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 اجملبص ادلشسم
  أخت ػًب يهي يغ انزًثيم 
  (  ما الحقٌقة اللغوٌة  ؟ مثل لما تقول.ٔ

استعمال اللفظ أو ) األلفاظ ( في معناه الموضوع لو في اللغة وفي اصطالح 
 مثل : أمسكت قلما , قرأت كتابا , أحببت الحق , كرىت الباطل. التخاطب.

( من أقسام المجاز اللغوي : المجاز المرسل عرفه, ولم سمً بذلك؟  ٕ
 وما القسم الثانً ؟ مثل لما تذكر 

ىو الكلمة المستعملة في غير معناىا الحقيقي لعالقة غير المشابهة مع قرينة مانعة من 
 إرادة المعنى الحقيقي.

ألنو مطلق وغير مقيد بعالقة واحدة بخالف االستعارة  سبب تسميتو بالمجاز المرسل:
 فهي لها عالقة واحدة وىي المشابهة.

 والقسم الثاني ىو االستعارة .  قبضت الشرطة على عين من عيون األعداء( مثل )
 (  ما الفرق بٌن المجاز المرسل واالستعارة  ؟ مثل لما تقول   .ٖ

بينهما يكون عن طريق العالقة فإن كانت العالقة غير المشابهة فهو مجاز مرسل الفرق 
وإن كانت العالقة المشابهة فهي استعارة والقرينة فيهما قد تكون لفظية وقد تكون 

 حالية   مثال : قبضت الشرطة على عين من عيون األعداء
 (  ما شرط الجزء الذي ٌعبر به عن الكل ؟ مثل ٗ

ون الجزء المذكور لو زيادة اختصاص بالمعنى المراد من الكالم  ىو أن يك  -1
 كإطالق العين على الجاسوس 

 أن يكون الجزء المذكور ال يتحقق الكل إال بو كإطالق الرقبة على العبد. -2 
   (  ػشف ادلصطهحبد انزبنيخ  ؟ يغ انزًثيم4

 الماشية الغيث()رعت  -( السببية: وىي ذكر )السبب( وإرادة )المسبب( مثل :1
 ( المسببية : وىي ذكر )المسبب( والمراد )السبب(   2
وىو الزيادة  ولهذا سر بالغي (ِإنََّما يَْأُكُلوَن ِفي بُُطونِِهْم نَارًا َوَسَيْصَلْوَن َسِعيًرا) -مثل :  

 في الردع والزجر والتخويف مع اإليجاز.
 (  الجزئية : ذكر )الجزء( وإرادة )الكل(  3

                      يَا أَي َُّها اْلُمزَّمُِّل. ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِلياًل.قال تعالى :                               
 شربت ماء زمزم -(  الكلية: ذكر )الكل( والمراد )الجزء( مثل :4
  في صورة سابقة لو , أو باسم ما كان عليو. ء(  اعتبار ما كان: ذكر الشي5

 ﴾ َوآُتوْا اْلَيَتاَمى َأْمَواَلُهمْ مثل : قولو تعالى : ﴿ 
 اإلنصاف والعدلإلى ىو التنبيو من بعيد على أنهم محتاجون  والسر البالغي

 مستقبال , أو بما سيؤول إليو. ء(  اعتبار ما يكون : ذكر ما سيكون عليو الشي6
ْجَن فَ تَ َيانِ مثل : قولو تعالى : )  قَاَل َأَحُدُىَما إِنِّي َأرَاِني َأْعِصُر  ۖ   َوَدَخَل َمَعُو السِّ

 .... ( َوقَاَل اْْلَخرُ  ۖ  َخْمًرا 
 (  الحالية: إطالق لفظ )الحال( والمراد ىو )المحل(  7

 .     َوَأمَّا الَِّذيَن ابْ َيضَّْت ُوُجوُىُهْم َفِفي رَْحَمِة اللَِّو ُىْم ِفيَها َخاِلُدونَ مثل : 
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 اإلشارة إلى المكانة العظيمة لهذه النعمة الجليلة.ىو السر البالغي :
 .َسَنْدُع الزَّبَانَِيةَ  *  فَ ْلَيْدُع نَاِديَوُ مثل: قولو تعالى :   ( المحلية: وىي إطالق لفظ المحل وإرادة لفظ الحال.8 

 اْْلِخرِيَن﴾ ِفي ِصْدقٍ  ِلَسانَ  ِلي ( اْللية : ذكر اْللة والمراد أثرىا مثل  قال تعالى :  ﴿َواْجَع    لْ 9
 ( ما سر بالغة المجاز المرسل ؟ ٙ

 التوكيد. -3المبالغة.                   -2اإليجاز.                 -1 -تتلخص بالغة المجاز المرسل في ثالثة أشياء : 
 ( ما المجاز المركب ؟ مثل له بمثال مع التوضٌح  .7

 ير المشابهة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى األصلي.ىو كل تركيب استعمل في غير ما وضع لو لعالقة غ
 وىذا اللون من المجاز يتواجد في الجمل الخبرية المستعملة في اإلنشاء والغرض ىو إظهار الجزع والحزن والتحسر.

 و نسُبوْ وانبتَّ بيني وبينَ         بان شبابي فعزَّ مطلُبو, -1ومن أمثلتو : 
 سال فً جملتٌن بحٌث تكون العالقة فً الجملة األولى الكلٌة وفً الثانٌة المحلٌة .( استخدم كلمة مصر مجازا مر8

 سنت مصر القوانين           ) محلية (                      -سكنت مصر         ) كلية (                    
ب األول اعتبار ما كان وفً الثانً ( استعمل كلمة الٌتامى مجازا مرسال فً أسلوبٌن بحٌث تكون العالقة فً األسلو9

 (7ٕٔٓالكلٌة ) الدور الثانً 
 وآتو اليتامى أموالهم           ) اعتبار ما كان (                      –سلمت على اليتامى     ) كلية (                     

 ( اركش ادلصطهح انجالغي انذليك دلب يأري :01
 .ضع له لعالقة غٌر المشابهة مع قرٌنة مانعة من إرادة المعنى األصلًكل تركٌب استعمل فً غٌر ما و -ٔ

 ) المجاز المرسل المركب (                                                                     

  .             ) اْللية (ذكر اآللة والمراد أثرها -ٕ

  ) اعتبار ما كان (            فً صورة سابقة له , أو باسم ما كان علٌه. ءذكر الشً -ٖ

 ( يثم دلب يأري يٍ ثهيغ انمىل :00
َة ُموَثقُ                            . ( مجاز مرسل مركبٔ  َىَواَي َمَع الرَّْكِب الَيَمانيَن ُمْصِعُد ... َجِنيٌب َوُجْثَماِني ِبَمكَّ

 ﴾والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهٍر وعشراً  ﴿     اعتبار ما كان . ( مجاز مرسل عالقتهٕ
  أمسكت قلما                              ( حقٌقة لغوٌة.ٖ

 ( ۖ  َوَجَزاُء َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْ ُلَها قال تعالى )             ( مجاز مرسل عالقته السببٌة .ٗ
لِ قال تعالى )          ( مجاز مرسل عالقته المسببٌة.٘ ٌْ ٍة َوِمْن ِرَباِط اْلَخ وا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُوَّ  (َوأَِعدُّ
ْؤِمَنةٍ           ( مجاز مرسل عالقته الجزئٌة.ٙ  .َوَمن َقَتلَ ُمْؤِمناً َخَطئاً َفَتْحِرٌُر َرَقَبٍة مُّ
َواِعِق ﴾ ﴿           . ( مجاز مرسل عالقته الكلٌة7 َن الصَّ ْجَعلُوَن أَْصابَِعُهْم فًِ آَذانِِهم مِّ ٌَ   
ُتونَ قال تعالى : ) ( مجاز مرسل عالقته اعتبار ما ٌكون .8 ٌِّ ُهم مَّ ٌٌِّت َوإِنَّ َك َم  ( إِنَّ
بٌٍِن  )            ( مجاز مرسل عالقته اآللٌة .9 ًٍّ مُّ  (بِلَِساٍن َعَربِ

 إِنَّ األَْبَراَر لَفًِ َنِعٌٍم **       .  عالقته الحالٌة( مجاز مرسل ٓٔ
هُ قال تعالى :        ( مجاز مرسل عالقته المحلٌةٔٔ ٌَ ْدُع َناِد ٌَ ةَ  *  َفْل ٌَ َبانِ  .َسَنْدُع الزَّ

  :أيبو انؼجبسح اخلبطئخ  {  x }أيبو انؼجبسح انصحيحخ وػاليخ  { √ }أشش ثؼاليخ  ( 01
 √                                         اللفظ فً غٌر ما وضع له . ( المجاز هو استعمالٔ

          x ( الجزئٌة من عالقات المجاز المرسل وٌصح التعبٌر فٌها بأي جزء دون شرط .ٕ

 √                                 ( الفرق بٌن المجاز المرسل واالستعارة أساسه العالقة .ٖ
 √                                        مبنٌة على المذكور ال المحذوف .( تسمٌة العالقة ٗ

                                                                   x ( القرٌنة لٌست ضرورٌة فً المجاز .٘

 √        ( لكل مجاز عالقة وسر بالغً .                                                    ٙ
 √                                                             ( القرٌنة تكون لفظٌة وعقلٌة .7

 x ( المجاز المرسل ٌقع فً المفردات وال ٌأتً فً المركبات .                             8

 √                                  ( عالقات المجاز المرسل كثٌرة أشهرها تسع عالقات .9
 √                                   ( بالغة المجاز المرسل االٌجاز والتوكٌد والمبالغة .ٓٔ
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 االسزؼبسح ثبػزجبس انطشفني 
 أخت ػًب يهي يغ انزًثيم  0س
 (  ما االستعارة لغة واصطالحا  ؟ مثل لكل لذلكٔ
 لغة : من الفعل استعار . استعار محمد المال, أي طلبه عارٌة. 

اصطالحا : هً اللفظ المستعمل فً غٌر ما وضع له فً اللغة  لعالقة المشابهة بٌنه وبٌن المعنى الحقٌقً مع قرٌنة مانعة من إرادة 
 المعنى الحقٌقً.

 (  ما أركان االستعارة ؟هات مثاال ثم وضح علٌه األركان  ؟ٕ
 المستعار. ..... )وهو لفظ المشبه به(                 - ٖالمستعار له. .... )وهو المشبه(  -ٕلمستعار منه......  )وهو معنى المشبه به(         ا -ٔ
 الجامع. ...... )وجه الشبه بٌنهما( ونجد ذلك فً المثال اآلتً : ) رأٌت أسدا ٌرمى األعداء ( -ٗ
 المستعار  ) األسد ( - ٖالمستعار له ) الرجل الشجاع (              - ٕلمفترس (                المستعار منه ) الحٌوان ا -ٔ
 والجامع. وجه الشبه الذي ٌجمع بٌنهما ) القوة أو الشجاعة أو الجرأة .. الخ ( -ٗ

 والقرٌنة التً تمنع ان ٌكون هذا الكالم حقٌقٌا هو اللفظ ) ٌرمً ( الن األسد ال ٌرمً

 ا أنواع القرٌنة ؟ مثل لما تقول   .(  مٖ
 قرٌنة لفظٌة مذكورة فً الكالم.   -ٔالقرٌنة فً المجاز عامة نوعان : 

 مثل : رأٌت أسدا ٌتحدث. فكلمة ٌتحدث دلت على ان فً الكالم استعارة فاألسد ال ٌتحدث.
 حال على أن الكالم غٌر حقٌقً.قرٌنة عقلٌة. وتفهم من سٌاق المعنى. وهً نوعان : حالٌة : ومعناها داللة ال -ٕ

 مثل ان أقول : رأٌت أسدا.  وأنا انظر إلى رجل, فحالً ٌدل على ان الكالم غٌر حقٌقً وفٌه استعارة.
 استحالٌة : وهو استحالة المعنى مثل ) نطقت حالً بالشكوى ( فٌستحٌل أن تنطق الشكوى أو تتحدث. 

