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 : علم البديع الوحدة األولى
 : قسمان  وهو نه ،وتزيي الكالم حتسني ُوجوُه به ُتعَرف الذي الِعلم علم البديع : هو*

 .اللفظ  إىل راجًعا فيه الّتحسني كوُني:  لفظّيــ 

 . املعنى إىل راجًعا فيه الّتحسني كوُني:  معنوّي اآلَخرــ و 

 أواًل : المحّسنات الّلفظّية

 : ، أشهرها كثرية اللفظّية البديعّية امُلحسِّنات

 . ْدرّصال على الَعُجز وَرّد والسَّْجع ، ناس ،اجل

 طلحات :املص

 . هو توافق اللفظني يف الّنطق ، مع اختالفهما يف املعنى اجلناس

 .. ما اتَّفق فيه الّلفظان بأربعة أمور : احلروف ، وعددها ، وترتيبها ، وحركاتها الّتام

 ما اختلف فيه الّلفظان يف واحد من األمور األربعة السابقة . غري الّتام

 نفسه . انتهاء العبارتني باحلرف الّسجع

 رد الّصدر على 

 العجز

 يف النثر آخر العبارة واآلخر يفأن يأتي أحُد الّلفظني املتماثلني أو املتشابهني 

 أّوهلا . وأّما يف الّشعر فهو أن يأتي أحد اللفظني يف آخر البيت واآلخر يف أّي

 موضٍع قْبَله .
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 ـ الجناس1
 يقسم اجلناس إىل قسمني : 

 ــ جناس غري تام ب                                                                  ــ جناس تام     أ

 الجناس الّتام :أ ـ  
 

  اجلناس

 التام

 اللفظة الثانية اللفظة األوىل الـــــــــــــــــــــــثــــــــــــــــم                 

 ما لبثوا  مونُيقسُم اجملر الّساعُةتقوم قال تعاىل : ويوم  1

  ساعةغري 

 جزء من الزمن القيامة

 فعل مبعنى ظلم اجملاور يف الّسكن جار ولو  اجلاَرارَع  2

  صدَّعوا احَلْرب َقْسَطَل جاَبْت اخَلْيُل إذا 3

 الكتائب صدوِر يف الَعوالي صدوَر                                          

 حنور األعداء أعالي الّرماح

 ذا : مبعنى صاحب .ذاِهَبٌة فأموالُه ِهَبٍة ذا َنكا 4

 هبة : عطاء

 زائلة

 

أي إّن الجناس الّتاّم يأتي بين كلمتين ، وقد يأتي بين أكثر من 

 كلمتين عند َتواُفق اللفظ .
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    الجناس غير الّتام : ـ ب
  

اجلناس 

 غري الّتام

 االختالف الـــــــــــــــــــثـــــــــــــــــــــم                  

 نوع احلروف }يقني  بنبٍإ سبٍإوجئتَك من  {: قال تعاىل  1

 ُنسوُر َتْحميِه عاٍل بالدي سوُر: بالده  جبنود َيفتِخر أردنيٌّ قال 2

 الوطن .

 عدد احلروف

 ترتيب احلروف َكفَّْيِه بنَي ما َأطَلَق و َفكَّْيِه بنَي ما َأمسَك ًأامَر اهلل َرِحَم قيل يف األثر : 3

 َعْيين ِمْن فَنَزَلْت بالِعْبَرِة اّتَعْظُت:  مؤثَرة ُقّصة مساعه عند قال شابٌّ 4

 . َعْبَرٌة

 احلركات

 

 سؤال : ما سبب توظيف الجناس في الكالم  .

 ولتأكيد تكلمم ،امل ادهأر الذي للمعنى استحساًنا وأكثَر قبواًل أكثَر املتلّقي جيعل إيقاعّيًا َجمااًل ُيضفي توظيَفه إّن

           :أحبَِّته  ِفراق واصًفا أمحد بن اخلليل قول تأمَّل ذلك

 الُغـروِب ِعنـَد اجليـراُن َرَحـَل إْذ                        اهَلوى َدواعي ِمن َقْليب َوْيَح يـا

روِبــالُغـ َكَفْيـِض َعيَنــيَّ ـــُعوَدْم                         ـواـــــْزَمعـأ وَقــْد َطْرفــي أْتَبْعُتُهـْم
 

 يف حواض أَثر له الذي املوسيقي اإليقاع من نوًعا عليه فيْضُي الكالم يف مّرتني"  الُغروب " كلمة ورود أّننالحظ  

 . املتلّقي َنْفس
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 : نستنتج أّن
 : نوَعْيِن للِجناس •

 . وَحَركاتها ، وترتيبها ، وعددها ، فاحلرو: أمور أربعةب الّلفظاِن فيه اتَّفَق ما : امــّتــال ¡

 . السابقة األربعة األمور من واحد يف اللفظاِن فيه اختلَف ما:  امــّتـال رـيـغ ¡

 ـ   فــائــدة : ¡

 كان متقارَبْين كانا وكلما ، مجلتني أو مجلٍة يف أو بيتنِي أو عرش  بيِت يف ُمتجاورْيِن لفَظْين بني اجِلناس يكونــ 1

 . َتباُعدهما من للسَّْمع َرَبَأْط إيقاعهما

مائـر، ضوال الّتعريف ،" أل ":  ، مثل ل بهماصا يتيتأثَّران مب ، وال لّيةصنية األفق اللفظاِن املتجانساِن يف البيّتــ 2

 : مري باحُلسبـان إذا ورَد اجلنـاس بني أكثر من لفظنِي كقوهلـمضؤَخـذ الُي ولكْن

 . َتْجري ِبَكطايا اجَلْهِل وَم َتْجريِبَككنُت َأْطَمُع يف 

ل ناس يف قو، فاجل نية الكلمة فقطُينَظر إىل احلركات الداخلة يف ب، و عرابيةتأثَّر نوع اجِلناس باحلركات اإلي الــ 3 

 : ديقَتهاصُف صإحداهنَّ َت

َعالقة له بِبنية  عرابية ّّما الختالف جاء يف احلركات اإل؛ ألّن اال ناٌس تاّمِج ديَقيت َوْعُد َتفي بكّل َوْعٍد َقَطَعْتُه.ص

