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 فصل الرابعال

 تهاعرض البيانات وتحليلها ومناقش

 شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" البن زيدونالمحسنات اللفظية في 
 )دراسة بالغية(

، فررضن  الباثثنا يف عن  عررفنا انسننات الية  نالقد عرفنا يف الباب الثالث السابق 
بننندمن عننن   "أضننننل العننننا   ىننناا البننناب العني نننا عننن  انسننننات الية  نننا ادل  ننن  ة يف  نننرر

العني ا يف ىاا الباب عيل ثسب عا تسعط ع الباثثنا عن   وأالبنث تدان نا" الب  زمدون. و 
 ا أخرى س ى عا جتدىا الباثثا. ك ف مك  ليقار ني أن جيدوا أن اعث ث فهمها. لاال

 أ. المبحث األول

  بندمن عن   رر "أضنل العنا انسنات الية  ا يف يف ىاا الةصا ت  د أ كا 
 عا مي : تدان نا" الب  زمدون

 الجناس .1
 أنواع الجناس اللفظ الجناس البيت الرقم

 )عضارع( اجلناس غري العام َثنْيٌ  َثانَ  ٕ 1
 (اإل عقاق)اجلناس  َصبََّنَنا ُصْبحُ  ٕ 2
َنا مَنبنَْيل ٖ 3  اجلناس )اإل عقاق( مُنْبِي نْ
 ناقص(اجلناس غري العام )ال ُعْعَب  نُنْرِعبْ  ٛ 4
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َنا َصافٍ  ٘ٔ 5  اجلناس غري العام )الناقص( َتَصاِف نْ
 اجلناس )اإل عقاق( نَّأيُ  نَْأيَ  ٛٔ 6
َنا َعنّ  ٕٔ 7  اجلناس غري العام )الناقص( مُنَرننّْ نْ
 )انرف( اجلناس غري العام ِإنَشاءَ  أَْنَشَأهُ  ٕٗ 8
َنا َكافٍ  ٜٕ 9  اجلناس غري العام )الناقص( َتَكاِف نْ

 اجلناس غري العام )الناقص( نُنْرَمل نَِرْ ًما ٕٖ 11
 اجلناس )اإل عقاق( تَنْيُقْ نَا نَيقاُكمْ  ٖٚ 11
 اجلناس )اإل عقاق( الننَُّهل هن ْ  ٜٖ 12
 اجلناس غري العام )عضارع( ِ مْنَنا َ ان ٙٗ 13
َها ٔ٘ 14 َها ُُنِْة نْ  اجلناس )اإل عقاق( فَنَعْخِة نْ

 

 السجع .2
 أنواع السجع لسجعاللفظ ا البيت الرقم
َنا َتَدانِ َنا ٔ 1  السجع ادلع ازي جَتَاِف نْ
َنا َصبََّنَنا ٕ 2  السجع ادلطرف نَاِع نْ
َنا ُمْضِنُكَنا ٗ 3  السجع ادلطرف مُنْبِك نْ
 دلرصعالسجع ا ع ص ال عرق  ا أْمِدمْنَنا أَنْنُةِسَنا ٙ ٗ
َنا تَنَةرّْقُنَنا ٚ 5 دلرصعالسجع ا مر ل خيشل َتنَِق نْ  
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َنا َ َ اِِنَُنا ٕٔ 6 دلرصعالسجع ا  ة  ابعي  عآِق نْ  

َنا َضَما ِرُنَا ٖٔ 7  السجع ادلطرف تََأسّْ نْ
َنا تَأَلُِّةَنا ٘ٔ 8  السجع ادلطرف َتَصاِف نْ
َنا مُنَغ نّْرُنَا ٛٔ 9  السجع ادلطرف اِنبنّْ نْ

َنا َتاكُّرُنَا ٕٔ 11  السجع ادلطرف مُنَرننّْ نْ
َناُُيْ ِ  َتَِ َّعَنَنا ٕٕ 11  السجع ادلطرف  نْ
 السجع ادلطرف َنْسرِمْنَنا َلَ اِث ََنا ٖٓ 12
َنا ثَالِثُنَنا ٖٙ 13  السجع ادلطرف َواِ  نْ
َنا َمْكُعُمَنا ٖٛ 14  السجع ادلطرف مُنْةِش نْ
َنا مشا ِِيَنا ٘ٗ 15  السجع ادلطرف تُنْيِه نْ
َنا َُيِْبُسَنا ٚٗ 16  السجع ادلطرف مَنْثِن نْ

 

 اإلقتباس .3
 المقتبس من جملة المقتبس البيت الرقم
 القرآن الكرمي َ نَُّا اخلُْيدِ  ٕ٘ 1
 القرآن الكرمي الَكْ ثَرِ  ٕ٘ 2
 القرآن الكرمي َزقّنْ ًعا ٕ٘ 3
َنا ٕ٘ 4  القرآن الكرمي َوِغْسِي نْ
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 ب. المبحث الثاني

 نرر "أضننل العننا   بندمن عن  انسنات الية  نا يف يف ىاا الةصا ت  د أن اع 
 :ن نا" الب  زمدونتدا

انسنننات أننن اع عنن  األول فسعشننرا الباثثننا  يف ادلبنننثوبرنند أن ثيينن  الباثثننا 
أيت  ننرثها عنن  وسنن  . ننرر "أضنننل العنننا   بنندمن عنن  تنندان نا" البنن  زمنندونالية  ننا يف 

بنننن  زمنننندون يف  ننننرر "أضنننننل العنننننا   بنننندمن عنننن  تنننندان نا" الأننننن اع انسنننننات الية  ننننا يف 
 مي : عاالسط ر العال ا 

 الجناس .1
يف  اجلنناسوىن   ،انسننات الية  نا أربرا عشر لة ا عن  نن ع و دت الباثثا

  عا مي :ا وس أيت الب ان تةص ي ّ  . رر "أضنل العنا   بدمن ع  تدان نا" الب  زمدون
 :ما يلي شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"من  األول البيان -

  فَنَقامَ ِبنَا ِلْيَننْيِ نَاِع نْنَا َثنْيٌ نِي صَبَّنَنَا # صُبْحُ البَ  ثَانَ أالّ ! وَقَْد 

عننن  أنننن اع انسننننات  اىننناه الكيمنننات و ننندت ن عنننالباثثنننا نثننن  ت أنبرننند 
" واليةنن  "  الية  ننا وىنن  اجلننناس، والينن ن عنن  اجلننناس ور  يف اليةنن  " َثننانَ 

األول أو  َثننْيٌ ". وانا الية نان ععقاربننان يف اليةن  و عيةنان يف ادلرنن. ف نندل
"  اء "، والثاين أو الية  " َثننْيٌ " مبرنن " اذلننك ". " مبرن  الية  " َثانَ 

وىاا اجلناس مسمل غنري العنام )ادلضنارع(، ألننو عنا اتةنق عينل كيمعنني يف نن ع 
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وانننا ثنننرف ) ا ( و ) ي (. ولكنهمنننا حلنننروف إال ثرفنننا واثننندا عننن  ب نهمنننا ا
 .يف ادلرن ععقاربان يف الية  و عيةان

 :ما يليشعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" الثاني من  البيان -
 # َثنْيٌ فَنَقامَ ِبنَا ِلْيَننْيِ نَاِع نْنَا صَبَّنَنَاالبنَِي  صُبْحُ أالّ ! وَقَْد ثَاَن 

اا عن  نن ع اجلنناس اإل نعقاق . ألن كي همنا  َصبََّنَنا ""و  " " ُصْبحُ  انوالية 
" وقن  صنبح   ندل األول عينل عرنن "فصنبح. عشعق ع  كيمنا واثندة، وىن  

يف  أن بالنسنبا  ن كما ى " َسَقاُه َصبُنْ ًثا ". وعع ذلك كناا ععقارباوالثاين 
 ليجناس ادلاك ر.

