻮ العالء الﻤعﺮّي :
لﻢ نلﻖ غﻴﺮك إنﺴانا يُالذ به فال بَـﺮحﺖَ لعﻴﻦ الﺪّهر إنﺴانا
 -2وقال أيﻀا :
إذا الﺨﻴﻞ جابﺖ قﺴﻄﻞ الﺤﺮب صﺪّعﻮا صﺪور العﻮالي في صﺪور الﻜﺘائﺐ
 -3وقال أبﻮ الفﺘﺢ الﺒﺴﺘي :
أرى قﺪمي أراق دمـي
إلى حﺘفي سعى قﺪمي
 -4يقﻮل الﺰاهد :
" اللقﻤة تﻜفﻴﻨي إلى يﻮم تﻜفﻴﻨي "
 -5يقال :
فال ٌن يﻀﺮب في الﺒﻴﺪاء فال يﻀﻞّ  ،ويﻀﺮب في الهﻴﺠاء فال يﻜﻞّ "
 -6قال عﻤﺮ بﻦ علي الﻤﻄﻮعي :
ﻻ تعﺮضﻦّ على الﺮواة قﺼﻴــﺪة
ب
فﻤﺘى عﺮضﺖ الﺸـعﺮ غﻴﺮ مهﺬ ٍ

ما لﻢ تﺒالغ قﺒﻞ في تهﺬيﺒهــا
عﺪّوﻩ مﻨﻚ وساوسا تهﺬي بها
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 -7عال مﺤﻤّﺪ – علﻴه الﺴالم – على جﻤﻴع األنـام .
 -8قال أبﻮ العالء الﻤعﺮّي :
ونﺤﻦ في حفﺮ األجﺪاث أحﻴانا
لﻮ زارنا ﻃﻴﻒ ذات الﺨال أحﻴانا
تﺪريﺐ ( : ) 2
في كل مﺜال مﻦ األمﺜلة اآلتﻴة جﻨاس غﻴﺮ تا ّم  ،وضـّـﺤه  ،وبﻴّﻦ لﻢ كان غﻴﺮ تا ّم ؟
 -1قال تعالى  " :وهم يﻨهﻮن عﻨه ويﻨﺌﻮن عﻨه " ( ﻻخﺘالف نﻮع الﺤﺮوف الهاء والهﻤﺰة )
 -2قال تعالى  " :والﺘفـّـﺖ الﺴاق بالﺴاق * إلى ربّﻚ يﻮمﺌﺬٍ الﻤﺴاق "(ﻻخﺘالف عﺪد الﺤﺮوف)
 -3قال تعالى  " :وجﻮﻩٌ يﻮمﺌﺬٍ ناضﺮة * إلى ربـّـها ناﻇﺮة " ( ﻻخﺘالف نﻮع الﺤﺮوف ظ ،ض)
 -4قال رسﻮل اهللا – صلى اهللا علﻴه وسلﻢ  " : -اللهﻢ اسﺘﺮ عﻮراتﻨا وآمﻦ روعاتﻨا " ( ﻻخﺘالف تﺮتﻴﺐ
الﺤﺮوف رو  ،عﻮ )
 -5قال أحﻤﺪ شﻮقي :
اخﺘالف الﻨهار واللﻴﻞ يﻨﺴي اذكرا لي الﺼﺒا وأيـّـام أنﺴي ( ﻻخﺘالف نﻮع الﺤﺮوف يـ  ،أ )
 -6قال عﺒﺪاهللا بﻦ رواحه يﻤﺪح الﻨﺒيّ – صلى اهللا علﻴه وسلﻢ : -
تﺤﻤله الﻨاقة األدماء معﺘﺠﺰا بالﺒـُـﺮد كالبدر جلـ ّى نﻮرﻩ الﻈـّـلـ َﻤا ( ﻻخﺘالف تﺮتﻴﺐ الﺤﺮوف )
ي:
 -7قال الﺒﺤﺘﺮ ّ
ب الﻤﺰن في راحٍ شـَـﻤﻮ ِل (ﻻخﺘالف نﻮع الﺤﺮوف ا  ،و)
نﺴﻴﻢ الﺮوض في ريﺢٍ شـ َﻤـ َا ٍل وصﻮ ُ
 -8قال أبﻮ تﻤـّـام :
بﻴﺾ الﺼفائﺢ ﻻ سﻮد الﺼﺤائﻒ في مﺘﻮنهﻦّ جال ُء الﺸﻚّ والﺮّيﺐِ ( ﻻخﺘالف تﺮتﻴﺐ الﺤﺮوف )
تﺪريﺐ : 3
بﻴّﻦ مﻮاضع الﺠﻨاس في ما يﺄتي وبﻴّﻦ نﻮعه في كل مﺜال :
 -1قال تعالى  ( :فﺄما الﻴﺘﻴﻢ فال تقهﺮ * وأما الﺴائﻞ فال تﻨهﺮ ) ( غﻴﺮ تام )
 -2قال تعالى على لﺴان هارون " :إني خﺸﻴﺖ أن تقﻮل فﺮّقﺖَ بﻴﻦ بﻨي إسﺮائﻴﻞ " (غﻴﺮ تام )
 -3قال تعالى  " :ذلﻜﻢ بﻤا كنتم تفﺮحﻮن في األرض بغﻴﺮ الﺤﻖّ وبﻤا آﻨﺘﻢ تﻤﺮحﻮن " (غﻴﺮ تام)
 -4قال أحﻤﺪ شﻮقي  :وسال مﺼﺮ هل سال القلﺐ عﻨها ( تام ) أو أسا جﺮحها الﺰمان الﻤﺆسّـي (غﻴﺮ تام )
 -5قال صفيّ الﺪيﻦ الﺤلـّـي :
وبﻨﻮر بهﺠﺘه ونـَـﻮر ورودﻩ ( غﻴﺮ تام بﻴﻦ نـ ُ ﻮر نَﻮر ) ( تام بﻴﻦ ورودﻩ
