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اًوحسة اخلامسة

علـــه البيــــاٌ
 علنت عزيزي الطالب أن البالغة تتكون من ثالثة علوو وهي:

 )1عله املعانٌ :واشلي يـين اًخـحري تبٔساًية ثخعاتق مؽ ملذىض احلال.
فيس خزسم (اًخيىري – واًخـصيف – واحلشف – واشلهص – و اًخلسمي – واًخبٔذري) حير حيسن لك مهنا.
 )2عله البًان :واشلي يـين ثعويص املـىن اًواحس تبٔنرث من ظصيلة ثـحريية ووس يةل ثعويصية.
فيس خزسم (اًدضخيَ – والاس خـارة – اًىٌاية – اجملاز املصسي) ٌَخـحري ؾن مـىن ما.
 )3عله البديع :وُو اًـمل اشلي هيمت تخحسني وحزيني ا ٔلًفاظ واملـاين ،وحـَِا يف ٔأمجي حَية ،و ٔأهبى ظورة.

الدرس األول

عله البيان ،تعزيفه ،أبوابه /

 تعسيف عله البياٌ/
لغةًُ :و اًؼِور واًوضوح.
اصطالحًأ :أظول وكواؿس يـصف هبا هيفية اًخـحري ؾن املـىن اًواحس ترتاهية خمخَفة ،و ٔأساًية مذيوؿة يف وضوح ازلالةل
ؿَيَ تـس معاتلذَ مللذىض احلال.
مثال :إذا أٔردان احلسير ؾن (حود وهصم َلس):
 من املمىن ٔأن وس خزسم اًدضخيَ فٌلولَ( :لس اكًححص حودًا)
ؿًل ٔأاي ٍد ؿسيسة)
 ومن املمىن ٔأن وس خزسم اجملاز املصسي فٌلول( :حملم ٍس َّ
ييضة َم ِـييَ)
 ومن املمىن ٔأن وس خزسم الاس خـارة فٌلول( :يف مـِسان حبص ال ُ
 ومن املمىن ٔأن وس خزسم اًىٌاية فٌلول( :يسري اجلود مؽ َلس حير يسري)
 أبواب ومباحح عله البياٌ/

يبحث عله البًان يف ثالثة أبىاب:

[ ]1اًدضخيَ
[ ]2اجملاز اٌَلوي ،تيوؾيَ (اجملاز املصسي والاس خـارة)
[ ]3اًىٌاية
إذن ميىٌيا ثـصيف ؿمل اًحيان تبٔهَ :اًـمل اشلي يُ ْح َح ُر فيَ ؾٌل يخـَق تبٔحوال اًدضخيَ واجملاز واًىٌاية.
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الدرس الثاني

التشبيه :تعزيفه ،أركــــاىه /

 تعسيف التشبيُ/
لغةًُ :و اٍمتثيي.
اصطالحًا :ازلالةل ؿىل مضارنة ٔأمص ٔلمص أٓدص يف مـىن مضرتك تيهنٌل تبٔداة مَفوػة ٔأو مَحوػة؛ ًلصض يخوذّاٍ املخلكم.
األمثلة:

ًًؼولًاؾشاعرًخياربًممدوحهًً:أـِتًَؽاؾؾَٓـقِــثًِػـــيًاؾشَٓهَاعةًًًًًًًِواإلؼْدامًٔوَاؾيَٓقِفًِيفًؼِراعًٔاخلُطوبِ ً

 حير صارك املض حَ ( ٔأهت) املض حَ تَ (اٌَير واًس يف) يف مـىن مضرتك تيهنٌل ،وُو اًضجاؿة واالٕكسام يف اًدضخيَ ا ٔلول،
و(كصاع اخلعوب) يف اًدضخيَ اًثاين ،واًصاتط تيهنٌل ُو ٔأداة اًدضخيَ (اًاكف) ويه ٔأداة مشهورة يف اًالكم ،واًلصض من
اًدضخيَُ :و تيان حال املض حَ.
ًؼولًاؾشاعرًقصفًاؿرأةًً:فـيًَاؾظَّلـيًُجِقـدّاًوَاؾغَزَاؾَـةًُؿُؼـؾَـةًًًًًًوَرَوضًُاؾرٗبىًعَرػًاًوَغُصنًاؾـٖؼَىًؼَد٘ا

 حير صارك املض حَ (يه) املض حَ تَ (اًؼيب واًلزاةل وروض اًصاب َو ُقعن اًيَّ َل ) يف مـىن مضرتك تيهنٌل ،وُو ظول اًـيق
و(اًصاحئة َّ
اًع ّيِحة) يف اًدضخيَ اًثاًر ،و(اًْ َل َوام) يف اًدضخيَ اًصاتؽ ،واًصاتط
يف اًدضخيَ ا ٔلول ،و(امللةل) يف اًدضخيَ اًثاينَّ ،
تيهنٌل ُو ٔأداة مَحوػة من اًـحارة واًيت مل يخَفغ هبا ،واًخلسيص يه اكًؼيب ونشا يف اًحلية ،واًلصض من اًدضخيَُ :و تيان
حال املض حَ وحزييٌَ.
 مـاين اًلكٌلت( :اجليس) :اًـيق اًعويي ،وُو ظفة مس خححة يف املص ٔأة( ،امللةل) :اًـني( ،روض اًصاب) :ا ٔلزُار اًياتخة يف
املصثفـاتَ ( .ؾ ْصفًا) :راحئة ذهية( .قعن اًيلا) جشص ييخت يف مٌاتت حس ية فلعوهَ مـخسةل( .اًلس) :اًلَ َوام.

ًًؼوؾهًتعادي(ًً:وَؾَهًُاؾْهَوَارًٔاؾْؿُـِشَكتًُػِيًاؾْلَوِرًٔؽَاألعِالمٔ)

 حير صارك املض حَ (اًسفن) املض حَ تَ (اجلحال) يف مـىن مضرتك تيهنٌل ،وُو اًضزامة احملشوفة من الٓية اًلصأٓهية ،واًصاتط
تيهنٌل ُو ٔأداة اًدضخيَ املَفوػة (اًاكف) ،واًلصض من اًدضخيَُ :و تيان حال املض حَ.
 مـاين اًلكٌلت( :اجلواري) :اًسفن ( ،ا ٔلؿالم) :يه اجلحال.

 عياصس التشبيُ وأزكاىُ/
[ ]1املض حَ.
[ ]2املض حَ تَ.
[ ]3وخَ اًض حَ :املـىن املضرتك.
[ ]4أٔداة اًدضخيَ :ويه إما ٔأن حىون مشهورة ٔأو حمشوفة اكًاكف.
[ ]5اًلصض من اًدضخيَ.
حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمس نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ا ٔلسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس يف اًضػػػػػػػػػػػػػػػػجاؿة
وخَ اًض حَ
مض حَ تَ 
ا ٔلداة 
مض حَ 
فاًـيارص ا ٔلرتـة ا ٔلوىل يه أٔراكن اًدضخيَ ،و ٔأما اًـيرص اخلامس فِو اًلصض من اًدضخيَ ،وُو ؾيرص كري مصيئ ٔأو مَفوظ؛
ٔلهَ يىون اكمًٌا يف ؾلي ُمً ْ ِضئ اًدضخيَ ،فِو كري موحود ٔأظ ًال يف اًالكم ،وًىٌَ من اًحساُة؛ ٔلهَ يس خحيي ٔأن يىون ُياك
جضخيَ ،وال يؤدي قصضً ا من ا ٔلقصاض اًيت س يخيهنا الح ًلا.
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 طسفا التشبيُ ،وٍل جيوش حرف أحدٍنا؟
طرفا التشبًه هنا:

[ ]2املض حَ تَ.

[ ]1املض حَ.
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ُشان اًعصفان ،ال جيوز حشف أٔحسٌُل معَلًا؛ ٔلهم ًو حشفت املض حَ يف كوضلَ( :لس اكًححص يف اًـمل) وكَت( :ر ٔأ ُ
يت
حبصا يف اًعصيق) ًخحول اًدضخيَ إىل اس خـارة ثرصحيية ،وًو حشفت املض حَ تَ وكَت َ
(فاض َل ٌس ؿَ ًما) ًخحول اًدضخيَ إىل
ً
اس خـارة مىٌية؛ ٔلن الاس خـارة يه جضخيَ ُح ِش َف ٔأحسُ رنييَ.
ًىن جيوز حشف املض حَ؛ ٌَـمل تَ إذا دل ؿَيَ دًيي ،وؾيسئ ٍش ال خيصج اًالكم ؾن اًدضخيَ؛ ٔلن احملشوف امللسر يف حنك
املشهور اًثاتت ،مفن ٔأمثةل ذضل:
ًًًؼوؾهًتعادي(ًً:صُمًْٓ ُبؽْمًْعُؿِيًْػَفُمًِالًقَرِجِعُونَ).

 فاملض حَ حمشوف دل ؿَيَ س ياق الٓايت اًساتلة اًيت ثخحسث رصاحة ؾن امليافلني ،واًخلسيص (مه اكًعم واًحنك واًـمي).
ًًًؼولًاؾشاعرً:أَدَدًْعَؾَيًَٓوَػِيًاؾْوُرُوبًِـَعَاؿَةًًًًًًًٌػَمِىَاءًُتَـِػِرًُؿِـنًِصَـػِـرئًاؾصٖـاػِرٔ

 واًخلسيص ( ٔأهت اك ٔلسس) ،فاملض حَ حمشوف ( ٔأهت)؛ ٔلهَ مفِوم من س ياق اًالكم.
ًًًإذاًدُكؾتَ(ً:ؽقفًحالًعؾيًٍّيفًؿرضِهِ؟)ًًً..ػمؼول(ً:ؽاؾزفرةًِاؾذابؾةِ)ً .


(ؿًل).
(اكًزُصة) ذرب ملحخس ٔأ حمشوف ،واًخلسيص (ُو اكًزُصة اشلاتةل) ،فاملض حَ حمشوف (ُو)؛ ٔلهَ مشهور يف اًسؤال تَفغ ّ

معلىمة إثرائًة:

جلَّ (احلجاج جن يوسف اًثلفي) يف ظَة (معصان جن حعان) ًيلذهل ،فىذة معصان إىل احلجاج زالزة ٔأتيات يُ َـ ِ ّري ٍُ فهيا مبا حسث
ٌَ َح َّجاجِ حني دذَت ؿَيَ (قزاةل احلصورية) وزوهجا وجسـٌلئة فارس وُو يف اًىوفة ،فبٔكَق ؿَيَ كرصٍ ،وُشٍ ا ٔلتيات يه:
اًعــــا ِف ِص
وب ه َ َــا َمــــ ٌة
َأ َس ٌس ؿَ َ ًَّل َو ِيف اًْ ُح ُص ِ
فَ ْذزَا ُء ثَ ْي ِف ُص ِم ْػن َظـ ِف ِـري َّ
ت َ ْي َاك َن كََ ُح َم يف َحٌَ َاح َظائِػػ ِص
ُ َّال جَ َص ْز َت اىل قَز َ َاةل يف َاًوقَػػ
ّ
ػت َمٌـات َِػص ٍُ َ ََك ْم ِـس ازلَّ اتِػ ِص
َظسَ َؾ ْت قَ َػػزاً َـ ُة كَـَْد ََـ َُ ِت َفو ِار ٍس حَ َص َنػػػػػػ َ

 وجـــــُ الشبُ/

 9عرّف القزويين وجه الشبه بأنه:

هٌ املعنٓ الذِ ٍشرتك فَى الطزفان حتقَقًا أً ختََالً.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
املصاد ابملـىنُ :و اًعفة ٔأو اًعفات املضرتنة اًيت حىون تني اًعصفني.
وًىن جية أٔن حىون اًعفة اًعفات يف املض حَ تَ أٔؾصف وأٔصِص ،و ٔأوحض و ٔأػِص ،و ٔأكوى و ٔأهكي من ظفة املض حَ ؾيس
امللارهة تني ظفات اًعصفني.
َ( لس اك ٔلس ِس يف اًضجاؿ ِة)
ُ( يسُ
اكًحسر يف ادلالِ )
ِ
( حازم اكًس ِيف يف املضا ِء)
اًححص يف اًـعا ِء)
( ؿًل حييك َ
فإن ظفة (اًضجاؿة وادلال واملضاء واًـعاء) يف املض حَ تَ :أٔكوى و ٔأهكي و ٔأؾصف و ٔأصِص مما يه ؿَيَ يف املض حَ
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 9املراد بىجه الشبه التحقًقٌ:

أِ أن هذي الصفْ أً الصفات املشرتكْ تلٌن ثابتْ ًوتخققْ يف الطزفني حسًَّا ًعقمًَّا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ِ
اكًضمس يف اًوضاءة.
 مثال ًوخَ اًض حَ اًخحليلي احليسَ :لس
 مثال ًوخَ اًض حَ اًخحليلي اًـلًلَ :لس اك ٔلسس يف اًضجاؿة.