 . الكلمة
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 ة :ــلــئــاألس

 : أتيي ّّما كلٍّ يف الّتاّم اجِلناس لفَظي حدِّدــ 1

 ْبَصاِر " .األ ِليوأل َلِعْبَرًة َذِلَك ِفي ِإنَّ َوالنََّهاَر اللَّْيَل اللَُّه ُيَقلمُب( 43) ْبَصاِرِباأل َيْذَهُب َبْرِقِه َسَنا َيَكاُد : " أ ــ قال تعاىل

 األبصار . األبصار،

 . " الّتيِه يف ُيْعَذُر ال الّتيِه يف زاَد َمْن" :  التكبُّر ذّم يف ماءاحلك َأَحد قال ب ــ 

 التيه . ، التيه

 : هحال ُفَيِص اعرالّش قال جـ ــ 

   ُبَيِج ال وكاَن ؤاُدالُف َوَجَب النُُّجُب باَنِت قْد إْخَوتي يا

  َيجُب الَّذي كـاَن هَكذا مــا  َبْعَدُكُم وَبقيــُت فارْقُتُكـْم

 . جِيب ، جِيب

 : َتمامه عدم سبب مبيًنا ، أتيي ما يف الّتاّم غري اجِلناس لفَظي حدِّْدــ 2

 إسرائيل بين بني فرقت تقول أن خشيت إني": ــ السالم  عليهماــ  موسى ، ُيخاطب هارون عن حكاية تعاىل قالأ ــ 

 " قولي بترق ومل

 احلروف . ترتيب يف االختالف( ، بين  ) بني

 .  " ُخُلقي فَحسِّْن َخْلقي َحسَّْنَت الّلهمَّ ": ــ  وسّلم عليهــ  اهلل ّلىص قال  ــ  ب

 احلركات . يف االختالف ( ، ُخلق ) خْلق

 : ُزهْير الَبهاء قال ــ  جـ

 اِكـْرشـ ِمْنـُه ــاٍكِلش اْعَجـْبف               ِفـْعـَلــُه  ـُكــُروَأْش ـكـوَأْش

 . احلروف عدد يف االختالف (  شاِكر ، شاك ) احلروف نوع يف االختالف (  ْشُكر ْشكو، أ أ) 
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 :اخَلَبر يف جاءــ  د

 .  َلينوَن َهينوَن ؤِمنوَنمُلا

 احلروف . نوع يف االختالف ( ليِّن )هيِّن ،

 : مادًحا احَلْمداني فراس أبو قال ــ  ـه

 ْفأْعَتِر ِعْلِمـَك ـِلوَبَفض      َأْغَتـرْف ُجــوِدَك َبْحِر ـْنِم

 احلروف . نوع يف االختالف ( أْعرِتف ) أْغرِتف ،

 : إجابتَك ًحاّضمو ، أتيي اّّم كّل يف الّتام غري ناساجل من الّتام ناساجل ميز ــ 3

 ."  لشديد اخلري حلب وإنه* لشهيد  ذلك على وإنه"  : تعاىل قالأ ــ 

 احلروف . نوع اختالف بسبب تام غري ( شديد ) شهيد ،

 . " َرْوعاِتنا آِمْنو  َعْوراِتنا اْسُتْر ، الّلهمَّ" : ـ  وسلَّم عليهـ  اهلل ّلىص قالــ  ب

 احلروف . ترتيب اختالف بسبب تام غري ( روعات )عورات ،

 . واإليثاِر احُلبِّ بدماء ُهْمأْرَض وَرَوْوا ، ْجياِلاأل َعْبَر هاَمِتِهْمَش َصَصِق َرَوْوا ْرُدِنّيوَناأل ــ جـ

 وحركاتها . وترتيبها ، وعددها ، احلروف ، نوع: يف  اللفظني اتفاق بسبب تام ( ى و ر ، ) روى

 .  جوِدِه عنَد وَيْسمو  مَبْوجوِدِه َيْسخو:  امَلْدح يف ُيقاُلد ــ 

 احلروف . عدد اختالف بسبب تام غري ( جود مْوجود ، ) وف ،احلر نوع اختالف بسبب تام غري ( يْسمو ) يْسخو،

 : امَلَعّرّي قالهـ ــ 

 ِرالشِّع ِمَن َبْيٍت أو ْعِرالشِّ ِمَن َبْيٍت              َروَنُقه  ْيَئنِيَش يف َيْظَهُر فاحُلْسُن

 احلركات . اختالف بسبب تام غري ( الشَّعر  ) الشِّْعر ،
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 : اعرالّش قال ــ و

   َتْهذيِبهـا فـي باَلْغــَت َتُكْن َلْم مــا                يــَدًةصَق الـرُّواِة على نَّضَتْعِر ال

 اـِبهـ َتْهـذي ُوساِوًسـا ِمْنَك َعـّدوُه                 ُمَهذٍَّب  َغرَي ْعَرالشِّ َتْضَعَر ذاَفإ

 وحركاتها . وترتيبها ، وعددها ، روف ،احل نوع: يف  االتفاق بسبب تام ( تْهذي ِبهـا ) تْهذيِبها ،
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 ـــعـ الــّســْج2
 نفسه . باحلرف العبارتني : انتهاء السَّْجع*

 احلروف املتشابهة مثال الّسْجع

 . َمِل األ طوِلب ال بالَعَمِل ، النَّجاُح ُيناُل : ابَنه يوصي أٌب قاله ما ـ1

 

 الالم

 :والُبْغْض  احُلّب يف بالتوسُّط ًحاِصناــ  عنه اهلل رضَيـ ـ اخلّطاب بن عمر قوُل ـ2

 . "َتَلًفا  ُبْغُضَك وال َكَلًفا ، ُحبَُّك َيُكْن ال "

 الفاء

 

  .وُيسّمى هذا الّلون البديعّي َسْجًعا . وُيشَتَرط لُحْسن السَّْجع أن يكون َعْفويًّا ال يؤّدي إلى الّتضحية بالمعنى

 : أّن نستنتج

 . نفسه باحلرف العبارتني انتهاء: ع السَّْج

 دة :ــــائـــــف
 :السَّْجع  باب من يأتي ما ُيحَتسب ال

 : شجرًة ُفِصَي أديب قول يف كما الكلمة ، آخر يف" والياء  ، والواو األلف ، " املد حَروفــ 1

