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يقـــوم الصنـــدوق الوقفي للقرآن الكـــرمي وعلومه التابـــع لألمانة العامـــة لألوقاف بدعم 
املشـــاريع املختصة بالقرآن الكـــرمي وعلومه. 

حيـــث يتشـــرف الصندوق الوقفي للقرآن الكـــرمي وعلومه بإقامة أكبر املشـــاريع القرآنية 
فـــي دولـــة الكويت، وهو مســـابقة الكويت الكبـــرى حلفظ القرآن الكـــرمي وجتويده، التي 
يرعاهـــا صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد املفدى الشـــيخ صبـــاح الحمد اجلابـــر الصباح  

اهلل.  حفظه 

كمـــا يقـــوم الصنـــدوق بالتعاون مع املؤسســـات احلكوميـــة والهلية ذات النفـــع العام في 
دعـــم النشـــطة القرآنيـــة، ومن أهمها مشـــروع مركز النـــوار، ومن أهداف هـــذا املركز 
التـــي اســـتدعت انتبـــاه الصنـــدوق الوقفي للقـــرآن الكرمي إلـــى دعمه من أمـــوال الوقف 
حســـب شـــروط الواقـــف، هـــو توجيه أبنائنـــا نحـــو طريـــق الدب الرباني ونشـــر اخللق 

القرآنـــي، فيكون القرآن الشـــغل الشـــاغل لبنائنا. 

الصندوق الوقفي 
للقرآن الكريم وعلومه 

ِغَراُس اْلَبِليِغ4



أحـــد 	  اْلَبِليـــِغ  ِغـــَراُس  كتـــاب  مـــن  منـــوذج 
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 
املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 

إن هـــذا املركـــز يحمـــل أمانـــة حتفيـــظ كتـــاب اهلل وتفهيمه لجيـــال أمتنا وصـــوالً لفهم 
الســـلف ملقاصده ومراميـــه بعيداً عن العقـــول املنحرفة والفكار الهدامـــة، فهذه المانة 
نوصلهـــا إلـــى طلبة يحملـــون هذا النـــور العظيم من جيل إلـــى جيل بعده، لنـــردف أمتنا 
ومجتمعنـــا بكوكبـــة ترفـــع الهمـــة بالعلم وجتلـــي الغمة بالفهـــم وجتيب املشـــكل بالوعي 

وتعـــزز روح االعتدال بحســـن التصرف.

إننـــا فـــي هذا املركـــز ندعو احملســـنني الكرام لدعمه لنقـــوم بتوظيـــف تبرعاتهم خلدمة 
ديننا وكتـــاب ربنا.

مركز األنوار 
لتخريج حفظة للقرآن ... عالمين به .. عاملين 
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جمعيـــة خيريـــة تطوعيـــة ذات نفـــع عام، تهدف إلى نشـــر ثقافـــة الفهم املعتـــدل للقرآن 
الكـــرمي والســـنة املطهـــرة بني الشـــباب والفتيات بأســـلوب ممتـــع مبتكر بشـــتى الدوات 
اإلعالميـــة املعاصرة وغيرهـــا، ممزوج باالعتدال والرفق واحلكمـــة والوطنية، ليكون في 
كل أســـرة شـــاب فاهـــم لحـــكام القرآن والســـنة، مُمـــارس لها فـــي حياته، فيكـــون عونا 
لوالديـــه فـــي تثقيـــف إخوتـــه، وســـندا للوطن في نشـــر تعاليم ديننـــا بني أبنـــاء املجتمع، 

مســـاهما فـــي نهضة الوطن واســـتقراره وأمنـــه وأمانه، فكـــرا وعمال.

