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  /األولىالمحاضرة 

 الفصل والوصل :لأوالً: الفص

 جملٍة على أخرى. ترَن عطؾوهو 

 مواضع ٌتوجب الفصل فٌها بٌن الجملتٌن , وهً على النحو اآلتً ةمواضع الفصل , هنان ثبلث ( أ

ان ٌكون بٌنهما اتحاد تام , وذلن بؤن تكون الجملة الثانٌة توكٌداً لؤلولى او بٌاناً لها او بدالً منها ,  -1

 وٌمال حٌنبذ إن بٌن الجملتٌن )كمال االتصال(.

 )ان تكون الجملة الثانٌة توكٌداً لؤلولى( 

 : كمول المتنبً

 هُر ُمنشداَح الدَ بإذا للُت شعراً أص ***هُر أال فً رواةِ لصابدي ***وما الدَ  

..( جاء منفصبلً عن الشطر االول فلو تؤملت البٌت الشعري, لوجدت الشطر الثانً )إذا للت شعراً .

ذ اراد الشاعر المول بؤن الجملة الثانٌة جاءت توكٌداً للجملة االولى , إ الَن الممام ألتضى ذلن , إذ إنَ ؛

ذا لُهُ فً كل ولت , فؤكد ذلن بانه إجمٌعاً تتناللسنة الناس أ جملِة رواة لصابدي , وذلن ألنَ  الدهر من

 بٌن الجملتٌن نَ إ :ٌنشد لصابده وٌروٌها , لذا ٌمالما لال شعراً أنشد الدهُر هذا الشعر , فشبهه بإنسان 

 تصال(.)كمال اال

 فً أذُنٌه ولرا(( ولوله تعالى :))وإذا تتلى علٌه آٌاتنا ولى مستكبراً كؤْن لم ٌَْسمْعها كؤنَ 

تصال , إذ أذنٌه ولرا( ,الن بٌنهما كمال االتبلحظ الفصل بٌن جملة )كؤن لم ٌسمعها( وجملة )كؤَن فً 

عنى أَنه لم ٌسمعها مصادفة أو لفساد سمعه أإنَما صَم أذنٌه الجملة الثانٌة جاءت توكًٌدا لؤلولى ,بم إنَ 

 عنها وكؤَن فٌها ثمًل وصمًما منعاه عن سماعها.

         

مال للجملة االولى , ففً هذه الحالة ٌتوجب الفصل بٌن ون الجملة بدَل كَل أو بعٍض أو اشتتك أنَ  – 2

 تصال( بٌن الجملتٌن )كمال اال إنَ  :فٌمال الجملتٌن وال داعً للوصل بٌنهما ,

 :)ٌدبر األمر وٌفصل اآلٌات لعلكم بلماء ربكم تولنون(.كموله تعالى

بٌنهما كمال االتصال , إذ  نَ األمر( وجملة )ٌفصل اآلٌات( , أل هنان فصبلً بٌن جملة )ٌدبر نَ فنبلحظ أ

بدل منها  تدبٌر األمور , فهً آلٌات بعض منتفصٌل ا نَ ة الثانٌة جزءاً من معنى األولى ؛ ألجاءت الجمل

. 
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,فترى الفصل بٌن ولوله تعالى :)واتموا الذي أمدكم بما تعلمون , أمدكم بؤنعام وبنٌن وجنات وعٌون( 

ربع المذكورة النعم األ ذ إنَ من األولى , إ بدل بعض الثانٌة  نَ لوله:)واتموا......( ولوله:)أمدكم......(؛أل

 بٌن الجملتٌن كمال االتصال. :ا وجب الفصل ,لذا ٌمالالتً ٌعلمونها , لذ بعُض النعم

 

 كم((بناءٌسومونكم سوء العذاب ٌذبحون أ)):ولوله تعالى 

الثانٌة بدل  الجملة ألنَ ؛كم( وجملة )ٌذبحون ابناء,سوء العذاب(  اً بٌن جملة )ٌسومونكمالفصل واضحفتجد 

بٌن الجملتٌن )كمال  لذا ٌتوجب الفصل بٌنهما , ألنَ  ,بناء هو بعض العذاببعض من األولى ,إذ َ ذبح األ

 تصال( .اال

 ن تكون الجملة الثانٌة بٌاناً للجملة االولى .أ –ج 

 كمول الشاعر:

 لبعٍض وإن لم ٌشعروا َخَدمُ  بعض  ****** الناس للناس من بدٍو وحاضرةٍ 

لؤلولى  االجملة الثانٌة جاءت بٌانً  نَ ؛ألفتجد الفصل بٌن الجملتٌن )الناس للناس ...( و )بعض  لبعض...( 

 بٌن الجملتٌن )كمال االتصال(. :,لذا ٌمالوإٌضاحا لها , لذا توجب الفصل بٌنهما 

 ال ٌبلى (. سوس إلٌه الشٌطان لال ٌا آدم هل أدلن على شجرة الخلد وملن)فو :وكموله تعالى

ً بٌن جملة )فوسوس إلٌه الشٌطان( وجملة )لال ٌا  ذ جاءت الجملة الثانٌة ,إ( آدم ...تجد الفصل واضحا

ً لهذه الوسوسة  ))فوسوس إلٌه الشٌطان(( ٌسؤل عن طبٌعة هذه  :فالسامع عندما ٌمؾ عند لوله,بٌانا

هللا  جرة التً نهاهلى هذه الشإلهذه الوسوسة بإرشاد آدم  بٌنةً فجاءت الجملة الثانٌة )لال ...( م ,الوسوسة

 بٌنهما )كمال االتصال( . نَ لذا توجب الفصل بٌن الجملتٌن , أل ,))وال تمربا هذه الشجرة(( :ذ لال,إعنها 

عنكم جمعكم وما كنتم  ؼنىٌعرفونهم بسٌماهم لالوا ما أ عراِؾ رجاالً أصحاب األ ولوله تعالى :)ونادى

 48تستكبرون( . االعراؾ 

الجملة الثانٌة جاءت بٌاناً  ألنَ ...( ؛ اؼنىصحاب ...( وجملة )لالوا ما أى فتجد الفصل بٌن جملة )وناد

 )كمال االتصال( . ,لذا ٌمال بٌن الجملتٌن لذلن توجب الفصل بٌنهما  ,وإٌضاحا لؤلولى

ن بٌنهما مناسبة ما وذلن بؤن تختلفا خبراً وانشاًء , أو بؤن ال تكو ,أن ٌكون بٌن الجملتٌن تباٌن تام – 2

 ففً هذه الحالة ٌتوجب الفصل .,ل االنمطاع( بٌن الجملتٌن )كما نَ وٌمال حٌنبذ أ

 ذكر الببلؼٌون موضعٌن لهذا الفصل . 

 الحالة ٌتوجب الفصل . ففً هذه ,إذا اختلفا خبراً وانشاءً  –أ  

 حسن(سنةُ وال السٌبةُ ادفع بالتً هً أكموله تعالى :)وال تستوي الح 
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ً بٌن الجملتٌن )وال تستوي الحسنةُ(  ولى )خبرٌة( الجملة اال نَ ؛ألوجملة )ادفع..( ,فتجد الفصل واضحا

ً ومعنى , فالفصل بٌنهما ال ٌوهم خبلؾ الممصود , فٌمال إنَ والثانٌة انشابٌة لفظ بٌن الجملتٌن )كمال  ا

 االنمطاع(

 هللا ٌحُب الممسطٌن(. ولوله تعالى :)وألسطوا إنَ 

ً بٌن جملة )وألسطوا( وجملة )إن هللا...( ال فاألولى إنشابٌة  ,بلفهما خبراً و انشاءً تختجد الفصَل واضحا

 بٌنهما )كمال االنمطاع( . ألنَ  الثانٌة خبرٌة , لذا توجب الفصل ؛و

ً وؼٌَر متشابٍه  ونظٌر ذلن لوله تعالى :)والزٌتون انظروا إلى ثمره إذا أثمر ...(االنعام والرمان مشتبها

99 

 ولول ابً العبلء: 

 الخموَد لعمري ؼاٌةُ الضرمِ  ****** إنَ ال ٌعجبنَن إلباُل ٌرٌن سناً 

ً بٌن جملة )ال ٌعجبنن...( وجملة )إن الخموَد...(  ,  النهما مختلفان خبراً وإنشاءً ؛فتجد الفصل واضحا

 بٌن الجملتٌن )كمال االنمطاع( تعٌن الفصل بٌنهما , فٌمال إنَ  لذاوالثانٌة خبرٌة , فاألولى إنشابٌة 

 ولول الشاعر : 

 ملِ * فاربؤ بنفسن أن تُرعى مع الهألمٍر إن فطنَت *****لد رشحوَن 

 بٌن الجملتٌن )كمال االنمطاع(. عندما ال توجد مناسبة بٌن الجملتٌن , فٌمال : إنَ  –ب 

 كمول الشاعر:    

 إنما المرُء بؤصؽرٌه ****** كُل أمرٍئ رهَن بما لدٌه  

ً بٌن الجملتٌن , وذلن لتباٌنهما , فضبلً عن  عدم وجود مناسبة تربطهما, لذا توجب فتجد الفصل واضحا

 بٌن الجملتٌن )كمال االنمطاع( . فٌمال : إنَ  الفصل 

لعدم وجود مناسبة بٌنهما ولول احد الحكماء :)كفى بالشٌب داًء , صبلُح اإلنسان فً حفظ اللسان( . وذلن 

الجملتٌن )كفى بالشٌب داء( و)صبلح االنسان ...( . فٌمال : إن بٌن الجملتٌن )كمال  لذا تم الفصل بٌن

 االنمطاع(.