فلك من (اًضجاؿة)  ،و(اًوضاءة)ٔ :أمصان اثتخان مذحللان يف اًعصفني ،وًيسا مبخريَني ؿىل ٔأي حال من ا ٔلحوال.
 9املراد بىجه الشبه التخًًلٌ:

أِ أن هذي الصفْ أً الصفات املشرتكْ ال ميلن ًجٌدها يف املشبى بى إال عمٓ سبَن التأًٍن ًالتخََن.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أٔي :أٔن املـىن املضرتك تني اًعصفني موحود يف املض حَ حليلة ،وًىٌَ مذري ٌي مذبٔو ٌل يف املض حَ تَ.
ً ؽؼولًاؾشاعرً:وَأَرِضًٕؽَلَخِؾَاقًٔاؾْؽِرَامًٔؼَطَعِمُفَاًًًًًوَؼَدًِؽَوٖلًَاؾؾَّقِلًُاؾيِّؿَاكًَ َػ َل ِبصَرَ ً

 فوخَ اًض حَ (اًسـة) موحود ؿىل حليلذَ يف املض حَ (ا ٔلرض) ،وًىٌَ مذريي مذبٔول يف املض حَ تَ ( ٔأذالق اًىصام) واشلي
سوغ ذضل ُو ٔأن ٔأذالق اًىصام ملا اكهت ثوظف ابًسـة واًضيق جضخهيًا ًِا اب ٔلماهن اًواسـة واًضيلة ختيي اًضاؾص ٔأذالق
ّ
َ
ِ
اًىصام صيئًا هل سـة ،و ُحـَ ْت ٔأظ ًال فهيا ،فض حَ ا ٔلرض اًواسـة هبا ،فوخَ اًض حَ (اًسـة) موحود يف املضة (ا ٔلرض)
حليلة ،ومذريي مذبٔول يف املض حَ تَ ( ٔأذالق اًىصام).

 أداة التشبيُ/

هُ الزابط الذِ ٍزبط الطزفنيًٍ ،ده عمٓ إحلاق املشبى باملشبى بى يف وعنٓ وشرتك بَنوىا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ؽؼوؾك(ً:فذاًاؾػرسًُؽاؾطائ ٔرًيفًذدةًِدرعَمِه) ً

 فإن ٔأداة اًدضخيَ (اًاكف) رتعت ُيا تني اًعصفني ،و ٔأحللت املض حَ (اًفصس) اًياكط يف ظفة اًرسؿة ابملض حَ تَ (اًعائص) ا ٔلؾصف
والٔهكي وا ٔلصِص يف ظفة اًرسؿة.
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الدرس الثالث

أحوال الطزفني من حيح احلسية والعقلية /

 مفَوو احلطي والعكلي/
أوالً -احلـــــسي:

هٌ الـىدرك بإحدٔ احلٌاس اخلىس الظاهزّ:
(البصز – السىع – الشي – التذًق – المىس)

أقساً احلسُ/
أ -احلسُ احلقَقُ :وُو ما اكن اًعصفان فيَ مسرنني ؿىل حليلهتٌل ابٕحسى احلواس ارلس.


ؽؼوؾهًتعادي(ً:ؽَلَـَٓفُنًَٓاؾْقَاؼُوتًُوَاؾْؿَرِجَانُ) ،وُشا جضخيَ ٌَحور اًـني.

 اخلدًؽاؾوردًيفًاحلؿرةً .
 اؾؼدًٓؽاؾرؿحًيفًاالدمواءًواالعمدال.
 اؾػقلًؽاجلللًيفًاؾضىاؿة.
 أصواتفمًؽادلزاؿريًيفًاحلين.
 أصواتفمًؽاهلؿسًيفًاالخنػاضً .
 وؼولًاؾشاعرً:ؽَلَنًَٓأصواتًَؿنًإٔقغَاؾِفٔنًَٓبـاًً...أَوَاخِرًَادلَقِسًٔأَصِوَاتًُاؾػَرَارٔقج

 يلول َٔكن ٔأظوات اًصحي ؾيس احذاكوِا من صسة رسؿة االٕتي اًيت ميخعوهنا َٔكظوات اًفصارجي ،ويه ِظلَار ازلَّ خاجِ.

 فذهًاؾـؽفةًاؾطقلةًؽاؾعـرب.
 فذاًاؾرحيانًُؽادليك.
 فذهًاؾػاؽفةًؽاؾعيل.
ًؽلنًرقؼهًاخلؿرً .

 جؾدهًؽاحلرقرًيفًاؾـعوؿة.
 وؼولًذيًاؾرؿةًً:ؾَفاًبَشَرًْؿِنلًُاحلَرقرًٔوَؿَـطِقًًًًًًًًُرَخِقمًُاحلَوَاذِيًالًفُرآءًْوَالًـَــزرُ
وَعَقِـَانًٔؼَالًَاؾؾَهًُؽُوـَاً َػؽَـاـَماًًًًًًًًػَعُوالنًٔبِاألَؾْلَابًِؿَاًتَػَعَلًُاخلَؿِرُ

 ص حَ خسلُا يف اًيـومة ابحلصيص ،وهعلِا فيَ ثلعؽ مس خحسن ،فِو خمخرص ا ٔلظصاف ال كَيي وال نثري ،واًِصاء :اًالكم اًِزر
اًساكط

ب -احلسُ اخلَالُ :وُو ما اكهت اًعورة اًلكية فيَ دياًية ،وؾيارصُا اجلزئية مسرنة ابٕحسى احلواس ارلس.
 وؼولًاؾصـوبريَ ًً:وؽَلَنًَٓؿُوِؿَرًَٓاؾشَٓؼِققًًًًًًًٔإٔذَاًتَصَوَٓبًَ َأوًِتَصَعَٓــدَ
أَعِالَمًُقَاؼُــــوتًٍـُشِرِنًًًًًًًَعَؾَىًرٔؿَاحًٕؿِنًِزَبَرِجَدِ

 فعورة املض حَ تَ اًلكية مذريةل؛ ٔلهنا كري موحودة يف اًواكؽ امليؼور نٌل ُو واحض ضل ،أٔما ؾيارصُا اجلزئية (ا ٔلؿالم مٌفصدة
– اًياكوت مٌفصدًا – اًصماح مٌفصدة – اًزجصخس مٌفصدًا) لك واحسة مهنا مسرنة حباسة اًحرص.
 مـاين اًلكٌلت (َلص اًضليق) :صلائق اًيـٌلن ،وُو ورد ٔأمحص يف وسعَ سواد( ،ثعوب) :مال إىل ٔأسفي( ،ثعـس) :مال
إىل ٔأؿىل( ،اًياكوت واًزجصخس) :جحصان هصميان.
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ثانيًا -العقـــــلي:

هٌ وا ال ٍدرك بإحدٔ احلٌاس اخلىس.

أقساً العقمُ/
أ -العقمُ الغزسِ :ويه ا ٔلص ياء اًوخساهية اًيت حتس هبا اًيفس اكٌصلة وا ٔلمل واجلوع واًض حؽ ،واًصي واًـعش ،واحلزن
واًفصح ،واخلوف وا ٔلمن ،واًَِؽ واًسـادة ،واًلضة واًصضا ،فلك من ُشٍ ا ٔلمور ملصوزة يف
اًيفس يضـص هبا املصء إذا اهخاتخَ ،وًىهنا ال ثسرك ابحلواس وال ثسرك ابًـلي اًرصف ،تي يه من
اًوخساهيات امللصوزة يف اًيفس .مثي :جضخيَ اجلوع ابًيار ،وجضخيَ صسة اًـعش تدسـص اٌَِة.
 اجلوعًُؽاؾـارًٔ .
 اؾعطشًُؽاؾؾفبًِيفًاؾميعرًٔ .

ثعورا حمضً ا ،وال ُحي ُّس تَ وخساه ًيا نٌل
ب -العقمُ احلقَقُ :ويه ا ٔلص ياء اًيت يسوِا اًـلي إدر ًااك ِ ْ
رصفًا ،ويخعورُا ً
س حق ،مثي (اخلري -اًرش -اشلاكء -اًلحاء  -احلق  -اًحاظي  -املوت  -احلياة  -اًـمل  -اجلِي).
 اؾعؾمًُؽاحلقاةًِيفًاإلػادةِ.
 اجلفلًُؽادلوتًِيفًعدمًٔاإلػادةِ.
 اؾضاللًُؽاؾعؿىًيفًعدمًٔاالفمداءِ.
ج -العقمُ الٌهىُ :وُو ما ًيس مسر ًاك ابحلواس ارلس اًؼاُصة ،مؽ أٔهَ ًو أُد ِرك مل يسرك إال هبا.
ًؽؼولًاؿرئًاؾؼقسً:أقؼمؾـِيًوادلَشريفًُٓؿُضاجِعيًًًًًوَؿيـُوـةًٌزُرِقًْؽلـقابًِأغوالٔ ً

 فػ(اًلول) حيوان دصايف مذومه يف زمع اًـصب اجلاَُيني ،وًىٌيا ًو افرتضيا وحودٍ فسوف هسرنَ حباسة اًحرص.
ًؼوؾهًتعادي(ً:رَؾْعُفَاًؽَلَـَٓهًُرُءُوسًُاؾشَٓقَارِنئ)ً ً

 فػ(اًض ياظني) ال ىصاُا ،وًىهنا ًو ػِصت ًيا فس يسروِا حباسة اًحرص ،نٌل اكن يصاٍ س يسان سَامين

.

 أقطاو الطسفني مً حيح احلطية والعكلية/
أوالً -تشبيه احملسوس باحملسوس:
أٔن يىون اًعصفان حس يني أٔي مسراكن ابحلواس ارلس( :اًحرص – اًسمؽ – اًضم – اًخشوق – اٌَمس).
ًؽؼوؾهًتعادي(ً:وَؾَهًُاؾْهَوَارًٔاؾْؿُـِشَكتًُػِيًاؾْلَوِرًٔؽَاألعِالمٔ)ً .
ًأـتًؽاؾلورًٔيفًاؾعطاءًِ .

ثانيًا -تشبيه املعقول باملعقول:
أٔن يىون اًعصفان ؾلَيني أٔي مسراكن ابًـلي.
ًاؾعؾمًُؽاحلقاةًِ .
ًاجلفلًُؽادلوتًِ .
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ثالثًا -تشبيه املعقول باحملســـوس:
أٔن يىون املض حَ ؾلَيًّا ،واملض حَ تَ حس ًّيا.
ًاؾعؾمًُؽاؾـورًٔ .

ًادلوتًُؽاؾيلعًٔ .

رابعًا -تشبيه احملسـوس باملعقول :
أٔن يىون املض حَ حس يًّا ،واملض حَ تَ ؾلَ ًّيا.
ًرلقبًُاؾيوءًِؽادلوتًِ .

ًؿيـُوـةًٌزُرِقًْؽلـقابًِأغوالًٔ ًًًًًًًًًًًًًًًًًً.

 حير ص حَ اًس يف َٔكهياب اًلول.
ً ؼولًحاػظًإبرافقمًً:أحِــــــنًُٓهلمًودُوـَفُمًُػَالةًًًًًًًًٌؽلنًَٓػَيِقوَفاًصَدرًُاحلَؾقمٔ ً

 حير ص حَ اًفالة (اًعحصاء اًواسـة) تعسر احلَمي يف الاجساع ،فاملض حَ حيس ،واملض حَ تَ ؾلًل.

 التشبيُ املكلوب/
هٌ جعن (املشبى) وشبوًا بى بادعإ أنَّ ًجى الشبى أقٌٔ ًأظوز سٌإ كان أوزًا عقمًَّا أً حسًَّا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فنن صىره:
[ ]1تشبًه احملسىس باملعقىل:

سخة جسميخَ؛ ٔلن ا ٔلظي ٔأن يىون وخَ اًض حَ يف املض حَ تَ ( ٔأكوى و ٔأػِص ،و ٔأؾصف و ٔأصِص ،و ٔأمت و ٔأهكي) من
املض حَ ،وظحيـي ال يخحلق ُشا ا ٔلمص إال إذا اكن املض حَ تَ حس ًّيا ال ؾلَ ًّيا.
ادؿاء تبٔن وخَ اًض حَ املس متس من
فإذا حسزت امللايصة اكن ُشا ؿىل سخيي اًلَة توضؽ ٔأحسٌُل موضؽ الٓدص مداًل ًة و ً
املض حَ تَ اًـلًل ظار ُو ا ٔلظي اشلي يلاس ؿَيَ ،وظار احليس ُو اًفصع مداًلة ،وُشا ال صم ي َخبٔ َّّت يف مواظن
تـيهنا يس خسؾهيا امللام ،ويلذضهيا احلال.

[ ]2تشبًه احملسىس باحملسىس:

ًؼولًاؾشاعرًً:وبَداًاؾصلاحًُؽلنًغُرَٓتهًًًًًًًًُوَجهًُاخلؾقػةًحنيًَقُؿِمَدحُ


حير ص حَ (اًعحاح) وُو ٔأمص حيس ،تػ(وخَ اخلَيفة حني امذساحَ) وُو أٔمص حيس ٔأيضً ا ،وكس دصج ُشا اًدضخيَ ؾٌل
ُو مس خلص يف اًيفس من ٔأ ّن اًيشء يُض حَ دامئًا مبا ُو ٔأكوى مٌَ يف وخَ اًض حَ ،إذ املبًٔوف أٔن يلال :ا َّٕن وخَ اخلَيفة
ؾيس سٌلؿَ املسح يض حَ اًعحاح يف اًخ ٔلًؤ ،وًىٌَ ؾىس ،وكَة ٌَمحاًلة ابدؿاء ٔأ َّن وخَ اًض حَ ٔأكوى يف املض حَ.