ورد الﺮبﻴع فﻤﺮحﺒا بﻮرودﻩ
بﻤعﻨى مﺠﻴﺌه وورودﻩ بﻤعﻨى األزهار )
 -6قال الﺤﺮيﺮي :
لهﻢ في الﺴﻴﺮ جﺮي الﺴﻴﻞ  ،وإلى الﺨﻴﺮ جﺮي الﺨﻴﻞ  (.غﻴﺮ تام )
 -7قال الﺸاعﺮ في رثاء صغﻴﺮ اسﻤه يﺤﻴى :
وسﻤـّـﻴﺘه يﺤﻴى لﻴﺤﻴا فلﻢ يﻜﻦ إلى ر ّد أمﺮ اهللا فﻴه سﺒﻴﻞ ( غﻴﺮ تام )
 -8قال أحﺪ األدباء :
رحﻢ اهللا امﺮءا أمﺴﻚ ما بﻴﻦ فﻜـّـﻴه  ،وأﻃلﻖ ما بﻴﻦ كفّـﻴه  ( .غﻴﺮ تام )
 -9قال عﺒﺪ الﻤﻨعﻢ الﺮفاعي يﺨاﻃﺐ مﺪيﻨة عﻤـّـان :
فﻜﻢ مﻦ الﺤﺐّ ما لﺒّـى وما غلﺒا (غﻴﺮ تام)
وصَـفﱢــقي مﺮحا واسﺘﺒﺸﺮي فﺮحا
 -11ﻻ تﻨال الغـُـﺮَر إﻻ بﺮكوب الغـ َﺮَر ( .غﻴﺮ تام)
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 -11قال أبﻮ العالء الﻤعﺮّي :
والﺤـ ُﺴﻦ يَـﻈهـَـﺮُ في بﻴﺘﻴﻦ رونقه بﻴﺖٌ مﻦ الﺸﱢــعﺮ أو بﻴﺖٌ مﻦ الﺸـَّعـﺮِ (غﻴﺮ تام)
 -12قال أبﻮ فﺮاس الﺤﻤﺪانيّ :
وبفﻀﻞ علﻤﻚ أعﺘﺮِف (غﻴﺮ تام)
مﻦ بﺤﺮِ شعﺮكَ أغﺘﺮِف
 -13قال ابﻦ رشﻴﻖ :
قﺪ أجﻤع الﻨـّـاس على بغﻀهﻢ
إذا رماك الدهر في معﺸﺮٍ
وأرضـِـهﻢ ما دمﺖ في أرضهﻢ (تام)
فﺪ ِارهم ما دمﺖ في دارهم
 -14قال أحﻤﺪ شﻮقي :
فاق الﺒﺪور وفاق األنﺒﻴاء فﻜﻢ بالﺨـُـلﻖ والﺨـَـلﻖ مﻦ حﺴﻦٍ ومﻦ عـ ِﻈـَـﻢِ (غﻴﺮ تا ّم)
تﺪريﺐ ( : ) 4
 -1قال أبﻮ الفﺘﺢ الﺒﺴﺘي :
أو دعـَـاني أمُـﺖ بﻤا أودعاني
ناﻇﺮاﻩ في ما جﺮى ناﻇﺮاﻩ
 -2قال رسﻮل اهللا – صلـّـى اهللا علﻴه وسلـّـﻢ  " : -الﻈلﻢ ﻇلﻤاتٌ يﻮم القﻴامة "
 -3وقال أبﻮ تﻤـّـام :
على ساكني نﺠﺪ
فﻴا دمع أنﺠﺪنــي
أ -يﺸﺘﻤﻞ بﻴﺖ أبي الفﺘﺢ على مﻮضعﻴﻦ مﻦ مﻮاضع الﺠﻨاس الﺘام  ،عﻴّﻨهﻤا مع الﺘﻮضﻴﺢ.
( جﻨاس تا ّم بﻴﻦ ناﻇﺮاﻩ بﻤعﻨى جادﻻﻩ وناﻇﺮاﻩ بﻤعﻨى عﻴﻮنه  ،وجﻨاس تام بﻴﻦ أو دعاني
بﻤعﻨى اتﺮكتني  ،وأودعاني بﻤعﻨى تﺮكا عﻨﺪي مﻦ األثﺮ )
ب -ماذا يﺴﻤـّـي الﺒالغﻴﻮن نﻮع الﺠﻨاس في الﻤﺜالﻴﻦ األخﻴﺮيﻦ ؟ (جناس تام)
==================================================
 -2السجع :
وهو توافﻖ الفاصلتين أو الفواصل في الحرف األخير .
فطاوعْنا القدر  ،وعزمنا السفر  ،التماسا لبرء الداء  ،بتبديل الهواء .
( رحم هللا عبدا تكلّم فغنم أو سكت فسلم )
تﺪريﺐ : 1
بﻴّـﻦ الﺴـّـﺠع في األمﺜلة الﺘالﻴة :
 -1قال رسﻮل اهللا – صلـّـى اهللا علﻴه وسلـّـﻢ  " :اللهﻢّ إنـّـي أدرأ بﻚ في نﺤﻮرهم  ،وأعﻮذ بﻚ مﻦ
شﺮورهم " .
 -2و قال رسﻮل اهللا – صلـّـى اهللا علﻴه وسلـّـﻢ  " :رحﻢ اهللا عﺒﺪا تﻜلـّـﻢ فغﻨﻢ أو سﻜﺖ فﺴلﻢ "
 " -3عﻨﺪ اﻻمﺘﺤان يﻜﺮم الﻤﺮء أو يهان "
 -4قال أبﻮ صﺨﺮ الهﺬليّ :
مﺤﺾٌ ضﺮائﺒها صﻴغﺖ مﻦ الﻜﺮم