 :ما يليشعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" الثالث من  البيان -
 منُبِْي نْنَاوَ  منَبنَْيلالدَّْىرُ الَ عَْ  عُبِْيغُ اْلمُْيِبِس نْنَا ِبانِْعزَاِثِهمُ # ثُزْناً عَعَ 

َنا " اا ع  نن ع اجلنناس اإل نعقاق . ألن كي همنا  والية ان " مَنبنَْيل " و " مُنْبِي نْ
مبيننننل. ف نننندل األول عيننننل عرننننن "  -عشننننعق عنننن  كيمننننا واثنننندة، وىنننن  أبيننننل 

اععنان أو فعنو " والثاين " أَْعطَانَا اإلْبِعَنء ". وعع ذلك كناا ععقاربان كما 
 يف  أن بالنسبا ليجناس ادلاك ر.  ى

 :ما يليشعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" الرابع من  البيان -

 َأعَاِ منْنَا اْلرُْعبَ َأعَاِ مَُكمْ # َىاْ نَاَل َث ِّا عَ   ننُرِْعبْ لَْ َ  ِ رِْري وَََلْ  مَا

انسننننات  اعننن  أن اعننن اىننناه الكيمنننات و ننندت ن عننن الباثثنننا نثننن تأن برننند 
" واليةننن  "  لية  ننا وىنن  اجلنننناس، والينن ن عننن  اجلننناس ور  يف اليةننن  " نُنْرعِننبْ ا
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". واننا الية ننان ععقاربننان يف اليةنن  و عيةننان يف ادلرننن. ف نندل األول أو  ُعْعننَب 
".  الرضنل" مبرنن "  ُعْعنَب "، والثناين أو اليةن  "  َذمّّ " مبرن "   الية  " نُنْرِعبْ 

ألنننو عنا اتةننق عينل كيمعننني يف عنند  (، )الننناقص وىناا اجلننناس مسنمل غننري العنام
ب ( والثنناين ثنثننا أثننرف ) -ت-ع-احلننروف، مرننو األول أربرننا أثننرف ) ن

 ب (، ولكنهما ععقاربان يف الية  و عيةان يف ادلرن.-ت-ع

 :ما يليشعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" من  خامسالبيان ال -

 تَصَاِف نْنَاِعْ   صَاٍف تَأَلُِّةنَا # وَعَرْبَعُ اليَّْهِ  إْذ  َاِنُب الرَْ ِش طَْيٌق ِعْ  

عنننن  أننننن اع انسنننننات  اىنننناه الكيمننننات و نننندت ن عننننالباثثننننا نثنننن  تأن برنننند 
الية  ننا وىنن  اجلننناس، والينن ن عنن  اجلننناس ور  يف اليةنن  " َصنناٍف " واليةنن  " 

َنا ". واا الية ان ععقاربان يف الية  و عيةان يف ادلرن . ف دل األول أو َتَصاِف نْ
َنا "  اليةننن  " َصننناٍف " مبرنننن " ن  نننن  أو را ِنننق "، والثننناين أو اليةننن  " َتَصنننناِف نْ
مبرن " مطّهرنا ". وىاا اجلناس مسمل غري العام )الناقص(، ألنو عنا اتةنق عينل  

ف ( والثنناين  -ا  -ثننا أثننرف )  كيمعننني يف عنند  احلننروف، مرننو األول ثن
(، ولكنهمننا ععقاربننان يف اليةنن   ا -ن-ي-ف -ا  - -أثننرف ) ت سننبرا

 و عيةان يف ادلرن.

 :ما يليشعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" البيان السادس من  -

 اِنبنّْ نْنَا! النَّأيُ عَنَّا منُغَ نّْرُنَا # أن طَالَمَا غَ نّرَ  نَْأمَُكمْ اَل ََتْسَبُ ا 
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ناس اإل نعقاق . ألن كي همنا اا ع  ن ع اجل" النَّْأُي ".  و" نَْأَي " والية ان 
 " بر ند "نأمنا. ف ندل األول عينل عرنن  -عشعق ع  كيما واثدة، وىن  ننأى 

يف  أن بالنسبا ليجناس  ". وعع ذلك كناا ععقاربان كما ى بُِرٌد والثاين " 
 ادلاك ر.

 :ما يليشعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" البيان السابع من  -

رُهُ أَْعسَل  عَنّ : َىاْ وَاْسَأْل ىُنَاِلكَ  رُنَا # إلًةا، تَاَكُّ  ؟منُرَننّْ نْنَاتَاكُّ

عننن  أنننن اع انسننننات  اىننناه الكيمنننات و ننندت ن عننن الباثثنننا نثننن تأن برننند 
" واليةننن  " َعنننّن الية  نننا وىننن  اجلنننناس، واليننن ن عننن  اجلنننناس ور  يف اليةننن  " 

َنا ادلرنن. ف ندل األول أو  ". واا الية ان ععقاربان يف الية  و عيةان يف مُنَرننّْ نْ
نَنا" مبرن " إىعمام "، والثاين أو الية  " َعّن الية  "  نَنا  مُنَرننّْ نْ " مبرنن " ِإْععَنننَّ نْ

". وىنناا اجلننناس مسننمل غننري العننام )الننناقص(، ألنننو عننا اتةننق عيننل كيمعننني يف 
أثنرف )  ( والثناين سنبرا ن-ن-عد  احلروف، مرو األول ثنثا أثرف ) ع

 ان يف الية  و عيةان يف ادلرن.(، ولكنهما ععقارب ا -ن-ي-ن-ن-ع-ي

 :ما يليشعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" من  ثامنالبيان ال -

 ال َرَى ِط نْنَا إنَشاءَ # ِعْسًكا وَقَّدَر   أَنَْشَأهُ رَِبْ ُب عُْيٍك َكَأنَّ اهلل 

سنننننات عنننن  أننننن اع انتنثنننن  الباثثننننا ىنننناه الكيمننننات و نننندت ن عننننا أن برنننند 
الية  نا وىنن  اجلننناس، والينن ن عنن  اجلننناس ور  يف اليةنن  " " أَْنَشننَأُه " واليةنن  " 
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إنَشنناَء ". واننا الية ننان ععقاربننان يف اليةنن  و عيةننان يف ادلرننن. ف نندل األول أو 
الية  " أَْنَشَأُه " مبرن " ِإبْنَعَكَر "، والثناين أو اليةن  " إنَشناَء " مبرنن " الكعابنا 

وىاا اجلناس مسمل غري العام )انرف(، ألنو عا اتةق عيل كيمعنني يف  احلُرَّة ".
 ننكا احلننروف، مرننو األول ) أَ ( والثنناين ) ِإ (، ولكنهمننا ععقاربننان يف اليةنن  

 و عيةان يف ادلرن.