ً عن سإال ٌفهم من االولى فٌمال : إن بٌن الجملتٌن )شبه كمال  – 3 ان تكون الجملة الثانٌة جوابا

 االتصال(

 كمول ابً تمام 

 رجى حٌن تحتجبُ لٌس الحجاُب بممٍص عنَن لً أمبلً ****** أن السماَء ت
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فالمتؤمل فً هذا الشاهد , ٌجد رابطة لوٌة بٌن الجملتٌن , كؤن ابا تمام بعد ان نطك بالشطر االول توهم أن 

إن السماء...( بمعنى أن اب :)مٌر بٌنن وبٌن تحمٌك آمالن , فؤجساببلً سؤله : كٌؾ ال ٌحول حجاُب األ

المطر, فكان الجواُب شدٌد االرتباط واالتصال بالسإال , لذا حال الؽٌم دوَن نزول الحجاب لو كان حاببلً ل

 تعٌن الفصل , فٌمال : إن بٌن الجملتٌن شبه كمال االتصال.

 ولول الشاعر:

 ال الدمع ؼاَض وال فإادَن سالً ****** نزَل الِحماُم عرٌنهُ الرببالِ 

 

طر الثانً جواب عن سإال نشؤ فصل الشاعُر بٌن شطري البٌت ألن بٌنهما شبه كمال االتصال , اذ الش

 لال له : لَم ال ٌؽٌُض الدمُع ولَم ال ٌسلو الفإاد ؟  من الشطر األول , وكؤن لاببلً 

 فمال : )نزل الِحماُم( بمعنى ان الموت حل فً عرٌنه وهو بالمرصاد لً فكٌؾ اكُؾ عن الدمع واسلو .

 ن الجملتٌن )شبه كمال االتصال(بٌ نَ االتصال بالسإال ,فتعٌن الفصل ؛أل فكان الجواُب شدٌدَ 

 ولول الشاعر : 

 للُت علٌُل ****** سهُر دابم  وحزن  طوٌلُ لال لً كٌؾ انت ؟

 

الجملة الثانٌة جواب عن  نَ ؛ألفتجد الجملة االولى )لال لً كٌؾ انت( فصلت عن الثانٌة )فملت علٌُل( 

سإال نشؤ فً االولى فترن العطؾ , وجملة )للت علٌُل( اثارت سإاالً عن سبب العلة تمدٌره )ما سبب 

الجملتٌن )شبه  بٌن نَ : إلذا توجب الفصل فٌمال,علتن؟( وجاءت الثانٌة )سهر دابم  وحزن  طوٌُل( جواباً له 

 كمال االتصال(.

ً إنا لنراها فً )ولال نسوة  :ولوله تعالى  فً المدٌنة أمرأه العزٌز تراود فتاها عن نفسه لد شؽفها حبا

 ضبلل مبٌن(.

الجملة الثانٌة جواب  ؛ألنَ تجد الجملة االولى )ولال نسوة ...( لد فصلت عن الجملة الثانٌة )لد شؽفها حباً(

ألن ,ترَن العطؾ بٌنهما  السإال عن سبب المراودة فجاء الجواب , لذلن نَ , إذ إعن سإال نشؤ فً االولى

 فحواه : وما رأٌكن فً هذا ؟ فؤجبنخر ,ثم إن الجواب أثار تساإالَ آبٌن الجملتٌن )شبه كمال االتصال( 

 )إنا لنراها فً ضبلل مبٌن( .

النفَس...( وكؤن  فصلت عن الجملة الثانٌة )إنَ  د( لمارة بالسوءالنفس أل نَ إ ولوله تعالى : )وما أبُرئ نفسً

ٌن  ألنَ ؛ساببلً سؤل : ِلَم نفٌت التبربة عن نفسن ؟ فكان الجواب إن النفس ألمارة بالسوء لذلن ترن العطؾ 

 الجملتٌن )شبه كمال االتصال(.
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 ثانياً : الوصل

 وهو عطؾ جملة على اخرى ب)الواو(

 مواضع الوصل:

 :ول ابً العبلء عرابً كمصَد اشتران الجملتٌن فً الحكم االذا لإ – 1

 وحُب العٌِش اعبََد كَل حًر ****** وعلَم ساؼٌاً أكل الُمرارِ 

ًَ خبر  ً من االعراب وه لو تدبرنا الجملتٌن )اعبُد كَل حر( و )علَم ساؼٌاً( لوجدنا االولى منهما موضعا

اد ان تكوَن خبراً ل)حب العٌش( وإن ابا العبلء اراَد إشران الجملة الثانٌة لها فً الحكم االعرابً , أي ار

 ولهذا تعٌن عطؾ الثانٌة على االولى ب)واو العطؾ( .,ثانٌاً للمبتدأ 

 ْرٌة ترثً أخاها:ثبنت الطولول زٌنب  

ًَ بكفِه ******وٌبلُػ الصى َحْجَرةِ الَحً نابلُهْ   ولد كان ٌُروي المشرف

...( وجملة )وٌبلُػ الصى( فتجد الوصل بٌن الجملتٌن  ًَ ولى فً محل الجملة اال وذلن ألنَ ؛)ٌُروي المشرف

َن الجملة الثانٌة فً نٌة لها فً الحكم االعرابً , اي أالشاعرة اشران الجملة الثا رادتنصب خبر كان , وأ

 لهذا تعٌن عطؾ الثانٌة على االولى . ,محل خبر ثاٍن لكان

 ولول المتنبً :

 اِت والنصُر لادُم ****** وصاَر الى اللَب بضرٍب اتى الهاماِت والنصُر ؼابب  

فتجد الوصَل بٌن الجملتٌن )اتى الهامات ...( وجملة )وصاَر إلى...( االولى فً محل جر صفة للنكرة 

 )ضرب( وأراَد الشاعر إشران الجملة الثانٌة لها فً الحكم االعرابً , فعطفها على جملة )اتى الهامات( .

اذا اتفمتا خبراً وانشاًء , وكانت بٌنهما مناسبة  تامة  ولم ٌكن هنان سبب ٌمتضً الفصل بٌنهما كمول  – 2

 :المتنبً 

  اعُز مكاٍن فً الُدنا سرُج سابحٍ ****** وخٌر  جلٌٍس فً الزمان كتابُ 

 فتجد الجملتٌن متحدتٌن خبراً , متناسبتٌن فً المعنى , فلٌس هنان من سبب ٌمتضً الفصل .

 ٌر ذلن لول الشاعر :ونظ

 ٌشَمُر للَجِ عن سالِه ****** وٌؽُمرهُ الموُج فً الَساحلِ 

 

 ولاَل بشار 
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 وأدِن إلى المُربى الُممَرَب نفَسهُ ****** وال تُشِهدا الَشورى اَمراً ؼٌَر كاتمِ 

من سبب للفصل فتجد العطؾ بٌن الجملتٌن , وذلن التحادهما انشاًء , متناسبتٌن فً المعنى , فلٌس هنان 

 بٌنهما , لهذا تعٌن العطؾ .

 ٌوصً ابنه:ولاَل ذو األصبع العدوانً 

 أِلْن جانَبَن لموِمَن ٌحبون , وتواضع لهم ٌرفعون .

 هُ :ولال ابن الخطٌب ٌوصً أبناء

 وهللاِ وهللاِ ال تنسوا الفضل بٌنكم وال تذهبوا بذهابِه زٌنتكم 

 اذا اختلفتا خبراً وانشاًء , وأوهَم الفصُل خبلؾ الممصود . لذا ٌتعٌن الوصل . – 3

تبٌُع هذا؟ فمال : ال فً ٌده ثوب , فمال له الصدٌك : أ با بكر الصٌك )رضً هللا عنه( مَر برجلأ نَ ٌروى أ

 ٌرحمَن هللا . فمال له : ال تمل هذا , ولل: ال وٌرحمن هللا .

