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╝ 

E 

 بعده، والّصالةالحمد هلل، 
ّ
 والّسالم على من ال نبي

 وبعد: 

ة وخاّص  ،فال يخفى ما للبالغة من أهّمية بالغة يف دراسة العلوم الّشرعّية

القرآن الكريم والحديث الّشريف للوقوف على الّصور البيانّية لآليات القرآنّية 

 لدى طالب ا ،واألحاديث النّبوّية
ّ
 .لعلمباإلضافة إلى تكوين الّذوق األدبي

يدرس الّطالب أهّم الموضوعات  (البالغة الـُميّسرة) :ويف هذا الكتاب

ة بعيًدا عن بطريقة سهلة ُمبّسط (البديع ،المعاين ،البيان)البالغّية بفنوهنا الّثالثة 

كما يمتاز الكتاب بكثرة األمثلة والّشواهد  ،الّتقسيمات الفرعّية المتشّعبة

 
ّ
يف هناية  مع الّتدريبات الّتطبيقّية ،الّتوضيحّية من القرآن والحديث والّشعر العربي

 كّل درس.

 ،،،واهلل من وراء القصد
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 ل ــْدَخــَم
 :تعريف البالغة 

نى ووفائه بالمع ،مع مناسبته للمقام ،العلم اّلذي ُتعرف به فصاحة الكالم

 .المراد مع جمال األسلوب

أو بتعبير آخر هي: تأدية المعنى الجليل واضًحا بعبارة صحيحة فصيحة لها 

 .يف النفس أثر خاّلب مع مالءمته للمقام واألشخاص المخاَطبين

 :مكانتها وتدوينها 

 ؛كريمعلوم القرآن ال وتعّد من ،وللبالغة منزلة رفيعة بين علوم اللغة العربية

ها مهّمة كما أن معرفت ،ألّنه يشرتط لمن يتصّدى لتفسيره أن يكون عالًما بالبالغة

 .لعلمي العقيدة وأصول الفقه

اهلل  ثم أّلف عبد ،«مجاز القرآن»َمن دّون علم البالغة أبو عبيدة يف كتابه  ومن أّول

و  «أسرار البالغة»حتى جاء عبد القاهر الجرجاينّ فألف  «البديع»بن المعتز كتاب 

هناية اإليجاز يف دراية »ثم لّخصهما فخر الدين الّرازي يف كتابه  ،«دالئل اإلعجاز»

عت وهكذا تتاب «مفتاح العلوم»ثم أتى بعده أبو يعقوب الّسكاكي فأّلف  ،«اإلعجاز

 .ديعهي: البيان والمعاين والبوضع البالغة على ثالثة علوم  المصنّفات حتى استقرّ 

  :فوائد دراسة البالغة 
 .تعين على معرفة معاين وأسرار القرآن الكريم ووجوه إعجازه .1

 .ُتنّمي القدرة على تمييز الكالم الحسن من الّرديء .2

5 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

6  

 .تعين على كيفية اختيار الكالم المناسب للموقف المناسب .3

كي يحتذى حذوه  الوقوف على أسرار البالغة يف منثور العرب ومنظومه .4

وال سبيل إلى امتالك البالغة إاّل بمداومة النّظر يف كتاب  ،وينسج على منواله

 .(1)واالّطالع على روائع كالم العرب شعرا ونثرا ☺ اهلل وأحاديث رسوله

  الَفصاحة والبالغة
 .وتطلق على الكلمة والكالم والمتكّلم

 :فصاحة الكلمة 

 :الّتاليةوتعني سالمتها من العيوب 

 تنافر الحروف: .0

اسم  «ُهْعُخع»مثل:  ،وهو ثقل الكلمة وصعوبة نطقها لعدم تالؤم حروفها

 .أي مرتفعات «ُمْسَتْشِزرات»و  ،نبات

 الغرابة:  .9

عاق بُ »مثل:  ،وهي: خفاء معنى الكلمة على كثير من النّاس لقّلة استعمالها

 .أي اجتمعتم «َتَكْأَكْأُتمْ »و ،للمرأة العجوز «َجْحَمِرش»و ،«للّسحابة الممطرة»

 مخالفة قواعد الّلغة: .1

 مثل قول الّشاعر:  ،وهي مجيء الكلمة على خالف قواعد علم الّصرف

 
ّ
لالحححححمححُد هلل الححعححلححي لححَ  األَجححْ

 

ل  رد الححقححديححم األَو   الححواحححد الححفححَ
 

 .ألّن القياس األجّل باإلدغام

                                     

  ( البالغة والنّقد، مقّرر الّصف الّثاين الّثانوي، ط. وزارة الّتعليم الّسعودّية(1
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:فصاحة الكالم 

من العيوب الّتالية:  -فصاحة كلماته  بعد -وتعني سالمته 

 : تنافر الكلمات .0

بسبب تجاور بعض الكلمات اّلتي يكثر فيها  النطق بالعبارةوهو صعوبة 

 :مثل، تكرار بعض الحروف

رِ  فحححْ رب بحححمحححكحححان قحححَ حُ ححححَ رُ ولححيححس   وقحححَ بححْ ْرب قححَ ر حححَ بححْ رَب قححَ قححُ

 ضعف الّتأليف: .9

كرجوع الّضمير إلى متأّخر  ،وهو مخالفة الكالم للمشهور من قواعد الّلغة

 .يقصد: إّن زيًدا ضرَبه غالُمه ،مثل: ضرَب غالُمه زيًدا ،لفًظا ورتبة

◙ومنه: قول حسان 

لّدهَر واحًدا مجُده الّدهَر ُمْطِعمامن النّاس أبقى   ولو أن  مجًدا أخلَد ا

ورتبة ألّنه  ،فضمير )مجده( راجع إلى )مطعم( وهو متأخر لفًظا كما ترى

 .فالبيت غير فصيح ،مفعول به

 الّتعقيد الّلفظّي:  .1

وهو سوء ترتيب الكلمات كتقديم بعضها أو تأخيرها ّمما يؤّدي إلى خفاء 

واألصل: ما قرأ محمٌد  ،مثل: ما قرأ إاّل واحًدا محمٌد مع كتاًبا أخيه ،المعنى المراد

 .مع أخيه إاّل كتاًبا واحًدا
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 الّتعقيد المعنوّي: .7

 مّما يؤّدي إلى التباس األمر 
ّ
وهو إساءة استعمال الكلمة يف غير معناها الحقيقي

نتَه نََشَر الحاكُم ألِس كأن ُيقال:  ،مثل استعمال كلمة الّلسان يف الجاسوس ،على الّسامع

 .الجواسيساأللسنة ال ُيعبّر هبا عن  ألنّ  ؛بدل ألسنتَه ،والّصواب: عيونَه ،يف المدينة

 :فصاحة املتكّلم 

 .وتعنى قدرته على الّتعبير عن أّي معنى بكالم فصيح

 وهي نوعان: 

 .يمّن اهلل هبا على من يشاء فيجعله شديد الحّجة واإلقناع أ/ غريزة:

وذلك بالّتمرين على الخطاب والّتدريب على الفصاحة ودراسة  مكتسبة:ب/ 

 .فنون العربّية

  :وأّما البالغة 

 ،والكالم البليغ هو اّلذي يكون مالئًما للمقام ،فتقُع وصًفا للكالم والمتكّلم

 .وتكون كلماته كّلها فصيحة

نّه لم وإذا كان الكالم فصيًحا خالًيا من عيوب فصاحة الكلمة والكالم لك

 .يكن مناسًبا للمقام لم يكن بليًغا

 ومن ذلك قول جرير يمدح عبد الملك بن مروان: 

 غيُر صحححححاح َأَتصحححححو أم ُفؤاُدكَ 
 

َك بححالّرواِح   حبححُ ةَ َهم  صححححَ يححّ
 َعشححححِ

 

 .فقال له عبد الملك: بل فؤاُدك أنَت!

 .وليس كل  كالم فصيح بليًغا ،فكّل كالم بليغ فصيٌح 
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 :تدريبات 
 العيوب اّلتي أخّلت بفصاحة الكلمة والكالم فيما يلي:أ/بّين 

 .إّنه َبرٌد ُيَقْضِقُض األعضاء .1

ْم ما لكم َتَكْأَكْأتُ »سقط نحويٌّ عن راحلته، فتجّمع النّاس حوله، فصاح فيهم:  .2

 كَتَكْأُكئُِكْم على ذي ِجن ة اْفَرْنَقعوا عنّي
 
  «علي

 
أي: ما لكم اجتمعتم علي

قوا عنّياجتماَعكم على مجنو  ! ن؟ َتَفر 

َدة .3 ئحححاٌم َزهحححَ لحححِ  لحححَ
 
 إن بحححنحححي

 

 يف صحححححدورهم من َمْوَدَدة 
َ
 ما لي

 

كا .4 ّناس إال ُمَمل  ُله يف ال ما مث  و
 

ه  قحححاربحححُ ٌّ أبحححوه يحححُ
ه ححححي  أبحححو أمححح 

 

نا .5 جارَت نِت  ما ك نا إذا   وما علي
 

ارُ    أاّل يححححجححححاوَرنححححا إالِك َديحححح 
 

 ب/َبّين ما أخلَّ ببالغة الكالم فيما يلي: 

 مدحْت ليلى األْخيلِي ُة الَحّجاج بقولها:  .1

ا مريضحححةً  اُج أرضحححً  إذا َهَبَط الَحج 
 

ِئهححا َفشححححفححاهححا  ع أقصححححى دا ب  َت  َت
 

 شفاها من الّداء الُعضال اّلذي هبا
 

لقنححاَة سححححقححاهححا إذا غالمٌ    هز  ا
 

 .همام :بل قولي ،فقال لها الحّجاج: ال تقولي غالم

 :دخل أبو الن جم على هشام بن عبد الملك وأنشده .2

ل ا َتْفعححَ فراُء قححد كححادْت ولمححّ  صححححَ
 

هححا  ن  ْحَولِ  يف كححأ يُن األَ َع ْفِق   األُ
 

 .وكان هشام أحول فأمر بحبسه
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 انـيـبـم الـلـع
 مختلفةهو العلم اّلذي ُيعب ر فيه عن المعنى الواحد بطرق : تعريفه. 

ل وذلك مث ،الكناية ،المجاز المرسل ،االستعارة ،وهذه الط رق هي: الّتشبيه

 وصِف رجل كريم بأّنه: 

 .«أسلوب مباشر»..جواد كريم .أ/

 .«تشبيه»..كالبحر .ب/

 .«استعارة»..حاتم الّطائي .ج/

 .«مجاز مرسل»..كثير األيادي على محّبيه .د/

 .«كناية»..داره مأهولة عامرة .هح/

 .فالمعنى واحد وهو الوصف بالكرم لكن تعّددت الّطرق الموصلة إليه

 التَّشبيه  
  :مشاركة أمر ألمر يف صفة أو أكثر بإحدى أدوات الت شبيهتعريفه. 

 :أركانه 
 الـُمَشبَّه. .1

 وهما طرفا الّتشبيه. .المشبَّه به .2

َبه  .3  .وهو الّصفة المشرتكة بين الّطرفين .وجه الشَّ

 .ملفوظة أو ملحوظة .أداة التَّشبيه .4

 ،ِشبه ،ُمماثِل ،أو اسًما نحو: مِثل ،وقد تكون أداة الّتشبيه حرًفا كالكاف وَكَأن  

 .ُيضاهي ،ُيماثل ،أو فعاًل نحو: ُيشبِه ،نظير

11 
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ه: مثال ما اجتمعت في ،وقد ُيحذف بعضها ،وقد تجتمع أركان الّتشبيه كّلها

 ،والهداية وجه الّشبه ،لنور مشّبه بهوا ،فالعلم مشّبه ،العلُم كالنّور يف الهداية

 .والكاف أداة

 :أقسام طريف الّتشبيه باعتبار احلّس والعقل 

 .(1) مثل: محمد كالقمر يف الّضياء حسّيان: .1

 .الجهل كالموت ،مثل: العلم كالحياة عقلّيان: .2

 .مثل: جليس الّسوء كالموت المشّبه حّسّي والمشّبه به عقلّي: .3

 .مثل: العلم كالنّور به حّسّي:المشّبه عقلّي والمشّبه  .4

 :أقسام طريف التشبيه باعتبار اإلفراد والرتكيب 

 مثل: (2)مفردان:  .1

ب  َعَلى  والن فُس َكالّطفِل إِْن ُتهِمْله ُشحححَ
 

اع َوإِْن َتْفطِْمُه َينَفطِمِ    ُحب  الّرضححَ
 

 مثل: مرّكبان: .2

ْوُم َوَراَءهُ  جححُ اًل والححنحح  يححْ هححَ  كححأن  سحححححُ
 

الة    ُفْوُف صحححَ  َقاَم فِيهَا إَِماُمها صحححُ
 

 كقول الخنساء:  :المشّبه مفرد والمشّبه به مرّكب .3

هِ  داُة بححِ لهححُ َتم  ا أ َلتححَ خرًا   َوإِن  صحححححَ
 

مٌ   لححَ ُه عححَ َأنحح  ِه نححارُ  يف كححَ   َرأسححححححِ
 

: مثل: األرض يف الّربيع وقد اْزدانْت بكّل هبيج المشّبه مرّكب والمشّبه به مفرد .4

 .كأّنها الّليلة القمراء

                                     

 .( المراد بالحّسي: ما ُيْدَرك بإِْحدى الَحواّس الَخْمس(1

 ( والمفرد يف البالغة ضّد المركب، فيدخل فيه المثنّى والجمع.(2
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 :أقسام طريف الّتشبيه باعتبارها تعّددهما 
 تشبيه ملفوف: .1

وهو ما ُجمع كّل طرف منهما مع مثله كجمع المشّبه مع المشّبه والمشّبه به 

: هنٌد وسعاُد مثل ،ثّم بالمشّبهات هبا ثانية ،ويؤتى بالمشب هات أّواًل  ،مع المشّبه به

 .كالّشمس والقمر

 تشبيه مفروق: .2

 .مثل: هنٌد كالّشمس وسعاد كالقمر ،ما ُشبّه به على التّواليوهو جمع كل مشبّه مع 

 ومنه قول الشاعر:

 نير وأطراُف األُكّف َعنَم  النّشُر مسٌك والوجوُه َدنا

 تشبيه التسوية: .3

د المشبّه ويبقى المشبّه به مفرًدا   ومثله: ،مثل: هنٌد وسعاد كالّشمس ،وهو أن يتعد 

دُب الحححححححبحححيحححب وححححالحححي  صححححححُ
 

يححححالححححيكححححالهححححمححححا    كححححالححححلحححح 
 

فححححححاء غححححححُره يف صحححححححححَ  وثححححححَ
 

آللحححححي  عحححححي كحححححالححححح   وأدمحححححُ
 

 تشبيه الجمع: .4

مثل: هنٌد كالّشمِس يف الّضياء والغزاِل  ،وهو أن يتعّدد المشّبه به دون المشّبه

 .يف الجمال

 :أقسام الّتشبيه باعتبار وجه الّشبه 

 .وينقسم الّتشبيه باعتبار إفراد وجه الّشبه وتعّدده إلى قسمين

: وجهه مثل ،وهو ما كان فيه كلٌّ من طريف التّشبيه ووجه الّشبه لفًظا مفرًدا مفرد: .1

 [42هود:] [ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]وقوله تعالى:  ،كالبدر يف الّضياء
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وهو تشبيه صورة بصورة بحيث يكون وجه الشّبه فيه صورة منتَزَعة  تمثيلّي: .2

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]كقوله تعالى:  ،من أشياء متعّددة

 .[261البقرة:] [ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 .فوجه الّشبه: صورة دفع القليل والحصول من وراء ذلك على الكثير

 :أقسام الّتشبيه باعتبار ذكر األركان وحذفها 
ل: .1  .مثل: محّمٌد كالبحر يف الجود ،وهو ما ذكر فيه وجه الّشبه الّتشبيه الُمفصَّ

 .وهو ما حذف منه وجه الّشبه. مثل: محمد كالبحر الّتشبيه الُمجَمل: .2

 وهو ما ذكرت فيه األداة مثل: محمد كاألسد يف الّشجاعة.الّتشبيه المرسل:  .3

 مثل: محمد أسد يف الّشجاعة. ،وهو ما حذفت منه األداةالّتشبيه المؤكد:  .4

لجمُل ا ،مثل: محمد أسدٌ  ،وهو ما حذفت منه األداة ووجه الّشبهالّتشبيه البليغ:  .5

 .سفينُة الّصحراء

  :مالحظة 
 بعض أساليب التّشبيه أقوى من بعض يف المبالغة ووضوح الّداللة ولها ثالث مراتب:

 .ألّن فيه ادعاء أّن المشبّه والمشبّه به شيء واحد ؛وهو التّشبيه البليغ أعالها وأبلغها: .1

 .وجه الّشبه وأوهو ما حذفت منه األداة  أوسطها: .2

 .وجه الّشبهووهو ما ذكرت فيه األداة  أقّلها: .3

  :أقسام الّتشبيه باعتبار الوضوح وعدمه 
 .مثل: محمد كالبحر يف العطاء ،وهو ما ُصّرح فيه المشّبه والمشّبه به صريح: .1

ل يفهمان ب ،وهو الذي لم ُيصّرح فيه المشّبه والمشّبه به يف الّتركيب ضمنّي: .2

 .من مضمون الكالم وسياق الحديث
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 مثل قول المتنّبي: ،إمكانّية الحكم الذي ُأسنِد إلى المشّبه :دتهوفائ 

َليححهِ  َمنْ  َع َهَواُن  ل ِل ا هححُ ُهْن َيسححححْ  َي
 

ت  إيحححالمُ   يحححّ ْرح  بحححمحححَ  محححا لحححجحححُ
 

له بدليل أن الميّت إذا ُجرح ال يتأّلم  .أي إّن اّلذي اعتاد الهوان يسهل عليه تحم 

 الّتشبيه املقلوب: 

قد  لكن ،المشّبه به أقوى وأظهر من المشّبهاألصل يف الّتشبيه أن يكون 

 .ُيعكس فيكون الّتشبيه مقلوبا

 ل: مث ،جعل المشّبه مشّبًها به باّدعاء أّن وجه الّشبه فيه أقوى وأظهر :تعريفه

 .كأن  سواَد الّليل َشعُره

 وقول الّشاعر:

تحححهُ  ر  بحححاُح كحححأن غحححُ دا الصححححححّ  وبحححَ
 

دُح   ْمتححَ ُي يَن  ح يفححة  خل ل  َوجححُه ا
 

  الّتشبيهأغراض: 

 للّتشبيه أغراض كثيرة ترجع يف األغلب إلى المشّبه من أشهرها:

 [55الرحمن:] [ۇ ۇ ڭ]: مثل: تزيين المشّبه .1

 گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]: مثل: تقبيح المشّبه .2

 [5الجمعة:][ گ گ

: وذلك حين ُيسند إلى المشّبه أمر غريب ال تزول غرابته إاّل بيان إمكان المشّبه .3

 مثل:بذكر شبيه له 

 أب  قد َعال باْبن  ُذرا شَرف   كم مِن
 

نانُ   عد  
ِ
َلْت برسححححول اهلل ما ع  ك

 

إذا كان المشّبه ُمبَهًما غير معروف الّصفة والمشّبه به معلوم  بيان حال المشّبه: .4
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 اْلُمْؤمِنِينَ  َمثَُل » مثل حديث: ،عند الّسامع بتلك الّصفة فيفيد التّشبيه اإليضاح

ِهْم  فِي َمَثُل اْلَجَسِد؛ إَِذا اْشَتَكى مِنُْه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه  َوَتَراُحِمِهْم َوَتَعاُطِفِهمْ َتَواد 

ى اْلَجَسدِ  َسائِرُ  َهِر َواْلُحم   ( 6111) صحيح البخاري برقم. «بِالس 

: إذا أسند إلى المشّبه ما يحتاج إلى الت َثب ت واإليضاح تقرير حال المشّبه .5

ا فتأيت بمشّبه به قريب الّتصور ،بالمثال  مثل:  ،كأن يكون المشّبه معنويًّ

هححا َر ود   إن  الححقححلححوَب إذا تححنححافححَ
 

 الّزجاجة كسححححُرها ال يجُح مثُل  
 

مثل:  ،: لبيان مقدار صفة المشّبه قّوًة وضعًفا زيادًة ونقصاًنابيان مقدار حاله .6

ا كالعلقم  .تناَوَل المريُض دواًء ُمرًّ

  الّتشبيه:فائدة 

 .يوّضح الفكرة ويقّوي المعنى .1

2.  
ٌّ
  ،فيه جماٌل فنّي

ٌّ
 .وإبراز للمعنوّيات يف صوره المحسوسات ،وتصوير حي

 :تدريبات 

 :ثّم بّين نوعه فيما يأتي ،أ/ حّدد أركان الّتشبيه

 [44البقرة:][ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] .1

جى يف الهداية  .2  العلماء كمصابيح الد 

 :☺المصطفىقال أحمد شوقي يف  .3

اطقين الّضاَد قاطبةً   يا َأفصَح النحححححّ
 

هدُ   ائِق الفِهمِ  عند حديُثك الشححح   الذ 
 

 .[4القارعة:][ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] .4

 [15إبراهيم:][ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې] .5
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 كم نعمححة مّرت بنححا وكححأّنهححا. 6
 

  فرٌس ُيهرول أو َقسححححيم سححححاري 
 

ما َيَتَمنّى الَمْرُء . 4 كل   ُكهُ َما   ُيْدِر
 

ّسُفنُ   شَتهي ال  تجِري الّرياُح بَما ال َت
 

 أنا كالماء إن رضححححيُت صححححفاءً . 5
 

ا   وإذا مححا سححححخطححُت كنححُت لهيبححً
 

 النّشححححُر مسحححححٌك والوجوُه دنححا. 9
 

مْ   نحححَ ف  عحححَ  نحححيحححٌر وأطحححراف األَكحححُ
 

ٌل والّضيُف مرتح ،المؤمُن يف الّدنيا َضيٌف وما يف يده عاريةٌ »يف الحديث: . 11

 .«والعاريُة ُمؤداةٌ 

 :قال أبو العتاهية. 11

 َتْرجو الن جاَة وَلْم َتسُلك َمسالَِكها
 

ّسفينََة ال تْجرى على الَيَبس   إِن  ال 
 

 .العلم يف الّصغر كالنّقش يف الحجر. 12

 قال المتنّبي: . 13

هححمْ  نححْ فححِق األَنححام وَأنححَت مححِ  فححإِْن تححَ
 

َك    بعُض دِم الَغزالفححإِن  المسحححححْ
 

 ج/ بّين الغرض من الّتشبيه فيما يلي:

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] .1

 [14الرعد:][ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] .2

 .[245البقرة:] [ڀ

 [23-22الواقعة:] [ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ]  .3

ة؛  مثُل  القرآن َمَثُل المؤمن اّلذي َيقرأ»يف الحديث:  .4 ريُحها طي ب األُْتُرج 

 .«وطعُمها طي ب
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هُ . 5 َأنححح  كحححَ ثححح  فحححَ د  ححححَ  َوإِذا َأشححححححاَر محححُ
 

مُ   لححطححِ جححوٌز تححَ ُه َأو عححَ هححقححِ قححَ رٌد يححُ
 قححِ

 

 إال طي ًبا ال تأُكُل إال طي ًبا، وال تَضعُ  َمَثل المؤمن َمَثل النحلة،. 6

ب  على. 4  والنفُس كالطفِل إن هتملُه شححححَ
 

ضححححاعِ   ْمُه  ُحب  الر   َينَْفطِموإْن َتْفطِ
 

حَها َكَأن  . 5 حَت ح حنْ  مِْشَي حا مِ حَه ح ح حاَرتِ ح حِت َج حْي  َب
 

حُل   حَجح ح حٌث َواَل َع حِة اَل َرْي حَححاَب حر  الحس   َم
 

ا -ال كححانححت-وَتفتُح . 9 ه فمححً  لو رأيتححَ
 

ُح   ححححفححححححححتححححححححَ  توّهمَته باًبا من النّار يححححُ
 

 احلقيقة واجملاز  

 استعمال اللفظ يف معناه :احلقيقة  
ّ
 .الحقيقي

 .تقصد به الحيوان المعروف ،مثل: رأيت أسًدا يف الغابة

 :اجملاز  
ّ
 لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى استعمال اللفظ يف غير معناه الحقيقي

 
ّ
 «داأس»فكلمة  ،تقصد به رجال شجاعا ،يف المعركة أسدامثل: رأيت  ،الحقيقي

 .«يف المعركة»والقرينة  ،والعالقة المشاهبة بين األسد والرجل الشجاع ،مجاز

 :أقسام اجملاز 
 وينقسم المجاز إلى: 

 (.الّتركيب): يكون يف اإلسناد عقليّ  .1

 .: يكون يف المفردلغويّ  .2

 وينقسم المجاز الّلغوّي إلى:

 .إذا كانت العالقة المشاهبة أ/ استعارة:

 .إذا كانت العالقة غير المشاهبة ب/ مرسل:

مثل:  (معنوية)وقد تكون حالّية  ،والقرينة قد تكون لفظّية كالمثال الّسابق

 .تقصد به رجاًل جمياًل  ،علينا البدرطلع 
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 اجملاز العقلّي 
 :إسناد الفعل أو ما يف معناه إلى غير صاحبه لعالقة مع قرينة مانعة من  تعريفه

 
ّ
 .وال يكون إاّل يف الّتركيب ،إرادة اإلسناد الحقيقي

نبَِت ألن الحمُ  ؛فإسناد اإلنبات إلى الّربيع مجازّي  ،مثاله: َأنَبَت الّربيُع الّزرعَ 

 هو اهلل
ّ
 .وليله قائمٌ  ،ومثله: هنار الّزاهد صائمٌ  ،الحقيقي

 :عالقاته 

 .مثل: َبنى األميُر القصرَ  الّسببّية: .1

إسناد وهو الّسبب؛ ألنه اآلمر ف ،ُعّمالهفاألمير لم يبن القصَر بنفسه وإّنما بناه 

 
ّ
 .والقرينة يدركها العقل ،الفعل إليه مجاز عقلي

 .: مثل: َأنَبَت الّربيُع الُعشَب الّزمانّية .2

 .وإّنما هو الّزمن اّلذي يكون فيه اإلنبات ،فالّربيع ال ُينبت الّزرع

 .: مثل: سالت األهناُر واألوديةالمكانّية .3

 أماكن وهي ال تسيل وإّنما تسيل المياه وهي مكان لها.فاألهنار واألودية 

 كقول أبي فراس الحمداين:المصدرّية:  .4

ُهحححمْ َسَيْذُكُرين قومي إذا   َجحححد  ِجحححد 
 

 البدرُ  وفحي الّليلِة الظ ْلماِء ُيْفَتحَقحدُ  
 

 فالفعل هنا ُأسند إلى المصدر وهو الِجّد ال إلى القوم اّلذين يكون منهم الجّد.