 :ما يليشعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" من  تاسعالبيان ال -

 تََكاِف نْنَاِعْ   َكاٍف رَفًا # ويف اْلمَ َ ِّة  عَا ضَرّ َأْن ََلْ نَُكْ  أكةاءهُ  َ 

عنننن  أننننن اع انسنننننات تنثنننن  الباثثننننا ىنننناه الكيمننننات و نننندت ن عننننا أن برنننند 
" واليةننن  "  َكنننافٍ الية  نننا وىننن  اجلنننناس، واليننن ن عننن  اجلنننناس ور  يف اليةننن  "  

َنا أو  ". واا الية ان ععقاربان يف الية  و عيةان يف ادلرنن. ف ندل األول َتَكاِف نْ
نَننا" مبرننن " َوفِننَرة "، والثنناين أو اليةنن  "  َكننافٍ اليةن  "   " مبرننن " َثْسننبُنا  َتَكاِف نْ

". وىنناا اجلننناس مسننمل غنننري العننام )الننناقص(، ألنننو عنننا اتةننق عيننل كيمعنننني يف 
ف ( والثناين سنبرا أثنرف  -ا  -عد  احلروف، مرنو األول ثنثنا أثنرف ) ك

اربنننننان يف اليةننننن  و عيةنننننان يف ا (، ولكنهمنننننا ععق -ن-ي-ف -ا  -ك-) ت
 ادلرن.

 :ما يليشعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" من  البيان العاشر -

 سجَبنَا ذَميَو ث نْنَا ننُرَْملَخطَرْنَا ِعْ  َغضَارَِتِو # يفْ وَْ ِ   نَِر ْمًاوَمَا 
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عنننن  أننننن اع انسنننننات تنثنننن  الباثثننننا ىنننناه الكيمننننات و نننندت ن عننننا أن برنننند 
" واليةننن  " نَِرْ ًمنننا   اجلنننناس، واليننن ن عننن  اجلنننناس ور  يف اليةننن  " الية  نننا وىننن

". واننا الية ننان ععقاربننان يف اليةن  و عيةننان يف ادلرننن. ف نندل األول أو نُنْرَمنل 
" مبرننن " أعطننل نُنْرَمننل " مبرننن " نرمننا "، والثنناين أو اليةنن  " نَِرْ ًمننا اليةنن  " 

لناقص(، ألنو عنا اتةنق عينل كيمعنني النرما ". وىاا اجلناس مسمل غري العام )ا
ا ( والثناين ثنثنا  -م-ي-ع-يف عد  احلروف، مرو األول مخسنا أثنرف ) ن

 م (، ولكنهما ععقاربان يف الية  و عيةان يف ادلرن.-ع-أثرف ) ن

 ما يلي: شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"من  دى عشراحال البيان -

 نَاتنَْيُق ْ ُكمْ وَ نَيقا قاءُ ِبُكمْ # يفْ عَ ْقِ  احلَشِر إن كان قد عّز يفْ الّدن ا اليّ 

" اننا عنن  ننن ع اجلننناس اإل ننعقاق . ألن كي همنننا تَنْيُقننْ  " و " نَنْيَقننا والية ننان " 
ف ندل األول عينل عرنن " مُنرَافِنُق " ميقنل.  -لقن عشعق ع  كيما واثندة، وىن  

ىنننن  يف  ننننأن بالنسننننبا  والثنننناين " ِإْ َعَمننننَع ". وعننننع ذلننننك كناننننا ععقاربننننان كمننننا
 ليجناس ادلاك ر.

 ما يلي:أضحى التنائي بديال من تدانينا" شعر "من  إثنا عشر البيان -

 وَترَْكنَا الصربَ نَاِس نْنَا الننَُّهل# عَنْوُ  هن ْ ال َغرَْو يفْ أن ذكرنا احلزَْن َثنْيَ 

ن كي همننا " انا عنن  نن ع اجلننناس اإل نعقاق . ألالننَُّهننل " و " هننْ  والية نان " 
عشعق ع  كيما واثندة، وىن  هننل. ف ندل األول عينل عرنن " عننع " والثناين " 
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". وعننننع ذلننننك كناننننا ععقاربننننان كمننننا ىنننن  يف  ننننأن بالنسننننبا ليجننننناس  الرقننننا
 ادلاك ر.

 ما يلي:أضحى التنائي بديال من تدانينا" شعر "من عشر  ثالثال البيان -

 ِ منْنَاإْنصافًا َكمَا   َانرُّ عَْ   ُوع  عيل الرهِد عا  ُعنا ُُماِف اً # فاحلُ 

عنننن  أننننن اع انسنننننات تنثنننن  الباثثننننا ىنننناه الكيمننننات و نننندت ن عننننا أن برنننند 
 ِ مْننَنا" واليةن  "  َ انالية  ا وى  اجلناس، والين ن عن  اجلنناس ور  يف اليةن  " 

". واننا الية ننان ععقاربننان يف اليةنن  و عيةننان يف ادلرننن. ف نندل األول أو اليةنن  
" مبرن "  من  ع ينا ". وىناا  ِ مْنَنا" مبرن " ُعِطْ ٌع "، والثاين أو الية  "  َ ان" 

اجلناس مسمل غري العام )ادلضارع(، ألنو عا اتةق عيل كيمعني يف ن ع احلنروف 
إال ثرفننا واثنندا عنن  ب نهمننا واننا ثننرف ) ا ( و ) ي (. ولكنهمننا ععقاربننان يف 

 الية  و عيةان يف ادلرن.