 ( (  ما الفرق بٌن االستعارة والكذب ؟  ٗ
 فارق الكذب من جهتٌن:تتعارة االس
متعارفا  قسما  على التأوٌل, أي فً دعوى دخول المشبه فً جنس المشبه به بأن ٌجعل أفراد المشبه به قسمٌن, (االستعارة مبنٌة ٔ
 , كما فً " رأٌت أسدا ٌرمً " وال تأوٌل فً الكذب. متعارف غٌرقسما و
 أن الكذب لٌس فٌه قرٌنة وال دلٌل على وصفه ,فالكذاب ٌأتً بكالمه بدون قرائن. (ٕ

 (  ما أنواع االستعارة باعتبار ذكر أحد الطرفٌن ؟ مثل ٘
 تصرٌحٌة ومكنٌة 

 (  ما االستعارة التصرٌحٌة ؟ولم سمٌت بذلك ؟ مثل لما تقول ٙ
 حذف المشبه ) المستعار له (وهً التً ٌصرح فٌها بلفظ المشبه به ) المستعار منه ( وٌ

 وسمٌت بذلك ألنه صرح فٌه بالمشبه به                وال َرُجالً قاَمْت ُتعانِقُُه األُْسُد.   ,  فلم أَر َقبلً َمن َمَشى البحُر نحَوهُ 

 (  ما االستعارة المكنٌة  ؟ولم سمٌت بذلك ؟ مثل لما تقول7
من لوازمه أو صفة من صفاته ترمز إلٌه. ولهذا سمٌت مكنٌة ألننا نحذف  ءٌتبقى  شً هً التً حذف  منها لفظ ) المشبه به ( ولكن

ُة أَنـَشَبت أَظـفاَرها  من لوازمه.          قال الشاعر : ءالمشبه به ونكنً عنه بشً ٌَّ  أَلـَفٌَت ُكـلَّ َتـمٌَمٍة ال َتنَفعُ  *  َوإِذا الـَمنِ

 ثاال ووضح ذلك .(  ما قرٌنة االستعارة المكنٌة  ؟هات م8

 قرٌنة االستعارة المكنٌة اللفظٌة ( تسمى استعارة تخٌلٌة. ) 

 الن المتكلم ٌخٌل إلٌه ان المشبه قد صار مثل المشبه به تماما وانه امتلك صفاته ولوازمه وهو ٌتخٌل هذا وٌنقله إلى المخاطب أٌضا
من ٌستحق القتل من المخالفٌن ( بـ ) بالثمار (  س. فقد شبه ) رؤولصاحبهاإنً أرى رؤوساً قد أٌنعت وحان قطافها, وإنً قال الحجاج : 

 وحذف المشبه به وذكر صفة من صفاته ) أٌنعت ( أٌنعت تسمى استعارة تخٌلٌة .

 (  ما االستعارة التخٌلٌة عند جمهور البالغٌٌن  ؟وما عالقتها باالستعارة المكنٌة  ؟ مثل لما تقول 9
 ند جمهور البالغٌٌن  هً : ) قرٌنة االستعارة المكنٌة اللفظٌة(االستعارة التخٌلٌة ع

 وعالقتها بالمكنٌة:  كل استعارة مكنٌة فً قرٌنتها استعارة تخٌلٌة فهما متالزمتان 

 (  ما االستعارة التمثٌلٌة ؟ هات مثاال ووضح علٌه . ٓٔ
 مع قرٌنة مانعة من إرادة المعنى الحقٌقً. وجود عالقة مشابهةلله هً ما كان المستعار فٌهما مثالً, أو تركٌباً استعمل فً غٌر ما وضع 

ٌَدك َمْغلُولَة إِلَى ُعُنقك َواَل َتْبُسطَها ُكلّ اْلَبْسط َفَتْقُعد َملُوًما َمْحُسوًرا قال تعالى : -ٔ  } } َواَل َتْجَعل 
 اإلسراف ( -نجد فً اآلٌة أمرٌن منهً عنهما : ) البخل 

 وجاء فً صورة تحذٌر لإلنسان ان ٌجمع ٌده وعنقه فً األغالل. فقد شبه هللا )هٌئة البخٌل( بــ )هٌئة المغلول (  نهى هللا عن البخل -
ًَ ان المشبه فرد من أفراد المشبه به  -وُتُنوسً التشبٌه  -ثم حذف المشبه  ِع   -وادُّ

 ثم استعٌر المركب الدال على هٌئة المشبه به لهٌئة المشبه
 الشخص الذي ال ٌحرك ٌده ( وهذا على سبٌل االستعارة التصرٌحٌة التمثٌلٌة , والقرٌنة حالٌة. والجامع ) هٌئة

 أدبً ( ٕٙٔٓرأٌت أستاذا فً معهدنا كالبحر فً العطاء           )فلسطٌن دور أول  (ٕٔ
 اجعل األسلوب السابق استعارة مكنٌة مرة واستعارة تصرٌحٌة أخرى وغٌر ما ٌلزم .

  فً معهدنا ٌفٌض بالعطاء   ) مكنٌة (                      رأٌت بحرا فً معهدنا ٌنشر العلم  ) تصرٌحٌة (رأٌت أستاذ 
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 دور أول علمً ( 7ٕٔٓرأٌت جندٌا كاألسد فً الشجاعة .                   )  (ٖٔ
 اجعل األسلوب السابق استعارة مكنٌة مرة واستعارة تصرٌحٌة أخرى وغٌر ما ٌلزم .

 سأٚد أعذا ٚماذم األػذاء         ذصشٚذٛح       -                     جُذٚا ٚضأس فٙ ػشُّٚ   يكُٛحسأٚد 

 دور ثانً علمً ( 7ٕٔٓ() إن الرسول لنور ٌستضاء به (                    ) ٗٔ
 اجعل األسلوب السابق استعارة مكنٌة مرة واستعارة تصرٌحٌة أخرى وغٌر ما ٌلزم .

 أسعم هللا سعٕال ٚضئ انمهٕب   ) يكُٛح (      أسعم هللا َٕسا ُٚٛش انمهٕب     ) ذصشٚذٛح ( 

 ما الفرق بٌن ما تحته خط فً المثالٌن اآلتٌٌن مع التعلٌل ؟( ٘ٔ
 ٌهزون أرماحا وجٌشا عرمرما    تضب لثاتهموحتى ٌروا قوما 

  لمغنملثاتها لوبنو نمٌر قد لقٌنا منهم           خٌال تضب  

 كنية البيت األول كلمة تضب لثاتهم  مستعملة في معناىا الحقيقي أما في البيت الثاني تضب لثاتها مستعملة استعماال مجازيا ففيها استعارة م
 قال الشاعر :  وبنو نمٌر قد لقٌنا منهم ** خٌال تضب لثاتها للمغنم ( ٙٔ
 ؟ الفنٌة وقٌمتها نوعها واذكر السابق البٌت فً االستعارة بٌن

االستعارة فً البٌت استعارة مكنٌة حٌث شبه الخٌل باإلنسان الذي ٌفرح للمغنم  ثم حذف المشبه به ورمز إلٌه بشًء من لوازمه هً كلمة 
تضب لثاتها وهذا االزم هو قرٌنة المكنٌة وفً الوقت ذاته استعارة تخٌٌلٌة كما ٌرى الجمهور  وقٌمتها الفنٌة أنها شخصت الخٌول 

 فت علٌها طبعا من طباع االنسان  فجعلتها تحب المغنموأض

 : انجالغي وسشهب  ولشيُزهب وَىػهب  االسزؼبسح يىطٍ األيثهخ اآلريخ  يف حذد( 1س
 قولهم لمن ٌقدم النصح للذي ال ٌفهمه )ال تنثر الدر أمام الخنازٌر (  -ٔ

 الموطن المثل كلة  نوعها  ) استعارة تمثيلية (  قرينتها حالية سرىا االيجاز والتأكيد والمبالغة 
 قولهم لمن ال ٌقول إال حقا وال ٌخبر إال صدقا: -ٕ
 إذا قالت حذام فصدقوها       فالقول ما قالت حذام   -

 ا االيجاز والتأكيد والمبالغة الموطن البيت كلة  نوعها  ) استعارة تمثيلية (  قرينتها حالية سرى
  ( ثني أسكبٌ االسزؼبسح يف لىل انشبػش :2س

ْمسِ  ًَّ ِمْن َنْفِسً*     َقاَمْت ُتَظلِّلُنًِ ِمَن الشَّ  َنْفٌس أََحبُّ إِلَ

 ُتَظلِّلُنًِ ِمَن الشَّْمسِ  َشْمسٌ  *   َقاَمْت ُتَظلِّلُنًِ َوِمْن َعَجبٍ 
 (المستعار  ) الشمس ( ٖ( المستعار له ) زوجة الشاعر (             ٕ( المستعار منه ) الشمس(    ٔ
 ( الجامع. العالقة بٌنهما أو وجه الشبه ) اإلشراق واإلنارة (ٗ

 والقرٌنة التً تمنع ان ٌكون هذا الكالم حقٌقٌا هً  ) تظللنً ( فالشمس الحقٌقٌة ال تظلل.

 أيبو انؼجبسح اخلبطئخ يغ انزؼهيم فيًب يأري : {  x }أيبو انؼجبسح انصحيحخ وػاليخ  { √ }أشش ثؼاليخ  ( 3س
 {√   ( قرٌنة االستعارة مانعة من إرادة المعنى الحقٌقً .                                  }ٔ
 {√   القرٌنة تنقسم قسمٌن : لفظٌة وغٌر لفظٌة .                                        } (ٕ
 {  x ( االستعارة المكنٌة ما صرح فٌها بالمشبه به  وحذف المشبه     .                 }ٖ
 {√   ( االستعارة التصرٌحٌة هً التً  صرح فٌها بالمشبه به    .                        }ٗ
 { xاالستعارة لها عدة عالقات منها عالقة المشابهة  .                                 }  (٘
 { x  ( االستعارة التصرٌحٌة تضاد االستعارة التمثٌلٌة  .                                    }ٙ
 {√ }            ( االستعارة التصرٌحٌة تضاد االستعارة المكنٌة  .                             7

 { x ( االستعارة والكذب صنوان ال ٌفترقان                                                   }8

 {√   كل استعارة ال بدلها  من قرٌنة وعالقة وسر بالغً  .                            } (9
 {√ }                   .       الجامع فً االستعارة ٌعبر عنه فً التشبٌه بوجه الشبه( ٓٔ
 {√   ( المستعار له ٌعبر عنه فً التشبٌه بالمشبه .                                       }ٔٔ
 {√  االستعارة التخٌٌلٌة هً قرٌنة المكنٌة عند جمهور البالغٌٌن   .                } (ٕٔ
  { x }                               ( االستعارة التمثٌلٌة ال ترد فً األمثال ألبته .          ٖٔ
 

 ( أخش االسزؼبسح يف األيثهخ اآلريخ يغ ثيبٌ َىع االسزؼبسح يف كم .  4س
 ( قوله تعالى : الذٌن ٌنقضون عهد هللا من بعد مٌثاقه وٌقطعون ما أمر هللا به أن ٌوصل ( ٔ

 شبه عهد هللا ببناء ٌنقض وشبه أمر هللا بشًء ٌقطع ثم حذف المشبه به  -1

ًَ ان المشبه داخل فً جنس المشبه به  وفرد من أفراده  ثم استعار  -وذكر صفة من صفاته )النقض والقطع  ( وُتُنوسً التشبٌه  ِع وادُّ
 ة المكنٌة والعالقة بٌن االثنٌن المشابهة والقرٌنة معنوٌة ) حالٌة( لفظ )عهد هللا للبناء وأمر هللا للشًء الذي ٌقطع( على سبٌل االستعار



 

  أ/ أحمد السٌد حسن                                           ٘سلسلة الصفحات الذهبٌة                                                                        
 

لَُماِت إِلَى النُّوِر   (  قوله تعالى : )" ٕ َن الظُّ ٌُْخِرُجُهم مِّ ًُّ الَِّذٌَن آَمُنوا  ُ َولِ  (  هللاَّ

 فقد شبه ) اإلٌمان ( بـ ) النور ( و شبه ) الكفر ( بـ ) الظلمات (. -2

ًَ ان المشبه داخل فً جنس المشبه به وفرد من أفراده  -وُتُنوسً التشبٌه  -وحذف المشبه  ِع  وادُّ
ثم استعٌرت كلمة النور لإلٌمان والظلمات للكفر على سبٌل االستعارة التصرٌحٌة  والعالقة بٌن االثنٌن المشابهة والقرٌنة معنوٌة )    - 

 حالٌة 

 ا تؤمر (()) فاصدع بم(  قوله تعالى :   ٖ

 وادُِّعَي ان المشبو داخل في جنس المشبو بو وفرد من أفراده  -وتُ ُنوسي التشبيو  -وحذف المشبو شبة تبليغ الرسالة بالصدع  -3
 ثم استعيرت كلمة) الصدع لتبليغ الرسالة ( على سبيل االستعارة التصريحية  والعالقة بين االثنين المشابهة والقرينة ) عقلية (   - 