 .الذُّرا ِقَمَم بأْغصانها ُقوُتساب الثَّرى ، يف جُبذوِرها ِرُبْضَت

 ."الّراء  " حبرف وقَع عفالسَّْج

 :طالباتها  إحدى على ُتْثين معلممٍة قول يف كما متحرٌِّك ، سبَقُه إذا الكلمة آخر يف اهلاءــ 2

 . َوَثْوِبها ِزيهِّاب ، ال هابأَدب إْنسانٌة

 ."الباء  " حبرف وقَع فالسَّْجع
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 ة :ــلــئــاألس

 :يأتي  ما يف السَّْجع َمواطن حّضوــ  1

 " اخَتَلَف منها َتناَكَر وما ائَتَلَف ، منها َتعاَرَف فما ُمجنَّدٌة ، جنوٌد ْرواُحألا"  :ـ وسّلم  عليه اهلل صّلىـ  قال أ ــ 

 ".الفاء  " األخري احلرف يف الرتكيبني يف"  اختلف ، ائتلف"  األخريتان الكلمتان اتفقت

 . هارزدواال ماِءالّن وَمْوطُن قرار،تواالْس ْمِناأل َبَلُد ردنُّاألب ــ 

 ".الراء  " األخري احلرف يف الرتكيبني يف"  االزِدهاِر االستقرار،"  األخريتان الكلمتان اتفقت

 . " أمُّالت إْحجاُمَكو ، َتَوكُّاًل ْقداُمَكا ِلَيُكْن":  الُبْسيتُّ الَفْتح أبو قالجـ ــ 

 ".الالم  " األخري احلرف يف كيبنيالرت يف"   تأمُّاًل ، توكُّاًل"  األخريتان الكلمتان اتفقت

 : وقيش أمحد قال د ــ

 . " السِّرِّ على منَياأل ، رِّضُّال على امُلعنَي امُلرِّ، يف ريَكالشَّ إاّل َمراِتِبها ِلُعْليا َتْرَفْع فال ، َمراِتُب الثَقُة "

 ".الراء  " األخري رفاحل يف الرتاكيب يف"  رالّس الظرِّ، امُلرِّ،"  األخرية الكلمات اتفقت

 . بالَفْخِر وَمْوسوَمٌة ، ْخِرصَّال يف  َمْرسوَمٌة:  ءالبرتا  مدينة زاَر حني أحُدهم قال هـ ــ

 ". الراء " األخري احلرف يف الرتكيبني يف" الفْخِر ْخِر،الِص"  األخريتان الكلمتان اتفقت

 : ُأمِّها وفاة بعَد أديبٌة قالتوــ 

 ."  الَبهاء َأْوِج ويف ، الَعطاِء ِقمَّة يف نِتَأو رَحْلِت فقد ، َفِتيًَّة َتْبَقْيَن اَخْتش ْرِضاأل ِنساِء لُُّك لو ، ّماُهُأ "

 ".اهلمزة  " األخري احلرف يف الرتكيبني يف"  ِء البها ، العطاِء"  األخريتان الكلمتان اتفقت
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 : الُكّتاب حاِل ِفوص يف َفهانيُّصاأل الِعماد قال ــ2

 لكاَن كذا ِزيَد ولو أْحسَن، َلكاَن هذا َرُغّي لو:  َغِدِه يف قاَل إاّل َيوِمِه يف ِكتاًبا  إنساٌن َيكُتُب ال أنَُّه أيُتر إّني "

 َعلى ليٌلَد وهو الِعَبِر، أْعَظِم ْنِم َهذا.  أْجَمَل كاَن امَلكاُن هذا ِرَكُت ولو َل،أْفض لكاَن هذا ُقدَِّم ولو ، ُيْسَتْحسُن

   ؟النّص  من تستنتُجها اليت العْبرة ماأ ــ               .    "ِرشالَب َلِةُجْم على النَّْقِض ستيالِءا

 . للتحسني جماال فيه وجد صاحبه فيه نظر وكلما الكمال، إىل يصل ال منقوصًا يبقى اإلنسان عمل

 ِهماعدِّ عدم سبب مبيًِّنا ، حدِّدهما ، َسْجًعا ذلك ُيَعدُّ وال ، منهما كّل آخر يف متَِّفقاِن تركيبان النّص يف ورَد  ب ــ

 .  مسجوَعْيِن

 الكلمة آخر يف اهلاء ألن مسجوعني ؛ غري وهما ،"  ِه غِد يف قال إال  يوِمِه  يف ِكتاًبا إنساٌن يكتُب  ال"  هما الرتكيبان

 .  السجع  باب يف حتتسب ال متحرك سبقها إذا

َلِبّياحل بيبَح ابن قالــ 3
 

 : َسفينًة ُفَيص 

 َلها ، َرُبَتْش وال وَتِرُد ، وَتْلَعُب َتخوُض ، َجناٍح رِيبَغ وَتطرُي ، الرِّياِح َمَع ريَتْج ،وألواٍح  ُدُسٍر ذاِت ، َسفيَنة مْن َلها يا" 

 . " عاَعالشُّ َيْحُجُب راٌعوش ، كالقالِع  قالٌع

 . ابقالّس النّص يف السَّْجع َمواطن حوّضأـ 

 "  احلاء"  األخري احلرف يف الرتاكيب يف "   جناح ، الرِّياِح ، ح أْلوا" األخرية  الكلمات اتفقت

 ."   الباء"  األخري احلرف يف الرتكيبني يف"   تْشرُب ،  تْلعُب"   األخريتان الكلمتان اتفقت

 ."  العني"  خرياأل احلرف يف الرتكيبني يف  "  الشُّعاع ،  الِقالِع"  األخريتان الكلمتان اتفقت

 . ْحهضِّو ثم ، الّتام اجِلناس على ااًلمث النّص من خرجاست  -ب

 وحركاتها . وترتيبها ، وعددها ، احلروف ، نوع: يف  اللفظني اتفاق بسبب تام جناس(  ِقالع ، ) ِقالع
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 على الصَّْدر ) التَّصدير ( : ـ رّد الَعجز3

 يأتَي أْن فهو الشِّعر يف وأّما. أّوهلا يفَّ واآلَخر العبارة آخَر النَّْثر يف املتشابهنِي أو املتماثلنِي اللفظنِي َأَحُد يأتَي أْن

 . َقْبَله َموضٍع أّي يف واآلَخر البيت آِخر يف اللفظنِي َأَحُد

 يرد يف الّشعر .و الصَّْدر ( ، يرد يف النثر  على الَعِجُز ) رّد

 وروده في النثر :
  على زالَعج رّد

 رالصَّْد

 الّدليل مثال

 لنا من لدنَك رمحًة إّنك أنَت  هْبو }قال تعاىل :  ـ 1

 { الوهَّاب

 . معناهما واحد : العطاء

 . األوىل : احِلْذق والقدرة على التصّرف احليلِةتْرُك  احليلُة ـ2

 الثانية : اخلديعة .