 ما يلي:أضحى التنائي بديال من تدانينا" شعر "من  رعش بعار ال البيان -

 فنَعَْخِة ْنهَا ُُنِْة ْنهَاعَيَْ ِك عنّا سنمُ اهلِل عا بَِق َْ  # صَبَابَاٌ ِبِك 

" انا عنن  نن ع اجلننناس اإل نعقاق . ألن كي همننا الننَُّهننل " و " هننْ  والية نان " 
ل عرنن " كنعم " خيةنل. ف ندل األول عين -عشعق ع  كيما واثدة، وىن  خةنل

والثنننناين " خةننننل ". وعننننع ذلننننك كناننننا ععقاربننننان كمننننا ىنننن  يف  ننننأن بالنسننننبا 
 ليجناس ادلاك ر.
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  وضر  َتي ا ب انعها كالك جبدوال ف ما مي :الةهم ولعسه ا 

 جدوال تحليل الجناس
 السباب نوع الجناس 2معنى  1معنى  2الكلمة  1الكلمة  العبارة النمرة

1 
 

 

أالّ ! َوقَننننننننننننننننننننْد 
ُصنننننننْبُح  نَ َثنننننننا

البَننننِي َصنننبََّنَنا 
فَنَقاَم  َثنْيٌ # 

بِنَننننننننننا لِْيَننننننننننننْيِ 
َنا  نَاِع نْ

اجلننناس غننري  اذلنك  اء َثنْيٌ  َثانَ 
العنننننننننننننننننننننننننننننننننننننام 

 )عضارع(

ععشننننننا ان يف ألهنننننننا 
 عيةنننننان يف و  النطنننننق

عنننننن  األعنننننن ر واثنننننند 
نننننننننننننننننننننننن ع )ربرنننننننننننننننننننننننا أ

( وخيعيةنننننان احلنننننروف
 يف ادلرن.

أالّ ! َوقَننننننننننننننننننننْد  2
 ُصنننننننْبحُ َثننننننناَن 
 َنَناَصنننبَّ البَننننِي 

# َثنْيٌ فَنَقاَم 
بِنَننننننننننا لِْيَننننننننننننْيِ 

َنا  نَاِع نْ

وق   َصبََّنَنا ُصْبحُ 
 صبح

سقاه 
 َصُب ًثا

اجلننننننننننننننننننننننننناس 
 )اإل عقاق(

إ نننننننننعق عننننننننن    األهنننننننننن
 .ةكيما واثد

3 
 
 

َعنننننننننننننْ  ُعْبيِنننننننننننننُغ 
َنا  اْلُمْيِبِسننننننننننننننننننننن نْ
بِنناْنِعزَاِثِهُم # 

َيل اععنان  َنامُنْبِي نْ  مَنبنْ
 أو فعنا

أعطانا 
 اإلبعنء

اجلننننننننننننننننننننننننناس 
 )اإل عقاق(

ألهننننننننننا إ نننننننننعق عننننننننن   
 ة.كيما واثد
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ُثْزنننننننننننننناً َعنننننننننننننَع  
النننننننننننننننننننننننندَّْىُر الَ 

َيل َناوَ  مَنبنْ  مُنْبِي نْ
4 

 
 
 
 

مَننننننننننننننننا لَْ ننننننننننننننننَ  
ِ نننننننننننننننننننْررِي وَلَْ 
 نُنْرعِننننننننننننننننننننننننننننننننننننبْ 

أََعنننننناِ َمُكْم # 
َىْا نَاَل َث ِّنا 

 اْلُرْعننننننننننَب َعنننننننننن  
 أََعاِ مْنَنا

اجلننناس غننري  الرضل ذمّّ  اْلُرْعَب  نُنْرِعبْ 
العنننننننننننننننننننننننننننننننننننننام 

  )الناقص(

يف ألهنننننننا ععشننننننا ان 
النطنننننق و عيةنننننان يف 
واثنننننند عنننننن  األعنننننن ر 
أربرنننننننننننننننننننننا )عننننننننننننننننننننند  
احلننرووف( وخيعيةنننان 

 يف ادلرن.

5 
 
 
 
 

إْذ َ انِننننننننننننننننننننُب 
الَرنننننْ ِش طَْينننننٌق 
ِعننْ  تَأَلُِّةنَننا # 
َوَعْربَنننننُع اليَّْهنننننِ  

ِعننننننننْ   َصننننننننافٍ 
َنا  َتَصاِف نْ

َنا َصافٍ  اجلننناس غننري  مطهرنا را ق َتَصاِف نْ
العنننننننننننننننننننننننننننننننننننننام 

 )الناقص(

ألهنننننننا ععشننننننا ان يف 
و عيةنننننان يف  النطنننننق

واثنننننند عنننننن  األعنننننن ر 
أربرنننننننننننننننننننننا )عننننننننننننننننننننند  
احلننرووف( وخيعيةنننان 

 يف ادلرن.
6 

 
ََتَْسنننننننننننننننننننننُب ا  اَل 

َعنَّنننننننننا  نَنننننننننْأَمُكمْ 
مُنَغ نّْرُنَنننننا # أن 

اجلننننننننننننننننننننننننناس  بُِردٌ  بر د  النَّأيُ  نَْأيَ 
 )اإل عقاق(

ألهننننننننننا إ نننننننننعق عننننننننن   
 ة.كيما واثد
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طَاَلَمننننننننا َغ ّنننننننننَر 
َنا! النَّأيُ   اِنبنّْ نْ

7 
 
 
 

َواْسننننننننننننننننننننننننننننننننننَأْل 
ُىَنالِننننَك: َىننننْا 

تَننننننناكُّرُنَا  َعننننننننّ 
# إلًةنننننننننننننننننننننننننا، 
تَننناَكُّرُُه أَْعَسنننل 

َنا  ؟مُنَرننّْ نْ

َنا َعنّ  اجلننناس غننري  إععن نا إىعمام مُنَرننّْ نْ
العنننننننننننننننننننننننننننننننننننننام 

 )الناقص(

ألهنننننننا ععشننننننا ان يف 
النطنننننق و عيةنننننان يف 
واثنننننند عنننننن  األعنننننن ر 
أربرنننننننننننننننننننننا )عننننننننننننننننننننند  
احلننرووف( وخيعيةنننان 

 يف ادلرن.
8 

 
 
 

َربِْ ننننننُب ُعْيننننننٍك  
اهلل  َكنننننننننننننننننننننننننَأنَّ 
#  أَْنَشنننننننننننننننننننننَأهُ 

ِعْسننننننننننننًكاَوَقّدَر 
الَ َرى إنَشنننننننننننناءَ 

َنا  ِط نْ

الكعابا  إبعكر إنَشاءَ  أَْنَشَأهُ 
 احلرّة

اجلننناس غننري 
العنننننننننننننننننننننننننننننننننننننام 

 )انرف(

ألهنننننننا ععشننننننا ان يف 
النطنننننق و عيةنننننان يف 
واثنننننند عنننننن  األعنننننن ر 
أربرننننننننننننننننننا ) ننننننننننننننننننكا 
احلنننننروف( وخيعيةنننننان 

 يف ادلرن.
9 

 
َعننا َضننّر َأْن َلَْ 
َنُكنننْ  أكةننناءُه 

َنا َكافٍ  اجلننناس غننري  ثسبنا وِفرة َتَكاِف نْ
العنننننننننننننننننننننننننننننننننننننام 

ألهنننننننا ععشننننننا ان يف 
النطنننننق و عيةنننننان يف 
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َرفًا # َويف َ نننننن
 َكنننافٍ اْلَمنننَ ّ ِة  

َناِعْ    َتَكاِف نْ

واثنننننند عنننننن  األعنننننن ر  )الناقص(
أربرنننننننننننننننننننننا )عننننننننننننننننننننند  
احلننرووف( وخيعيةنننان 

 يف ادلرن.
11 
 
 
 
 

 نَِرْ ًمننننننننننناَومَنننننننننننا 
َخطَْرنَننننننننا ِعننننننننْ  
َغَضننننننننننناَرتِِو # 

َوْ نننننننننننننننننننننننننِ  يفْ 
 نُنْرَمنننننننننننننننننننننننننننننننننننننل

سنننننننننننننننَجبَناَذمَيو 
َنا  ث نْ

أعطل  نرما نُنْرَمل نَِرْ ًما
 النرما

اجلننناس غننري 
العنننننننننننننننننننننننننننننننننننننام 

 )الناقص(

ألهنننننننا ععشننننننا ان يف 
النطنننننق و عيةنننننان يف 
واثنننننند عنننننن  األعنننننن ر 
أربرنننننننننننننننننننننا )عننننننننننننننننننننند  
احلننرووف( وخيعيةنننان 

 يف ادلرن.

