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 يمه حه الر   نه ْحم الر    الله  ِمْسِب
ا  ائِمم ِّلي دم صم

ُ
ِّبي ومأ ًْدا لِرم    َحم

 
 

ًة   (1) ، ُخْذ ُزبْدم م انلَِِّبْ اْلُ وم لَعم   ْحِكمم
 

ةُ  مم دي  الُْمقم

ابمقم  ِم بِالُْمطم م ُة اللَْكم غم   هْ بمَلم
 

 

قم   (2) ٍة ُُممقَّ احم ْع فمصم اِل مم   هْ لِلْحم
 

ْعنم =   بِيُْْسِ ُنْطٍق، وموُُضوِح مم
 

 

ِكيِب   (3) ْ ِة الَّتَّ بْنم  -قُْل -ومِصحَّ الْمم    وم
 

ُعوا اٍل ومضم ْ  ِلِطبِْق حم اِن ال عم    مم
 

 

ُيْعرمُف الْوُُضوُح بِاْْلميما  (4)   نِ وم
 

مْسلممُ = ي ْعنم مِ  وم   الَّْعِقيدِ نم الْمم
 

 

  بِاْْلمِديِع ِذي الَّْجِديدِ ُن وماْْلُسْ   (5)
 

اِن  عم  ِعلُْم الْمم

  لُِمْقتمَضم اْْلماِل يُرمى]ِعلٌْم بِِه 
 

 

ا   (6) ِفيِه ُذِكرم ابًِقا وم   لمْفٌظ ُمطم
 

ِْه، ُمْسنمدُ =   إِْسنماُد، ُمْسنمٌد إَِلم
 

 

اُت فِْعٍل تُورمدُ   (7) ليقم ُمتمعم   وم
 

فمْصٌل ومْصٌل = اٌء، وم إِنْشم ، وم   اوْ  قمْْصٌ
 

 

وْ  إِجيمازٌ   (8)
م
اٌة رمأ اوم   [ا اْطنماٌب ُمسم

 

بْوماِب 
م
اِر ِِف اْْل ْشيمةم الَّْكرم    ومخم

 
 

المْفُت   (9) ِب خم َلَّ م الطُّ مْسِهيًَل لَعم   ت
 

ُل:  وَّ
م
 اْْلِْسنمادُ اْْلماُب اْْل

ْْضُُب 
م
مُّ أ هم

م
    الَّْوِكيدِ  ِفيِه اْْل

 
 

اُب ِذي تمرِْديدِ ْن يمكُ ْن فمإِ   (10)   ِخطم
 

إِ = ْد، وم كي
م
اْْلماِل ْن أ   ُينِْكْر فمزِْد، وم

 
 

اِء اْْلمالِ   (11) اِلْف ِِلقِْتضم ْلُو، ومخم   َيم
 

نْ  مم الزَّ اءم لِلُْحُدوِث وم الِْفْعُل جم  وم
 

 

اِرٌع   (12) ٌر إِ ُمضم رَّ م ِن ُمكم   نْ اقَّْتم
 

مِ  ْحَكم
م
اءم ُمثِْبتم اْْل   وماِِلْسُم جم

 
 

ومامِ   (13)   قمِرينمٌة تمِزيُد لدِلَّ
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اْْلمْذُف : اثلَّاِن اْْلماُب  ْكُر وم  اذلي
 

ْجُهولم  ْعلُوٌم ُحِذْف  ،فملْتمْذُكِر الْمم   مم
 

 

(14)   
م
ْصُل ِِف اْْلُْزأ

م
ِصْف   ،يِْن ذما اْْل

م
ا أ   وماْرعم مم

 

ْكرِ = امم تمْطِويٍل، ومُحبَّ اذلي قم   مم
 

 

ْكُسُه تُْدِرُكُه بِالِْفْكرِ   (15)   ومعم
 

ُ اْعِتبمارُ  ،ومانلَّْظمُ  ْجُع َلم   ومالسَّ
 

 

ارُ   (16) ْْسم
م
ُ أ    تمْقِييُد فمْضلمٍة َلم

 