جمعية الراسخون
 في العلم الخيرية

وريـــع هـــذه الكتـــب مخصـــص لوقفيـــة النـــوار التابعـــة جلمعية الراســـخون فـــي العلم 
اخليريـــة - حســـاب رقـــم :

بيت التمويل الكويتي271010016869
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مشروع سالسل إصدارات البرنامج العلمي
لمركز األنوار لتخريج حفظة للقرآن عالمين به عاملين

)الغراس، الترقي، الرسوخ(
التعريف باملشروع:

إن مركـــز )النـــوار لتخريـــج حفظـــة للقـــرآن عاملني بـــه عاملـــني( يحمل أمانـــة حتفيظ 
كتـــاب اهلل وتفهيمـــه لجيـــال أمتنا وصوالً لفهم الســـلف ملقاصـــده ومراميـــه، بعيداً عن 
العقـــول املنحرفـــة والفكار الهدامـــة، فهذه المانة نوصلها إلى طلبـــة يحملون هذا النور 
العظيـــم مـــن جيـــل إلى جيل بعـــده، لنردف أمتنـــا ومجتمعنـــا بكوكبة ترفع الهمـــة بالعلم 
وجتلـــي الغمـــة بالفهـــم وجتيب املشـــكل بالوعي وتعـــزز روح االعتدال بحســـن التصرف.

 وللمســـاهمة فـــي حتقيـــق هـــذا الهدف العظيـــم كان هذا املشـــروع؛ والتي تقـــوم خطته 
علـــى إجناز ثـــالث مراحل؛ شـــعارها: التعليـــم، والتثقيـــف، والتدريب:

املرحلـــة األولـــى: مرحلـــة التكويـــن العلمـــي: تُعنَـــى هـــذه املرحلـــة بدراســـة مباحث العلم 
الشـــرعي وقضايـــاه إلـــى مرحلة التصور اجليِّد واالســـتحضار املســـِعف والفهـــم العميق 

لكتاب اهلل وســـنة رســـوله ].

املرحلـــة الثانيـــة: مرحلـــة التثقيـــف الفكـــري: وتُْعنَى مبنهجيَّة البحـــث العلمي، وحتصيل 
ثقافـــة العصـــر الالزم لتحقيـــق التفاعل اإليجابـــي والتوجيه املؤثر.

املرحلـــة الثالثـــة: مرحلـــة التدريـــب املهـــاري: وتُعنَـــى باكتســـاب املهـــارات الالزمـــة التـــي 
تضمـــن لصاحبهـــا حســـن التعامـــل وقـــوة التأثيـــر، ومهـــارات إقنـــاع املتلقي.
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املرحلة األولى: مرحلة التكوين العلمي:

يهـــدف البرنامـــج العلمـــي ملركز )النـــوار( إلى تكويـــن العاِلـــم املتبصر بالقـــرآن الكرمي 
ته، املســـتوعب لثقافة عصـــِرِه، املاهر فـــي الدعوة  والســـنة املطهـــرة، الواعـــي بواقـــع أُمَّ
إلـــى اهلل تعالـــى باحلكمـــة واملوعظـــة احلســـنة، وحتقيـــق هذه الغايـــة يقتضـــي اعتماد 
منهـــج علمـــي ُمْحَكم؛ يضمـــن للمتخرجني في هـــذا البرنامـــج: صحة التكويـــن العلمي، 
وإتقـــان منهجيـــة البحث فـــي العلوم اإلســـالمية؛ لهـــذا اعتمـــد البرنامـــج العلمي ملركز 
)النـــوار( منهجـــا محكمـــا للتكويـــن العلمـــي، يقوم هـــذا البرنامـــج على مراعـــاة التدرج 
فـــي التحصيـــل، والتنوع فـــي املعارف؛ واجلمع بني علـــوم اآللة وعلوم الغايـــة، مع العناية 
بغايـــة كل علـــم، والقضايـــا املِعينـــة على حتقيـــق غايته؛ مـــن خالل ثـــالث مراحل؛ هي:

)1( مرحلة )الغراس(.

)2( مرحلة )الترقي(.