 االسزؼبسح ثبػزجبس انهفظ ادلسزؼبس 
 أخت ػًب يهي يغ انزًثيم  0س
 (  ما أقسام االستعارة باعتبار اللفظ المستعار ؟ مثل لكل قسمٔ

 أصلية وتبعية                                              
 (  ما االستعارة األصلٌة ؟ ولم سمٌت بذلك ؟ٕ

كان اللفظ المستعار اسم جنس جامد ٌدل على واحد غٌر معٌن من جنسه , سواء كان اسم الجنس ٌدل على ذات مثل :  " شمس  ما هً:
 -الكرم " واألعالم المشهورة "حاتم الطائً  –اإلٌمان  –القتل  –قمر " أو ٌدلَّ علً معنً مثل : " الفهم  –أسد  –سحاب  –بحر  –

 "  عمر بن الخطاب –باقل   –مادر
 ألنها جرت فً األصل ولم تحتج  لغٌرها       :سمٌت أصلٌة  و

 (  هل تدخل االستعارة فً األعالم  ؟ مثل لما تقول  .ٖ
األصل فً االستعارة أنها ال تدخل األعالم , ألن االستعارة تقتضً إدخال المشبه فً جنس المشبه به بجعل أفراد المشبه به قسمٌن: 

 ف , وال ٌمكن هذا فً العلم لمنافاته الجنسٌة ألن العلم متعارفا علٌه وغٌر متعار
 ٌقتضً التشخص ومنع االشتراك , بٌنما الجنسٌة تقتضً العموم .   -مثال  –) محمد ( 

 شتهرت بوصف من األوصاف :ااالستعارة من األعالم ولكن بشرط أن ٌكون من األعالم المشهورة التً  ءمجًومع ذلك ٌجوز 
 باقل : مشهور بالفهاهة -سحبان : مشهور بالفصاحة     -مادر : مشهور بالبخل -لكرم     حاتم : مشهور با -
 عمر بن الخطاب : مشهور بالعدل -أبو رغال : مشهور بالخٌانة                  -

 ( (  ما االستعارة التبعٌة ؟ولم سمٌت بذلك ؟  ٗ

 ىي ما كان اللفظ المستعار فيها فعال أو مشتقا أو حرفا.
 وسميت بذلك  ؛ ألنها في األفعال والمشتقات تابعة لالستعارة في المصادر , وفي الحروف تابعة لتشبيو سابق في غير الحروف

 (  بأي اعتبار تنقسم االستعارة إلى أصلٌة وتبعٌة ؟مثل٘

 باعتبار اللفظ المستعار 
 وازن بٌن إجراء االستعارة التبعٌة و إجراء االستعارة األصلٌة , مع التمثٌل لما تذكر . (ٙ
 إجراء االستعارة فً االستعارة التبعٌة ال ٌنتهً عند استعارة المشبه به للمشبه  كما انتهى فً االستعارة األصلٌة بل ٌزٌد عمال آخر ) -ٔ

 الستعارة فً االستعارة التبعٌة مشتقة أما فً االستعارة األصلٌة جامدة .ألفاظ ا -ٕ   وهو اشتقاق كلمة من المشبه به (

 {   أيبو انؼجبسح اخلبطئخ يغ انزؼهيم فيًب يأري :  x {   أيبو انؼجبسح انصحيحخ وػاليخ     } √ أشش ثؼاليخ   }: 1س 
 {    √  االعرؼاسج األصهٛح ْٙ انرٙ ذكٌٕ فٙ اعى انجُظ انجايذ  .                   } -1

 {       √  االعرؼاسج انرثؼٛح ذجش٘ فٙ انرصشٚذٛح فمظ  .                                   } -2

 {        √  االعرؼاسج انرثؼٛح ذجش٘ فٙ األفؼال ٔانًشرماخ ٔانذشٔف   .                 } -3

 {  √  }                 االعرؼاسج األصهٛح: ذكٌٕ فٙ انًصادس   .                         -4

 {   x االعرؼاسج انرثؼٛح ذجش٘ فٙ انذشٔف فذغة                                     } -5

 {      √  كم اعرؼاسج ذثؼٛح ٚصخ أٌ ٚكٌٕ فٙ لشُٚرٓا اعرؼاسج يكُٛح.                }  -6

                -: اخرت ممب ثني األلىاس : 2 س 
ٍِّ .ََفَّشَخ  – 1 ٍِّ ال ذَُغ  { أصهٛح –" انغشٔس" اعرؼاسج :}ذثؼٛح   طَٛف انغشٔس َغُِّٙ **تُِذْشِيح انف

 أصهٛح {  – ذثؼٛح" أجًذ ٔأرٔب " اعرؼاسج : }                  يا أجًذ فٙ دك ٔال أرٔب فٙ تاطم . – 2

 يكُٛح أصهٛح { – ّٛ ذثؼٛحذصشٚذ}                 )) لذ أفهخ يٍ صكاْا (( . " صكاْا " اعرؼاسج : – 3

         { يكُٛح أصهٛح –}ذثؼٛح ذصشٚذّٛ  ٔإرا انًُٛح أَشثد أظفاسْا**أنفٛد كم ذًًٛح ال ذُفغ . اعرؼاسج – 4

 يكُٛح أصهٛح { –} ذثؼٛح أصهٛح   )نٕ أٌ نٙ تكى لٕج أٔ آٔ٘ أنٙ سكٍ شذٚذ  ( . اعرؼاسج :  – 5
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ٍَ انؼظى يُٙ  – 6 َْ َٔ  {ٚجٕص فٛٓا انٕجٓاٌ  –أصهٛح  –ذثؼٛح  اعرؼاسج: )  ٔاشرؼم انشأُط شٛثاً()لال سبِّ إَِّٙ 

 ذصشٚذّٛ {  – يكُٛح }                  اعرؼاسج :        ششتُا انغٛع درٗ نٕ عمُٛا .  – 7

                -: أخش االسزؼبسح فيًب يأري وثني َىػهب ثبػزجبس انهفظ ادلسزؼبس وثبػزجبس انطشفني : 3 س
 )) وأّما عاٌد فأهلكوا برٌٍح صرصٍر عاتٌٍة (( قوله تعالً :  (ٔ

 شبهت شدة الرٌح بالعتو ؛ بجامع مجاوزة الحد فً كل , ثم حذف المشبه , وتنوسً التشبٌه 
, وادعً أن المشبه من جنس المشبه به , ثم استعٌر العتو للشدة , ثم اشتق من العتو ] المصدر [ اسم فاعل " عاتٌة " بمعنً شدٌدة . 

 تبعٌة .ال على سبٌل االستعارة التصرٌحٌة

 وإذا المنٌة أنشبت أظفارها***ألفٌت كل تمٌمة ال تنفع . ( ٕ
 وتنوسً التشبٌه ه ورمز إلٌه بشًء من لوازمه هو:  كلمة )انشبت( شبه المنٌة  بحٌوان مفترس وحذف المشبه ب

 .  على سبٌل االستعارة المكنٌة األصلٌة المنٌة للحٌوان المفترس, وادعً أن المشبه من جنس المشبه به , ثم استعٌر 
 قوله تعالً : )) فالتقَطُه آلُ فرعوَن لٌكوَن لهم عدواً وَحَزَناً (( .( ٖ 

فاالستعارة فً علً سبٌل االستعارة التبعٌة فً الحروف شبهت العلة بالعاقبة واستعٌر معنى الالم الدالة على التعلٌل للداللة على العاقبة  
  الحروف تكون فً معانً الحروف ال فً الحروف ومعانً الحروف مشتقة ولٌست جامدة .

  -: يثم دلب يأري يٍ ثهيغ انمىل  :  4 س
 )) فألقطعن أٌدٌكم وأرجلكم من خالف وألصلبنكم فً جذوع النخل ((                 تبعٌة فً حرف .( استعارة ٔ

 الداللة على شدة تمكٌنهم وإحكام تصلٌبهم فً هذه الجذوع مما ٌدل على شدة تعذٌبهمالسر البالغً هنا : 
 الحال ناطقة بكذا .               ( استعارة تبعٌة فً مشتق  .ٕ
 )) إنا لما طغى الماُء حملناكم فً الجارٌة ((                  استعارة تبعٌة فً فعل .( ٖ
 رأٌت الٌوم حاتم الطائً .                       ( استعارة أصلٌة  . (ٗ

 انكُبيخ
 أخت ػًب يهي يغ انزًثيم  0س
 (  ما الكناٌة لغة واصطالحا  ؟ مثل لها بمثال ٔ

   ,إذا تركت التصرٌح به ه ٌقال كنٌَّت عن, مأخوذة من الستر لغة :
 نئوم الضحامن إرادة المعنى األصلً. مثل : مانعة من إرادة غٌر مع قرٌنة  لفظ أطلق وأرٌد به الزم معناه, اصطالحا :

 بالالزم ؟ وما المراد بالملزوم ؟ مع التمثٌل  ( ما المرادٕ 
 الملزوم : هو المعنً الحقٌقً الذي ٌدل علٌه ظاهر الكالم .  -
 الذي ٌقصده المتكلم وٌدل علٌه سٌاق الكالم . ً الالزم : هو المعنً الكنائ -

 (ما أركان الكناٌة ؟هات مثاال ثم وضح علٌه األركان  .ٖ
 : أركان الكناٌة 

 وٌسمً " الملزوم " , ً الجملة المتلفظ به المذكور ف حقٌقًالمعنً المكنى به : هو ال(  ٔ
 ,  وٌسمً " الالزم "المستشف من المعنى الحقٌقً كنائً المعنً المكنى عنه :هو ال(  ٕ
 ( العالقة التً تكون بٌن المكنى به والمكنى عنه , وهً اللزوم .ٖ
 غٌر مانعة من إرادة المعنً الحقٌقً( القرٌنة : وهً ٗ

 ة              والملزوم  نظٌف الٌد      والعالقة اللزوم           والقرٌنة غٌر مانعة محمد نظٌف الٌد :      الالزم العف

 (  ما الفرق بٌن الكناٌة والمجاز  ؟ مثل لما تقول   .ٖ
 الفرق بٌنهما ٌكون بنوع العالقة والقرٌنة .

عالقة االستعارة المشابهة وعالقة المجاز المرسل غٌر المشابهة , أما عالقة الكناٌة فهً التالزم , سواء نشأ التالزم من عادة  -ٔ
 مشهورة أو من طبٌعة مستقرة فً اإلنسان أو الحٌوان . 

أما قرٌنة الكناٌة غٌر مانعة من إرادة المعنً قرٌنة المجاز قرٌنة معاندة بطبٌعتها ٌستحٌل معها الجمع بٌن المعنى الحقٌقً والمجازي  -ٕ
 الحقٌقً

 ( ما أقسام الكناٌة باعتبار المكنى عنه  ؟  مثل  ٗ

 كناية عن نسبة : اليمن يتبع ظلو   –كناية عن موصوف : موطن األسرار        –كناية عن صفة : فالن ثوبو طويل       
 (  ما ضابط الكناٌة عن صفة ؟ وما أنواعها ؟ مثل٘
 .  صفة, وإنما المراد هو الزم تلك ال  كن هذه الصفة المذكورة غٌر مرادة, ولثم ٌنسب له صفة ماوهً التً ٌصرح فٌها بالموصوف  
 أنواع  الكناٌة عن صفة :.                            وم الضحا ؤن* فالنة مثل :  

 التً ٌكون فٌها االنتقال من المعنى المكنى به إلى المكنى عنه  بدون واسطة  :األول: كناٌة قرٌبة 
 كناٌة قرٌبة واضحة : * فالن قُلُْنُسوته كبٌرة      -أ وهً قسمان:

 فارغة . * فالن عٌنها مثل من المعنى المكنى به إلى المكنى عنه خفٌ -رغم قربها  -التً ٌكون فٌها االنتقال  وهً كناٌة قرٌبة خفٌة : -ب
  وسائط عدٌدة.التً ٌكون فٌها االنتقال من المعنى المكنى به إلى المكنى عنه ب الثانً : كناٌة عن صفة بعٌدة:
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 .ألنها تحتاج لتفكٌر طوٌل فً استخراجها , وال ٌصل إلٌها إال من ٌغوص علٌها وٌتغلغل فً أسالٌبها  س: لماذا سمٌت بعٌدة ؟
 كثٌر الرماد إذا ما شتا     * طوٌل النجاد رفٌع العماد    