لُِّق  ِم الَّعم دم ْذفُُه ِلعم   فمحم
 

 

ْ يُفيدم   (17) ْكُر َكم اْنتمِق وماذلي ْر وم   فماْحذم
 

 اْْلماُب اثلَّاِلُث: الَّْعِريُف ومالَّنِْكيُ 
 
م
ْعلُوِم أ ْصُل ِِف الْمم

م
فما ْن اْْل رَّ    ُيعم

 
 

ا  (18)   ُثمَّ اْْلمِليُغ يمنْتمِِق َِلُتِْحفم
 

ِميم = ا  ضم ئٍِب ِِلمَلَّ يُوِحشم    َغم
 

 

لمًما ُيثِِْن بِهِ   (19) ا ،ومعم ْو ُيْفِحشم
م
  أ

 

ْفًعا ًة رم ارم لمهْ  ،إِشم   ُعُموٌم بِالصي
 

 

اِملمهْ ومُُجْلمٌة لِزم   (20) ْعًن حم   يِْد مم
 

ْدٍح ذممي  مِِش بِمم افمًة ت   إِضم
 

 

مم فماْعرِْف   (21) ا انلَّْظمِ  ومالَلَّ ذم   بمْعدم هم
 

المةُ  هم مِ   الَّنِْكيِ جم ظي ا عم   ِمنْهم
 

 

مِ   (22) مي ْْفٍ عم
ِِف ِسيماِق نم   قمليْل، وم

 

ِخيُ 
ْ
ابُِع: الَّْقِديُم ومالَّأ  اْْلماُب الرَّ

امُ  ْصُل ِِف الَّْقِديِم اِِلْهِتمم
م
  اْْل

 
 

امُ   (23) ْفهم
م
ْتمِلُف اْْل هِ َتم   ِِف ِْسي

 

التَّْشِويُق ْن مِ    ذملِكم الَّْعِجيُل وم
 

 

ِقيُق   (24) ، ذما دم اُد اْْلمْْصُ قمْد يُزم   وم
 

ْْصُ اْْلماُب اْْلماِمُس:   الْقم

ْْفٍ اْستِ 
اثْنًا بِنم مم تمْقِديٍم وم   وم

 
 

ا   (25) ا بِإِنَّمم ذم اُه كم   ُعريفم ُجزْءم
 

  اْْلمِقيِِق  :ُعُموُم نمْفِيهِ ، =قمْْصٌ 
 

 

م الَّْحِقيِق   (26) اِِفي لَعم   عمْكسم اْْلِضم
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اءُ  نْشم اِدُس: اْْلِ  اْْلماُب السَّ

ْمرُ 
م
امُ  ،ومانلَّْهُ  ،اْْل اِِلْسِتْفهم   وم

 
 

ن    (27) امُ  ،تممم رم ا ِِهم الْمم   انليدم
 

لمُب الِْفْعلِ  ف   ،فمطم كم ْهمِ  ،وم   فم
 

 

ْبُو  (28)   ُخْذ ُمِهّمي  ،ْقبمالِ اْْلِ  ،نِ ٍب ُمم
 

اُخُروجم = عم ا إَِلم مم ْخرمى ٍن هم
ُ
  أ

 
 

ْحرمى   (29)
م
اٍة أ دم

م
ِني ِْل   إِِلَّ الَّمم

 

ابُِع:  الْومْصُل اْْلماُب السَّ ْصُل وم  الْفم

اٍع  اٍل فمْصُل  ،ِعنْدم انِْقطم   اتيصم
 

 

ِشبِْههِ   (30) ٌط قُْل: ومْصُل كم    ، تمومسُّ
 

اِمعِ  ِِف ُُجْلمتمْيِ = ْع جم ْت مم قم   اتَّفم
 

 

ْلمعِ   (31) ْوًما وم اتُْرْك ِْلموِْف الْومْهِم دم   وم
 

اْْلِْطنماُب  جيماُز وم اةُ اْْلماُب اثلَّاِمُن: اْْلِ اوم الُْمسم  وم

رِ  ري ْطٍف كم عم اٍح وم ْطِنب بِإِيضم
م
  أ

 
 