)3( مرحلة )الرسوخ(.

منهجية التأليف في سلسلة )الغراس(:

تهدف سلســـلة )الغراس( إلى التأســـيس العلمي لطالب العلم؛ باكتساب التصور اإلجمالي 
للعلـــوم اإلســـالمية املؤهلـــة للفهـــم الصحيح للقـــرآن الكرمي والســـنة املطهـــرة، واإلحاطة 
؛ إحاطًة إجماليًَّة؛ بحيث يحســـن الطالب في هذه املرحلة تصور مســـائل  مبســـائل كل فـــنٍّ
، وخيـــر )غـــراس( لتحقيق هـــذه الغاية: أن يعتنـــي الطالب باملتـــون العلمية الولية  كل فـــنٍّ
، فيدرســـها دراســـة مختصرة تُعنَـــى بفك عبارة املنت، وحســـن تصوُّر  املعتَمـــدة فـــي كلِّ فنٍّ
املســـائل، مـــع العناية مبناســـبات املوضوعـــات والِعْقد اجلامع بينها، ومناســـبة كل موضوع 

للعلـــم الواقع فيه، ومناســـبته لســـياقه من املوضوعات الســـابقة والالحقة.

ومراعـــاة لهـــذه املنهجيـــة املعتمـــدة فـــي طلب العلـــم قامت سلســـلة: )الغـــراس( بخدمة 
؛ اخلدمـــَة العلميََّة الالئقـــَة بها، مع االســـتفادة من  املتـــون العلميـــة املعتَمـــدة في كل فـــنٍّ
التَّقنيـــات احلديثـــة في عرض املـــادة العلمية، فجمعت هذه السلســـلة خدمـــات متنوعة 
للمتـــون الصـــادرة فيهـــا: بداية مـــن العناية بضبط املـــنت ضبًطا صحيًحا؛ يســـاعد على 
قراءتـــه قـــراءة ســـليمة مـــن اللحـــن، ثـــم القـــراءة الصوتيـــة للمـــنت بصوت عـــذب وأداء 
صحيـــح؛ يســـاعد على حفظ املتون، ثم شـــرحها شـــرحا واضحا، مع العنايـــة باجلداول 
والتشـــجيرات التـــي تعـــني علـــى التصـــور الكلـــي لقضايا كل فـــّن، ثم قياس اســـتحضار 

الطـــالب ملادة الدراســـة مـــن خالل الســـئلة النظريـــة والتطبيقية.
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املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 

املتون املعتمدة في سلسلة )الغراس(:
يقـــوم البرنامـــج العلمـــي )الغـــراس( فـــي مرحلة التأســـيس العلمـــي علـــى مجموعة من 
املتـــون املســـتوعبة لعلوم اآللـــة التي ال يفهـــم القرآن والســـنة إالَّ بها، مـــع القيام بخدمة 
، ُروِعَي في اختيار هـــذه املتون أن تكون مناســـبًة  مـــنٍت منظـــوٍم وآَخـــَر منثوٍر فـــي كلِّ فـــنٍّ
لهـــذه املرحلـــة، وافيـــًة بتحقيق الغايـــة منها، على أن يصـــدر لكل منت ثالثـــة إصدارات:
اإلصـــدار األول: يشـــتمل على املنت مضبوطا ضبطا صحيحـــا، مع قراءته قراءة صحيحة 
بصـــوت عذب، مع وضع الســـئلة املعينة على قياس اســـتحضار الطالـــب ملادة املنت، مبا 

املرحلة. هذه  يناسب 
اإلصـــدار الثانـــي: وهـــو سلســـلة »بدايـــات العلمـــاء« التي تقدم شـــرحا مختصـــرا للمنت؛ 
يعتنـــي بالمثلـــة مـــن القرآن والســـنة وفكِّ ما غمض مـــن عباراِتِه، وتصويِر مســـائِلِه، مع 