ًؼولًاؾلورتيًً:ؽلَنًَٓدَـَافَاًبِاؾْعَشِيًٓؾِصُلِوِفَاًًًًًتَلَيُٓمًُعِقيَىًحِنيًَقَؾْػِظًُبِاؾْوَعِدًِ

 حير ص حَ (جصق اًسحاب اشلي ملؽ يف وكت اًـيش) وُو أٔمص حيس ،تػ(ثخسم ممسوحَ حني يـس اًـعاء) وُو أٔمص حيس
ٔأيضً ا ،وال صم أٔن ملـان اًربق ٔأكوى من جصيق الاتدسام ،فاكن املـِود ٔأن يض حَ الاتدسام ابًربق نٌل يه ؿادة اًضـصاء،
وًىن اًححرتي كَة اًدضخيَ مداًل ًة وادؿاء تبٔن وخَ اًض حَ ٔأكوى يف (املض حَ) مٌَ يف (املض حَ تَ) ،وُشا اًـسول مؼِص
من مؼاُص الافذيان واالٕتساع ؾيس اًضـصاء اًفحول.
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الدرس الرابع

أحوال الطزفني من حيح اإلفزاد والرتكيب والتعدد /

 مفَوو اإلفساد والرتكيب والتعدد /
املراد بالطرفني املفردين:
ؾيرصا واحسً ا كري مصهة من أٔحزاء.
أٔن يىون لك واحس مهنٌل ً
املراد بالطرفني املركبني:
أٔن يىون لك واحس مهنٌل ظورة أٔو ُيئة أٔو هيفية حاظةل من ٍلوؿة أٔحزاء ثضامٌت واًخبٔمت حىت ظارت صيئًا واحسً ا.
املراد بالطرفني املتعددين:
أٔن يخـسد اًعصفان أٔو أٔحسٌُل ال ؿىل وخَ اًخضام والاًخحام والاًخئام تي ؿىل وخَ الاس خلالل والاهفعال.
 أقطاو الطسفني باعتباز اإلفساد /
أوالً -تشبيه مفرد جمرد مبفرد جمرد:
وُو ما ظصفاٍ مفصدان معَلان ال مليسان
ًاخلدًُؽاؾوردًِ .
ًاؾشعرًُؽاؾؾقلًٔ .
ًاؾرققًُؽاخلؿرًٔ .
ًاؾلدقنًُؽاؾػقلًٔ .
ًؼوؾهًتعادي(ً:فُنًَٓؾِلَاسًَْؾؽُمًِوَأَـِمُمًِؾِلَاسًْؾَفُنَٓ) ً

ثانيًا -تشبيه مفرد مقيد مبفرد مقيد:
وجمصورا – أٔو ػصفًا – أٔو حاالً – أٔو ظفة).
(خارا
ً
وُو ما ظصفاٍ مفصدان مليسان ،سواء اكن اًليس ً
ًًاؾعؾمًُيفًاؾصغرًٔؽاؾـؼشًٔعؾىًاحلهرًٔ .
ًًرقؼُفاًوؼتًَاؾيورًٔؽاخلؿرًٔادلعمؼةًِ .
ًًفوًؽاحلاديًوؾقسًَؾهًبعريًْ .

ثالثًا -تشبيه مفرد مطلق مبفرد مقيد:

ًؽؼولًابنًادلعمزً:اؾشَٓؿِسًُؽَاؾْؿِرِآةًِػِيًؽَفًِٓاؾْلَذَلًًِ.ً.ً.دلاًرَأَقِـــمُــفَاًبَدَتًِػَوِقًَاؾْهَلَلِ ً

 حير ص حَ (اًضمس) ؿىل االٕظالق دون كيس تػ(املصأٓة) تليس هوهنا يف نف ا ٔلصي.

رابعًا -تشبيه مفرد مقيد مبفرد مطلق:
ًاؾْؿِرِآةًُػِيًؽَفًِٓاؾْلَذَلًِؽاؾشَٓؿِسًٔ .

 حير ص حَ (املصأٓة) تليس هوهنا يف نف ا ٔلصي ،تػ(اًضمس) ؿىل االٕظالق دون كيس.
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 أقطاو الطسفني باعتباز الرتكيب/
أوالً -تشبيه املركب باملركب:

ًؼالًاؾلورتيًقصفًػردّاًً:أرَاجِعَيتًقَداكًَبلعِــــــــــــوَجيًًًًًًًًٕٓؽؼِدِحًٔاؾـٓلعًٔػـيًاؾرٓقشًٔاؾؾُٓمامًٔ ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًبلدِفَمًَؽاؾظّالمًٔ،أغَرًَٓقَهِــــــــؾُوًًًًًًًًًًبِغُرٓتِهًِ،دَقَاجِريًَاؾظّـــــــــــــــــالمًٔ ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًتَرَىًأحِهَاؾَهًُقَصِــــــــــعَدِنًَػِقهًًًًًًًًًِصُعُودًَاؾْلَرِقًٔػِيًاؾْغَقِمًٔاؾْهَفَامٔ ً


فلك من املض حَ واملض حَ تَ ُيئة مصهحة من ٔأحزاء ،حير ص حَ (تياض جحول اًفصس ؿىل الاهفصاد) تػ(اًربق) ،فِو يلعس
اًِيئة احلاظةل من خماًعة ٔأحس اٌَوهني ابلٓدص يف املض حَ ،ونشضل احلال يف املض حَ تَ.

ً ؼوؾهًتعادي(ً:وَاؾَٓذِقنًَؽَػَرُواًأَعِؿَاؾُفُمًِؽَيَرَابًٍبِؼِقعَةًٍقَوِيَلُهًُاؾظَٓؿِكنًُؿَاءًّحَمَٓىًإٔذَاًجَاءَ ُهًؾَمًِقَهِدِهًُذَقِكّاًوَوَجَدًَ
اؾؾَٓهًَعِـدَهًُػَوَػَٓاهًُحِيَابَهًُوَاؾؾَٓهًُدَرٔقعًُاؾْوِيَابِ) ً

 فلك من املض حَ واملض حَ تَ ُيئة مصهحة من ٔأحزاء ،وال ميىن فعي ُشٍ ا ٔلحزاء ،فال مىن جضخيَ اًىفار وحسمه وال
جضخيَ ٔأؾٌلهلم وحسُا ،وٕامنا يصاد جضخهيٌِل م ًـا.
 واملض حَ ُيا ُو ( :ظورة ٔأؾٌلل اًاكفصين يف تعالهنا ،وؿسم الاهخفاع هبا ،حيامن يىون يف ٔأصس احلاخة شلضل الاهخفاع) واملض حَ تَ( :ظورة رساب تليـة ،حيس حَ اًؼٌلن ماء ،فيخـَق كَحَ تَ ،ولكٌل تَف تَ سـيَ مصحةل ،وخسٍ يخحصك ٔأمامَ،ويفَت من تني يسيَ ،وتـس ُشا اجلِس املخواظي واًـياء اًعويي يعي إىل حير اكن ُخييي إًيَ ٔأهَ ماء ،فمل جيسٍ صيئًا؛
فيخضاؾف حرسة ،ويض خس تبٔسَ وكٌوظَ ،وًيس ُشا حفسة ،تي إهَ جيس هفسَ جفبٍٔ أٔمام ُول رُية ،ميسم تخالتيدَ،
ويلودٍ إىل حذفَ وُالنَ)
 نشضل اًاكفص حيسة أٔن ٔأؾٌلهل يف دهياٍ انفـة هل يف أٓدصثَ ،فإذا اكن يوم اًليامة ،وكسم ؿىل رتَ ،ال جيس ًِا ٔأ ًثصا من زواب،ٔأو ختفيفًا من ؿشاب ،فاًعصفان نٌل حصى مصهحان من ؾيارصثضميت وثالمحت حىت ظارت صيئًا واح ًسا.

ثانيًا -تشبيه املفـــــــــرد باملركب:

ًؼالًاؾصـوبريَ ًً:وؽَلَنًَٓؿُوِؿَرًَٓاؾشَٓؼِققًًٔ...إٔذَاًتَصَوَٓبًَأَوًِتَصَعَٓــدًَ ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًأَعِالَمًُقَاؼُوتًٍـُشِرِنًًَ...عَؾَىًرٔؿَاحًٕؿِنًِزَبَرِجَدًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًِ ً

 فـاملض حَ( :صلائق اًيـٌلم اًيت حتصوِا اًصايح إىل ٔأؿىل وٕاىل ٔأسفي) وُو مفصد مليس ،واملض حَ تَ ( ٔأؿالم من ٍ
ايكوت ٔأمحص
رش َن ؿىل رماح من زجصخس ٔأدرض) وُو مصهة من ؾيارص ثضامٌت وثالمحت فعارت ؿىل ُيئة يخـشر اهفعاًِا.
وُ ِ ْ

ثالثًا -تشبيه املركب باملفــــــــــرد:

ًؼالًأبوًمتامًً:قاًصاحِلَيًَٓتَؼصَٓــــــقاًـَظرَقِؽُؿَاًًًًًًًترقاًوجوهًَاألرضًٔؽقفًَتصورًُ ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًترقاًـفاراًًؿشــــؿياًًؼدًذابهًًًًًًًًًُزفـــــــــرًُاؾرباًػؽلمناًفوًؿؼؿرُ ً

 فـاملض حَُ( :يئة اٍهنار املضمس اشلي ادذَعت تَ ٔأزُار اًصتوات اًىثرية املخاكزفة ،فٌلعت ا ٔلزُار اًىثيفة ابدرضارُا من
ضوء اًضمس حىت ظار اًضوء يرضب إىل اًسواد) وُو مصهة ،واملض حَ تَ (اٌَيي امللمص) وُو مفصد مليس.

 يلول اجن ا ٔلزري :أٔن ُشا اًلسم كَيي الاس خـٌلل ابًًس حة إىل الاكسام ا ٔلدصى
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 أقطاو الطسفني باعتباز الوحدة والتعدد/
أوالً -التشبيه امللفوف:
وُو ما أّٔت فيَ ابملض هبني م ًـا ،مث ابملض هبني هبٌل م ًـا.

ًؼولًاؿرئًاؾؼقسًً:ؽَلَنًَٓؼُؾُوبًَاؾطَٓقِرًٔرَرْلاًًوَقَابياًًًًًًًًؾَدَىً َوؽْرٔفَاًاؾْعُـَٓابًُواؾْوَشَفًُاؾْلَاؾِيً

 حير ٔأّت مبض هبني (اًلَوب اًصظحة واًلَوب اًياثسة من كَوب اًعري) مث ٔأّت ابملض هبني هبٌل (اًـياب واحلضف اًحايل).

 مسي مَفوفًا؛ ٔلن املض هبات واملض هبات هبا ًُفَّت مؽ تـضِا يف كصن واحس.

ثانيًا -التشبيه املفروق:
وُو ما أّٔت فيَ مبض حَ ومض حَ تَ ،مث يددـَ مبض حَ ومض حَ تَ ،مث أٓدص وأٓدص ،وُىشا.
مً
ًؼولًادلرؼشًاألؽربًً:اؾـٖ ِشرًُؿِ ِيكًٌ،وَاؾْوُجُوهًُدَـَاًًًًًًًًـِقـــــــرًْوَ َأرْرَافًُاألَؽُفًِٓعَـَ ِ

 حير ٔأّت ابملض حَ (اًًرش :اًصاحئة اًعيحة) وكصهَ ابملض حَ تَ (املسم) ،مث ٔأثحؽ ذضل تدضخيَ خسيس تس ٔأ ابملض حَ (اًوحوٍ)
وكصهَ ابملض حَ تَ (ازلانهري) ،مث ص حَ اًحيان ( ٔأظصاف الٔنف) ابًـمن (جشص هل مثص ٔأمحص يض حَ اًحيان اخملضوب ابحلياء).

 مسي مفصوكًا؛ ٔلن اًضاؾص فصق تني املض هبات ،واملض هبات هبا ،ومل جيمؽ لك مهنٌل يف كصن واحس.
ثالثًا -تشبيه التســـــــــوية:
وُو أٔن يخـسد اًعصف ا ٔلول (املض حَ) ،ويخفصد اًعصف اًثاين (املض حَ تَ).
ًؼولًاؾشاعرً:صَــــــدِغًُاحللقبًِوحاؾِيًًًًًًًؽالفُؿــاًؽاؾ َؾٓقـــــــــــــــــــــــاؾِي ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًوَثَغِرُهًُػِيًصَـــــــــــــــــــػَاءًًًًًًًًٍ َوأَ ِدؿُـــــــــــــــــــــــــعِيًؽاآلؾي

 املض حَ يف اًحيت ا ٔلول صيئان (ظسغ احلحية – وحال اًضاؾص تـس فصاق حمحوتخَ هل) ،واملض حَ تَ يشء واحس (اٌَيايل)،
ونشضل احلال يف اًحيت اًثاين.