سﻮ ٌد ذوائﺒها بﻴﺾٌ تﺮائﺒها
 -5مﻦ تﺄنـّـى  ،نال ما تﻤﻨــّـى .
 -6إذا أردت أن تﻄاع فﺴﻞ ما يﺴﺘﻄاع .
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 -7كتب ابﻦ الﺮوميّ إلى مﺮيﺾ  " :أذن هللا في شفائﻚ  ،وتلقـّـى داءك بﺪوائﻚ  ،ومﺴﺢ بﻴﺪ العافﻴة علﻴﻚ ،
ووجـّـه وفﺪ الﺴالمة إلﻴﻚ "
 -8قال أعﺮابيّ  " :اللهﻢّ إن آﻨﺖَ قﺪ أبلﻴﺖَ  ،فإنـّـﻚ ﻃالﻤا عافﻴﺖَ "
 -9وقال أعﺮابيّ لﺮجﻞٍ سﺄل لﺌﻴﻤا  " :نﺰلﺖ بﻮا ٍد غﻴﺮ مﻤﻄﻮر  ،وفﻨا ٍء غﻴﺮ معﻤﻮر  ،ورجﻞٍ غﻴﺮ مﻴﺴﻮر ،
فﺄقﻢ بﻨﺪم  ،أو ارتﺤﻞ بعﺪم "
ي في اإلمﺘاع والﻤﺆانﺴة  " :ما أغفﻞ اإلنﺴان عﻦ حﻖّ اهللا الﺬي له هذا
 -11وقال أبﻮ حﻴّـان الﺘﻮحﻴﺪ ّ
الﻤلﻚ الﻤﺒﺴﻮط  ،وهذا الفـَـلـَـﻚ الﻤﺮبﻮط "
تﺪريﺐ : 2
اقﺮأ القﻄعة اآلتﻴة مﻤا قاله الﻤﻮيلﺤي في وصﻒ باريﺲ وأضﻮائها  ،وازدحام الﻨـّـاس فﻴها  ،ثﻢّ بﻴّﻦ مﻮاضع
الﺴّـﺠع فﻴها :
( وبلغﻨا مﻦ سفﺮنا الﻤﺪى  ،فﺄلقﻴﻨا بﺒاريﺲ العﺼا  ،فال القﺒائﻞ تـُـﺪعى وتـُـهﺮع  ،وﻻ الﺠﻴﻮش تـُـﺤﺸـ َﺪ
وتـُـﺠﻤع  ،وﻻ الﻤﻮتى وهم يﻨﺸﺮون  ،وﻻ الﺨلﻖ وهم يﺤﺸﺮون  ،يﻀاهي ما القﻮم فﻴه مﻦ ازدحام واقﺘﺤام
 ،واصﻄﺪام والﺘﺤام ) ...
تﺪريﺐ : 3
بﻴّﻦ مﻮاضع الﺴـّـﺠع في رسالة أمﻴﻦ الﺮيﺤاني الﺬي أبﺪى رأيه في كتاب لﺼﺪيﻖ له :
" ( أعﻴﺪ إلﻴﻚ تﺄلﻴفﻚ  ،وأشﻜﺮك على فﻀلﻚ الﺬي ﻻ يﺘعامى عﻦ فﻀﻞٍ سﻮاك  ،وﻻ يﺨلﻮ مﻦ
األشﻮاك  .وقﺪ سﺄلﺘﻨي إبﺪاء رأيي في هذا الﻜﺘاب  ،وحﺒـّـﺬا لﻮ سﺄلﺘﻨي إبﺪاء لﻄﻒ األحﺒاب  ،أو شﻴﺌا مﻦ هذا
الﺒاب  ،فإ ّن الﺮأي القﻮيﻢ وإن ﻻن  ،لﻤﻨﺒﻮذٌ في هذا الﺰمان  ،والﺘﺠﻤّﻞ وإن شان  ،ألحـَـﺐُّ إلى الﻨاس مﻦ
األصفﺮ الﺮنـّـان )
 -4رد العجز على الصدر ( التصدير )
أ) رد العجز على الصدر ( التصدير ) في النثر  :هو جعل أحد اللفظين المكررين (المتفقين في اللفظ
والمعنى ) أو المتجانسين ( المتشابهين في اللفظ دون المعنى ) في أول العبارة واللفظ الثاني في آخرها .
األمثلة :
( وهب لنا من لدنك رحمة إنّك أنت الو ّهاب )  ...اللفظان متفقان في اللفظ والمعنى .
( سائل اللئيم يرجع ودمعه سائل )  ...اللفظان متشابهان في اللفظ دون المعنى .
ب) رد العجز على الصدر (التصدير) في الشعر :أن يﺄتي اللفظ األول في أول الشطر األول (الصدر) أو
وسطه أو آخرﻩ أو في أول الشطر الثاني ( العجز ) وأن يﺄتي اللفظ اآلخر المكرر أو المتجانس في آخر
البيت .
األمثلة :
 .1ناحت األرض على أربابها
 .2إذا لم تستطع شيئا فَ َدعْــه
 .3أ ّم ْلتُهم ث ُ ّم تﺄ ّملت ُ ُهـــــــــــم
ذوائب سو ٌد كالعناقي ِد أُرسلتْ
.4
ُ