 

 التطبيقات   

 مواضع الفصل , معززاً اجابتن بالشواهد . /اذكر 1س

 /اذكر مواضع الوصل , معززاً اجابتن بالشواهد . 2س

 /بٌن مواضع الفصل والوصل فً الشواهد اآلتٌة . 3س

 لوله تعالى )سواء  علٌهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ال ٌإمنون( – 1

 : )ال فاء لكذوب وال راحة لحسود(لال االحنؾ بن لٌس  – 2

 لال تعالى :)وأوجَس منهم خٌفةً لالوا ال تخؾ( – 3

لول اإلمام علً )كرم هللا وجهه( : )دعِ االسراَؾ ممتصداً , وأذكر فً الٌوِم ؼدا , وأمسن من المال  – 4

 بمدر ضرورتن , ولدم الفضَل لٌوِم حاجتن(

 لول المتنبً : – 5

 ديإَن نٌوَب الزماِن تعرفُنً ****** أنا الذي طاَل ُعجمها عو

 وكفٌُت شَرها , تجٌب بذلن لمن لال لن : اذهبت عنن الحمى ؟ – 6

 بً العتاهٌة :ولول أ – 7

 لد ٌُدرُن الرالُد الهادي برلدتِه ****** ولد ٌخٌُب أخو الَروحات والُدلجِ 
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 لول الشاعر : – 8

 ٌمتدوَن فً البؤساِء من ؼٌِر ِعلٍَة ****** وٌمتثلوَن األمَر والنهً فً الَخْفض

 لول الشاعر :9- 

 ٌمولوَن إنً أحمُل الَضٌَم عندُهْم ****** أعوذُ بربً أن ٌضاَم نظٌري

ً  ٌوحى(  – 10  لوله تعالى : )وما ٌنطُك عن الهوى إن هو إال وح

 )العبُد حر  اذا التنع , والحُر عبد  إذا طمع(:لال بعض الحكماء  – 11

 لال ابن الرومً : – 12

 ****** َوٌَرهُك الَشُر ممعناً َهَربُهْ لد ٌسبُك الخٌَر طالب  عجل  

 /مثل لما ٌؤتً: 4س

 هات مثالٌن للجمل المفصول بٌنهما لشبه كمال االتصال . – 1

 بٌنهما لكمال االنمطاع .هات مثالٌن للجمل المفصول  – 2

 هات مثالٌن للجمل المفصول بٌنهما لكمال االتصال . – 3

 هات مثالٌن للجمل الموصول بٌنهما التفالهما خبراً . – 4

 هات مثالٌن للجمل الموصول بٌنهما التفالهما انشاًء . – 5

 هات مثالٌن للجمل الموصول بٌنهما الشتراكهما فً الحكم االعرابً . – 6

 

 /ِلَم لم ٌحسن ان نصل فً لولنا )خالد مرٌض وسعٌد كاتب( 5س

 

 لولنا )علً خطٌب وسعٌد شاعر(/ِلَم َحُسَن الوصل فً  6س

 /لثانية المحاضرة ا

 التقديم والتأخير   

و ؼموض , وهو من عبلمات سمو برز المدرة فً اٌصال المعانً واألفكار من دون لبس أهو فن ببلؼً ٌ

 التفكٌر اللؽوي عند العرب .

 :همٌتهُ أ 
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 :الببلؼً فً اآلتً همٌة هذا الفن تبرز أ

مكن فً الفصاحة والتصرؾ فً التراكٌب النحوٌة سمة بارزة فً الكبلم وداللة على الت ٌعدُ  – 1

 واالمسان بمٌاد اللؽة .

 ٌعد باباً كثٌر الفوابد وجم المحاسن . – 2

 وهو كسر ألفك التولع ولرتابة الكبلم. – 3

 ن ٌزاد اللفظ,كونه زٌادة فً المعنى من ؼٌر أ – 4

 

 سبابهأ 

ً لم ٌكن   بل إن اعتماد هذا الفن الببلؼً ألسباب عدة نذكر منها اآلتً : التمدٌم والتؤخٌر امراً اعتباطٌا

السبك ومنه السبك بالزمان واالٌجاد , من مثل لوله تعالى : )إن هللا ٌصطفً من المبلبكة رسبلً ومن  – 1

 فمدم االزواج,فمدم المبلبكة لسبمها بالوجود , ولوله تعالى :)ٌا أٌها النبً لل ألزواجن وبناتن(  ,الناس(

 لكونهن أسبك بالوجود.

عداد , كما فً لوله تعالى :)ال ٌكون من نجوى ثبلثة إال بالذات : وهو ما كان فً ترتٌب األالتمدٌم  – 2

 هو رابعهم وال خمسة إال هو سادسهم(.

 االختصاص : من ذلن لوله تعالى : )إٌان نعبد وإٌان نستعٌن( – 3

لدم العبادة على االستعانة , واالستعانة بالذات االلهٌة , وعبادة ال فمدم ضمٌر الفصل  )إٌان( وذلن لحصر

 سبب فً حصول اإلعانة . اال نه

ً إالمرتبة : ٌعنً أن ٌ – 4 لى شًء ثابت , كموله تعالى :)وعهدنا الى كون التمدٌم بحسب التدرج لٌاسا

 والركع السجود(.إبراهٌم واسماعٌل أن طهرا بٌتً للطابفٌن والعاكفٌن 

ون هم ٌخصنَابفٌن( لمربهم من البٌت ثم تدرج إلى العاكفٌن ؛ألبٌت هللا الحرام , ولد لدم )الطالكبلم على 

لعكوؾ ٌكون ا نَ موضعاً منه والطواؾ بخبلفه , أي أن الطواؾ أعم من االعتكاؾ  فمدمه لعمومه, أو أ

مان لركوع والسجود ال ٌلزا نَ سجود( ؛أللى )الركع الإ جثم تدر,ٌضاً أَ  لعمومهِ فمدمه  فً بٌوت هللا عموماً 

 ن ٌكونا فً البٌت .أ

ن ٌطع هللا والرسول فؤولبن مع التعظٌم : كتمدٌم لفظ الجبللة على الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( فً لوله تعالى :)وم – 5

 نعم هللا علٌهم(ذٌن أال

ومنها  ,رسول وال نبً(الشرؾ كشرؾ الرسالة على النبوة فً لوله تعالى :)وما ارسلنا من لبلَن من   - 6

ومنها شرؾ الحرٌة كموله تعالى )الحر بالحر ,شرؾ الذكورة , كموله تعالى :)ألكم الذكر ولهُ األنثى( 

 والعبد بالعبد(
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ة لذي المربى ثم بى والٌتامى والمساكٌن( , فاألولوٌاالهتمام عند المخاطب , كموله تعالى )ولذي المر – 7

 اطب .الٌتامى ثم المساكٌن لدى المخ

وجنوبهم  ٌوم ٌحمى علٌها فً نار جهنم فتكوى بها جباههم)التنبٌه على السبب : كموله تعالى :  – 8

ا الفمٌر عبسوا , وإذا ضمهم وإٌاه مجلس  بصروً مانعً الصدلة فً الدنٌا كانواإذا أ وذلن ألنَ ؛هورهم( وظ

 هورهم .وتولوا بؤركانهم وولوهُ ظ عنه  ازوروا

بعد كموله تعالى :)ٌا أٌها الناس اعبدوا ربكم الذي خلمكم والذٌن من التنمل :إما من األلرب إلى األ – 9

؛ألنَهم فمدَم ذكر المخاطبٌن على من لبلهم ,لبلكم لعلكم تتمون الذي جعَل لكم االرض فراشاً والسماء بناء( 

فً السموات  األلرب كموله تعالى :)إنَ لى ألرب ممن لبلهم وكذلَن لدم األرض على السماء أو من األبعد إ

 رض .للمإمنٌن..( لدم السماوات على األرض آلٌات واأل

,فبدأ بؤسفل عضو وترلى رجل ٌمشون بها أم لهم أٌِد ٌبطشون بها( الترلً :كموله تعالى :)ألهم أ – 10

 على .إلى األ

 ألنَ  ؛فمدَم الزانٌة على الزانً,.( والزانً فاجلدوا . المهنة , كموله تعالى :)والزانٌةو الحرفة أ – 11

بعض الرجال  نَ ؛ألأما فً لوله تعالى :)والسارق والسارلةُ(  لدم السارق ,منها مهنةً بعض النساء ٌتخذَن 

 ٌتخذون من السرلة مهنة لكسب المال.

عه )وسخرنا مع داوود الجبال ٌسبحَن م :التعجب : كتمدٌم )الجبال( على )الطٌر( فً لوله تعالى – 12

 عجاز ألنها جماد .تسخٌر الجبال أعجب وأدل على المدرة وادخل فً اإل نَ ؛ألوالطٌر( اذ لدم الجبال 

 الترتٌب : كتمدٌم )الصفا( على )المروة( فً لوله تعالى :)إن الصفا والمروة من شعابر هللا ...( – 13

 

 / ثالثةالمحاضرة ال

 القَْصر

المصر لؽة : الحبس والحصر تمول : لصرت الشًء على كذا إذا حبسته علٌه , والحبُس والحصُر بمعنى 

ٌطمثهن انس  واحد , لال تعالى )وعندهم لاصراُت الطرِؾ عٌن( ولال تعالى :)فٌهَن لاصراُت الطرِؾ لم 

 لبلهم وال جان( .

نظراتهَن ؼٌر  لى ازواجهَن فبل تتعدىَن الطرَؾ عهاتان اآلٌتان , وصؾ لنساء الجنة , بؤنهن ٌمصر

 أولبن االزواج .

تخصٌص المبتدأ بالخبر بطرٌك النفً ص شًء بشًء بطرٌك مخصوص , وذلَن كاصطبلحاً : هو تخصٌ

المتاع  نَ الحٌاة الدنٌا بالمتاع , بمعنى أ فمد خصص,)وما الحٌاةُ الدنٌا إال متاعُ الؽرور(  :فً لوله تعالى

 اها .خاص بالدنٌا ال ٌتعد
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فزهٌر  ,ننا خصصنا زهٌراً بالشعر بحٌث ال ٌتجاوزه إلى صفة الكتابة,فإزهٌر شاعر ال كاتب  :ولولنا

 ممصور والشعر ممصور علٌه .

