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 نهعًاد األصفٓاَى                                   

 105ُح ٔنذ يذًذ صفى انذٌٍ انًهقة تعًاد انذٌٍ فى )أصفٓاٌ( َٔسة إنٍٓا فقٍم )األصفٓاًَ( س:    بالكاتبالتعرٌف 

و ٔذهقى ذعهًٍّ فى انًذسسح انُظايٍح درى أذقٍ فٌُٕ األدب فصاس شاعشا ٔأدٌثا ٔفقٍٓا شافعً 0011سُح  -ْـ 

انًزْة , عاصش انذٔنرٍٍ انُٕسٌح ٔاألٌٕتٍح  ٔدٌٔ أدذاثًٓا , ٔقذ سافق صالح انذٌٍ األٌٕتى فى دهّ ٔذشدانّ , فصاس 

الح انذٌٍ نضو األصفٓاَى يُضنّ ٔذفشغ نرصٍُف انعهى درى ذٕفى يٍ سجانّ انًعذٔدٌٍ انًشٕٓسٌٍ , ٔتعذ ٔفاج ص

 و ذاسكا ذشاثا عهًٍا عظًٍا يُّ )خشٌذج انقصش( دٌٕاٌ شعش , ٔدٌٕاٌ )انشسائم(.0100سُح  -ْـ  153تذيشق سُح  
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 مناسبة النص
ج يصش , فأعجة عًاد انذٌٍ كاٌ عًاد انذٌٍ األصفٓاَى يالصيا نصالح انذٌٍ فً انشاو ٔكاذثا نّ  , ٔقذ جاءا يعا نضٌاس

األصفٓاَى تٓا ٔتجًانٓا ٔتكشو أْهٓا , فكرة ْزِ انشسانح ٔاصفا إٌاْا تأَٓا يُثع انخٍش ٔيقش انفضالء , ٔيهرقى 

 انعظًاء , كًا أشاد فً ْزِ انشسانح تانقائذ انًظفش ) صالح انذٌٍ األٌٕتى ( .

 النص

 فضائم يصش

 تأْهٓا ٔاترٓاجى تفضهٓا ٔاطالعى عهى فضائهٓا , ٔاضطالعى ٔأَا يثرذئ تانذٌاس انًصشٌح اليرضاجى  

 تفٕاضهٓا , ٔدخٕنى إنٍٓا فى خذيح سهطآَا , ٔخشٔجى يُٓا تشكش إدسآَا , ٔيقايى فٍٓا أذشفشف    

 عهى يذاسُٓا , ٔأذششف يٍ عزتٓا ٔآسُٓا , ٔأذذهى تعقٕد جٕاْشْا ٔ أذًهى يٍ سعٕد صٔاْشْا .   

 صفاخ يصش ٔ أْهٓا

صش يشتع انفضالء , ٔيشذع انُثالء , ٔيطهع انثذٔس, ٔيٕضع انصذٔس, ٔأْهٓا أركٍاء أصكٍاء , ٌثعذ ٔي 

يٍ أقٕانٓى ٔأعًانٓى انعى ٔانعٍاء , ال سًٍا فى ْزا انضياٌ انًزْة تذٔنح يٕالَا انًهك انُاصش صالح 

 انذٍَا ٔانذٌٍ , سهطاٌ اإلسالو ٔانًسهًٍٍ , أتى انًظفش ٌٕسف تٍ إٌٔب 

 صالح انذٌٍ فى يصشأثش 

ففى أٌايّ انضاْشج , ٔدٔنرّ انقاْشج , أششقد األسض تُٕس ستٓا , ْٔثد األسٌاح يٍ يٓثٓا , ٔسفعد    

 يعانى انعذل  ٔانعهى , ٔخضعد دعائى انجٓم ٔانظهى , ٔاذضخ انذق , ٔاذضع انثاطم ٔعض انعانى 

 ٔرل انجاْم  

 األفكار   :

 فضائم يصش:انًقطع األٔل  -0

 صفاخ يصش ٔ أْهٓا :ًقطع انثاًَ ان -1

 أثش صالح انذٌٍ فى يصش انًقطع انثانث : -2 
    الشرح والتحلٌل                                          

 انًقطع األٔل :فضائم يصش -0

 ٔأَا يثرذئ تانذٌاس انًصشٌح اليرضاجى تأْهٓا ٔاترٓاجى تفضهٓا ٔاطالعى عهى فضائهٓا , ٔاضطالعى)