س َمع ِم ْن أراضي النّواحا
أين َم ْن يَ ْ
وجاوزﻩ إلى مــــــا تستطيع
فَالح لي أن ليس فيهم فَالحْ
ذوائب
النفوس
فَ ِم ْن أجْ لها منها
ُ
ُ
20

المالحظ أن :
 .1جاءت الكلمة في أول الشطر األول في المثالين األول والرابع كما جاءت الكلمة في البيت الثاني في
وسط الشطر األول وفي البيت الثالث جاءت في أول الشطر الثاني .
 .2اللفظان مكرران في المثالين األول والثاني .
 .3اللفظان متجانسان في المثالين الثالث والرابع .
تﺪريﺐ : 1
بﻴّﻦ مﻮاضع ر ّد العﺠﺰ على الﺼﺪر في ما يﺄتي :
 -1قال تعالى  " :أتﺨﺸﻮنهﻢ واهللا أحﻖّ أن تﺨﺸﻮﻩ "
 -2قال تعالى  " :والﻤالئﻜة يﺸهﺪون وكفى باهللا شهﻴﺪا "
 -3قال تعالى  " :وأحﺴﻨﻮا ّ
إن اهللا يﺤﺐّ الﻤﺤﺴﻨﻴﻦ "
 -4قال رسﻮل اهللا – صلى اهللا علﻴه وسلﻢ  " :مﻦ مقﺖ نفﺴه في ذات هللا  ،آمﻨه اهللا مﻦ مقﺘه "
 " -5القﺘﻞ أنفى للقﺘﻞ "
 " -6الﺤﻴلة تﺮك الﺤﻴلة "
تﺪريﺐ : 2
بﻴّﻦ مﻮاضع ر ّد العﺠﺰ على الﺼّﺪر في األبﻴات الﺸعﺮيـّـة الﺘالﻴة :
ومﻦ كتبت علﻴه خﻄى مﺸاها
 -1مﺸﻴﻨاها خﻄى كتبت علﻴﻨا
 -2زعﻢ الفﺮزدقا أن سﻴقﺘﻞ مﺮبعا أبﺸﺮ بﻄﻮل سالمةٍ يا مﺮبع
أول الﻤﺪى وما زال فﻴﻨا ساكنا ذلﻚ الفﺠﺮ
 -3أﻃﻞّ علﻴﻨا الفﺠﺮ مﻦ ّ
وياسﻴّﺪي األ ّ
ردن مﻦ كان صﺒﺮُﻩُ آﺼﺒﺮك جﺒـّـارا به يﺸﺮف الﺼّﺒﺮ
ت نﺼﺤه بلﺒﻴﺐ
 -4وما كان ذي لﺐّ بﻤﺆتﻴﻚ نﺼﺤه وﻻ كان مﺆ ٍ
 -5سﺮيع إلى ابﻦ العﻢّ يلﻄﻢ وجهه ولﻴﺲ إلى داعي الﻨـّـﺪى بﺴﺮيع
 -6وللﺤﻮادث سلﻮا ٌن يﺴهـّـلها وما لﻤا حﻞّ باإلسالم سلﻮا ُن
عﺴى الﺒقاء إذا لﻢ تﺒﻖَ أركان
قﻮاعﺪٌ كن أركان الﺒالد فﻤا
 -7القﺪس قﺪسي والقﺒاب صﻮامعي ولهﻢ كهوف للﺨﻨا وصﻮامع
 -8تﻤﺘـّـع مﻦ شﻤﻴﻢ عﺮار نﺠﺪٍ فﻤا بعﺪ العﺸﻴّـة مﻦ عﺮار
أواﻩ كم يﺆذي الﻜﺮيﻢَ لﺠا ُم
 -9أبـُـﻨيّ ﻻ تﻨﻄﻖ فقﺪ ألﺠﻤﺘﻨي
ّ
 -11نﺴلﺖ جﻨﺪك الﻜﻤاة مﻦ الﺼﱢـﻴﺪ فﺠﺮّدتهﻢ كماة وصﻴــــﺪا
 -11وﻃﻨي يا مﺪّ عﻴﻨـي ويﺪي وأمانيّ إذا عﺰّت أمانــي
تﺪريﺐ : 3
ي:
قال أبﻮ هالل العﺴﻜﺮ ّ
وﻻ يعﺬل األقﺪار مﻦ كان وانﻴا
دهر مﻦ كان عاجﺰا
 -1أﻻ ﻻ يﺬُّم ال َ
فغﻴﺮ جﺪيﺮٍ أن يﻨال الﻤعالﻴا
 -2فﻤﻦ لﻢ تﺒلـّـغه األماني نفﺴه
وقفﺖ على صﻮب الﺮبﻴع رجائﻴا
 -3وقفﺖ على يﺤﻴى رجائي وإنـّـﻤا
 -4إذا ما اللﻴالي أدركت ما سعﺖ لــه تﻤﻄـّـﻴﺖ جﺪواﻩ ففـُـﺖُّ اللﻴالﻴا
أ -اشﺮح الﺒﻴﺖ الﺜاني شﺮحا وافﻴا
أي ّ
أن الﺬي ﻻ يﺴﺘﻄﻴع أن يﺤقـّـﻖ نفﺴه وذاته فال يﺴﺘﺤﻖّ أن يﻨال الﻤعالي واألمﻮرالعﻈﻴﻤة .
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ب -عﻴّﻦ مﻮاضع ر ّد العﺠﺰ على الﺼـّـﺪر في األبﻴات الﺴابقة  ( .الﺘي تﺤﺘها خﻂ )
تﺪريﺐ : 4
عﻴّﻦ الﻤﺤﺴّﻨات اللفﻈﻴة في األبﻴات اآلتﻴة ( ﻻبﻦ زيﺪون ) مﺨاﻃﺒا صﺪيقه الﻮزيﺮ أبا حفﺺ بﻦ بﺮد وهو
في الﺴﺠﻦ :
س يﺠﺮح الدهر ويﺄســـﻮ ( جﻨاس غﻴﺮ تام )
ما على ﻇﻨـّـي بﺄ ُ
س
ف بالﻤﺮ
ربـّـﻤا أشﺮ َ
ء على اآلمـــال با ُ
ٌل ويﺮديﻚ احﺘـــﺮاس
ولقﺪ يﻨﺠﻴﻚ إغفـــا
س ( جﻨاس غﻴﺮ تام )
والﻤﺤاذيﺮ سهـــا ٌم
والﻤقاديﺮ قﻴـــــا ُ
س ( جﻨاس غﻴﺮ تام )
َولـَـﻜـ َﻢ أجﺪى قعﻮ ٌد
ولـ َﻜـَﻢ أكدى الﺘﻤـا ُ
س ( ر ّد العﺠﺰ على الﺼﺪر )
نلﺒﺲ الﺪنﻴا ولﻜـــﻦ
مﺘعةٌ ذاك اللﺒـــا ُ
س
يا أبا حفﺺٍ وما سـا
واك في فهﻢٍ إيـــا ُ
س ( جﻨاس غﻴﺮ تام )
أذؤب هامت بلﺤﻤـي
ٌ
فانﺘها ٌ
ش وانﺘهـــا ُ
س
إن قﺴا الدهر فللﻤــا
ء مﻦ الﺼـ ّﺨﺮ انﺒﺠا ُ
سا فللغﻴﺚ احﺘﺒـــاس ( رد العﺠﺰ على الﺼﺪر )
ولﺌﻦ أمﺴﻴﺖ مﺤﺒــﻮ
ّ
س ( رد العﺠﺰ على الﺼﺪر )
ﻻ يﻜﻦ عهـﺪك وردا
إن عهﺪي لــــﻚ آ ُ
س
واغﺘﻨﻢ صفﻮ اللﻴــالي
إنﻤا العﻴﺶ اخﺘـــال ُ
==========================================

المحسنات المعنوية
 .1الطباق .
 .2المقابلة .
 .3التورية .
 .4التقسيم .
 oالطباق  :وهو نوعان :
أ) طباق اإليجاب  :هو ما كان تقابل المعنيين فيه بالتضاد وهو طباق مباشر ﻻ تُستخدم فيه أدوات
ووسائط لغوية .
األمثلة :
من األسماء :
 ( oهو األول واآلخر والظاهر والباطن )
ّ
كثرن من الصحاب
ست
 oعدوك من صديقك مستفاد
فال ت ْ
من األفعال :
أمات وأحيا والذي أمرﻩ األمر
 oأما والذي أبكى وأضحك والذي
من األحرف :
 ( oﻻ يكلف هللا نفسا إﻻ وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت )
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من اﻻسم والفعل :
 ( oأومن كان ميتا فﺄحييناﻩ )
إن الحياة ذميمةٌ
 oفيا موت ُز ْر ّ