سوى تني املض هبات يف اًـسد.
 مسي جسوية؛ ٔلن اًضاؾص َّ
رابعًا -تشبيه اجلــــــنـــــــــع:
وُو أٔن يخـسد اًعصف اًثاين (املض حَ تَ) ،ويخفصد اًعصف ا ٔلول (املض حَ).
ًاؾعؾمًُؽادلاءًِواهلواءًِ .
ًؼولًاؾشاعرً:باتًَـَدميّاًؾيً،حمىًاؾصٓلَاحًًًًًًًًًِأغْقَدًُؿَهدولًُؿَؽانًٔاؾؤذاحِ ً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًؽَلـٓؿَاًقَضِــــــــــــوَكًُعَنًِؾمؾُمًًًًًًًًًٕؿُـَظَٓمًٕ،أوًِبَرَدًٍأوًِأَؼَــــــــــــاحِ

 املض حَ يف اًحيت اًثاين واحس وُو (أٔس يان ا ٔلقيس) ،واملض حَ تَ مذـسد (اٌَؤًؤ واًربد وا ٔلكاح)

 مسي مج ًـا؛ ٔلن اًضاؾص أٔفصد املض حَ ،ومجؽ املض هبات هبا.
 الفسق بني التشبيُ املسكب والتعدد/
كن ونوىا ٍتلٌن ون أكجز ون عنصز:
وًىن ؾيارص املصهة حىون ؿىل وخَ الاًخئام واالثعال والاًخحام ،ال ميىن فعي ُشٍ اًـيارص ،وال ميىن ملاتةل
اندرا.
ٔأحزاء لك ظصف تبٔحزاء اًعصف الٓدص إال ً
أٔما ؾيارص اًدضخيَ املخـسد :فِىي مذـسدة ؿىل وخَ الاس خلالل والاهفعال.
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عالوْ التفزٍق بَنوىا:
أٔن اًدضخيَ املخـسد :جيوز الاس خلياء فيَ ؾن جضخيَ واحس ٔأو ٔأنرث ،وجيوز ثلسمي ٔأحس اًدضخهيات ؿىل الٓدص ،ويس خلمي
اًدضخيَ وال يفسس ،وال يخبّٔت ُشا يف املصهة اًحخة.
مضاء ،واًححص حودًا) فال جية ٔأن يىون ًِشٍ اًدضخهيات حصثية خمعوص  ،تي
مثال (زي ٌس اك ٔلسس تبٔ ًسا ،واًس يف ً
ًو كسمٌا اًدضخيَ ابًححصٔ ،أو اًدضخيَ ابًس يف خاز ،وًو حشفٌا واحسً ا من ُشٍ اًدضخهيات مل يخلري حال كريٍ يف إفادة
مـياٍ.
هؼصا ًخالمحَ وارثحاط ؾيارصٍ تـضِا تحـغ ًدضلك
أٔما اًدضخيَ املصهة :خيخي امللعود مٌَ ًو ٔأسلعت تـغ ا ٔلمور؛ ً
ظورة واحسة.

 تدزيبات 

[ّ ]1ؾصف ؿمل اًحيان ًلة واظعال ًحا ،واذهص مداحثَ اًيت يسرسِا.
[ ]2وما سخة وضؽ اًحالقيني ًـمل اًحيان تـس ؿمل املـاين؟
[ ]3ضؽ ؿالمة ( )أٔمام اًـحارة اًعحيحة ،وؿالمة (×) ٔأمام اًـحارة اخلعبٔ فامي يبٔيت:
 .1ؿَوم اًحالكة زالزة ٔأوًِا ؿمل اًحيان.
 .2ؿمل اًحيان يسرس ؾيس املخبٔدصين تـس دراسة ؿمل اًحسيؽ.
 .3ؿمل اًحيان يزنل من ؿمل املـاين مزنةل املصهة من املفصد.
 .4ؿمل اًحيان يـصف تَ هيفية إيصاد املـىن اًواحس تـس رؿاية املعاتلة مللذىض احلال.
 .5ؿمل املـاين زالزة ٔأتواب ،واًحسيؽ ٔأرتـة ،واًحيان ازيان.
 .6اًدضخيَ يخىون من مخسة ؾيارص ٔأرتـة يَُفغ هبا وواحس كري مصيئ.
ٔ .7أراكن اًدضخيَ يه ٔأمعسة اًدضخيَ ،وال ميىن الاس خلياء ؾن أٔي رهن مهنا.
 .8ال جيوز حشف املض حَ معَلًا حىت وًو دل ؿَيَ دًيي.
 .9وخَ اًض حَ ُو املـىن اشلي يضرتك فيَ اًعصفان حتليلًا ٔأو ختيي ًال.
 .11اًدضخيَ من فٌون ؿمل اًحيان اًيت ٔأوالُا اًلسماء ؾياية ذاظة.
 .11ال جيوز حشف وخَ اًض حَ وا ٔلداة.
 .12يضرتط يف املض حَ ٔأن يىون ٔأؾصف يف وخَ اًض حَ من املض حَ تَ.
 .13وخَ اًض حَ اًخرييًل يىون يف املض حَ ،واًخحليلي يىون يف املض حَ تَ.
 .14وخَ اًض حَ ُو اًعفة املضرتنة تني اًعصفني.
 .15وخَ اًض حَ اًضجاؿة يف حنو (َلس اك ٔلسس) حملق حتليلًا حس ًّيا.
 .16وخَ اًض حَ اًصاحئة اًعيحة يف حنو (زياء اكًـعص) مذريي مذبٔول.
 .17اًدضخيَ امللَوب يبٔيت ؿىل ذالف ا ٔلظي مداًلة وادؿائًا.
 .18اًدضخيَ اًومهي اًـلًل ًو ٔأدرك س يسرك ابٕحسى احلواس ارلسة.
 .19اًدضخيَ اخليايل رضب من رضوب اًدضخيَ احليس.
 .21اًدضخيَ اًومهي مل يصد يف اًلصأٓن اًىصمي.
 .21اًدضخيَ احليس ورد جىرثة يف اًلصأٓن اًىصمي.
 .22اًدضخهيات اًلصزية رضب من رضوب اًدضخهيات احلس ية.
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[ ]2اذرت مما تني اًلوسني:
 -1ؿمل اًحيان  ......ؿمل املـاين.
 -2ؿَوم اًحالكة ......
 -3ؿمل اًحيان  ....ملذىض احلال.
 -4ؿمل اًحيان .......
 -5ؿمل اًحيان يححر يف .......

(يس حق – يخَو – يضارع)
(زالزة – ازيان – ٔأرتـة)
(يعاتق – ال يعاتق  -يوافق)
(ؿمل وفن – فن – ؾـــمل)
(االٕجياز – اًعحاق – اًدضخيَ)

تني ظصيف اًدضخيَ واًوخَ وا ٔلداة فامي يبٔيت:
[ْ ّ ]3
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ارص ُات َّ
ون)
اًع ْص ِف ِؿ ٌني * َ ََكهنَّ ُ َّن ت َ ْي ٌغ َّم ْىٌُ ٌ
كال ثـاىل ( َو ِؾيسَ ُ ْمه كَ ِ َ
ون اًْجِ َح ُال َاكًْ ِـِ ِْن)
اًس َما ُء َاكًْ ُمِْيِ * َوحَ ُى ُ
كال ثـاىل (ي َ ْو َم حَ ُى ُ
ون َّ
كال ٔأتو اًـالء املـصئ :أهت اكًضمس يف اًضياء وٕان  ...خاوزت هيوان يف ؿَو املاكن
كال حافغ إجصاُمئ :أ ِح ُّن ًَُِم ودُوهنَ ُ ُم فَال ٌة … َٔك َّن فَ ِس ي َحِا ظسْ ُر احل ََِمي
كال اًضاؾصَٔ :ك َّن ٔأذالكَ َم يف ًُ ْع ِفِا ِ ...وركَّ ٍة فهيا وَس ُمي َّ
اًعحاحِ
كال اًضاؾصََ :كهٌَّل اًٌْل ُء ِيف ظفا ٍء … … َوكَسْ َح َصى َذائِ ُة اٌَ ُّ َج ْني

[َ ]4م ّّي وخَ اًض حَ اًخحليلي واًـخبٔويل فامي يبٔيت:
-1
-2
-3
-4
-5

كال اًلايض اًخيوح :اهنػػػػػػػػغ تيار إىل حفم َٔكهنٌل *** يف اًـني ػمل وٕاهعاف كس اثفلا
ؾعصا:
كال اًعاحة جن ؾحاد وكس ٔأُسى إىل اًلايض ٔأيب احلسن ؿًل جن ؾحساًـزيز اجلصخاين ً
صب َؾِ ِس ًِلائِ َِ مض خاكََ
اي َأهيُّ ا اًلايض َّاشلي ه َفسػػػػي َ ُهل َ ...مؽ ُك ِ
َأ ُ
ظية زيائِ َِ  ...فَ َ ََكهٌَّل ُأُػػػػػػػػسي َ ُهل َأذالكََ
ُسيت ؾعص ًا ِمثي ِ
هخضاء اًحسْ ِر ْمن ِ
حتت قَ ْي ِمَ  ...جنا ٌة من اًحبٔسا ِء تـسَ ُوكو ِع
كال اًضاؾصَٔ :ك َّن ا َ
كال اًضاؾص :مك هـمة مصت تيا و َٔكهنا  ...فصس هيصول ٔأو وس مي ساري
كال اًضاؾص :اًـمص والاوسان وازلهيا مهو  ...اكًؼي يف الاكدال والادابر

تني هوع ظصيف اًدضخيَ من حير احلس ية واًـلَية فامي يبٔيت:
[ْ ّ ]5
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8

ون)
كال ثـاىل ( َ ََكهنَّ ُ َّن ت َ ْي ٌغ َم ْىٌُ ٌ
كال ثـاىل ( َمث َُي َّ ِاشل َين ُ ِ ّمحَُوا اًخَّ ْو َرا َة ُ َّمث ً َ ْم َ ْحي ِمَُوَُا َهكَثَيِ اًْ ِح َم ِار َ ْحي ِم ُي َأ ْس َف ًارا)
اَلل اًْ َح ْي َؽ َو َح َّص َم اً ّ ِص َاب)
كال ثـاىل (كَاًُوا اه َّ َما اًْ َح ْي ُؽ ِمث ُْي اً ّ ِص َاب َو َأ َح َّي َّ ُ
ّ
رس ٍاب ِت ِلي َـ ٍة َ ْحي َس ُح َُ َّ
اًؼ ْمب ٓ ُن َم ًاء)
كال ثـاىل ( َو َّ ِاشل َين َن َف ُصوا َأ ْ َمعاًُِ ُْم َن َ َ
كال اًضاؾص ،ويًسة ًـحس املعَة خس اًييب  نٌل يف دزاهة ا ٔلدب:
ٌازًيا َ ...اكًيو ِم ً َ َيس َهل َمبٔوى ِسوى امل ُ َليِ
ال ي َ ِزن ُل املَجسُ ا ّال يف َم ِ
ّ
كال ؾيرتة جن صساد :و ٔأان امل ُ
ساتق الٓخالِ
اًعـن مين ُ
خجص اًلٌا  ...و ُ
يية َ
حني جض ُ
كال اًضاؾص ،ويًسة ً ٕالمام ؿًل جن ٔأيب ظاًة :
هرسُا ال ي ُْض َـ ُة
ا ّن اً ُل َ
َوب إذا ثيافص ودُُّا ِ ...ص ْح َُ ُاًز َخا َخ ِة ْ ُ
ّ
فوق ِ
رؤس يا  ...وأٔس يافٌََا ًي ٌي هتاوى هواه ُح َُ
كال ثضار جن جصدَٔ :ك َّن ُم َثار اًيلؽ َ

[ ]6حسد املض حَ واملض حَ تَ ،ووخَ اًض حَ ،وهوع اًدضخيَ فامي يبٔيت:
َٔ -1ك َّن اًًس َمي يف اًصك ِة أٔذالكَُ.
اٍهنار حدي ُيَ.
ضوء ِ
َٔ -3ك َّن َ
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املاء يف اًعفا ِء ظحاؿَُ.
َٔ -2ك َّن َ
ورش ِ
حسن سريثَ.
اًصوض ُ
َٔ -4ك َّن َ
أ /خــالد الشاذلـي

01119242601

الدرس اخلامس

أحـــــوال وجه الشبه

من حيح احلسية والعقلية واإلفزاد والرتكيب والتعــدد

[ ]1وجُ الشبُ الواحد [احلطي – العكلي]/
[أ] وجُ الشبُ الواحد [احلطي]

 ويشتمد مو طسفني حشيني ،مثل:
 اهذىرٔ فْ تصبَّ اهسد باهِرد.
 طّب اهرائذٕ فْ تصبَّ اهًمٍٕ باهغًبر.
 هذٔ اهطغي فْ تصبَّ اهرّل باهسىر.
 هّن اهىهىش فْ تصبَّ اهحهد اهًاعي باهذرّر.

[ب] وجُ الشبُ الواحد [العكلي]

 ويشتمد مو طسفني (حمشوسني -وعكليني – وخمتلفني):
الطسفني احملشوسني مثل: اهحرأٔ فْ تصبَّ اهرحو اهصحاؼ باألسد.
 ىطهل االٌتداء فْ تصبَّ أطذاب اهًبْ باهًحِي.

-الطسفني العكليني مثل:

 اهغراء عن اهفائدٔ فْ تصبَّ ِحِد اهصْء اهغدّي اهًفػ بغدىَ.
 اإلدران فْ تصبَّ اهغهي باهذّأ.

-الطسفني املتختلفني مثل:

 اهٍدإّ فْ تصبَّ اهغهي باهًِر.
 اهىساِأ فْ تصبَّ اهغدو باهكسطاش (اهىّزان).