االســـتعانة بالشـــكال التوضيحية، واجلـــداول اجلامعة ملعاقد البواب واملســـائل. 
اإلصـــدار الثالـــث: توفيـــر خدمة الشـــرح املرئي من خـــالل املوقع اإللكتروني للمشـــروع، 

ملن أراد مـــن الطالب االســـتزادة واملراجعة.
ويحـــاذي هـــذا املنهـــج التوصيـــة بحفظ أصغـــر املتون فـــي جميـــع الفنون املؤهلـــة لفهم 
ـــه الطالب، فال  الكتـــاب والســـنة، وكذلك التوصيـــة بإفراد منٍت واحد للدراســـة حتى يُتمَّ
يجمـــع بـــني متنـــني في آٍن واحـــد، وكذلك مراعـــاة ترتيب العلـــوم واملتون حســـب املذكور 

فـــي هـــذا التصور، رعايـــة لولويات طلـــب العلم.
واملتون املعتمدة في مرحلة )الغراس( هي:

أوال: في العقيدة:
غـــراس املعتقـــِد: مـــن أصـــول الســـنة، إلمـــام أهل الســـنة واجلماعة أحمـــد بن حنبل . 1

الشـــيباني، مع نظمه: متام املنة نظم أصول الســـنة، لبي املســـاكني عبد املجيد بن 
املراكشي. محمد 

ثانيا: في الفقه املالكي:
غـــراس الفقيـــه املالكـــي )1(: مـــن العشـــماوية في فقـــه الســـادة املالكيـــة: لعبد الباري . 2

رة الثمينة فـــي فقه عالم املدينة: للشـــيخ عثمان  بـــن أحمد العشـــماوي مع نظم الـــدُّ
بن ســـند الوائلي الفيلكاوي.

غـــراس الفقيـــه املالكـــي )2(: املرشـــد املعـــن علـــى الضـــروري مـــن علـــوم الديـــن، البـــن . 3
عاشـــر، بشـــرح مختصـــر الـــدر الثمـــن، حملمد الفاســـي »ميـــاره« قســـم العبادات. 
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أحـــد 	  اْلَبِليـــِغ  ِغـــَراُس  كتـــاب  مـــن  منـــوذج 
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لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 

ثالثا: في الفقه الشافعي:

غراس الفقيه الشـــافعي: من الياقوت النفيس، للشـــيح أحمد بن عمر الشـــاطري، . 4
مع نظم من صفوة الزبد في الفقه الشـــافعي: البن رســـالن الشـــافعي.

رابعا: في الفقه احلنبلي:

غـــراس الفقيـــه احلنبلـــي: دليـــل الطالب، للشـــيح مرعي بن يوســـف الكرمي، بشـــرح . 5
منـــار الســـبيل للشـــيخ إبراهيـــم بـــن محمد بن ســـالم الضويان ونظمه للشـــيخ عبد 

الرحمن الســـعدي.

خامسا: في علم النحو:

غـــراس النحـــوي: مـــن اآلجرومية فـــي مبادئ علم العربية: البـــن آجروم الصنهاجي . 6
بشـــرح التحفـــة الســـنية، حمليي الدين عبـــد احلميد مع نظم اآلجروميـــة: لعبيد ربه 

محمـــد بن آبه القالوي الشـــنقيطي.

سادسا: في علم الصرف:

غـــراس الصرفـــي )1(: مـــن البناء فـــي الصرف، للمولى مال عبداهلل الدتفزي، بشـــرح . 7
األســـاس خلالـــد بـــن خليـــل الزاهـــدي مع نيـــل املنى فـــي نظم قواعـــد البنـــا، لعبداهلل 

بن حســـن الكوهجي.

غـــراس الصرفـــي )2(: مـــن تصريـــف العـــزي، لعزالدين أبي املعالـــي عبد الوهاب بن . 8
إبراهيم الزجناني، بشـــرح ســـعد الدين مســـعود بن عمـــر التفتازاني.