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ]: مثل: الفاعلّية .5

 .[54اإلرساء:][ ڭ ڭ

 .والحجاب يف األصل ساتر ال مستور فجعل اسم المفعول مكان اسم الفاعل

 [21الحاقة:][ ھ ھ ہ ہ]: مثل: المفعولّية .6
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 .فُوضع اسم الفاعل موضع اسم المفعول ،والعيشة ال َترَضى وإنما ُيرَضى عنها

 :تدريبات 

 وبّين عالقته: ،العقلّي فيما يليوّضح المجاز 

 .ُجّن ُجنوُن سعيد .1

 ما كنَت جاهالً  ستُبْدي لَك األيامُ  .2

 

دِ    ويححأتيححَك بححاألخبححاِر من ّلم تزو 
 

 .بنى َعمرو بن العاص مدينة الفسطاط .3

 .ازدحمت الّشوارُع بالماّرة .4

 .[12الحاقة:][ ڤ ڤ ڤ] .5

 اجملاز الّلغوّي  
 :لعالقة مع قرينة مانعة من إرادة  معناهاستعمال اللفظ يف غير  تعريفه 

ّ
الحقيقي

 
ّ
 .المعنى الحقيقي

 وينقسم المجاز الّلغوّي إلى:

 .عالقتها المشاهبة استعارة: .1

 .عالقته غير المشاهبة ُمرسل: .2

 االستعارة  
  :لعالقة المشاهبة مع قرينة مانع استعمال اللفظ يف غير معناهتعريفها 

ّ
ة الحقيقي

 من إرادة المعنى الحقي
ّ
 .قي

 .وهي باختصار تشبيه بليغ ُحذف أحد طرفيه

 .وعالقتها المشاهبة دائما ،تقصد رجال شجاعا ،يف المعركة أسًدامثل: رأيت 
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  :أقسام االستعارة باعتبار املذكور واحملذوف من طريف التشبيه 

 .وهي اّلتي ُصّرح فيها بلفظ المشّبه به وُحذف المشّبه تصريحّية: .1

 .يتصّدق على الفقراء بحرامثل: رأيُت 

حيث ُشّبه الّرجل الكريم بالبحر لعالقة المشاهبة بينهما وهي الجود 

 ،واسُتعير له لفظ المشّبه به وهو البحر ،ثّم حذف المشّبه وهو الّرجل ،والعطاء

 .والقرينة يتصّدق

 [پ پ پ پ ٻ ]وقوله تعالى:  ،َخَطَب األسُد فوق المنح ومثله:

 .[254البقرة:]

الئمه( م)وهي اّلتي حذف فيها المشّبه به وأشير إليه بشيء من لوازمه  :مكنّية .2

 .األعداءيفرتسون مثل: جنودنا  ،مع ذكر المشّبه

ه ثم ُحذف المشّبه ب ،شّبه الجنود بأسود يفرتسون بجامع الّشجاعة والقّوة

دى ومثله قول الحّجاج يف إْح  ،)األسود( وُأشير إليه بصفة من صفاته )االفرتاس(

 ُخَطبه: إين ألَرى ُرُؤوس  قد أينََعْت وحاَن قِطاُفها وإِّني َلَصاِحُبَها.

 :أقسام االستعارة باعتبار لفظها 

 أصلّية: .1

 .إذا كان الّلفظ اّلذي جرت فيه االستعارة اسًما جامًدا غير مشتّق 

ثم  ،لبدرّرجل الجميل باحيث شّبه ال ،يمشي البدرأقبل  مثالها يف الّتصريحّية:

البدر( وهو اسم جامد غير )المشّبه به لفظ حذف المشّبه )الرجل( واستعير له 

  .مشتّق فاالستعارة تصريحّية أصلّية

ع حيث شّبه الّرجل الّشجا ،الّرجل يف الحرب َزئيرَ سمعُت  ومثالها يف المكنّية:
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ثّم حذف المشّبه به )األسد( وأشير إليه بشيء من لوازمه )الّزئير( وهو  ،بأسد يزأر

 .فاالستعارة مكنّية أصلّية ،اسم جامد

 :تبعّية .2

ا كاسم الفاعل.  إذا كان الّلفظ اّلذي جرت فيه االستعارة فعاًل أو اسًما مشتقًّ

 .[154األعراف:] [ھ ھ ھ ھ ہ]قوله تعالى:  مثالها يف التّصريحيّة

ثّم ُحذف المشّبه )الغضب(  ،انتهاء الغضب بالّسكوت بجامع الهدوءُشّبه 

يل ثم اشُتق  من الّسكوت )َسَكَت( على سب ،المشبّه به )السكوت( لفظ واسُتعير له

 .االستعارة الّتصريحية الّتبعّية

 [41القصص:][ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]قوله تعالى:  ومثالها يف المكنّية

ّم حذف ث ،يف الكّف ُألقيت يف البحرحيث ُشّبه فرعون وجنوده بحصيات 

المشّبه به )الحصيات( وأشير إليه بشيء من لوازمه )فنبذناهم( على سبيل 

 .االستعارة المكنّية الّتبعّية

  :أقسام االستعارة باعتبار ما يتصل بها من املالئمات 

قد ال يكتفي األديب بذكر أركان االستعارة وإّنما يزيد يف كالمه ما يّتصل 

 .شّبه أو المشّبه به أو هبما مًعابالم

 وبناء على ذلك قسم البالغيون االستعارة إلى ثالثة أقسام هي:

َحة .0  :استعارة ُمَرشَّ

 .وهي: ما ذكر فيها ما يناسب المشّبه به

 َيزأر له لِبدةمثالها يف الّتصريحّية: رأيت أسًدا 

حيث ُذكر فيها ما يناسب المشّبه به وهو )يزأر له لبدة( على سبيل االستعارة 
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 .الّتصريحّية المرّشحة

 .كاشًرا أنياَبهومثالها يف المكنية: رأيت المقاتل يزأر 

حيث ذكر فيها ما يالئم المشّبه به وهو )كاشًرا أنيابه( على سبيل االستعارة 

 .المكنّية المرّشحة

دة:االستعارة  .9  المجرَّ

 .وهي ما ذكر فيها ما يناسب المشّبه

يها ما حيث ذكر ف ،ُيشهر سيَفهرأيت أسًدا يف المعركة  مثالها يف الّتصريحّية:

 .يناسب المشّبه )يشهر سيفه(

 .يؤّدب أوالدهرأيت األب يزأر  ومثالها يف المكنّية:

 .«يؤدب أوالده»حيث ذكر فيها ما يناسب المشّبه وهو 

 لُمْطَلَقة: االستعارة ا .1

 .أو ُذكر فيها ما يناسب االثنين معا ،وهي ما خلت مّما يناسب المشبّه أو المشبّه به

 ،َبَرَزْت الّشمُس من ِخدرها مثالها يف الّتصريحّية:

ولم يذكر ما يناسب المشّبه أو  ،حيث شّبهت المرأة الحسناء بالّشمس

 .المشّبه به فهي استعارة تصريحّية مطلقة

لم و ،حيث شّبه فقدان األمل بموت إنسان ،: مححات األمححُل المكنّية ومثالها يف

 .فهي استعارة مكنّية مطلقة ،يذكر فيها ما يناسب المشّبه أو المشّبه به

 ومثال ما ذكر فيه ما يناسب المشّبه والمشّبه به مًعا: رأيت أسدا يف الّشارع
حيث ذكر فيها ما يناسب المشّبه به )يزأر( وما يناسب المشّبه  ،يزأر ُيشِهر سيَفه

 .ّتجريدألنه اجتمع فيها الّترشيح وال ؛فهي استعارة تصريحّية مطلقة ،)يشهر سيفه(
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 ومثله قول زهير:

ف   الِح ُمَقذ   شححاكي السحح 
د   َلَدى َأسححَ

 

مِ   لحح  قححَ ْم تححُ اُرُه لححَ فححَ ٌد َأظححْ بححَ
ُه لححِ  لححَ

 

 .بجيش من أّيامه ولياليههجم علينا الّدهر  :قولك ومثال ذلك يف المكنية

 ثم ذكر فيها ما يناسب المشّبه به )بجيش(  ،حيث شّبه الدهر بإنسان يهاجم

 .على سبيل االستعارة المكنّية المطلقة (أيامه ولياليه)والمشّبه 

  :مالحظة 
الّترشيح أبلغ من غيره الشتماله على تحقيق المبالغة باّدعاء أّن المستعار له  أ/

 .ويأيت بعده اإلطالق ثّم الّتجريد ،عين المستعار منه

فال تعّد قرينة  ،اعتبار الّترشيح والّتجريد يكون بعد استيفاء االستعارة قرينتها ب/

 .إّنما الّزائد على ذلكو ،وال قرينة المكنّية ترشيًحا ،الّتصريحّية تجريًدا

 :أقسام االستعارة باعتبار الّتركيب واإلفراد 
 استعارة مفردة: .0

 وهي ما كان المستعار فيها لفًظا مفرًدا كاألمثلة الّسابقة 

 استعارة تمثيلية: .9

تعير كأن تس ،وتكثر يف األمثال الّسائرة ،وهي مجاز مرّكب عالقته المشاهبة

 مثاًل يف األمثال من قّصتها 
ّ
 .األصلّية إلى موقف جديد يشبه الموقف األصلي

 .(1) مثل: الّصيَف َضّيعِت الّلبن

                                     
 فطلبت الّطالق منه يف زمن الّصيف لضعفه فطّلقها  وأصل المثل:( (1

ّ
أّن امرأة كانت متزّوجة بشيخ غني

وتزّوجت بشاّب فقير، ثم مّرت يف الّشتاء بإبل زوجها الّسابق، فطلبت منه الّلبن فقال لها: الّصيَف 

عد فوات ب ضّيعِت الّلبن، فصارت مثاًل يضرب به لمن فّرط يف طلب حاجته عند تمّكنه منها، ثم طلبها

 األوان على سبيل االستعارة الّتمثيلّية.
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 .يضرب به لمن يرتّدد يف األمر ،ومثله: أراك ُتقّدم رجاًل وُتؤّخر أخرى

 .واالستعارة الّتمثيلّية أبلغ أنواع المجاز

 :مالحظة 
فُيخاَطب هبا المفرد والمثنّى والجمع  ،األمثال ُتستعار بلفظها دون تغيير

 .والمذّكر والمؤّنث بلفظ واحد

:فائدة االستعارة البالغية 
 .اإليجاز وإعطاء الكثير من المعاين باليسير من األلفاظ .1

 .لذا فهي أبلغ من التّشبيه البليغ ؛بّث الحركة والحياة يف الجمادات والمعنوّيات .2

  :تدريبات 

 ووّضح نوعها فيما يلي: ،حّدد موضع االستعارة

 [44هود:][ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] .1

 .[44]الكهف:﴾چ چ ڃ] .2

 .«ال ُيلدب المؤمُن من ُجحر مّرتين»يف الحديث:  .3

َتحححححميَمة  ال َتنَفعُ  َألحححححَفيَت ُكحححححل  َوإِذا الحَمنِي ُة َأنحَشَبت َأظحفاَرها .5

 .أَحَشًفا وسوَء كيلة .6

 .َتَبّسَم الحُق فأضاَء ما حوَله .4

 َويف الُحروِب َنعاَمححححححةٌ  .8
 
افِرِ أَسحححٌد َعَلي فيِر الصحححّ َرْبداُء َتجُفُل مِن صحححَ

نحححقحححاَدةً  .9 ُة محححُ الفحححَ تحححُه الحححخحححِ هححححاَأتحححَ ُر َأذيححححالححححَ ر  جححححَ يححححِه تححححُ  إلححححَ
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 الّروم على سيف الّدولة:قال المتنّبي َيِصُف دخوَل رسول  .11

ساِط َفما َدَرى  وأقبَل َيمشى يف اْلب
 

 إلى البْحر َيْسَعى أْم إلى البدر َيْرتِقي 
 

 اجملاز املرَسل  
 :لعالقة  غيِر المشاهبة مع قرينة   تعريفه 

ّ
استعمال الكلمة يف غير معناها الحقيقي

 
ّ
 .مانعة من إرادة المعنى الحقيقي

وإّنما  ،ألّنها سائٌل  ؛والخمُر ال ُتعَصر [36يوسف:][ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ] مثل:

فإطالق الخمر وإرادة العنب مجاز مرسل  ،ُيعَصر العنب الذي يتحّول إلى خمر

 .عالقته اعتبار ما سيكون

 :عالقاته 

 .الغيَث مثل: رعت الماشيُة  الّسببّية: .1

ألّن الغيث ال ُيرَعى لكنّه سبب ظهور النّبات فُعّبر بالّسبب  ؛أي النبات

 .النّبات())الغيث( وأريد الحُمسب ب 

أي مطًرا يسّبب  ،[13غافر:][ھ ہ ہ ہ ہ ]مثل:  المسّببّية: .2

 .الّرزق فعّبر بالمسّبب )رزقا( وأريد الّسبب )المطر(

أي رؤوس أصابعهم وهي  [4نوح:][ ى ې ې ې]مثل:  الكّلّية: .3

 .األنامل فأطلق الكّل وأريد الجزء

أي الجواسيس ألّن العين جزء  ،يف المدينة عيوَنهمثل: نشَر الحاكُم  الجزئّية: .4

 .من الجاسوس فأطلق الجزء وأريد الكل

أي أهل القرية فذكر المحّل  [52يوسف:][ڱ ڱ] مثل: المحّلية: .5
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  .وأريد الحاّل أي الساكن

ّل فذكر الحا ،أي نزلت بمكان القوم ،فأكَرموين بالقوممثل: نزلُت  الحاّلّية: .6

  .وأريد المحّل 

 .أي اّلذين كانوا يتامى ثم بلغوا [2النساء:][ ڄ ڦ ڦ]مثل:  اعتبار ما كان: .4

والمولود حين  ،[24نوح:][ ی ی ی ی ىئ ]مثل:  اعتبار ما سيكون: .5

  .أي سيكونون كّفارا كآبائهم وأجدادهم ،يولد ال يكون فاجًرا كّفاًرا

ر عبّ حيث  ،[4إبراهيم:][ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] مثل: اآللّية: .2

 .عن الل غة ألن ه آلتها بالل سان

 :فائدة اجملاز البالغّية 

 .اإليجاز واالختصار يف الكالم .1

 .المبالغة البديعة يف الكالم وقّوة تأثيره .2

 .المعاينالّتفنّن والّتنوع يف األساليب وابتكار  .3

 :مترينات 

 َبيِّن المجاز المرسل وعالقته فيما يلي:

 .شربُت ماَء زمزم .1

 .[92النساء:][ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ] .2

 [14العلق:][ ەئ ائ] .3

 [13االنفطار:][ ڑ ڑ ژ ژ] .4

 .رواه البخاري ومسلم .«من َقَتَل قتيال فله َسَلبه»حديث:  .5
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ء  َما َخال اهلَل َباطٌِل  :َلبِيد   َأْصَدَق َكلَِمة  َقاَلَها َشاِعٌر َكلَِمةُ » حديث: .6
ْ
 «.َأال ُكل  َشي

 متفق عليه.

اَء بححَأْرِض َقْوم   .7 مححَ  إَِذا َنَزَل السحححح 
 

ا  ابححَ وا ِغضحححححَ انححُ اُه َوإِْن كححَ نححَ يححْ  َرعححَ
 

 .َسرق الّلص  المنزَل  .5

 الكناية  
 :تعريفها .

ّ
 مع جواز إرادة المعنى األصلي

ّ
 لفظ استعمل يف غير معناه األصلي

وال مانع من إرادة عّض  ،كناية عن النّدم ،َعض  الّراسُب على أناملهمثل: 

 .األنامل حقيقة

  :الفرق بني الكناية واجملاز 

 يف الكناية لعدم قرينة مانعة من 
ّ
الفرق بينهما جواز إرادة المعنى الحقيقي

 .إرادته دون المجاز

  :أقسام الكناية 

 .: أي معنى كالكرم والشجاعةكناية عن صفة .0

 .وضابطها: أن ُيذكر الموصوف وُيراد الّصفة

 مثل: قول الخنساء يف وصف أخيها صخر: 

ادِ  مححَ
يححُع الححعححِ جححاِد َرفححِ  طححويححُل الححنحح 

 

ا  تححَ ا شححححححَ اِد إذا مححَ مححَ  كححثححيححُر الححر 
 

 .والكرم ،وعلّو المكانة ،كناية عن طول القامة

 .أي ذات كناية عن موصوف: .9

 .وضابطها: أن ُتذكر الّصفة وُيراد الموصوف
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 .كناية عن البرتول ،مثل: ُتنتج بالُدنا الّذهَب األسود

 .أي القلب ،ونحو: ضربُته يف موطن األسرار

 .كناية عن العربّية ،ومثله: تعّلمُت لغة الّضاد

 كناية عن نسبة: .1

 .وضابطها: أن ُتذكر الّصفة والموصوف وتقصد نسبتها إليه

 .مثال: الكرُم يف ثوب محمد

  :ومنه قول الّشاعر

دى ن  َحَة َوالمروَءَة َوال ما  إِن  السحححح 
 

 يف ُقب ة  ُضِرَبت َعلى ابِن الَحشَرِج  
 

كناية  ،مثل: فالن كثير الّرماد ،تلويًحاوالكناية التي كثرت وسائطها ُتسّمى 

فكثرة  ،ألّن صفة الكرم المرادة ال يوصل إليها ّإال بعد وسائط عدة ؛عن الكرم

وكثرة إحراق الحطب تدّل على كثرة  ،الّرماد تدّل على كثرة إحراق الحطب

وكثرة اآلكلين تدّل على كثرة  ،وكثرة الّطبخ تدّل على كثرة اآلكلين ،الّطبخ

وإن َقل ْت فيها الوسائط أو لم توجد  ،وكثرة الّضيفان تدّل على الكرم ،الّضيفان

 بقة.كاألمثلة الّسا إيماء أو إشارةفهي 

 :ومن الكناية الّتعريض 

مثل قولك  ،وهو: أن ُيطلق الكالم ويراد به معنى آخر يفهم من السياق

إذا »وقولك لكثير الكالم:  ،«المسلم من سلم المسلون من لسانه ويده»للُمؤِذي: 

 «تّم العقُل نقص الكالم

 :الفائدة البالغّية للكناية 

 .تصّور المعاين يف صور محسوسة ملموسة .1
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 .المعنى الكثير بقليل من الّلفظ تؤّدي .2

 .ككناية الّرفث عن الجماع ،وسيلة للّتعبير عن أي أمر ال تحّب أن تصّرح به .3

  :مترينات 

 عّين موضع الكناية فيما يأتي مبّينًا نوعها:

 [42الكهف:][ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ] .1

 [24الفرقان:][ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] .2

 [13القمر:][ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ]  .3

 [29اإلسراء:][ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ] .4

 .اصفّر وجهك عندما رأيَت أباك .5

 محمد ال يغلق باب بيته. .6

 شكْت أعرابّية إلى أحد الوالة قائلة: أشكو إليك قّلة الفئران يف بيتي .4

ْجَد ألقى رحَلهُ  .8 يَت الم ما رأ  أَو
 

لِ   حو  ت َي لمْ   ثم   لحححَة  ط  يف آل 
 

 .فالن ال يضع العصا على عاتقه .9

 .فالن ُيشار بالبنان .11
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 يـانـعـم املـلـع
 :العلم اّلذي يعرف به أحوال تركيب الكالم ومطابقته لمقتضى الحال تعريفه. 

  اإليجاز واإلطناب  ،القصر ،اإلسناد وأحواله ،الخح واإلنشاء موضوعاته:من

 .الوصل والفصل ،والمساواة

 اخلرب واإلنشاء 
 .وإنشاءالكالم قسمان: خح 

 .ما يحتمل الّصدق أو الكذب لذاته تعريف اخلرب:

ن ر مطابق له كايوان كان غ ،فإذا كان الخح مطابًقا للواقع كان قائله صادًقا

 .قائله كاذًبا

 .خالٌد مجتهدٌ  ،العلُم نافعٌ  أمثلته:

بححاَب  إن    َدة َوالَفرابَ  الشحححح   َوالجححِ
 

َدةٌ   لَمرءِ  َمفسحححححَ َدة ِل َمفسحححححَ  َأّي 
 

ْم ال تتكلّ  ،مثل: رّب اغفر لي ،ماال يحتمل الّصدق أو الكذب لذاته اإلنشاء:

 .فال يصح أن يقال لقائله أنت صادق فيه أو كاذب ،فيما ال يعنيك

  :أغراض اخلرب 

 األصل يف الخح أن يلقى ألحد غرضين هما: 

فائدة ويسمى ذلك  ،إفادة المخاَطب الحكم اّلذي تضّمنته الجملة إذا كان جاهاًل  .1

 .الحياء من اإليمان ،عام الفيل ☺ُولد اّلنبي  ،نحو: الّدين المعاملة ،الخبر

إفادة المخاطب أّن المتكّلم عالم أيًضا بالحكم اّلذي يعلمه المخاطب ويسّمى  .2

32 
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 .لمن علمَت نجاَحه ،نحو: أنت نجحت يف االمتحان ،الزم الفائدةذلك 

 ُتفهم من الّسياق منها: وقد ُيلقى الخبر على خالف األصل ألغراض أخرى

 .[4مريم:][ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ] إظهار الّضعف: .1

 .[36آل عمران:][ ۈ ۈ ۆ ۆ ] إظهار الّتحّسر والحزن: .2

 .إّني فقيٌر إلى عفو رّبي االسترحام واالستعطاف: .3

 .قولك لولد يعصي أباه: إّنه أبوك الّتوبيخ: .4

 مثل قول عمر بن كلثوم: الفخر: .5

 إَِذا َبَلحححححححَغ 
ٌّ
بِحححححححي  الِفَطحححححححاَم َلنَا صححَ

 

  َتِخحححححر  َلُه الَجَبحححححابُِر َساِجدْينَحححححا 
 

 مثل قول كعب بن زهير: المدح:  .6

ِبهِ  اُء  َتضححححَ وَل َلنُوٌر ُيسححححْ سححححُ  إِن  الر 
 

ُلوُل  مِنْ  ُمَهن دٌ    َمسححححْ
ِ
ُيوِف اهلل  سححححُ

 

 النّصح واإلرشاد:  .4

 مثل قول الّشاعر:

ِته حاج تأن ي بعَض  ُيدرُك الم  قد 
 

لُل    وقد يكوُن مع المسححتعجِل الز 
 

 مثل قول أحمد شوقي: الّترغيب: .5

ّني م ّت ل مطححالححب بححا ل نيححُل ا  ومححا 
 

ؤخححذ الححدنححيححا غححالبححا   ولححكححن تححُ
 

  :طرق إلقاء اخلرب 

  ،ينبغي أن يكون الكالم على قدر الحاجة ال زائًدا وال ناقًصا

 ولتوجيه الكالم إلى المخاَطب ثالث حاالت:

ويف هذه الحال يلقى إليه الخح خالًيا من  ،عن الحكم خالي الذهنأن يكون  .1
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مثل: االجتهاد أساس  ،ابتدائيًّاويسّمى هذا النّوع من الخح  ،أدوات الّتوكيد

 .زيٌد قائمٌ  ،النّجاح

 ويف هذه الحال ،يف الحكم طالبًا أن يصل إلى اليقين مترّدًداأن يكون المخاطب  .2

د واحد  .مثل: إّن زيًدا قائمٌ  ،طلبيًّاويسّمى هذا النّوع  ،يحسن توكيده بمؤك 

د أو أكثر  ،للحكممنكًِرا  أن يكون الخاطب .3 ويف هذه الحال يجب توكيده بمؤك 

 .إنكاريًّاويسّمى هذا النّوع  ،على حسب إنكاره قّوة وضعًفا

 [ۋ ٴۇ ۈ ۈ] :وقوله تعالى ،مثل: إّن زيًدا لقائمٌ 

 .[156آل عمران:]

  توكيد اخلرب:وأشهر أدوات 

روف والح ،وأحرف الّتنبيه ،ونونا الّتوكيد ،والم االبتداء ،والقسم ،وأنّ  ،إنّ 

 .وضمير الفصل ،وأّما الّشرطّية ،وقد ،الّزائدة

  :خروج اخلرب عن مقتضى الّظاهر 

ي الخح وقد يجر ،إلقاء الخح وفق األنواع الّثالثة الّسابقة هو مقتضى الّظاهر

 على خالف مقتضى الّظاهر العتبارات يلحظها المتكلم منها: 

 .تنزيل خالي الّذهن منزلة الّسائل المترّدد .0

 .[34هود:][ جث يت ىت مت خت حت جت يب]كقوله تعالى: 

يه ثّم هناه عن مخاطبته بالّشفاعة يف مخالف ،ألنه لما أمر اهلل نوًحا أن يصنع الفلك

هل ُحكم عليهم باإلغراق أم ال؟  ،صار مع كونه غير سائل يف مقام الّسائل المرتّدد

 فأّكد الخح على خالف مقتضى الظاهر.