ِ  ،نِلُْكتمةٍ   (32) وِْجْز ِِبمْذٍف قِْصم
م
  أ

 

 ِعلُْم اْْلميمانِ 

ا بِِه ُعرِْف ِن اْْلميمانُّ ]فم    ِعلُْم مم
 

 

ْعنم بُِطْرٍق ُُمْتمِلْف   (33) ِديمُة الْمم
ْ
  تمأ

 

ثمةِ = ُه ِِف اثلََّلم ا وماْحُْصْ   وُُضوُحهم
 

 

مْشِبيهٍ   (34) مازٍ  ت   اْو ِكنمايمِة[ او َمم
 

م اْشَِّتماكْ  لمٌة لَعم مْشِبيُهنما ِدِلم    ]ت
 

 

يْ   (35) ْمرم
م
تماكْ ِن أ

م
ْعًن بِآلمٍة أ   [ِِف مم

 

ِل الْومْجهم  صي ِو اْحِذْف َُمِْمَلم  ،فمفم
م
  أ

 
 

ْد ِِبمْذِف آلمةٍ   (36) كي
م
رِْسَلم  ،أ

م
ْو أ

م
  أ

 

رمٍض  فما بِغم بِالْوم ْقبُوُل وم   مم
 

 

اتُُه تمُطوُل   (37) ، تمْقِسيمم ْو رُدَّ
م
  أ

 

ْعنماهُ     لمْفٌظ قمِد اْستُْعِملم ِِف مم
 

 

اهُ   (38) ماُزنما ِسوم ٌة، َمم ِقيقم   حم
 

قمٍة قُِسمْ  وِيُّ بِعمَلم   ذما اللُّغم
 

 

ِسمْ   (39) تمنْقم ٌة وم ارم ُل اْسِتعم وَّ
م
  : فماْْل
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َْفم  ْكِنيًَّة َتم حِييَّهْ مم تمْْصِ   وم
 

 

بْنِيَّهْ   (40) ابٍُه مم مشم م ت ِْهم لَعم   وم
 

، ِن وماثلَّا ُجزٍْء، ُُكي ٌل كم    ُمرْسم
 

 

مْسُب الِْفْعلِ   (41) ن اٍض، وم    ُمْستمْقبمٍل، مم
 

ْقِِّل = ُ قُْل: عم ا ُيبْنم َلم ْيِ مم   ِلغم
 

 

مم   (42) زم بٍِس ٍن كم   لِلِْفْعلِ  ُمَلم
 

ْفُعولٍ  َكم  اْو فماِعلٍ  مم   نِ اْو مم
 

 

ٌْط   (43) اِز َشم جم   نِ اثم  قمِرينمُة الْمم
 

ْقِِّلُّ ِِف  الْعم وِْي ِِف اللَّْفِظ وم   فماللُّغم
 

 

يْ   (44) ذم ْصِل هم
م
نْعم أ   اْقتمِف ِن اِِلْسنماِد، مم

 

ْصِل ِِف الِْكنمايمةِ =
م
ازم قمْصُد اْْل   ومجم

 
 

وُْصوٍف ْن عم   (45) ٍة مم   نِْسبمةِ ْن اْو عم  ِصفم
 

 ِعلُْم اْْلمِديعِ 

ا الَّْحِسيُ  ُهمم   ذما اْْلمِديعُ  بمْعدم
 

 

التَّْسِجيعُ   (46) نماُس وم   لمْفِظيُُّه اْْلِ
 

اكم  ذم ْدرِ كم ُجٍز لِلصَّ   رمدُّ عم
 

 

ري   (47) ، وم مْْشٌ : اللَّفُّ ن ْعنموِيُّ الْمم    وم
 

ُة انلَِّظْي  اَعم ُمرم بماُق وم ا الطي ذم  كم
 

 

ِهْي    (48) ْوِق شم ارِِف بِالسَّ ماُهُل الْعم  َتم
 

إِ  ْعنم ِن تُرِْد تمْمِيزيم ُحسْ ْن وم   الْمم
 

 