 ( ما ضابط الكناٌة عن موصوف ؟ وما أنواعها وضح ذلك بالمثال . 8
وهً التً ٌكون الُمَكنًَّ به فٌها داال على صفة أو صفتٌن أو صفات لها اختصاص ظاهر بموصوف معٌن وٌكون المراد من ذكرها الداللة 

 لشهرتها بجلب المصائب بها علٌه .    * أم المصائب . كناٌة عن الخمر , 
 أنواع الكناٌة عن موصوف :

 بناة االهرام     أن ٌكون الُمَكنًَّ به فٌها داال على صفة واحدة لها اختصاص ظاهر بموصوف معٌن : -أ
 ) وحملناه على ذات ألواح ودسر (أن ٌكون الُمَكنًَّ به فٌها داال على صفتٌن لهما اختصاص ظاهر بموصوف معٌن :  -ب
 أن ٌكون الُمَكنًَّ به فٌها داال على صفات لها اختصاص ظاهر بموصوف معٌن :  * حً مستوي القامة عرٌض األظفار .  -ج

 (  ما شروط الكناٌة عن موصوف؟ وما أحوالها؟9
 شروط الكناٌة عن موصوف : 

 أن تكون الصفة أو الصفتان أو الصفات المذكورة من خصائص الموصوف المكنى عنه ال ٌشاركه فٌها موصوف آخر  -ٔ
 أن اللفظ المذكور المكنى به قد ٌكون وصفا واحدا أو اثنٌن أو ثالثة ال تحقق الكناٌة إال بها  -ٕ

 أحوال الكناٌة عن موصوف : 
 , وغالبا تكون مع لفظ المكنى به الذي ٌكون صفة واحدة لها اختصاص ظاهر بموصوف معٌن  كناٌة قرٌبة سهلة التناول واإلدراك  -ٔ
 كناٌة بعٌدة تحتاج إلى تأمل وتفكر -ٕ

 وغالبا تكون مع لفظ المكنى به الذي ٌكون صفتٌن أو صفات لها اختصاص ظاهر بموصوف معٌن 

 ( ما ضابط الكناٌة عن نسبة ؟مثل لما تقول .ٓٔ
آخر ال  ءشًفٌها بالموصوف والصفة , ولكننا ال ننسب هذه الصفة المذكورة إلى صاحبها مباشرة , وإنما ننسبها إلى  وهً التً ٌصرح

 ٌصلح أن تنسب إلٌه تلك الصفة , مما ٌعنً فً العقل  أننا نرٌد صاحبها . 
 * فما جاَزهُ جود وال حلَّ دونه *** ولكن ٌسٌر الجود حٌث ٌسٌر .

 ضلة        نجته سبوح عنانها َخِذمُ لقد خافكم خالد بن ن
 (  ماذا تالحظ على البٌت السابق ؟ ولم آثر الشاعر الكناٌة على المجاز ؟ٔٔ

أالحظ أن المعنى األصلً فٌه غٌر ممكن الحدوث , ألن العنان ٌستحٌل أن ٌسرع ألنه جماد وهذا عائد لطبٌعة األسلوب , ولٌس طبٌعة  - 
  من إرادة المعنى األصلً .قرٌنة الكناٌة التً ال تمنع 

 (  ما خصائص الكناٌة وبالغتها   ؟ مثل لما تقول ٓٔ
 المفحش إلً ما ٌدل علً معناه . مثل : * )) أُِحلَّ لكم لٌلَة الصٌام الرفُث إلً نسائكم (( .               الرغبة عن اللفظ الخسٌس – ٔ
 ح والبٌان وتثبٌتاً فً نفس المخاطب ., زٌادة فً اإلٌضا إبراز المعقول فً صورة المحسوس – ٕ

 * رسول الشر . كناٌة عن المزاح , حٌث أبرز المعقول ) المزاح( فً صورة المحسوس
, بحٌث تبلغ الغرض من الكالم دون أن تواجه المخاطب بما ٌكره , وأكثر ما ٌكون ذلك فً  اإلشارة إلً المعنً بلطف وبراعة – ٖ

 لة الفأر فً بٌتً . كناٌة عن شدة الفقر والحاجةالتعرٌض . مثل : * أشكو إلٌك ق
 حٌث تعطٌك الكناٌة فً صور كثٌرة منها المعنى مصحوبا بالدلٌل : إثبات المعنى بالدلٌل , -ٗ

 * ٌغضون فضل اللحظ من حٌث         ما بدا لهم عن مهٌب فً الصدور محبب

 { أيبو انؼجبسح اخلبطئخ:  x {  أيب انؼجبسح انصحيحخ وػاليخ  } √ ( أشش ثؼاليخ }1س
 √القرٌنة فً الكناٌة ال تمنع من إرادة المعنى الحقٌقً                         - أ
 √تنقسم الكناٌة باعتبار المكنى عنه ثالثة أقسام                                - ب
 xالكناٌة ٌتعارض فٌها المعنى الحقٌقً مع المعنى الكنائً                    - ت
 √صائص الكناٌة إثبات المعنى بالدلٌل ,وإٌراد المعنى بلطف ورقة   من خ  - ث
                                        x الكناٌة عن موصوف تكون بذكر الموصوف  - ج
 √                     الكناٌة عن صفة تكون قرٌبة وتكون بعٌدة ذات وسائط  - ح
 √البالغٌٌن                  الكناٌة عن نسبة من أنواع الكناٌات الرائعة عند - خ
 √الكناٌة أبلغ من التصرٌح على طول الخط                                     - د
 x المكنى عنه هو الذي ٌتلفظ به فً العبارة                                     - ذ
 √بالغٌة ٌدركه الفطن الحصٌف                     صللكناٌة أسرار وخصائ - ر

 دلب يأري يف مجم يفيذح  ؟ (  يثم2س
      فالن قُلُْنُسوته كبٌرة                                          .( كناٌة عن صفة قرٌبة واضحة ٔ
 * فالن عٌنه فارغة .                                         .(  كناٌة عن صفة قرٌبة خفٌة ٕ
 كثٌر الرماد                                                   .( كناٌة عن صفة بعٌدةٖ
 ابنة الٌم            ( كناٌة عن موصوف المكنى عنه دال على صفة واحدة .ٗ
 )) وحملناه علً ذاِت ألواٍح َوُدُسٍر (                 . ( كناٌة عن موصوف المكنى عنه دال على صفتٌن٘
  * حً مستوي القامة عرٌض األظفار .               .  عنه دال على صفات( كناٌة عن موصوف المكنى ٙ
  فً قبة ضربت على ابن الحشرج .      * إن السماحة والمروءة والندي         .( كناٌة عن نسبة 7
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 انطجبق   –َشأح ػهى انجذيغ 
 أخت ػًب يهي يغ انزًثيم  0س
 (  عرف البدٌع لغة واصطالحا . ٔ

 لغة : هو الشًء الجدٌد المخترع علً غٌر نسق تقدمهعلم البدٌع 
 اصطالحاً : هو علم ٌعرف بموجبه وجوه تحسٌن الكالم , بعد رعاٌة المطابقة لمقتضً الحال وبعد رعاٌة وضوح الداللة .

 (  ما أقسام المحسنات البدٌعٌة ؟ عرف كل قسم مع التمثٌل .ٕ
 محسنات معنوٌة  ومحسنات لفظٌة  

 سنات المعنوية :أوالً : المح
 منها : وهً التً تكسب المعنً لوناً من الجمال ٌزٌده روعة وتأثٌراً فً النفس , وعددها اثنان وثالثون محسنا  

 (تأكٌد المدح بما ٌشبه الذم وعكسه  –حسن التعلٌل  – المبالغة –التورٌة  –مراعاة النظٌر  –المشاكلة   –المقابلة  –) المطابقة 
 وهً التً تكسب اللفظ حسناً ٌزٌده رقة وعذوبة , وٌعلً من قدره . وعددها سبعة ألوان: -المحسنات اللفظية : ثانيا 

  (لزوم ما ال ٌلزم –التشرٌع  –القلب  –الموازنة والمماثلة  –رد العجز على الصدر  –السجع  –) الجناس  

   (  ما عالمة المحسن المعنوي واللفظً ؟ مثل لما تقولٖ

   .: ٌظل باقٌا على حاله من الروعة والتأثٌر مع تغٌٌر اللفظ عالمة المحسن المعنوي  - 

اِت القاع ُقْلَن لنا    ***    لٌالي منكنَّ أم لٌلً من البشر .   ٌَ  مثل : * باهلل ٌا ظَب
ض فً نفسه , وهو  " اإلشارة إلً شدة ذلك وٌتجاهله , لغر ٌتناسىفالشاعر ٌعلم علم الٌقٌن أن " لٌلً " من البشر , ولكنه ٌحاول أن  -

 الستقام المعنى.اسم محبوبته باسم آخر  ولو استبدل حبه وشغفه بلٌاله " . 

  .أنه ال ٌظل على حاله من الروعة والدقة والقوة والرقة مع تغٌر اللفظ  عالمة المحسن اللفظي:

 (( .* )) وٌوم تقوم الساعة ٌقسم المجرمون ما لبثوا غٌر ساعة   مثل : 
 ففً اآلٌة جناس تام بٌن ) الساعة و ساعة ( , ولو قلت فً غٌر القرآن :) وٌوم تقوم القٌامة ٌقسم المجرمون ما لبثوا غٌر ساعة ( -
 لذهب الرونق وفاتت البالغة وتالشى الحسن والدقة .  

 ( اذكر المحسنات اللفظٌة وخمسة من المحسنات المعنوٌة  ؟  ٗ

 (لزوم ما ال ٌلزم –التشرٌع  –القلب  –الموازنة والمماثلة  –رد العجز على الصدر  –السجع  –الجناس )  :المحسنات اللفظية

 (حسن التعلٌل  – المبالغة –التورٌة  –مراعاة النظٌر  –المشاكلة   –المقابلة  –) المطابقة منها : المحسنات المعنوية

 ء خارجٌا ما رأٌك فً هذا الكالم ؟ وضح بالمثال  .(  ٌرى بعض البالغٌٌن أن علم البدٌع حلٌة لفظٌة وطال٘
 بعض البالغٌٌن المتأخرٌن ٌرون هذا العلم حلٌة لفظٌة وطالء خارجٌا ٌؤتى بفنونه , لتكسب الكالم حسنا وبهاء وتزٌده رونقا وجماال .

 نى عن الحلٌة والزٌنة () أي أن علم البدٌع لٌس علما ذاتٌا بل علما عرضٌا ٌمكن االستغناء عنه فً الكالم كما ٌستغ
وهذا رأي خاطئ حٌث ٌرى بعض العلماء المتقدمٌن كعبد القاهر الجرجانً وتابعه كثٌر من المحدثٌن أنه علم أساسً ولٌس حلٌة لفظٌة  -

 )الصحٌح(   وهو الرأي  طباقا ولم ٌأت المتكلم به خرج الكالم عن نطاق البالغة . –مثال  –فلو تطلب المقام 
 )) فمكث غٌر بعٌد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ ٌقٌن (( عالى:ت ولهعلى ذلك قوالدلٌل  -
 ففً اآلٌة جناس غٌر تام بٌن ) سبأ ونبأ ( , ولو قلت فً غٌر القرآن :) وجئتك من سبأ بخبر ٌقٌن ( لما استقام المعنى , ألن لفظ الخبر -

 ً األمور العادٌة بٌنما لفظ النبأ ٌستخدم فً األمور العظٌمة كما ورد فً القرآن الكرٌم .هنا ال ٌغنً عن النبأ . ألن الخبر ٌستخدم ف

 (  تحدث عن نشأة علم البدٌع . ٙ
عند العلماء  –ذو معنى واسع ٌطلق على أي فن من فنون البالغة الثالثة , ثم انحصر معناه  -قدٌما –لقد كان مصطلح علم البدٌع  -

 األنواع البدٌعٌة المعروفة فقط لٌطلق على -المتأخرٌن 
إن أول من َوضع فٌه كتاباً خاصاً " عبد هللا بن المعتز " الخلٌفة العباسً وهو كتاب ))البدٌع((, وقد جمع فً كتابه هذا ثمانٌة عشر  -

تحت مسمى البدٌع , ثم  نوعاً بعضه من علم البدٌع والبعض اآلخر من المعانً والبعض من علم البٌان , حٌث درس هذه الفنون المختلفة
 قام " قدامه بن جعفر " فً كتابه ) نقد الشعر ( بإضافة أبواب أخرى مقتفٌا أثره , ثم جاء " أبو هالل العسكري " صاحب كتاب

 ) الصناعتٌن ( فقام بإضافة أبواب أخرى مقتفٌا أثر عبد هللا بن المعتز تحت مسمى البدٌع . 
لمنوال فً كتابه ) إعجاز القرآن (حٌث أطلق مصطلح البدٌع على كثٌر من مسائل البٌان والمعانً ثم جاء الباقالنً فسار على نفس ا -

 والبدٌع .
 كما سار على هذا المنوال إمام البالغٌٌن عبد القاهر فً كتابٌه ) دالئل اإلعجاز وأسرار البالغة ( حٌث أطلق مصطلح البدٌع على سائر -

من علم المعانً واالستعارة وهً من علم البٌان عند المتأخرٌن من البدٌع كما  جعل الجناس علوم البالغة  حٌث جعل الحشو وهو 
 والسجع والطباق وهً من علوم البدٌع عند المتأخرٌن من البدٌع أٌضا. 