 .تنزيل غير المنكِر منزلة المنكِر لظهور أمارات اإلنكار عليه .9
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 [15المؤمنون:][ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ] كقوله تعالى:

لكن  ،ألنّهم غير منكرين للحكم ؛مقتضى الّظاهر إلقاء الخح خاليًا من التّوكيد

ًدا لغفلتهم عن الموت وعدم استعدادهم له نُّزلوا منزلة المنكِرين  .فُألقي الخح مؤك 

 .تنزيل المنكِر منزلة خالي الّذهن .1

 تعالى:كقوله  ،إذا كان لديه دالئل وشواهد لو تأّملها الرتدع عن إنكاره

 .[163البقرة:][ ی ی ی]

ًدا هم لكّن بين أيدي ،إلنكارهم وحدانّية اهلل ؛مقتضى الّظاهر هنا إلقاء الخح مؤك 

فلم ُيعتّد  ،من الحاهين الّساطعة والحجج القاطعة ما لو تأّملوه لزال إنكارهم

 .وُألقي إليهم الخح غير مؤّكد ،بإنكارهم

لم كقولك لمن يع ،لعدم عمله بمقتضى علمه تنزيل العالم منزلة الجاهلومثله 

 .وجوب الصالة وال يصّليها: الّصالة واجبة؛ توبيًخا له

 :مترينات 

 أ/ استخرج الجمل الخبرّية واإلنشائّية مّما يلي:

 .ال تصاحب األشرار .1

 [12الحجرات:][ ڀ ڀ پ پ ] .2

 [119التوبة:][ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ] .3

 .الّصدقة تطفئ الخطيئة .4

 المستفادة من األخبار فيما يأتي:ب/بين األغراض 

 قال المتنّبي:  .1

ذي َنَظر األَْعَمى إلى َأَدبي ا الححّ  َأنححَ
 

َمَعْت َكلِمايت  َممُ  َمنْ  َوَأسححْ  بِِه صححَ
 

 [24القصص:][ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ] .2
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 .من أصلَح ما بينه وبين اهلل أصلَح اهلل ما بينه وبين النّاس .3

هحححا .4 تحححَ غحححْ لححح  محححانحححيحححَن وبحححُ  إن  الحححثححح 
 

معي إلى َتْرُجمانْ قد     أْحَوَجْت سححححَ
 

 (.إنكاري ،طلبي ،ابتدائي)ج/ َبّين نوع الخبر فيما يلي:

 [62يونس:][ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] .1

 َعلى َقدِر َأهِل الَعزِم َتأيت الَعزائِمُ  .2
 

كاِرمُ   َقدِر الكِراِم الَم َتأيت َعلى   َو
 

 نفسك إن ّلم ُتشغلها بالحّق أشغلْتك بالباطل. .3

 [2المؤمنون:][ پ پ پ پ ٻ]  .4

 د/ بّين وجه خروج الخبر عن مقتضى الّظاهر فيما يأتي:

 .[1الحج:][ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] .1

 .-تقوله لمن ال يطيع والديه  -إّن بّر الوالدين واجٌب  .2

 .-تقوله لمن ينكر وجود اهلل -اهلل موجوٌد  .3

 .قولك للمتعّلم حين يعّق والديه: عقوق الوالدين من الكبائر  .4

 اءــشـاإلن 
  :أنواعه 

 .وهو ما ُيطلب به شيٌء غير حاصل وقت النّطق به إنشاء طلبّي: .1

  .الّتمني ،النّداء ،االستفهام ،النّهي ،األمر وأنواعه:

ويكون عن طريق المدح والّذم  ،وهو ما ال يطلب به شيءٌ  إنشاء غير طلبّي: .2

 والّتعجب والقسم وغيرها.
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 رـــاألم 
 :طلب الفعل من المخاطب على وجه االستعالء واإللزام تعريفه. 

  :ِصَيُغه 

 [12مريم:][ ٻ ٻ ٻ ٱ] فعل األمر: .1

 [4الطالق:][ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] المضارع المقرون بالم األمر: .2

  اسم فعل األمر: .3
ّ
 .على الصالة حي

 [53البقرة:][ ۅ ۅ ] المصدر النّائب عن فعله: .4

 :خروج األمر عن مقتضى الّظاهر 

 إلى معان بالغّية أخرى تستفاد من 
ّ
قد تخرج صيغ األمر عن معناها الحقيقي

 سياق الكالم منها: 

 [25طه:][ ۈ ۆ ۆ ۇ ] الّدعاء: .1

مثل قولك  ،إذا جاء األمر من شخصين متساويين يف المنزلة االلتماس: .2

 .لصديقك: اسمع كالم األستاذ

[ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] اإلرشاد: .3

 [252البقرة:]

 [41فصلت:][ ڇ ڇ ڇ ] الّتهديد: .4

 [31األعراف:][ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ] اإلباحة: .5

 [16الطور:][ ڀ ڀ ڀ پ ] الّتسوية: .6

 :كقول امرئ القيسالّتمنّي: .4
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حِوْيححُل أالَ   حْيحُل الحط  حَهحا الحل   بِحُصحْبحح  َوَمححا اإلْصحَبحاُح محنِحَك بَِأْمَثلِ  اْنحَجحلِححي أاَل َأي 

 كقول البحرتّي:  :الّتخيير .5

 َجميِع الَمطالِب  من َكفاين َنداكمْ  فلَيُجدشاَء  َومن َفلَيبخْل  فَمن شاءَ 

 الّتحقير: .9

 لسححاَنك حيُث طال لسححاين َأقصححر
 

 بياَنك حيث طاَف بياين.والجم  
 

 :مترينات 

 ووّضح غرضه: ،ثم بّين صيغته ،حّدد فيما يلي أسلوب األمر

 [151األعراف:][ ڇ ڇ چ ] .1

 [199األعراف:][ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ] .2

 [13الملك:][ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] .3

 [31إبراهيم:][ ڻ ڻ ڻ ں ں] .4

 [59النساء:][ ىئ ىئ ىئ ېئ ] .5

 الّنهي 
 :طلب الكّف عن الفعل على وجه االستعالء تعريفه. 

 :للنّهي صيغة واحدة وهي: المضارع المسبوق بال النّاهية صيغه. 

 ڭ ڭ ڭ] [11الحجرات:][ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى]مثل: 

 [56األعراف:][  ۇ ۇ ڭ

 :خروج الّنهي عن معناه احلقيقّي 
قد يخرج النّهي عن أصل معناه إلى معان أخرى تستفاد من الّسياق وقرائن 
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 األحوال منها: 

 [256البقرة:][ ائ ائ ى ى ې ې ې] الّدعاء: .1

 [94طه:][ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ] االلتماس: .2

 [111المائدة:][ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ] اإلرشاد: .3

 التوبيخ: .4

نححَه  نال تححَ ق   عححَ لححُ هُ  خححُ أيت محِحثححلححَ  وتححَ
 

َعظيمُ   َعلححَت  َف ليححَك إذا  َع  عححاٌر 
 

 .وسرتىال تحفْظ و ال تذاكرْ كقولك لولدك:  الّتهديد: .5

 كقول المتنّبي:الّتحقير: .6

َترِ  ا ال َتشححححْ  َمَعهُ  الَعْبَد إاّل َوالَعصححححَ
 

ِكيححدُ   ا َمنححَ اٌس  بيححَد ألْنجححَ َع ل  إّن ا
 

 [66التوبة:][ ڳ ڳ گ گ گ گ] التَّيئيس: .4

 .ال تنقضيا زمَن الّشباب  التَّمني: .5

 :مترينات 

 وحّدد غرضه فيما يلي:  ،بّين موضع النّهي

ه .1 بححْ جححِ يححُه فححال تححُ فححِ َق السححححح  طححَ  إذا نححَ
 

كححوُت   ه السححححح  ن إجححابححتححِ  فححخححيححٌر مححِ
 

ل مه ال تطُلِب المجَد إِن  المجدَ  .2  سحححُ
 

رتيًحا َناِعَم اْلَبالِ  صحححعٌب    َوِعْش ُمسحححْ
 

 [4التحريم:][ ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ] .3

 .ال َتغُربي يا شمُس  .4

 [152األنعام:][ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] .5
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 االستفهام  
 :طلب العلم بشيء لم يكن معلوًما من قبل تعريفه. 

 :أّي  ،أّنى ،متى ،كم ،كيف ،أّيان ،أين ،ما ،َمن ،هل ،الهمزة أدواته. 

 : ويطلب هبا أحد أمرين هما:الهمزة .1

 وهو إدراك المفرد نحو: أخالٌد مسافٌر أم عامٌر ؟ الّتصّور:أ/ 

ولكنّه  ،وأّنه منسوب إلى واحد من االثنين ،فالّسائل يعلم أن الّسفر واقٌع فعاًل 

اِدٌل ويذكر غالًبا بعد همزة الّتصور مع ،يريد تعيين أحدهما فيكون الجواب بتعيينه

 .(أم)معه لفظة 

مضمون )لنّسبة بين شيئين أو عدم وقوعها وهو إدراك وقوع ا ب/ الّتصديق:

بوهتا لذا يطلب ث ؛مثل: أَساَفَر خالٌد ؟ فالّسائل يجهل نسبة الّسفر ،الجملة(

إاّل إذا كان االستفهام منفيًّا فتكون  ،أو نفيها فيكون الجواب بنعم أو ال

ر المعادل ويمتنع ذك ،وبنعم نفًيا نحو: ألم يسافْر خالدٌ  ،اإلجابة ببلى إثباًتا

  .بعد همزة الّتصديق

 مثالها: هل َحضَر خالٌد؟  ،ويمتنع معها ذكر المعادل ،ويطلب هبا التّصديق فقط هل: .2

 .هفيكون الجواب بتعيين المسؤول عن (المفرد)وبقيّة أدوات االستفهام للتّصّور فقط 

 مثل: َمن َفتح مصَر؟  ،للعاقل َمن: .3

 مثل: َما اإِلْسَراُف؟ ،لغير العاقل ما: .4

 [11القيامة:][ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]مثل:  ،للمكان أين: .5

[ ھ ہ ہ ہ] مثل: ،وتكون يف موضع التهويل ،للزمان المستقبل أّيان: .6

 [6القيامة:]
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 مثل: كيف أصبحَت اليوم ؟ ،للحال كيف: .4

 [112المؤمنون:][ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] مثل: ،للعدد كم: .6

  .للّزمان ماضًيا أو مستقباًل  متى: .5
ّ
 ؟☺ مثل: متى ُولد النّبي

 ىئ] ثل:م وبمعنى متى ،وبمعنى كيف ،فتكون بمعنى أين ،وتأيت لمعان عّدة أّنى: .9

 [259البقرة:][ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ] [34آل عمران:][ خب حب جب يئ

[ ۓ ۓ ے ے ] لتعيين أحد المتشاركين يف األمر مثل: :أيّ  .11

 .ويكون معناها على حسب ما تضاف إليه ،[43مريم:]

  االستفهام عن معناه األصلّي:خروج 

 إلى معان أخرى تفهم من سياق 
ّ
قد يخرج االستفهام عن معناه الحقيقي

 الكالم فيستفهم عن الّشيء مع العلم به ألغراض بالغّية منها: 

 .إذا أمكن وضع أداة نفي مكان أداة االستفهام وصّح المعنى النّفي: .1

 .ما ُتجزون :أي [91النمل:][ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ]مثل: 

 [4الفرقان:][ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ] :مثلالتّعّجب:  .2

 [2-1الحاقة:] [ڭ ۓ   ۓ ے] مثل: الّتهويل والّتعظيم: .3

 [11الصف:][ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڄ] مثل: الّتشويق: .4

 [53األعراف:][ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ] مثل: الّتمني: .5

 [1الشرح:][ ہ ہ ہ ۀ] :مثل الّتقرير: .6

 [51األعراف:][ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ] مثل: اإلنكار: .4

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ] مثل: الّسخرية والتهكم: .5

 [54هود:][ ھ ھ
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 [41الفرقان:][ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ] مثل: الّتحقير: .9

 .[136الشعراء:][ يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت] مثل: الّتسوية: .11

 :مترينات 

 ثم بّين غرضه فيما يأتي:  ،حّدد أدوات االستفهام

 [42هود:][ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] .1

 [15الشعراء:][ يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ] .2

 [44البقرة:][ ہ ہ ہ ۀ ۀ ] .3

 [56الحجر:][ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] .4

 [2-1القارعة:] [ٺ ٺ   ڀ ڀ] .5

 [36األنبياء:][ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ ] .6

 [6البقرة:][ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] .4

 [11غافر:][ ک ڑ ڑ ژ ژ ] .5

 الّتمّني  
 :كقول الّشاعر ،إّما لكونه مستحياًل  ،طلب شيء محبوب ال ُيرجى حصوله تعريفه: 

ا يومححً عوُد  َي بححاّب  ليححَت الشححححّ  أال 
 

لمشححححيححُب   َل ا َفعححَ بمححا  خِبَره   فححُأ
 

 [49القصص:][ ڇ ڇ ڇ چ چ چ]مثل:  ،أو ممكنًا لكن يصعب نيُله

 نحو قوله ،«عسى»ويعّبر فيه بح ،وإن كان مّما يرجى حصوله ُسّمي ترّجًيا

 چ ڃ ] كقوله تعالى:،أو لعّل  ،[52المائدة:][ چ چ چ چ ڃ ]تعالى: 

  .[1الطالق:][ ڇ چ چ چ
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  :أدواته 

 چ چ چ ]كقوله تعالى:  ،وهي الّلفظ الموضوع أصاًل للّتمنّي ليت: .1

 [66األحزاب:][ ڇ ڇ

 [53األعراف:][ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ]كقوله تعالى:  هل: .2

 [112الشعراء:][ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] :ول .3

4. :  كقول الّشاعر: َلَعلَّ

ِسْرَب الَقَطا  َجناَحه َهل َمن ُيعيرُ  َأ
 

د َهِويححُت َأطيرُ    لعّلي إلى َمن قححَ
 

 داء ـــّنــال 
 :طلب اإلقبال بحرف نائب مناب أدعو تعريفه. 

 :وا ،آي ،آ ،هيا ،يا ،أيا ،َأْي  ،ثمانية هي: الهمزة أدواته. 

 وهي يف االستعمال على نوعين:

 حذار من  ،مثل: أ محمُد افتح الباب ،الهمزة وأي لنداء القريب .1
 
أي ُبني

 .المخّدرات

للقريب  «اي»وتستعمل ،مثل: هيا طالًعا جباًل انتبه ،باقي األدوات لنداء البعيد .2

 .[114طه:][ ٿ ٿ ٺ ]نحو:  ،وقد ُتحذف ،والبعيد

 :خروج حروف الّنداء عن أصل وضعها 

ضوره لقربه من نفسك وح ؛قد ُينّزل البعيد منزلة القريب فُيناَدى بالهمزة وَأْي 

 وقول الّشاعر:  ،مثل: أي صديقي بالهند كيف حالك ،يف ذهنك

ُنوا ق  َي َت اِن األََراِك  ْعمححَ َن اَن  كحح   َأسححححُ
 

انُ   كحح   سححححُ
َ
بي ل ق بِع  كُم يف ر ن   بححأ
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لّو لرفعة قدره وع ؛وقد ُينّزل القريب منزلة البعيد فُينادى بغير الهمزة وأي

 نحو:  ،شأنه

ا ا َمنْ  يححَ هححَ ِد ُكل 
َدائححِ ى لِلشححححح   ُيَرج 

 

ْفَزعُ  َيا   َمْن إَِلْيِه الححححُمْشَتَكى َوالمححححَ
 

 كقول الفرزدق: ،أو النحطاط منزلته

ئي ا َك آبححَ
َلئححِ ِهمْ  ُأو ِل ْث ِم ب ني  ْئ ِج  َف

 

َجامِعُ    إذا َجَمَعْتنا يا َجِريُر المححححححححَ
 

 كقول أبي العتاهية:  ،أو لغفلته وشرود ذهنه

 الححّدنيححا طوياًل أيححا مْن عححاَش يف 
 

ى الححعححمححَر يف قححيححل  وقححالِ    وأفححنححَ
 

فًوا َع ليححَك  ُتقححاُد إ نيححا  ِب الححّد  هححَ
 

لى زوالِ   يُر ذاك إ يَس َمصححححح ل  أ
 

 :خروج الّنداء عن معناه األصلّي 

 وقد يخرج النّداء عن معناه األصلي إلى معان أخرى تفهم من الّسياق منها:

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ]كقوله تعالى: الّتحّسر: .1

 [56الزمر:][ مب خب حب

 كقول الّشاعر: الّتعّجب: .2

 اإِلَلح َيعصححححى َكيَف  َعَجبحح  َفيححا
 

ِحدُ  َه َأم َكيَف َيجَحُدهُ حححححححح  جا  ال
 

 كقول أبي األسود الدؤلي: الّزجر والّتوبيخ: .3

ْيَرهُ  َغ ُم  ل  َع ُم ل ُل ا جححُ لر  ا ا هححَ ي  ا َأ  يححَ
 

ْعِليمُ   اَن َذا الت  َك كححَ َنْفسحححححِ ِل  َهال  
 

 .كقولك للمظلوم: يا مظلوُم َتكّلمْ  اإلغراء: .4

 .نحو: يا هلل للمسلمين االستغاثة: .5

 .نحو: وا كبداه النُّدبة: .6
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 ما كان أصله خبًرا لمبتدأ:  .4

نحو: إن   ،وخح إن  وأخواهتا ،كان الجو  جمياًل  نحو: ،ويشمل خح كان

 ،نحو: ظننُت الّصديَق وفيًّا ،والمفعول الّثاين لظن  وأخواهتا ،الّصدَق محمودٌ 

هَد نحو: أعلمُت المجت ،والمفعول الّثالث لألفعال اّلتي تنصب ثالثة مفاعيل

 .ًقاالنّجاَح محقّ 

 «.صحًا آَل ياسر موعدكم الجنّة» نحو: المصدر النّائب عن فعل األمر: .5

:مواضع املسند إليه

ل وشبه الفع ،نحو: انتصَر المقاومون على العدوّ فاعل الفعل الّتام وشبهه:  .1

 .نحو: الّطالُب َحَسٌن خلُقه

 .[49الكهف:][ ڇ ڇ] : نحو:نائب الفاعل .2

 .نحو: الحياُة كفاٌح  المبتدأ: .3

 أصله مبتدأ: ما .4

 ،لعّل الّسماَء تمطر ،إّن الجو  غائمٌ  ،نحو: ظل  الّطالُب صابًرا ،كأسماء النّواسخ

والمفعول الثّاين  ،نحو: حسبُت الّصديَق مسافًرا ،والمفعول األّول لظّن وأخواهتا

ا وما عدا ما ذُ  ،لألفعال اّلتي تنصب ثالثة مفاعيل ر كنحو: أَْعلمُت الّطالَب اإلهماَل ضارًّ

 .كأدوات الّشرط والنّفي وحروف الجّر والمفاعيل والحال والتّميز والتّوابع ،متعّلقات

  :مالحظة

والجملة الفعلّية تدّل على  ،الجملة االسمّية تدّل على الّثبوت واالستمرار

 .الحدوث والّتجّدد
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 :أحوال املسند واملسند إليه 

 ،والّتقديم والّتأخير ،للمسند والمسند إليه أحوال كالّذكر والحذف

 وفيما يلي بيان أهمها: ،والّتعريف والّتنكير

 :أحوال املسند إليه 

 : أّواًل: ذكر المسند إليه

األصل يف المسند إليه أن يذكر يف الكالم إاّل إذا كانت هناك قرينة ترّجح 

ح حذفه ألغراض بالغّية منها: ،حذفه  ويذكر المسند إليه مع َترج 

 واإليضاح:زيادة الّتقرير  .1

 [5البقرة:][ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ] كقوله تعالى:

 .ففي تكرير اسم اإلشارة زيادة تقرير وإيضاح لتمييزهم عن غيرهم

 بسط الكالم وإطالته للّتلّذذ: .2

فذكر  ،[15-14طه:][ڇ ڇ ڇ   چ چ چ چ ڃ]

يف إطالة الحديث يف  رغبًة من موسى  ؛مع إمكان حذفه (هي)المسند إليه 

 .مناجاة رّبه

 هل حضر األمير ؟  يف جواب: ،سيُف الّدولةحضر  مثل:إظهار الّتعظيم:  .3

 يف جواب: هل حضر الّسارق ؟  ،قادمٌ  الّسارقمثل: الّتحقير:  .4

 .الشاعرأنا مثل: أنا الفارس الفخر:  .5

 اّلتعريض بغباء الّسامع: .6

 الملك عند تجاهله زين العابدينكقول الفرزدق معّرًضا بغباء هشام بن عبد 
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 َهذا اّلذي َتعِرُف الَبْطحاُء َوْطأَتهُ 
 

ل  َوالَحَرمُ   ُه َوالحححِ ُت يْعِرفححُ  َوالَبيححْ
 

ِهمُ هححذا  ّل ُك ِعبححاِد اهلل  يِر  َخ بُن   ا
 

اِهُر الَعَلمُ    الطححّ
 
 الّنقي

 
 هححذا الّتقي

 

  حذف المسند إليه: ثانًيا:

رغبة يف إيجاز الكالم إذا ُوجدت قرينة  ؛قد يحذف المسند إليه لدواع بالغّية

 .وُوجد مرّجح للحذف على الّذكر ،تدّل عليه

 ومن دواعي حذفه:

 :كقول الّشاعر :ضيق المقام .1

 َعليححٌل  قلححُت  أنححَت  كيف قححال لي
 

 سححححححهححٌر دائححٌم وحححزٌن طححويححٌل  
 

 .لضيق المقام بسبب الّضجر والّتوّجع ؛ولم يقل: أنا عليل

 .عند رؤية نار: أي هذا حريٌق  ،ونحو:حريٌق 

[ ک ک ڑ ڑ ژ] كقوله تعالى:معرفته والعلم به:  .2

 .أي هو عالم الغيب.[9الرعد:]

 كقول الّشاعر:المدح واّلتعظيم:  .3

هِ  َيبيححُت  َجوادٌ   الوفححُد حوَل فِنححائححِ
 

قححيححلِ   ثححوًى عححنححَدُه ومححَ  بححأكححرِم مححَ
 

 .أي هو جوادٌ 

أي هم  [15البقرة:][ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ] كقوله تعالى:الّذّم والّتحقير:  .4

 أي المنافقون. -

 .ُضِرَب الّلص  نحو:  :الخوف منه أو عليه .5

 .نحو: ُسِرقْت سّياريت كونه مجهواًل: .6
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 كقول الّشاعر: :المحافظة على الوزن والقافية .4

ا المححاُل واألْهُلوَن إال    َودائعُ  ومححَ
 

عُ   َرد  الححَودائححِ ْومحح  أْن تححُ د  يححَ  َوالبححُ
 

 .النّاُس الودائعَ أي أن َيُرد  

 :أحوال املسند 
 أّواًل: حذف المسند:

وقد يحذف المسند ألغراض  ،ألّنه ركن يف الجملة ؛األصل ذكر المسند

 بالغّية منها:

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ] كقوله تعالى: االختصار وعدم الّتكرار: .1

 .أي: يرزقنا اهلل [24سبأ:][ ڄ ڄ ڄ ڦ

 الفرزدق يف مدح زين العابدين: كقول:المحافظة على الوزن .2

َك  ائِره َمن هححذا َوَلْيَس َقْولححُ  بضحححححَ
 

 الُعْرُب َتعِرُف من أنَكْرَت َوالَعَجمُ  
 

 .أي والعجم تعرفه 

  ثانًيا: تقديم المسند:

 ومن أغراضه:

 .[49الشورى:][ ۈ ۆ ۆ ۇ]كقوله تعالى:  االختصاص: .1

 كقول الّشاعر: الّتفاؤل: .2

َدْت  عححِ امُ  سححححَ َك األيحح  ِة وجهححِ ُغر   ب
 

َك األعححوامُ   ْت بححبححقححائححِ نححَ  وتححزيحح 
 

 :مترينات 

 أ/ استخرج المسند والمسند إليه مّما يأتي: 

 .[15الكهف:][ ڱ ڳ ڳ ڳ] .1
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 [96النساء:][ ڇ چ چ چ] .2

 .«ُعّذبْت امرأٌة يف هّرة حبسْتها»: ☺قال  .3

الَمُتهُ  ُكل   .4 اء َمْحُموُل َيْومححَ  على   ابن ُأنَثى وإْن َطاَلْت سحححَ ْدبححَ  حححَ
ة  آلححَ

 .الُحر  تكفيه اإلشارة .5

 ب/ َبّين المحذوف من المسند أو المسند إليه مع بيان الّسبب:

 .[25النساء:][ ٹ ٹ ٿ] .1

 .[53الواقعة:][ ڦ ڦ ڦ ڤ] .2

 .[3التوبة:][ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] .3

 .[25لقمان:][ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ] .4

 .[5المائدة:][ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ] .5

 إيراد الكالم على خالف مقتضى الّظاهر 
ل ،قد تقتضي المناسبة العدول بالكالم عن مقتضى ظاهر الحال العالم  فُينز 

ويوضع الماضي موضع  ،وغير المنكِر منزلة المنكِر ،بالخح منزلة الجاهل

 ومن ذلك: ،والّضمير موضع الّظاهر وعكسه ،المضارع وعكسه

 استعمال اخلرب لإلنشاء وعكسه  
:قد يوضع اخلرب موضع اإلنشاء ألغراض منها 

 تفاؤاًل بأّن الهداية والتّوفيق حصال بالفعل. ،وّفقك اهلل ،نحو: هداك اهلل التّفاؤل: .1

 نحو: رحم اهلل فالًنا. تأّدًبا:االحتراز عن صورة األمر  .2
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[ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] كقوله تعالى: المبالغة يف الّطلب: .3

 .مبالغة يف النّهي حّتى كأّنهم امتثلوا (ال تسفكوا)لم يقل  ،[54البقرة:]

  :وقد يوضع اإلنشاء موضع اخلرب ألغراض منها 

 ائ ى ى ې ې ې] كقوله تعالى: إظهار العناية بالّشيء واالهتمام به: .1

إشعارا « وإقامة وجوهكم»لم يقل  ،[29األعراف:] [وئ ەئ ەئ ائ

 .بالعناية بأمر الّصالة

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ ]كقوله تعالى:  االحتراز عن مساواة الاّلحق بالّسابق: .2

تحاشًيا عن مساواة  ،«وأشهدكم»لم يقل  [54هود:][ٺ ٺ ٺ ٺ

 .شهادهتم بشهادة اهلل

 ر ــــصــقـال 
 :تخصيص أمر بآخر بطريقة مخصوصة تعريفه. 