 تعكيب :اًدضخيَ ابًوخَ اًـلًل ٔأمع من اًدضخيَ ابًوخَ احليس؛ ٔلن اًوخَ احليس يس متس من ظصفني
حس ينئ ،أما اًـلًل فيس متس من ظصفني ؾلَيني وحس يني وخمخَفني.
[ ]2وجُ الشبُ املسكب [احلطي – العكلي]/
[أ] وجُ الشبُ املسكب [احلطي]

 ويشتمد مو طسفني [مفسديو -ومسكبني – ومتعدديو) ،مثل:
 قِو اهصاعر :مأنٍ أحراي اهًٍحِيَ هَِاىغًا  ...دُررٌ ًثَرْن عهٖ بَساطُ أَزْرلَ

 فوخَ اًض حَ ُو اًِيئة احلاظةل من ثفصق ٔأحصام مذ ٔلًئة مس خسيصة ،ظلار امللاديص يف مص ٔأى اًـيون ،ؿىل سعح حسم
ٔأزرق ظايف اًزركة ،وُشا اًوخَ مصهة حيس نٌل ُو تني؛ ٔلن ثطل اًِيئة ال ثسرك إال حباسة اًحرص.
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أ /خــالد الشاذلـي

01119242601

[ب] وجُ الشبُ املسكب [العكلي]

 ويشتمد مو طسفني مسكبني فكط ،مثل:

ذىَهٌِا مىثوَ اهْذَىارَ ّذْىَوُ أَسْفَارًا )....
ذىٍَهِا اهتٍِْرأَ ثُيٍ هَيْ ّ ْ
 قاو تغاهٖ (ىثوُ اٍهَذَّن ُ

 فوخَ اًض حَ ُو (حصمان الاهخفاع تبٔتَف انفؽ مؽ حتمي اًخـة يف اظعحاتَ) وُو مصهة ؾلًل مٌزتع من ظصفني مصهحني
 املض حَ مصهة ؾلًل وُو (ُيئة اٍهيود اشلين حيمَون اًخوراة يف ظسورمه ،ويخـحون يف محَِا وحفؼِا ،وال يـمَون هبا،
فمل يس خفسيوا صيئًا من ثـهبم ُشا).
 املض حَ تَ مصهة حيس وُو (ُيئة اذلار اشلي حيمي اًىذة وا ٔلسفار وُو خاُي مبا فهيا).

[ ]3وجُ الشبُ املتعدد [احلطي – العكلي]/
[أ] وجُ الشبُ املتعدد [احلطي]

 ويشتمد مو طسفني حشيني ،مثل:
 تصبَّ اهىصىض باهبرتكاو فْ ثالثٕ أصّاء :االستدارٔ ِاههِن ِاهىذال.
 قِو اهصاعرِ :صَبَّ اهؾطْـ َن هًَّاً ِ ...قَـــــِاىاً ِاعتَداال
أًْـت ىَثْوُ اهِ ْردَ هًَِْاً ًَِ ...سّىاً ِىـــــــالَال

[ب] وجُ الشبُ املتعدد [العكلي]

 تصبَّ اهٍدٌد باهؾراب فْ :ذدٔ اهًظرِ ،مىاو اهذذرِ ،إسفاء اهسفاد (أٓ اهحَىاؼ فْ اهذِّاًات ِاهدِاحن)

[ج] وجُ الشبُ املتعدد [بعضُ حطي وبعضُ عكلي]

 تصبَّ اهرحو اهغظّي باهصىش فْ أىرّن :ذسن اهطهغٕ (ذسْ)ِ ،عظىٕ اهصأن (عكهْ).
 قِو اهصاعرّ :ا صَبََّ اهبدْرَ ذُسْ ًا ِ ...ضَّـــــــــاءً ِىًََاالَ

 ففي اًحيت زالزة أٔوخَ ٌَض حَ :ازيان حس يان وٌُل (احلسن واًضياء) وواحس ؾلًل وُو (امليال).

 -1وخَ اًض حَ احليس ال يعح اس متسادٍ من ظصفني ؾلَيني؛ ٔلهَ ميخيؽ ٔأن يس متس ٔأمص حيس من ظصفني ؾلَيني.
 -2وخَ اًض حَ املصهة احليس ال يسرك ثسِوةل ،نٌل يددادر إىل ا ٔلذُان ،تي ُو يف نثري من ٔأمثَخَ يبٔيت ؿىل
وحوٍ تسيـة.
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أ /خــالد الشاذلـي

01119242601

الدرس السادس

التشبيه التنجيلي وغري التنجيلي

[ ]1التشبيُ التنجيلي:

 تعسيفُ :يو ما كاى فيٌ وجٌ الشبٌ صوزة حشية أو عكلية مهتزعة مو متعدد حشيًا أو عكليًا.
 األمجلة:
 قِو اهىتًبْ ّطف سّف اهدِهٕ:
ٍُّزٍُ اهحّضُ ذِْهَن حاًَبََّْ  ...مىا ًَفَضَتْ حًاذٍّْا اهغُكا ُ
ب

 ص حَ املخًيب ظورة خاهيب اجليش (مييخَ وميرسثَ) وس يف ازلوةل تيهنٌل ،وما فهيٌل من حصنة واضعصاب ،تعورة
ؾُلاب ثيفغ حٌاحهيا وحتصوٌِل.
 فوخَ اًض حَ ُو (وحود خاهحني ًيشء يف حاةل حصنة ومتوج) وُو ًيس مفصدًا ،وًىٌَ ظورة حس ية مٌزتؿة من
مذـسد ٔأي :من ظصفني مصهحني من ؿسة ؾيارص حصهي ًحا حس ًيا.

 قِهَ تغاهٖ( :ىثو اهٍَذَّن ًُّْفَكِن َأىِْاهٍيْ فَْ سبَّو اههٍََ مىثوَ ذبٍٕ أًَْبتتْ سبْػ سًَابَو فَْ مُوٍ
سًُْبُهَٕ ىَائٕ ذبٍٕ ِاَههٍََ ُّضَاعَف هَىنْ ّصَاء)

 ص حَ ظل ثـاىل ُيئة اشلين ييفلون ٔأمواهلم يف سخيي ظل اتخلاء مصضاثَ ،هبيئة احلحة اًيت حُزرع فذيخت س حؽ س ياتي
يف لك سًدةل مائة حدة.
 فوخَ اًض حَ مصهة :وُو ظورة مٌزتؿة من أٔص ياء مذـسدة.

[ ]2التشبيُ غري التنجيلي:

 تعسيفُ :يو ما كاى فيٌ وجٌ الشبٌ مهتزعًا مو غري متعدد حشيًا أو عكليًا.

 األمجلة:
 ماهًغِىٕ فْ قِهن (اهصغر ماهذــرّر)
ِ ماهصحاعٕ فْ قِهن (ىذىد ماألسد)

 اهِحَ ذسْ

 اهِحَ عكهْ

 صوز التشبيُ غري التنجيلي:
[ ]1أٌ يلوٌ الوجُ صفة واحدة:

صدٍُ قَسًِْٔ )
 قِهَ تغاهٖ سطابًا هبًْ إسرائّو( :ثُيٍ قَستْ قهِبُمُي ىٍَن ب ْغدَ ذهَن فٍََْ ماهْذَحارَٔ أَِْ أَ َ

 فوخَ اًض حَ ظفة واحسة ويه (اًلساوة) ويه مٌزتؿة من ص يئني :املض حَ (اًلَوب) واملض حَ تَ (احلجارة) ً ،ىن
كساوة كَوهبم يه كساوة مـيوية جتاٍ احلق واخلرئ ،أما كساوة احلجارة يف كساوة حس ية.
 قِو اهىتًبْ فْ اهرثاءِ :ىا اهىِْتُ إالٍ سا َرلٌ دلٍ صَسْطَُُ ّ ...طِوُ بال مفٍُ ِّسغٖ بال رَحْوَ

 فوخَ اًض حَ ظفة واحسة ويه (اخلفاء) ويه مٌزتؿة من ص يئني :املض حَ (املوت) واملض حَ تَ (اٌَط اخلفي)،
حير ص حَ املوت يف ٔأذشٍ ً ٔلرواح ابًسارق اشلي ال ميىن الاحرتاس مٌَ؛ زلكة ودفاء خشعَ.
[ ]2أٌ يلوٌ الوجُ صفتني:

ْ بَـأًَِْاؼَ اه ٍُىُِْيَ هَّبْتهَـْ
 قِو اىرئ اهكّشِ :هَّْ ُو مىِْدَ اهبذْـرَ أَرْسٖ سُدُِْهَ َُ  ...عهَ ٍ

 فوخَ اًض حَ ظفذني وٌُل (اًؼَمة واًِول) ويه مٌزتؿة من ص يئني :املض حَ (اٌَيي) واملض حَ تَ (موج اًححص)
 قِو اىرئ اهكّش ٌُِ :بذْرُ اهسٍىازَِ ،اهحُِدَ ،فازْددْ  ...ىًََُْ قرْباً ،تزْددْ ىن اهفَكْرَ بُغْدا

 فوخَ اًض حَ ظفذني وٌُل (اجلود واًسٌلحة) ويه مٌزتؿة من ص يئني :املض حَ (املمسوح) واملض حَ تَ (اًححص)
16

الشراع في البالغة (2ث)

أ /خــالد الشاذلـي

01119242601

الدرس السابع

أحـــــوال وجه الشبه

من حيح الذكز واحلذف ،والقـــــــــزب والبـــــــــــعـــد
[ ]1أحوال وجُ الشبُ مً حيح الركس واحلرف:
[أ] التشبيُ املفصل:
تعسيفٌ :يو التشبيٌ الري ذكس فيٌ وجٌ الشبٌ.
سبب تشميتٌ :ألى وجٌ الشبٌ ُفصّل تفصيالً يف الكالم.
 قِو اهصاعرّ :ا صَبََّ اهبدْرَ ذُسًْاً ِ ...ضَّاءً ِىًََـــــــــــــــا َال
ِصَبَّ اهؾطْـ َن هًَّاً ِ ...قَـــــــــــِاىاً ِاعتَداال
 قِو اهصاعرِ :ثؾْـــــ ُرُُ فْ طفَاءُ َِ ...أ ْدىُغَـــــــــــْ ماهآلهَْ

[ب] التشبيُ اجملنل:
تعسيفٌ :يو التشبيٌ الري حرف مهٌ وجٌ الشبٌ.
سبب تشميتٌ :ألى وجٌ الشبٌ أمجل إمجاالً ،ومل يُركس يف الكالم.
 قِهن( :اهغاهَ ُي سرادُ أىٍ َتَ)
 قِو اهصاعر :إًٍَـــــــىا اهدًٍُّا مبّْتُ ً ...سحـــــــتَُ اهغًمبِ ُ
ت

 فوخَ اًض حَ حمشوف وُو (اًِساية)

 فوخَ اًض حَ حمشوف وُو (اًضـف واًوُن)
 قِو اهصاعر :فإًِا ِىا تهكَْ هًا إنْ ٌحِتًا  ...ماهبذرَ ىٍىا تهلَ فْ اهبذرَ ّؾرلْ

 فوخَ اًض حَ حمشوف وُو (ؿسم ػِور ا ٔلثص يف لك مهنٌل)

[ ]1أحوال وجُ الشبُ مً حيح الكسب والبعد:
[أ] التشبيُ الكسيب املبترل:
تعسيفٌ :ما يُهتكل فيٌ مو املشبٌ إىل املشبٌ بٌ سسيعًا مو غري تدقيل نظس؛ لظًوز وجٌ الشبٌ.
أمثلتٌ  :زّدٌ ماألسدَ.

 إّىانُ ماهكىرَ.

 سغّدٌ ماهسّفَ.

 حىاوٌ ماهحبوَ.

 اؿ ْمل ٔأ َّنٔ :أن كةل اًخفعيي يف وخَ اًض حَ جيـي اًدضخيَ كصية مدخشل ،ونرثة اًخفعيي جيـهل تـيسً ا قصي ًحا.
[ب] التشبيُ البعيد الغسيب:
تعسيفٌ :يو الري يُهتكل فيٌ مو املشبٌ إىل املشبٌ بٌ بعد فكس وتدقيل نظس؛ خلفاء وجٌ الشبٌ.
 قِو اهصاعرِ :اهصٍَّبُ ًٍّضُ فْ اهسٍِادَ مأًٍَُ  ...هَّْوٌ ّطَّرُ بَحاًَبََّْ ًٍَارُ

 ص حَ ُيئة ػِور اًضية يف اًضـص ا ٔلسود هبيئة ػِور اًعحح يف حواهة اٌَيي.
 فوخَ اًض حَ ُو اًِيئة احلاظةل من ادذالط اًحياض ابًسواد ،وُو تـيس حيخاج إىل ثبٔمي.
 قِو اهصاعرِ :الذتَ اهصىشُ تذمْ عًد ىطهغٍَا  ...ىرَآَٔ تبرُ بدتْ فْ مفٍَ ىرتغَضَ

 ص حَ ُيئة اًضمس حني ثعَؽ محصاء المـة مضعصتة هبيئة مصأٓة من ذُة ثضعصب يف نف رخي مصثـش.
 فوخَ اًض حَ ُو اًِيئة احلاظةل من وحود يشء ٔأمحص المؽ هيزت ويضعصب ،وُو تـيس حيخاج إىل ثبٔمي.
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الدرس الثامن

أحـــــوال أدوات التشبيه ،ومزاتب التشبيه:

[ ]1أدوات التشبيُ مً حيح أصلَا اللغوي:

ثيلسم من حير ٔأظَِا زالزة ٔأكسام:

[أ] أدوات امسية:
ويي  :مثي

 مضارع

 ص حَ
 حماك

 مثيي
 حنو

 صخيَ

 ممازي

[ب] أدوات فعلية:
ويي  :يض حَ

 مضاتَ
 يضارع

 حييك  حيايك
 ميازي  يياػص
 سؤال ُام :ما اًفصق تني ا ٔلدوات اًفـَية اًساتلة وتني (ؿَمت – ذَت – حسخت)؟
 االٕحػػػػػاتة :ا ٔلفـال اًساتلة ثسل ؿىل اًدضخيَ رصاحة.
 ٔأما (ؿَمت – ذَت – حسخت) فِىي ثًئب ؾن اًدضخيَ ،وجُضـص تَ ،نٌل ٔأن ُياك فصقتني ُشٍ ا ٔلفـال ،وُو اكًخايل:
( -1ؿَمت) :جس خـمي إذا كصب اًدضخيَ ،وادؾييا نٌلهل؛ زلالةل اًفـي ؿىل اًيلني.
( -2ذَت  -حسخت) جس خـمالن إذا تـس اًدضخيَ؛ زلالةل اًفـالن ؿىل اًصحجان ال اًيلني
 إذن :كوضل (ؿَمت زيسً ا ٔأسسً ا) يىون يف اًيلني واًخبٔنسٔ ،أما كوضل (حسخت ٔأو ذَت زيسً ا ٔأسسً ا) فِو
دًيي ؿىل ؿسم يلييم تشضل.
[ج] أدوات حسفية:
ويما أداتاى  :اًاكف

 زي ٌس اك ٔلس ِس

َٔ كن
 زيسُ َٔكه ََّ ا ٔلسسُ

[ ]2الفسق بني أدوات التشبيُ:

تني ٔأدوات اًدضخيَ فصوق واحضة حمتثي يف مخسة ٔأمور:
[ ]1ا ٔلظي يف (اًاكف – مثي – ص حَ) أٔن يَهيا املض حَ تَ.
 عهٌّْ ماألسدَ.
ًٌ دُ ىثوُ اهكىرَ.
 قِهَ تغاهٖ (ِهَهٍَََ ؽَّْبُ اهسٍىاِاتَ ِاهْأَرْضَ ِىا أَىْرُ اهسٍاعَٕ إَهٍَا مهَىْرَ اهْبطرَ أَِْ ٌُِ أَقْربُ)..