 –المعانً  –البٌان ولقد استمر الحال هكذا إلى أن جاء اإلمام بدر الدٌن بن مالك فً كتابه ) المصباح ( فجعل علوم البالغة ثالثة }  -
 البدٌع { وخص كل علم بفنون . 

القزوٌنً الذي أعطى الصبغة النهائٌة لهذه العلوم الثالثة فً كتابٌه ) التلخٌص و اإلٌضاح ( واستوت عنده قواعد هذه العلوم  ثم جاء -
 لفظٌة{  –ة ولم ٌزد أحد بعده شٌئا على هذه القواعد , كما قسم المحسنات البدٌعٌة إلى قسمٌن:} معنوٌ
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 (  ما الطباق لغة واصطالحا ؟ 7
 لغة : مأخوذ من طابقت بٌن الشٌئٌن طباقا , أي الجمع بٌن الشٌئٌن على حذو واحد

 اصطالحاً : هو الجمع بٌن المعنٌٌن المتقابلٌن .

 (  ما صور الطباق ؟ مثل لكل صورة  بمثال ؟8
 ر مختلف()مصد: إذا كان اللفظان من أصل مختلف تقابل التضاد –أ 

 * قال تعالً )) وال ٌملكون ألنفسهم ضراً وال نفعاً (( . * قال تعالً )) وأنه هو أضحك وأبكً (( 
 , ولكن أحدهما منفً . )مصدر واحد ( إذا كان اللفظان من أصل واحد تقابل إٌجاب وسلب : –ب 
 مثل : * قال تعالً )) قل هل ٌستوي الذٌن ٌعلمون والذٌن ال ٌعلمون (( .  

 إذا كان الشٌئان ال ٌجتمعان , أي إذا وجد أحدهما انعدم اآلخر .  تقابل عدم وملكه : –ج 
 * قال تعالً )) قل هل ٌستوي األعمى والبصٌر (( . 

,  واحدة جرم بحٌا هماوٌكون التنافً فٌه باعتبار المتعلق . كتقابل اإلحٌاء واإلماتة , فإنهما ال ٌتقابالن إال باعتبار تعلق تقابل اعتباري : -د
 * قال تعالً )) وأنه هو أمات وأحٌا ((    أي بنفس واحدة

 (  ٌنقسم الطباق من حٌث االٌجاب والسلب إلى قسمٌن اذكرهما وعرف كل قسم مع التمثٌل 9

ٌن معا , ألن نفً النفً كان اللفظان مثبتٌن معا أو منفٌأٌتحقق إذا كان اللفظان المتقابالن معناهما موجباً ) مثبت ( سواء  طباق اإليجاب :

 (( وما ٌستوي األعمى والبصٌر إثبات . قال تعالً )) 

 .مثبت واآلخر منفً أو أحدهما أحدهما أحدهما أمر واآلخر نهً .  أن ٌكون بٌن فعلً مصدر واحد : طباق السلب

 * قال تعالً )) فال تْخَشُوا الناَس واخَشْوِن (( .

 (  ٌنقسم طباق االٌجاب من حٌث نوع الكلمة إلى قسمٌن اذكرهما مع التمثٌل لما تذكر . ٓٔ

 * قال تعالً )) وتحسبهم أٌقاظاً وهم رقود ((    اسمٌن  ( طباق بين معنيي لفظين من نوع واحد :1

 (( . قال تعالً )) ٌا أٌها الذٌن آمنوا علٌكم أنفسكم ال ٌضركم من ضل إذا اهتدٌتمأو فعلٌن: 
 * قال تعالً )) لها ما كسبت وعلٌها ما اكتسبت ((   أو حرفٌن :

َتاً َفأَْحٌٌناهُ ((      -:   ( طباق بين معنيي لفظين من نوعين  مختلفين 2 ٌْ  اسم + فعل : قال تعالً )) أََو َمْن كان َم

 ( طباق السلب نوعان اذكرهما مع التمثٌل . ٔٔ
 الً )) فال تْخَشُوا الناَس واخَشْوِن (( .أمر و نهً : مثل : * قال تع - ٔ
 مثل : * قال تعالً )) فمكث غٌر بعٌد فقال أحطت بما لم تحط به ... ((: مثبت و منفً  -ٕ 

 (  ما المراد بالطباق الحقٌقً والطباق المجازي مع التمثٌل ؟ ٕٔ

 هو أن ٌكون الطباق واقعا بٌن لفظٌن مستعملٌن على سبٌل الحقٌقة  الطباق الحقيقي :

ٌَعلمن هللا الكاذبٌن ((  علمن هللا الذٌن صدقوا ولَ ٌَ           * قال تعالً )) ولقد فتنا الذٌن من قبلهم فلَ
َتاً َفأَْحٌٌناهُ ((  : هو أن ٌكون الطباق واقعا بٌن لفظٌن مستعملٌن على سبٌل المجاز * قال تعالً )) الطباق المجازي  ٌْ  أََو َمْن كان َم

 (ما  المراد بالطباق الظاهر والطباق الخفً ؟ مثل لما تذكر  .ٖٔ    

 : هو أن ٌكون التضاد المفهوم من الكالم تضادا صرٌحا مباشرا ٌدرك بسرعة وسهولة . الطباق الظاىر 

 قوله تعالى : } وتحسبهم أٌقاظاً وهم رقود { 

 هو أن ٌكون التضاد المفهوم من الكالم تضادا غٌر مباشر ال ٌدرك بسرعة وسهولة . : الطباق الخفي 

 * قال تعالً )) أشداء على الكفار رحماء بٌنهم ((   

 ( ما المراد بطباق التدبٌج ؟ ولما سمً بذلك ؟وما شرطه  مثل له بمثال ٗٔ 
 انا على سبٌل الكناٌة أو التورٌة . تعرٌف طباق التدبٌج : هو أن ٌذكر فً معنى من المدح أو غٌره ألو

 وسمً تدبٌجا ألن األلوان التً وقع فٌها التضاد زٌنت العبارة ودبجتها و أضفت على المعنى حسنا وبهاء .  -
 شرط طباق التدبٌج : أن تكون األلوان مستعملة على سبٌل الكناٌة أو التورٌة -

 : يثم دلب يأري يف مجم يفيذح ( 1س
    ىما وقل لهما قوال كريما(( قال تعالي )) فال تقل لهما أف وال تنهرطباق سلب بٌن أمر ونهً                           -ٔ

   * قال تعالي )) ىو األول واْلخر والظاىر والباطن ((                            طباق إٌجاب بٌن اسمٌن . -ٕ

 متكّف         ِن بمالب      س        حمراء وىي تعود خضرا .                                           طباق تدبٌج  -ٖ

 * فلو ابتسام في لوامع برقو         ولو بكى من ودقو المتسرب .                                       طباق مجازي  -ٗ

 قال تعالً )) قل اللهم مالك الملك تؤتً الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء ((          طباق إٌجاب بٌن فعلٌن .                -٘
 * قال تعالً )) فمكث غٌر بعٌد فقال أحطت بما لم تحط به ... ((                  طباق سلب بٌن نفً وإثبات . -ٙ
       (( المسلمٌن كالمجرمٌن ) أفنجعل * قال تعالً )                                      طباق خفً . -7
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 أيبو انؼجبسح اخلبطئخ يغ انزؼهيم فيًب يأري : {  x }أيبو انؼجبسح انصحيحخ وػاليخ  { √ }أشش ثؼاليخ  ( 2س
 {  x}                البدٌع نشأ مستقال فً كتاب البدٌع البن المعتز                                                    ( ٔ
 {  x}                                                                                                    الجناس من المحسنات المعنوٌة . -ٔ
 {  x}                                                                                          الطباق من المحسنات اللفظٌة.  -ٕ
 {  x}                                                  تجاهل العارف من المحسنات اللفظٌة.                             -ٖ
     {  x}                                                                                           المقابلة والطباق من فنون علم البٌان . -ٗ
 { √}                    علم البدٌع استقر على صورته النهائٌة على ٌد الخطٌب القز وٌنً.                        -٘
 { √}                    بدر الدٌن بن مالك فً كتابه المصباح جعل علم البدٌع العلم الثالث من علوم البالغة.    -ٙ
 {  x}                 علم البدٌع علم زٌنة وطالء خارجً ٌمكن االستغناء عنه عند كثٌر من المحدثٌن .         -7

 {                                   √}           علم البدٌع بمعناه العام ٌشمل علوم البالغة كلها .                                               -8
                                                     {                                   √}                                                                  م البدٌع علم أساسً ولٌس علما عرضٌا .  عل -9

 { x }                                               البدٌع نشأ مستقال فً كتاب البدٌع البن المعتز                  ٓٔ
 { x}                                                                                                 الجناس من المحسنات المعنوٌة . ٔٔ
 {  x }                                                                                   الطباق من المحسنات اللفظٌة. ٕٔ
 { x }                                                         تجاهل العارف من المحسنات اللفظٌة.                 ٖٔ
     { x }                                                                                       المقابلة والطباق من فنون علم البٌان . ٗٔ
 {  √}             .                           علم البدٌع استقر على صورته النهائٌة على ٌد الخطٌب القز وٌنً ٘ٔ
 { √  }                بدر الدٌن بن مالك فً كتابه المصباح جعل علم البدٌع العلم الثالث من علوم البالغة.   ٙٔ
 {  x }                   علم البدٌع علم زٌنة وطالء خارجً ٌمكن االستغناء عنه عند كثٌر من المحدثٌن .   7ٔ

 {                                    √}                     علم البدٌع بمعناه العام ٌشمل علوم البالغة كلها .                                ( 8ٔ
                                                      { √}                                                            علم البدٌع علم أساسً ولٌس علما عرضٌا .   -9ٔ
 {                                                         √  }                                      طباق التدبٌج من أنواع الطباق التً تتصل باأللوان .              -ٕٓ
         √{                                                   }                  الطباق الحقٌقً ال ٌجتمع مع الطباق المجازي .                                         -ٕٔ
 {                                                                x }                  الطباق هو الجمع بٌن معنٌٌن غٌر متقابلٌن .                                          -ٕٕ
 {                                                              √ }                  طباق السلب هو الجمع بٌن معنٌٌن متنافٌٌن .                                           -ٖٕ
 {      √  }                    التقابل فً الطباق ٌكون بالتضاد.                                                       -ٕٗ
 {                                                                   √   }                  ورد الطباق فً القرآن والسنة بصورة بارزة .                                       -ٕ٘

 {   √   }                                      الطباق من المحسنات المعنوٌة التً تبرز المعنى بجالء.  -ٕٙ
 {          x   }                أول من عرض للبدٌع بمعناه العام الواسع قدامه بن جعفر  .                               

وَىػه حيث انظهىس اسزخشج انطجبق , وثني صىسره وَىػه يٍ حيث االجيبة وانسهت وَىػه يٍ حيث احلميمخ واجملبص ( 3س
 واخلفبء  فيًب يأري :

 انظهىس واخلفبء  احلميمخ واجملبص  االجيبة وانسهت  صىسره  انطجبق  ادلثبل
)) وال ٌملكون ألنفسهم ضراً 

 وال نفعاً ((
 ظاهر حقٌقً إٌجاب تضاد نفعا  -ضرا

 ظاهر حقٌقً إٌجاب تضاد أبكً -أضحك  )) وأنه هو أضحك وأبكً ((

الذٌن ٌعلمون قل هل ٌستوي 
 والذٌن ال ٌعلمون (( .

 –ٌعلمون 
 ال ٌعلمون

 ظاهر حقٌقً سلب إٌجاب وسلب

)) قل هل ٌستوي األعمى 
 والبصٌر (( .