 :ومقصور عليه ،مقصور :وللقصر طرفان هما طرفاه. 

 :أشهر طرق القصر هي:  طرقه 

 النّفي مع االستثناء: .1

عالى: كقوله ت ،ويكون المقصور بعد النّفي والمقصور عليه بعد االستثناء

 [55الحجر:][ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ]

 إّنما: .2

 كقوله تعالى: ،والمقصور عليه هو المؤّخر« إّنما»ويكون المقصور بعد 

 [25فاطر:][ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ]
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 تقديم ما حّقه الّتأخير:  .3

 ڇ] كقوله تعالى: ،والمقصور هو المؤّخر والمقصور عليه هو المقّدم

 [36الجاثية:][ ڇ

 :«ال، أو بل، أو لكن»ـالعطف ب .4

 ،المقصور عليه ما قبلها، نحو: الفخر بالعلم ال بالمال كان«ال»حفإْن كان ب

نحو: ما األرُض  ،كان المقصور عليه ما بعدهما« بل أو لكن»حوإن كان العطف ب

 .ونحو: ما فاز خليٌل لكن سعيدٌ  ،ثابتًة بْل متحركةٌ 

 :أقسام القصر باعتبار طرفيه 

 .نحو: ال رازق إاّل اهلل قصر صفة على موصوف: .1

 [144عمران: آل][ ڃ ڄ ڄ ڄ] كقوله تعالى: على صفة:قصر موصوف  .2

 :أقسام القصر باعتبار الواقع 

 قصر حقيقّي:  .0

 ،وهو أن يختّص المقصور بالمقصور عليه يف الواقع ال يتعّداه إلى غيره أصاًل 

 [55هود:][ ی ىئ ىئ ىئ ] ،[9الزمر:][ ی ی ی ی ] كقوله تعالى:

 قصر إضايفّ:  .9

اإلضافة إلى شيء معّين وقد يتجاوزه إلى وهو ما كان القصر فيه بحسب 

 .ونحو: إّنما يدوم الّسرور برؤية اإلخوان ،نحو: ال محسن إاّل إبراهيم ،شيء آخر

 :أنواع القصر اإلضايّف 

[ چ چ ڃ ڃ ] كقوله تعالى: ،إذا اعتقد المخاطب الّشركة :قصر إفراد .1
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ا على من اعتقد أن اهلل ثالث ثالثة [141النساء:]  .ردًّ

 مثل: ما سافر إاّل  ،إذا اعتقد المخاطب عكس الحكم الذي تثبته :قلبقصر  .2

ا على من اعتقد أّن المسافر أحمد ،محمد  .ردًّ

  :مثل ،إذا كان المخاطب يرتّدد يف الحكم :قصر تعيين .3
ّ
 ،الكريم محمد ال علي

 .إذا كان المخاطب مرتّدًدا ال يدري أّيهما الكريم

 :مترينات 

 لقصر وطرقه ونوعه:أ/ بّين فيما يلي طريف ا

 [19محمد:][ ىت مت خت حت جت يب] .1

 [21الغاشية:][ ۉ ۅ ۅ ۋ] .2

 [59األعراف:][ ڑ ژ ژ] .3

 :قال ابن ُدَريد .4

مححا الححمححرُء حححديححٌث بححعححده  إنححّ
 

ا لمن َوَعى  ا حسححححنححً  فكن حححديثححً
 

 إلى اهلل أشححكو ال إلى النّاس إّنني
 

 أرى األرَض تَبَقى واألخالَء َتذهُب  
 

مات  قد  ّلذي  لدُ ليس اليتيُم ا  هوا
 

لعلم واألدب  يُم ا ت ي يُم  ت ي ل  بححل ا
 

 ب/ اجعل الجمل الّتالية مفيدة للقصر:

 .الفراُب مفسدةٌ  .1

 .الّسالمُة يف الّتأّني .2

 .بركُة المال يف أداء الّزكاة .3
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 الَوصل والَفصل 
:والفصل ترك هذا العطف ،الوصل عطف جملة على أخرى بالواو تعريفه.

 [51اإلسراء:][ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] مثال الوصل قوله تعالى:

 وقول المتنّبي: 

َنى أَعز  َمكان   ْرُج سححابح   يف الد  َوَخيُر َجليس  يف الّزمححاِن ِكتححاُب   سححَ

 [2الرعد:][ چ چ چ ڃ ]ومثال الفصل قوله تعالى: 

 .ولكّل من الوصل والفصل مواضع نذكرها

 :مواضع الوصل 

 يجب الوصل بين الجملتين يف ثالثة مواضع هي:

 .نحو: الّطالب يكتب ويقرأ ،إذا قصد إشراك الجملتين يف الحكم اإلعرابيّ  .1

ناك ولم يكن ه ،وكانت بينهما مناسبة تاّمة ،إذا اّتفقت الجملتان خبًرا أو إنشاءً  .2

 ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ] كقوله تعالى: ،سبب يقتضي الفصل بينهما

 [31األعراف:][ ڀ ڀ ڀ پ] وقوله تعالى: ،[14-13االنفطار:][گ

 وباركَ -نحو: ال  ،وأوهَم الفصل خالف المقصود ،إذا اختلفتا خبًرا أو إنشاء .3

  اهلُل فِيك: جوابا لمن سألك: هل لَك حاجة أساعدك يف قضائها؟

ألّن  ؛جواًبا لمن سأل: هل شفي أخوك من مرضه ؟ ،وشفاه اهلل -ونحو: ال 

 .ترك الواو ُيوهم الّدعاء عليه وهو خالف المقصود
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 :مواضع الفصل 
كقوله  ،بأن تكون الثانية توكيدا لألولى أن يكون بين الجملتين اّتحاد تاّم: .1

  [14الطارق:][ ڱ ڱ ڱ ڱ] تعالى:

 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] كقوله تعالى: ،أو بياًنا لها

 [121طه:][ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ی ی   ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ] كقوله تعالى: ،أو بداًل عنها

 [133-132الشعراء:] [جئ

 «.كمال االّتصال»ويقال يف هذه األحوال الّثالثة إّن بين الجملتين 

 عالى:كقوله ت ،بأن يختلفا خحًا وإنشاء أن يكون بين الجملتين تباين تاّم: .2

 [9الحجرات:][ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ]

 وقول الّشاعر:

ِب اْلَمْجَد َتْمًرا َأْنَت آكُِلهُ   ال َتْحسحححَ
 

بَِرا َحت ى َلْن َتْبُلَغ اْلَمْجدَ    َتْلَعَق الصحح 
 

 يغدو مبكّ  ،نحو: الّسماء ممطرة ،أو بأن ال تكون بينهما مناسبة مطلًقا
ٌّ
 ًرا علي

 .«االنقطاعكمال »ويقال يف هاتين الجملتين بين الجملتين بينهما: 

  أن تكون الجملة الّثانية جواًبا عن سؤال يفهم من األولى: .3

 [53يوسف:][ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ]كقوله تعالى: 

 فكأّنه قيل: لم ال تحّئ نفسك ؟ 

 «.شبه كمال االتصال»ويقال يف هذه الحالة إّن بين الجملتين 

 :مترينات 
 كل مثال: بّين مواضع الوصل والفصل فيما يلي موّضًحا الّسبب يف

 .[52التوبة:][ ک ڑ ڑ ژ] .1
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 .[49البقرة:][ ڀ پ پ پ پ ] .2

 .[4-3النجم:] [ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] .3

 .[69-65 الفرقان:] [ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ] .4

 جواًبا لمن سأل: ألَك حاجٌة ؟ ،وحفظك اهلل -ال  .5

 .الجّو باردٌ  ،الّدرُس مفيدٌ  .6

 اإلجياز واإلطناب واملساواة 

 .بال المتكلم من المعاين ثالث طرق هي: اإليجاز واإلطناب والمساواةللتّعبير عّما يف 

 از ــجــاإلي 

 :جمع المعاين الكثيرة تحت األلفاظ القليلة مع اإلبانة واإلفصاح تعريفه. 

 ،[41الزخرف:][ ې ې ې ۉ ۉ ۅ] كقوله تعالى:

لّذ وما ت ،فلو أردت  تعداد ما تشتهيه النّفوس من المطاعم والمشارب والمالبس

 .به األعين من مناظر الجنّة لعجزَت عن ذلك

  :أنواعه 

 إيجاز قصر:  .1

ه قوله مثال ،ويكون بتضمين العباراِت القصيرِة معاين كثيرة مِْن غير حذف  

حتى إنه ُروي  ،فقد جمعت اآلية فأوعْت  [54األعراف:][ ڻ ڻ ں ں ]تعالى 

 يف ♀وكقوله  .قرأها فقال: من بقي له شيء فليطلبه ◙أّن ابن عمر 

 .«َأسلِْم َتْسَلمْ »رسالته إلى كسرى: 
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 :إيجاز حذف .2

مثال  ،ويكون بحذف كلمة أو جملة أو أكثر مع وجود قرينة تدّل على المحذوف

[ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]حذف كلمة قوله تعالى: 

  ويفهم ذلك من الّسياق. ،رجل من إحدى القريتين: مّكة أو الّطائف :أي [31الزخرف:]

[ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ]ومثال حذف جملة قوله تعالى: 

 أي: فاخَتَلفوا فَبعَث اهلل..  [213البقرة:]

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک]ومثال حذف جمل متعّددة قوله تعالى: 

 [ 29 -25النمل: ] [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ   ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

فلّما قرأْته قالت: يا أّيها  ،وألقاه إلى تلك الملكة ،أي: فذهب الهدهد بالكتاب

 ..المأل

 :أغراضه 

 .االختصار .1

 .تسهيل الحفظ .2

 .مراعاة المقام كضيق الوقت والبعد عن السآمة والملل .3

ويحسن اإليجاز يف الّتهنئة والّتعزية وخطابات اإلنذار والعتاب واالعتذار 

 .ورسائل الملوك والّرؤساء والِحَكم واألمثال

 اب ـنـاإلط 
 :كالم زادت ألفاظه على معانيه لفائدةكّل  تعريفه. 

 ،[4مريم:][ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ]كقوله تعالى: 

 .كحت أي:
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 كقول زهير:.فان لم تكن الّزيادة لفائدة سّميت تطوياًل أو حشًوا

َما َلهُ فِي اْلَيْوِم َواألَْمِس  وَأْعلُم   َقْب
 

َغد  َعمِ  َما َولكِن نِي َعْن ِعْلمِ    فِي 
 

  :أنواعه 

 الخاّص بعد العاّم:ذكر  .0

 ٻ ٻ ٱ]كقوله تعالى:  ،للّتنبيه على فضل الخاّص وتمّيزه 

 [235البقرة:][ ٻ ٻ

 ذكر العاّم بعد الخاّص: .9

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ] كقوله تعالى: ،إلفادة العموم مع العناية بشأن الخاّص  

 [54الحجر:][ ۉ ۉ ۅ

 الّتفصيل بعد اإلجمال: .1

 ۉ ۅ]كقوله تعالى:  ،وتوضيح المعنى وتقريره ،وغرضه الّتشويق

فلفظ )األمر( مجمل  [66الحجر:][ ى ى ې ې ې ې ۉ

 .ُفّصل بجملة )أّن دابر هؤالء مقطوع مصبحين(

 الّتكرار: .7

   گ گ گ گ]كقوله تعالى:  ،وتقرير المعنى يف النّفس ،للّتأكيد 

 [4-3التكاثر:] [ڳ ڳ ڳ ڳ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ]كقوله تعالى:  ،أو لطول الفصل

  [111النحل:][ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

 كقول الّشاعر:  ،أو للّتلّذذ بذكره
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 نجدِ والسححالُم على  نجدًا،سححقى اهلل 
 

 على القرب والُبعدِ  نجدٌ  ويا حّبذا 
 

 .مةً كلمة ًكلوفهمُته  ،باًبا باًبانحو: قرأُت الكتاَب  ،أو لقصد االستيعاب

 االعتراض: .5

 ويكون الغرض منه: ،وهو أن ُيؤتى يف أثناء الكالم بكلمة أو أكثر

 كقوله: أ/ الّدعاء:

محححانحححيحححَن  هحححاإن  الحححثححح  تحححَ غحححْ لححح   وبحححُ
 

معي إلى َتْرُجمانْ     قد أْحَوَجْت سححَ
 

 [54النحل:][ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ] كقوله تعالى: ب/الّتنزيه:

وهو أن يؤتى بعد كالم ُيوِهم خالف المقصود بما يدفع ذلك  ج/ االحتراس:

 ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں]كقوله تعالى:  ،اإليهام

 .لدفع أن يكون البياض لمرض ونحوه [22طه:][ ہ

  الّتذييل: .6

 كقوله ،وهو تعقيب الجملة بجملة أخرى تشتمل على معناها توكيًدا لها

 [51اإلسراء:][ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ] تعالى:

 :وحيسن اإلطناب يف 

وشرح  ،والّتأكيد على قضّية معّينة ،والّدعاء ،والمواعظ العاّمة ،الخطب

  .الموضوعات للّطالب ونحو ذلك

 اواة ـســمـال 
 :أن تكون األلفاظ بقدر المعاين والمعاين بقدر األلفاظ ال يزيد بعضها  تعريفها

 .على بعض
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 األمثلة:

 [35المدثر:][ ىب مب خب حب جب] .1

 [43فاطر:][ ى ې ې ې ې ۉ ] .2

 .يف الحديث: الّضعيف أمير الّركب .3

 قول الشاعر طرفة بن العبد: .4

ُتْبِدي لَك األياُم ما كنَت جاِهالً   سححَ
 

دِ    ويححْأتِيححَك بححاألَْخبححاِر َمْن َلْم ُتَزو 
 

ففي هذه األمثلة ونحوها تجد األلفاظ متساوية مع المعاين بحيث لو زدنا 

 .ولو أسقطنا كلمة اختّل المعنى ،لفًظا جاءت الّزيادة لغير فائدة

  :مترينات 

 يلي:بّين موضع اإليجاز ونوعه فيما أ/ 

 [149البقرة:][ ۇ ڭ ڭ ڭ] .1

 [23األنبياء:][ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ] .2

 [49الكهف:][ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ] .3

 .«الّدين النّصيحة» ♀قال  .4

 .أكلُت فاكهة وماء .5

َنَك  ا  َتُقوَل َفُتْبَتَلى أن اِْحَفْظ لِسحححححَ
 

ِق  إِن    نححطححِ مححَ ٌل بححالححْ َوكحح  الََء مححُ بححَ  الححْ
 

 ب/ حّدد موضع اإلطناب وبّين نوعه فيما يلي:

 .[21-19المدثر:] [ڀ ڀ ڀ پ   پ پ پ ٻ] .1

 .[4القدر:][ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ] .2

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

59  

 .[25نوح:][ يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ] .3

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ] .4

 [95البقرة:][ ہ

 .إلى كالم أستاذك -وّفقك اهلل  -استمع  .5

 .«نعمتان مغبون فيهما كثير الناس: الّصحة والفراب» ♀قال  .6

 .[133-132الشعراء:] [جئ ی ی   ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ] .4
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 ع ـديـبـم الـلـع
 :هو العلم الذي يعرف به طرق تحسين الكالم تعريفه. 

 .عنىومعنوّية ترجع إلى الم ،وتنقسم المحّسنات إلى لفظّية ترجع إلى الّلفظ

 احملّسنات الّلفظية  
 اجِلناس 

 :المعنىَتشاُبه الّلفظين يف النّطق واختالفهما يف  تعريفه. 

 وهو قسمان:

1. :  وهو ما اّتفق فيه الّلفظان يف أربعة أشياء هي: تامٌّ

 گ گ] كقوله تعالى: ،وترتيبها ،وعددها ،وحركتها ،نوع الحروف

 [55الروم:][ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

  وقول أبي تّمام:

ه مححات مِنْ  مححا  كرِم الّزمححان فححإِنحح 
 

دى  َيْحيححا   ْبِن عبححِد اهلل يْحيىلححَ
 

 .وهو ما اختلف فيه الّلفظان يف واحد من األمور األربعة الّسابقة غير تاّم: .2

 أمثلته:

 «.نوع الحروف»اختلفا يف [32-22القيامة: ][ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ] أ/

 «.ترتيب الحروف»اختلفا يف ،«روعاتِناوآمن  عوراتِنااللهم اسرت » ب/

نَْت »ج/  ُهم  َكَما َحس  ْن  َخْلِقي الل   «.حركة الحروف»اختلفا يف «ُخُلِقيَفَحس 

 «.عدد الحروف»اختلفا يف [31-29 القيامة:][ڇ ڇ ڇ چ   چ چ چ ڃ]د/

62 
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  :مترينات 

 وبّين نوعه فيما يلي: ،حّدد موضع الجناس

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   مخ حخ جخ مح جح مج ] .1

 .[44- 43النور:] [ڀ

 .[11 -9الضحى:] [ں ڱ ڱ ڱ   ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] .2

 .[1الهمزة:][ ٿ ٿ ٿ ٿ] .3

َدم الوَغى اٌس إَِذا احتححَ اُس عبحح   عبحح 
 

ٌل والربيُع ربيعُ   ُل َفضححححْ   والَفضححححْ
 

 .إن اهلل ُيمِهل وال ُيهِمل .4

 ماُل  رأيت النّاس قد مالوا إلى من عنَده
 

 ومن ال عنده ماُل فعنه الّناُس قد مالوا 
 

 .كّفيه ما بين وأطلق ،أمسَك ما بين فّكيه رحم اهلل امرأ .5

 السَّْجع  
 :اّتفاق أواخر الجمل يف الحروف تعريفه. 

 ک ڑ   ڑ ژ ژ ڈ]مثل قوله تعالى:  ،وأفضله ما تساوت فَِقره

 .[31 -25 الواقعة:][ک ک   ک

 .وأعِط ممسًكا تلًفا( ،ويف الحديث: )اللهّم أعِط منفًقا خلًفا

 .وال يحسن الّسجع إاّل إذا كان خالًيا من الّتكّلف والّتكرار يف غير فائدة

 :مترينات 

  .مّثل للّسجع بخمس جمل من إنشائك
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 االقتباس  
 :عر َشْيئ  مَِن اْلُقرآن أو الحديث من غير داللة على  تعريفه َتْضِميُن الن ْثر أو الش 

  .أّنه منهما

 األمثلة:

 مئ حئ جئ ی ی ] ال َيغّرّنك من الّظلمة كثرة الجيوش واألنصار .1

 [42إبراهيم:][ ىئ

اَس يف . 2 عحححاِد الحححنححح  هحححمُ ال تحححُ  َأْوطحححانحححِ
 

نِ   ريححُب الححَوطححَ ى غححَ ْرعححَ مححا يححُ لحح   قححَ
 

مْ  ْيشححححح  بححيححنححهححُ  وإذا مححا شحححححئححَت عححَ
 

نِ »  اَس بُخْلق  َحسححححَ  «خححالِِق النحح 
 

 ويجوز أن ُيغّير يف األثر المقتَبس قلياًل كقول الّشاعر:

ائاِلً َعْن َدارِهمْ   َرَحُلوا َفَلسححُت ُمسححَ
 

َنا   َثاَرِهمْ »أ ي َعَلى آ  «َباِخٌع َنْفسححححِ
 

 ،وهو أن ُيدخل الّشاعر يف نظمه شيًئا من شعر غيره ومن االقتباس الّتضمني:

 :مثل قول الحريرّي 

َد َبْيعي ُد ِعنححْ ُأْنشحححححِ  َعَلى َأن ي سحححححَ
 

اُعوا»  اُعونِي َوَأي  َفتًى أضحححَ  «أضحححَ
 

 فالشطر األخير مأخوذ من قول الّشاعر:

اُعوا  أضحححححاعوين وَأي  َفتًى َأضحححححَ
 

ة    ِريححهححَ ْوِم كححَ يححَ
رِ لححِ غححْ  َوسحححححَداِد ثححَ

 

 القلب( )ما ال يستحيل باالنعكاس  
 :لِه أن ُيقرأ الكالم تعريفه   .مْن غيِر َتَغي ر  يف قراءتِه مْن آِخِره إلى َأو 

 األمثلة:

 .[41يس:][ مئ حئ جئ]قوله تعالى:  .1
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 .[3المدثر:][ ڭ ڭ] .2

 .كماُلك تحت كالمَك  .3

 .حوٌت فُمه مفتوٌح  .4

ولِ  دوُم لحححكحححّل هحححَ ه تحححَ وّدتحححُ  محححَ
 

دوُم.  وّدتحححه تحححَ ل كحححلٌّ محححَ  وهحححَ
 

 احملّسنات املعنوّية  
 التَّوِرية 

 :هو المراد تعريفها 
ّ
 .أن ُيذكر لفظ له معنيان قريب ظاهر غير مراد وبعيد خفي

 األمثلة:

1.  
ّ
 ♀ما ورد يف الّسيرة أّن رجاًل سأل أبا بكر حين كان مهاجًرا مع النّبي

فظّن الّرجل أنه  ،هاد  يهدينيفقال أبو بكر ُمَوّرًيا:  ،َمن هذا؟ يعني رسول اهلل

 .وأبو بكر قصد هاد إلى النور واإليمان ،يقصد اّلدليل على الّطريق

2.  
ّ
  ♀ما ورد أيًضا أّن النّبي

ّ
حين كان سائًرا بأصحابه يف غزوة بدر لقيهم أعرابي

فأخذ الرجل يفّكر ويقول ماء  ،نحن من ماء ♀فسألهم مّمن القوم؟ فأجاب 

  ،يظنّها قبيلة ،ماء؟!
ّ
  .يقصد أنّهم مخلوقون من ماء ♀والنّبي

ما نقل عن بعض الّسلف أّنه حين امُتحن يف خلق القرآن أشار بأصابعه وقال:  .3

هو و ،أشهد أّن الّتوراة واإلنجيل والّزبور والفرقان وصحف إبراهيم مخلوقة!