11 
 
 
 

إن كنننننننان قننننننند 
عننننّز يفْ الننننّدن ا 
الّيقننننننناُء ِبُكنننننننْم 
# يفْ َعْ قنننِ  

شننننننننننننننننننننننننننننننننننننِر احلَ 
ُكْم نَيقننننننننننننننننننننننننننننننننا 

 نَاتَنْيُق ْ وَ 

اجلننننننننننننننننننننننننناس  إ عمع مرافق َوتَنْيُقْ نَا نَيقاُكمْ 
 )اإل عقاق(

ألهننننننننننا إ نننننننننعق عننننننننن   
 ة.كيما واثد

إ نننننننننعق عننننننننن   ألهننننننننننا اجلننننننننننننننننننننننننناس  الرقا عنع الننَُّهل هن ْ ال َغننْرَو يفْ أن  12
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ذكرنننننننا احلننننننْزَن 
 هنننننننننن ْ َثننننننننننْيَ 

# َعْنننننننننننننننننننننننننننننننُو 
َوترَْكنَننننا  الننَُّهننننل

َنا  الّصرَب نَاِس نْ

 ة.كيما واثد )اإل عقاق(

13 
 
 
 

ُ وعننننننن  عينننننننل 
الرهننننننننننننِد عننننننننننننا 
ُ عننننننا ُُماِف نننننًا 
# فنناحلُرُّ َعنننْ  

إْنصننننننننننننافًا  َ ان
 ِ مْنَناَكَما 

اجلننناس غننري   م  ع يا عط ع ِ مْنَنا َ ان
العنننننننننننننننننننننننننننننننننننننام 

 )عضارع(

ألهنننننننا ععشننننننا ان يف 
النطنننننق و عيةنننننان يف 
واثنننننند عنننننن  األعنننننن ر 
أربرنننننننننننننننننننننننا )نننننننننننننننننننننننن ع 
احلنننننروف( وخيعيةنننننان 

 يف ادلرن.
14 
 
 
 
 
 

َعَيْ ننننننننننِك عنّننننننننننا 
سنننننُم اهلِل عننننا 
بَِق َننننننننننننننننننننْ  # 
َصننننننننَبابٌَا بِننننننننِك 
َهننننننننننننننننننننننننننننننننننا  ُُنِْة نْ

َها  فَنَعْخِة نْ

َها َها ُُنِْة نْ اجلننننننننننننننننننننننننناس  خةل كعم فَنَعْخِة نْ
 )اإل عقاق(

ألهننننننننننا إ نننننننننعق عننننننننن   
 ة.كيما واثد
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 السجع .2
وىنن  انسنننات الية  ننا،   لة ننا عنن  أثنند ننن ع ثنثننا وعشننرم و نندت الباثثننا

وسننن أيت الب نننان العننننا   بننندمن عننن  تننندان نا" البننن  زمننندون. السنننجع يف  نننرر "أضننننل 
 تةص يّ ا كما مي : 

 ما يلي: شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"األول من  البيان -
 جَتَاِف نْنَا # وَنَاَب عَْ  ِطْ ِب لُْق َانَا تََداِن نَاأْضَنل العنَّنَاِ  ْ بَدمنً ِعْ  

نَننننا ". وتسننننّمل بالسننننجع جننننند لةنننن  السننننجِع يف كيمعننننني " تَننننَدا نِ َنا " و " جَتَاِف نْ
ألهنما ععةقان يف ال زن والعقة نا. عنع أّن وزهنمنا " تَنَةاِعْ نَا " وتقة عهمنا ) ن   

رتني يف ا (، ون ع السجع ى  السجع ادلع ازي، ألن اتةقعنا الةاصنيعني عنند الةقن
 ال زن والعقة ا.

 ما يلي: تدانينا"شعر "أضحى التنائي بديال من الثاني من  البيان -

 نَاِع نْنَا# َثنْيٌ فَنَقامَ ِبنَا ِلْيَننْيِ  صَبَّنَنَاأالّ ! وَقَْد ثَاَن صُبْحُ البنَِي   

نَنننا ". ونننن ع السنننجع ىننن   جنننند لةننن  السنننجِع يف كيمعنننني " َصنننبََّنَنا " و " نَاِع نْ
السنننننجع ادلطنننننرف، ألهنمنننننا ععةقنننننان يف العقة نننننا و عيةنننننان يف الننننن زن. عنننننع أن 

" ىننن  " فَنرَّيَننننَ  " والثنننناين "  ) ن   ا ( ووزهنمننننا يف األول " َصننننبََّنَنا تقة عهمنننا
َنا " ى  " فَاِعْيَ ".  نَاِع نْ

 ما يلي: شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"الثالث من  البيان -

 ا منُبِْك نْنَ # أُنْساً ِبُقرْ ِِمُ، قَْد عَا َ  مُْضِنُكنَاَأنَّ الزَّعَاَن الَِّاْي عَا زَاُل 
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نَننا" و " ُمْضننِنُكَنا جننند لةنن  السننجِع يف كيمعننني "  ". وننن ع السننجع ىنن   مُنْبِك نْ
السنننننجع ادلطنننننرف، ألهنمنننننا ععةقنننننان يف العقة نننننا و عيةنننننان يف الننننن زن. عنننننع أن 

" والثناين "  مُنْةِريُن َ " ىن  " ُمْضنِنُكَنا تقة عهما ) ن   ا ( ووزهنما يف األول " 
َنا  ". مُنْةِرْي َ " ى  "  مُنْبِك نْ

 ما يلي: شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"الرابع من  البيان -

 ِبأمِْدمنْنَا عَْ صُ الً # وَانْنبَ َّ عَا َكاَن  ِبأَنْنُةِسنَا عَرُْق ْ اً فَاِْنَاَّ عَا َكاَن 

"  جند لة  السجِع يف اربع كيمات وى  " أَنْنُةِسَنا " و " أمْنِدمْنَنا "، " َعْرُقنْ  اً 
وننننن ع السننننجع ىنننن  السننننجع ادلرصننننع، ألهنننننا ععةقننننا يف العقة ننننا ".  و " َعْ ُصنننن الً 