ويا نفس ِجدّي ّ
إن دهرك هازل

ي مصدر واحد أحدهما مثث ّبت واآلخر منفي أو أحدهما أمر
ب) طباق السلب  :هو أن يُجْ َم َع بين فعل ّ
واآلخر نهي .
األمثلة :
 ( oتعلم ما في نفسي وال أعلم ما في نفسك إنّك أنت عالّم الغيوب )
نكر إن شئنا على الناس قولهم وال يُنكرون القول حين نقول
 oونُ ُ
( oاصلوها فاصبروا أو ال تصبروا سواء عليكم )
تﺪريﺐ : 1
بﻴّﻦ مﻮاضع الﻄﺒاق في األمﺜلة اآلتﻴة :
ع ونﺨﻴﻞٌ صﻨﻮ ٌ
ان
 -1قال تعالى  " :وفي األرض قﻄع مﺘﺠاورات وجﻨات مﻦ أعﻨاب وزر ٌ
وغﻴﺮ صﻨﻮان "
 -2قال تعالى  " :هو الﺬي خلقﻜﻢ فﻤﻨﻜﻢ كافر ومﻨﻜﻢ مﺆمﻦ "
 -3وقال تعالى  " :وتﺤﺴﺒهﻢ أيقاﻇا وهم رقﻮ ٌد "
 -4وقال تعالى  " :ولهﻦّ مﺜﻞ الﺬي علﻴهﻦّ بالﻤعﺮوف وللﺮجال علﻴهﻦّ درجة "
 -5قال تعالى  " :قﻞ هل يﺴﺘﻮي الﺬيﻦ يعلﻤﻮن والﺬيﻦ ﻻ يعلﻤﻮن "
 -6قال علﻴه الﺼالة والﺴالم  " :اللهﻢ ﻻ مانع لﻤا أعﻄﻴﺖ  ،وﻻ معﻄي لﻤا مﻨعﺖ "
 -7قال الﻤﺘﻨﺒيّ :
ولقﺪ عـُـﺮِفﺖَ وما عـُـﺮفﺖَ حقﻴقة ولقﺪ جـ ُهـِـلﺖَ وما جـُـهـِـلﺖَ خﻤﻮﻻ .
 -8قال بﺸارة الﺨﻮري :
كعاشﻖ خﻄـ ّ سﻄﺮا في الهﻮى ومﺤا
يﺒﻜي ويﻀﺤﻚ ﻻ حﺰنا وﻻ فﺮحا
ٍ
ق مﻦ آسى ومﻦ صفﺤـا
ت تﺪريﻦ ما ألقاﻩ مﻦ شﺠﻦٍ
لﻮ كن ِ
لﻜﻨﺖِ أرف ِ
 -9وقال أيﻀا :
وخﻴﺮ الﻨاس ذو حﺴﺐٍ قﺪيﻢٍ أقام لﻨفﺴه حﺴــــﺒا جﺪيﺪا
إذا فاخـَـﺮتهﻢ ذكروا الﺠﺪودا
وشﺮّ العالﻤﻴﻦ ذوو خﻤــﻮ ٍل
 -11وقال يﻄالﺐ الﻤهاجﺮيﻦ بالعﻮدة إلى قﺮاهم :
سلﺨﺘﻜـُـﻢُ عﻦ قلﺒها الﻤﺪ ُن
عﻮدوا إلى تلﻚ القﺮى فلقﺪ
تﺪريﺐ : 2
بﻴّﻦ مﻮاضع الﻄﺒاق في األمﺜلة اآلتﻴة  ،ووضـّـﺢ نﻮعه :
 -1قال أحﻤﺪ رامي في مهﺮجان الﺸعﺮ في دمﺸﻖ :
غﺒﺖ عﻨﻜﻢ حﻮﻻ وما غاب عﻨـّـي ما شﺠا خاﻃﺮي وشاق عﻴﻮني ( ﻃﺒاق سلﺐ )
 -2قال حافﻆ إبﺮاهيم في تﺤﻴّة الﺸام :
عﻦ مﻄﻤعِ الغﺮب فﻴه غﻴﺮَ وسﻨان ( إيﺠاب )
مﺘى أرى الﺸﺮق أدناﻩ وأبعﺪﻩ
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الﻨﻴﻞ وهو إلى األ ّ
يهﺪي إلى بﺮدى أشﻮاق ولهــان
ردن في شغﻒٍ
 -3قال عﺒﺪالﻤﻨعﻢ الﺮفاعي في تﺤﻴّة الﺠﻴﺶ العﺮبيّ :
وقﺪ عانﻖ القﺪيﻢ الﺠﺪيﺪا ( إيﺠاب )
أيّها الﺠﻴﺶ مﻦ كتائب حﻄـّـﻴﻦ
 -4قال أبﻮ نﻮاس :
صﺤَّــﺘي هي العﺠﺐُ ( إيﺠاب )
تعﺠﺒﻴﻦَ مﻦ سقﻤـــي
 -5قال ابﻦ رشﻴﻖ :
نﺠﻮم العﻮالي في سﻤاء عﺠاج ( إيﺠاب )
وقﺪ أﻃفﺄوا شﻤﺲ الﻨهار وأوقﺪوا
ري :
 -6قال أبﻮ الﺤﺴﻦ األنﺒا ّ
ت ( إيﺠاب )
علﻮّ في الﺤﻴاة وفي الﻤﻤات
بﺤﻖّ تلﻚ إحﺪى الﻤعﺠﺰا ِ
 -7قال عليّ بﻦ الﺠهﻢ :
جلﺒﻦ الهﻮى مﻦ حﻴﺚ أدري وﻻ أدري ( سلﺐ )
عﻴﻮن الﻤها بﻴﻦ الﺮصافة والﺠﺴﺮ
 -8قال صالﺢ بﻦ عﺒﺪ القﺪّوس :
ويﻈﻞّ يﺮقع والﺨﻄﻮب تﻤﺰّق ( إيﺠاب )
الﻤﺮء يﺠﻤع والﺰمان يفﺮّق
 -9قال أبﻮ فﺮاس الﺤﻤﺪانيّ :
فلﻴﺘﻚ تﺤلﻮ والﺤﻴاة مﺮيﺮةٌ
ب ( إيﺠاب )
ولﻴﺘﻚ تﺮضى واألنام غﻀا ُ
ولﻴﺖ الﺬي بﻴﻨي وبﻴﻨﻚ عامﺮٌ وبﻴﻨي وبﻴﻦ العالﻤﻴﻦ خﺮاب ( إيﺠاب )
تﺪريﺐ : 3
بﻴّﻦ مﻮاضع الﻄﺒاق في األبﻴات اآلتﻴة مع بﻴان نﻮعه :
 -1قال حاتﻢ الﻄائيّ :
وما مﻨهﻤا إﻻ سقانا به الـــﺪّهر ( إيﺠاب )
شﺮبﻨا بﻜﺄس الفقﺮ يﻮما وبالغﻨى
غﻨانا وﻻ أزرى بﺄحﺴابﻨا الفقــﺮ (إيجاب)
فﻤا زادنا بغﻴا على ذي قﺮابةٍ
وي" ّ :
ويﺒقى مﻦ الﻤال األحاديﺚُ والﺬكر ( إيﺠاب )
إن الﻤال غا ٍد ورائﺢٌ
أ "ما ّ
تﺪريﺐ : 4
اقﺮأ في ما يﺄتي ما آﺘﺒه ابﻦ بﻄﻮﻃه في وصﻒ مﺼﺮ ثﻢّ بﻴّﻦ الﻄﺒاق في أسلﻮبه :
( هي مﺠﻤع الﻮارد والﺼادر  ،ومﺤﻄ رجﻞ الﻀعﻴﻒ والقادر  ،بها ما شﺌﺖ مﻦ عالﻢٍ وجاهل ،
وجاﱟد وهازل  ،وحلﻴﻢٍ وسفﻴه  ،ووضﻴعٍ ونﺒﻴه  ،وشﺮيﻒٍ ومﺸﺮوف  ،ومﻨﻜﺮ ومعﺮوف  ،تﻤﻮج
مﻮج الﺒﺤﺮ بﺴﻜـّـانها  ،وتﻜاد تﻀﻴﻖ بهﻢ على سعة مﻜانها )
تﺪريﺐ : 5
حﻮّل ﻃﺒاق اإليﺠاب في الﻤﺜال اآلتي إلى ﻃﺒاق سلﺐ :
( العﺪ ّو يﻈهﺮ الﺴﻴّـﺌة  ،ويﺨفي الﺤﺴﻨة )
اإلجابــة  ( :العﺪ ّو يﻈهﺮ الﺴﻴـّـﺌة وﻻ يﻈهﺮ الﺤﺴﻨة )