 يقصد أصابعه الخمسة.

 :مالحظة 
 تختلف الّتورية عن الجناس يف أّن: 

 .الجناس البّد فيه من تكرار الكلمة مّرتين بخالف الّتورية .1
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 .المعنيان مرادان يف الجناس بخالف الّتورية .2

 .المعنيان يف الجناس سواء من حيث القرب والبعد بخالف الّتورية .3

 :مترينات 
 حّدد موضع الّتورية يف األمثلة الّتالية مبّينًا المعنى القريب والبعيد: 

دخل أحد األدباء على صديق له ُعّيَن وكياًل إلحدى الكّلّيات فقال األديب:  .1

  .حسبنا اهلل ونعم الوكيل

 قال السراج الوّراق يمدح رجاًل يقال ضياء الّدين:  .2

ا يئححً غنيححُت شحححح لوال أنححَت مححا أ  َف
 

ما ُيغني   ياء.و راُج بال ضححححِ  السحححح 
 

 .إذا كنت شريًفا فاسع إلى المجد وال تعتمد على َجّدك .3

قال ف ،فأخرجت له ِسواك  ،َأَحب  رجل فتاًة تبيع الّسواك، فقال لها: أريد أراكِ  .4

 لها:ال أريد ِسواك! 

 الطِّباق وامُلقابلة 
ِء وِضّده يف الكالم تعريف الطِّباق:

ْ
ي  .اْلَجْمُع َبْيَن الش 

 وقد يكون الّضّدان:

 .[3الحديد:][ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ] اسمين: مثل: .1

 .[43النجم:][ مخ حخ جخ مح]فعلين: مثل:  .2

 .[256البقرة:][ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ]حرفين: مثل:  .3

 [33الرعد:][ يب ىب مب خب حب جب يئ ]مختلفين: مثل:  .4

  :أنواعه 
ان إِيَجاب  َوَسْلب  طَِباُق اإليجاب: .1  مثل: ،َوُهو ما َلْم َيخَتلِْف فِيِه الضد 

 .[15الكهف:][ ک ک ڑ  ڑ]
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لِب  .2 دان إِيَجاب  وَسْلب طِبَاُق السَّ  ۈئ ۈئ ۆئ ] مثل: ،: َوُهو ما اْخَتَلف فِيه الض 

 .[9الزمر:][ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

 .ثّم ذكر ما يضاّدها على الّترتيب ،ذكر لفظين أو أكثر تعريف املقابلة:

  األمثلة:

 .[52التوبة:][ ک ڑ ڑ ژ] قال تعالى: .1

 [154األعراف:][ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] تعالى:قال  .2

 .قال أبو جعفر المنصوُر: ال تخرجوا مْن عز  الّطاعة إِلى ذل  المعصية .3

 :الفرق بني املقابلة والّطباق 

 ن.أّما المقابلة فتكون بين أكثر من ضّدي ،الّطباق ال يكون إاّل بين ضّدين فقط

  :فائدة الطباق املقابلة 
  .ألن الّضّد ُيظهر حسنَه الّضدّ  ؛إبراز المعنى وتوضيحه

 :مترينات  
 وبّين نوعه: ،حّدد موضع الّطباق أو المقابلة فيما يلي

 .[15الكهف:][ ک ک ڑ ڑ] .1

 [115النساء:][ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ] .2

ئنا َعلى النّاِس َقوَلُهم  َوُننكُِر إِن شححِ
 

نِكروَن الَقوَل حيَن َنقوُل   ُي  َوال 
 

 .[14-13االنفطار:][گ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ] .3

 .وأن ُتفقد عند طاعة ،احذر أن ُترى عند معصية .4

يزينححهُ  ِعزي  عبححد  تححاُج   على رأِس 
 

ِل حّر قيححُد ُذلي َيشححححينححهُ     ويف ِرجححْ
 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





66

مراعاة الّنظري 
:الجمع بين أمرين أو أمور متناسبة ال على وجه الّتضادّ  تعريفه. 

  ڍ]وقوله تعالى:  ،[11الشورى:][ ٹ ٹ ٿ] كقوله تعالى:

 [5الرحمن:][ ڌ ڍ

ُحسن الّتعليل 
:ة   تعريفه ِء اْلَمْعُروَفَة، َوَيْأيت بعل 

ْ
ي َة الش  أْن ُينْكَِر األَديُب َصَراَحًة أْو ِضْمن  ِعل 

ِذي َيْقِصُد إَِلْيِه.  َأَدبي ة  َطريَفة  ُتنَاِسُب الَغَرَض ال 

األمثلة:

 .حرارة شوقها إلى أهلها النّازحين عنهاما احرتقت الّدار إاّل من  .1

 .نزل المطر بكاء على الفقيد الغالي .2

 :قال أبو العالء المعّري يف الّرثاء .3

ةً  ِديمححَ ْدر اْلُمنِيِر قححَ ُة اْلبححَ ا ُكْلفححَ طمَومححَ ل  ل َثُر ا ْجهححِه َأ ِفي َو ا  هححَ ن  ِك َل َو

 وقال آخر: .4

هِ  قححِ و  راال يْطُلع البححْدُر إاِل ِمْن َتشححححَ إليك حَتى ُيوايف وْجَهَك الن ضححِ

 :متارين

 أ/ وّضح حسن الّتعليل فيما يلي:

َر الَغْيُث عْن مصححر  وتْربتها اكم مَن الَخَجلِ ما َقصححّ طبع  ولكْن تعد 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 

67  

 .ما اهتّزت األغصان بفعل النّسيم ولكن طرًبا لزيارتك .2

 .لم تنكسف الّشمس إاّل خجاًل من نور وجهك .3

 ب/ َمّثل بثالثة أمثلة من إنشائك لحسن الّتعليل. 

 تأكيد املدح مبا يشبه الّذم  
 وهو نوعان: 

 أن يستثنى من صفة ذّم منفّية صفة مدح: .0

 .عيب يف َبكر إاّل أنه كريُم مِضيافمثل: ال 

 .[62مريم:][ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ]ومثل قوله تعالى: 

 وقول الّشاعر:

هُ  َب يف معروِفهْم غيَر أنحح   وال َعيححْ
 

ْكرِ   اكريَن عن الشحح   ُيَبي ُن َعْجَز الشحح 
 

  :أن يثبت لشيء صفة مدح ويؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح أخرى .9

 .فاضل إاّل أّنه صبورمثل: هذا أستاذ 

 .ومثل: أنا أفصح العرب َبْيَد أّني من قريش

 وقول النّابغة الَجعدّي:

ه يَر َأنححّ غ ُه  خالقححُ ْت َأ ملححَ َك ًتى   َف
 

 جواٌد فمحا ُيبقي مَن المحاِل بحاقِيحا 
 

 تأكيد الذّم مبا يشبه املدح  
 .وهو عكس األسلوب الّسابق يف الّصورتين

  :وله حالتان

 مدح منفّية ثّم تستثنى منها صفة ذّم:أن يؤتى بصفة  .0

  .مثل: ال خير يف القوم إال أّنهم ُجبناء
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 .ومثل: ال جمال يف الخطبة إاّل أّنها طويلة يف غير فائدة

 أن يثبت لشيء صفة ذّم ثّم يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذّم أخرى:  .9

 .مثل: فالن حسوٌد إاّل أّنه نّمام

  . أّنهم لِئامٌ ومثل: القوم ِشحاٌح إال

 :متارين 

 ّين نوعه: وب ،اشرح ما يف األمثلة الّتالية من تأكيد المدح بما يشبه الّذم وعكسه

 .البلدة جميلة إاّل أّن أهلها كرماء .1

ُيوَفُهمْ  يَب فيِهْم غيَر أّن سححححُ  وال َع
 

 قراِع الكتححائححِب  منْ  هبّن فلوٌل  
 

  .ال فضل للقوم إاّل أّنهم ال يعرفون حّق الجار .2

 .البيت ضّيق غير أّنه مظلم .3

  .الّرجل ظالم إاّل أّنه يأكل الّربا .4

 أسلوب احلكيم  
 :ا بَتْرِك سؤالِه واإِلجابِة عن سؤال   تعريفه ُبُه، إِم  ي اْلُمَخاَطِب بِغير ما َيَتَرق  َتَلق 

ا بَحْمِل كالمِِه َعَلى غير ما كاَن َيْقِصُد، إِشاَرًة إلى َأن ُه كان َينَْبغي  لم َيْسَأْلُه، وإِم 

 له َأن َيْسَأَل هذا السؤال َأْو َيْقِصَد هذا اْلَمْعنَى. 

 ة األّول:فمن أمثل

 ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ]قوله تعالى:  .1

  .[215البقرة:][ ىئ مئ حئ جئ

 .ؤالتنبيًها على أّن هذا األجدُر بالّس  ؛سألوا عّما ينفقون؟ فأجيبوا ببيان طرق اإلنفاق
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  .قيل لشخص َهِرم كم ِسن ك ؟ فقال: أنا َأْنَعُم بصّحة وعافية .2

 ومن أمثلة الّثاين:

 ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ]قوله تعالى:  .1

 [61التوبة:][ ې

 أكح هو ؟ فقال:♀أم رسول اهلل  أكح أنت أّيكما ◙ُسئل العّباس  .2

 .مني، وأنا ولدت قبله

 :متارين 

 .بّين أسلوب الحكيم يف األمثلة الّتالية

 [159البقرة:][ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے] .1

اُج للمهل ِب: أنا َأطوُل َأم َأنَت؟ فقال: أْنت َأطوُل  .2  .وأنا أْبسُط قامةً قال الحج 

َة. .3 ال ما اّدخرَت مَن المال؟ فقال: ال شيَء يعدُل الصح   ُسئل أحُد العم 

:كْم رْأُس مالك؟ فقال: إِّني َأمِيٌن وثَقُة النّاس بي عظيمٌة. .4  قيل لتاجر 

 االلتفات 
 :أو الَغيبة إلى حالة أخرى  ،أو الخطاب ،نقل الكالم من حالة التكلم تعريفه

  .من ذلك

  :صوره وأمثلته 

 :االلتفات من المتكّلم إلى المخاطب .1

 أي: [22يس:][ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ]كقوله تعالى: 

 .«وإليه ُأرَجعُ »
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 :االلتفات من المتكّلم إلى الغائب .2

 [2-1الكوثر:] [ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ]كقوله تعالى: 

 .لنا حيث لم يقل: فصّل 

 :االلتفات من المخاطب إلى المتكّلم .3

[ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] كقوله تعالى:

 [91هود:]

 :االلتفات من المخاطب إلى الغائب .4

 ،[22يونس:][ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ]كقوله تعالى: 

 «.وجرين بكم»كان المتوّقع 

 االلتفات من الغائب إلى المتكّلم:  .5

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ] كقوله تعالى:

 [45الفرقان:][ گ گ ک

  االلتفات من الغائب إلى المخاطب: .6

 [59-55 مريم:] [ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ ے ے]كقوله تعالى: 

 .إثارة الّذهن وجذب االنتباه وتنشيط الّسامع فائدة االلتفات:

 :متارين 

 بّين موضع االلتفات وُصَوَرته يف اآليات الّتالية:

 ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ] .1

 .[11لقمان:][ ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ
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 .[99األنعام:][ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] .2

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] .3

 .[1اإلسراء:][ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ] .4

 .[41-41الزخرف:][ۋ

 [ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی   ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ] .5

 .[22-21اإلنسان:]

املباَلَغة  
 :ا مستحياًل أو بعيًدا. تعريفها اّدعاء بلوب وصف يف الّشدة أو الّضعف حدًّ

 األمثلة: 

 .شربُت اليوم عشرين لرتًا من الماء .1

كححِرُم جححاَرنححا َحيححُث مححاالفححيححنححا مححا دامَ  َونححُ َة  َكرامححَ ل ُه ا ِبعححُ ت ُن َو

 قول عمرو بن كلثوم: .2

َبر   ل ا ا ى َمألْنححَ ت  ا َح َعنحح  اَق  اضحححححَ ْينححَ ِف َلُؤُه سحححححَ ْم َن ْحِر  َب ل هَر ا َظ َو

  
ٌّ
ي بححِ ا صحححححَ نححَ اَم لححَ طححَ َغ الححفححِ لححَ اإَِذا بححَ دْينححَ اجححِ اِبُر سحححححَ ُه الَجبححَ َتِخر  لححَ
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 املَشاَكَلة  
 :بلفِظ غيِره لوقوعه يف صحبته ذكر الّشيء تعريفها. 

 األمثلة: 

 [54آل عمران:][ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ] قوله تعالى: .1

 [41الشورى:][ ے ے ھ ھ] .2

 [194البقرة:][ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک] .3

 قول الّشاعر:  .4

ْيئ  ُنِجْد َلَك َطْبَخهُ   َقاُلوا اْقَتْرْح شحححَ
 

ا  ًة َوَقِميصححححَ ب  ْلُت اْطُبُخوا لِي ُج  ُق
 

 .أي خيطوا لي

 اللَّفُّ والنَّْشر  
 :أن ُتذكر أشياء متعّددة ثم ُيذكر لكلي منها ما يناسبها من غير تعيين  تعريفه

 .اعتماًدا على تمييز الّسامع

  :أنواعه وأمثلته 
 :الّلّف والنّشر الُمرّتب .1

وهو ذكر األشياء المتعّددة، ثم ذكر ما يناسبها على الّترتيب، األّول لألّول، 

 ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ]والّثاين للّثاين، وهكذا مثل: 

  [43القصص:][ ڎ ڎ ڌ

ش  .2  :الّلّف والنّشر الُمشوَّ

 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] كقوله تعالى: ،ويكون على خالف الّترتيب

   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ

  .[114 -116آل عمران:] [ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
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 وُنُنـْكـُر اْلَمـْوَهـاْلَج
 الثَّاَلَثِة اْلُفنُونِ فِي َصَدِف 

 

 

 ِللشَّْيخِ 

 َعْبِد الرَّْحَمِن اأَلْخَضِري  
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╝ 

 ُخْطَبُة اْلِكَتاِب 
اِدي 1 هححَ ِديححِع الححْ بححَ لححِه الححْ

ُد لححِ مححْ حححَ  َالححْ
 

 

ادِ  شححححححَ ِع الحححر  يحححَ هحححْ اِن محححَ يحححَ ى بحححَ  إِلحححَ
 

ا 2 مححَ ى َوَرسححححححَ هححَ اَب الححنحح  د  َأْربححَ  َأمححَ
 

 

َما ُدوِر اْلُعَل َياِن فِي صحححححُ ْمَس اْلَب  شححححَ
 

ْرآنِ  3 قحححُ َزَة الحححْ جحححِ عحححْ ُروا محححُ َأْبصححححححَ  فحححَ
 

 

انِ  ْرهححَ بحححُ ِع الحححْ
اطحححِ ًة بِسححححححَ ححححَ

 َواضححححححِ
 

َوارِ  4 َع اأْلَنحححْ الحححِ طحححَ ُدوا محححَ اهحححَ  َوشححححححَ
 

 

َرارِ  ْن َأسحححححْ ِه مححِ يححْ لححَ َوْت عححَ تححَ ا احححْ  َومححَ
 

هِ  5 اضحححححِ وَب فحِحي ِريححَ لححُ قححُ وا الححْ هححُ ز  نححَ  فححَ
 

 

هِ  اضحححححِ يححَ
ى حححِ لححَ َر عححَ كححْ فححِ  َوَأْوَرُدوا الححْ

 

اَلُة  6 م  صححححححَ اثحححُ محححَ َرنححح  ا تحححَ  محححَ
ِ
 اهلل

 

 

وُق اْلِعيَس فِي َأْرِض اْلِحَمى  َحاد  َيسححححُ
 

اِدي 4 هححَ يححِب الححْ بححِ حححَ ا الححْ نححَ يحح  بححِ ى نححَ لححَ  عححَ
 

 

ادِ  الضححححححح  ق  بحححِ اطحححِ ل  نحححَ ل  كحححُ  َأجحححَ
 

5  
ِ
ِق اهلل لحححْ ِد خحححَ يححح  د  سححححححَ مححح  ححححَ  محححُ

 

 

اهِ  ِر اأْلَو 
اهححححِ  الححححطحححح 

 
ي َربححححِ عححححَ  َالححححْ

 

يححِق  9 د  ِه الصححححح  بححِ احححِ ى صحححححَ لححَ م  عححَ  ثححُ
 

 

اُروِق  فحححَ َر الحححْ محححَ ِه َوعحححُ يحححبحححِ بحححِ  ححححَ
 

ِديححنْ  11 ابححِ عححَ اِم الححْ و إِمححَ ر  مححْ ي عححَ م  َأبححِ  ثححُ
 

 

ِديحححنْ  اهحححِ اِم الحححز   إِمحححَ
ِ
َوِة اهلل طحححْ  َوسححححححَ

 

هْ  11 ابححَ ححححَ ِة الصحححححح  يححح 
قحححِ ى بحححَ لحححَ م  عحححَ  ثحححُ

 

 

هْ  ابححَ نححَ
ِل َواإْلِ َفضحححححْ ى َوالححْ قححَ  َذِوي الححتحح 

 

هْ  12 َبَراعححَ ْل ِة َوا ُفْرصحححححَ ْل ِد َوا َمجححْ ْل  َوا
 

 

هْ  اعححَ جححَ َدِة َوالشححححح  جححْ ْزِم َوالححنحح  حححَ  َوالححْ
 

ُقْرآنِ  13 ْل َلى ا َع ُب  َقلححْ ْل َكَف ا َع ا   مححَ
 

 

انِ  ْرفحححَ عحححِ َرِة الحححْ َحضححححححْ ا لحححِ يحححً
قحححِ ْرتحححَ  محححُ

 

انِ  14 يحححححَ بحححححَ َذا َوإِن  ُدَرَر الحححححْ  هحححححَ
 

 

ي انحححِ عحححَ محححَ ِديحححِع َوالحححْ بحححَ َرَر الحححْ  َوغحححُ
 

هْ  15 ِريحححفحححَ َواِرد  شححححححَ ى محححَ ِدي إِلحححَ هحححْ  تحححَ
 

 

ة   ِديححححعححححَ  بححححَ
ذ  بححححَ هْ َونححححُ يححححفححححَ طححححِ  لححححَ
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اِن اْلَعَربِي 16 َراِر الل سحححححَ  مِْن ِعْلِم َأسححححْ
 

 

ِب  جححَ ْن عححَ ِه مححِ ص  بححِ ا خححُ  َوَدْرِك مححَ
 

َراِب  14 إْلِعححححْ وِح لححححِ الححححر  ُه كححححَ َنحححح 
ِ
 أل

 

 

اِب  بححَ الححلحح  ِو كححَ حححْ ِم الححنحح  لححْ عححِ َو لححِ  َوهححْ
 

ال ِب  15 َن الححطحح  ٌض مححِ عححْ ا بححَ ْد َدعححَ  َوقححَ
 

 

َواِب  ى الصحححححح  ِدي إِلحححَ هحححْ ز  يحححَ َرجحححَ
 لحححِ

 

يححححدِ  19 فححححِ ز  مححححُ َرجححححَ ُه بححححَ تححححُ ئححححْ جححححِ  فححححَ
 

 

ِديححححدِ  ح  سحححححححَ قحححح  نححححَ ب  مححححُ ذ  هححححَ  مححححُ
 

يححصِ  21 خححِ لححْ ْن ُدَرِر الححتحح  ا مححِ طححً قححِ تححَ لححْ  مححُ
 

 

يححصِ  لححِ خححْ َة الححتحح  ِديححعححَ ًرا بححَ
َواهححِ  جححَ

 

َدى مَِن الت ْرتِيححِب  21 ا َأبححْ ُت مححَ َلكححْ  سححححَ
 

 

ِذيححِب  هححْ ت  ل ِفي ا َد  ُجهححْ ْل َلْوُت ا ا َأ  َومححَ
 

ُه  22 تححُ يححْ محح  نُحونِ سحححححَ كححْ مححَ ِر الححْ ْوهححَ جححَ الححْ  بححِ
 

 

ونِ  نححُ فححُ ِة الححْ الثححَ َدِف الححثحح  ي صححححححَ  فححِ
 

ا 23 عحححَ
افحححِ وَن نحححَ كحححُ و َأْن يحححَ  َواهلَل َأْرجحححُ

 

 

ا عحححَ
َرُؤُه َوَرافحححِ قحححْ ْن يحححَ ل  محححَ كحححُ  لحححِ

 

اِب  24 بحححَ لحححْ
ا لحححِ ححححً

اتحححِ وَن فحححَ كحححُ  َوَأْن يحححَ
 

 

اِب  حححَ َواِن َواأْلَصحححححْ خححْ ِة اإْلِ لححَ مححْ  لحِحجححُ
 

 اْلُمَقدَِّمُة
ُة  25 احححَ  اْلُمْفَرِد َأْن َيْخُلَص مِنْ َفصحححححَ

 

 

نْ  ف  ُزكحححِ لحححْ ة  خحححُ َرابحححَ ر  غحححَ افحححُ نحححَ  تحححَ
 

مْ  26 لححِ كححَ ِر الححْ افححُ نححَ الِم محِحْن تححَ كححَ  َوفحِحي الححْ
 

 

ِلمْ  ْعِقيححد  سححححَ َت ِليف  َو ْأ ْعِف تححَ  َوضححححَ
 

يْق  24 ِط ُي ا  ِبهححَ ٌة  فححَ َكالِم صححححِ ْل  َوِذي ا
 

 

يْق  ِن ْفِظ اأْلَ ل  ل ا وِد بححِ َمْقصححححُ ْل َة ا ْأِديححَ  تححَ
 

اَلمِ  25 كحححَ َة الحححْ اَلغحححَ وا بحححَ لحححُ عحححَ  َوجحححَ
 

 

امِ  قحححَ محححَ ى الحححْ َتضححححححَ قحححْ محححُ
ُه لحححِ اقحححَ بحححَ

 طحححِ
 

ي 29 انحححِ عحححَ محححَ َة الحححْ ْأِديحححَ ٌظ تحححَ افحححِ  َوححححَ
 

 

ي انححِ عححَ مححَ الححْ َرُف بححِ عححْ  يححُ
أ  طححَ ْن خححَ  عححَ

 

ْعِقيححِد فِي اْلَمْعَنى َيِقي 31 ا مَِن الت   َومححَ
 

 

ي قححِ تححُ ِد انححْ ْم قححَ َدهححُ نححْ اُن عححِ يححَ بححَ ُه الححْ  لححَ
 

ِه  31 ا بححِ َكاَلمْ َومححَ ْل يِن ا َتْحسححححِ ُجوُه   ُو
 

 

المْ  ِديِع َوالسحححح  ْلبححَ ا ْدَعى بححِ ْعَرُف يححُ  ُت
 

ُل: عِْلُم الَْمَعانِي  اْلَفن  اأْلَو 
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ُيَرى 32 اِل  ْلحححَ ى ا ْقَتضححححَ ُم ِل ِه  ْلٌم بححِ  ِع
 

 

َرا يحححِه ُذكحححِ ا َوفحححِ قحححً ابحححِ طحححَ ا محححُ ظحححً فحححْ  لحححَ
 

دُ  33 نححَ ِه ُمسحححححْ يححْ ٌد إِلححَ نححَ اُد ُمسحححححْ نححَ  إِسحححححْ
 

 

وَردُ  ل  تححححُ عححححْ
اُت فححححِ قححححَ لحححح  عححححَ تححححَ  َومححححُ

 

ٌل اوْ  34 ٌل َوصحححْ اٌء َوَفصحححْ ٌر َوإِْنشحححَ  َقصحححْ
 

 

اَواٌة َرَأْوا اٌب ُمسححححححَ نحححَ اٌز اطحححْ  إِيحححجحححَ
 

 ْسَناِد اْلَبَبِريَِّواُل اإِلاْلَباُب اأَلوَُّل: َأْح
اِب  35 يجححَ ِب َأِو اإْلِ لححْ السحححح  ْلُحْكُم بححِ  َا

 

 

اِب  ُد ِذي اْلِخطححَ اُدُهْم َوَقصحححححْ نححَ  إِسححححْ
 

مِ  36 كححْ حححُ َس الححْ فححْ ِع نححَ امححِ اَدُة السححححح   إِفححَ
 

 

مِ  لحححْ ِه َذا عحححِ ر  بحححِ بحححِ خحححْ ْوَن محححُ  َأْو كحححَ
 

ي 34 انححححِ َدٌة َوالححححثحححح  ائححححِ ٌل فححححَ َأو   فححححَ
 

 

انِ  َد َذِوي اأْلَْذهحححَ نحححْ ا عحححِ هحححَ  اَلِزمحححُ
 

لِ  35 اهححِ ْلجححَ ْجَرى ا ُم ْجِرَي  ا ُأ مححَ ب   َوُر
 

 

لِ  امححِ َر عححَ يححْ اَن غححَ ٌب إِْن كححَ اطححَ خححَ  مححُ
 

ا 39 نحححَ ْولحححِ قحححَ ةِ  كحححَ لحححَ فحححْ م  ِذي غحححَ الحححِ عحححَ
 لحححِ

 

 