و عيةننننا يف النننن زن. عننننع أن تقة عهننننا ) ن   ا ( و )ا   ا (  ووزهنننننا يف األول " 
"  "، الثالنث " َعْرُقننْ  اً  أَْفِرْين َ " والثناين " أمْنِدمْنَنا " ىنن  "  أَفنُْريِنن َ أَنْنُةِسنَنا " ىن  " 

 ى  " عةر ال "."  ى  " عةر ال " والرابع" َعْ ُص الً 
 ما يلي: شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"الخامس من  البيان -

 تَنَِق نْنَا منُرَْ ل# فَاْل نَ ْمَ َِنْ ُ وَعَا  تنََةرّْقنُنَا خُيَشلوَقَْد نَُك ُن وَعَا 
نَنا "، " خُيَشنل "  جند لة  السجِع يف اربنع كيمنات وىن  " تَنَةرّْقُننَنا " و " َتنَِق نْ

َ ننننل ". وننننن ع السننننجع ىنننن  السننننجع ادلرصننننع، ألهنننننا ععةقننننا يف العقة ننننا و " مُنرْ 
و عيةننا يف النن زن. عننع أن تقة عهننا ) ن   ا ( و ) ا   ا (  ووزهنننا يف األول " 

نَنا " ىن  "  تَنَةرّْيُن َ تَنَةرّْقُنَنا " ى  "  "، الثالنث " خُيَشنل  تَنَةناِعْي َ " والثناين " َتنَِق نْ
 " ى  " فريل ". " ى  " فريل " والرابع" مُنْرَ ل
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 ما يلي: شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"السادس من  البيان -

 عآِق نْنَا  َةَّ ْ # َ  ْقاً إلَ ُكمْ واََل  َ  َاِنُنَا ابنْعنَّي ْ ِبنْعُم وَِبنَّا فَمَا 

نَنا "، " ابْنعَنيّن ْ  "  جند لة  السجِع يف اربنع كيمنات وىن  " َ َ اِِنُنَنا " و " عآِق نْ
" . وننننن ع السننننجع ىنننن  السننننجع ادلرصننننع، ألهنننننا ععةقننننا يف العقة ننننا   ْ و " َ ةَّنننن

و عيةا يف ال زن. عع أن تقة عهنا ) ن   ا ( و ) ت   ت (  ووزهننا يف األول 
نَننننا " ىنننن  "  َعَةنننناِعُي َ " َ َ اِِنُنَننننا " ىنننن  "  "، الثالننننث "  فَنننناِعْي َ " والثنننناين " عآِق نْ

 " ى  " فّرا ".  ْ " ى  " افرّي  " والرابع" َ ةَّ  ابْنعَنّي ْ 
 ما يلي: شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"السابع من  البيان -

 تََأسّْ نْنَا# منَْقِض ْ عَيَ نْنَا اأَلَسل لَ اَْل  َضمَاِ رُنَانََكا ُ ِثنْيَ تنُنَاِ  ُْكمْ 

َنا ". ونننن ع السنننجع ىننن   ننن نْ جنننند لةننن  السنننجِع يف كيمعنننني " َضنننَما ِرُنَا " و " تََأسّْ
دلطرف، ألهنما ععةقان يف العقة ا و عيةان يف ال زن. عع أن تقة عهمنا السجع ا

َنا "  َعَةنناِعُي َ ) ن   ا ( ووزهنمننا يف األول " َضننَما ِرُنَا " ىنن  "  نن نْ " والثنناين " تََأسّْ
 ". تَنَةرّْْي َ ى  " 

 ما يلي: شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"الثامن من  البيان -

 تَصَاِف نْنَا# وَعَرْبَعُ اليَّْهِ  صَاٍف ِعْ   تَأَلُِّةنَاطَْيٌق ِعْ   إْذ  َاِنُب الرَْ شِ 
َنا ". ونننن ع السنننجع ىننن   جنننند لةننن  السنننجِع يف كيمعنننني " تَأَلُِّةنَنننا " و " َتَصننناِف نْ
السنننننجع ادلطنننننرف، ألهنمنننننا ععةقنننننان يف العقة نننننا و عيةنننننان يف الننننن زن. عنننننع أن 



 

40 
 

" والثنننناين "  تَنَةرُّيِنننن َ لُِّةنَننننا " ىنننن  " تقة عهمننننا ) ن   ا ( ووزهنمننننا يف األول " تَأَ 
َنا " ى  "   ". تَنَةاِعْي َ َتَصاِف نْ

 ما يلي: شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"التاسع من  البيان -

 !اِنبنّْ نْنَا# أن طَالَمَا غَ نّرَ النَّأيُ  منُغَ نّْرُنَااَل ََتْسَبُ ا نَْأمَُكمْ عَنَّا 
نَنننا ". ونننن ع السنننجع ىننن  جنننند لةننن  السنننجِع يف كيمعنننني "  مُنَغ نّْرُنَنننا " و " اِنبنّْ نْ

السجع ادلطرف، ألهنما ععةقان يف العقة ا و عيةان يف ال زن. عع أن تقة عهمنا 
َنا " ى  "  مُنَةرُّْي َ ) ن   ا ( ووزهنما يف األول " مُنَغ نّْرُنَا " ى  "  " والثاين " اِنبنّْ نْ

 ". فُِريّْنْيَ 
  ما يلي: أضحى التنائي بديال من تدانينا"شعر "من  العاشر البيان -

رُنَاوَاْسَأْل ىُنَاِلَك: َىاْ عَنّ  رُهُ أَْعسَل  تَاكُّ  ؟منُرَننّْ نْنَا# إلًةا، تَاَكُّ
نَنننا" و " تَننناكُّرُنَا جنننند لةننن  السنننجِع يف كيمعنننني "  ". ونننن ع السنننجع ىننن   مُنَرننّْ نْ

زن. عع أن تقة عهمنا السجع ادلطرف، ألهنما ععةقان يف العقة ا و عيةان يف ال  
نَننا" والثنناين "  تَنَةرُّيُنن َ " ىنن  " تَنناكُّرُنَا ) ن   ا ( ووزهنمننا يف األول "  " ىنن   مُنَرننّْ نْ

 ". مُنَةرّْْي َ " 
 ما يلي: شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا"من  ادى عشرحال البيان -

 ُُيِْ  نْنَارِْد ثَ ّا َكاَن # عَْ  لَْ  عيل البنُ  َتَِ َّعنَنَاوَمَا نَِس ْمَ الصَّبَا بنَّيْغ 
نَننننا" و "  َتَِ َّعَننَنننناجننننند لةنننن  السننننجِع يف كيمعننننني "  ". وننننن ع السننننجع ىنننن   ُُيِْ  نْ

السجع ادلطرف، ألهنما ععةقان يف العقة ا و عيةان يف ال زن. عع أن تقة عهمنا 
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نَناُُيْ ِ " والثناين "  َتِةرَّيَن َ " ىن  "  َتَِ َّعَنَنا) ن   ا ( ووزهنما يف األول "  " ىن  "   نْ
 ".مُنْةِرْي َ 