 *طرفا المصر 

 .الممصور : وهو الشًء المخصص – 1

  .الممصور علٌه : وهو الشًء المخصص به – 2

 ال المجتهد .:ال ٌنجح إكمولنا 

النجاح خاص بالمجتهد ال ٌتعداه إلى سواه , فالنجاُح ممصور  بالمجتهد , وعلٌه فإنَ  هنا خصصنا النجاح

 والمجتهد ممصور  علٌه .

 ولولنا : انما الحٌاة جد  وعمل .

الحٌاةَ ولؾ على الجد والعمل فالحٌاة ممصور والجد والعمل  نَ ا الحٌاة بالجَد والعمل , بمعنى أفمد خصصن

 علٌه  ممصور

 رالمص *مواطن 

 ٌمع المصر بٌن:

 )وما محمد  إال رسول  لد خلت من لبلِه الرسُل( :المبتدأ والخبر : كموله تعالى – 1

 نحَو : )ال ٌنجح إال محمد ( الفعل والفاعل  – 2

 )ما شاهد خالد  إال الحدٌمةَ(:نحَو الفاعل والمفعول به  – 3

 ()ما شاهَد الحدٌمةَ إال خالد   :نحو المفعول به والفاعل  – 4

 إال كتاباً( )ما أعطٌُت دمحماً  :المفعولٌن نحو – 5

 إال راكضاً(  وصاحب الحال نحو : )ما جاء دمحمالحال  – 6

)ما ضربُت إال ضرباً( كما ال  :ن نمولالفعل والمصدر المإكد فبل ٌجوز أ مبلحظة : ال ٌمع المصُر بٌن

 )ما سرُت إال والحابط(. :ٌجوز لصر المفعول معه فبل نمول

 

 طرابك المصر 

 داة االستثناء . الممصور علٌه فً هذه الحالة بعد أالنفً واالستثناء : وٌكون  – 1

 كمول ابن المعتز : 
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 بُن هاِلنِ اوما العٌُش إال مدة  سوؾ تنمضً ****** وما الماُل إال هالن  و

 وٌكون الممصور علٌه مإخراً وجوباً. :المصر ب )إنما( – 2

 بن الرلٌات : كمول لٌس 

 الظلماءإنما مصعب شهاًب من هللا ****** تجلَت عن وجهِه 

 ما شولً شاعر  .إنَ  ولولنا :

 العطؾ ب )ال( و )لكن( و )بل( فإذا كان العطُؾ ب)ال( ٌكون الممصور علٌه هو المذكور لبلها . – 3

 كمولنا : شولً شاعر  ال كاتب 

 الفخُر بالعلِم ال بالمال

 ٌكون الممصور علٌه ما بعدهما .فذا كان العطُؾ ب)بل( و)لكن( أما إ

 كمولنا : ما الفخُر بالمال بل بالعلم 

 كمولنا : ما الفخُر بالنسب لكن بالتموى .

  :ولول الشاعر

 لٌَس الٌتٌُم الذ لد مات والُدهُ ****** بل الٌتٌُم ٌتٌُم العلِم واألدبِ 

 لحالة ٌكون الممصور علٌه هو الممدم .تمدٌم ما حمه التؤخٌر , ففً هذه ا – 4

 نحو : )على هللا توكلنا( 

 ولوله تعالى : )إٌان نعبُد وأٌان نستعٌن(

  ولول الؽطمش:

 ى واألخبلُء تذهبرى األرض تبمأ ****** أننً هللا اشكو ال إلى الناسإلى 

 

 قسام القصر بحسب الحقيقة واالضافةأ 

 أوالً : المصُر بحسب الحمٌمة واإلضافة 

لصر حمٌمً : هو ان ٌختص الممصور بالممصور علٌه ال ٌتعداه إلى ؼٌره اصبلً , كموله  ( أ

 ما ٌتذكر أولوا األلباب()إنَ :تعالى 

 . من سابر الناس فً الحمٌمة واالضافةفالتذكر صفة ال تتجاوز أولً األلباب إلى ؼٌرهم 
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والنسبة إلى شًء ص الممصور بالممصور علٌه بحسب اإلضافة ن ٌختلصر إضافً : وهو أ ( ب

نن تمصُد لصر السفر علٌه بالنسبة , فإما خلٌل إال مسافر :, ال لجمٌع ما عداه نحوخر معٌن آ

 بطبلنه .به ال ٌوجد مسافر سواه , إذا الوالع ٌشهد نَشخص ؼٌر كمحمود مثبلً ولٌس لصدن أل

 *تمسٌم المصر باعتبار طرفٌه . 

 : م إضافٌاً إلى نوعٌنأالمصُر حمٌمٌاً أصور علٌه( , سواء ٌنمسم المصر باعتبار طرفٌه )الممصور والمم

: لصر الصفة على الموصوؾ , ومثاله من الحمٌمً : )ال رزاق إال هللا( ومثاله من اإلضافً , نحو – 1

 و )ما شاعر إال المتنبً( .)ال زعٌم إال سعد( أ

 خالُك كل َ شًء( .لصر موصوؾ على صفة , ومثاله من الحمٌمً نحو : )ما هللا إال  – 2

)  ومثاله من اإلضافً لوله تعالى :)وما محمُد إال رسول 

 

 

 

  تقسيم القصر اإلضافي 

 ب حال المخاطب إلى ثالثة أنواع :القصُر اإلضافي بنوعيه على حسينقسم 

 لصر إفراد , إذا اعتمد المخاطب الشركة بٌن شٌبٌن أو أكثر , كموله تعالى : )إنما هللا إله واحد ( – 1

عتمَد انهما ٌشتركان فً صفة لنا : )دمحم الجواد ال علً( لمن ا. ولوهللا ثالُث ثبلثٍة  عتمد أنَ رداً على َمن ا

 .الجود 

كما  الوله تعالى : )وإذا لٌل لهم أمنوُب عكس الحكم الذي تُثبته , نحو لصر للب , إذا اعتمد المخاط – 2

 نَ المنافمٌن ٌعتمدون أ نَ ,ألانهم هم السفهاُء ولكن ال ٌعلمون(  آمن الناُس لالوا أنإمن كما آمَن السفهاُء أال

 المنافمٌن هم السفهاء ولكن ال ٌعلمون ,  المإمنٌن هم السفهاء دونهم , فملب هللا عز وجل اعتمادهم وبٌن أنَ 

 ولول أبً تمام : 

 رماحِ المعة  ****** بٌن الخمٌسٌن ال فً السبعِة الُشهبِ والعلُم فً ُشهِب ال

ذٌن نصحوا المعتصم اهُ عن كونِه فً علم المنجمٌن اللصر العلم على كونِه فً لوة الجٌش والعتاد , ونف إذ

م ٌعبؤ بما النجوم تُنبا بؤَن ٌترٌث وال ٌتعجل , ولكن المعتصم ل ألنَ   ٌمبل على الجهاد فً ذلن الولت ؛بؤال

 نتصر وفتح عمورٌة .لالوا فدخل المعركة وا

بو تمام هذا ب ال فً لوة الرماح والجٌش فنفى أالعلَم فً السبعِة الشه هم اعتمدوا أنَ ألنَ ؛فالمصُر لصر للب

 وأثبت عكسه .
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خر وٌخاطب به اطب ٌتردد فً الحكم بمعنى تخصٌص أمر بؤمر دون آذا كان المخلصر تعٌٌن  : إ – 3

)االرُض متحركة  ال  :له و ثابتة فنمول, فإذا كان متردداً فً كون األرض متحركة أالمتردد بٌن شٌبٌن

 ,رًداعلى من شن فً ذلن.ثابتة(

 

 هو زٌد ام سعد ؟شاكاً فً الناجح ألمن ٌتردد بل سعد(  : )ما زٌد  ناجح  ولولنا 

 ولولنا : )ما زٌد  مسافر  بل نعٌم( لمن ٌتردد فً أمر زٌد أممٌم أم مسافر ؟

 

 

 

 

 

 نموذج تطبٌمً  

 بٌن نوع المصر وطرٌمتهُ فً الشواهد اآلتٌة 

 شمابلهُ فً دهرِه زَهرُ  ن إال روضة  أُنَؾ  ****** ٌا منما الدهر عند - 1

 **** فإن هم ذهبت اخبللهم ذهبوا*وإنما األُمُم االخبلُق ما بمٌت ** – 2

 **** إنما العاُر أن ٌماَل بخٌلُ *********لٌَس عار  بؤن ٌماَل فمٌر ** – 3

 وفً اللٌلِة الظلماِء ٌُفتمَُد البَدرُ  *كرنً لومً إذا جَد جُدُهْم *****سٌذ – 4

 

 الممصور

 

 الممصور علٌه

 

 هٌنوعه باعتبار طرف

 نوعه باعتبار

الحمٌمةواالضا

 فه

 

 طرٌمته
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1 

 

2 

 

3 

 

4 

 الدهر

 

 االمم

 

 العار

 

 افتماد البدر

 روضة انؾ

 

 االخبلق

 

 البخل

 

فً اللٌلة 

 الظلماء

صفةموصوؾ على   

 

 موصوؾ على صفة

 

 موصوؾ على صفة

 

 موصوؾ على صفة

 إضافً

 

 إضافً

 

 إضافً

 

 إضافً

 نفً و استثناء

 

 )انما(

 

 )إنما(

 