َرةِ  َحضحححححْ اِب الححْ اٌح لحِحبححَ تححَ فححْ ُر مححُ كححْ  َالححذ 
 

ارِ  41 ْخبححَ اُر ِذي اإْلِ ْقتِصحححححَ ِغي ا َب ْن َي  َف
 

 

ارِ  ثححَ كححْ َة اإْلِ يححَ يححِد َخشحححححْ فححِ مححُ ى الححْ لححَ  عححَ
 

يححدِ  41 ْوكححِ اَل تححَ ي بححِ الححِ خححَ ُر الححْ بححِ خححْ يححُ  فححَ
 

 

َتْرِديححدِ  ْكِم َذا  ُح ْل ِفي ا ُكْن  َي َلْم  ا   مححَ
 

ٌن  42 َحسححححححَ ارِ فحححَ بحححَ خحححْ ُر اإْلِ كحححِ نحححْ  َومحححُ
 

 

ارِ  كحححَ نحححْ ِب اإْلِ َحسححححححَ ُه بحححِ ٌم لحححَ تحححْ  ححححَ
 

ُلوْن( 43 ُمْرسحححححَ ُكْم  ْي َل ا إِ ِه )إِنحح  َقْولححِ  َك
 

 

ُمْنِكُرونْ  ْل اُه ا ا اْقَتضحححححَ ُد مححَ َبعححْ  َفَزاَد 
 

ِب  44 لححَ م  الححطحح  َداِء ثححُ تححِ بححْ
ِ
ِظ اال فححْ لححَ  لححِ

 

 

ِب  َة اْنسحححححُ اَلثححَ اِر الححثحح  كححَ نححْ
ِ
َت اال محح   ثححُ

 

ْحَت َلهْ  45 َن الت ْأكِيُد إِْن َلو 
ُتْحسحححِ  َواسحححْ

 

 

هْ  ِزلححَ نححْ مححَ ي الححْ ل  فححِ ائححِ ر  َكسححححححَ بححَ خححَ  بححِ
 

هْ  46 اِر بحححِ كحححَ نحححْ اَرَة اإْلِ وا َأمحححَ قحححُ ححححَ  َوَألحححْ
 

 

هْ  بححِ تححَ ْم َتشحححححْ ة  لححَ تححَ كححْ نححُ ِه لححِ ْكسحححححِ عححَ  كححَ
 

َدا 44 تحححِ بحححْ
ِ
ْد إِن  اَلِم اال م  قحححَ َقسححححححَ  بحححِ

 

 

َدا م  ُأكحح  يححِد َواسحححححْ ْوكححِ ِي الححتحح  ونححَ  َونححُ
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اِب  45 ْلبححَ ِفي َذا ا اِت  ْثبححَ اإْلِ ُ كححَ
ْفي ن  ل  َوا

 

 

اِب  قححَ ِة اأْلَلححْ اَلثححَ ى الححثحح  لححَ ِري عححَ جححْ  يححَ
 

يحححنْ  49 محححِ  يحححَ
اء  اَن اَلم  اْو بحححَ إِْن َوكحححَ  بحححِ

 

 

ِقيَن بِاأْلَمِيْن(حححححححكَ   )َما َجلِيُس اْلَفاسحححِ
 

 ْسَناِد اْلَعْقِليَِّفْصٌل ِفي اإِل

از  َوَرَدا 51 جححححَ  مححححَ
ة  يححححقححححَ قححححِ حححححَ  َولححححِ

 

 

َدا ْبتححَ ُم ْل ا ا ْيِن َأمحح  َب و َمنْسحححححُ ِل  َعقححْ ْل  ِل
 

اِهيححِه إَِلى 51 ل  َأْو ُمضحححححَ اُد ِفعححْ نححَ  إِسححححْ
 

 

ِه كَ  بححِ احححِ اَل(ححححححححصحححححَ تحح  بححَ ْن تححَ اَز مححَ  )فححَ
 

ادُ  52 ِتقححَ ْع
ِ
ُث اال َحيححْ ِمْن  ا  ُمهححَ ا  َأْقسحححححَ

 

 

عٌ  ادُ  َوَواقححححححِ فححححححَ ٌة تححححححُ عححححححَ  َأْربححححححَ
 

سِ  53 اَلبححَ مححُ لححْ َد لححِ نححَ اِن َأْن ُيسحححححْ  َوالححثحح 
 

 

َنى كَ  ْب ُي ُه  ْيَس لححَ ِبِس(ححححححححَل  )َثْوب  اَل
 

ِب الن ْوَعْيِن فِي 54 ُه بَِحسحححححَ امححُ  َأْقسحححححَ
 

 

ِف  لححح  كحححَ اَل تحححَ ٌع بحححِ ِه َأْربحححَ ْزَأيحححْ  جحححُ
 

هْ  55 يححح 
ظحححِ فحححْ ٌة لحححَ ِريحححنحححَ ْت قحححَ بحححَ  َوَوجحححَ

 

 

هْ  اِديحححح  ٌة َوإِْن عححححَ ِويحححح  نححححَ عححححْ  َأْو مححححَ
 

 اْلَباُب الثَّاِني: ِفي اْلُمْسَنِد ِإَلْيِه
ارِ  56 بحححَ

تحححِ ِم َوالخحححْ لحححْ عحححِ لحححْ َذُف لحححِ ححححْ  يحححُ
 

 

ِة اإْلِ  حححح 
ع  َوصححححححِ محححِ تحححَ ارِ ُمسححححححْ كحححَ  نحححْ

 

ْجاَللِ  54 ة  إِ ُفْرصحححححَ يِق  ْتر  َوضححححَ  سححححَ
 

 

الِ  مححَ عححْ
تححِ م  اسححححححْ ظححْ ِه َونححَ ْكسححححححِ  َوعححَ

 

هْ ححححححححكَ  55 ِفيحح  و ُة الصححححح  يقححَ َطِر َذا  َحبحح  ( 
 

 

ْه( يحح 
لححِ عححَ ِة الححْ بححَ ْرتححَ مححَ ى الححْ ِدي إِلححَ هححْ  تححَ

 

ْرُه  59 اطِ َواْذكححُ يححَ
تححِ حححْ

ِ
ِل َواال أْلَصحححححْ  لححِ

 

 

اطِ  بِسحححححححَ اح  انححححْ اَوة  إِيضحححححححَ بححححَ  غححححَ
 

امِ  61 ظحححححَ ك  إِعحححححْ ر  بحححححَ ذ  تحححححَ ذ  لحححححَ  تحححححَ
 

 

امِ  ظحححححَ ق  نحححححِ و  ة  َتشحححححححححَ انحححححَ  إِهحححححَ
 

ِويحححلِ  61 هحححْ ب  تحححَ جححح  عحححَ د  تحححَ بححح  عحححَ  تحححَ
 

 

يححلِ  جححِ اد  اْو َتسحححححْ هححَ ِريححر  اْو إِشحححححْ قححْ  تححَ
 

رِ  62 محححَ ُمضححححححْ ا بحححِ فحححً ر  عحححَ ُه محححُ ْونحححُ  َوكحححَ
 

 

ِب  ْحِو ُدِريَبَحسحححححَ لن  اِم ِفي ا َمقححَ ْل  ا
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َطِب الت ْعيِينُ  63 َخا ُل فِي اْلُم  َواأْلَصحححححْ
 

 

يححنُ  بححِ تححَ وِل ُمسحححححْ مححُ لشححححح  ْرُك لححِ  َوالححتحح 
 

اَل  64 ْحصححححححُ يحححَ
م  لحححِ لحححَ عحححَ ُه بحححِ ْونحححُ  َوكحححَ

 

 

اَل  ص  َأو  خححْ ع  بِشحححححَ امححِ ِن سحححححَ ِذهححْ  بححِ
 

ةِ  65 ايحححححَ نحححححَ ذ  عحححححِ ذ  لحححححَ ك  تحححححَ ر  بحححححَ  تحححححَ
 

 

ة   انححححَ اَلل  اْو إِهححححَ ةِ إِجححححْ ايححححَ نححححَ  كححححِ
 

يححمِ  66 خححِ فححْ لححتحح  ِل لححِ َوصحححححْ الححْ ُه بححِ ْونححُ  َوكححَ
 

 

يحححمِ  ْوهحححِ ة  اْو تحححَ نحححَ جحححْ ِريحححر  اْو هحححُ قحححْ  تحححَ
 

هْ  64 ِع لححَ امححِ ِه السحححححح  َوجحح  اء  اْو تححَ  إِيححمححَ
 

 

هْ  لححَ امِع  َغْيَر الصحححح  ِد ِعْلِم سحححححَ  َأْو َفقححْ
 

الِ  65 ححححَ ِف الحححْ َكشححححححْ اَرة  لحححِ إِشححححححَ  َوبحححِ
 

 

د   ُبعححْ ُقْرب  اْو  الِ ِمْن  ْجهححَ ِت سحححححْ
ِ
 ِوال

 

يححمِ  69 ظححِ عححْ يححِز َوالححتحح  يححِ مححْ ِة الححتحح  ايححَ  َأْو غححَ
 

 

يححمِ  خححِ فححْ يححِه َوالححتحح  بححِ نححْ ط  َوالححتحح  حححَ  َوالححْ
 

ِلمْ  41 ُع ْحِو  ن  ل ِفي ا ِم  لال  ا ُه بححِ َكْونححُ  َو
 

 

مْ  ْنَقسححححِ ُم ا  يهححَ ِف ْغَراَق  ِت سححححْ
ِ
ِكن  اال  َل

 

ي 41  َوفحححِ
ي
ي ْرفحححِ ي َوعحححُ

ي يحححقحححِ قحححِ ى ححححَ  إِلحححَ
 

 

َن  ْرد  مححِ يفححَ فححِ تححَ اقححْ م  فححَ ِع َأعححَ مححْ جححَ  الححْ
 

ارْ  42 ر  َواْختِصححححَ َفِة لَِحصححححْ ا ضححححَ ِباإْلِ  َو
 

 

ارْ  قححَ تححِ  َواحححْ
ان  ل  َوثححَ ِريححِف َأو   َتشححححححْ

 

اءِ  43 فححححَ ة  إِخححححْ آمححححَ ؤ  سحححححححَ افححححُ كححححَ  تححححَ
 

 

َزاءِ  هحححْ
تحححِ از  اسححححححْ جحححَ ثي اْو محححَ  َوححححَ

 

يحححَرا 44 ثحححِ كحححْ َراًدا اْو تحححَ ُروا إِفحححْ كححح   َونحححَ
 

 

ا اوْ  يححمححً
ظححِ عححْ ا اْو تححَ ِويححعححً نححْ يححَرا تححَ قححِ حححْ  تححَ

 

ِويححلِ  45 هححْ ل  تححَ اهححُ جححَ ل  اْو تححَ هححْ جححَ  كححَ
 

 

يححلِ  لححِ قححْ يححس  اْو تححَ بححِ لححْ ِويححن  اْو تححَ هححْ  تححَ
 

يصِ  46 ف  اْو َتْخصححححِ ُفُه لَِكشححححْ  َوَوصححححْ
 

 

يححصِ  نْصححححححِ يححد  اْو تححَ ْوكححِ ا تححَ نححَ  َذمي ثححَ
 

َد اْلُخُلوْص  44 ُدوا َتْقِريًرا اْو َقصححححْ  َوَأك 
 

 

ْهو  َأْو َمَجاز  َأْو  وْص مِْن َظن  سححَ  ُخصححُ
 

انِ  45 يحححَ بحححَ الحححْ ِه بحححِ يحححْ لحححَ وا عحححَ فحححُ طحححَ  َوعحححَ
 

 

انِ  يححَ بححَ لححْ
ص  لححِ تححَ خححْ ِه يححَ م  بححِ اسححححححْ  بححِ

 

يححاَل  49 ْحصحححححِ ِريححًرا اْو تححَ قححْ وا تححَ َدلححُ  َوَأبححْ
 

 

يحححاَل  ْفصححححححِ ق  تحححَ نَسححححححَ وا بحححِ فحححُ طحححَ  َوعحححَ
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ى 51 ا إِلحححَ ِن َأْو َردًّ ْزَأيحححْ جحححُ ِد الحححْ َححححَ
ِ
 أل

 

 

َتاَل  ِذي  ِللحح  ْكِم  ُح ْل ْرَف ا  َحقي َوصححححَ
 

امِ  51 ْبهححَ كِيححِك َواإْلِ ك  َوالت شححححْ  َوالشححححح 
 

 

امِ  كحححَ َن اأْلَححححْ
َك محححِ ِر َذلحححِ يحححْ  َوغحححَ

 

دِ  52 نححَ َر اْلُمسححححْ ُه ُيِفيححُد َقصححححْ لححُ  َوَفصححححْ
 

 

  ُهو  اْلُمْهَتِدي(ححححححححَعَلْيِه كَ 
وفِي  )الصحححح 

 

ِويححِف  53 ع  اْو َتشحححححْ َوضحححححْ وا لححِ مححُ د   َوقححَ
 

 

ِريححححِف  ذ  َتشحححححححْ ذ  لححححَ ر  تححححَ بححححَ خححححَ  لححححِ
 

طي  54 يحححمِ َوححححَ ظحححِ نحححْ ام  اْو تحححَ محححَ
تحححِ  اهحححْ

 

 

يححمِ  مححِ عححْ يححص  اْو تححَ ْخصحححححِ اُؤل  تححَ فححَ  تححَ
 

ْلِب  55 نََد َحْرُف السحح  ِحَب اْلُمسححْ  إِْن صححَ
 

 

ِب  لححْ ُموَم السحححح  ُع ي  ْقَتضححححِ َي  إِْذ َذاَك 
 

 َفْصٌل: ِفي اْلُبُروِج َعْن ُمْقَتَضى الظَّاِهِر
َواِهرِ  56 ى الظ  ُمْقَتضححححَ َعْن   َوَخَرُجوا 

 

 

ِع  ِهرِ َكَوضححححْ ا لظحح  اَن ا َمكححَ َمر    ُمضححححْ
 

الِ  54 محححَ ث  اْو كحححَ عحححْ بحححَ ة  كحححَ تحححَ كحححْ نحححُ  لحححِ
 

 

الِ  هححَ  إِجححْ
ة  ِريححَ خححْ يححز  اْو سححححححُ يححِ مححْ  تححَ

 

َددْ  55  َأْو َعْكس  اْو َدْعَوى الظ ُهوِر َواْلمححَ
 

 

َتِة الت ْمكِيِن كَ  َمْد(ححححححححلِنُْك  )اهلُل الصحححح 
 

ْرَهاِب  59 تِْعَطاِف َواإْلِ سححححْ
ِ
ِد اال  َوَقصححححْ

 

 

ُو  حححْ اِب(نححَ بححَ الححْ ٌف بححِ
يححُر َواقححِ  )اأْلَمححِ

 

ْرُف ُمَرادْ  91 ى صحححَ  َومِْن ِخالِف اْلُمْقَتضحححَ
 

 

ا َأَرادْ  ْيِر مححَ َغ ِل  
ْؤل  ْطق  اْو سحححححُ ُن  ِذي 

 

َدَرا 91 ِه َوَأجحححْ ى بحححِ ِه َأْولحححَ ْونحححِ كحححَ  لحححِ
 

 

َرا ثححَ عححْ بححَ قححَ اِج َوالححْ جحح  حححَ ِة الححْ ِقصححححح   كححَ
 

نْ  92 اُل مححِ قححَ تححِ نححْ
ِ
َو اال اُت َوهححْ فححَ تححِ لححْ

ِ
 َواال

 

 

الِيححِب إَِلى َبْعض  َقِمنْ   َبْعِض اأْلَسحححححَ
 

اِب  93 تِْجالُب لِْلِخطححَ سححححْ
ِ
ُه اال  َواْلَوجححْ

 

 

اِب  بححَ َض الححْ عححْ ص  بححَ خححُ ة  تححَ تححَ كححْ  َونححُ
 

ت  َأْوَرُدوا 94
ِ
ي آل اضححححِ َة اْلمححَ يغححَ

 َوصححححِ
 

 

ُدوا ة  َوَأْنشححححححَ تحححَ كحححْ نحححُ وا لحححِ بحححُ لحححَ  َوقحححَ
 

اُؤهُ  95 ة  َأْرجححححَ ر  بححححَ غححححْ  مححححُ
ه  مححححَ هححححْ  َومححححَ

 

 

َأن   اُؤهُ كحححَ محححَ ِه سحححححححَ ْوَن َأْرضحححححححِ  لحححَ
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 اْلَباُب الثَّاِلُث: اْلُمْسَنُد
ا 96 مححَ د  قححَ ا تححَ مححَ

ٌد لححِ نححَ َذُف ُمسححححححْ حححْ  يححُ
 

 

ا محححَ لحححَ عحححْ يحححُ
ًة لحححِ ِريحححنحححَ وا قحححَ َزمحححُ تحححَ  َوالحححْ

 

َرى 94 يححُ
ى َأْو لححِ ا َمضححححححَ مححَ

ُرُه لححِ  َوِذكححْ
 

 

َبَرا ْخ ُم ْل ِفيححَد ا ُي َف ا  مححً ْعاًل َأِو اسححححْ  ِف
 

َداِم  95 عحححِ نحححْ
ِ
َرُدوُه ال هْ َوَأفحححْ ِويحححَ قحححْ  الحححتححح 

 

 

َبب  كَ  ْهُد َرْأُس الت ْزكَِيْه(ححححححححَوسححححَ  )الز 
 

يحححدِ  99 يحححِ قحححْ لحححتححح  لحححِ اًل فحححَ عحححْ
ُه فحححِ ْونحححُ  َوكحححَ

 

 

ِديححدِ  جححْ اَدِة الححتحح  ْع إِفححَ ِت مححَ َوقححْ الححْ  بححِ
 

َوامْ  111 ْلُثُبوِت َوالححد  ا لِ مححً ُه اسححححْ  َوَكْونححُ
 

 

امْ  مححَ ا لِحلحتح  يححً ِل َرعحْ عححْ
فحِ الحْ ُدوا كححَ يحح   َوقحَ

 

وا  111 َركحححُ ة  َوتحححَ تحححَ كحححْ نحححُ يحححَدُه لحححِ يحححِ قحححْ  تحححَ
 

 

ة   ْرصححححححَ اِز فحححُ هحححَ
تحححِ َرة  َأِو انحححْ تحححْ  َكسححححححُ

 

اَفهْ  112 ضححَ ِف َواإْلِ وا بِاْلَوصححْ صححُ  َوَخصحح 
 

 

هْ  اَلفحححَ ض  خحححِ تحححَ قحححْ محححُ
وا لحححِ َركحححُ  َوتحححَ

 

ْرطِ  113 الشحححححح  ا بحححِ قحححً لححح  عحححَ ُه محححُ ْونحححُ  َوكحححَ
 

 

ْرطِ  ي َأَدَواِت الشحححححح  انحححِ عحححَ محححَ
لحححِ  فحححَ

 

ا اْو  114 اعححً بححَ ُروا إِتححْ كحح  اَونححَ يححمححَ
خححِ فححْ  تححَ

 

 

ا يححمححَ
مححِ عححْ د  اْو تححَ هححْ َد عححَ قححْ ا َوفححَ طححًّ  حححَ

 

مِ  115 لححححْ عححححِ لححححْ اَدًة لححححِ وا إِفححححَ فححححُ ر   َوعححححَ
 

 

مِ  كحححْ ححححُ لحححْ ة  َأْو اَلِزم  لحححِ بحححَ نِسححححححْ  بحححِ
 

هْ  116 غححَ الححَ بححَ ا اْو مححُ يححقححً
قححِ حححْ ُروا تححَ  َوَقصحححححَ

 

 

ِه كَ  َغْه(ححححححححبُِعْرِف ِجنْسحححححِ َبالِ ْنُد اْل  )ِه
 

ب  َأْو  114 بححَ ًة لِسححححححَ لححَ مححْ هْ َوجححُ ِويححَ قححْ  تححَ
 

 

ِفَيْه(حححححححكَ  ْكُر َيْهِدي لَِطِريِق الت صحححْ  )الذ 
 

هْ  115 يحح 
لححِ عححْ

فححِ ِة َوالححْ لححَ مححْ جححُ ُة الححْ يحح 
مححِ  َواسحححححْ

 

 

هْ  يحح 
لححِ جححَ ِة الححْ تححَ كححْ لححنحح  ا لححِ هححَ ْرطححُ  َوشحححححَ

 

وا 119 مححححُ د  ًة َوقححححَ الححححَ ُروا َأصحححححححَ  َوَأخحححح 
 

 

مُ  كححَ حححْ ِه يححُ يححْ لححَ ِه عححَ ا بححِ ِر مححَ َقصحححححْ لححْ  لححِ
 

يحححه  اْو  111 بحححِ نحححْ ِف تحححَ و  اُؤل  َتشححححححَ فحححَ  تحححَ
 

 

ِف(ححححححححكَ  و  َرِة ُذو َتصححححَ  )َفاَز ِباْلَحضححححْ
 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

88  

 اْلَباُب الرَّاِبُع: ِفي ُمَتَعلََّقاِت اْلِفْعِل
ِل َمعْ  111 اْلِفعححْ ِه كححَ

ُل َمْع َمْفُعولححِ  َواْلِفعححْ
 

 

عْ  مححَ تححَ ُه اجححْ عححْ ُه مححَ ا لححَ يححمححَ
ِه فححِ لححِ اعححِ  فححَ

 

سِ  112 بح  لحَ الحتح  اُر بححِ عححَ شحححححْ َرُض اإْلِ غحَ  َوالحْ
 

 

سِ  تححَ ائححْ ِه فححَ يححْ بححَ
احححِ ْن صحححححَ د  مححِ َواحححِ  بححِ

 

دّْ  113 عححَ ر  يححُ
اصحححححِ قححَ ر  كححَ اصحححححِ ُر قححَ يححْ  َوغححَ

 

 

دْ  ًة َفقححَ بححَ وُد نِسححححْ ُك اْلَمْقصححححُ ا يححَ  َمْهمححَ
 

يححمِ  114 مححِ عححْ تححَ وُل لحِحلححْ عححُ فححْ مححَ َذُف الححْ حححْ  َويححُ
 

 

يحححمِ  هحححِ فحححْ ة  تحححَ لحححَ اصححححححِ ة  فحححَ نحححَ جحححْ  َوهحححُ
 

ارِ  115 تِصحححححَ خححْ
ِ
ام  َواال هححَ ِد إِبححْ عححْ ْن بححَ

 مححِ
 

 

َغ ححححححححكَ  لححَ اِر()بححَ اأْلَْذكححَ ُع بححِ ولححَ مححُ  الححْ
 

لِ  116 َل اْلِفعححْ يِص َقبححْ اَء لِلت ْخصححححِ  َوجححَ
 

 

لِ  ك  َوَفصححححححححْ ر  بححححَ م  تححححَ محححح  هححححَ  تححححَ
 

رْ  114 ا ُذكححِ ِه بحِحمححَ
واَلتححِ مححُ عححْ ْم لحِحمححَ كححُ  َواحححْ

 

 

َتِهرْ  ا ُمشححححْ ر  فِي الت ْرتِيححِب فِيهححَ  َوالسحححح 
 

 اْلَقْصُر اْلَباُب اْلَباِمُس:
ر   115 يححُص َأمححْ ْخصحححححِ رِ تححَ َأمححْ ا بححِ قححً لححَ طححْ  مححُ

 

 

رِ  َقصححححححْ الححْ ُه بححِ ونححَ ْدعححُ ِذي يححَ َو الحح   هححُ
 

اِف  119 وِف َواألَْوصححَ  َيُكوُن فِي اْلَمْوصححُ
 

 

ي افححِ ا إِضححححححَ مححَ  كححَ
ٌّ
ي يححقححِ قححِ َو حححَ  َوهححْ

 

َرادِ  121 يحححن  اْو إِفحححْ يحححِ عحححْ ب  اْو تحححَ لحححْ قحححَ  لحححِ
 

 

َدادِ  عحححْ
تحححِ سححححححْ

ِ
اال ى بحححِ ْرقحححَ ا تحححَ محححَ إِنححح   كحححَ

 

ِر إاِل   121 َقصحححححححْ اَوَأَدَواُت الحححْ محححَ  إِنححح 
 

 

ا محححَ د  قحححَ ا تحححَ ِديحححٌم َومحححَ قحححْ ٌف َوتحححَ طحححْ  عحححَ
 

 اْلَباُب السَّاِدُس: ِفي اإِلْنَشاِء
ْدِق  122 ِللصححححح  ِماًل  َت ْح ُم ُكْن  َي َلْم  ا   مححَ

 

 

ا كَ  ْنشححححَ (ححححححححَواْلَكِذِب اإْلِ  )ُكْن بِاْلَحق 
 

لِ  123 تِْدَعاُء َما َلْم َيْحصححححُ  َوالط َلُب اسححححْ
 

 

يححَرٌة  ثححِ ُه كححَ امححُ يَأْقسححححححَ لححِ جححَ نححْ تححَ  سححححححَ
 

َدا 124 اٌء َونححححِ ٌ َوُدعححححَ
ي هححححْ ٌر َونححححَ  َأمححححْ

 