تﺪريﺐ : 6
حﻮّل ﻃﺒاق الﺴلﺐ في الﻤﺜال اآلتي إلى ﻃﺒاق إيﺠاب :
( يعلﻢ اإلنﺴان ما في الﻴﻮم واألمﺲ  ،وﻻ يعلﻢ ما يﺄتي به الغﺪ )
اإلجابــة  :يعلﻢ اإلنﺴان ما في الﻴﻮم واألمﺲ  ،ويﺠهﻞ ما يﺄتي به الغﺪ ) .
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 oالمقابلة :
وهي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر ثم يُؤتى بما يُقابل ذلك على الترتيب .
الفرق بين الطباق والمقابلة أن  :الطباق يكون بين معنى واحد وما يُقابله أما المقابلة فتكون بين معنيين أو
أكثر وما يقابلها على الترتيب .
من أغراض المقابلة  :توضيﺢ المعنى واإلقناع به واﻻستدﻻل عليه واإليقاع الداخلي والتصوير الفني .
ال ُمقابلة تكون باألضداد وبغير األضداد .
األمثلة :
 ( أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين )
الكفر واإلفالس بالرجل
وأقب َﺢ
 ما أحسن الدّين والدنيا إذا اجتمعتا
َ
 ( فﺄما من أعطى واتقى * وصدّق بالحسنى * فسينسرﻩ لليسرى * وأما من بخل واستغى * وك ّذب
بالحسنى * فسينسرﻩ للعسرى * )
تﺪريﺐ : 1
بﻴّﻦ مﻮضع الﻤقابلة ونﻮعها في ما يﺄتي :
 -1قال تعالى  " :ويﺤﻞّ لهﻢ الﻄﻴّﺒات ويﺤﺮّم علﻴهﻢ الﺨﺒائﺚ "
 -2قال علﻴه الﺼالة والﺴالم  ( " :دع ما يﺮيﺒﻚ إلى ما ﻻ يﺮيﺒﻚ  ،فإ ّن الﺼﺪق ﻃﻤﺄنﻴﻨة  ،والﻜﺬب ريﺒة )
 -3قال أبﻮ بﻜﺮ الﺼﺪّيﻖ  -رضي اهللا عﻨه – في وصﻴﺘه عﻨﺪ الﻤﻮت :
( هذا ما أوصى به أبﻮ بﻜﺮ عﻨﺪ آخﺮ عهﺪﻩ بالﺪنﻴا خارجا مﻨها  ،وأول عهﺪﻩ باآلخﺮة داخال فﻴها)
 -4قال ابﻦ الﻤعﺘﺰّ :
جﺮّ أمﺮا تﺮتﺠﻴـه
رب أمﺮٍ تﺘـّـقﻴه
ّ
وبﺪا الﻤﻜﺮوﻩ فﻴــه
خفي الﻤﺤﺒﻮب مﻨه
 -5قال أبﻮ تﻤـّـام :
يا أمّـة كان قﺒﺢ الﺠﻮر يﺴﺨﻄها دهرا فﺄصﺒﺢ حﺴﻦ العﺪل يﺮضﻴها
 -6خاﻃﺐ الﻤﻨﺼﻮر مﺤﻤﺪ بﻦ عﻤﺮان الﻄلﺤيّ قائال :
أذوب في باﻃﻞ)
(بلغﻨي أنـّـﻚ بﺨﻴﻞ  ،فقال  :يا أمﻴﺮ الﻤﺆمﻨﻴﻦ  :ما أجﻤﺪُ في حﻖٍّ  ،وﻻ
ُ
 -7قال خالﺪ بﻦ صفﻮان يﺼﻒ رجال :
( لﻴﺲ له صﺪيﻖٌ في الﺴـّـﺮ  ،وﻻ عﺪ ّو في العالنﻴة )
 -8قال الﺒﺤﺘﺮي :
وإذا سالﻤﻮا أعﺰّوا ذلﻴـال
فإذا حاربﻮا أذلـّـﻮا عﺰيﺰا
 -9قال الﺸاعﺮ :
ذل يﺸﻴﻨه
وفي رجﻞ حﺮﱟ قﻴﺪُ ﱟ
على رأس عﺒﺪٍ تاج عﺰﱟ يﺰيﻨه
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تﺪريﺐ : 2
مﻴّـﺰ الﻄﺒاق مﻦ الﻤقابلة  ،وعﻴّﻦ ﻃﺮفي كل مﻨهﻤا في ما يﺄتي :
 -1قال تعالى  " :ويﺮجﻮن رحﻤﺘه ويﺨافﻮن عﺬابـه " ( مقابلة )
 -2قال تعالى  " :وتﺨﺮج الﺤيّ مﻦ الﻤﻴّﺖ وتﺨﺮج الﻤﻴّﺖ مﻦ الﺤيّ " ( ﻃﺒاق )
 -3قال عﺒﺪ الﻤﻨعﻢ الﺮفاعي :
عفﻮا إذا مﺤﺖ األيـّـام ما كُتبا ( ﻃﺒاق )
عﻤـّـان يا حلﻢ فﺠﺮٍ ﻻح واحﺘﺠﺒا
 -4قال حافﻆ إبﺮاﻩﻴﻢ في وصﻒ الﺸﻤﺲ :
وضال ٌل وهدى للغابﺮيﻦ ( ﻃﺒاق )
هي مﻮتٌ وحﻴاةٌ للﻮرى
 -5قال أحﻤﺪ رامي مﺨاﻃﺒا بغﺪاد :
ضﻢّ أفﺮاحﻨا وضﻢّ الﻤﺂسي ( ﻃﺒاق )
إيـه بغﺪاد واللﻴالي كتاب
والدهر حﻴﻦ يعﺒﺚ قاسـي
عﺒﺚ الدهر في بﺴاتﻴﻨﻚ الغﻨـّـاء
 -6قال بﺸارة الﺨﻮري :
جﻤعا على األفﺮاح واألتﺮاحِ ( ﻃﺒاق )
بﺮدى شقﻴﻖ الﻨﻴﻞ مﻨﺬ أمﻴّةٍ
 -7قال الﻤﻨﺼﻮر  ( :ﻻ تﺨﺮجﻮا مﻦ عﺰّ الﻄاعة إلى ذ ّل الﻤعﺼﻴة ) ( مقابلة )
 -8قال إيلﻴا ابﻮ ماضي :
لﻢ أجﺪ في القﺼﺮ شﻴﺌا لﻴﺲ في الﻜﻮخ الﻤهﻴﻦ ( ﻃﺒاق )
أنا في هذا وهذا عﺒﺪ شﻚّ ويقﻴﻦ ( ﻃﺒاق )
وسﺠﻴﻦ الﺨالﺪَيﻦ  :اللﻴﻞ والﺼﺒﺢ الﻤﺒﻴﻦ ( ﻃﺒاق )
هل أنا في القﺼﺮ أم في الﻜﻮخ ؟ لﺴـــﺖ ادري  ( .ﻃﺒاق )
 -9قال الﻨابغة :
وإن عـَـلـَـﻮا حَﺰنا تﺸﻈـّـﺖ جﻨادل ( مقابلة )
وإن هبطا سهال أثارا عﺠاجة
تﺪريﺐ : 3
في كل مقابلة ﻃﺒاق ولﻴﺲ في الﻄﺒاق مقابلة  .اشﺮح العﺒارة الﺴابقة بﺄمﺜلةٍ دالـّـة .
الﻄﺒاق عﺒاﺮة عﻦ كلمتين مﺘقابلﺘﻴﻦ ( ﻃﻮيﻞ  ،قﺼﻴﺮ ) أما الﻤقابلة فهي ﻃﺒاق بﻴﻦ أكثر مﻦ ﻃﺮفﻴﻦ  ،مﺜﻞ (
ﻃﻮل اللﻴﻞ و قﺼﺮ الﻨهار )