 

 

 أو يتشابها حْسُب .* جيوز يف رّد العْجز على الّصدر أْن يتماثل اللفظان يف النُّْطق 

 الثاني اللفظ ويأتي البيت ، نهاية يف املتشابهنِي أو املتماثلنِي اللفظنِي أحد يأتَي أْن وُيشَتَرط وروده يف الّشعر :*

 . َقْبَله َموضٍع أّي يف
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 وروده في الّشعر
 مثال الصَّْدر على الَعِجُز رّد

  :مادًحا الُبحُترّي قال - ـ 1

 ضريبــا فيها َلَك َنرى َفَلْسنا                                           السَّمـاِح يف هـاأْبَدْعَت ضراِئُب

 : بغِداد إىل الشوِق يف امِلهلَّيّب حمّمد بن احِلسن قاِل - أحــن  ـ2

 شائُق لــَي إْلٍف بها إىل نَُّأح                                          َوإّنمــــا َشْوًقا َبْغداَد أحنِّ إىَل  أحــنُّ 

 

 :اخلضوع  ورفس احلّرية على احلّث يف الشابّي القاِسم أبو ـ قال  ـ3

 احَليـاْة َتْنَتِظـْرُه مْل نـاَم َفَمـْن              َسبيِل احَلياِة يف وسْر اْنَهْض َأال

 :األردّن  أبناَء َيصُف الزيودّي َحبيب ـ قال ـ4

 َوَجبا ما ْرِضاأل ِلِنداِء َأْوَجبـوا و                         َجـًراش هـاب فاْمَتّدوا ْرُضاأل ناَدْتُهُم

 

 ة :ـــلــئـــاألس

 :يأتي  ّّما كلٍّ يف الصَّْدر على زالَعج َرّد ـ وّضح1

 .  {م إّنه كان غّفاًرا استغفروا رّبك }: قـوَمـه  َيدعـو ــ الّسـالم عليهــ  نوح عن يًةِحكا تعـاىل قـالأـ 

 . أوهلا يف واآلخر آخرها يف وأحدهما النثرية ، العبارة يف اللفظان تشابه ، استغفروا غفارا ،: اللفظان 

 .عوُرالشُّو الِفْكرُة َمنَبُعه ْعُرالشِّ:  قيَلب ـ 

 .أوهلا  يف واآلخر خرهاآ يف وأحدهما النثرية ، العبارة يف اللفظان تشابه ، الشِّْعُر ، الشُّعوُر: اللفظان 

 . األَثِر َجميَل َنْفسي يف َتَركا ْعُبُهوَش آثاُرُه:  األردّن إىل زيارته ُفَيص العرب الّسّياح أحد قالـ  جـ

 . أوهلا يف واآلخر آخرها يف وأحدهما ، النثرية العبارة يف اللفظان تشابه ، ُه آثار ، األثر:  اللفظان
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 : الّرحيل حلظة ُفِصَي ْيرّيالُقش مَّةالصِّ قال -د

   مـاِرلضِّفا امُلنِيَفِة َبنَي نــــاب                 َتْهوي  والِعيس ِلصاِحيب َأقــوُل

 ـراِرَع ْنِم يَّةالَعش َبعَد فمـــا                 َنْجـــٍد َعــراِر ميِمَش مـْن َتَمتَّـْع

 . قبله واآلخر البيت آخر يف وأحدهما ،الشعر يف اللفظان متاثل ، عراِر عراِر ،: اللفظان 

 :  مفتخًرا احَلْمدانّي فراس أبو قال -هـ

  َغـراِئـُب َلـَدْيـِه َأْفعـالــيو َغـريـٌب               ْهِلـِهوَأ الـزَّمـاِن ذا فــي  ولِكنَّنـي

 . قبله خرواآل البيت آخر يف وأحدهما ، الشعر يف اللفظان تشابه ، ، غريٌب  غراِئُب:اللفظان 

 : الَكْرمّي الكريم عبد قال -و

 ؟ النُّواحا يأْرض ِمْن َيْسَمُع َمْن َأيَن               ْربــاِبهـا َأ َعلـى ْرُضاأل نـاَحـِت

 .قبله واآلخر البيت آخر يف وأحدهما الشعر، يف اللفظان تشابه ناحت ، ، النُّواحا :اللفظان 

 : امالّش بالد اَبأص الذي الّزلزال بعد قوَمه راثًيا نِقذُم بن ُأسامة قال -2

   جانـاوَأْش َبثًّا َدُقنـاَأص َفْلَيْبِك     ــاـــجــانَأْش َهيَّْجُتـنَّ ، ــكاألي مائـَمَح

   ؟ ِنْسيانا الَعْهـِد ديُمَق َأفاَدُكـنَّ                اــَمَأ الّسننِي مـرِّ علـى احَلنـيـُن ذا كـْم

  ِفْقـدانـا؟ اخَلْلِق َأَعزُّ َفقيُدُكنَّ    وَهْل اهَلديِل َغرِي على يُلالَعو ذا هْل

 ؟ األبيات يف ورد كما ، اعرهمش وهيَّج اعرالّش حزَن أثاَر الذي ماأـ 

 ( . احلمائم )هديلها صوت

 . األبيات يف ْدرّصال على زالَعج َرّد عموض بنْيب ـ 

 .   قبله واآلخر البيت آخر يف وأحدهما الشعر، يف اناللفظ متاثل أْشجانا ، أْشجانا ،: اللفظان 
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 .قبله واآلخر البيت آخر يف وأحدهما الشعر، يف اللفظان تشابه ، ُكنَّ فقيُد ، فْقدانا: اللفظان 

 : أسئلة من يليه عّما أجب ثم ،اآلتي  النّص أاقر -3

 : ولَده ًياِصمو ّدادش بن اهلِل عبُد قال

 اإلنفاُق امَلرِء ُجوِد ْحَمَدَأ إّنف ، اخَلْلِق مجيِع عن باألسراِر َبخياًل احَلّق، ِعِضَمْو يف باملاِل اَجواًد ُكْن ، ُبَنّي أي" 