 ظاهر حقٌقً إٌجاب عدم وملكة البصٌر -األعمى 

 ظاهر حقٌقً إٌجاب اعتباري أحٌا -أمات  )) وأنه هو أمات وأحٌا ((   

 ظاهر حقٌقً إٌجاب تضاد رقود  -أٌقاظاً  } وتحسبهم أٌقاظاً وهم رقود {

 أبا هند فال تعجل علٌنا         وأنظرنا نخبِّرك الٌقٌنا   حذد طجبق انزذثيح  يف األيثهخ اآلريخ وثني َىػه  . ( 4س

 قد روٌنابأنا نورد الراٌات بٌضا         ونصدرهن حمرا                                                              
 حمرا ( طباق تدبٌج , فبٌض كناٌة عن النقاء,وحمر كناٌة عن كثرة الدم واالنتصار على العدو  –بٌن ) بٌضا  - ( ٔ

 نوعه : تدبٌج عن طرٌق الكناٌة .

 متكّفـــــــــِن بمالبــــــس        حمراء وهً تعود خضرا  ( ٕ
 نوعه : تدبٌج عن طرٌق الكناٌة .     خضرا ( طباق تدبٌج –بٌن ) حمرا  -

 فأوردها بٌضا ِظماء صدورها        وأصدرها بالري ألوانها حمرا( ٖ
 نوعه : تدبٌج عن طرٌق الكناٌة .    حمرا ( طباق تدبٌج  –بٌن ) بٌضا  -
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 ادلمبثهخ 
 أخت ػًب يهي يغ انزًثيم  0س
 (  عرف المقابلة ومثل لها بمثال. .ٔ

  ىي أن يؤتي بمعنيين متوافقين ) أي غير متقابلين ( أو بمعان متوافقة كذلك , ثم يؤتي بما يقابلها تعريف المقابلة :
 * قال تعالي )) فليضحكوا قليالً . وليبكوا كثيراً (( . 

 (  هل ٌشترط فً المقابلة التضاد الصرٌح المباشر بٌن المعانً المتقابلة ؟ٕ

 المباشر بين المعاني المتقابلة بل قد يكون بينهما تضاد صريح وغير صرح ال يشترط في المقابلة التضاد الصريح  -
 (  ما الفرق بٌن الطباق والمقابلة ؟  ٖ

 . بعد تنافيهما  الطباق : حصول التوافق بعد التنافي كالجمع بين الضحك والبكاء -1 
 , ر , اثنين في أول الكالم واثنين في آخره وىكذاالمقابلة : حصول التنافي بعد التوافق وتكون بين أربعة أضداد أو أكثبينما  
يين من جهة أخرى معنيين من جهة  و معن ى واحد من جهة أخرى , بينما المقابلة تكونمعنى واحد من جهة  و يكون بين معنالطباق  -2 

 على الترتيب وتنتهي بين ستة من جهة وستة من جهة أخرى على الترتيب . 
بين كلمة وكلمة أو بين كلمة تقابلها جملة أو بين جملة  كلمة واحدة و كلمة أخرى تقابلها , بينما المقابلة تكونى  يكون بين معنالطباق  -3

 تقابلها جملتين .  
 (  ما صور المقابلة ؟مثل لكل صورة بمثال  . ٗ

 ((  ف وانو عن المنكريا بني أقم الصالة وأمر بالمعرو ))  قال تعالى*                مقابلة معنيين بمعنيين :  – 1
 )) ُيحل لهم الطيبات . ويحرم عليهم الخبائث (( عالىت ولو* ق                   مقابلة ثالثة بثالثة : – 2
 * وباسط خير فيكم بيمينو        وقابض شر عنكم بشماليا                    مقابلة أربعة بأربعة : – 3
 * أزورىم وسواد الليل يشفع لي        وأَنْ ثَنِي وبياض الصبُح يُ ْغري بي .        مقابلة خمسة معان بخمسة :  – 4
ُنوُ                   مقابلة ستة بستة :  – 5    * علي رأس عبٍد تاُج ِعزٍّ يُزِيُنُو          وفي رجل ُحرٍّ قَ ْيُد ُذلٍّ ُيشي ْ
 (  ما شروط حسن الطباق والمقابلة  ؟ ٘
 أن ٌكون المعنى هو الذي استدعاهما  -ٕأن ٌأتٌا عفو الخاطر دون تكلف أو مشقة أو معاناة .     -ٔ
 أن ٌؤدٌا دورهما فً الكالم على حسب مقتضى الحال ولٌس لمجرد الزٌنة اللفظٌة  -ٖ
 أن ٌعمال على تداعً األفكار فً األذهان سرٌعا  -ٗ

 :أيبو انؼجبسح اخلبطئخ  {  x }حخ وػاليخ أيبو انؼجبسح انصحي { √ }أشش ثؼاليخ  ( 1س
 { x ( أقصى صور المقابلة أن تكون بٌن خمسة وخمسة  .                                    }ٔ

 {  x }       المقابلة والطباق صنوان ال ٌفترقان  .                                                 
 { x  معنٌٌن غٌر متقابلٌن      .                                      }( المقابلة هً الجمع بٌن ٗ
 {  √ ( المقابلة من المحسنات المعنوٌة    .                                                      }٘

 { √  }       المقابلة لها صورتان فقط  .                                                             
 {√   ( المقابلة اتكأ علٌها كثٌر من الشعراء فً إبراز المعنى   .                               }7
 {√   ( وردت المقابلة فً القرآن الكرٌم والسنة المطهرة   .                                   }8
 {  √ التنافً بعد التوافق         } ( الطباق هو حصول التوافق بعد التنافً والمقابلة حصول9

 {√   من شروط حس الطباق والمقابلة أن ٌأتٌا عفو الخاطر   .                                 }

 ( اسزخشج ادلمبثهخ يف األيثهخ اآلريخ وثني صىسرهب .2

 صورتها  المقابلة  المثال

ٌا بنً أقم الصالة وأمر بالمعروف )) 
 (( وانه عن المنكر

 معنٌٌن بمعنٌٌن انه عن المنكر  -أمر بالمعروف 

)) وٌضٌق صدري وال ٌنطلق لسانً 
 فأرسل إلى هارون ((

 معنٌٌن بمعنٌٌن ٌنطلق لسانً -ٌضٌق صدري

 معنٌٌن بمعنٌٌن فلٌضحكوا قلٌالً . ولٌبكوا كثٌراً  )) فلٌضحكوا قلٌالً . ولٌبكوا كثٌراً ((
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 انزىسيخ 
  علماء البالغة  وما شرطها وما قٌمتها البالغٌة ؟ وضح ذلك بالمثال .(  ما التورٌة عند ٔ

 ىي لفظ لو معنيان أحدىما قريب ظاىر ولكنو غير مراد واْلخر بعيٌد خفي وىو المراد  - تعريف التورية:
 وجود قرينو تشير إلي أن المراد ىو البعيد .  شرط التورية :

الكالم متعة ورونقا وتقتضي في استخراجها ذكاء وحنكة وتتطلب اتقانا ودقة  وقد كثرت على ألسنة الشعراء  قيمة التورية البالغية :تكسب
 وبخاصة شعراء العصر العباسي .

 مثل : * أقول وقد شنوا إلي الحرب غارًة         دعوني فإني آُكُل العيش باُلْجبن
 (  ما  أقسام التورٌة ؟ مثل لما تقول .ٕ

 وىي ما ذكر معها ما يالئم المعني القريب .  شحة :تورية مر  – 1
 * كأن كانُون أىدي من مالبسو           ِلَشْهر َتُموَز أنواعاً من الُحَللِ 

 * أو الغزالَة ِمْن ُطوِل المدى َخَرَفْت        َفما تُ َفرَّق بين الَجْدِي والَحَملِ 
 لمعني القريب سواء ذكر ما يالئم البعيد أم ال وىي التي لم يذكر معها ما يالئم ا تورية مجردة : – 2
ْونَا *   إذا رأيت قوافيها وطََلعتُو           فقد رََأْت مقلتاك الَبْحَر والن َّ

 :أيبو انؼجبسح اخلبطئخ  {  x }أيبو انؼجبسح انصحيحخ وػاليخ  { √ }أشش ثؼاليخ  ( 2س
 {                                        √  }   واآلخر بعٌٌد خفً وهو المراد . مرادلفظ له معنٌان أحدهما قرٌب ظاهر ولكنه غٌر التورٌة  (ٔ
 {                                                             √   } مع التورٌة من قرٌنة تشٌر إلى أن المراد هو المعنى البعٌد    .                            دالب(  ٕ
 {                                                     x }                                    . لبعٌدوهً ما ذكر معها ما ٌالئم المعنً امرشحة : التورٌة ال (ٖ

                                                            {√   }                  (التورٌة فن من فنون البدٌع التً تعتمد على المخاتلة .                         ٗ
 {√  التورٌة عمود من أعمدة المحسنات البدٌعٌة .                                                       }(ٙ
 {                                √  التورٌة تحتاج لفطنة فً إدراكها والوقوف على المراد منها .                                     }(7
 {√  }                                              ( التورٌة وردت فً الشعر أكثر من القرآن والسنة .  8
 {                          √  }        .                                                 ( التورٌة وردت بكثرة فً الشعر العباسً  9

 ( يثم دلب يأري يٍ ثهيغ انمىل  .3س
 * قالت : قفوا واستمعوا ما جرى           قد ىام عمي الشيخ في خالي( تورٌة مرشحة. ٔ

 * َأَري الُعْقَد في َشْعرِِه محكماً        يُريْنَنا الصََّحاَح من الجوىر ( تورٌة مجردة .ٕ

 خ رىسيخ حذد يىطُهب ثى  ثني ادلؼىن انمشيت وادلؼىن انجؼيذ وَىع انزىسيخ يغ ركش انسجت  .( يف األثيبد انزبني4س 
 َىع انزىسيخ  ادلؼىن انجؼيذ   ادلؼىن انمشيت  انزىسيخ   ادلثبل

أقول وقد شنوا إلً الحرب غارًة         
 دعونً فإنً آُكلُ العٌش بالُْجبن

الطعام المصنوع من  الجبن
 اللبن

ألنه ذكر ما  مرشحة الخوف
ٌالئم المعنى القرٌب وهو 

 أكل العٌش

ٌْه سائلٌ           وســال ُعَذاٌر فـوق َخدَّ
 علً ُمهجتً فلٌتق هللا سائلهُ 

اسم فاعل من سأل ٌسأل من  اسم فاعل من سال ٌسٌل " سائلُه "            
 السؤال

ألنه ذكر ما  مرشحة
" ٌالئم المعنى القرٌب   
 فوق خدٌه "      

قام الحماُم لَُه خطٌباً بالهنا          
 وجري الغدٌُر َفَخرَّ بٌن ٌدٌه

 

جرٌان الماء وإحداث  " َخرَّ "
 صوت له ٌسمً الخرٌر

ألنه ذكر ما  مرشحة سقط ()
 ٌالئم المعنى القرٌب 

 وهو " َجَري "                 

* كأن كاُنون أهدي من مالبسه           
 لَِشْهر َتُموَز أنواعاً من الُحلَلِ 

* أو الغزالَة ِمْن ُطوِل المدى َخَرَفْت        
ق بٌن الَجْديِ والَحَملِ   َفما ُتَفرَّ

 

ألنه ذكر ما  مرشحة الشمس الحٌوان المعروف " الغزالة "
" ٌالئم المعنى القرٌب   
 الجدي والحمل "

الحظ أنه فً كلمة الجدي 
        والحمل تورٌة أٌضا 
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 ادلجبنغخ
 أخت ػًب يهي يغ انزًثيم  0س
  (  ما المبالغة عند البالغٌٌن  ؟ وضح بالمثالٔ

أو مستبعدا دفعا لتوىم أن ىذا الوصف غير متناه في الشدة أو  ىي أن يدعي األديُب لوصف ما بلوَغو في الضعف أو القوة حداً مستحيالً 
 * َوُنْكرُِم جارتنا ما داَم فينا           َونُ ْتِبُعُو الَكَراَمَة َحْيُث َماالَ  مثل :  الضعف .