 oالتورية :

سياق على
أن يذكر المتكلّم لفظا له معنيان وهذا اللفظ ظاهر غير مراد وتعمل القرينة وال ّ
ترشيحه وبعيد خفي هو المراد .

األمثلة :
َ
الخبز بال ُجب ِْن
دعوني فإني آكل
 قالوا وقد شنّوا إلى الحرب غارة
ي هنا والثاني بمعنى
لكلمة ( ال ُجبْن ) معنيان  :األول ما يؤكل وهو المصنوع من الحليب وهو ملغ ّ
الخوف وعدم الشجاعة وهو المدلول الثاني المقبول .
الشاعر يريد المعنى البعيد وهو الخوف وليس المعنى القريب المتبادر للذهن ألنه جاء مع أكل الخبز.
 و َخلطتم بعض القرآن ببعضه

فجعلتم الشعراء في األنعام
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الشعراء واألنعام من أسماء سور القرآن وهذا ما يتبادر إلى ذهن المخاطب ولكن الشاعر قصد
الشعراء هم الذين ينظمون الشعر وقصد باألنعام الغنم والبقر ومعنى ذلك أن الناس الذين يتحدّث
عنهم الشاعر ﻻ يُقَدّرون الشّعر .
تﺪريﺐ : 1
بﻴّﻦ الﺘﻮرية في ما يﺄتي :
أبلﻴﺘه صﺪّا وهجرا
 -1رفقا بﺨﻞﱟ ناصــــــــــــــﺢٍ
فﺮددته في الﺤال نهﺮا
وافاك سائﻞ دمعــــــــــــه
الﻤعﻨى القﺮيﺐ  :نهﺮ الﻤاء  ،الﻤعﻨى الﺒعﻴﺪ  :الﺰجﺮ
 -2قال ابﻦ نﺒاته :
فألجﻞ ذا يﺠلﻮ الﺼـّـﺪا
والﻨـّـهﺮ يﺸﺒه مﺒﺮدا
الﻤعﻨى القﺮيﺐ  :الﺼـّـﺪا  :ما يعلﻮ الﻤعﺪن مﻦ الﺼﺪأ
الﻤعﻨى الﺒعﻴﺪ  :صﺪى الﺼـّـﻮت وتﺮددﻩ
 -3وقال الﺼالح الﺼـّـفﺪي :
إذا بﺪا كيف أسلـﻮ
يا عاذلي في هواﻩ
وكلما مﺮّ يﺤلﻮ
يﻤﺮّ بي كل يـﻮم
الﻤعﻨى القﺮيﺐ  :مﺮّ أي مﺸى بﺠانﺒي (مﻦ الﻤﺮور)
الﻤعﻨى الﺒعﻴﺪ  :مﺮّ  ،أي صار مـ ُﺮّا (عﻜﺲ الﺤلﻮ)

إصدارات األستاذ عبدهللا أبوبكر :
 oاللغة العربية (مهارات) المستويان
الثالث والرابع
 oالثقافة اإلسالميّة المستوى الثالث .
 oالثقافة العامة المستويان األول والثاني
.
 oالعلوم اإلسالمية لألدبي المستويان
الثالث والرابع
 oالقضايا األدبية لألدبي المستويان
الثالث والرابع
 oالبالغة والنقد األدبي المستويان الثالث
والرابع .
 oالوجيز الكافي في قواعد مهارات
االتصال

 -4قال سﺮاج الﺪيﻦ الﻮ ّراق :
أصﻮن أديﻢ وجهي عﻦ أنا ٍس لقا َء الﻤﻮت عندهم األدي ُ
ﺐ
ولﻮ وافى به لهُـﻢُ حﺒﻴﺐُ
وربُّ الﺸـّـعﺮ عندهم بغﻴﺾٌ
َ
الﻤعﻨى القﺮيﺐ  :حﺒﻴﺐ أي مﺤﺒـّـﺐ
الﻤعﻨى الﺒعﻴﺪ  :اسﻢ شﺨﺺ
 -5قال أبﻮ الﺤﺴﻴﻦ الﺠﺰّار :
كيف ﻻ أشﻜﺮ الﺠﺰارة ما عﺸﺖُ حفاﻇا وأهجرﻩ اآلدابا ؟
وبها صارت الﻜالب تﺮجـّـﻴﻨـــــــي وبالﺸعﺮ كنت أرجﻮ الﻜالبا .
الﻤعﻨى القﺮيﺐ  :الﻜالب  :الﺤﻴﻮانات
الﻤعﻨى الﺒعﻴﺪ  :اللﺆماء مﻦ القﻮم الﺬيﻦ كان يﺮجﻮ الﺸاعﺮ عطاياهم .
تﺪريﺐ : 2
بﻴّﻦ الﻤعﻨى الﻤقﺼﻮد في كل كلمة تﺤﺘها خﻄ في ما يﺄتي :
 .1قال نﺼﻴﺮ الﺪيﻦ الﺤﻤامي :
على عالكم سﺮمﺪا
جﻮدوا لﻨﺴﺠع بالﻤﺪيﺢ
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فالﻄﻴﺮ أحﺴﻦ ما تغﺮّد

عﻨﺪما يقع الﻨـّـﺪى ( الﻜﺮم والﺠﻮد )

 .2قال عﺰّ الﺪيﻦ الﻤﻮصليّ :
فابﺘﺴﻤﺖ تعﺠﺐ مﻦ حالـــي
لﺤﻈﺖُ مﻦ وجﻨﺘها شامـــة
قﺪ هام عﻤـّـي الﺸﻴﺦ في خالي (الﺨال هي الﺸامة )
قالﺖ  :قفﻮا واسﺘﻤعﻮا ما جﺮى
 .3قال ابﻦ نـُـﺒاتة :
بﺮوحي جﻴﺮةٌ أبقﻮا دمﻮعـي
كﺄنّا للﻤﺠاورة اقﺘﺴﻤﻨـــــــــا

وقﺪ رحلﻮا بقلﺒي واصﻄﺒاري
فقلﺒي جارهم والﺪّمع جـاري ( سائﻞ )