 ما يلي:أضحى التنائي بديال من تدانينا" شعر "من  إثنا عشر البيان -
 نَْسرِمنْنَا# وَرْ ًا َ َنهُ الصّْبَا غضِّا، وَ  لَ َاِث َنَامَا رَْوضَاً طَالَمَا أْ َنْ  

  ". وننن ع السننجع ىنن َنْسننرِمْنَنا" و "  َلَ اِث َنَنناجننند لةنن  السننجِع يف كيمعننني " 
السجع ادلطرف، ألهنما ععةقان يف العقة ا و عيةان يف ال زن. عع أن تقة عهمنا 

"  َنْسنننرِمْنَنا" والثننناين "  فَنننَ اِعَي َ " ىننن  "  َلَ اِث َنَنننا) ن   ا ( ووزهنمننا يف األول " 
 ". فَنْرِينْيَ ى  " 

 ما يلي:أضحى التنائي بديال من تدانينا" شعر "من  عشر الثالث البيان -
 وَاِ  نْنَا# وَالسّرُد قَْد َغضَّ ع  أ ةاِن  ثَاِلثنُنَاََلْ نَِبْ  وَال َْصاُ كأننّنَا 

َنا" و " ثَالِثُننَننننا جننننند لةنننن  السننننجِع يف كيمعننننني "  ". وننننن ع السننننجع ىنننن   َواِ نننن نْ
السنننننجع ادلطنننننرف، ألهنمنننننا ععةقنننننان يف العقة نننننا و عيةنننننان يف الننننن زن. عنننننع أن 

" والثنننناين "  فَنننناِعُي َ " ىنننن  " ثُننَننننا ثَالِ تقة عهمننننا ) ن   ا ( ووزهنمننننا يف األول " 
َنا  ". فَاِعْي َ " ى  "  َواِ  نْ

 ما يلي:أضحى التنائي بديال من تدانينا" شعر "من  عشر الرابع البيان -
 منُْةِش نْنَا# َثىت مََكا ُ ِلسَاُن الصّبِح  مَْكعُمُنَاِسرّاِن يفْ خَاِطر ال ّيماِء 

َنا" و " ا َمْكُعُمنَنننجنننند لةننن  السنننجِع يف كيمعنننني "  ". ونننن ع السنننجع ىننن   مُنْةِشننن نْ
السجع ادلطرف، ألهنما ععةقان يف العقة ا و عيةان يف ال زن. عع أن تقة عهمنا 
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َنا" والثاين "  مَنْةُرُي َ " ى  " َمْكُعُمَنا ) ن   ا ( ووزهنما يف األول "  " ى   مُنْةِش نْ
 ". مُنْةِرْي َ " 

 ما يلي:ديال من تدانينا" أضحى التنائي بشعر "من  عشر الخامس البيان -
 تنُْيِه نْنَا# ِس ما ارْت اٍا وال األوْتارُ  مشاِ ِينَاال أْكؤسُ الرّاِا تُبدي ع  

نَنننا" و "  مشا ِِينَننناجنننند لةننن  السنننجِع يف كيمعنننني "  ". ونننن ع السنننجع ىننن   تُنْيِه نْ
السنننننجع ادلطنننننرف، ألهنمنننننا ععةقنننننان يف العقة نننننا و عيةنننننان يف الننننن زن. عنننننع أن 

" والثنناين "  َعَةنناِعِي َ " ىنن  "  مشا ِِينَننا  ا ( ووزهنمننا يف األول "  تقة عهمننا ) ن
َنا  ". فُنْرِينْيَ " ى  "  تُنْيِه نْ

 ما يلي:أضحى التنائي بديال من تدانينا" شعر "عشر من  السادس البيان  -
 امنَثِْن نْنَ # وال اسعةدنا ثَِب ْبًا عَْنِك  َُيِْبسُنَافَما اسعنَرَْضنَا خَِي ْنً ِعْنِك 

نَننننا" و " َُيِْبُسننننَنا جنننند لةنننن  السننننجِع يف كيمعننننني "  ". وننننن ع السننننجع ىنننن   مَنْثِن نْ
السنننننجع ادلطنننننرف، ألهنمنننننا ععةقنننننان يف العقة نننننا و عيةنننننان يف الننننن زن. عنننننع أن 

" والثننناين "  مَنْةِريُننن َ " ىننن  " َُيِْبُسنننَنا تقة عهمنننا ) ن   ا ( ووزهنمنننا يف األول " 
َنا  ". مَنْةِرْي َ " ى  "  مَنْثِن نْ

 سه ا الةهم وضر  َتي ا ب انعها كالك جبدوال ف ما مي : ولع
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 باساإلقت .3
وىن  اإلقعبناس يف انسنات الية  ا، و دت الباثثا أربرا لة ا ع  أثد ن ع 

وسنن أيت الب ننان تةصنن يّ ا كمننا  ننرر "أضنننل العنننا   بنندمن عنن  تنندان نا" البنن  زمنندون. 
 مي : 

 شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" ما يلي:البيان األول من  -
 ا # وَالَك ْثَِر الرَْاِب زَقّن ْعًا وَِغسِْي نْنَاأُبِْدْلنَا ِبِسْدرَِتَ   َنّاَ اخلُْيدِ ما 

منا يف ىاا الشرر اب  زمدون الباب "أضننل العننا   بندمن عن  تندان نا" الكيمنا 
َنا. تشننعما  نن  ا  َ نّننَا اخلُْينندِ  أُبْننِدْلَنا ِبِسننْدَرِتَا # َوالَكننْ ثَِر الَرننْاِب َزقّنْ ًعننا َوِغْسننِي نْ

قُننْا اذلِننَك اس، كمننا ُورَِ  يف عبننارة الكيمننا " عنن  انسنننات الية  ننا وىنن  اإلقعبنن
ٌر اَْم َ نَُّا اخلُْيِد. . .  " وال اىرة أن ىاه الربارة عقعبسا ع  ق لو تراىل: َخ نْ

ٌر اَْم َ نَُّا اخلُْيِد الَِِّتْ ُوِعَد ادلعنَُّقْ َن َكانَنْ  ذَلُنْم َ نَزآًء وََّعِصن نْرًا )سن رة  ُقْا اَذِلَك َخ نْ
 (.٘ٔالةرقان اآلما 

 شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" ما يلي:البيان الثاني من  -
 الرَْاِب زَقّن ْعًا وَِغسِْي نْنَا الَك ْثَرِ ما  َنّاَ اخلُْيِد أُبِْدْلنَا ِبِسْدرَِتَا # وَ 

منا يف ىاا الشرر اب  زمدون الباب "أضننل العننا   بندمن عن  تندان نا" الكيمنا 
َنا. تشننعما  نن  ا  الَكننْ ثَرِ ا ِبِسننْدَرِتَا # وَ َ نّننَا اخلُْيننِد أُبْننِدْلنَ  الَرننْاِب َزقّنْ ًعننا َوِغْسننِي نْ

عن  انسننات الية  نا وىن  اإلقعبناس، كمنا ُورَِ  يف عبنارة الكيمنا " الَكنْ ثَِر . . 
 " وال اىرة أن ىاه الربارة عقعبسا ع  ق لو تراىل: . . . .