 

َدى ْلهححُ ِتيححَت ا اٌم ُأو ْفهححَ ِت َمني اسحححححْ  َت
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ْل  125 ْل َلعحَ َت َلْو َوهحَ َتْعَمُلوا َكَليحْ  َواسححححْ
 

 

ْل  اِم هححَ ْفهححَ ِت سححححْ
ِ
 َوَحْرَف َحضي َوِلال

 

ا 126 ْن َومحححَ َن محححَ اَن َأيحححْ ى َأيححح  تحححَ  َأيٌّ محححَ
 

 

ْم  ى كححَ َف َأنحح  يححْ اَوكححَ مححَ
لححِ ٌز عححُ مححْ  َوهححَ

 

رِ  124 و  لت صححححَ يِق َوا ِد لت صحححححْ ِل ْمُز  َه ْل  َوا
 

 

ِري اُه ححححَ نحححَ عحححْ يحححِه محححَ
لحححِ ِذي يحححَ الححح   َوبحححِ

 

ا َغَبرْ  125 ِديق  ِبَعْكِس مححَ ْل لَِتصحححححْ  َوهححَ
 

 

رْ  بححَ ا عححَ مححَ اِم ُربحح  هححَ فححْ تححِ سحححححْ
ِ
ُظ اال فححْ  َولححَ

 

ِريحححرِ  129 قحححْ اء  اْو تحححَ طحححَ بحححْ
تحححِ ر  اسححححححْ َمحححْ

ِ
 أل

 

 

م   كححح  هحححَ ب  تحححَ جححح  عحححَ يحححرِ تحححَ قحححِ ححححْ  تحححَ
 

يححِب  131 ْرهححِ اد  اْو تححَ بححَ عححْ
تححِ يححه  اسحححححْ بححِ نححْ  تححَ

 

 

ِذيححِب  كححْ يححخ  اْو تححَ ْوبححِ اِر ِذي تححَ كححَ  إِنححْ
 

َدا 131  َونحححِ
ٌ
ي هحححْ ٌر َونحححَ ي َأمحححْ

جحححِ ْد يحححَ  َوقحححَ
 

 

َدا ر  ُقصححححححِ َمححْ
ِ
اُه أل نححَ عححْ ِر مححَ يححْ ي غححَ

 فححِ
 

ْب  132 لححَ ْأتِي لِلط  اِر تححَ ُة اأْلَْخبححَ يغححَ  َوصححححِ
 

 

ِحْرص   ْأل  اْو  يق  َأَدْب ِلفححَ ِد  َوَتصحححححْ
 

 اْلَفْصُل َواْلَوْصُل اْلَباُب السَّاِبُع:
ْت  133 ة  َأتححَ ُل َتْرُك َعْطِف ُجْملححَ  َاْلَفصحححححْ

 

 

 مِْن َبْعِد ُأْخَرى َعْكَس َوْصل  َقْد َثَبْت 
 

ْبَدالِ  134 يِد َواإْلِ َلَدى الت ْوكِ ْل   َفاْفصحححححِ
 

 

َؤالِ  ِة السححححححح  يحححح 
ة  َونححححِ تححححَ كححححْ نححححُ  لححححِ

 

َعَدمِ  135 يِك فِي ُحْكم  َجَرى َو ِر  الت شححححْ
 

 

َرا بحححَ ا َوخحححَ بحححً لحححَ الف  طحححَ تحححِ  َأِو اخحححْ
 

امِ  136 ْع إِيحححهحححَ ع  َومحححَ
امحححِ ِد جحححَ قحححْ  َوفحححَ

 

 

وِد فِي اْلَكاَلمِ  َوى اْلَمْقصحححُ  َعْطف  سحححِ
 

شِريِك فِي اإْلْعَراِب  134 ِصْل َلَدى الت   َو
 

 

َجَواِب  ْل ْبِس يف ا ل  ل ْفِع ا ِد َر  َوَقصحححححْ
 

ي  135 الِ َوفحححِ ت صححححححَ
ِ
َع اال  محححَ

اق  فحححَ  اتححح 
 

 

الِ  يححَ م  اْو خححَ ي َوهححْ
ل  اْو فححِ قححْ ي عححَ  فححِ

 

ْسم  َوفِي 139 ُسب  فِي ا ْصُل َمْع َتنَا  َواْلَو
 

 

ِفي ُط ِد اصحححححْ ِنع  قححَ ا ِد مححَ َفقححْ ل  َو  ِفعححْ
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 اْلَباُب الثَّاِمُن: اإِلجَياُز َواإِلْطَناُب َواْلُمَساَواُة
ى  141 نححَ عححْ مححَ ُة الححْ ْأِديححَ ْدِرهِ تححَ ِظ قححَ فححْ لححَ  بححِ

 

 

اَواُة كَ   اْلُمسحححححَ
َ
ِبِذْكِرِه(ححححححححِهي ْر   )سححححِ

 

مْ  141 لحححِ اٌز عحححُ ُه إِيحححجحححَ نحححْ ل  محححِ َأقحححَ  َوبحححِ
 

 

مْ  ْنَقسححححِ َي ْذف   ر  َوحححَ  َوْهَو إَِلى َقصححححْ
 

َدا( 142 وِق ُبعححْ الِِس اْلُفسححححُ  َك )َعْن َمجححَ
 

 

َتْرَدى َف ا  قححً اسحححححِ ْب فححَ احححِ  َوال ُتصحححححَ
 

َرُف  143 عححْ ُه يححُ ْكسححححححُ اِب َوعححَ نححَ طححْ اإْلِ  بححِ
 

 

اِب(ححححححححكَ  ْلبححَ اَك اهلُل َقْرَع ا ْلَزْم َرعححَ  )ا
 

ْبسِ  144 ل  ل َد ا َبعححْ اِح  يضحححححَ اإْلِ ِجيُء بححِ  َي
 

 

سِ  فححْ ي الححنحح  ن  فححِ كحح  مححَ ْوق  اْو تححَ  لِشحححححَ
 

لِ  145 يحححِ ْذيحححِ اِل َوالحححتححح  يحححغحححَ اإْلِ اَء بحححِ  َوجحححَ
 

 

يححلِ  مححِ كححْ َراض  اْو تححَ تححِ ِريححر  اعححْ كححْ  تححَ
 

َراِس  146 تححِ حححْ
ِ
اال ى بححِ ْدعححَ يححمِ يححُ مححِ تححْ  َوالححتحح 

 

 

ْعِميمِ  يِص َذا الت   َوَقْفِو ِذي الت ْخصححححِ
 

ِويححلِ  144 طحْ الِل َوالحتح  خحْ ُة اإْلِ مححَ  َوَوصحححححْ
 

 

يححلِ  ْفصحححححِ اَل تححَ ْرُدوٌد بححِ ِو مححَ َحشحححححْ  َوالححْ
 

 ِعْلُم اْلَبَياِن اْلَفنُّ الثَّاِني:
ِرْف  145 ِه عححُ ا بححِ ُم مححَ لححْ اِن عححِ يححَ بححَ ن  الححْ  فححَ

 

 

نحَحى  عححْ مححَ ُة الححْ ْأِديححَ لحِحْف تححَ تححَ خححْ  مححُ
ْرق   بحِحطححُ

 

ةِ  149 ْرُه فِي َثاَلثححَ ا َواْحصححححُ وُحهححَ  ُوضححححُ
 

 

ةِ  ايحححَ نحححَ
از  اْو كحححِ جحححَ  اْو محححَ

يحححه  بحححِ  َتشححححححْ
 

 َفْصٌل ِفي الدَّالَلِة اْلَوْضِعيَِّة
هْ  151 ِعيحح  ِة اْلَوضححححْ اَللححَ الححد  ُد بححِ  َواْلَقصحححححْ

 

 

هْ  ِثيحح  ْي َح ْل ْهُم اَل ا َف ْل ح  ا َلى اأْلَصححححَ  َع
 

ا  151 هحححَ امحححُ هْ َأْقسححححححَ قحححَ ابحححَ طحححَ ٌة محححُ اَلثحححَ  ثحححَ
 

 

هْ  قححَ ابححِ ا السححححح  َزاٌم امحح 
تححِ ٌن الححْ محح   َتضحححححَ

 

انِ  152 ُة َلْيَس فِي َفن  اْلَبيححَ َ اْلَحِقيَقيحح 
 َفْهي

 

 

انِ  تححَ ي  ِل َعْق ا اْل هححَ ا َوَعْكسححححُ ٌث َلهححَ  َبحححْ
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 التَّْشِبيُه اْلَباُب اأَلوَُّل:
ِتَراكْ  153 َلى اشححححْ َع ٌة  ا َداَللححَ ُهنححَ ي ِب  َتشححححْ

 

 

اكْ  ة  َأتححَ آلححَ ى بححِ نححً عححْ ي مححَ
ِن فححِ َريححْ  َأمححْ

 

ٌه َأَداهْ  154 ٌة َوجححححْ عححححَ ُه َأْربححححَ انححححُ  َأْركححححَ
 

 

َداهْ  َل الححهححُ بححْ ْع سحححححُ بححِ اتحح  اُه فححَ َرفححَ  َوطححَ
 

انْ  155 َرفححَ ُه الط  اِن مِنححْ يحح  ٌل َوِحسحححح   َفصحححححْ
 

 

انْ  فححَ لححِ تححَ خححْ اِن َأْو مححُ يحح 
لححِ قححْ ا َوعححَ  َأْيضحححححً

 

اِن  156 ِركححَ تححَ ا َيشححححححْ ُه مححَ َوجححْ يححهِ َوالححْ  فححِ
 

 

يححححهِ  فححححِ لححححْ ا تححححُ اِرجححححً اًل َوخححححَ  َوَداخححححِ
 

اَل  154 ٌّ جححَ
يححقححي قححِ ٌف حححَ اِرٌج َوصحححححْ  َوخححَ

 

 

اَل   تححَ
ٌّ
ي بححِ ل  َونِسححححححْ قححْ سي اْو عححَ

حححِ  بححِ
 

ا 155 فحححَ َؤلححح  وُن َأْو محححُ كحححُ ًدا يحححَ
 َوَواححححِ

 

 

ا ِرفححححَ لٌّ عححححُ ًدا َوكححححُ د  عححححَ تححححَ  َأْو مححححُ
 

ِمي 159 ُن ِبيححٌه  ل  َوَتشحححححْ َعقححْ ِحسي اْو   ِب
 

 

د   مِ ِفي الضححححح  ك  َه ت  ل يِح َوا ِم ْل ت  ل  ِل
 

 َفْصٌل ِفي َأَداِة التَّْشِبيِه َوَغاَيِتِه َوَأْقَساِمِه
ُل  161 ثححححْ َأن  مححححِ اٌف كححححَ ُه كححححَ  َأَداتححححُ

 

 

ُل  م  اأْلَصحححححْ اُه ثححُ اهححَ ا ضحححححَ ل  مححَ  َوكححُ
 

هْ  161 َه بححِ بحح  ا شححححُ اِف مححَ اْلكححَ ا كححَ  إِياَلُء مححَ
 

 

هْ  َتبححِ ْن َلْم َوا ْع ا َواُه فححَ ا سححححِ ْكِس مححَ َع  ِب
 

الِ  162 ُف اْلحححَ بِيححِه َكشححححْ ُة الت شححححْ ايححَ  َوغححَ
 

 

الِ  ان  اْو إِيصححححححَ كحححَ َدار  اْو إِمحححَ قحححْ  محححِ
 

امُ  163 محححَ
تحححِ ِويحححٌه اهحححْ يحححٌن اْو َتشححححححْ ْزيحححِ  تحححَ

 

 

امُ  َراٌف اْو إِيحححهحححَ طحححْ تحححِ ِويحححٌه اسححححححْ نحححْ  تحححَ
 

اْلَمْقُلوِب  164 ِه بححِ ِه ِفي اْلَوجححْ
انححِ  ُرْجحححَ

 

 

ُحوِب  ِق اْلَمصححححْ ْيُث مِْثُل اْلَفاسححححِ  َكالل 
 

مْ  165 َقسححححححِ نححْ ِه يححَ يححْ َرفححَ اِر طححَ بححَ
تححِ اعححْ  َوبححِ

 

 

مْ  لحححِ َراًدا عحححُ ا افحححْ يحححبحححً
ْركحححِ ًة تحححَ عحححَ  َأْربحححَ

 

وٌف اوْ  166 فحححُ لحححْ  محححَ
َدد  اِر عحححَ بحححَ

تحححِ اعحححْ  َوبحححِ
 

 

ٌع َرَأْوا مححْ ٌة جححَ ِويححَ ُروٌق اْو َتسحححححْ فححْ  مححَ
 

يححٌل إَِذا 164 ثححِ مححْ ِه تححَ َوجححْ اِر الححْ بححَ
تححِ اعححْ  َوبححِ

 

 

َذا َراُه ُأخححححِ د  تححححَ د  عححححَ تححححَ ْن مححححُ  مححححِ
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ُل  165 ا ُمْجمححَ ِه َأْيضحححححً اِر اْلَوجححْ اْعتِبححَ  َوبححِ
 

 

ُل  َفصحححححح  ٌّ اْو محححُ
ي لحححِ ٌّ اْو جحححَ

ي فحححِ  خحححَ
 

ِريححْب  169 ا قححَ اِرِه َأْيضحححححً بححَ
تححِ اعححْ ُه بححِ نححْ  َومححِ

 

 

يْب  ُه اْلَغِر ْجِه َعْكسحححححُ  اْلَو
 
 َوْهَو َجلِي

 

ةِ  141 بححَ ِد الن سححححْ ُبعححْ يححِل 
ْفصححححِ َكْثَرِة الت   ِل

 

 

ي  يححِب فححِ ْرتححِ ِر َوالححتحح  كححْ ةِ َوالححذ  يححَ هححْ نححُ  كححَ
 

دُ  141 َؤكحححح  ة  مححححُ اِر آلححححَ بححححَ
تححححِ اعححححْ  َوبححححِ

 

 

دُ  وجححَ ٌل إِْذ تححُ ْرسححححححَ ا َومححُ هححَ
ْذفححِ حححَ  بححِ

 

ي 142 فحححِ  يحححَ
ة  ايحححَ غحححَ وٌل بحححِ بحححُ قحححْ ُه محححَ نحححْ  َومحححِ

 

 

ِف  َعسححححح  ْرُدوُد َوالححتحح  مححَ ُه الححْ ْكسحححححُ  َوعححَ
 

ِذْف  143 ِه حححُ ا بححِ بحِحيححِه مححَ ُغ الححت شحححححْ لححَ  َوَأبححْ
 

 

ِرْف  ا عحححُ يحححِه محححَ
لحححِ ٌة يحححَ ٌه َوآلحححَ  َوجحححْ

 

 اْلَباُب اْلَثاِني: اْلَحِقيَقُة َواْلَمَجاُز
عْ  144 ا ُوضححححِ ٌل ِفيمححَ َتْعمححَ ٌة ُمسححححْ  َحِقيقححَ

 

 

عْ  بححِ اتحح  اِب فححَ طححَ خححِ ْرِف ِذي الححْ عححُ ُه بححِ  لححَ
 

َرَدا 145 فححْ يُء مححُ
جححِ ْد يححَ اُز قححَ جححَ مححَ م  الححْ  ثححُ

 

 

َدا تححَ بححْ مححُ الححْ ا فححَ بححً َركحح  ي مححُ
جححِ ْد يححَ  َوقححَ

 

وَع  146 َمْوضحححححُ ْل َبَرِت ا ا ٌة عححَ ِلمححَ  َمعْ َك
 

 

َوَرعْ  َت الحححْ لحححْ ة  نحححِ قحححَ لحححْ عحححُ
ة  لحححِ ِريحححنحححَ  قحححَ

 

َراهُ  144  تححَ
ْ
ي ْوِن كححَ كححَ اَل الححْ ْع نحِحعححَ لححَ اخححْ  كححَ

 

 

َواهُ  َعْن سححححِ ِب  َقلححْ ْل َطْرَف ا ُغض    َو
 

145  
 
ي ْرفححِ ٌّ اْو عححُ

ي ْرعححِ ا شححححححَ مححَ اَلهححُ
 كححِ

 

 

 
 
وِفي َرِة الصحححح  ْلَحضححححْ ِل َقى  َت ْحُو اْر  َن

 

اُز  149 جححَ مححَ ِويٌّ َوالححْ غححَ ُل َأْو لححُ ْرسحححححَ  مححُ
 

 

ُل  ا اأْلَو  َأمحححح  اَرٌة فححححَ عححححَ
تححححِ  َأِو اسحححححححْ

 

هْ  151 تححُ اَلقححَ ه  عححَ ابححُ َوى َتشحححححَ ا سحححححِ مححَ  فححَ
 

 

هْ  تحححُ لٌّ آلحححَ ححححَ لٌّ َأْو محححَ ْزٌء َوكحححُ  جحححُ
 

َبْب  151 ٌب سححححَ ب   َظْرٌف َوَمْظُروٌف ُمسححححَ
 

 

ْب  َتقححَ ُمْر آل   اض  َأْو مححَ ِلمححَ ٌف   َوصححححْ
 

 ْسِتَعاَراِتَفْصٌل ِفي ااِل
هْ  152 تححُ قححَ لححْ اٌز عححُ جححَ اَرُة مححَ عححَ

تححِ سحححححْ
ِ
 َواال

 

 

هْ  تحححُ اعحححَ جحححَ د  شححححححَ َأسححححححَ ٌه كحححَ ابحححُ  َتشححححححَ
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ّحْ  153 َلى اأْلَصححححَ َع ًة  ُلغححَ اٌز  َمجححَ  َ
ْهي  َو

 

 

ْح  ا ات ضحححححَ م  لحِحمححَ لححَ ي عححَ ْت فححِ نحِحعححَ  َومححُ
 

ا 154 فحححَ َؤلححح  ُدوًدا اْو محححُ عحححْ ْرًدا اْو محححَ  َوفحححَ
 

 

ا فحححَ ْد ُألحححِ ا قحححَ هحححَ ٌة لحححَ ِريحححنحححَ ُه قحححَ نحححْ  محححِ
 

ْع  155 ىَومححَ مححَ تححَ نححْ ا تححُ هححَ يححْ َرفححَ ي طححَ
افححِ نححَ  تححَ

 

 

ا مححَ لححَ اعححْ اِق فححَ ِوفححَ اِد َوالححْ نححَ عححِ ى الححْ  إِلححَ
 

هْ  156 يححح 
يحححححححِ محححِ لحححْ ُة تحححَ اِديححح  نحححَ

عحححِ م  الحححْ  ثحححُ
 

 

هْ  يحح 
مححِ كحح  هححَ ى تححَ فححَ لححْ ا تححُ مححَ ى كححَ فححَ لححْ  تححُ

 

هْ  154 ِريحححبحححَ ع  قحححَ امحححِ اِر جحححَ بحححَ
تحححِ اعحححْ  َوبحححِ

 

 

هْ حححححححححكَ  ِريحححبحححَ َرُأ( َأْو غحححَ قحححْ ٌر يحححَ محححَ  )قحححَ
 

اِر  155 بحححَ
تحححِ اعحححْ نِ َوبحححِ يحححْ َرفحححَ ع  َوطحححَ امحححِ  جحححَ

 

 

ْينِ  َم ْيِر  َغ ِب ٌة  تحح  ْقاًل سحححححِ َع ا َو  ِحسحححححًّ
 

هْ  159 لِيحح  ْل َأصححححْ ا َفقححُ ْفُظ إِْن ِجنْسحححححً  َوالل 
 

 

هْ  يححح 
فحححِ َوصححححححْ َدى الحححْ ًة لحححَ يححح 

عحححِ بحححَ  َوتحححَ
 

وفِيحَواْلِفْعِل َواْلَحْرِف كَ  191  )َحاِل الص 
 

 

ي( وفححِ مححُ يححُب الححْ نححِ مححُ ُه الححْ ُق َأنحح  طححِ نححْ  يححَ
 

َتِرنْ  191 ْق َت َلْم  ِتي  ل   ا
َ
ْهي ْت َو َلقححَ ْط  َوَأ

 

 

ِبنْ  َت اسححححْ ْمر  فححَ يِع َأ ْفِر َت ف  اْو   ِبَوصححححْ
 

لِ  192 اأْلَصححححححْ ق  بحححِ اَلئحححِ َدْت بحححِ ر   َوجحححُ
 

 

لِ  َفصححححححْ الححْ ق  بححِ اَلئححِ ْت بححِ حححَ  َوُرشحححححح 
 

ُقْدسِ  193 َماِء اْل  َنْحُو )اْرَتَقى إَِلى السحححح 
 

 

) س 
حححِ َف َأْرَض الححْ لحح  ْن خححَ اَق مححَ فححَ  فححَ

 

هْ  194 ائححِ نححَ تححِ بححْ
ِ
يححُح ال ْرشحححححِ ا الححتحح  هححَ غححُ لححَ  َأبححْ

 

 

هْ  ائححِ ِتفححَ ْن ِه َوا بححْ ي الشحححح  اسححححِ َتنححَ َلى   َع
 

 ْسِتَعاَرِة التَّْحِقيِقيَِّة َواْلَعْقِليَِّةَفْصٌل: ِفي ااِل
سي اوْ  195

حححِ ت  بححِ ابححِ ى ثححَ نححً عححْ  َوَذاُت مححَ
 

 

َذا َرَأْوا ٌة كحححَ يححح 
يحححقحححِ قحححِ ححححْ تحححَ ل  فحححَ قحححْ  عحححَ

 

وفِي هْ )ححححححححكَ  196 ائُِر الصححح  َرَقْت َبصحححَ  َأشحححْ
 

 

ْه( ي 
َرِة اْلُقْدسححححِ ْمِس اْلَحضححححْ  بِنُوِر شححححَ

 

 َفْصٌل: ِفي اْلَمْكِنيَِّة
ِمَرا 194 َنْفس  ُأضححححْ ِب ِبيححٌه  ُث َتشححححْ  َوَحيححْ

 

 

َرا ْذكححَ ْم يححُ ه  لححَ بحح  َوى ُمشحححححَ ا سحححححِ  َومححَ
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هْ  195 َه بحححِ بححح  ا شحححححححُ محححَ
 َوَدل  اَلِزٌم لحححِ

 

 

ِبيححُه  لت شحححححْ َك ا َذلححِ هْ فححَ َتبححِ ْن ُم ْل َد ا  ِعنححْ
 

ةِ  199 ايححَ نححَ
كححِ اَرِة الححْ عححَ

تححِ اسحححححْ َرُف بححِ عححْ  يححُ
 

 

ةِ  يحححح 
يححححلححححِ يححححِ خححححْ تححححَ ُر الِزم  بححححِ  َوِذكححححْ

 

اححححححححكَ  211 اَرهححَ ْظفححَ ٌة َأ ِنيحح  َم ْت  بححَ  )َأْنشحححححَ
 

 

ا( ْنَواَرهححَ ا َأ ُتهححَ َر ْت َحضححححْ َرقححَ  َوَأشححححْ
 

 ْسِتَعاَرِةَفْصٌل: ِفي َتْحِسنِي ااِل
اَرة   211 عحححَ

تحححِ ُن اسححححححْ َحسحححححح  ْدِريحححهِ محححُ  تحححَ
 

 

ِبيححهِ  لت شححححْ ِل ِن  ْلُحسححححْ ِه ا ْعِي َوجححْ  ِبَر
 

ِبيححِه ِفي 212 ِة الت شححححْ ُد َعْن َراِئحححَ  َواْلُبعححْ
 

 

ي فحِ اًزا قحُ غححَ ُه َألحْ َوجححْ َس الحْ يحْ  َولحَ
ظ  فحْ  لحَ

 

 َفْصٌل: ِفي َتْرِكيِب اْلَمَجاِز

اَل  213 َحصححححح  ا تححَ اِز مححَ جححَ مححَ ُب الححْ َركحح   مححُ
 

 

َل  ِمثححْ ة  َأْو  بححَ َجاَل ِفي نِسحححححْ ِثيححل   ْم  َت
 

ُب  214 َركححح  اَرًة محححُ عحححَ
تحححِ ى اسححححححْ  َوإِْن َأتحححَ

 

 

ُب  كححح  نحححَ ى َوال يحححُ ْدعحححَ اًل يحححُ ثحححَ محححَ  فحححَ
 

 ْعَراِب: ِفي َتْغِيرِي اإِلَفْصٌل
َرا 215 يححح  غحححَ ُه تحححَ َرابحححُ ا إِعحححْ ُه محححَ نحححْ  َومحححِ

 

 

َرى اَدة  تحححُ  َأْو ِزيحححَ
ظ  فحححْ ْذِف لحححَ ححححَ  بحححِ

 

 اْلَباُب الثَّاِلُث: اْلِكَناَيُة

ظٌ  216 فححْ دْ  لححَ اُه ُقصححححححِ نححَ عححْ ِه اَلِزُم مححَ  بححِ
 

 