  (  ما المراد باألمر المستحٌل واألمر المستبعد  ؟ٕ

 قوع .المراد باألمر المستحيل : الذي ال يمكن حدوثو مطلقا على يد البشر العاديين . والمراد باألمر المستبعد : األمر النادر القليل الو 
  (  ما الغرض من المبالغة   ؟ٖ

 دفع توىم أنو غير متناٍه في الشدة أو الضعف .
 ( للمبالغة ثالثة أنواع اذكرها.ٗ

 َسلُ ْح بماٍء فَ يُ غْ التبليغ : إذا كان الوصف ممكناً عقاًل وعادًة , ولكنو  نادر  . مثل : * فَ َعاَدي َعداًء بين ثَ ْوٍر ونعجٍة    َدَاركاً فلم يُ ْنصَ  – 1
 َة َحْيُث َماالَ اإلغراق : إذا كان الوصف ممكناً عقالً غير ممكن عادًة . مثل : * َوُنْكرُِم جارتنا ما داَم فينا           َونُ ْتِبُعُو الَكَرامَ  – 2
 )) يكاُد زيتها يضيء ولو لم تمسسُو ناٌر (( تعالى ولو ق من ذلك*           الغلو : إذا كان الوصف غير ممكن عقالً وال عادةً  – 3
 . ٌنقسم الغلو إلى قسمٌن فما هما ؟ عرف كل قسم ثم مثل لكل قسم بمثال  (ٙ

 مثل : فلوال الريح ُأسمع من بحجر       صليل البيض تُقرع بالذكور الغلو المقبول : ىو الذي يذكر فيو ما يقربو إلى الصحة –أ 
 * وأخفت أىل الشرك حتى إنو     لتخافك النطف التي لم ُتْخَلقِ  مثل :  لذي ال يذكر فيو ما يقربو إلى الصحةالغلو غير المقبول : ىو ا

 ( متى ٌكون الغلو مقبوال ؟وضح ذلك مع التمثٌل .7

  (لوال –لو  –مثل  ) يكاد : قربو إلي الصحةت بعض األلفاظ التي إذا دخل عليو  – 1 يكون الغلو مقبوال في ثالث حاالت:
 ويكاُد يخرُج ُسْرَعًة عن ِظلِِّو          لو كان يَ ْرَغُب في ِفراِق َرفيق : من ذلك*

 إذا تضمن نوعاً حسناً من التخيل : * عقدت َسنابكها عليها عثيراً      لو تبتغي عنقاً عليو ألمكنا – 2
رب  – 3  غداً إن ذا من العجبأن يخرج مخرج الهزل : * أْسَكُر باألمس إن عزمُت علي        الشُّ

 {   أيبو انؼجبسح اخلبطئخ يغ انزؼهيم فيًب يأري :  x {   أيبو انؼجبسح انصحيحخ وػاليخ     } √ أشش ثؼاليخ   }: 1س 
 {    x  انًثانغح يٍ انًذغُاخ انهفظٛح ٔانًؼُٕٚح   .                                               } -1

 {       √  ٔاعغ ٔنكُٓا ُْا نٓا يؼُٗ يذذد  .                                   }انًثانغح نٓا يفٕٓو  -2

 √{          انًثانغح يٍ أػًذج ػهى انًؼاَٙ ٔانثٛاٌ ٔانثذٚغ    .                                       } -3

 {  √  }                انرثهٛغ ْٕ يا كاٌ انٕصف انًذػٗ فّٛ يًكُا ػمال ٔػادج    .            -4

 {   x انغهٕ ْٕ يا كاٌ انٕصف انًذػٗ فّٛ يًكُا ػمال ال ػادج .                               } -5

 {    x اإلغشاق ْٕ يا كاٌ انٕصف انًذػٗ فّٛ غٛش يًكٍ ػمال غٛش يًكٍ ػادج .        }  -6

 {  x م  .                              }ٚكٌٕ انغهٕ يمثٕال إرا نى ٚرضًٍ َٕػا يٍ دغٍ انرخٛٛ -7

 { √  }                                  ٚكٌٕ انغهٕ يمثٕال إرا دخم ػهّٛ يا ٚمشتّ يٍ انصذح . -8

  -: أخت ػٍ األسئهخ اآلريخ   :  2 س 
 ( تانغ فٙ ٔصف ػطش انًذثٕتح تغهٕ غٛش يمثٕل   .1

 والماء أنت إذا اغتسلت الغاسلالطِّيُب أنت إذا أصابك طيُبُو         
 ( تانغ تغهٕ يمثٕل  فٙ ٔصف انغثاس انز٘ ذذذثّ دٕافش انخٕٛل فٙ انًؼشكح   .2

 * عقدت َسنابكها عليها عثيراً      لو تبتغي عنقاً عليو ألمكنا
 ( تانغ تًثانغح يٍ َٕع اإلغشاق فٙ ٔصف إكشاو انضٛف   .3

 َونُ ْتِبُعُو الَكَراَمَة َحْيُث َماالَ   َوُنْكرُِم جارتنا ما داَم فينا         
 ( تانغ تًثانغح يٍ َٕع انرثهٛغ فٙ ٔصف لٕج انفشط ٔعشػرّ .4

 ويكاُد يخرُج ُسْرَعًة عن ِظلِِّو          لو كان يَ ْرَغُب في ِفراِق رَفيق( 
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 : وضح ادلجبنغخ فيًب يأري وثني َىػهب  .3س
 َىػهب انزىضيح  ادلثبل

َعداًء بٌن َثْوٍر ونعجٍة         َفَعاَدي ( ٔ
ٌُْغَسلُ  ٌُْنَصْح بماٍء َف  َداَركاً فلم 

جرى بٌن صٌدٌن وصرع فٌدعً  أن فرسه بلغ من القوة حداً كبٌراً , 
 أحدهما تلو اآلخر فً طلق واحد . ولم ٌصبه وسخ العرق 

 

)تبلٌغ( الوصف  المدعى 
 ممكناعقال وعادة 

, وأهلها         ( تنورتها من أذرعاتٗ
 بٌثرب أدنى دارها نظر عال

بالغ الشاعر فقال أنه رأى نار محبوبته وهو فً أذرعات بالشام وهً 
 فً ٌثرب فً الحجاز

 
 

اإلغراق : إذا كان 
الوصف ممكناً عقالً غٌر 

 ممكن عادةً 

وأخفت أهل الشرك حتى إنه           (   ٘ٔ
 لتخافك النطف التً لم ُتْخلَقِ 

عر لممدوحه صفات األلوهٌة الحقة التً ال تكون إال هلل أعطى الشا
 سبحانه وتعالى , وهذا غلو وصل إلى حد الكفر باهلل .

 

غلو غٌر  مقبول لدخول 
 لفظ ٌكاد

عقدت َسنابكها علٌها عثٌراً      ( ( ٔ
 لو تبتغً عنقاً علٌه ألمكنا

, وهذا ٌدعً أن الخٌول أحدثت غباراً كثٌفاً من الممكن أن تسٌر علٌه 
 .أمر غٌر مقبول عقالً وعادًة 

 

غلو مقبول  ألنه تضمن 
 نوعا حسنا من التخٌٌل 

 رأكيذ ادلذح مبب يشجه انزو وػكسه
 أخت ػًب يهي يغ انزًثيم  0س
  (  ما المراد بتأكٌد المدح بما ٌشبه الذم ؟ وضح بالمثالٔ

 من خاللها في أول األمر أنها ذم , فإذا ىي تأكيد للمدح .وىو أن يمدح الشاعر أو المتكلم ثم يأتي بعبارة يتوىم السامع 
 مثلوال تقع العين على  *وليس بو عيب سوى أنو 

 (  ما أنواع تأكٌد المدح بما ٌشبه الذم الذي ٌأتً علٌها فً الكالم ؟وضح بالمثال  . ٕ

 ة صفة مدح بتقدير دخولها فيو :فياألول : أن يستثني من صفة ذم من
 فيهم غير أن سيوفهم           بهن فلوٌل من قراع الكتائب* وال عيب 

 صفة مدح ثم يستثني منها صفة مدح أخرى . مثل :  لشيء الثاني : أن يثبت
 ( : " أنا أفصح العرب بيد أني من قريش " .* قال )

 ( ما سر الجمال فً تأكٌد المدح بما ٌشبه الذم ؟ٖ

 أنو كدعوى الشيء ببينة  -1
 في االستثناء أن يكون متصال فإذا نطق المتكلم بإال أو إحدى أخواتها توىمأن األصل  -2

 السامع قبل أن ينطق بما بعدىا أن ما يأتي بعدىا ُمْخَرٌج مما قبلها فيكون شيء من صفة الذم
 ثابتا , فإذا أتت بعدىا صفة مدح على خالف التوقع تأكد المدح   

 دح؟ وما أنواعه وضح بالمثال  ؟ (  ما المراد بتأكٌد الذم بما ٌشبه المٗ

 أن يذم الشاعر أو المتكلم , ثم يأتي بعبارة يتوىم منها السامع في بادئ األمر أنو سيمدح , فإذا بو يؤكد علي الذم .
 وينقسم إلي قسمين :  -- 

 يتصدق بما يسرق{}فالن ال خير فيو إال أنو األول : أن يستثني من صفة مدح منفية صفة ذم بتقدير دخولها فيو . 
 فالن حسود إال أنو نمام . مثل : يثبت لشيء صفة ذم ثم يؤتى بعدىا بأداة استثناء تليها صفة ذم أخرى الثاني : أن 

 ( ضغ خطب حتذ اإلخبثخ ادلُبسجخ فيًب يأري:1س
 * ُتْعدُّ ذنوبً عند قوٍم كثٌرةٌ        وال ذنب إال الُعال والفضائِلُ -ٔ

 براعة استهالل (  -  لمدح بما ٌشبه الذملتأكٌد  -مدح  بما ٌشبه الذم للتأكٌد  فً البٌت ) 
 * ُوُجوهٌ كأزهار الرٌاض نضارًة          ولكنها ٌوم الهٌاج ُصُخورٌ  -ٕ

 براعة استهالل (  - لمدح بما ٌشبه الذملتأكٌد  -مدح  بما ٌشبه الذم للتأكٌد  فً البٌت ) 
ُهْوُن علٌه الَهَوانُ    * لئٌُم الطباع سوي أنه         -ٖ ٌَ  جباٌن 

 براعة استهالل (  - لمدح بما ٌشبه الذملتأكٌد  -  مدحبما ٌشبه الذم للتأكٌد  فً البٌت ) 
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ٌَُجاَرى -ٗ  *  خال من الفضل غٌر أنً            أراهُ فً الُحمق ال 
 براعة استهالل (  - لمدح بما ٌشبه الذملتأكٌد   -  مدحبما ٌشبه الذم للتأكٌد  فً البٌت ) 

 {   أيبو انؼجبسح اخلبطئخ يغ انزؼهيم فيًب يأري :  x {   أيبو انؼجبسح انصحيحخ وػاليخ     } √ أشش ثؼاليخ   }: 2س 
 √{    ذأكٛذ انًذح تًا ٚشثّ انزو ٚمظ لذسج انشؼشاء ػهٗ االتركاس .                                                          } -1

 {       x ذأكٛذ انًذح تًا ٚشثّ انزو نى ٚشد فٙ انمشآٌ انكشٚى  .                                                                   } -2

 {        x ذأكٛذ انذو تًا ٚشثّ انًذح نّ صٕسج ٔادذج .                                                                              } -3

 {                       x.                }     أٌ ٚغرثُٙ يٍ صفح يذح يُفٛح صفح رو ترمذٚش دخٕنٓا فّٛيٍ صٕس انًذح تًا ٚشثّ انزو  -4

                 √{           .                   } ح صفح يذح ترمذٚش دخٕنٓا فّٛفٛأٌ ٚغرثُٙ يٍ صفح رو يُيٍ صٕس انًذح تًا ٚشثّ انزو  -5

 √{  ٚثثد نشٙء صفح رو ثى ٚؤذٗ تؼذْا تأداج اعرثُاء ذهٛٓا صفح رو أخشٖ }أٌ يٍ صٕس انزو  تًا ٚشثّ انًذح    -6

  -: أخت ػٍ األسئهخ اآلريخ   :  3 س
 ( امدح قوما نزلت فٌهم ثم  أكد المدح بما ٌشبه الذم   .ٔ

 فيهم سوى أن النزيل بهم     يسلو عن األىل واألوطان والحشم  وال عيب
 علمً ( 7ٕٔٓ( امدح كتابا قرأته ثم أكد المدح بما ٌشبه الذم    .                           ) الدور الثانً ٕ

 لم أقرأ مثلو وليس بو عيب سوى أنو 
 (7ٕٔٓ. ) الدور األول  علمً           ( ذم قوما نزلت فٌهم ثم أكد الذم بما ٌشبه المدح           ٖ

 ال  فضل للقوم إال أنهم ال يعرفون للضيف حقو 
 ( ذم شخصا ثم أكد الذم بما ٌشبه المدح  .ٗ