  ".السِّرِّ مَبكتوِم نُّضِّال الُبْخِل ْحَمَدَأ إنَّو ،الربِّ َوْجه يف

 .النّص  يف السَّْجع َمواطن حّضوأـ 

 " . القاف "  األخري احلرف يف الرتكيبني يف"  اخللق ، احلق"  األخريتان الكلمتان اتفقت

 " .الراء "  األخري احلرف يف الرتكيبني يف"   السِّرِّ ،  الرّب"  األخريتان الكلمتان اتفقت

 . بينه ، السَّْجع غري بديعّي لفظّي ُمحسِّن ورَدب ـ 

 احلروف . نوع يف ، االختالف تام غري جناس ( رِّالسِّ ، ) الرّب

 : أتيي ّّما كلٍّ يف اللفظّية مُلحسِّناتا حدِّد -4

 ". الِقيامِة َيوِم إىل اخَلْيِل يِبَنواص َمْعقوٌد اخَلْيُر : " والّسالم الةالّص عليه قال - أ

  اخلْيل ( . اخلْير ، ) غري تام جناس

 : بييّبشال رضا حمّمد قال - ب

 ُبُمْحَتَس اهلِل يف َعَمـٌل ىَمض إذا             ِبُمْحَتِس َغرَي ِرْزًقا اهلُل ُيَقيُِّض 

 ، ُمْحتسب ( .  ) ُمْحتسب الصدر على العجز رّد   ، ُمْحتسب ( . ) ُمْحتسب التام اجلناس

 ".امُلْسَتطاَع فاْطلب  ،ُتطاَع  َأْن َأَرْدَت إذا" :  ُيقال - جـ

   حرف العني ( . ) امُلْستطاع ( . ،  ) تطاع  السجع           ( امُلْستطاع ) تطاع ، التام غري اجلناس
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 . معَك وردْت اليت اللفظية امُلحسِّنات من اثنني ّمنتتض ائكإنش من فقرًة اكتْب -5

 ُيرتك حرّية الّتعبري للّطالب .
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 المحّسنات المعنوّية :

 الطمباق ، املقابلة ، التَّوِرية 

 ـ الطِّباق :1
 .املعنى  يف متضادَّتنِي كلمتنِي بني اجَلْمع هو مفهومه :أـ 

  مثال الطمباق 

 . أيقاظ ، رقود {وحتسُبُهم أيقاًظا وهْم رقود  }قال تعاىل عن أهل الَكهف :  ـ1

 قال البحرتي :  ـ2

 التَّفرُُّق التَّالقي َأْجِل ِمْن َلُحبَِّب  وُحْسَنُه  التَّالقي الّناُس َفِهَم فَلْو

 . الّتالقي ، التَّفرُّق

 

 بتوظيف الّسامع َنْفس يف ومتكيِنه املعنى إيضاح يف نَتْكُم فائدًة الكالم يف البديعّي الفّن هذا لتوظيف *

 . امُلتضادَّة الكلمات

 ة :ــلــئــاألس

 :يأتي  ّّما كلٍّ يف الطمباق بيِّنـ 1

  . {قل ال يستوي اخلبيث والطّيب ولو أعجبك كثرة اخلبيث    }: تعاىل ـ قال1

   . واحد سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان ، الطيب ، اخلبيث

 :مادًحا  َخفاَجة ابن قال ـ2

 ساِروَي تاَرًة ُيْمنىِب َيْلقى              ُمَتَمْلمٌل الدُّجى ْستارَأ وَوراَء 

 .واحد سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان ، َيسار ، ُيْمنى 
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 : الّدولة سيف مدح يف املتنّبي قال ـ3

 هاِزُم ْرِكِللشِّ التَّوحيُد نََّكولِك           ِلَنظرِيِه هاِزًما َمليًكا وَلْسَت 

 . واحد سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان ، ، الشِّْرك التوحيد

 :  هيونّيّصال العدّو ُمخاِطًبا القاسم مسيح قالـ 4

 . َيسَتسِلُم وال  ْيُخوالشَّ الطمفُل ِمّنا َيموُت

 .حدوا سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان ، الشَّْيخ ، الطمفل

 .فائٌز  وهو جُِّعُهُتش كما خاسٌر وهو فريَقَك جَِّعشُت َأْن على اْحِرْص -5

 . واحد سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان ، فائز ، خاسر

 

 ب ـ طباق اإليجاب وطباق السَّْلب .

 طباق اإليجاب :
 كلمتني متضادتني يف املعنى .يقع بني  هو ما*

 التوضيح مثال طباق اإلجياب

 :الُبحُترّي  ـ قال ـ1

 وُأْعـَذُر َعَلْيـِك َكَمـٍد فـي وُأالُم       وُأْظِهُر الضُّلوِع يف َلِك َهًوى ُأْخفي

    

 {ُأخفي ، ُأظِهْر  }

  {ُأالُم ، ٌأعَذُر    }
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 طباق الّسلب :
 يف  ،أحُدهما واحد أصٍل من فعلنِي يف أو ، فّيَمن واآلَخر ، ُمْثَبٌت ، أحُدهما واحد أصٍل هو ما يقع يف فعلني من*

 . األْمر صيغة يف واآلَخر ، النَّْهي صيغة

 التوضيح مثال طباق الّسْلب

 : اًلمتغّز َجرير قال ـ 1

 أْقرانا الَوْصِل ِحباِل ِمْن وَقطَّعوا      بـانـا مـا  ُطـوِّْعـُت وَلْو اخَلليـُط بـاَن

 مثبت {بان      }الفعل 

 منفي {ما بانا   }الفعل 

 نهي {ال ختشوا  }الفعل  {فال َتْخَشوا الّناَس واخشوِن  }قال تعاىل :  ـ 2

 أمر {واْخَشْوِن  }الفعل 

 

 :دة ــائــف
 :أيًضا  يأتي فقد فعلنِي ، بني أو امسنِي بني فقط الطمباق يأتي ال

 : امَلَعّرّي قول يف كما ، واسم فعٍل بني -1

   هاِزُل َدْهَرِك إنَّ ِجّدي َنْفُس ويا             َمٌةَذمي  احَلياَة إنَّ ُزْر َمْوُت َفيا 