 ٕاضهٓا , ٔدخٕنى إنٍٓا فى خذيح سهطآَا , ٔخشٔجى يُٓا تشكش إدسآَا , ٔيقايى فٍٓا أذشفشف تف   

 (عهى يذاسُٓا , ٔأذششف يٍ عزتٓا ٔآسُٓا , ٔأذذهى تعقٕد جٕاْشْا ٔ أذًهى يٍ سعٕد صٔاْشْا    

 المفردات

 -: سكانيا )ج( أىمون و أىاِلى أىميا -انعزالي و انفصالي × : اختالطى امتزاجى  -:المراد البالد )م( دار الديار
: فضائل -جيمي × : عممى ومعرفتي اطالعى -: مزيتيا )ج( أفضال و فضول فضميا -حزني × : سرورى ابتياجى

: المراد بو سمطانيا -: نعميا العظيمة )م( فاضمة فواضميا -:قيامي ونيوضي اضطالعى -رذائل × مزايا )م( فضيمة 
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: برىا  و إحسانيا -جحود و كفران  )ج( شكور × : حمد وثناء وعرفان بالجميل شكر -صالح الدين )ج( سالطين 
  -:المراد  آكل وأتنعم من أجود ما فييا أترفرف -رحيمي × : إقامتى مقامى -إساءتيا × المراد معاممتيا الحسنة 

مالح × ابيا العذب الحمو : شر عذبيا -: أشرب متميال  وأمتص أترشًّف -قبحيا × : )م( ُحسن وىو الجمال محاسنيا
 : نجوميا الزاىرة )م( زاىرة .زواىرىا-: استمتع أتممى -: أتزين أتحمى -: الماء الذي تغير طعمو ورائحتو  آسن -

    الشرح

يتحدث الشاعر العماد األصفياني عن البالد المصرية و يبين فرحتو بدخول مصر واختالطو بأىميا ومعرفتو لفضميا  -
حيث جاء مصر لخدمة سمطانيا صالح الدين األيوبي وخرج ، بيا ويرجو القدرة عمى شكر نعميا   ووفرح وفضائميا

منيا شاكرا حسن المعاممة حيث كانت إقامتو فييا مترفة  فأكل من أجمل طعـاميا وشرب مــن عـــذب مائيا وتزين 
 بحمييا ومأل عينيو من جمال نجوميا الزاىرة المتأللئة 

 لألوان الجما

- ( تعبير يدل عمى حب الكاتب لمصر وأىميا . وفيو إيجاز بالحذف يحرك الذىن .)أنا مبتدئ بالديار المصرية
 .ويجذب االنتباه . وأصل الكالم )وأنا مبتدئ حديثى بالديار المصرية ( 

- . أنا( : ضمير متكمم يفيد التخصيص واالعتزاز بالنفس( 
- )والثبات  اسم فاعل يدل عمى الدوام  :)أنا مبتدئ 
(-  عن البالد عالقتو الجزئية . وسر الجمال اإليجاز والدقة فى اختيار العالقة .)بالديار المصرية(: )مجاز مرسل( 
- والمصريين بسوائل تمتزج مع بعضيا ، ثم حذف المشبو   و)امتزاجى بأىميا(:)استعارة مكنية(: حيث صور نفس

 ل مصر.ْوبين أو ، وسر الجمال التوضيح وتوحي باأللفة والمودة بين بو ودل عميو بشىء من لوازمو وىو االمتزاج
-  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن .سجع –فضميا (  -)أىميا 
- . المتزاجى بيا(: تعميل لما قبمو( 
 الختالطي بأىميا (  –أم  –س: أييما أجمل ؟ و لماذا ؟ ) المتزاجي بأىميا 

 جي أجمل السبب: ألنيا تدل عمي شدة االختالط والمبالغة فيو لذوبانيما مع بعض فال يمكن الفصل بينيماج: امتزا
-  ابتياجى بفضميا(:)كناية( . عن صفة وىى جمال مصر وتعدد مزاياىا التى تبيج النفوس . حيث أطمق الكالم(

 ميو فى إيجاز وتجسيم .عبالدليل وأراد الزم معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا 
- :)استعارة مكنية حيث صور الشاعر فضل مصر بإنسان يثير البيجة ، وسرجماليا التشخيص  )ابتياجى بفضميا