[ ]2ا ٔلظي يف ( َٔك َّن – مازي – صاتَ) أٔن يَهيا املض حَ.

 زّ ٌد مأًَِ األسدُ.
 ىذىدٌ ّصابَ األسدَ.
 قِهَ تغاهٖ (َِإذْ ًَتكًَْا اهْحبو فَِْقٍَُيْ مأًٍَََُ ظهٌٍَٕ ِظًٍَِا أًٍَََُ ِا َقػٌ بٍََيْ)..

 فاملض حَ يف املثال ا ٔلول واًثاًر ُو اًضمري (اًِاء) ويف اًثاين مضري مس خرت يـود ؿىل َلس.
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[ ]3ا ٔلظي يف (اًاكف) أٔن يَهيا مفصد يخبّٔت اًدضخيَ تَ مٌفصدًا ؿىل حاهل.
ًٌ د ماهبدر

 uوكس يَهيا مفصد ال يخبّٔت اًدضخيَ تَ مٌفصدًا ؿىل حاهل :وذضل إذا اكن املض حَ تَ مصه ًحا ،مثي:

 قِهَ تغاهٖ (ِاضْرَبْ هٍَُيْ ىثو اهْذّأَ اهدًٍُّْا مىاءُ أًَْزهًَْاُُ ىَن اهسٍىاءَ فَاسْتهَطَ بَََ ًَباتُ األَرْضَ
فَأَطْبر ٌصَّىًا تذْرُُُِ اهرٍَّازُ ِمان اههٍََُ عهَٖ مُوٍَ صَْْءُ ىُكْتدَرًا)

 إذ ًيس املصاد جضخيَ حال ازلهيا ابملاء ،تي املصاد جضخيَ حال ازلهيا يف هضارهتا وهبجهتا وما يخـلهبا
من اًِالك واًفٌاء حبال اًيحات يىون ٔأدرض وارفًا ،مث هييج وييخس ّ
فذعريٍ اًصايح نٌل مل يىن.

[ ]4جس خـمي (اًاكف) يف اًدضخيَ دون رشط.
 uأٔما ( َٔك ّن) فدس خـمي يف اًدضخيَ ثرشط أٔن يىون ذربُا خامس.
 ىذى ٌد مأًَِ اهبذر أِ اهسّف أِ األسد.

 uأٔما إذا اكن ذرب ( َٔك ّن) مض خلًا فِىي ٌَؼن ال ٌَدضخيَ.
 مأًٍن قائ ٌي

 مأًٍَ حبان

 مأًٍن قهت مذا ِمذا

[ ]5اًدضخيَ تػ( َٔك ّن) أٔتَف من اًدضخيَ تػ(اًاكف) ،ؿَي.

 ٔلن ( َٔك ّن) مصهحة من (اًاكف) و ( ٔأ ّن) ،فزايدة املحىن ثسل ؿىل زايدة املـىن ،وًىن جية ٔأ ْن ثـمل ٔأ َّن ٔأتَلية( َٔك ّن) ؿىل اًاكف ًيست ؿىل معوهما ،تي إذا اكذضاُا امللام ،واس خسؿاُا س ياق اًالكم.

[ ]3أدوات التشبيُ مً حيح ذكس األداة وحرفَا:
[أ] التشبيُ املسضل :وُو اشلي ُذهصت فيَ ٔأداة اًدضخيَ.

سخة اًدسميةٔ :لهَ تشهص ا ٔلداة ظار مصس ً
ال ؾن اًخبٔهيس املس خفاد من حشف ا ٔلداة.

 قِهَ تغاهٖ (ِهََُ اهحِارَ اهىًُصَآتُ فَْ اهبذْرَ مــــــــــاألَعْاليَ)
 قِهَ تغاهٖ (ِذُِرٌ عَّنٌ * مأَىْثاوَ اههٍؤْهؤَ اهْىمًِْنَ)

[ب] التشبيُ املؤكد :وُو اشلي حشفت فيَ ٔأداة اًدضخيَ.
مضـصا ومؤنسً ا ٔأ ّن املض حَ ظار ُو ؿني املض حَ تَ.
سخة اًدسميةٔ :لهَ حبشف ا ٔلداة ٔأظحح ً

 قِو اهصاعر :أًَْت ًحْيٌ فْ َرفْغُٕ ِضَّاءُ  ...تحْتهّن اهْغُُِّنُ صَرْقاً ِؽَرْبا

[ ]4مفَوو التشبيُ البليغ:

التشبيُ البليغ :وُو اًدضخيَ اشلي حشف مٌَ وخَ اًض حَ وا ٔلداة.
سخة اًدسميةٔ :لهَ تَف ٔأكىص درخات املضاهبة ،حفشف ا ٔلداة يوح تلعؽ اًفواظي تني اًعصفني ،وحشف
اًوخَ يوح تـموم اًعفات املضرتنة تيهنٌل.
 عهٌّْ أسدٌ.
 اهغهيُ ذّأٌ ِاهحٍوُ ىِتٌ.
 قِهَ تغاهٖ (ِسٍَُّرتَ اهْحَباوُ فَماًَتْ سرابًا)
صَىْشَ مسْفٌَٕ أَِْ أفِوُ
صَىْشُ هَِْ هَيْ ُّ ...كْض هَه ٍ
 قِو اهصاعرِ :حٍُْن اهبدْرُ ،الَ ،بوَ اه ٍ
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[ ]5مساتب التشبيُ مً حيح الكوة والضعف:

[ ]1املستبة األوىل :ويه اًيت ذهصت فهيا مجيؽ ٔأراكن اًدضخيَ ا ٔلرتـة.
 ىذىد ماألسد فْ اهصحاعٕ

وُشٍ املصثحة يه أٔضـف و ٔأكي مصاثة اًدضخيَ يف اًحالكةٔ :لن تالكة اًدضخيَ مديية ؿىل ادؿاء ٔأ ّن املض حَ ُو
ؿني املض حَ تَ ،ووحود وخَ اًض حَ وا ٔلداة مييـان ُشا الادؿاء.
[ ]2املستبة الجاىية :ويه اًيت حشفت فهيا ٔأداة اًدضخيَ فلط.
 ىذىدٌ أسدٌ فْ اهصحاعَٕ.

وُشٍ املصثحة حصثفؽ ؾن ساتلهتا يف اًحالكة ارثفاؿًا كَي ًال؛ ٔلن حشف ا ٔلداة يلوي ادؿاء احتاد املض حَ واملض حَ تَ
تـغ اًخلوية ،وتشهص اًوخَ حرصت اًدضاتَ ،فمل ثسع ٌَريال جما ًال يف اًؼن تبٔن اًدضاتَ يف نثري من اًعفات.
[ ]3املستبة الجالجة :ويه اًيت حشفت فهيا وخَ اًض حَ فلط.
 ىذىدٌ ماألسدَ.

وُشٍ املصثحة حصثفؽ ؾن ساتلذهيا يف اًحالكة ٔأنرثٔ :لن حشف اًوخَ يلوي ادؿاء احتاد املض حَ واملض حَ تَ يف
ظفات نثرية.
[ ]4املستبة السابعة :ويه اًيت حشف فهيا وخَ اًض حَ وا ٔلداة م ًـا.
 ىذىد أسد.

وُشٍ املصثحة ٔأؿىل درخات اًدضخيَ و ٔأتَلِا؛ ٔلن حشفٌِل م ًـا يلوي ادؿاء ٔأ ّن املض حَ واملض حَ تَ احتسا وظارا صيئًا
واحسً ا.
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الدرس التاسع

أغـــــــــزاض التشبيه:

أوالً -أغساض التشبيُ اليت تعود للنشبُ:

[ ]1بياٌ حال املشبُ :ويتأتى يرا الغسض حيهما:

 يىون املض حَ مهب ًما كري مـصوف اًعفة اًيت يصاد إزحاهتا هل كدي اًدضخيَ. ويىون املض حَ تَ مـَو ًما ؾيس اًسامؽ تخطل اًعفة اًيت يُلعس اصرتاك اًعصفني فهيا.مفن أٔمثةل ذضل:
ّ كِو بصٍار بن برد :إَذا قَاىتْ هىصّْتٍَا تثًٍَتْ  ...مـــأَنٍ عَظَاىٍا ىن سّْزُرانَ

 ص حَ ؾؼام حمحوتخَ ابخلّيران؛ تياانً ملا فهيا من اٌَني ،واملض حَ كري مـصوف تخطل اًعفة ،ؿىل ؾىس املض حَ تَ
 قِو اهًابؾٕ ّىدز اهًغىان :فإًٍن صىشٌ ِاهىهِنُ مِامبٌ  ...إذا طهغتْ هي ّ ْبدُ ىًٍَُن مِمبُ

 ص حَ املمسوح ابًضمس وص حَ كريٍ من املَوك ابًىواهة؛ مدييًا ٔأن سعوة املمسوح ثلغ من سعوة لك مطل نٌل ُخت ِفي
اًضمس اًيجوم ،واملض حَ كري مـصوف تخطل اًعفة ،ؿىل ؾىس املض حَ تَ املـصوف هبا.
[ ]2بياٌ مكداز حال املشبُ (قوة وضعفًا – شيادة وىكصًا) :ويتأتى يرا الغسض حيهما:

 يىون املض حَ مـصوف اًعفة اًيت يصاد إزحاهتا هل مـصفة إحٌلًية كدي اًدضخيَ. ويىون املض حَ تَ مـصوف اًعفة تسكة.مفن أٔمثةل ذضل:

 اهىاءُ ماهثهخَ فْ صدَٔ اهبرِدَٔ.
 اهثِبُ األسِدُ ماهؾرابَ فْ صدَٔ اهسِادَ.
ّ كِو أبِ تىاي ِاطفًا حىاو رساهٕ حاءتَ فأعحب بٍا:
ىدادٌ ىثوُ سافَّٕ اهؾراب ِ ...قَرطاش مرقْرال اهسٍرابَ
ِأهفاط مأهفـــاظ اهىثاًْ ِ ...سط ىثوُ ِصيَ ّدَ اهمغابَ

 فاملض حَ (املساد) مـصوف تعفة اًسواد إحٌل ًال كدي اًدضخيَ ،واملض حَ تَ (ذافية اًلصاب) مـصوف تعفة صسة اًسواد
تسكة ،فبٔفاد اًدضخيَ تيان هعية املض حَ من ظفة اًسواد.
صدٍُ قَسًِْٔ)
 قِو تغاهٖ (ثُيٍ قَستْ قهِبُمُي ىٍَن ب ْغدَ ذهَن فٍََْ ماهْذَحارَٔ أَِْ أَ َ

 فاملض حَ (كَغ كَوب اٍهيود) مـصوف مـصفة إحٌلًية كدي اًدضخيَ ،واملض حَ تَ (كسوة احلجارة) مـصوف تعفة اًلَؼة
تسكة ،فاًدضخيَ يىضف ًيا ملسار ُشٍ اًلسوة وثطل اًلَؼة.
[ ]3تكسيس حال املشبُ يف ىفظ الطامع :ويتأتى يرا الغسض حيهما:

مـيواي يف حاخة إىل اًخثخيت واالٕيضاح.
 يىون املض حَ يف اًلاًة ٔأ ًمصا ً فيؤّت مبض حَ تَ حيس كصية اًخعور ،يزيس املض حَ إيضا ًحا؛ ملا يف املض حَ تَ من كوة اًؼِور واًامتم ،ومن زَـ َّميمتىن املض حَ يف ذُن اًسامؽ؛ ٔلن ظحيـة اًيفس االٕوساهية ٔأهنا ال جتزم اب ٔلمور املـيوية ،مثي حزهما اب ٔلمور
احلس ية ،فِىي يف حاخة إىل االٕكٌاع.
مفن أٔمثةل ذضل:
ض عهَٖ اهْذحرَ.
 اهْغَهْيُ فَْ اهطِّؾَرَ ماهًِكْ َ

 ص حَ اًـمل ٔأزياء اًعلص (وُو ٔأمص مـيوي) ابًيلش ؿىل احلجص (وُو أٔمص حيس) فاًلصض ثثخيت املـىن يف ذُن اًسامؽ.
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ّ كِو اهصاعرَ :إنٍ اهكهـــِب إذا تًافر ِدٌٍُا  ...ىَثْـوُ اهزُحاحَٕ مسْرٌُا ال ُّصْغبُ