اِدفًا ِلملَْقم اْْلُْسنما  (49) ْع ُمرم   فمضم
 

اْل  نًُّقا بِبمْدٍء انِْتقم
م
ْْلِْق تمأ

م
  أ

 
 

تْمٍ   (50) اْل  ،خم قم ا تممَّ ِمِِن ذما الْمم ذم   بِهم
 

 تممَّ ِِبمْمِد اللِ 
 
 

 لألخرضي ن اْلوهر املكنون م معكوفتي مَلحظة: اْلبيات اليت بي*
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 الرحيمن بسم الل الرَح 
ِّبي  (1 مقدمة انلظم  ًْدا لِرم  َحم

ا (2 ائِمم ِّلي دم صم
ُ
م انلَِِّبْ  ومأ  لَعم

ةً  (3  ُخْذ ُزبْدم

ا ْلُ وم  (4  ْحِكمم
ةُ  العلممقدمة  مم دي  الُْمقم

مِ  (1 بَلغة اللَكم  م ُة اللَْكم غم  :بمَلم

الِ  ( أ ْه لِلْحم ابمقم  بِالُْمطم

هْ  ( ب قم ٍة ُُممقَّ احم ْع فمصم  :مم

 بِيُْْسِ ُنْطٍق، [1]

ْعنم  [2]  وموُُضوِح مم

ةِ  [3]  ومِصحَّ

ِكيِب  [أ] ْ  - قُْل -الَّتَّ

بْنم  [ب] الْمم  وم
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  (2 علوم اْلَلغة اثلَلثة 

اِن  ( أ عم ُعوا الْمم اٍل ومضم  ِلِطبِْق حم
ُيْعرمُف  ( ب  وم

 الْوُُضوُح بِاْْلميمانِ  [1]

مْسلممُ  [2] ي ْعنم مِ  وم  الَّْعِقيدِ نم الْمم

اْْلُسْ  ( ج  بِاْْلمِديِع ِذي الَّْجِديِد ُن وم
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اِن     عم  ِعلُْم الْمم
ابًِقا (1 تعريفه  ]ِعلٌْم بِِه لُِمْقتمَضم اْْلماِل يُرمى لمْفٌظ ُمطم
ا: (2 أبوابه ِفيِه ُذِكرم  وم

 إِْسنماُد، [1]

ِْه، [2]  ُمْسنمٌد إَِلم

 ،ُمْسنمدُ  [3]

اُت فِْعلٍ  [4] ليقم ُمتمعم  وم

 تُورمُد  
[5]  ،  قمْْصٌ

اٌء، [6] إِنْشم  وم

فمْصٌل  [7]  ومْصٌل  وم

وْ  اْطنماٌب  اْو إِجيمازٌ  [8]
م
اٌة رمأ اوم  [  اُمسم

طريقة انلاظم ِف  
بْوماِب  (3 البويب 

م
اِر ِِف اْْل ْشيمةم الَّْكرم م  ومخم مْسِهيًَل لَعم المْفُت ت خم

ِب  َلَّ  الطُّ
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ُل: اْْلِْسنمادُ   وَّ
م
 اْْلماُب اْْل

أحوال اْلسناد: ن م
ْْضُُب الَّْوِكيِد   (1 الوكيد وعدمه 

م
مُّ أ هم

م
 ِفيِه اْْل

اُب ِذي تمرِْديدِ ْن يمكُ ْن فمإِ  ( أ دْ : ِخطم كِّ
م
 أ

إِ  ( ب زهدْ ُينِْكْر ْن وم
 ،فم

اْْلماِل  ( ج ْلُو : وم  َيم

اِء اْْلماِل  ( د اِلْف ِِلقِْتضم  ومخم
أحوال اْلملة:  ن م

 اِلسمية والفعلية 
2)  

اءم  ( أ الِْفْعُل جم  وم

 لِلُْحُدوِث  [1]

نْ  [2] مم الزَّ  وم

ٌر إِ  [3] رَّ اِرٌع ُمكم م ِن ُمضم  ْن اقَّْتم
اءم  ( ب  وماِِلْسُم جم

ِم  [1] ْحَكم
م
 ُمثِْبتم اْْل

اِم  [2] وم  قمِرينمٌة تمِزيُد لدِلَّ
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اْْلمْذُف اْْلماُب اثلَّاِن:   ْكُر وم  اذلي