 .6التقسيم :
أن يُذكر متعدد ثم يُضاف إلى كل من أفرادﻩ ما له على جهة التعيين .
ّ
نفار أو جالء
ﻖ مقطعه ثالث
فإن الح ّ
يمي ٌن أو ٌ
لقد أُعجب عمر بن الخطاب –رضي هللا عنه -بقول زهير أيما إعجاب  ...فقد استوفى زهير الطرق الممكنة
إلظهار الحﻖ  ،فإما يكون باليمين (القسم)  ،وإما أن يكون بالمنافرة  ،فيرفع المتخاصمون أمرهم إلى
القاضي ،وإما أن يكون بالجالء ،وهو انكشاف األمر بالحجة والدليل .
ع ِة * فَﺄ َ َّما ثَ ُمو ُد فَﺄ ُ ْه ِلكُوا ِبال َّ
ص ٍر عَا ِت َية)
( َك َّذ َبتْ ثَ ُمو ُد َوعَا ٌد ِبا ْلقَ ِار َ
ص ْر َ
طا ِغ َي ِة * َوأ َ َّما عَا ٌد فَﺄ ُ ْه ِلكُوا ِب ِريﺢٍ َ
لقد ذكرهللا تعالى (ثمود وعاد) ثم أضاف إلى ثمود ما يخصهم وهو (إهالكهم بالطاغية) وإلى عاد ما
يخصهم وهو (إهالكهم بريﺢ صرصر عاتية) .
عيوب القسيم :
 .1عدم استيفاء األقسام المذكورة  :صارت حنيفة أثالثا :فثلثهم
لم يذكر الشاعر إﻻ قسمين من الثالثة .

من العبيد وثلث من مواليها

ي بطرفها وتومض أحيانا إذا خصمها ُ
غ ْف ُل
 .2أن تكون األقسام مكررة  :فما برحت تومي إل ّ
كلمة (تومض) و (تومي بطرفها) متساويتان في المعنى .
تومض  :اﻻشارة الخفية من العين
تومي  :تشير بعينها .
 .3أن تكون األقسام متداخلة غير مستقل بعضها عن بعض :
الناس ثالثة  :عاقل وأحمﻖ وفاجر
فالفاجر قد يكون عاقال وقد يكون أحمﻖ فاألقسام متداخلة .
تﺪريﺐ : 1
بﻴّﻦ الﺘقﺴﻴﻢ في األمﺜلة اآلتﻴة :
 -1قال تعالى  ( :له ما في الﺴﻤاوات وما في األرض وما بﻴﻨهﻤا وما تﺤﺖ الﺜﺮى )
(ذكر هللا تعالى الﺴﻤاوات واألرض ثﻢّ أضاف لهﻤا ما بﻴﻨهﻤا  ،وما تﺤﺖ األرض)
 -2قال عﺒﺪة بﻦ الﻄﻴّﺐ :
ق وتﺄمﻴﻞ
ع لﺸي ٍء لﻴﺲ يﺪريه
والعﻴﺶ شﺢﱞ وإشفا ٌ
والﻤﺮ ُء سا ٍ
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( قﺴّﻢ العﻴﺶ إلى  :شﺢّ  ،إشفاق  ،أمﻞ )
 -3قال عﻤﺮو بﻦ األهتم :
مﻦ قﺘﻴﻞٍ أو هارب أو أسﻴـﺮِ
اشﺮبا ما شﺮبﺘﻤا فهﺬيﻞٌ
( قﺴّﻢ الﺸاعﺮ هذيل إلى  :قﺘﻴﻞ  ،هارب  ،أسﻴﺮ )
 -4قال نافع بﻦ خلﻴفة  ( :يابَﻨيَّ  ،اتـّـقﻮا اهللا بﻄاعﺘه  ،والﺴلﻄان بﺤقـّـه  ،واتقﻮا الﻨاس بالﻤعﺮوف  ،فقال
رجﻞٌ مﻨهﻢ  :ما بقي شي ٌء مﻦ أمﺮ الﺪيﻦ والﺪنﻴا إﻻ أمﺮتﻨا به )
( ذكر تقﻮى هللا وأضاف لها الﻄاعة  ،ثﻢّ الﺴلﻄان بإعﻄائه حقـّـه  ،واتقاء الﻨاس وأضاف لها
الﻤعﺮوف )
 -5قال عليّ بﻦ أبي ﻃالﺐ – رضي اهللا عﻨه – في مﻮاجهة أحﺪاث الﺰمان :
وسﺠاﻻن  :نعﻤةٌ وبال ُء
هي حاﻻن  :شﺪّةٌ ورخاء
والفﺘى الﺤاذق األديﺐ إذا ما خانه الدهر لﻢ يﺨﻨه عﺰا ُء
( قﺴّﻢ األحﻮال في الﺪنﻴا إلى  :شﺪّة ورخاء  ،ثﻢّ قﺴّﻢ السجالين المتداولين إلى الﻨعﻤة والﺒالء )
 -6قال ﻃـ ُﺮيﺢ بﻦ إسﻤاعﻴﻞ :
شﺮّا أذاعﻮا  ،وإن لﻢ يعلﻤﻮا كذبﻮا
إن يعلﻤﻮا الﺨﻴﺮ يﺨفﻮﻩ وإن علﻤﻮا
(قﺴّﻢ العلﻢ إلى علﻢ الﺨﻴﺮ وأضاف له اإلخفاء  ،وعلﻢ الﺸﺮّ وأضاف له الﻨـّـﺸﺮ  ،وعﺪم العلﻢ وأضاف له
الﻜﺬب)
 -7قال نـُـﺼﻴﺐ :
فقال فﺮيﻖ القﻮم  :ﻻ  ،وفﺮيقهﻢ نعﻢ  ،وفﺮيﻖٌ قال  :ويﺤﻚ ما نﺪري
(قﺴّﻢ القﻮم إلى  :مﻨهﻢ مﻦ قال ﻻ  ،،ومﻨهﻢ مﻦ قال نعﻢ  ،،ومﻨهﻢ مﻦ قال ﻻ أدري)
تﺪريﺐ : 2
بﻴّﻦ فﺴاد الﺘقﺴﻴﻢ في ما يﺄتي :
 .1كتب بعﻀهﻢ إلى عامﻞ  ( :ففﻜـّـﺮتُ مﺮّة في عﺰلﻚ  ،ومﺮّة في صﺮفﻚ وتقلﻴﺪ غﻴﺮك)
(العﻴﺐ هو الﺘﻜﺮار ؛ حﻴﺚ ّ
أن العﺰل والﺼﺮف وتقلﻴﺪ الغﻴﺮ بﻤعﻨى واحﺪ)
 .2قال آخﺮ في الﺤﺪيﺚ عﻦ معركة ( :فﻤﻦ جﺮيﺢٍ مﻀﺮّجٍ بﺪمائهِ  ،وهارب ﻻ يلﺘفﺖ إلى ما وراءﻩ)
(العﻴﺐ  :عﺪم وضﻮح األقﺴام ؛ فقﺪ يﻜﻮن مﻦ الﺠﺮحى مﻦ هو هارب)
( .3علﻮم الﺒالغة ثالثة  :علﻢ الﺒﻴان  ،وعلﻢ الﻤعاني)
(العﻴﺐ  :عﺪم اسﺘﻴفاء األقﺴام)
====================== نهاية المقرر =======================

عبدهللا أبوبكر
1788545217
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