َردّْ  ُه تحححُ عحححْ ِدِه محححَ َواِز َقصححححححْ َع جحححَ  محححَ
 

 إَِلى اْختَِصاِص اْلَوْصِف بِاْلَمْوُصوِف  214
 

 

وفِي(حححححكَ   )اْلَخْيُر فِي اْلُعْزَلِة َيا َذا الص 
 

ف  َواْلَغَرْض  215 وف  َوَوصححْ  َوَنْفِس َمْوصححُ
 

 

ْوٌن َعَرْض  اٌر اْو صحححَ اٌح اْختِصحححَ  إِيضحححَ
 

انِ  219 ْهجححَ ِت ْفِظ السحححححْ ل  ل اُء ا ِتقححَ ْن  َأو ا
 

 

انِ  يحححَ تحححْ ِس َواإْلِ محححْ الحححلححح  ِوِه كحححَ ححححْ  َونحححَ
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 َفْصٌل: ِفي َمَراِتِب اْلَمَجاِز َواْلُكَنى
نْ  211 ُغ مححِ لححَ ى َأبححْ نححَ كححُ اُز َوالححْ جححَ مححَ م  الححْ  ثححُ

 

 

نْ  َذا ُزكححِ ة  كححَ يححقححَ قححِ ِريححح  اْو حححَ  َتصحححححْ
 

ِديُم  211 اَرة  َعَلىِفي اْلَفن  َتقححْ ِتعححَ  اسححححْ
 

 

اَل  قححَ عححُ اِق الححْ فححَ اتحح  ا بححِ بحِحيححه  اْيضحححححً  َتشحححححْ
 

 الَفنُّ الثَّاِلُث: ِعْلُم اْلَبِديِع
َكاَلمْ  212 ْل يِن ا َتْحسححححِ ِه ُوُجوُه  ْلٌم بححِ  ِع

 

 

َمَرامْ  ْل ِبِق ا ا ْعِي سحححححَ َد َر َبعححْ ْعَرُف   ُي
 

انِ  213 ْربححَ ِه ضححححححَ نححِ وُه ُحسححححححْ م  ُوجححُ  ثححُ
 

 

اِظ  فححَ ِب اأْلَلححْ َحسحححححَ يبححِ انححِ عححَ مححَ  َوالححْ
 

 الَضْرُب اأَلوَُّل: اْلَمْعَنِويُّ
هْ  214 قححَ ابححَ طححَ مححُ ِه الححْ ابححِ ْن َألححقححَ اِن مححِ  َوالححثحح 

 

 

هْ  قححَ َوافححَ مححُ َراِف َوالححْ ُه اأْلَطححْ ابححُ  َتشححححححَ
 

اَكَلهْ  215 ِهيُم َواْلُمشححححَ  َواْلَعْكُس َوالت سححححْ
 

 

هْ  لححححَ ابححححَ قححححَ وٌع اْو مححححُ َزاُوٌج ُرجححححُ  تححححَ
 

ى  216 ْدعحححَ ٌة تحححُ ْوِريحححَ اتحححَ محححَ
ام  لحححِ إِيحححهحححَ  بحححِ

 

 

ا مححَ هححُ نححْ يححُد مححِ عححِ بححَ اُه الححْ نححَ عححْ  ُأِريححَد مححَ
 

َقِريححْب  214 ْل ِئُم ا ُياَل ا  ِبمححَ ْت  حححَ  َوُرشحححح 
 

 

يححْب  نححِ ْن مححُ كححُ ِدِه فححَ قححْ فححَ َدْت بححِ ر   َوجححُ
 

عْ  215 يححٌم َومححَ
ْقسحححححِ ِريححٌق َوتححَ فححْ ٌع َوتححَ مححْ  جححَ

 

 

عْ  قححَ ٌع يححَ مححْ  جححَ
د  ا َأْو َواحححِ مححَ هححِ يححْ لححَ

 كححِ
 

رُ  219 لن شححححْ ف  َوا ل  ل َدامُ  َوا ِتخححْ سححححْ
ِ
 َواال

 

 

امُ  ُه َأْقسححححححَ ِريحححٌد لحححَ جحححْ ا َوتحححَ  َأْيضححححححً
 

ى 221 عححَ د  ٌف يححُ ُة َوصحححححْ غححَ الححَ بححَ مححُ م  الححْ  ثححُ
 

 

ا عحححَ
نحححِ تحححَ محححْ َرى محححُ ْدًرا يحححُ ُه قحححَ وغحححُ لحححُ  بحححُ

 

اءِ  221 ححححَ ى َأنحححْ لحححَ َو عحححَ ا َوهحححْ يحححً
ائحححِ  َأْو نحححَ

 

 

ي ائحححِ وٌّ جحححَ لحححُ َراٌق غحححُ يحححٌغ اغحححْ لحححِ بحححْ  تحححَ
 

ْرُدوًدا  222 واًل اْو مححَ بححُ قححْ ِريححعُ مححَ فححْ  الححتحح 
 

 

ِويحححعُ  نحححْ ُه تحححَ يحححل  لحححَ لحححِ عحححْ ُن تحححَ  َوُحسححححححْ
 

ِب اْلَكاَلمِي 223 ْذهححَ ْد َأَتْوا فِي اْلمححَ  َوقححَ
 

اَلمِ  كحححَ ِع الحححْ يحححَ هحححْ محححَ ج  كحححَ جحححَ ححححُ  بحححِ
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م   224 ِه الحححذ  بحححْ
ا بِشححححححِ ْدححححً ُدوا محححَ  َوَأكححح 

 

 

ِعلمِ  ْل ِمْن َذا ا اُج  ْدمححَ
َعْكِس َواإْلِ ْل ا  كححَ

 

اُع  225 ِتْتبححَ سححححْ
ِ
اَء اال اَوجححَ ْوِجيححُه مححَ  َوالت 

 

 

ا َلمححَ ُع ْل َد ا ِعنححْ ْيِن  َه ْج ْلَو ُل ا َتمححِ ْح  َي
 

ا 226 اْلَهْزِل َكمححَ د  بححِ ُد اْلجححَ ُه َقصحححححْ  َومِنححْ
 

 

ا ا اْعَتمححَ د  مححَ
 ُيْثنَى َعَلى اْلَفُخوِر ضحححححِ

 

ِهْل  224 َما ُج اَق  ْوُق َمْعُلوم  َمسحححححَ  َوسححححَ
 

 

ْل  قححِ ْم نححُ هححُ نححْ ٌل عححَ اهححُ جححَ ة  تححَ تححَ كححْ نححُ  لححِ
 

انِ  225 ْربححَ ْل ضححححَ ِب قححُ اْلُموجححَ  َواْلَقْوُل بححِ
 

 

انِ  ومححَ لححُ عححْ ن  مححَ فححَ ي الححْ ا فححِ مححَ اَلهححُ
 كححِ

 

اءِ  229 اآْلبحححَ ُف بحححِ طحححْ عحححَ َراُد الحححْ طححح 
ِ
 َواال

 

 

ْلِواَلءِ  َلى ا َع ا  َلقححً ْط ُم ْخِص   ِللشححححح 
 

 اللَّْفِظيُّ الضَّْرُب الثَّاِني:
امِ  231 مححَ َو ُذو تححَ اُس َوهححْ نححَ جححِ ُه الححْ نححْ  مححِ

 

 

ادِ  ححححَ َع اتححح  امِ  محححَ ظحححَ ْرِف َوالحححنححح  ححححَ  الحححْ
 

ْف  231 لحححَ تحححَ ي إِِن ائحححْ اًل ُدعحححِ اثحححِ محححَ تحححَ  َومحححُ
 

 

َتْوًفى إَِذا الن ْوُع اْخَتَلْف  ا َوُمسححححْ  َنْوعححً
 

َدا 232 َد إاِل  َواحححِ َواحححِ ِرَف الححْ عححْ ْن تححَ  )لححَ
 

 

ِهَدا( ا  َفاْخُرْج َعِن الَكْوِن َتُكْن ُمشححححَ
 

هِ  233 ابححُ ِكيححِب ُذو َتشحححححَ ْر ت  ل ُه ُذو ا ِمنححْ  َو
 

 

هِ  ابحححُ اَل َتشححححححَ ُروٌق بحححِ فحححْ ا َومحححَ طحححًّ  خحححَ
 

ا 234 فححَ لححَ تححَ ُروِف اخححْ حححُ ِة الححْ ئححَ يححْ هححَ  َوإِْن بححِ
 

 

ا فححَ ر  حححَ مححُ ُه الححْ ونححَ ْدعححُ ِذي يححَ َو الحح  هححْ  فححَ
 

َددْ  235 ْلعححَ ِفي ا  
ْخِتاَلف  َمَع ا ِقٌص  ا  َونححَ

 

 

دْ  َفقححَ ٌد  ْوِع َواحححِ ن  ل ْرُط ُخْلِف ا  َوشححححَ
 

ْف  236 ا ُألححِ اِرعححً اُرب  ُمضححححححَ قححَ ْع تححَ  َومححَ
 

 

ْف  ق  ُوصححححححِ اَلحححِ د  بححِ اعححُ بححَ ْع تححَ  َومححَ
 

ْيُث َيْخَتلِْف  234 ْلِب َح َناُس اْلَق  َوْهَو ِج
 

 

ْف  ْعِض َأضححححِ َب ْل ل  َوا ْلكححُ ِل ا  ُبهححَ ي ِت  َتْر
 

ا 235 مححَ اسحححححَ قححَ ى إَِذا تححَ ْدعححَ ا يححُ حححً نحح  جححَ  مححُ
 

 

ا مححَ
اتححِ ا َوخححَ حححً

اتححِ اَن فححَ كححَ ا فححَ تححً يححْ  بححَ
 

ا 239 ِرفححَ ِن عححُ يححْ َرفححَ ي الححطحح  َوالححِ ْع تححَ  َومححَ
 

 

ا فحححَ اس  ُألحححِ نحححَ ل  جحححِ ا كحححُ ْزَدِوجحححً  محححُ
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اِق  241 تِقححَ ْفَظْيِن فِي اشححححْ ُب الل  اسحححححُ  َتنححَ
 

 

اِق  ححححَ
تحححِ َذاَك ُذو الحححْ ِه فحححَ هحححِ بحححْ

 َوشححححححِ
 

اَرةِ  241 شححححححَ اإْلِ يححُس بححِ نححِ جححْ ِرُد الححتحح   َويححَ
 

 

اَرةِ  بححَ
عححِ ي الححْ َر فححِ ْذكححَ ِر َأْن يححُ يححْ ْن غححَ

 مححِ
 

ى 242 لححَ ِظ عححَ فححْ ِز الححلحح  جححُ ُه َرد  عححَ نححْ
 َومححِ

 

 

ْدر   اَل صحححححَ  جححَ
َرة  قححْ فححَ ر  بححِ ثححْ ي نححَ فححِ  فححَ

 

اَل  243 ى َأو  ِم ااُلولححَ ظححْ ا َوالححنحح  فححً نححِ تححَ كححْ  مححُ
 

 

اَل  ُل تحححَ بحححْ ا قحححَ محححَ َراع  فحححَ َر مِصححححححْ  آخحححِ
 

ْق  244 حححَ تححَ ا الححْ ا َومححَ انِسحححححً جححَ ًرا مححُ ر  كححَ  مححُ
 

 

(ححححححححَيْأتِي كَ   )َتْخَش الن اَس َواهلُل َأَحّقْ
 

 َفْصٌل: ِفي السَّْجِع
ْجُع فِي  245 ل  فِي الن ْثرِ َوالسحححح   َفَواصحححححِ

 

 

رِ  عححْ ي الشحححححح  ًة فححِ يححَ
افححِ ًة قححَ هححَ بححِ  ُمشححححححْ

 

ن   246 فحححَ ي الحححْ ٌة فحححِ اَلثحححَ ُه ثحححَ ُروبحححُ  ضححححححُ
 

 

َوْزنِ  اَلِف الحححْ تحححِ َع اخحححْ ٌف محححَ ر  طحححَ  محححُ
 

هْ  244 اِنيححَ لثحح  ا ِفي ا اَن مححَ ٌع إِْن كححَ  ُمَرصحححح 
 

 

هْ  يححَ
اضحححححِ ْلمححَ اِق ا َلى ِوفححَ َع ُه  ُجلحح   َأْو 

 

َواُه  245 ا سحححححِ اْدِريَومححَ َواِزي فححَ تححَ مححُ  الححْ
 

 

ْكرِ ححححححححكَ  ( ِفي الححذ  ة  َمْرُفوعححَ ُرر    )سححححُ
 

َرى 249 ا تححُ مححَ و  فححَ تححَ ُغ َذاَك ُمسححححححْ لححَ  َأبححْ
 

 

َرا ثححَ يححِه َأكححْ ِن فححِ يححْ تححَ ِريححنححَ قححَ َرى الححْ  ُأخححْ
 

نُ  251  َواْلَعْكُس إِْن َيْكُثْر َفَلْيَس َيْحسححححُ
 

 

نُ  كحح  ا ُتسححححححَ اُزهححَ جححَ ا إِعححْ قححً لححَ طححْ  َومححُ
 

َما 251 ْطر  َغْيَر ُكل  شححححَ ْجِع  ْعُل سححححَ  َوَج
 

 

ا َد اْلُكَرمححَ ِطيُر ِعنححْ  ِفي اآْلَخِر الت شححححْ
 

 َفْصٌل: ِفي اْلُمَواَزَنِة
هْ  252 ِويححَ َ الححت سحححححْ

ي ُة َوهححْ َواَزنححَ مححُ م  الححْ  ثححُ
 

 

هْ  ل  فِي اْلَوْزِن اَل فِي الت ْقِفيححَ
اصحححححِ  لِفححَ

 

ْق  253 فححِ تحح  ُث يححَ يححْ ُة حححَ لححَ اثححَ مححَ مححُ  الححْ
َ
ي  َوهححْ

 

 

َتِفْق  اسححححْ ا فححَ  ِفي اْلَوْزِن َلْفُظ َفْقَرَتْيهححَ
 

ا 254 ِتَزاُم مححَ ْل يُع َوا ِر لت شححححْ َقلححُب َوا ْل  َوا
 

 

ا َزمححَ لححْ ْن يححَ ُرُه لححَ ِوي  ِذكححْ َل الححر  بححْ  قححَ
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 السَِّرَقاُت
هْ  255 قححَ بححَ ا سحححححَ اَلمححً ر  كححَ اعححِ ُذ شحححححَ  َوَأخححْ

 

 

هْ  ِرقححَ السحححححح  ُه بححِ ونححَ ْدعححُ ِذي يححَ َو الحح   هححُ
 

ا  256 ل  محححَ اِب َوكحححُ بحححَ ي اأْلَلحححْ َر فحححِ ر   قحححُ
 

 

اِب  بححَ ْن َذا الححْ
َس مححِ يححْ لححَ  فححَ

اَدة   َأْو عححَ
 

انِ  254 مححَ ُهْم قِسحححححْ َد َعنححْ اُت  ِرقححَ  َوالسححححح 
 

 

ي انححححِ ٌة َوالححححثحححح  يحححح 
لححححِ ٌة جححححَ يحححح 

فححححِ  خححححَ
 

َجاَل  255 ا ُمسححححْ ُن اْلَمْعنَى َجِميعححً م   َتضححححَ
 

 

اَل  قحححِ ْد نحححُ ا قحححَ اُل محححَ ححححَ
تحححِ نحححْ

ِ
 َأْرَداُه اال

 

ا 259 َراِدفحححَ محححُ وا الحححْ قحححُ ححححَ ِه َوَألحححْ الحححِ ححححَ  بحححِ
 

 

ا فححَ الححِ خححَ ى مححُ ا َأتححَ ى مححَ ْدعححَ ِه َويححُ  بححِ
 

َدا 261 مححححِ اَرًة َوحححححُ ِه إِغححححَ مححححِ ظححححْ نححححَ  لححححِ
 

 

َوَدا اَن َأجححْ ابحِحِق كححَ ُث محِحَن السححححح  يححْ  حححَ
 

ي 261 ًدا ُدعححِ ر  جححَ ى مححُ نححَ عححْ مححَ ُذُه الححْ  َوَأخححْ
 

 

ا َفِعي يمححً
ا َوَتْقسححححِ امححً ا َوإِْلمححَ ْلخححً  سححححَ

 

 اْلَبِفيَُّةالسَِّرَقاُت 
َرا 262 يحح  غححَ ِر َأْن يححُ

اهححِ َوى الححظحح  ا سحححححِ  َومححَ
 

 

ُيَرى ُموًدا  ْح َم ا َو  مححَ
ه  ِبَوجححْ ًنى  ْع  َم

 

اِني 263 لثحح  ُموِل ا ْلط  شححححُ َخ ل  اْو  َنقححْ  َك
 

 

ي انححِ عححَ مححَ ِه الححْ ابححُ ب  اْو َتشححححححَ لححْ  َأَوقححَ
 

اءِ  264 فحححَ خحححَ ِب الحححْ َحسححححححَ ُه بحححِ َوالحححُ  َأححححْ
 

 

ِن  ْت ِفي اْلُحسححححْ لححَ اضححححَ اءِ َتفححَ نححَ  َوالث 
 

 ْقِتَباُسااِل
َكاَلمْ  265 ْل َن ا م  اُس َأْن ُيضحححححَ ِتبححَ ْق

ِ
 َواال

 

 

امْ  ِد اأْلَنححَ يحح  ِديححَث سححححححَ ا اْو حححَ ْرآنححً  قححُ
 

انِ  266 ْربححَ ْم ضحححححَ َدهححُ نححْ اُس عححِ بححَ
تححِ قححْ

ِ
 َواال

 

 

ي انحححِ عحححَ محححَ ُت الحححْ ابحححِ ٌل َوثحححَ و  ححححَ  محححُ
 

َواهُ  264 َوْزن  اْو سحححححححِ ٌز لححححِ ائححححِ  َوجححححَ
 

 

ْزِر  يححُر نححَ يححِ غححْ اهُ تححَ نححَ عححْ ِظ اَل مححَ فححْ  الححلحح 
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 التَّْضِمنُي َواْلَحلُّ َواْلَعْقُد
ا َخِفي 265 ْعر  بَِعْزِو مححَ

ُذ مِْن شححححِ  َواأْلَخححْ
 

 

ِل َيِفي َما َعَلى اأْلَصحححححْ ِمينُُهْم َو  َتضححححْ
 

َرا 269 فحححِ تحححُ ُه َواغحححْ لححح   َأجحححَ
ة  تحححَ كحححْ نحححُ  بحححِ

 

 

َرى ُه يححُ نححْ
ا مححِ يححر  َومححَ يححِ غححْ يححُر تححَ  َيسححححححِ

 

ا  241 ْيتححً ُعِرْف َب ة   انححَ ِتعححَ اسححححْ َلى بححِ ْع َأ  فححَ
 

 

ْف  إِيححَداع  ُألححِ ى بححِ ًرا اْو َأْدنححَ طححْ  َوشحححححَ
 

اْس  241 ْقِتبححَ
ِ
اال ْثِر اَل بححِ ُد َنْظُم الن   َواْلَعقححْ

 

 

اْس  اْعِرِف اْلِقيححَ ل  َنْثُر الن ْظِم فححَ  َواْلحححَ
 

َكاَلمِ  242 ْل ْهَرَة ِفي ا َتَرُطوا الشحححح   َواشححححْ
 

 

ِب  ْذهححَ ُل مححَ ُع َأصحححححْ نححْ مححَ امِ  َوالححْ مححَ
 اإْلِ

 

 التَّْلِميُح
ْل  243 ثححَ ر  مححَ عححْ

ة  شحححححِ ِقصححححح  اَرٌة لححِ  إِشحححححَ
 

 

ْل  مححُ يححٌح كححَ مححِ لححْ تححَ ِرِه فححَ ِر ِذكححْ يححْ ْن غححَ
 مححِ

 

 َتْذِنيٌب ِفي َأْلَقاٍب ِمَن اْلَفنِّ
ْرِديححدُ  244 يحُع َوالحتح  ْوشحححححِ َك الحتح   مِحْن َذلححِ

 

 

ِديحححدُ  عحححْ َراٌع اْو تحححَ تحححِ يحححٌب اخحححْ ْرتحححِ  تحححَ
 

 اْلَعابُِدوَن اْلَحامُِدونْ )الت ائُِبوَن حححححححكَ  245
 

 

اِجُدوْن( اكُِعوَن السححح  ائُِحوَن الر   َالسححح 
 

ادُ  246 هححَ تِشحححححْ ْدبِحيحٌج اسحححححْ ِريحٌز اْو تححَ طحْ  تحَ
 

 

َرادُ  طحححْ تحححِ اَلٌف اسححححححْ تحححِ اٌح ائحححْ  إِيضححححححَ
 

يحححُل  244 يحححِ خحححْ لحححِويحححٌح اْو تحححَ ٌة تحححَ الحححَ  إِححححَ
 

 

ِديححُل  عححْ يححٌط اْو تححَ مححِ ٌة َتسحححححْ ْرصحححححَ  َوفححُ
 

ٌل  245 فحححْ ٌة َأْو نحححَ يحححَ
لحححِ ححححْ مُ  تحححَ تححح  خحححَ  اْو تحححَ

 

 

مُ  كحح  هححَ اَلٌل اْو تححَ قححْ تححِ ِريححٌد اسحححححْ جححْ  تححَ
 

اءُ  249 قحححَ اٌز اْرتحححِ ِريحححٌض اْو إِلحححغحححَ عحححْ  تحححَ
 

 

اءُ  يحححٌس اْو إِيحححمحححَ ْأنحححِ ِزيحححٌل اْو تحححَ نحححْ  تحححَ
 

ٌف اْو ُمَراَجَعهْ  251 ُن اْلَبَياِن َوصححححْ  ُحسححححْ
 

 

هْ  اَزعححَ نححَ اَل مححُ ص  بححِ لحح  خححَ ُن تححَ  ُحسححححححْ
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 ُيَعدُّ َكِذًبا َفْصٌل ِفيَما اَل
مِ  251 كحح  هححَ اِم َوالححتحح  يححهححَ ي اإْلِ

َس فححِ يححْ  َولححَ
 

 

مِ  ر  حححَ مححُ َوى الححْ ي بِسحححححِ الححِ غححَ  َواَل الححتحح 
 

ْد َلِزْب  252 ِذب  َوِفي اْلِمَزاِح قححَ  ِمْن كححَ
 

 

ِذْب  ْلكححَ َعِن ا ٌة  ُدوحححَ َمنححْ ُث اَل  َحيححْ  ِب
 

 َخاِتَمٌة
اَلمِ  253 كححَ ِب الححْ احححِ ي لِصححححححَ غححِ بححَ نححْ  َويححَ

 

 

ْدِء  بحححَ ي الحححْ ٌق فحححِ َأنححح  امِ تحححَ تحححَ خحححِ  َوالحححْ
 

الِ  254 ْلفححَ ِن ا ل  َوُحسححححْ هححْ َلع  سححححَ ْط َم  ِب
 

 

اَللِ  هححْ
تححِ ِة اسحححححْ َراعححَ  اْو بححَ

ك  بححْ  َوسحححححَ
 

اْب  255 ُن فِي َتَخل ص  َأِو اْقتِضححَ  َواْلُحسححْ
 

 

َل اْلِخَطاْب  ِذي َيْدُعوَنُه َفصححححْ  َوفِي ال 
 

ِن فِي اْلِخَتامِ  256 َفاِت اْلُحسححححْ  َومِْن صححححِ
 

 

هُ  امِ  إِْرَدافححححُ مححححَ ِر الححححتحححح  عححححِ ُمشحححححححْ  بححححِ
 

وَدهْ  254 َمْقصححححُ ْل ِة ا ُجْملححَ ْل اُم ا َتمححَ َذا   هححَ
 

 

ُموَدهْ  ْح َم ْل ِة ا َباَلغححَ ْل ِة ا ْنعححَ  ِمْن صححححَ
 

دِ  255 وَل اأْلَمحححَ  طحححُ
ِ
اَلُة اهلل م  صححححححَ  ثحححُ

 

 

دِ  َحمحح  ُم َفى  َط ْلُمصححححْ  ا
 
ِبي ن  ل َلى ا  َع

 

ارِ  259 يحححَ ِه اأْلَخحححْ بحححِ ححححْ ِه َوصحححححححَ  َوآلحححِ
 

 

َد  َغر  ا  ارِ مححَ حححَ اأْلَسححححْ اُق بححِ تححَ ْلُمشححححْ  ا
 

انِ  291 ى اأْلَْذقحححَ ًدا إِلحححَ اجحححِ ر  سححححححَ  َوخحححَ
 

 

نِ  مححَ حححْ ى الححر  ًة إِلححَ يححلححَ ي َوسحححححِ غححِ بححْ  يححَ
 

ونِ  291 مححُ يححْ مححَ ِة الححْ جحح 
حححِ ِر الححْ هححْ م  بِشحححححَ  تححَ

 

 

ُرونِ  قححُ ِر الححْ اشححححححِ ِف عححَ م  نِصححححححْ
تححِ  مححُ
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