 ص حَ ثيافص اًلَوب (وُو ٔأمص مـيوي) جىرس اًزخاج (وُو أٔمص حيس) فاًلصض ثثخيت املـىن يف ذُن اًسامؽ.
صْْءُ إَهٍَا مباسَطَ مفٍَََّْ إَهَٖ
 قِهَ تغاهٖ (هََُ دعِْٔ اهْذلٍَ ِاٍهَذَّن ّدْعُِن ىَن دًَََُِ هَا ّسْتحَّبُِن هٍَُي بَ َ
اهْىاءَ هَّبْهؿ فَاُُ ِىا ٌُِ بَباهَؾَََ ِىا دُعاءُ اهْمافَرَّن إَهٍَا فَْ ضَهَاوُ)

 ص حَ حا َل اًوزييني يف دؾوهتم ً ٔلًِة املىشوتة وؿسم اس خجاجهتا هلم (وُو أٔمص مـيوي) مبن يخسط نفيَ إىل املاء ًيرشب،
فال يعي املاء إىل مفَ ابًحساُية ٔلهَ خيصج من ذالل ٔأظاتـٌِل ما دامت نفاٍ مخسوظخني (وُو أٔمص حيس) فاًلصض ثثخيت
املـىن يف ذُن اًسامؽ.
[ ]4بياٌ إملاٌ املشبُ :ويتأتى يرا الغسض حيهما:

خلصاب ،ال حزول قصاتخَ إال تشهص صخيَ هل وُو املض حَ تَ اشلي ال يضم أٔحس يف حصخَ
 يىون املض حَ ٔأ ًمصا مس ًوٕاماكهَ.
مفن أٔمثةل ذضل:
 قِو ابن اهرِىًْ :ظرتْ فأقطدتَ اهفــؤاد بسٍىٍَا  ...ثي اًثًَتْ ًَذَِْٓ فمَدتُ أٌّي
ِّْالُُ إنْ ًَظَرتْ ِإن ٌَْ أعْرضتْ ِ ...قْـــــ ُػ اهسٍٍَاي ًَِزْعٍُُنٍ أهّي

 ص حَ هؼصُا توكؽ اًسِام ،وٕاؾصاضِا تزنؾِا ،تياانً الٕماكن إيالهمٌل هبٌل مجي ًـا ،فاملض حَ تَ ال يضم ٔأحس يف حصخَ وٕاماكهَ،
فبٔزال ؾن املض حَ ما فيَ من قصاتة ثحسوا واسدٌاكر.
 قِو اهىتًبْ :فإنْ تفلَ األًاي ِأًْت ىًٍَُيْ  ...فإنٍ اهىسن بغضُ ديَ اهؾزاوَ

وخًسا تيفسَ ،وُشا ٔأمص ممخيؽ ،وًىٌَ أٔنس ٔأهَ خائز
 فاملخًيب ادؾ أٔن املمسوح كس فاق اًياس ،و ٔأظحح ٔأظ ًال جص ٔأسًَ ،
وممىن هبشا اًدضخيَ ،حير ص حَ ُشا احلال حبال املسم اشلي ُو من دم اًلزال ،وًىٌَ فضّ ي ؿىل دم اًلزال.
[ ]5حتطني املشبُ وتصيييُ :ويتأتى يرا الغسض حيهما:

 يصيس االٕوسان اًرتقية يف املض حَ ،وثعويصٍ تعورة هتفو ٕاٍهيا اًيفس وثخـَق هبا.مفن أٔمثةل ذضل:
ِ حَُ اهغبدَ مىكهَٕ اهظبِّْ.
 قِو األًبارٓ ّطف اهِزّر (ابن بكّٕ اهبؾدادٓ) عًدىا طهبَ اهبٌِِّن :
ىددْت ّدّْن ًَذٌُِْيُ اذْتَفَاءً  ..مىدٌٍََىا إَهٍََّْيْ بَاهٍَبا َ
ت

 ص حَ مس ذراؾي املعَوب ؿىل اخلض حة ،ثضرط ميس ذراؾيَ ابًـعاء ٌَسائَني ٔأايم حياثَ ،واًلصض من ُشا اًدضخيَ
حزيني وحتسني ظورة املعَوب يف ؾيون رائيَ.
[ ]6تكبيح املشبُ وتشويَُ :ويتأتى يرا الغسض حيهما:

 يصيس االٕوسان حتلري املض حَ ،واًخيفري مٌَ ،وثعويصٍ تعورة ثـافِا اًيفس وجضمزئ مهنا.مفن أٔمثةل ذضل:
 قِو أعرابْ فْ ِطف اىرأٔ تزِحٍا :
هٍا حَسْ ُي برْؽــِجُ ِساقا بغِضُٕ ِِ ...حْ ٌَ مِح ََ اهكَر َد بو ٌِ أقـبرُ
ىا هِ رأّتَ  ...تٌِىتَ بابًا ىن اهًار ُّفـــتــرُ
ِتفتر ال ماًت فـــــــ ً
ر.
إذا عاّن اهصّطان طِرٔ ِحٍٍا  ...تغِذ ىًٍا ذّن ّىسْ ُِّطْبَ ُ

 فوظف ُشٍ املصأٔة هبشٍ ا ٔلوظاف اًضًيـة املس خلدحة اًلصض مٌَ ثلديحِا وجضوهيِا واًخيفري ؾهنا.
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ثاىيًا -أغساض التشبيُ اليت تعود على املشبُ بُ:

[ ]1إيَاو أٌ املشبُ بُ أمت مً املشبُ يف وجُ الشبُ :ويتأتى ذلك يف التشبيٌ املكلوب:

مفن أٔمثةل ذضل:

ّ كِو اهصاعرِ :بدا اهطبازُ مأن ؽرٍتَُ ِ ...حَُ اهسهّفٕ ذّن ُّىْتدزُ

 حير كعس اًضاؾص إهيام ٔأن وخَ اخلَيفة أٔمت من اًعحاح يف اًوضوح واًضياء
 قِهَ تغاهٖ (ذهَن بَأًٍٍََُيْ قَاهِا إًٍََىا اهْب ّْػُ ىَثْوُ اهرٍَبا ِأَذوٍ اههٍََُ اهْبّْػ ِذرٍي اهرٍَبا)

 مفلذىض اًؼاُص أٔن يلول (إمنا اًصاب مثي اًحيؽ) إذ اًالكم يف اًصاب ال يف اًحيؽ ،فـىسوا ذضل؛ الٕهيام ٔأ ّن اًصاب ؾيسمه ٔأكوى
يف ا ِحلي من اًحيؽ ،وأٔؾصف تَ ،فيىون ٔأحق اب ِحلي من اًحيؽ ؿىل حس زمعِم.
[ ]2بياٌ االٍتناو باملشبُ بُ :ويتأتى يرا الغسض حيهما:

 يصيس االٕوسان الاُامتم ابملض حَ تَ ،وجسَيط ا ٔلضواء ؿَيَ ال كري.مفن أٔمثةل ذضل:

ّ كِو اهحائغِنٌ :ذا اهِحَُ ماهرؽّفَ فْ االستدارَٔ ِاإلصرالَ.

 مفن املـصوف أٔن يلول (وخَ اكًحسر) وًىهنم ٔأػِصوا اُامتهمم ثضبٔن اًصقيف ،وثبٔهيس حوؾِم وصسة حاحهتم إًيَ ،شلا مل
يصد اًحسر ؿىل ابهلم ،تي دعص اًصقيف ًِشا اًلصض.
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 تدزيبات 

[ ]1ضؽ ؿالمة ( )أٔمام اًـحارة اًعحيحة ،وؿالمة (×) أٔمام اًـحارة اخلعبٔ فامي يبٔيت:
 -1وخَ اًض حَ يبٔيت حس ًيا وؾلَ ًيا حفسة.
 -2وخَ اًض حَ احليس جيوز ٔأن يس خرصج من ظصفني ؾلَيني.
 -3وخَ اًض حَ املصهة ال يس خرصج إال من ظصفني مصهحني.
 -4وخَ اًض حَ املخـسد يىون تـضَ حس ًيا ،وتـضَ ؾلَ ًيا.
 -5وخَ اًض حَ املخـسد يىون لكَ حس يًّا.
 -6اًدضخيَ اٍمتثيًل ما اكن اًوخَ فيَ مٌزتؿًا من يشء واحس.
 -7اًدضخيَ كري اٍمتثيًل ما اكن وخَ اًض حَ فيَ مٌزتؿًا من أٔص ياء مذـسدة.
 -8املصهة احليس يبٔيت ؿىل ظور تسيـة خسً ا ثؤُهل ٔلن يىون جضخهيًا متثيَ ًيا.
 -9اًدضخيَ اٍمتثيًل ؾيس اًلزويين ما اكن مصه ًحا حصهي ًحا ؾلَ ًيا.
 -11اًدضخيَ املفعي ما ذهص فيَ وخَ اًض حَ.
 -11اًدضخيَ اجملمي ما مل يشهص فيَ وخَ اًض حَ.
 -12اًدضخيَ اجملمي اخلفي يسرنَ ادليؽ حىت اًـامة.
 -13اًدضخيَ اًلصية ثـود قصاتخَ ًيسرة حضور املض حَ تَ ؿىل اشلُن.
 -14وخَ اًض حَ املفعي إما ػاُص وٕاما دفي.
 -15اًدضخيَ املصسي ما ذهص فيَ اًوخَ.
 -16اًدضخيَ املؤنس ما حشفت فيَ ا ٔلداة.
 -17اًدضخيَ اًحَيف ُو اًدضخيَ اجملمي املؤنس.
 -18ظور اًدضخيَ اًحَيف ؿسيسة مهنا ذهص وخَ اًض حَ وحشف ا ٔلداة.
 -19يلؽ املض حَ تَ تـس ( َٔك َن).
 -21يلؽ املض حَ تَ تـس اًاكف.
 -21اًدضخيَ املصسي اكًدضخيَ املؤنس.
( -22ؿَمت) من ٔأدوات اًدضخيَ اًفـَية.
( -23ذَت – ػيًت) ٔأدوات ثًئب ؾن اًدضخيَ.
 -24تيان إماكن املض حَ من ٔأقصاض اًدضخيَ اًيت ثـود ؿىل املض حَ تَ.
 -25تيان حال املض حَ من ٔأقصاض اًدضخيَ اًيت ثـود ؿىل املض حَ تَ.
 -26إػِار الاُامتم من ٔأقصاض اًدضخيَ اًيت ثـود ؿىل املض حَ.
 -27تيان حال املض حَ وتيان امللسار من ٔأقصاض اًدضخيَ اًيت ثـود ؿىل املض حَ.
 -28تيان حال املض حَ وتيان امللسار ظيوان ال يفرتكان.

( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )
( )

[ ]2اذرت اًعواب مما تني اًلوسني:

 -1وخَ اًض حَ  ...........يس متس من ظصفني حس يني.
 -2وخَ اًض حَ  ...........يس متس من ظصفني ؾلَيني.
 -3وخَ اًض حَ  ...........جيوز ٔأن يس متس من ظصفني مفصدين.
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(مفصدين – مصهحني – مذـسدين)
 -4وخَ اًض حَ املفصد يس متس من ظصفني ..............
(حس يني – مصهحني – مذـسدين)
 -5وخَ اًض حَ اًواحس اًـلًل يس متس من ظصفني ...........
(ظواتن – زالزة ظور – ظورة واحسة)
 -6اًدضخيَ كري اٍمتثيًل هل .............
(ؾلَ ًيا – حس ًيا  -مذـسدًا)
 -7اًدضخيَ اٍمتثيًل ؾيس اًساكيك ما اكن اًوخَ مصه ًحا .......
(دياً ًيا – حس ًّيا  -مؤو ًال)
 -8اًدضخيَ اٍمتثيًل ما اكن اًوخَ مصه ًحا  .........ؾيس اًلزويين.
 -9اًدضخيَ اٍمتثيًل ؾيس ؾحساًلاُص ما اكن اًوخَ مفصدًا( ...........ؾلَ ًيا – حس ًّيا – مؤو ًال)
(مذـسد – واحس – مصهة)
 -11اًدضخيَ كري اٍمتثيًل ما اكن اًوخَ مٌزتؿًا من .............
(حيجة – يفوق  -ميازي)
 -11اًوخَ ادليي  ............اًلمص.
(يساتق – ييافس – يضاتَ)
 -12اًوزل ٔ .............أابٍ.
(يبٔلك – يـصف – مثي)
 -13املؤمن  ...........ا ٔلحص ّخة.
(مث – َٔكهنا – مثي)
 -14اًحًت  ..........اًوردة.
(ؾن – ك – َٔك ّن)
 -15اًيبٔس  ........املوت.
(اًوخَ – املض حَ – املض حَ تَ)
 -16من ٔأقصاض اًدضخيَ تيان إماكن ...........
(املصدود – املصفوض  -امللدول)
 -17اًدضخيَ ُ ............و اشلي اس خوىف اًرشوط.
(اًوخَ – املض حَ – املض حَ تَ)
 -18تيان الاُامتم ابملض حَ قصض يـود ؿىل..............
 -19اًدضخيَ ُ ..........و اشلي مل يس ِ
(املصدود – اًلصية  -امللدول)
خوف اًرشوط.
(املسح – اًِجاء – اًوظف)
 -21ثلديح املض حَ يس خـمي يف قصض ............