  ". هاِزل " سمواال"  ِجّدي " األمر فعل بني باقطال وقَع فقد

 : تعاىل قوله يف كما ، حرفني بني -2

 . {  وسَعها هلا ما كسبْت وعليها ما اكتسبت ال يكّلُف اهلل نفًسا إاّل } 

 ". عليها " لفظ يف"  ىعل " اجلّر حرفو"  َلها"  لفظ يف"  الالم " اجلر حرف بني الطمباق وقَع إذ
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 ة :ــلــئــاألس

  :يأتي  ّّما كلٍّ يف ونوَعه الطمباق ـ بني1

 . {إْن كنتم مؤمنني  خافوِنو ختافوهمفال  }قال تعاىل :  أـ 

 . السلب طباق. األمر  ةصيغ يف والثاني النهي األول صيغة املعنى ، يف متضادان خافوني ، ، ختافوا ال

 . { فأغنى عائاًل* ووجدك  فهدى ضااًل* ووجدك  فآوى  يتيًماأمل جيدك  }قال تعاىل : ب ـ 

     . اإلجياب طباق.  واحد سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان

 َنبا ما َكَسيِف وَحدُّ السُّيوُف َنَبت                الظُّبا ُأْغِنيَة الَعْزِم َأْرَض ُأْرُدنُّج ـ 

 طباق سلب ، فعالن من أصل واحد متضادان يف املعنى األول مثبت والثاني منفي .

 :الّشام  حتّية يف إبراهيم حافظ قال د ـ

 َوْسناِن      َغرَي فيِه الَغْرِب َمْطِمِع َعن                    وَأْبَعـَدُه  َأْدنـاُه الشَّْرَق َأرى َمتى

 َوْلهاِن َأْشـواَق َبـَردى إىل ُيْهـدي                    َشَغِف يف ْرُدنِّاأُل ِإىل وْهِو النِّيُل

  اإلجياب طباق. واحد سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان

 َزَمْخشرّي : طاهر قالـ  هـ

 اَلأَلـُم  َشفَّـُه ُفـؤاًدا َعَلْيها واحَدٌة                    َأْطوي َواحلاالُت وَأضَحُك أْبكي

 َيْبَتسُم اآلالِم َزْحَمِة ِمْن فالدَّْمُع   ضاِحكٌة                 وْهَي ُدموعـي َرَأيـَت فإْن

 اإلجياب . طباق. واحد  سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان ، أْضَحك ، أْبكي
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 :  الُبحُترّي قال ـ و

   َيْهُجُر ال َمْن وَهَجْرِت ، هَلوىا َعْهَد           َيُخْن َلْم َمْن النَّوى َعلى ُخْنِت َأراِكو

  السلب طْباق. منفي  والثاني مثبت األول املعنى ، يف متضادانكلمتان  ، ال َيُخن ، ُخْنت

      . السلب طباق. َمنفي  والثاني مثبت األول املعنى، يف متضادانكلمتان ،  َيْهُجُر ال ، هَجْرت

 : طواًلُأس ُفَيص يادّياإل حمّمد بن علّي قالزـ 

 َتَرهُِّب ِثياِب َعلى الُعقوَل َتْسيب            ٍعَصنَُّت ِثياَب ْتَلِبَس َقْد َدْهماُء

 اإلجياب طباق. واحد سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان ترَّهبِّ ، تَصنُّع ،

 : امُلَلوَّح بن َقْيس قال ـ ح

 ِليا وال َعَليَّ ال ِمْنه ُلُصَأْخ و           اهَلوى ْحِمَلَأ ْنَأِب راٍض َأّنين َعلى

 . اإلجياب طباق. واحد سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان ، أْخلَص ، أْحمل

 اإلجياب . طباق. واحد سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان ، ليا ، َعليَّ

 : طباًقا ِلُتكوَِّن مجلة يف اآلتية الكلمات من زوٍج كّل ْعَض ــ2

 ضاَقــ  اّتسَعأـ 

 . إخفاقه فرص ضاقت اإلنسان خيارات اتسعت كلما

 ُموِحشــ  سنؤُم - ب

 .موحشا سيكون مستقبلك لكن لوحدتك ، مؤنسا السوء صديق يكون قد
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 المقابلةـ 2
 الّترتيب . على ُيقاِبُلها مبا ُيؤتى ثم أكثَر، أو بكلمتنِي ُيؤتى أْن :*امُلَقابَلة 

 الّتوضيح مثال املقابلة

 كلمتني تقابالن بعضهما : . الُفْرَقِة َصْفِو ِمن َخرٌي َعِةاجَلما َكَدُر ـ1

 {َصْفو  }تقابلها كلمة   {َكَدر      }كلمة 

 {الفرقة  }تقابلها كلمة  {اجلماعة  }كلمة 

  واخلّرجيات اخلّرجينَي ُيهنئ املدارس إحدى مِدير قول ـ2

 .باًراِك الَيوَم وَودَّْعناُكُم صغاًرا ، َأْمِس اسَتْقَبْلناُكم

 {وّدْعناكم  }تقابلها  {اْستقَبلناكم  }كلمة 

 {الَيْوَم      }تقابلها كلمة  {أْمِس       }كلمة 

 {ِكباًرا      }تقابلها كلمة  {ِصغاًرا    }كلمة 

 

الفرق بني الطمباق وامُلقاَبَلة هو يف عدد الكلمات امُلتقابلة ، ففي الطمباق يكون التَّقاُبل بني كلمة *

 ، يف حني يكون يف امُلقاَبَلة بني كلمتنِي أو أكثَر وكلمتنِي ُأْخرَيْيِن أو أكثَر.   رىوأخ

 وُيلَجأ إىل امُلقاَبَلة لتحسنِي املعنى وتوضيِحه وتعميِقه ومتكيِنه يف َنْفس الّسامع أو املتلّقي .