 .وتوحي بالراحة ، وفييا كناية عن جمال مصر وكثرة خيراتـيا
-  الذىن .جناس ناقص  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك  –ابتياجى(  -)امتزاجى 
- (واطالعي عمى فضائميا )استعارة مكنية حيث صور الشاعر الفضائل بأشياء مادية يطمع عمييا وسر جماليا التجسيم . 
-  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن .سجع (  فواضميا -)فضائميا 
-  ا يطرب األذن ويحرك الذىن .فواضميا( جناس ناقص  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقي -)فضائميا 
-  خروجى منيا بشكر إحسانيا(:)كناية( عن صفة وىى حسن معاممة المصريين لضيوفيم. حيث أطمق الكالم(

 عميو فى إيجاز وتجسيم .بالدليل وأراد الزم معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا 
- الكاتب اإلحسان بإنسان بار يقدم إليو الشكر وسر  استعارة مكنية حيث صور (:))خروجى منيا بشكر إحسانيا

 .جماليا التشخيص . وكناية عن حسن معاممة المصريين لضيوفيم .
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-   وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن . سجع   -إحسانيا(  -)سمطانيا 
-  خروجى( طباق  يوضح المعنى ويبرزه ويؤكده بالتضاد . –)دخولى 
- ترفرف عمى محاسنيا(:)كناية( عن صفة وىى كثرة خيرات مصر حيث أطمق الكالم وأراد الزم معناه . وسر )أ

طائر  وبأن أو )استعارة مكنية(: حيث صور نفسو عميو فى إيجاز وتجسيم .بالدليل الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا 
الفعل أترفرف ، وسر الجمال التوضيح وتوحي يرفرف بجناحية ،ثم حذف المشبو بو ودل عميو بشىء من لوازمو وىو 

 بكثرة النعيم في مصر.
-  ودخولى إلييا فى خدمة سمطانيا ، وخروجى منيا بشكر إحسانيا ، ومقامى فييا أترفرف عمى محاسنيا( : لم(

فييا )ودخولى إلييا فى خدمة سمطانيا ، ومقامى  -يوفق فى ترتيب الجمل  ألن الترتيب المنطقى ينبغى أن يكون 
 أترفرف عمى محاسنيا ،وخروجى منيا بشكر إحسانيا(.

 وأترشف من عذبيا وآسنيا(: )تشبيو ضمنى( . حيث صور حالو وىو يعيش  فى فى مصر ينعم ويشقى بحال من(
 يشرب من الماء العذب والماء اآلسن  . لمتوضيح .ويوحى بحب الشاعر لمصر ورضاه عنيا فى جميع األحوال .

- ستعارة تصريحية(. حيث صور النعيم بالعذب من الماء ثم حذف المشبو وصرح بالمشبو بو لمتجسيم  )عذبيا(: )ا
 وتوحى بكثرة النعيم وحالوة الحياة فى مصر .

-  آسنيا(: )استعارة تصريحية(. حيث صور الشقاء باآلسن من الماء ثم حذف المشبو وصرح بالمشبو بو(
 و لمحياة فى مصر فى جميع األحوال .الشاعر لمصر وحب لمتجسيم . وتوحى بحب

يؤخذ عمي الكاتب : ) التكمف في السجع ( ألنو استخدم كممة ) آسنيا ( : و ىي الماء الذي تتغير رائحتو  نقد :
ولعمو ذكر ذلك ليبين أنو كما رشف  فال يشربو الناس و تعفو و تكرىو فكممة ) آسنيا ( متكمفة ألنيا تخالف المعنى

 من شدائدىا وىو راٍض وىذا يدل عمى شدة حبو لمصر .  من خيراتيا شرب
-  طباق  يوضح المعنى ويبرزه ويؤكده بالتضاد .: آسنيا ( –)عذبيا 
-  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن .سجع آسناىا(.  -)محاسنيا 
- ة سمطان مصر الذى يفخر بو الكاتب ) أتحمى بعقود جواىرىا (: )تشبيو ضمنى( . حيث صور العمل فى خدم

ولم يوفق فى ىذا التعبير .ألن التحمى بالعقود يكون بالعقود والجواىر التى يتحمى ويتزين بيا النساء . لمتوضيح . 
 لمنساء وليس الرجال .