  (1 اْلصل فيه

ْجُهولم  ( أ  فملْتمْذُكِر الْمم

ْعلُوٌم ُحِذْف  ( ب  مم
ْصُل ِِف اْْلُْزأيْ =

م
 ِن  ذما اْْل

ِصْف  (2 مرجحات اذلكر
م
ا أ  وماْرعم مم

امم تمْطِويٍل، ( أ قم  مم

ْكِر  ( ب  ومُحبَّ اذلي
ْكُسُه تُْدِرُكُه بِالِْفْكِر   (3 مرجحات للحذف  ومعم

 ... ( أ

 ... ( ب
اذلكر أو اْلذف دلاع  

ُ اْعِتبماُر  (4 لفظي ْجُع َلم  ومانلَّْظُم ومالسَّ
 اْلطَلق والقييد 

ارُ  (5  ْْسم
م
ُ أ  تمْقِييُد فمْضلمٍة َلم

لُِّق  ( أ حذف القيود  ِم الَّعم دم ْذفُُه ِلعم  فمحم
ْ يُفيدم  ( ب ذكر القيود  ْكُر َكم  وماذلي

اْنتمِق  ْر وم  .فماْحذم
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 اْْلماُب اثلَّاِلُث: الَّْعِريُف ومالَّنِْكيُ  
  (1 اْلصل

م
ْعلُوِم أ ْصُل ِِف الْمم

م
فما ْن اْْل رَّ  ُيعم

أنواع  ن الخي م
ا (2 اْلنسب للمقام املعارف  ُثمَّ اْْلمِليُغ يمنْتمِِق َِلُتِْحفم

مهيم  [1] أغراض العريفن م ا  ضم ئٍِب ِِلمَلَّ يُوِحشم  َغم

لمًما  [2]  ومعم

 ُيثِِْن بِهِ  [أ]

ا  [ب] ْو ُيْفِحشم
م
 أ

ةً  [3] ارم ْفًعا إهشم  رم

[4]  

لمهْ ُعُموٌم  [أ] هالصِّ   ب
اِملمْه  [ب] ْعًن حم يِْد مم  ومُُجْلمٌة لِزم

افمةً  [5] ْدٍح ذممي  إهضم مِِش بِمم  ت
مم  [6] ا انلَّْظمِ  ومالَّل  ذم  فماْعرِْف بمْعدم هم

المُة  (3 النكي  هم ا الَّنِْكيِ جم  ِمنْهم

ِم  ( أ ظي  عم
 قمليْل،  ( ب

ِم  ( ج مي ْْفٍ عم
ِِف ِسيماِق نم  وم
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ِخيُ  
ْ
ابُِع: الَّْقِديُم ومالَّأ  اْْلماُب الرَّ

اُم  (1 اْلصل فيه ْصُل ِِف الَّْقِديِم اِِلْهِتمم
م
 اْْل

  ( أ
امُ  (2 أسباب اِلهتمامن م ْفهم

م
ْتمِلُف اْْل هِ َتم  :ذملِكم ْن مِ  ،ِِف ِْسي

 الَّْعِجيُل  ( أ

التَّْشِويُق  ( ب  وم
إفادة القديم  
ِقيُق  (3 لَلختصاص  ، ذما دم اُد اْْلمْْصُ قمْد يُزم  وم
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ْْصُ    اْْلماُب اْْلماِمُس: الْقم
  (1 املشهورة  طرق القْص

ْْفٍ اْستِثْنًا [1]
 بِنم

تمْقِديمٍ  [2]  وم

اهُ  [3] ا ُعريفم ُجزْءم مم  وم

ا  [4] ا بِإِنَّمم ذم
 كم

 =قمْْصٌ 
أقسام القْص بانلظر إَل 

 عموم انلْف
2)  

  ُعُموُم نمْفِيِه: اْْلمِقيِِق  ( أ
م الَّْحِقيِق  ( ب اِِفي لَعم  عمْكسم اْْلِضم
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اءُ   نْشم اِدُس: اْْلِ  اْْلماُب السَّ