 ـدة :فـــائـــ*
 :أيًضا  تقُع فقد فقط ، فعلنِي بني أو ، طفق امسنِي بني امُلقاَبَلة يف امُلتقاِبَلة األلفاظ تقُع ال

 .َنهاًرا ُمْخَتٍف لِكنَّه ، َلياًل َيْظهُر اخُلّفاُش :املثال  يف كما واسٍم ، فعٍل بني -1

 ".نهاًرا  "و ،"ليال  : " واالمسني ،"ُمْختٍف  " واالسم" َيظَهر " الفعل بني امُلقاَبَلة وقعت إذ

 .َعليَك واجباٍت  فإنَّ ُحقوًقا لَك َأنَّ َكما:  املثال يف كما حرفنِي ، بني -2

 ،"عليَك " لفظ يف" على" اجلّر وحرف ،"لَك  " لفظ يف" الّلام  " اجلّر حرف: حرفني  بني امُلقاَبَلة وقعت حيث

 ".  واجبات "و ،" حقوق " :مسنيواال
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 {  اكتسبت ما وعليها كسبْت ما هلا وسَعها إال نفًسا اهلل يكّلُف ال }ُعِد اآلن إىل قوله تعاىل :   •

 . فيه الواردة املقابلَة وبني ، " الطمباق " درس يف"  فائدة " بند يف درسَتُه الذي

 : ةــلــئــاألس

 :يأتي  ما يف امُلقاَبَلة ـ بني1

   . {وحيل هلم الطّيبات ، وحيّرم عليهم اخلبائث   }: تعاىل قال -أ

 اخلبائث ( . عليهم الطّيبات ( ، ) حيّرم هلم ) حيل

 ". ِللشَّرِّ  َمغاليَق ِللَخْيِر َمفاِتيَح الّناِس ِمَن إنِّ : "وسّلم   عليه اهلل ىصّل قالب ـ 

 ِللشَّرِّ ( . ) َمغاليَق  ِللَخْيِر ( ) َمفاِتيَح

 .  ُمْبغضيَك  َوُتَقلمُل ُمحّبيَك َتزيُد الّناِس إىل بإْحسانَك -جـ

 .( ُمْبغضيَك  َوُتَقلمُل )  ( ُمحّبيَك َتزيُد) 

 :َجرير  قال -د

 بِشماِلِه  َعْنُكُم َشرٍّ وقاِبُض               بَيميِنِه                     فيُكُم َخْيٍر وباِسُط

 ( . بِشماِلِه َعْنُكُم َشرٍّ وقاِبُض ) (  بَيميِنِه فيُكُم َخْيٍر وباِسُط) 

 : املتنّبّي  قال -هـ 

 بي ُيغري الصُّْبِح َوَبياُض َوَاْنَثين            لي َيْشَفُع اللَّْيِل اُدوَسو َأزوُرُهْم

 . ، ُيغري ، الصُّْبِح ، َبياُض َاْنَثين -   ، َيْشَفُع ، اللَّْيِل ، َسِواُد َأزوُرُهْم
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 .الَعَلِن  َعُدوٌّ يف وال السِّرِّ ، يف صديٌق لُه َليَس: آَخر  َيِصُف رجٌل قال -و

 عدو ، العلن .ــ  صديق ، سّر 

 :الّسبب  َبيان مع يأتي ، ما يف امُلقاَبَلة من الطمباق ميز -2

* وأّما من خبل واستغنى * وكّذب فأما من أعطى واّتقى * وصّدق باحلسنى * فسنيّسره لليسرى  }:  تعاىل قالأ ـ 

                                     .( مقابلة   )            . {فسنيّسره للعسرى باحلسنى 

  . "ريَبٌة  الَكِذَب وإنَّ ُطَمْأنيَنٌة ، الصِّْدَق فِانَّ َيريُبَك ، ال ما إىل َيريُبَك ما َدْع: " وسّلم  هعلي اهلل صّلى قالب ـ 

 .( مقابلة ) 

 :اخلورّي  بشارة قال - جـ

 ( . طباق)                           َجـديــًدا ًبـاَحَس لَنْفـِســِه أَقــاَم                   َقـديـٍم َحَسـٍب ذو الّناِس َوَخْيـُر

 : املعتّز ناب قال -د 

  َتْرَتجيـِه ْمـًراَأ َجـرَّ                        َتتَّقـيـِه َأْمــــــــٍر ُربَّ

 فيِه روُهــامَلْك وَبدا                       ِمْنُه امَلْحبوُب َخِفَي

 .( مقابلة ) 

 : الّرفاعّي امُلنعم عبد قال - هـ

 . ( طباق)                 ُكِتبا ما ياُماأل َمَحِت ذاِا َعْفًوا          واْحَتَجبا َحال َفْجٍر ُحْلَم يا َعّماُن

 :  الُقّدوس عبد بن احلص قال -و

 ُدقواَيص َيقولوا ذاِا الَّذيَن ىوَمض           َيْكِذبوا َيقولوا ذاإ الَّذيَن َبِقَي

 مقابلة .
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 ُمحسِّن من فيه وقع ما يِّنب ثم ، لبالُبْخ أحُدهم اّتهَمه حني اآلتي الطَّلحّي ُعْمران بن حمّمد قول رحاش -3

 : معنوّي

 . " باِطٍل يف َأذوُب وال ، َحقٍّ يف َأْجُمُد ما "

 .( مقابلة )             أّنه يقبل اإلنفاق يف وجوه اخلري ال الباطل . 

 : امُلقاَبَلة ال الطمباق على مثااًل أتيي ّّما كلٌّ ُيعدُّ ملاذا بني  -4

 مّني بِه أْعَلُم َأنَت وما أْعَلْنُت، وما َأْسَرْرُت وما ، َأخَّْرُت وما َقدَّْمُت ما لي ْغِفْرا الّلُهمَّ: "  ـ وسّلم عليه اهلل ّلىصـ  قالأـ 

 ". َقديٌر ْيءَش ُكلِّ َعلى أَنَتو ؤخُِّر،امُل أَنَتو امُلَقدُِّم َأنَت،

، أعلنت ( أسررت  –ألّنه جيمع يف كل مّرة بني كلمتني متضادتني يف املعنى يف سياق واحد ) قّدمت ، أخرت 

  ومل يؤت بكلمتني أو أكثر ثّم يقابلهما على الرتتيب .