-   أتممى( جناس ناقص   وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن . -)أتحمى 
- )توحي بشدة االستمتاع وتدل عمى التميل وعدم التعجل والطول .:  ) أتممى 
-  زواىرىا( جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن ويحرك الذىن . -)جواىرىا 

 

 صفاخ يصش ٔ أْهٓا انًقطع انثاًَ : -1

أْهٓا أركٍاء أصكٍاء , )ٔ يصش يشتع انفضالء , ٔ يشذع انُثالء , ٔ يطهع انثذٔس , ٔ يٕضع انصذٔس , ٔ 

ٌثعذ يٍ أقٕانٓى ٔ أعًانٓى انعى ٔ انعٍاء , ال سًٍا فى ْزا انضياٌ انًزْة تذٔنح يٕالَا انًهك انُاصش 

 صالح انذٍَا ٔ انذٌٍ , سهطاٌ اإلسالو ٔ انًسهًٍٍ , أتى انًظفش ٌٕسف تٍ إٌٔب (.

 المفردات



 

   الترم الثانً الثانوي األولف الص                                         النصوص األدبٌة فًقراءة   تاٌلوس

          تمنٌاتى لكم بالتفوق  / أحمد دردٌري  األستاذ        00013771010       02 

مرتع :موضع الرعي )ج(  -كثيرو اإلحسان )م( فاضل الفضالء : -مربع: موضع يقام فيو زمن الربيع )ج( مرابع 
البدور: )م( بدر وىو القمر ليمة اكتاممو  -مطمع: مكان طموع )ج( مطالع -النبالء:العظماء األشراف )م( نبيل  -مراتع 

 ×أذكياء: سريعو الفيم )م( ذكى  -أعجاز × الصدور: األوائل و أفاضل الناس )م( صدر  -المحاق ويقصد العمماء× 
العياء:  -البيان واإليضاح واإلبانة × العى: العجز عن التعبير  -مدنسون × أزكياء: طاىرون )م( زكى  -أغبياء 

 -الزمان : الوقت والزمن )ج( األزمنة واألزمن  -عموما × ال سيما : خصوصا  -الصحة × المرض ال دواء لو 
× الناصر : المؤيد )ج( األنصار  -عبدنا × )ج( موال موالنا: سيدنا  -القبيح والمشوه × المذىب :المزين بالذىب 

 الميزوم  .× المظفر : المنتصر  -اآلخرة  × الدنيا: )ج( دنا و دنييات  -المخذل 
    الشرح

عن التعبير عما يريدون لخموىم من االمراض  ،فصحاء ليسوا بعاجزين  ،طاىروا النفوس  ،وأىميا سريعوا الفيم  -
 منيا وخصوصا فى زمن القائد المنتصر صالح الدين األيوبى . الخطيرة التى ال شفاء

 ألوان الجمال

- ا ، حيث ي) مصر مربع الفضالء ومرتع النبالء(: )كناية(. عن صفة وىى عظمة مصر وحب العظماء لإلقامة ب
 سيم .عميو فى إيجاز وتجبالدليل أطمق الكالم وأراد الزم معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا 

-  يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . جمالووسر سجع  النبالء (  -) الفضالء 
-  مرتع ( جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) مربع 
-  النبالء( : يدل عمي كثرة المحبين لمصر من العظماء. -جمع )الفضالء 
-  عمماء مصر بالبدور ثم حذف المشبو وصرح بالمشبو بو ، وسر ) البدور( : )استعارة تصريحية(. حيث صور

 ل عن الناس.يم في إزالة الجْالجمال التوضيح،  وتوحي بأثر
- الجزئية فقد أطمق الجزء وىو الصدور وأراد الكل وىم الرجال  و) الصدور(: )مجاز مرسل(. عن العظماء عالقت

 العالقة. اإليجاز والدقة في اختيار والمتقدمون ، وسر جمال
-  يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . جمالووسر ،  سجعالصدور (  -) البدور 
- الصدور(.جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) البدور 
-  العطف: يفيد تعدد خصال أىل مصر وفضائميامصر من العظماء.في  منالصدور( : يدل عمي كثرة  -جمع ) البدور. 
- ل مصر ، حيث أطمق الكالم وأراد الزم معناه . ْأذكياء أزكياء(: )كناية(. عن صفة وىى صالح وتفوق أ لياْ) أ