ة تمدٌم ما حم

 التؤخٌر

 

 

 

 

 

 

 :تٌةلٌه ونوعه وطرٌمته فً الشواهد اآل/بٌن الممصور والممصور ع 2س

 لوله تعالى :)فإنما علٌَن الببلغُ وعلٌنا الحساب( – 1

 لوله تعالى :)وما توفٌمً إال باهلل علٌه توكلت وإلٌه أنٌب( – 2

ًَ كما هٌَ النفِس حاجةً ****** تمُر بها األَن فً الى هللا اشكو أ - 3  اٌاُم وه

ًَ وإَما إلى ُرشدِ لدنٌا ببلغُ لؽاٌٍة ****** فإما إما اإنَ – 4  لى ؼ

 أولاتهاواهِب مالِه ****** بل من سبلمتها إلى ملٌس التعجُب من  – 5

 عمُر الفتى ذكرهُ ال طوُل مدتِه ****** وموتهُ خزٌهُ ال ٌومهُ الدانً – 6

 وما المرُء إال كالهبلل وضوبه ******ٌوافً تماَم الشهر ثَم ٌؽٌبُ  – 7

8 –  ًَ  ولكن شٌبتنً الولابعُ وما شاب رأسً من سنٌٍن تتابعت ****** عل

 اَ حٌن نبطش لادرٌنضحى علٌها ******ونبطُش لنا الَدنٌا وما أ – 9



16 
 

 رضٌنا لسمةَ الجباِر فٌنا ****** لنا علم  ولؤلعداِء مالُ  – 10

 ما ٌَعُمر مساجد هللا َمن آمن باهلل والٌوم اآلخر()إنَ :لوله تعالى – 11

 للوبهم( مساكٌن والعاملٌن علٌها والمإلفةما الصدلاُت للفمراء وال)إنَ:لوله تعالى  – 12

 ال ٌدرُن المجَد إال سٌد  فطن  ****** ِلما ٌشُك على الساداِت فعالُ  – 13

 ما الدنٌا نضارةُ أٌكٍة ****** إذا اخضَر منها جانب  جَؾ جانِبُ أال إنَ – 14

ًَ الداُر ما اآلمال إال فجابع  ****** علٌها وال اللذات إال مصاببُ   ه

 فإنَن ذاهبُ  وال تكتحل عٌنان فٌها بعبرة ****** على ذاهِب منها

 

 

 

 

 / عرؾ المصر لؽة واصطبلحاً  3س

 جابتَن بالشواهداً إا معززماذكره عتبار طرفٌه إلى نوعٌنسم المصر با/ٌنم 4س

 جابتن بالشواهدٌنمسم المصر بحسب الحمٌمة واإلضافة إلى نوعٌن اذكرهما معززاً إ/  5س

 / اذكر طرابك المصر , معززاً إجابتن بالشواهد  6س

 لسام المصر اإلضافً بحسب حال المخاطب , معززاً إجابتن بالشواهد أ/ اذكر  7س

ً / هات مث 8س  الٌن لمصر صفة على موصوؾ بحٌث ٌكون فً االولى حمٌماً وفً الثانً إضافٌا

ً مالٌن لمصر موصوؾ على صفة بحٌث ٌكون المصر فٌه/ هات مث 9س  ا اضافٌا

ٌث ٌكون المصر ب )بل( و )لكن( و )النفً / هات ثبلثة أمثلة لمصر الموصوؾ على صفة , بح 10س

 واالستثناء(

 تٌة مفٌدة للمصر / اجعل الجمل اآل 11س

 مفسدة الفراغُ  – 1

 داء الزكاة بَركةُ الماِل فً أ – 2

 السبلمةُ فً التؤنً  – 3
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 صدالةُ الجاهِل تعب  – 4

 ٌدوُم السروُر برإٌة اإلخوانِ  – 5

 طوُل التجارب زٌادة  فً العمل  – 6

 

 / رابعةالمحاضرة ال

  اإليجاز      

 لفةً : التمصٌر , تمول : أوجزُت الكبلم أي : لصرته

ً : وهو إٌراُد المعانً الكثٌرة فً الل االلفاظ , مَع الوفاء بالؽرض الممصود , مَع اإلبانة  اصطبلحا

. اذ ٌعد االٌجاز وممبوالً كاَن االٌجاز اخبلالً وحذفاً ردٌباً , فبل ٌعُد الكبلم صحٌحاً واإلٌضاح , فإن لم ٌِؾ 

من ابرز اسالٌب اللؽة العربٌة فمد اتسمت به لؽتنا من دون سابر اللؽات , االمر الذي دفع البلؽاء إلى 

ًَ اإلٌجاز , وكان ٌحٌى بن جعفر ٌمول لكتابه : )إن لدرتم أن تجعلوا كتبكم تولٌعات  المول : إن الببلؼة ه

 فؤفعلوا(  .

 إلى االٌجاز فً موضعه كالحاجِة إلى االطناب فً مكانه( وٌمول ابو هبلل العسكري )فالحاجةُ 

 ع جمٌعها , فالكبلم اذا كثر فٌه الحذؾ فانه ٌإدي الى االبهام .ا ال ٌعنً ان االٌجاز محمود فً المواضهذ

 تؤمل لول الحارث بن حلزة الٌشكري : 

 ٌت جدا* ن النون ما اعط****فانعم بجٍد ال ٌضر *****

 ممن عاش كداِ  ***** ِل العٌشوالنون خٌر  فً ظبل*

فنجد الشاعر لد اخَل فً المعنى المراد ألنه بالػ فً االٌجاز . اذ اراد المول : اذا كان لَن حظ فً الدنٌا 

 ٌُسعدُن وكنت احمك فعش بحظَن , فإن حمالتن ال تضٌرن .

ً مع نمول ان العٌش مع الحظ السعٌد فً ظبلل الحممى خٌر  مماما البٌت الثانً فاراد ال اً نضٌاَش عٌشا

بعمِل ورشِد من دون ان ٌكوَن محظوظاً بما ٌسعده فً دنٌاه ولكن هذا المعنى الذي اراده الشاعر ال تدل 

علٌه عبارات البٌت مهما تكلفنا فً استخراج اللوازم الذهنٌة لكثرة الحذؾ فٌه مع عدم وجود لرابن تدل 

 مراد فهو فً االٌجاز المخل .علٌه , فلوال البٌت الثانً لصعب علٌنا ادران ال

اما المتؤمل فً كتاب هللا عز وجل فٌجد االطناب فً مواضع التوكٌد والحذؾ لؽرض االٌجاز والتكرار 

ومن ٌعمل مثمال ذره شراً ٌره( فهذا الجل االفهام من ذلن لوله تعالى )فمن ٌعمل مثمال ذرةِ خٌراً ٌره 

 حكم لاطع واٌجاز لكثٌر من االمور . 

 وتؤمل لول الوأواء الدمشمً :
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 فؤسبلت لإلإاً من نرجٍس وسمت ****** ورداً وعضت على العناب بالبََردِ 

فتجد الشاعر لد اوجز كثٌراً لكن اٌجازه جمٌل ومحمود , الن المرابن التً اثبتها تشٌر إلى المحذوؾ , 

كما ٌنم عن  داع المعنى بؤٌسر االلفاظلم فً ابعلٌه ٌمكننا المول : ان االٌجاز فً حمٌمته ٌنم عن لدرة المتك

لدرة المتلمً فً فهم واستٌعاب الكبلم الموجز من دون اللجوء إلى المعجم او الحاجة إلى االطالة كً ٌفهم 

 المعنى .

 

 ٌجازاوال : ألسام اإل

 ٌجاز نوعان اإل

 ٌجاز الببلؼةمعانً كثٌرة من ؼٌر حذؾ وٌسمى إ ٌجاز الِمَصِر : وهو تضمٌن العبارات المصٌرةإ – 1

لمد جمعت هذه اآلٌة  ,ؾ وأعرض عن الجاهلٌن()خذ العفَو وأمر بالعر:له تعالى لو ومن أمثلة هذا النوع ,

,ففً العفو والصفح عمن أساء , وفً األمر بالمعروؾ لٌِك جلٌل نطوى تحتها كُل  درم االخبلق , وامكا

 ؼض الطرؾ عن كل المحارم .ورفع اللسان عن الكذب , وترحام , صلة األ

ٌدخل تحتها كل أمِر من( كلمةَ )األ نَ ألمُن( فً هذه اآلٌة اٌجاز لِصر؛ ألولوله تعالى : )أولبن لهُم ا

صناؾ محبوب , فمد التضى بها أال ٌخافوا فمراً , أو موتاً أو جوراً , أو زوال نعمة , أو ؼٌر ذلن من أ

 المكاره .

 خرج منها ماءها ومرعاها( .:)أتعالى لوله 

ً للناس من دَل سبحانه بكلمتٌن على جمٌع ما أفمد  ,ٌجاز لِصرفً اآلٌة إ ً ومتاعا خرجه من االرض لوتا

 العشب , والشجر , والحطب , واللباس , والنار , والماء .

 ولول الشاعر :

 ناِء سبٌلُ لى ُحسِن الثَ ل على النفس ضٌمها ****** فلٌَس إوإن هَو لم ٌحم

مال فمد اشتمل البٌت على حمٌد الصفات من سماحة وشجاعة وتواضع وحلم وصبر واحت ,ٌجاز لصرإ هنا

مور كلها مما تمٌم النفوس لما ٌحصل فً تحملها من المشمة هذه األ نَ مكاره فً سبٌل طلب الحمد . فإ

 والعناء .