تني هوع اًدضخيَ من حير احلس ية واًـلَية يف اًعصفني ،واًوخَ فامي يبٔيت:
[ْ ّ ]3
.1
.2
.3
.4
.5

ون اًيَّ ُاس َاكًْ َف َص ِاش اًْ َم ْحث ِ
ُوث)
كال ثـاىل (ي َ ْو َم يَ ُى ُ
فصس ُ
هيصول ٔأو وس ٌمي ساري
كال اًضاؾصَ :مك هـ َم ٍة َّمص ْت تِيا و َٔكهنا ٌ ...
يه ّ
اًعح ِح
رش َق ؾن ث ْ ٍ
ِرشَُ ،و اًيّ ُور يف اًضّ َح َ ...و َظ َاىف تبٔ ٍ
اًع ُّي يف ّ
كال اًححرتي :و ٔأ َ
ذالقَ ،
كال اًضاؾص :اًْ ُـ ْم ُص َوا ٕالو ْ َس ُان َوازلُّ هْ َيا ُ ُمهو َ ...اك ًِّؼ ِ ّي ِيف ا ٕال ْك َدالِ َواال ْد َاب ِر
رس ٌاج َو ِح ْوكَ ُة ِ
ظل ّ َزيْ ُت
كال اًضاؾصٕ :اه َّ َما اًيَّ ْف ُس َاك ًُّز َخا َخ ِة َواًْ ِـَْػ َ ...ـ ُم ِ َ
رشكَ ْت فَ ٕاه َّ َم َحػػػػػي َ ...وٕا َذا َأ ْػََ َم ْت فَ ٕاه َّ َم َم ْيػػػػػ ُت
فَ ٕا َذا َأ ْ َ

[َ ]4م ّّي اًدضخيَ اٍمتثيًل من كري اٍمتثيًل ؿىل خمخَف أٓراء اًـٌَلء فيَ فامي يبٔيت:

اًيفس اكًعفيِ إن هتم ُهل َص َّة ؿىل ُ ....ح ِ ّة َّاًصضاعِ وٕا ْن ثَ ْف ِع ْم َُ ي َ ْي َف ِعم
 .1كال اًحوظريي :و ُ
ػِور اخلييِ ُ
هخت ُر ًاب ِ ...م ْن ِصسَّ ِة احل َْز ِم َال ِم ْن ِصسَّ ِة احل ُُزم
 .2كال اًحوظريي يف وظف اًعحاتةَٔ :ك ْهنم يف ِ
اًرثى ُم َ َرتِف ّ ًلا ِمن ح ِهي َِ  ....فَ َ ََكه َّ َُ أ ٓ ٍس َ ُجيػػػػػػػػػػػػػػػػ ُّس ؿََيال
 .3كال املخًيب يف وظف ا ٔلسس :ي َ َعػػػػػػػػػػػػػػػبُ َّ َ
 .4كال املخًيب يف وظف حبريةَٔ :كهنّ ا يف هنَ ِارَُا كَ َمػػػػػػػػػػػػػػػ ٌص َ ....حػػػػػػػػػ ّف ت َِ ِم ْن ِحٌاهنِ ا ُػ َ ُمل
ًيي كعػػػػػػػػػـ ُخ َُ تعسو ٍد  ...وفػػػػػػػصاق ما اكن فيَ َودا ُع
 .5كال اًضاؾصُ :ر َّب ٍ
ُمو ِح ٍش اكًثليي ثلشى تَ اًـػ  ...ـني وثبٔىب حػػػػػسيثَ َُ ا ٔلسٌلع
مهنم َمث َ ٌي ُ َ ...هل َروا ٌء و َما َ ُهل زَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َم ُػص
 .6كال اًضاؾص :يف جشَص َ ْ
اًرس ِو ُ
 .7كال اًضاؾص :فَاً َـ ُيش ه َو ٌم َوامل َ ِي َّي ُة ي َ ِل َؼ ٌة َ ...واملَص ُء تَيهنَ ٌُل دَيالِ ساري
 .8كال اًضاؾص يف وظف امص ٔأة ثحيكَٔ :ك َّن ازلُّ ُمو َع ؿَ َىل َذ ِّسَُا *** ت َ ِليَّ ُة َظ ٍ ّي ؿَ َىل ُخََّيَ ِار
ُون َّ ِ
وت ً َ َحيْ ُت اًْ َـ ْي َى ُد ِ
وت َّ َاخت َش ْت تَيْذًا َوا َّن َأ ْوُ ََن اًْ ُح ُي ِ
اَلل َأ ْو ًِ َي َاء َهكَثَيِ اًْ َـ ْي َى ُد ِ
وت)..
 .9كال ثـاىلَ (:مث َُي َّ ِاشل َين َّ َاخت ُشوا ِم ْن د ِ
ّ
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 .11كال ثـاىلََ َ ( :كهنَّ ُ ْم ُ ُمح ٌص ُم ْسد َ ٌْ ِف َص ٌة * فَ َّص ْت ِم ْن كَ ْس َو َر ٍة)
 .11كال ثـاىلَ ( :واث ُْي ؿَََهيْ ِ ْم ه َ َحبَ َّ ِاشلي أٓثَيٌَْا ٍُ أ ٓ َاي ِثيَا فَاو ْ َسََخَ ِمهنْ َا فَبَثْ َح َـ َُ َّ
اًض ْي َع ُان فَ َاك َن ِم َن اًْلَا ِو َينَ ،وً َ ْو ِصئٌَْا ً َ َصفَ ْـيَا ٍُ هبِ َا
َوًَ ِىٌ َّ َُ َأذ َ َْسل ا َىل ْ َال ْر ِض َواث َّ َح َؽ ُ ََوا ٍُ فَ َمث ُ َُهل َهكَثَيِ ْاً َ ْلك ِة ا ْن َ ْحت ِم ْي ؿَََ ْي َِ يََِْ َْر َأ ْو ث ْ َُرت ْن َُ يََِْ َْر َذ ِ َضل َمث َُي اًْ َل ْو ِم َّ ِاشل َين
ّ
ّ
ون)
َن َّشتُوا ِتب ٓ َاي ِثيَا فَا ْك ُع ِط اًْ َل َع َط ًَ َـََِّ ُْم ي َ َخ َفىَّ ُص َ
اَلل ِت ُي ِور ِ ْمه َوحَ َص َنِ ُْم ِيف ُػَُ َم ٍ
ون)
 .12كال ثـاىلَ ( :مثََُِ ُْم َهكَثَيِ َّ ِاشلي ْاس َخ ْوكَسَ انَ ًرا فَََ َّما َأضَ َاء ْت َما َح ْو َ ُهل َذُ ََة َّ ُ
ات ال يُ ْح ِ ُ
رص َ

[َ ]5م ّّي اًدضخيَ اًلصية املحخشل ،اًحـيس اًلصية ،مؽ تيان اًسخة فامي يبٔيت:

اًيفس اكًعفيِ إن هتم ُهل َص َّة ؿىل ُ ....ح ِ ّة َّاًصضاعِ وٕا ْن ثَ ْف ِع ْم َُ ي َ ْي َف ِعم
كال اًحوظريي :و ُ
ػِور اخلييِ ُ
هخت ُر ًاب ِ ...م ْن ِصسَّ ِة احل َْز ِم َال ِم ْن ِصسَّ ِة احل ُُزم
كال اًحوظريي يف وظف اًعحاتةَٔ :ك ْهنم يف ِ
اًرثى ُم َ َرتِف ّ ًلا ِمن ح ِهي َِ  ....فَ َ ََكه َّ َُ أ ٓ ٍس َ ُجيػػػػػػػػػػػػػػػػ ُّس ؿََيال
كال املخًيب يف وظف ا ٔلسس :ي َ َعػػػػػػػػػػػػػػػبُ َّ َ
كال املخًيب يف وظف حبريةَٔ :كهنّ ا يف هنَ ِارَُا كَ َمػػػػػػػػػػػػػػػ ٌص َ ....حػػػػػػػػػ ّف ت َِ ِم ْن ِحٌاهنِ ا ُػ َ ُمل
ًيي كعػػػػػػػػػـ ُخ َُ تعسو ٍد  ...وفػػػػػػػصاق ما اكن فيَ َودا ُع
كال اًضاؾصُ :ر َّب ٍ
ُمو ِح ٍش اكًثليي ثلشى تَ اًـػ  ...ـني وثبٔىب حػػػػػسيثَ َُ ا ٔلسٌلع
مهنم َمث َ ٌي ُ َ ...هل َروا ٌء و َما َ ُهل زَػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َم ُػص
كال اًضاؾص :يف جشَص َ ْ
اًرس ِو ُ
كال اًضاؾص :فَاً َـ ُيش ه َو ٌم َوامل َ ِي َّي ُة ي َ ِل َؼ ٌة َ ...واملَص ُء تَيهنَ ٌُل دَيالِ ساري
كال اًضاؾص يف وظف امص ٔأة ثحيكَٔ :ك َّن ازلُّ ُمو َع ؿَ َىل َذ ِّسَُا *** ت َ ِليَّ ُة َظ ٍ ّي ؿَ َىل ُخََّيَ ِار

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

تني هوع اًدضخيَ من حير ذهص اًوخَ وحشفَ فامي يبٔيت:
[ْ ّ ]6
.1
.2
.3
.4
.5
.6

ون اًيَّ ُاس َاكًْ َف َص ِاش اًْ َم ْحث ِ
ُوث)
كال ثـاىل (ي َ ْو َم يَ ُى ُ
فصس ُ
هيصول ٔأو وس ٌمي ساري
كال اًضاؾصَ :مك هـ َم ٍة َّمص ْت تِيا و َٔكهنا ٌ ...
يه ّ
اًعح ِح
رش َق ؾن ث ْ ٍ
ِرشَُ ،و اًيّ ُور يف اًضّ َح َ ...و َظ َاىف تبٔ ٍ
اًع ُّي يف ّ
كال اًححرتي :و ٔأ َ
ذالقَ ،
كال اًضاؾص :اًْ ُـ ْم ُص َوا ٕالو ْ َس ُان َوازلُّ هْ َيا ُ ُمهو َ ...اك ًِّؼ ِ ّي ِيف ا ٕال ْك َدالِ َواال ْد َاب ِر
رس ٌاج َو ِح ْوكَ ُة ِ
ظل ّ َزيْ ُت
كال اًضاؾصٕ :اه َّ َما اًيَّ ْف ُس َاك ًُّز َخا َخ ِة َواًْ ِـَْػ َ ...ـ ُم ِ َ
رشكَ ْت فَ ٕاه َّ َم َحػػػػػي َ ...وٕا َذا َأ ْػََ َم ْت فَ ٕاه َّ َم َم ْيػػػػػ ُت
فَ ٕا َذا َأ ْ َ
كال اًياتلة :فا َ
اهة  ...إذا ْ
هة
مشس ،واملَوكُ هو ٌ
ٕهم ٌ
ظَـت مل يحسُ ّ
مهنن هو ُ

[ ]7حسد اًلصض من اًدضخيَ فامي يبٔيت:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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صيدان
كال اجن اًصويم :كاًوا ٔأتو اًعلص من صيدان كَت هلم  ...الك ًـمصي وًىن مٌَ ُ
رش ٍف  ...نٌل ؿَ ْ
ؿسانن
َت جصسول ظل ُ
ونػػػػػم ٔأ ٍب كس ؿال ابجن ُذ َرا َ َ
لك ذي ُم ْ ٍ
طل ٕاً َ َ
كال اًضاؾصٔ :أ َرى ُ َّ
يم َم ِع ُري ٍُ َٔ ....كه َّم َ ْحب ٌص َواملَُُوكُ َخسا ِو ُل
سار ،و ْارِث َفا ُع
ــــسرا  ...فضَ بٔانكَ ْ ِاحنػػػػػػػ ٌ
كال اًححرتيَ :ده َْو َت ث ََواضُ ًـاَ ،وؿَََ ْو َت كَ ً
مس ثَح َـسُ ا ْٕن جَساىم َ ...ويَسْ ه ُو اًضّ ْو ُء ِمهنْ َا ،واًضّ ـا ُع
نشاكَ اًضّ ُ
كال املخًيب يف اًِجاءَ :وٕاذا ٔأ َص َار ُم َحسّ ًاث فَ َ َٔكه ّ َُ ِ ...ك ْص ٌد يُ َلِْ ِل َُ ٔأ ْو ََعوزٌ ثََْ ِع ُم
كال جميون ًيىل :فَبَظ َح ُ
حت ِمن ًَيىل اًلَسا َة َنلات ٍِغ  ....ؿَىل املا ِء ذاه َخ َُ فُ ُ
صوج ا َلظا ِتؽ ِ
كال اًييب ( :ا َّن اًْ ُم ْؤ ِم َن ِم ْن َأُْيِ ْاالمي َ ِان ِت َم ْ ِزن َ ِةل َّاًص ِأ ِس ِم َن اًْ َج َس ِس ،يَبًِ َ ُم اًْ ُم ْؤ ِم ُن ِ َلُْيِ ْاالمي َ ِانَ َ ،ىك يَبًِ َ ُم
ّ
ّ
ّ
اًْ َج َسسُ ًِ َما ِيف َّاًص ِأ ِس)
رس ٍاب ِت ِلي َـ ٍة َ ْحي َس ُح َُ َّ
اًؼ ْمب ٓ ُن َم ًاء)
كال ثـاىل ( َو َّ ِاشل َين َن َف ُصوا َأ ْ َمعاًُِ ُْم َن َ َ
كال ثـاىل ( َوا ْذ ه َ َخ ْلٌَا اًْ َج َح َي فَ ْوكَِ ُْم َ ََكه َّ َُ ُػ َّ ٌةل)
ّ
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