 عميو فى إيجاز وتجسيم.بالدليل وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا 
-  جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .، أزكياء (  -) أذكياء 
- العطف لمتنوع أي خموىم من العجـز عـن التعبيـر وكـذلك خمـوىم مـن م العي والعياء(: يم وأعمالْٓوا) يبعد من أف

ولقـد أجـاد الكاتـب فـي اسـتخدام العـي مـع القـول والعيـاء مـع األفعـال و ألن العـي ىـو األمراض التي تؤثر عمي عمميم .
 واألعمال .العجز عن التعبير والقول ، والعيال ىو المرض الذي يؤثر عمى األفعال 

- م العي والعياء(: )كناية(. عن صفة وىى الفصاحة والبالغة في القول ، حيث أطمق يم وأعمالْٓ) يبعد من أفوا
 عميو فى إيجاز وتجسيم  .بالدليل الكالم وأراد الزم معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا 

- رة مكنية(: فقد صور العي والعياء بشيء مادي يبعد،ثم )استعام العي والعياء(: يم وأعمالْٓ) يبعد من أفوا
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 حذف المشبو بو ودل عميو بشىء من لوازمو وىو الفعل يبعد ، وسرالجمال التجسيم.
- ما يفيد خمو مصر من األمراض المعنوية والمادية .ي)العي والعياء(: الجمع بين 
- دف لمتوكيد .م العي والعياء(:إطناب بالترايم وأعمالْٓ) يبعد من أفوا 
-  جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .( : العياء  -) العي 
-   يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . جمالو وسر سجع ، العياء(  -) أزكياء 
- ذف ب  أو بثوب يزين بالذىب، ثم حْب(: )استعارة مكنية(. حيث صور الزمان بفتاة تتزين بالذْ) الزمان المذ

 المشبو بو ودل عميو بشىء من لوازمو وىو )المذىب( . لمتشخيص أو لمتوضيح .
- ا يبية يتزين بْب بدولة موالنا صالح الدين(: )استعارة مكنية(. حيث صور دولة صالح الدين بمادة ذْ) المذ

 وين وسمو مكانتالزمان أو صور الزمان بإنسان يتزين بالذىب )لمتوضيح( والتشخيص ، وتوحي بعظمة صالح الد
 ا الواقع.يمبالغة لمخالفت و،ولكننا نري في

-  الدنيا( جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) الدين 
-  المسممين(.جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .-) اإلسالم 
-   قيا يطرب األذن .يعطى جرسا موسي جمالو وسر سجع المسممين(  -) الدين 
-  قدم الدنيا عمى الدين ليتحقق لو السجع مع كممة )المسممين( وااألدق أن يقول صالح الدين والدنيا ألن صالح

 الدنيا يترتب عمى صالح الدين .
-  (النا  / الممك / الناصر /صالح/سمطانو م ) :تعدد األلقاب يدل عمى مدي الحب والتقدير والفخر بصالح الدين 
. 

 انًقطع انثانث : أثش صالح انذٌٍ فى يصش -2

ففى أٌايّ انضاْشج , ٔدٔنرّ انقاْشج , أششقد األسض تُٕس ستٓا , ْٔثد األسٌاح يٍ يٓثٓا , ٔسفعد )

يعانى انعذل  ٔانعهى , ٔخضعد دعائى انجٓم ٔانظهى , ٔاذضخ انذق , ٔاذضع انثاطم ٔعض انعانى ٔرل 

 (انجاْم

 المفردات

 - ىدأت × ىاجتثارت و :  ىبت - وأظممت غربت × الشمس بإشراق أنارت: أشرقت - الزواىر( ج) المشرقة: رةْالزا
 آثار عمى بو يستدل ما وىو معمم( م: ) معالم - مياب( ج) ىبوبيا مكان:ميبيا - الريح( م) الشديد اليواء: األرياح
خضعت: دانت و  -لظمم والجور والغبن ا× العدل : اإلنصاف )ج( العدل و األعدال  -مالمح و دالئل  أي  األشياء
× الحق : )ج( الحقوق   -خفي × اتضح: ظير  -دعائم: أسس وأعمدة )م( دعامة  -ثارت وتمردت وعصت × ذلت 

عز :قوى وسمم من  -عال × و انحط اتضع: صار وضيعا وحقيرا   -الباطل: ضد الحق )ج( بواطل وأباطيل   -الباطل 
 العالم .× الجاىل:الغافل )ج( الجاىمون و الُجَيال و الجيالء و الجيمة  -عز  ×ذل : ضعف وىان  -ذل × الذل 