 ولوله تعالى : )أال لَهُ الَخْلُك واألْمُر(

مور على وجه معانً كثٌرة , واستوعبت جمٌع األشٌاء واأل ٌة على للة مفرداتها جمعتفترى هذه اآل

فلٌطلبهُ( ولما  ابن عمر )رضً هللا عنهما( لرأها فمال : )َمن بمً لهُ شًء   لمد روَي أنَ  حتى ,الستمصاءا

الكلمات والجمل لذا ٌسمى  المعنى بلفظ للٌل ال على حذؾ بعض على اتساع –هنا  –ٌجاز كان مدار اإل

 )اٌجاز لِصر( .
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 )الضعٌُؾ أمٌُر الَركب( . :ولول رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(

ى الفمٌر ما ال ٌسهل على البلٌػ فالحدٌث آٌة فً الببلؼة والحسن , فمد جمَع من آداب السفر والعطؾ عل

 ن ٌعبر عنه إال بالمول الُمسهب الطوٌل .أ

 ماالً كثٌراً : لمن هذا الماُل ؟ فمال : هلل فً ٌدي .ولٌل ألعرابً ٌسوق  

 ولوله تعالى : )ولكم فً المصاص حٌاة ٌا أولً األلباب( .

 ولول العرب : )المتل انفى للمتل(

 ٌجاز لِصر الذي ال حذؾ فٌه .رة )ولكم فً المصاص حٌاة( هً من أبدع وأتمن إإن عبا

 آلتً :ذلَن لوا بوناً شاسعاً بٌن المولٌن فإذا ما لارنا لوله تعالى بمول العرب لوجدن

وفً ذلن حٌاته ,ه متى لتَل ٌُمتل ٌمتنع عن المتل نَاإلنسان إذا علم أ نَ أراد هللا عز وجل أن ٌبٌن أ – 1

 وحٌاة ؼٌره . 

مطع بالمطع , والجروح إَن كلمةَ )لصاص( كلمة  عامة تشمل المتل بالمتل , والنفس بالنفس , وال – 2

ما ٌكون كذلن إذا كان على نَلٌس كُل لتل ٌكون نافٌاً للمتل .,إما لول العرب فبل لصاص فٌه فأبالجروح , 

 جهة المصاص .

ها تشمل نَ ؾ أمام الحكم الشرعً كذلن فإكلمة )حٌاة( التً جاءت نكرةً لؽرض التعظٌم , والتول نَ إ – 3

رد أو اكثر فً لتل النفس أو فً بعض من تحدثه نفسه بالعدوان على ف عضاء الجسد , ألنَ حٌاة النفس , وأ

ؾ عن ارتكاب الجرٌمة , وبهذا تمل جرابم المتل فٌك ,خوفه من المصاص ٌردعه نَ جسد فإعضاء الأ

 والمطع والجروح 

 لل من عبارة العرب .ٌة أحروؾ العبارة المرآن إنَ  – 4

فعمت كل ما تمابل به الجناٌة , أما عبارة العرب  فمد ذكرت  (العبارة المرآنٌة ذكرت )المصاص – 5

 لم تشر إلى مبدأ العدل فهً لاصرة ونالصة وولم ٌمٌده بؤن ٌكوَن عموبة  المتل فمط 

ما عبارة العرب فذكرت نفً المتل بوت الحٌاة بتمرٌر حكم المصاص , أالعبارة المرآنٌة نصت على ث – 6

. 

 خرى من عٌب التكرار بخبلؾ األ ة خالٌةالعبارة المرآنٌ – 7
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ثانًٌا:إٌجازالحذؾ                                                                                                           

   مع لرٌنة تدل على المحذوؾ.    وهو ما ٌكون بحذؾ كلمة أو أكثر من ذلن,

 نواع الحذؾأ   

 كموله تعالى : )فمال لهم رسول هللا نالة هللا وسمٌاها(  حذؾ الفعل  – 1

 ي : احذروا نالة هللا .أ

 )كبل إذا بلؽت الترالً ولٌل من راق( :حذؾ الفاعل فً لوله تعالى – 2

 ذا بلؽت الروُح الترالً .داللة على حذؾ الفاعل والمراد : إهنا اكتفى بذكر الفعل لل

ا َوَرَد له تعالى )حذؾ المفعول به : من مثل لو – 3 َن النَّاِس َيْسُقوَن َوَوَجَد  َماءَََوَلمَّ َمْدَيَن َوَجَد َعَلْيِه ُأمًَّة مِّ
ٰ ُيْصِدَر الرَِّعاُء ۖ َوأَُبونَ  يْ ِمن ُدوِِنُِم اْمَرَأتَ ْْيِ َتُذوَداِن ۖ قَاَل َما َخْطُبُكَما ۖ قَاَلَتا ََل َنْسِقي َحَّتَّ ََ فسقى هلما  ٌخ َكِبيٌ  

 مَث توىل إىل الظل(

 ؼنامهم , وامرأتٌن تذودان ؼنمهما سمون أأي :ٌ

 لالتا : ال نسمً ؼنمنا , فسما لهما ؼنمهما 

 حذؾ المضاؾ إلٌه  – 4

 )وواعدنا موسى ثبلثٌن لٌلةً واتممناها بعشر(:من مثل لوله تعالى 

 أي : بعشر لٌاٍل 

 فً سبٌل هللا ,أي:)وجاهدوا فً هللا حَك جهاده (:حذؾ االسم المضاؾ من مثل لوله تعالى  – 5

 حذؾ الموصوؾ : – 6

 لوله تعالى : )ومن تاَب وعمَل صالحاً(  مثل من

 أي )وَمْن َعِمَل عمبلً صالحاً(.  
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 حذؾ الصفة : –7

 (من مثل لوله تعالى : )وكاَن وراَءهم ملن ٌؤخذ كل سفٌنٍة ؼصبا

 أي وكان وراءهم ملن  جبار ٌؤخذ كَل سفٌنٍة صالحٍة ؼصبا .

 حذؾ جواب الشرط : – 8

 ذ ولفوا على النار(:)ولو ترى إمن مثل لوله تعالى 

 أي : لرأٌت أمراً عظٌما . 

 حذؾ لو :  – 9

 )وما كاَن معهُ ِمن إله إذاً لذهب كُل إلٍه بما خلك(:من مثل لوله تعالى 

 أي : لو كان معه . 

 :حذؾ جواب لو  – 10

 )ولو أَن لرآناً ُسٌرت به الجباُل أو لََطعْت به األرض أو ُكلََم به الموتى( :من مثل لوله تعالى

 التمدٌر : لكان هذا المرآن . 

 و لحممت ما ترٌد .أو لولنا : لو اجتهدت وعملت باستمرار , التمدٌر : لنجحت أ

 ولول الشاعر :

 َضبِ المَكَمنْت ****** له العوالُب بٌن الُسَمِر و لو ٌَعلم الكفُر كم من أعصر  

 التمدٌر : لو ٌعلم الكفر ألخذ ِحَذَرهُ .

 حذؾ جواب لوال : – 11

 وؾ  رحٌم()ولوال فضُل هللا علٌكم ورحمةُ وإَن هللا رإ:من مثل لوله تعالى 

 اي : ولوال فضل هللا علٌكم ورحمتهُ لعجَل لكم العذاب . 

 :ما( حذؾ جواب )أ – 12

 ذٌن اسودت وجوههم أكفرتم بعد إٌمانكم() فؤما ال:من مثل لوله تعالى

 اي : فؤما الذي اسودت وجوههم فٌمال لهم أكفرتم . 
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 حذؾ جواب ) إذا( : – 13

ذا لٌل لهم اتموا ما بٌن اٌدٌكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تؤتٌهم من آٌٍة من : ) وإمن مثل لوله تعالى

 عنها معرضٌن(آٌات ربهم إال كانوا 

لوله : إال كانوا عنها معرضٌن  أي : وإذا لٌل لهم اتموا أعرضوا وأصروا على تكذٌبهم . والمرٌنة  

. 

 حذؾ )ال( : – 14

 من مثل لوله تعالى : )تاهلل تفتؤ تذكُر ٌوسَؾ(

 أي ال تفتؤ. 

 ولول امرئ المٌس :

 ولو لطعوا رأسً لدٌِن وأوصالً ٌمٌن هللاِ أبرُح لاعَدا ******فملت :                     

 أي : ال أبرُح. 

 حذؾ المسم : – 15

 من مثل لولنا : ألساعدَن الفمراء , أي وهللاِ ألساعدن ..