َناَك   (.ٔما اآل الك ثرس رة الَكْ ثَِر )ِإنَّا أْعطَ نْ
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 شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" ما يلي:البيان الثالث من  -

 وَِغسِْي نْنَا زَقّن ْعًاما  َنّاَ اخلُْيِد أُبِْدْلنَا ِبِسْدرَِتَا # وَالَك ْثَِر الرَْاِب 
منا يف ىاا الشرر اب  زمدون الباب "أضننل العننا   بندمن عن  تندان نا" الكيمنا 

َنا. تشننعما  نن  ا  َزقّنْ ًعنناْلَنا ِبِسننْدَرِتَا # َوالَكننْ ثَِر الَرننْاِب َ نّننَا اخلُْيننِد أُبْنندِ  َوِغْسننِي نْ
. . . " ع  انسنات الية  ا وى  اإلقعباس، كما ور  يف عبارة الكيما " َزقّنْ ًعا

 وال اىرة أن ىاه الربارة عقعبسا ع  ق لو تراىل:
 (.ٖٗإنَّ َ َجَرَت الزَّقنُّْ ِم )س رة الدخان اآلما 

 (.ِٕ٘كُيْ َن ِعْ  َ َجٍر عّْْ  َزقنُّْ ٍم )س رة ال اقرا اآلما ال 
ٌر ننُُّزالً أَْم َ َجَرُة الزَّقنُّْ ِم )س رة الصافات اآلما   (.ٕٙأََذِلَك َخ نْ

 شعر "أضحى التنائي بديال من تدانينا" ما يلي:البيان الرابع من  -

 ِغسِْي نْنَا ْثَِر الرَْاِب زَقّن ْعًا وَ ما  َنّاَ اخلُْيِد أُبِْدْلنَا ِبِسْدرَِتَا # وَالكَ 
منا يف ىاا الشرر اب  زمدون الباب "أضننل العننا   بندمن عن  تندان نا" الكيمنا 

َناَ نّننَا اخلُْيننِد أُبْننِدْلَنا ِبِسننْدَرِتَا # َوالَكننْ ثَِر الَرننْاِب َزقّنْ ًعننا وَ  . تشننعما  نن  ا ِغْسننِي نْ
َنا. . . " بنارة الكيمنا " ع  انسنات الية  ا وى  اإلقعبناس، وار  يف ع َوِغْسنِي نْ
 وال اىرة أن ىاه الربارة عقعبسا ع  ق لو تراىل:

 (.َٖٙوالَ طََراٌم إالَّ ِعْ  ِغْسِينْيَ )س رة احلاقا اآلما 

 ولعسه ا الةهم وضر  َتي ا ب انعها كالك جبدوال ف ما مي :
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 جدوال تحليل اإلقتباس
 البيان المقتبس من جملة المقتبس النمرة
1 

 
 
 
 

أُبْنِدْلَنا  َ ّنَا اخلُْيدِ ما 
ِبِسننننننننننننننننننننننننننننننننننننْدَرِتَا # 
َوالَكنننننننننْ ثَِر الَرنننننننننْاِب 

َنا  َزقّنْ ًعا َوِغْسِي نْ

ىاه الربارة عقعبسا ع  القرآن الكرمي يف 
  ٘ٔالس رة الةرقان اآلما 

 ق لو تراىل: 
ٌر اَْم َ نَُّا اخلُْيِد الَِِّتْ ُوِعَد  ُقْا اََذِلَك َخ نْ

رًا.ادلعنَُّقْ َن َكاَنْ    ذَلُْم َ َزآًء وََّعِص نْ

 بغري العغ ري

2 
 
 
 

ما َ ّنَا اخلُْيِد أُْبِدْلَنا 
ِبِسْدَرِتَا # 

وَ الَكْ ثَرِ  الَرْاِب 
َنا  َزقّنْ ًعا َوِغْسِي نْ

ىاه الربارة عقعبسا ع  القرآن الكرمي يف 
  ٔاآلما  الك ثرالس رة 

 ق لو تراىل:
َناَك   الَكْ ثَِر.ِإنَّا أْعطَ نْ

  ريبغري العغ

3 
 
 
 
 
 
 

ما َ ّنَا اخلُْيِد أُْبِدْلَنا 
ِبِسْدَرِتَا # 

َوالَكْ ثَِر الَرْاِب 
َنا َزقّنْ ًعا  َوِغْسِي نْ

ىاه الربارة عقعبسا ع  القرآن الكرمي يف 
 ٖٗالس رة الدخان اآلما 

 ق لو تراىل:
إنَّ َ َجَرَت الزَّقنُّْ ِم )س رة الدخان اآلما 

ٖٗ.) 
عّْْ  َزقنُّْ ٍم )س رة ال اقرا الِكُيْ َن ِعْ  َ َجٍر 

 (.ٕ٘اآلما 

بالعغ ري ع  
 عشعقو
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ٌر ننُُّزالً أَْم َ َجَرُة الزَّقنُّْ ِم )س رة  أََذِلَك َخ نْ
 (.ٕٙالصافات اآلما 

4 
 
 
 

ما َ ّنَا اخلُْيِد أُْبِدْلَنا 
ِبِسْدَرِتَا # 

َوالَكْ ثَِر الَرْاِب 
َناَزقّنْ ًعا وَ   ِغْسِي نْ

القرآن الكرمي يف  ىاه الربارة عقعبسا ع 
 ٖٙالس رة احلاقا اآلما 

 ق لو تراىل:
 َوالَ طََراٌم إالَّ ِعْ  ِغْسِينْيَ 

 بغري العغ ري

 

ىكناا عنا عرفعنو الباثثننا يف الشنرر عن  انسنننات الية  نا يف البناب  "أضنننل 
العننا   بنندمن عن  تنندان نا" البن  زمنندون. وعينل كننا ثنال عنن  الشنرر ابنن  زمندون  عنناز 

الية  نننا دلنننا ف هنننا كثنننرة ىننناه انسننننات. يف ىننناا البننننث ادلننن  ز ال  كننن   باانسننننات
الباثثننا أن تبننني ا ننع انسنننات الية  ننا، فنسننب  الباثثننا ىنننا أن مثننري بضننرا أعثيننا 
قي ينننا عننن  تينننك انسننننات ل سنننعدل  نننا عينننل عنننا  عننناز بنننو الشنننرر عننن  كثنننرة انسننننات 

 ادلاك رة.

ن انسننات الية  نا ور ت كثنريا يف  نرر وع  الب انات السابقا الاكر ُعرف أ
"أضننننل العننننا   بننندمن عننن  تننندان نا" البننن  زمننندون. وكانننن  ىننناه انسننننات الية  نننا 

 ععن عا كاجلناس والسجع واإلقعباس.

 