    الشرح

في زمن صالح الدين انتشر العدل و الحق و اإلنصاف و تقدير العمم كما نكست و أزيمت رايات الجيل و  -
ىل و انحط قدره و الظمم و ظير الحق و زىق الباطل و عز و ارتفع العمم والعمماء و زاد قدرىم و ذل الجا

 .انتشر الرخاء و الحق والعدل و العمم 
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 ألوان الجمال

-  في أيامو الزاىرة انتشرت األرض ( أسموب قصر ) تقديم و تأخير ( يفيد التوكيد و تخصيص الحكم ( 

- (أيامو الزاىرة):  : ن الرخاء والخير كناية ع . أو سر جمالها التجسٌمالمشرقة و  سفقد صور األٌام بشماستعارة مكنٌة 

- رة(: )مجاز مرسل(. عن الزمن عالقتو الجزئية فقد أطمق الجزء وىو األيام  وأراد الكل وىو الزمن ، ْالزا )أيامو
 اإليجاز والدقة في اختيار العالقة.و وسر جمال
- لمشبو بو وجاء أعداءه ثم حذف ا ريرة(: )استعارة مكنية(. حيث صور دولة صالح الدين بإنسان يقْالقا )دولتو

 بشىء من لوازمة وىو القاىرة ، لمتشخيص  وتوحي بقوة جيش صالح الدين.
- رة(:سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .ْالقا -رة ْ)الزا 
- رة ( : جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .ْالقا -رة ْ) الزا 
- (القاىرة )منعة.: توحي بالقوة وال 
-  .)استعارة مكنية صور األرض بشمس تشرق ، سر جماليا التوضيح وتو حي ) أشرقت األرض(: )كناية

 . 66بالتفاؤل ، وىو متأثر بقولو تعالى : )وأشرق األرض بنور ربيا ( الزمر
 
- م وأراد ) أشرقت األرض(: )كناية(. عن صفة وىى عموم السعادة والرخاء في كل أرجاء مصر، حيث أطمق الكال

 عميو فى إيجاز وتجسيم.بالدليل الزم معناه . وسر الجمال اإلتيان بالمعنى مصحوبا 
- (نور : ) . استعارة تصريحية صور العدل بالنور وسر جماليا التجسيم 
- (بنور  ربيا:)إضافة نور إلى ربـيا يوحي بعظمة ىذا النور 
- (أشرقت)توحي بجمال مصر : 
- (يبياىبت األرياح من م ). كناية عن اعتدال األمور وانتظاميا في عيد صالح الدين : 
  . )ىبت األرياح( تعبير غير دقيق، ألنو يخالف الجور النفسي واألجمل منو ) رقت األنسام( 
 - (أرياح) :كثرة جمع لم 
- ا( : سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .يبيم -ا ي) رب 
-  (ْ جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .ا يبيم -بت :) 
- ما  يما معالم يعرفان بيين شامخين لء)رفعت معالم العدل والعمم(: )استعارة مكنية(.  حيث صور العمم والعدل ببنا

 اة الناس.ثم حذف المشبو بو وجاء بشىء من لوازمة وىو الفعل رفعت  ) التجسيم( وتوحي بقيمة العدل والعمم في حي
- ا يما دعائم وسرجماليل والظمم ببناءين ليل والظمم(: )استعارة مكنية(. حيث صور الجي)خضعت دعائم الج

التجسيم ،أو صور دعائم الجيل والظمم بإنسان يخضع ، ثم حذف المشبو بو وجاء بشى من لوازمو وىو الفعل خضعت 
 ما عمي الفرد والجماعة .ْ، وتوحي بأضرار

- (دعائم) : . توحي برسوخ الجيل والظمم قبل حكم صالح الدين 
-  الظمم( : سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -)العمم 
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-  الظمم( : جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) العمم 
-  المعنى وتوضحو بالتضاد .ل والظمم( مقابمة تبرز يخضعت دعائم الج -) رفعت معالم العدل والعمم 
-  اتضح الحق(: )استعارة مكنية(.  حيث صور الحق بشخص  أو بشىء مادى يظير ثم حذف المشبو بو وجاء(