 

 تطبيقات 

 / هات ثبلثة أمثلة إلٌجاز الِمصر , وبٌن وجه اإلٌجاز فً كِل منها . 1س

المثال االول مفعوالً به والثانً فاعبلً / هات ثبلثة أمثلة إلٌجاز الحذؾ بحٌث ٌكون المحذوؾ فً  2س

 والثالث صفة ,

 / لارن بٌن لوله تعالى )ولكم فً المصاِص حٌاة ٌا أولً االلباب( ولول العرب )المتُل أنفى للمتل( 3س

 / بٌن نوع اإلٌجاز فً الشواهد األتٌة مع تبٌان العلة . 4س 

 (ٌتسع ولع هارون الرشٌد إلى صاحب خراسان : )داِو َجرَحَن ال – 1

 )كما تكونوا ٌإمر علٌكم(:لول ابً جعفر المنصور فً شكوى لوم من عاملهم  – 2

 )واسؤل المرٌة(:لوله تعالى  – 3

 )ٌخافون ربَهم( :لوله تعالى – 4

 لوله تعالى )وإن ٌكذبون فمد َكذبت رسل  من لبلن( – 5
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 أكلت فاكهةً وماءً لولنا :  – 6

 :لول المتنبً  – 7

 أتى الَزماَن بنُوهُ فً شبٌبتِه ****** فسَرُهْم وأتٌناه على الَهَرمِ 

 راً(( : )إَن من البٌان لسحلول الرسول دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص – 8

 األنفُس َوتَلذُ األعٌُن( )وِمنها ما تشتهٌه:لوله تعالى  – 9

 )ولو ترى إذا فًِزعوا فبل فَْوَت( :لوله تعالى – 10

 اسة سعةُ الصدر(لً )كرم هللا وجهه( :  )ألةُ الرٌلول اإلمام ع – 11

 فؤجمعوا أمرُكْم وشركاَءكم() :لوله تعالى – 12

 بً تمام فً المدٌح :لول أ – 13

 دها ****** على ما فٌَن من كرم الطباعِ ولو صورَت نفسن لم تَزِ 

 

 /خامسةالمحاضرة ال

 طناباإل   

 لؽةً : مصدر أطنبت فً كبلمِه إطناباً , إذا بالَػ فٌه وطول ذٌولَهُ إلفادة المعانً .

:زٌادةُ اللفظ على المعنى , أو تؤدٌة المعنى بعبارةٍ زابدةٍ عن متعارؾ أوساط البلؽاء , لؽرض  اصطبلحا

 . تموٌة المعنى وتوكٌده . فإذا لم تكن فً الزٌادة فابدة ٌسمى )تطوٌبلً , أو حشواً(

 :كمول الشاعر

 نً ****** صداعُ الرأِس والًوَصبعاودذكرُت أخً ف

ٌبلً الصداع ال ٌكون إال فً الرأس , فذكُر الرأِس ال فابدة فٌه , لذا ٌسمى هذا النوع من الزٌادة )تطو فإنَ 

 فٌها المعنى . الزٌادة فً الكبلم متعٌنة ال ٌفسدو حشواً( . وإذا كانت أ

ً  :بو هبلل العسكري ٌمول أ التطوٌل بمنزلِة ما ٌبعُد جهبلً بما ٌمرب  نَ ؛ أل )فئلطناُب ببلؼة  والتطوٌل وع

 , واالطناب بمنزلِة سلون طرٌك بعٌد ٌحتوي على زٌادة فابدة( .

  

 طناب ألسام اإل 

 شكال مختلفة , نحَو : إلطناب على أٌؤتً ا
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 اإلٌضاح بعَد االبهام , وٌؤتً ألؼراض : – 1

 .أ ( ٌُرى المعنى فً صورتٌن مختلفتٌن 

المعنى إذا المً على سبٌل اإلجمال واالبهام تشولت نفس السامع  نَ ب ( ٌتمكن فً النفس فضل تمكن , أل

 لى معرفته على سبٌل التفصٌل واإلٌضاح .إ

  .ج ( لتكتمل اللذةُ بالعلم به

 د ( لتفخٌم االمر وتعظٌمه .

اللذٌن أمنوا هل ادلكم على تجارةِ تنجٌكم من عذاب ألٌم , تإمنون باهلل  )ٌا أٌها :مثال ذلن لوله تعالى

 ورسوله وتجاهدون فً سبٌل هللا بؤموالكم وأنفسكم ذلكم خٌر  لكم إن كنتم تعلمون(

)ننجٌكم من عذاب ألٌم( لبمً المتلمً متشولاً باحثاً عن إٌضاح ما :لو اجتزأنا اآلٌة إلى لوله تعالى  –هنا 

ة التً تنجً من العذاب االلٌم . علٌه فمد أبان عنها وأزال ظمؤ المارئ إلى معرفتها فحصلت هذه التجار

 اللذة .

لال هً عصاي أتوكإا علٌها وأهش بها على ؼنمً ولً فٌها ولوله تعالى : )وما تلن بٌمٌنن ٌا موسى 

 رب أخرىمآ

 ٌضاح .كنه أطنب بؽٌة اإلسبلم( بؤن ٌمول : هً عصاي ولن ٌكتفً نبً هللا موسى )علٌه الٌمكن أ

: )ذلن فلو ولفنا عند لوله تعالى ,مر ان دابر هإالء ممطوع مصبحٌن(وله تعالى : )ولضٌنا إلٌه ذلن األول

بلً فض ,زالة االبهامٌة اإلٌضاح وإه بؽعن االمر ؟ لكن الباري عز وجل أبان مر( لتساءل السامع ما ذلناأل

 أخر لومَن وأولهم ممطوع مستؤصل صباح لٌلتهم . أوحى إلى لوط أنَ  هللا  نَ عن تفخٌم األمر , وهو أ

 ذكر الخاص بعد العام : – 2

 ل الخاص وٌإتى به للتنبٌه على فض

 )حافظوا على الصلوات والصبلة الوسطى(  :من مثل لوله تعالى

 لها .وهً صبلة العصر بالذكر لزٌادة فض ولد خص )الصبلة الوسطى(

 هللا عدو  للكافرٌن( . نَ ومٌكال فإعدواً هلل ومبلبكته ورسله وجبرٌل  )من كان :ولوله تعالى

 جبرٌل ومٌكال من المبلبكة . نَ علماً أ

 ذكر العام بعد الخاص : – 3

 فادة العام مع العناٌة بشؤن الخاص  .وٌإتى به إل

 م من الصبلة .ع,والنسن العبادة  والعبادة أكً( صبلتً ونس )إنَ  :لوله تعالىمثل من 
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السر والنجوى  هللا عبلم الؽٌوب( علماً أنَ  هللا ٌعلم سرهم ونجواهم , وأنَ  )ألم ٌعلموا أنَ :لوله تعالى  و

 جزء من علم الؽٌب .

وٌإتى  تلفا ,م مخثم ٌعٌده بعٌنه سواء أكان اللفظ متفك المعنى أ ن ٌؤتً المتكلم بلفظ: وهو أالتكرار  – 4

 الؼراض : 

 سوؾ تعلمون ثم كبل سوؾ تعلمون(  :)أ ( التؤكٌد , من مثل لوله تعالى 

 ب ( زٌادة التنبٌه والترؼٌب بمبول النصح .

ما هذه الحٌاة الدنٌا متاع )ولال الذي آمن ٌا لوم اتبعوِن اهِدكم سبٌل الرشاد ٌا لوم إنَ:من مثل لوله تعالى 

 االخرةَ هً دار المرار( وإنَ 

ًَ تناسً االول أُعٌد ثانٌاً تطرٌةً له وتجدٌدج ( إذا طال الكبل  لعهده . اً م وخش

ربَن من  صلحوا , إنَ ء بجهالٍة ثم تابوا من بعد ذلن وأ)ثم ان ربن َ للذٌن عملوا السو:من مثل لوله تعالى 

 بعدها لؽفور رحٌم( 

 )الحالةُ ما الحالة( .:من مثل لوله تعالى  د ( التعظٌم والتهوٌل ,

 )المارعةُ ما المارعة( .:من مثل لوله تعالى    

 ه ( التعجب : 

 ) إنهُ فَكَر ولَدَر فمُِتَل كٌؾ َلَدَر ثم لُِتَل كٌؾ لَدَر(:من مثل لوله تعالى 

 و ( التعدد المتعلك :

 )فبؤي أالء ربكما تكذبان( كررت لتعلمها بما لبلها . :من مثل لوله تعالى 

 ز ( التلذذ بذكر المكرر :

 ثل لول الشاعر :فً م

 حبذا نجد  على المرِب والبعدِ اسمى هللا نجداً والسبلُم على نجِد ****** وٌ

 ح ( اظهار التحسر :

 من مثل لول الشاعر :

 فٌا لبُر َمْعِن أنت أول حفرةٍ ****** من األرِض ُخطت للسماحِة موضعا 

 ****** ولد كاَن منهُ البَُر والبحُر ُمترعا   هُ وٌا لبُر َمْعِن كٌَؾ وارٌت جود

 المبالؽة : – 5
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 من مثل لول الخنساء : 

 ه علم  فً رأسِه نارُ صخراً لتؤتم الهداةُ بِه ****** كؤنَ نَ وإ

 ضافت النار فً رأسه .لم تمؾ عند تشبٌهه بالجبل , بل أ فهً

 

 التذٌٌل : 6

 وفاضبلً عنه .وهو ان ٌكون اللفظ زابداً على المعنى 

 والتذٌٌل نوعان :

 أ (ال ٌخرج مخرج المثل لعدم استمبلله بإفادة المراد وتولفه على ما لبله . 