 فالن حسود إال أنو نمام
 ( وضح انهىٌ انجذيؼي فيًب يأري وثني َىػه .4س

 َىػه انهىٌ انجذيؼي  ادلثبل
  وال عٌب فٌهم غٌر أن سٌوفهم         ( ٔ

 بهن فلولٌ من قراع الكتائب
ة صفة مدح بتقدٌر دخولها فٌستثنً من صفة ذم منا تأكٌد المدح بما ٌشبه الذم

 فٌه

فتً َكُملَْت أخالقه غٌر أنه          ( 7
ٌُْبقًِ من المال باقٌاً   َجَواٌد فما 

 تأكٌد المدح بما ٌشبه الذم
 

 ستثنً منها صفة مدح أخرىاصفة مدح ثم  بتأث

}فالن ال خٌر فٌه إال أنه ٌتصدق ( 9
 بما ٌسرق{

 تأكٌد الذم بما ٌشبه المدح
 

ستثنً من صفة مدح منفٌة صفة ذم بتقدٌر دخولها ا
 فٌه

 تأكٌد الذم بما ٌشبه المدح ( فالن حسود إال أنه نمامٕٔ
 

 أخرى ذمستثنً منها صفة ا ذم ثمصفة  بتأث

 اجلُبس
 أخت ػًب يهي يغ انزًثيم  0س
  الجناس وما أنواعه ؟ مثل لكل نوع بمثال.(  ما ٔ

 ىو أن يتشابو اللفظان في النطق , ويختلفان في المعني , وأنواعو ىي :  :الجناس 
          *)) ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة (( ( الجناس التام : مثل  1
 ( جناس غير تام مثل : دوام الحال من المحال2
 الجناس التام ؟ ولم سمً بذلك ؟ مثل لما تقول(  ما ٕ

 :أربعة أمور اللفظان في ىو ما اتفق فيو   الجناس التام :
 ىيئاتها من حركات وسكون مع االختالف في المعني .  – 4           ترتيبها – 3               نوعها – 2               عدد الحروف – 1

 عباٌس إذا احتدم الوغى      والفضل فضل والربيع ربيع .* عباُس                        
 ألن التوافق تم في ىذه األمور األربعة كلها . وسمي تاما :

 (  للجناس التام صورتان وضحهما مع التمثٌل . ٖ

 . أو حرفين اسمين أو فعلين   -من نوع واحد  تكون الكلمتان المتجانستان أن ىو الصورة األولي :التام  المماثل   
          *)) ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة (( اسمان :                              -أ
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 فعالن :                          * قوم لو أنهم ارتاضوا لما قرضوا        أو أنهم شعروا بالنقص ما شعروا           -ب
 * قد ينزل المطر شتاء وقد ينزل المطر صيفا .            حرفان :               -ج

تكون الكلمتان المتجانستان من نوعين مختلفين , أي أن يكون أحدىما اسما واْلخر فعال , أو أحدىما  أنالصورة الثانية : المستوفي ىو 
 حرفا واْلخر فعال   

 الزمان فإنو       يحيا لدي يحيي بن عبد اهلل . ات من كرمم* وما          :  ال الجناس بين االسم والفعل مث
 * قاتل فالن على جواده فعال            :ال الجناس بين الحرف والفعلمث
 . ما الجناس غٌر التام؟ مثل لذلك بمثال   (ٗ

 الطرفان في واحٍد من أربعة أمور :  فيو ختلفىو ما ا
 ىيئاتها " – 4ترتيبها " جناس القلب "        – 3   عددىا " الناقص "       – 2نوع الحروف .      –  1

 ) الخيل معقود بنواصيها الخير (مثال : 
 ( ما الجناس الناقص ؟وضح ذلك مع التمثٌل .٘

 ىو ما اختلف فيو الطرفان في عدد الحروف بأن يكون أحدىما زائدا عن اْلخر .
 الحرف الزائد ىو الهاء الواقع وسط الكلمةجدي جهدي . مثل :
 ( الجناس الناقص المختلف فً حرف واحد له ثالثة أنواع وضح ذلك مع التمثٌل .ٙ

 مثل )* دوام الحال من المحال .(أن أحد طرفي الجناس يزيد عن اْلخر بحرف في أولو  ووىالمردوف :   -1
 (*  جدي جهديوسطو مثل )أن أحد طرفي الجناس يزيد عن اْلخر بحرف في  ووىالمكتنف :  -2
 (  * الهوى مطية الهوان . مثل )ف : وىو أن أحد طرفي الجناس يزيد عن اْلخر بحرف في آخره طرّ الم -3
 ( ما الجناس المذٌل ؟مثل 7

 (بين الجوانح ى* ِإنَّ البكاَء ىو الشفاُء    ***    من الجو ين مثل )حرفبأن أحد طرفي الجناس يزيد عن اْلخر ىو :
 اني يزيد عن األول بحرفين (  فاللفظ الث الجوانح  – ىالجو )  -
 الجناس الالحق ( مثل لكل بمثال . –( ما المراد بكل من ) الجناس المضارع 8

 " وىو ما اختلف فيو اللفظان في نوع الحروف وكان الحرفان متقاربين في المخرج وىذا االختالف إما أن يكون في أول الكلمة " المضارع
 * ليل دامس , وطريق طامس . مثل  :

 * " وىم ينهون عنو وينئون عنو " .      وإما أن يكون االختالف في وسط الكلمة مثل :
 (: ) الخيل معقود بنواصيها الخير (") ولو* ق وإما أن يكون االختالف في آخر  الكلمة مثل :

 وىو ما اختلف فيو اللفظان في نوع الحروف وكان الحرفان متباعدين في المخرج  " الالحق "
 أول الكلمة : * رب وضي غير رضي وىذا االختالف إما أن يكون  -
 )) وقال قرينو ىذا ما لدي عتيد . ألقيا في جهنم كل جبار عنيد ((  عالىت ولووسط الكلمة : * قواما ان يكون االختالف  -
 اعوا بو (( . آخر الكلمة : * )) وإذا جاءىم َأْمٌر من اأَلْمِن أو الخوف أذ  واما ان يكون  االختالف -
 ( ما الجناس المحرف ؟ وما أقسامه ؟مثل لما تقول 9

 ىو أن يختلف الطرفان في الحركات والسكنات فيترتب عليو اختالفا في المعنى . وينقسم إلي قسمين : 
 االختالف بين الُبرد والَبرد في الحركة : *  جبة الُبرد جنة الَبرد .  االختالف -1
رك: السكون و في الحركة  االختالف -  * البدعة َشَرُك الشِّ

 ( ما جناس القلب ؟ وما صوره ؟مثل لما تقول ٓٔ
 ترتٌب الحروف . ٌختلف الطرفان فً: هو أن جناس القلب

 وىو أن يختلف الطرفان في ترتيب حروفهما جميعاً . " حسامو فتح ألوليائو , حتف ألعدائو " الصورة األولي : " قلب الكل "  : ولو صورتان
 * اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا  مثل : بعض الحروف وىو أن يختلف الطرفان في ترتيب الصورة الثانية : " قلب البعض " 
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 ( ما سر جمال الجناس ؟ٔٔ
  جمٌالً فً النفسٌجعل للمعنى أثرا  -ٖفٌه إٌقاع صوتً لذٌذ ٌجلب إنصات السامع   -ٕحسن اإلفادة مع أن الصورة صورة اإلعادة  -ٔ

 ( متى ٌتحقق الغرض من الجناس ؟ ٕٔ
أجهد الشاعر نفسه فً إٌجاده أحدث إذا تتحقق المتعة للنفس من الجناس إذا جاء عفو الخاطر , وسمح به الطبع من غٌر تكلٍف . أما 

 .تعقٌداً فً لفظه وشعره 

 انسؤال انثبَي: أكًم انفشاغبد مبب هى يطهىة لشيٍ كم ػجبسح :
 ( انخٛم يؼمٕد فٙ َٕاصٛٓا ..............................) انخٛش (.................................) جُاط َالص يضاسع ( 1

 ( أدًذ هللا أٌ سصلُٙ تًٕنٕد ..........................  )أدًذ(........................................ ) جُاط ذاو يغرٕفٙ ( 2

  أخٙ تًٕنٕد عًاِ  .........................)أكشو(......................................... ) جُاط ذاو يغرٕفٙ ( ( أكشو  هللا3

 ( كاٌ جذ٘ ٚشٔ٘ نُا لصح دٍٛ كاٌ .....)ٚشٔ٘(......... انضسع                                ) جُاط ذاو يغرٕفٙ ( 4

 (............. انًشٚض                                                 ) جُاط ذاو يًاثم ( ( ػذخ إنٗ انثٛد تؼذ أٌ ....)ػذخ5

 {   أيبو انؼجبسح اخلبطئخ يغ انزؼهيم فيًب يأري :  x {   أيبو انؼجبسح انصحيحخ وػاليخ     } √ أشش ثؼاليخ   }: 2س 
 {  xانجُاط َٕع ٔادذ فمظ .                                                                                                  }  -1

 {  √  أدغٍ انجُاط يا جاء يٍ غٛش ذكهف  .                                                                               }  -2

 {  x انجُاط انراو انًغرٕفٙ ٚكٌٕ تٍٛ فؼهٍٛ  .                                                                            } -3

 { x  انجُاط انراو نى ٚشد فٙ انمشآٌ ٔانغُح  .                                                                             } -4

 { √  ط انُالص نّ صٕس كثٛشج دغة َٕع اخرالف انذشٔف .                                                    }انجُا -5

 { √  انجُاط انًطشف يٍ إَٔاع انجُاط انُالص .                                                                      } -6

 { x ط فّٛ يضاسػا .                                                             }انجُاط انًضاسع يا كاٌ فؼم انجُا -7

 اسزخشج اجلُبس وثني َىػه فيًب يأري :  :3س
 َىػه اجلُبس ادلثبل

)) وٌوم تقوم الساعة ٌقسم (  ٔ
          المجرمون ما لبثوا غٌر ساعة (( 

 جناس تام مماثل بٌن اسمٌن ساعة  -الساعة   

ات من كرم الزمان فإنه       موما ( ٕ
 ٌحٌا لدي ٌحًٌ بن عبد هللا

 : اسم شخص ٌحًٌ,    : فعل ٌحٌا 
 
 

 جناس تام مستوفً بٌن فعل واسم

( )) والتفت الساق بالساق . إلى ٖ
 ربك ٌومئذ المساق ((

 المساق -الساق
 
 

 ٌزٌد الجناس طرفً أحد جناس غٌر تام ناقص مردوف
 فً أوله بحرف اآلخر عن

 (  دوام الحال من المحال ٗ
 

 ٌزٌد الجناس طرفً أحد جناس غٌر تام ناقص مردوف المحال  –الحال 
 فً أوله بحرف اآلخر عن

 ة        مضلّ  قفرٍ  العٌرِ  كجوفِ  وخرقٍ ( ٘
انِ  ساهمِ  سامٍ بِ  تُ عْ قطَ ََ      الوجه ُحسَّ

 ساهم -سام
 
 

أحد طرفً الجناس ٌزٌد جناس غٌر تام ناقص مكتنف 
 وسطهعن اآلخر بحرف فً 

  الهوى مطٌة الهوان( ٙ
 الهوان –الهوى 

أحد طرفً الجناس ٌزٌد  جناس غٌر تام ناقص مطرف
 عن اآلخر بحرف فً آخره

 إِنَّ البكاَء هو الشفاُء    ( 7
 بٌن الجوانح ىمن الجو          

طرفً الجناس ٌزٌد عن  جناس غٌر تام ناقص مزٌل الجوانح –الجوى 
 ٌنحرفباآلخر 

 جناس غٌر تام )مضارع( الحرفان متقاربٌن فً المخرج طامس –دامس  لٌل دامس , وطرٌق طامس .( 8

 رضً –وضً    رب وضً غٌر رضً  . (9
 

 جناس غٌر تام )الحق( الحرفان متباعدان فً المخرج

   جبة الُبرد جنة الَبرد . (ٓٔ
 البرد –البرد 

 ةختلف الطرفان فً الحركا غٌر تام )محرف(جناس 

حسامه فتح ألولٌائه , حتف (ٔٔ
 ألعدائه 

 
 حتف –فتح 

حروف الختلف الطرفان فً ترتٌب ا جناس غٌر تام )قلب(
 جمٌعاً 

(وغدت بطون منى منى من سٌبه     ٕٔ
 وغدا حرا منه ظهور حراء

 منى( -)منى
 حراء( -)حرا

 جناس غٌر تام محرف
 مطرفجناس غٌر تام 

 