أنواع اْلنشاء الطلِب 
اذلي يهتم به  

 اْلَلغيون

1)  

ْمرُ  [1]
م
 اْْل

 ومانلَّْهُ  [2]

امُ  [3] اِِلْسِتْفهم  وم

ن   [4]  تممم

ا [5]  انليدم

اُم = رم  ِِهم الْمم

اْلصل ِف معانيها 
لمُب  (2 بَّتتيب ذكرها   فمطم

 الِْفْعلِ  [1]

ف   [2] كم  وم

ْهِم  [3]  فم
ْبُوٍب  [4]  ُمم

ْقبمالِ  [5]  اْْلِ
ن  ما يهتم به اْلَلغيو

 ُخْذ ُمِهّمي  (3 ِف اْلاب

اُخُروجم  ( أ عم ا إَِلم مم ْخرمى ٍن هم
ُ
 أ

ْحرمى ( ب
م
اٍة أ دم

م
 إِِلَّ الَّممِني ِْل
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الْومْصُل اْْلماُب   ْصُل وم ابُِع: الْفم  السَّ

  (1 الفصل:أحوال 
اٍع  ( أ كمال اِلنقطاع  ِعنْدم انِْقطم
الٍ  ( ب كمال اِلتصال  اتيصم

 فمْصُل  =
ِشبِْهِه، ( ج شبه كمال اِلتصال  كم

حالة الوصل: الوسط 
ٌط قُْل: ومْصُل  ( د الكمالي بي  تمومسُّ

ْت  ِِف ُُجْلمتمْيِ  [1] َشطاه قم  اتَّفم

اِمعِ  [2] ْع جم  مم
ْلمعِ  (2 تنبيه َعم ِف اْلاب  ْوًما وم اتُْرْك ِْلموِْف الْومْهِم دم  وم
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اةُ   اوم الُْمسم اْْلِْطنماُب وم جيماُز وم  اْْلماُب اثلَّاِمُن: اْْلِ
ْطِنب (1 صور اْلطنابن م

م
 أ

اٍح  ( أ  بِإِيضم

ْطٍف  ( ب عم  وم

رِ  ( ج ري  كم

 نِلُْكتمةٍ =
وِْجزْ  (2 صورتا اْلجياز

م
 أ

 ِِبمْذٍف  ( أ

3)  ِ  قِْصم
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 اْْلميمانِ ِعلُْم  
ْعنم بُِطْرٍق ُُمْتمِلْف ِن اْْلميمانُّ ]فم  (1 تعريفه ِديمُة الْمم

ْ
ا بِِه ُعرِْف تمأ ِعلُْم مم

ا   وُُضوُحهم
ثمةِ  (2 أبوابه ُه ِِف اثلََّلم  :وماْحُْصْ

مْشِبيهٍ  [1]  ت

مازٍ  [2]  او َمم

 اْو ِكنمايمِة[ [3]
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ْشبهيُهنما] (1 التشبيه تعريف
م اْك  ت م اْشَِّتم لمٌة لَعم يْ ِدِلم ْمرم

م
ْعًن بِآلمةٍ ِن أ  ِِف مم

تماكْ 
م
 .[أ

  (2 تقسيماته
تقسيمه باعتبار ذكر  

 وجه الشبه 
  ( أ

ِل الْومْجهم  [1] صي  فمفم

ِو اْحِذْف َُمِْمَلم  [2]
م
 أ

تقسيمه باعتبار ذكر  
 اْلداة

  ( ب

ْد ِِبمْذِف آلمةٍ  [1] كي
م
 أ

رِْسَلم  [2]
م
ْو أ

م
 أ

تقسيمه بانلظر إَل 
رمٍض  ( ج توفية الغرض  فما بِغم بِالْوم  وم

ْقبُوُل  [1]  مم
ْو رُدَّ  [2]

م
 أ

اتُُه تمُطوُل  (3 كرثة تقسيماته  تمْقِسيمم
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 تعريف اْلقيقة واملجاز
 اللغويي