 من مثل لول الشاعر :

 لم ٌبِك جوُدن لً شٌباً أإملُهُ ****** تركتنً اصَحُب الُدنٌا ببل أملِ 

 ما لبله .ذ ال ٌفهم الؽرض إال بمعونة ,إفنجد الشطر الثانً ؼٌر مستمل بمعناه 

 .بنفسه  الستمبللهب ( ٌخرج مخرج المثل 

 الباطَل كاَن زهولا( )ولل جاء الحُك وزهك الباطل إنَ :من مثل لوله تعالى 

 )إن الباطَل كاَن زهولا( تذٌٌل وهو مستمل عن السابك , ولذلن ٌخرج مخرج المثل , وٌضرب به . :فمولهِ 

 الُخلَد أفإن مَت فهم الخالدون كل نفٍس ذابمة الموت()وما جعلنا لبشِر من لبلَن  :ومنه لوله تعالى

 وٌضرب به المثل .مستمل فموله : )كل نفس ذابمة الموت( 

 حتراس التكمٌل : وهو اإل – 7

  :من مثله لول ابن المعتز

 ٌٍد سراع  وأرجلُ سٌاطنا ****** فطارت بها أ –ظالمٌن –صببنا علٌها 

فرَس ابن المعتز كانت بلٌدة تستحك الضرب ,  نَ )ظالمٌن( لتوهم السامع أنهُ كلمة سمطنا مأننا لو أنجد 

 وهذا خبلؾ الممصود فتسمى هذه الزٌادة )احتراساً( .

 على الكافرٌن( أذلٍة على المإمنٌن أعزةٍ  )فسوؾ ٌؤتً هللا بموِم ٌحبهم وٌُحبونهُ :ولوله تعالى 

على  ذلتهم لضعفهم , فلما لال : )أعزةٍ ه لو التصر على وصفهم بالذلة على المإمنٌن لتوهَم أَن نَفتبلحظ أ

 ها منهم تواضع لهم .نَعلم أالكافرٌن( 
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 االعتراض : - 8

 ٌإتى االعتراض ألؼراض :

 ولهم ما ٌشتهون( –سبحانه  –) وٌجعلون هلل البنات :من مثل لوله تعالى  أ ( التنزٌه ,

 ضمنت تنزٌهاً هلل تعالى عن البنات . ؾ)سبحانه( ت

 )فبل اُلسم بموالع النجوم وانهُ لمسم  لو تعلمون عظٌم( :من مثل لوله تعالى ب ( التعظٌم ,

 

 طبيقاتالت

 طناب لؽةً واصطبلحاً ؟/ ما اإل 1س

ثم بٌن الفابدة التً  ,خرٌن بذكر العام بعد الخاص/ هات مثالٌن لئلطناب بذكر الخاص بعد العام , وآ 2س

 تضمنها الكبلم من هذه الزٌادة 

 / هات مثالٌن لبلعتراض ثم بٌن فابدتهُ فً المثالٌن . 3س

 للتذٌٌل الذي لم ٌجِر مجرى المثل .وآخرٌن / هات مثالٌن للتذٌٌل الجاري مجرى المثل  4س

 حتراس  ./ هات مثالٌن لبل 5س

 ذلن  / هات مثالٌن للتكرار ثم بٌن الؽرض من  6س

 تٌة :/ بٌن مواطن اإلحتراس وسبب اإلتٌان به فً الشواهد اآل 7س

 شارُب الخمر -حاشا وصفه -وٌهتُز للجدوى إذا ما مدحتَهُ ****** كما اهتزَ (   1

 َزْمَزمُ  –ُر هللا أستؽف –*** ولو أنَه *****ماٍء سوى النٌَل ُؼلةً *** وما بً(   2

 أننً ********* أؼشى الوؼى وأعؾ عند المْؽنمِ (  ٌُخبرِن َمْن َشهَد الولٌعة  3

 (  حلٌم  إذا ما الِحلُم َزٌن أهلَهُ ********** مع الِحْلم فً عٌنً الَرجاِل مهٌبُ  4

 / بٌن مواطن االعتراض وفابدته فً الشواهد األتٌة 8س

 أَربِ  فما لً فً العٌش منْ  –*** تَم ****إن تَم ذا الهجُر ٌا ظلوُم وال ***(   1

ٌْحَ  -ذانَ  وأنَى-(  إذا َحمَد الكرٌُم صباَح ٌوِم ******************  2  ُد مساَءهُ ملم 

 جلٌلُ  -لو َعِلمَت  –(  تموُل أراهُ بعَد ُعروةَ الهٌاً ************ وذلن ُرْزء   3

 جمٌلُ  -ٌا أمٌُم  –فبل تحسبً أنً تناسٌُت َعْهَدهُ ************* ولكَن صبري 
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 ِعلُم المِر ٌنفعُهُ ****************** أْن سوؾ ٌؤتً كُل ما لُِدراف –(  واعلم  4

 /بٌن مواطن التذٌٌل ونوعه فً الشواهد االتٌة  9س

 (  هل ابنَُن إال ِمْن ُسبللِة آَدٍم ************** َككَل على حوض المنٌَِة َمْوِردُ  1 

 وأحداُث الَزماِن تنوبُ (  تَبََدَل داراً ؼٌَر داري وجٌرةً ************* سواي  2

 (  فإن أُن ممتوالً فكن أنت لاتلً ******** فبعُض مناٌا الموِم أكرُم من بعِض  3

 :طناب فً الشواهد االتٌة ن نوع اإل/ بٌ 10س

هل المرى أن ٌؤتٌهم بؤسنا نا بٌاتاً وهم نابمون , أو أمن أ)أفؤمن اهل المرى أن ٌؤتٌهم بؤسُ  :لوله تعالى – 1

 عبون , أفؤمنوا مكَر هللا فبل ٌؤمن مكر هللا إال الموم الخاسرون(ضحى وهم ٌل

 **** رأوَن تعلَموا منن الِمطاال******وأنت منهم ***** –لو اَن الباخلٌَن  – 2

 )أمدكم بما تعلمون أمدكم بؤنعاٍم وبنٌن( :لوله تعالى – 3

 إلى معدِن العَز المإمِل والنَدى ********* هناَن هنان الفضُل والخلُك الجزلُ  – 4                

 عن الفحشاء والمنكر والبؽً( حسان وإٌتاء ذي المربى وٌنهىواإل هللا ٌؤمُر بالعدلِ  )إنَ  :لوله تعالى – 5

ً  أوالَسعً فً الرزِق واال – 6                 ًَ المرِء ٌَصَرُعهُ رزاُق لد لُِسمْت ***** بَْؽ  ال إَن بَْؽ

 لعظٌمُ ********** ونؤي حبٌٍب ؟ إَن ذا أسجناً ولٌداً واشتٌالا وؼربةً ***** – 7

 وإَن امرأً دامت مواثٌُك عهدِه ******* على مثِل هذا إنهُ لكرٌمُ 

 آدم هل أدلَن على شجرة الخلد()فوسوس إلٌه الشٌطاُن لاَل ٌا  :عالىلوله ت – 8

 )ولتكن منكم أمة  ٌدعون إلى الخٌر وٌؤمرون بالمعروؾ وٌنهون عن المنكر :لوله تعالى – 9

 )وما أبرئ نفسً إَن النفس ألمارة  بالسوء(:لوله تعالى  – 10

 نً رأٌت أحد عشَر كوكباً والشمَس والمََمَر رأٌتهم لً ساجدٌن(:)ٌا أبِت إلوله تعالى  – 11

 ةُ والروح فٌها()تنزُل المبلبك :لوله تعالى – 12

 فإَن مَع العُسِر ٌسرا إَن َمَع العُسِر ٌسرا():لوله تعالى  – 13

 )فسوَؾ ٌؤتً هللا بموم ٌحبهم وٌحبونهُ أِذلٍة على المإمنٌَن أعزةٍ على الكافرٌن(:لوله تعالى  – 14

 فإن تَفُِك االناَم وأنَت منهم ******* فإَن الِمسَن بعُض َدِم الؽزالِ  – 15

ًَ مإمناً وللمإمنٌن والمإمنات( :لوله تعالى – 16  )رِب اؼفر لً ولوالدَي وِلمْن َدَخَل بٌت
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 / سادسةالمحاضرة ال

 

 المساواة  

مٌم أو و تتؼٌره , وال زابداً علٌه بتكرار أ ن ٌكون اللفظ بممدار اصل الكبلم ال نالصاً عنه بحذؾ اوأ      

 المعانً ال ٌزٌد بعضها على بعض . لفاظ بمدراعتراض . بمعنى أن تكون المعانً بمدر األلفاظ , واأل

 مثلة هذا الفن الببلؼً  ومن أ

 وما تمدموا ألنفسكم من خٌر تجدوهُ عنَد هللا() :لوله تعالى

 )وال ٌحٌُك المكُر السًُء إال بؤهله( :لوله تعالى

 )حور  ممصورات  فً الخٌام( :لوله تعالى

 حسان(: )هل جزاء اإلحسان إال اإللوله تعالى

 )َمْن َكفََر فعلٌه كفُرهُ(:لوله تعالى 

 :ولول طرفة 

 ستبدي لَن االٌام  ما ُكنَت جاهبلً *********وٌؤتٌَن باألخبار من لم تزَودِ                   

 تطبٌمات 

 / عرؾ المساواة1س

 /هات ثبلث آٌات لرانٌه تتضمن اسلوب المساواة 2س

 

 دعابً بالتوفٌك