 : اعرالّش قال -ب

 اُبِغض ناُمواأل ىَتْرض َوَلْيَتَك             َمريَرٌة واحَلياُة َتْحلو َفَلْيَتَك

 ومل(  بغضا ، ترضى – مريرة ، حتلو)  واحد سياق يف املعنى يف متضادتني كلمتني بني مّرة كل يف جيمع ألّنه

 الرتتيب . على يقابلهما ثّم أكثر أو بكلمتني يؤت
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 ـ التَّورِّية :3
 :مبعنينِي  كلمٍة استعمال *التوِرية :

 .مقصوًدا  يكون وال الذِّْهن ، إىل ُيسِرع قريب ـ معًنى

 .الّسياق  بداللة املقصود وهو بعيد ، ـ معًنى

 املعنى املقصود مثال الّتوِرية 

 : الذََّهيّب ّدينال َبْدر قول ـ1

        طيَبـهـا َوَجـْدنــا َكـْم وُربــوع

   واخُلزامى فيها الشِّيُح ضاَع حنَي                                                

 {الضَّياع  }القريب : 

 { فاح وانتشرت رائحته } البعيد :  

 :الّشاعر  قال ـ2

 ُشجوِنه يف ال اخَلْنساَء َحكى َوواٍد

 َصْخِر َعلى َتْبكي َعْيناِن َلُه ولِكْن                                                    

 { َصْخر أخوها  }القريب : 

 {َصْخر الوادي  }  البعيد : 

 قال الّشاعر : ـ3

        ِفراِقِهْم َيْوَم الشَّْهَد إنَّ هلِل

 ؟ َيطيُب َكيَف لصَّْبُرفا ، لي َلذَّ ما                                                    

 {نبات الصَّْبر  }القريب : 

 {حتمُّل املشقَّ }البعيد :   

 

 . بالكالم وداملقص الغامض املعنى إىل هشدُّوَت املتلّقي انتباه ِفزَتح يةالتَّوِر ملحوظة :
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 ة :ــلــئــاألس

 :اآلتية  األمثلة من مثال كّل يف خّط حتته ما يف التَّوِرية ـ بني1

 : ُنباتة ابن قال -أ

  الصَّدا َيْجلو ذا ْجِلَفأل                                 ِمْبَرًدا ُيْشِبُه والنَّْهُر

 املعنى القريب : صدأ احلديد                           املعنى البعيد : العطش .

 :الَغَزل  يف ُمكاِنس ابن قال -ب

 َنــْبـــالو َنـمــوُت ِبـــِه                              ماَسْه  اللَّْحِظ ِمَن ولي 

 .نهلك :  البعيد املعنى                                 السهم : القريب املعنى

 :احَلّماِمّي  الدِّين َنصرُي قال - جـ

  عــــوْقَي ِبها ُقصـــوَر وال وِر                       َكالُقصـ              ِشْعِرَك َأْبياُت 

  َرقـيــــْق وَمْعـنـــاهــا ُحـــــرٌّ                                   َلْفُظها الَعجاِئِب وِمَن

 . العذب السلس:  البعيد املعنى                                 العبد:  القريب املعنى

 :الّشاعر  قال -د

 ُيَنقمُط والسَّحاُب َتْكُتُب والّريُح                   َصحيَفٌة والَغديُر َتْقَرُأ الطَّْيُر

 . إنزال نقط املطر:  البعيد املعنى                        نقط احلروف:  القريب املعنى
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 :  يأتي  ّّما كلٍّ يف البديعّية امُلحسِّنات وّضح -2

 :  ــ وسّلم عليه اهلل صّلىــ ،  اهلل رسول عن وختلَّفوا اجلهاَد كرهوا الذيَن يف تعـاىل قـال -أ

 مقابلة .                       { جزاء مبا كانوا يكسبون  وليبكوا كثرًيا فليضحكوا قلياًل }

 الّسجع .                   ".  فَسِلَم َسَكَت أو ، فَغِنَم قاَل َعْبًدا اهلُل َرِحَم: " ــ وسّلم  عليه اهلل صّلىــ  قالب ـ 

 : الّظاهر  ابن قال -جـ 

    َتِحيَّــْة َعّنــي َبلََّغـْت َكــْم               ُكــْمِضأْر ِلَنْسمـِة اُشْكًر

 الذَِّكيَّْة َفْهَي اهَلوى ديَث               حـاَأ َحِفَظْت إْن َغْرَو ال

 املعنى القريب : املتميزة                      املعنى البعيد : اليت حتمل الروائح الطّيبة .ــ التورية 

 :متغزًِّلا  امَلعّرّي العالء أبو قال -د

  َسبيِل ابَن فاْذُكري َجماٍل َزكاة   َتُكْن                فإْن ِجماٍل ِمن َزكاٌة ِلَغْيري 

 اختالف احلركات . ــجناس غري تام  

 : مّتام  أبو قال -هـ 

  والرَِّيِب الشَّكم َجالُء ُمتوِنِهنَّ يف   الّصحاِئِف ُسوُد ال الّصفاِئِح ِبيُض

 . اإلجياب طباق. واحد سياق يف املعنى يف متضادتان كلمتان ، ُسود ، بِّيض

    احلروف . ترتيب اختالف بسبب تام غري ، جناس الصَّحائِّف ،  الصَّفائح

 .ساِئٌل  وَدْمُعُه َيرِجُع اللَّئيِم ساِئُل -و 

   ، وحركاتها . وترتيبها وعددها ، ، احلروف وعن يف اللفظني اتفاق بسبب تام جناس(  سائل ، ) سائل

 الصدر . على العجز رد النثرية ،  العبارة يف اللفظان متاثل ، سائل/  لسائ  اللفظان
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 : والَقَلم  الِكتاب وصف يف املعتّز ابن قال -ز

 جُليوِش ُمَجهٌِّز والَقَلُم. الِفراُق  ُيداوى ِمنُهو ْشتاُق ،امُل َيْشَخُص بِه احُلّجاِب ، على َجريٌء بواِب ،األ واِلُج الِكتاُب " 

 ". سائًرا  وَيْنِطُق واقًفا ، َيْسُكُت راَدَة ،اإل َيْخدُم الَكالِم

 .( سجع )                                     ) األبواب ، احلجاب ( 

 ) مقابلة ( .                             سائًرا وَيْنِطُق ، واقًفا َيْسُكُت

 

 بنّيتي أي بنّي :
، وحتّركه اإلرادة الّصلبة ، ميضي وهو يشعر لعزمية الصادقة اإلنسان الطموح هو الذي يسعى للمجد تدفعه ا

 بوجوده يف احلياة كعنصر منتج متطّور .

يتخّطى الّصعاب ، يبتسم يف وجه اخلطوب واحملن ، تراه يف صعوٍد مستمر ، ورقي متواصل حّتى يرتّبع على قّمة 

 ويقود قافلة التقّدم واالزدهار . اجملد

 

 انتهت المادة بحمد اهلل