 ر،لمتشخيص أو التجسيم يبشىء من لوازمو وىو الفعل ظ
-  جاء )اتضع الباطل(: )استعارة مكنية(.  حيث صور الحق بشخص  صار وضيعًا دنيئًا ،وحذف المشبو بو و

 ما التشخيص.يبشىء من لوازمو وىو الفعل اتضع  وسر جمال
-  اتضع الباطل( : مقابمة تبرز المعنى وتوضحو بالتضاد .  -) اتضح الحق 
-  ل (:سجع  وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن .ْالجا -) الباطل 
-  األذن ويحرك الذىن .اتضع الباطل(: ازدواج يعطى جرسا موسيقيا يطرب   -) اتضح الحق 
-  اتضع(: جناس ناقص وسر جمالو يعطى جرسا موسيقيا يطرب األذن . -) اتضح 

 وقا(.ْق البطل إن البطل كان زى( من سورة اإلسراء)وقل جاء الحق وز 18تعالي في اآلية ) وما بقوليوالكاتب متأثر في
- الء.يال واستقامة األمور بتحقيق العز لمعمماء والذل لمجل(: )كناية(. عن صفة وىى  تحسين األحو ْ)عز العالم وذل الجا 
-  ل(: مقابمة تبرز المعنى وتوضحو بالتضاد .ْذل الجا -)عز العالم 
 

 التعلٌق العام على النص
 الفن األدبً؟ والغرض: -

 اْل و رسالة وصفية . ومن المعروف أن الرسائلْذا النص نثري من فن الرسائل وْو -و الوصف ْغرض النص  -
 ذا نوع ثالث يسمي ) الرسالة الوصفية(.ْالرسائل الديوانية .... الخ( و –ا : )الرسائل اإلخوانية يأنواع من

 .علل: جاءت رسالة األصفهانً أشبه بالمقال األدبً

     لقد جاءت رسالة األصفياني شبيية بالمقال األدبي، وال عجب في ذلك فيو أحد كتاب ) ديوان الرسائل( في عيد 
 ) صالح الدين ( زمن الدولة األيوبية .

 الفكر :

 ا خبرية تقريرية مالئمة لموصف .يمة، غير عميقة، وال مرتبة . واألساليب كميذه الرسالة واضحة، سْجاءت في  -
 :واأللفاظ

 .اتب بألفاظ القرآن الكريم ومعانيولة واضحة ، بعيدة عن الغرابة لتأثر الكْس -
 :الصور 

ن ْواالستعارة والكناية والمجاز المرسل ، وكانت في خدمة المعاني التي أراد ية كالتشبيوا جزئيجاءت كم - ا الكاتب ، وا 
 ب بموالنا صالح( .ْ) الزمان المذ ا مبالغة كما رأيت في قولويفي بعضكان 

 :المحسنات

 ا كأغمب كتاب عصره.يجاءت كثيرة متزاحمة نتيجة ولوع الكاتب باستخدام -
 :الموسٌقا

 تخدم الشاعر الموسيقا الداخمية والخارجية:سا -
 . واالزدواج والجناسر في استخدام المحسنات البديعية بكثرة. مثل السجع فالموسيقا الخارجية تظي
 ر في استخدام األلفاظ المعبرة واألساليب القوية وترتيب المعاني واألفكار.يوالموسيقا الداخمية تظ

 :مالمح شخصٌة الكاتب

 وي الرحالت ودراسة طبائع الناس واألماكن .يا ، مخمص لصالح الدين ييمىمصر وأمثقف محب ل -
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 سمات أسلوب الكاتب:

 استخدام األساليب الخبرية.    -2    ولة األلفاظ ووضوح المعاني .  يس -8
 المبالغة أحيانا.   -4.      وومعاني في ألفاظو التأثر بالقرآن -3
 ة ) و منيا ما ىو متكمف ( ال يخدم النصاإلكثار من المحسنات البديعي -5
 قصر الجمل والعبارات.   -6

 س بم تعلل : كثرة األسالٌب الخبرٌة واختفاء األسالٌب اإلنشائٌة فً النص ؟

 ألٌ األسانٍة انخثشٌح أكثش يُاسثح نهٕصف .
 من آثار البٌئة فً ھذا النص :

 تمام الوالة والكتاب بالرحالت . ْا -8
 كتاب في دراسة طبائع البالد والشعوب. رغبة بعض ال -2
 ا أذكياء كرماء.                              يلْمصر مقر العمم والعمماء وأ -3