1)  

ٌة، ( أ ِقيقم ْعنماُه حم  لمْفٌظ قمِد اْستُْعِملم ِِف مم
ماُزنما ( ب اهُ  َمم وِيُّ  ،ِسوم  ذما اللُّغم

: لغوي أقسام املجاز
 وعقِّل  

2)  

أقسام املجاز اللغوي  
باعتبار العَلقة )وِه  
الْشط اْلول للمجاز  

 اللغوي(

قمٍة قُِسْم  ( أ  بِعمَلم
ِسمْ  [1] تمنْقم ٌة وم ارم ُل اْسِتعم وَّ

م
 :فماْْل

َْفم  [أ] ْكِنيًَّة َتم  مم

حِييَّْه  [ب] تمْْصِ  وم
ستعارة لَع  ابتناء اِل 
بْنِيَّهْ = التشبيه  ابٍُه مم مشم م ت ِْهم لَعم  وم

ٌل ِن وماثلَّا [2] املجاز املرسلعَلقات   ُمرْسم

ُجزٍْء،  [أ]  كم

، [ب]  ُُكي

 ُمْستمْقبمٍل، [ج]

اٍض، [د]  مم
مْسُب الِْفْعلِ  (3 املجاز العقِّلتعريف  ن ْقِِّل  وم ُ قُْل: عم ا ُيبْنم َلم ْيِ مم  ِلغم

مَلبسات املجاز العقِّل 
مم  [1] )وِه َشط فيه(  زم بٍِس لِلِْفْعِل ٍن كم  ُمَلم

ْفُعولٍ  [2]  مم

 اْو فماِعلٍ  [3]
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نِ  [4] َكم  اْو مم
ٌط  (2 الْشط اثلان للمجاز ْ اِز َشم جم  ثمانِ  قمِرينمُة الْمم

املجاز  الفرق بي
 اللغوي واملجاز العقِّل 

3)  

وِْي ِِف اللَّْفِظ  ( أ  فماللُّغم

ْقِِّلُّ ِِف اِِلْسنماِد، ( ب الْعم  وم
  وجه اِلشَّتاك بي 

  املجازين، والفرق بي
 املجاز والكناية

يْ  (4 ذم ْصِل هم
م
نْعم أ  اْقتمِف ِن مم
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ْصِل ِِف الِْكنمايمِة  (1 املجازن فرق الكناية ع
م
ازم قمْصُد اْْل  ومجم

أقسام الكناية باعتبار 
 املكن عنه 

2)  

ةٍ ْن عم  ( أ  ِصفم

وُْصوٍف  ( ب  مم

 نِْسبمةِ ْن اْو عم  ( ج
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 ِعلُْم اْْلمِديعِ  

ا الَّْحِسيُ  (1 اْلديع  ُهمم  ذما اْْلمِديُع  بمْعدم
  (2 املحسنات اللفظية

 لمْفِظيُّهُ  ( أ

نماُس  [1]  اْْلِ

التَّْسِجيُع  [2]  وم

اكم  [3] ذم ْدِر كم ُجٍز لِلصَّ  رمدُّ عم
:  ( ب ْعنموِيُّ الْمم  وم

[1] ، مْْشٌ  اللَّفُّ ن

ري   [2]  وم
بماُق  [3] ا الطي ذم  كم

ُة انلَِّظْي   [4] اَعم ُمرم  وم
ِهْي    [5] ْوِق شم ارِِف بِالسَّ ماُهُل الْعم  َتم

ن ضابط معرفة املحس
إِ = املعنوي  ْعنم ِن تُرِْد تمْمِيزيم ُحسْ ْن وم اِدفًا ِلملَْقم اْْلُْسنماالْمم ْع ُمرم  فمضم
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: ملحقات اْلديعن م
نًُّقا (3 مواضع الأنق ِف اللَكم 

م
ْْلِْق تمأ

م
 :أ

 بِبمْدءٍ  ( أ

اْل  ( ب  انِْتقم
تْمٍ  ( ج  خم

اْل  قم ا تممَّ ِمِِن ذما الْمم ذم  بِهم
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