سابعا: في البالغة:

غـــراس البليـــغ: مـــن مائة املعانـــي والبيان في علوم البالغة: البن الشـــحنة احلنفي، . 9
بشـــرح بداية البليغ للدكتور رشـــوان أبو زيد.

ثامنا: علم اللغة:

غـــراس اللغـــوي: قصيـــدة بانـــت ســـعاد لكعـــب بـــن زهيـــر رضـــي اهلل عنه بشـــرح كنه . 10
املـــراد لإلمام الســـيوطي، ومعلقة عنترة بن شـــداد، ومعلقة امرئ القيس بشـــرح فتح 
الكبيـــر املتعـــال حملمد طه الدرة، وقصيدة المية العرب للشـــنفرى بشـــرح نهاية األرب 
لعطـــاء اهلل بـــن أحمـــد، وقصيـــدة واحرَّ قلبـــاه للمتنبي بشـــرح عبد الرحمـــن البرقوقي.
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تاسعا: في علم أصول احلديث:

ث: مـــن نخبـــة الفكـــر فـــي اصطـــالح أهـــل األثـــر: للحافـــظ ابـــن حجر . 11 غـــراس احملـــدِّ
العســـقالني، بشـــرح نزهـــة النظـــر للمصنـــف مع الرتبـــة نظـــم النخبـــة: لكمال الدين 

. ُمنِّيِّ لشُّ ا

عاشرا: في علم أصول الفقه:

غـــراس األصولـــي: مـــن الورقـــات فـــي أصـــول الفقـــه: إلمـــام احلرمـــني أبـــي املعالـــي . 12
اجلوينـــي، بشـــرح احمللـــي واحلطاب مع تســـهيل الطرقات في نظم الورقات: لشـــرف 

الديـــن العمريطي.

حادي عشر: في علوم القرآن:

ـــر: علـــم التفســـير مـــن كتـــاب النقايـــة: للحافظ جالل الدين الســـيوطي . 13 غـــراس املفسِّ
مـــع منظومـــة الزمزمـــي فـــي التفســـير وعلوم القـــرآن: لعبد العزيـــز الزمزمي.
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أحـــد 	  اْلَبِليـــِغ  ِغـــَراُس  كتـــاب  مـــن  منـــوذج 
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ـــة بفهم قوانـــني اللســـان العربي هـــي البوابة الوحيـــدة لفهم  علـــوم اللغـــة العربيـــة املْعنيَّ
الكتـــاب والســـنة وفقـــه مضامينهمـــا، واســـتنباط مـــا فيهمـــا من أحـــكام ومناهـــج وقيم 

وســـلوكية. أخالقية 

وتتفـــاوت علـــوم العربيـــة؛ فتبـــدأ بالعلوم املختصة ببحـــث املفردات؛ في علـــم منت اللغة، 
وعلـــم الصـــرف، ثم تترقى إلى العلـــوم املختصة بالتراكيب، فتبدأ بعلـــم النحو، ثم ترتقي 
إلـــى علـــوم البالغـــة؛ وهي علـــوم تُعنَـــى ببحث مقاييـــس الفصاحـــة، ومعاييـــر البالغة، 
مـــع العنايـــة مبطابقـــة الكالم ملقتضـــى حـــال املخاطب، وأفضـــل طرائق إيصـــال املعنى 

وأوضحها.

ومـــن أهـــم متون البالغة املناســـبة ملرحلة )غراس(؛ من مراحل التكويـــن العلمي ببرنامج 
مركـــز )النوار(: - منت )مائة املعاني والبيـــان في البالغة(.

يعنـــى مـــنت )مائـــة املعانـــي والبيـــان فـــي البالغـــة( بتقدمي مســـائل علوم البالغـــة الثالثة 
)املعانـــي، والبيـــان، والبديع(، من أقرب طريق؛ فيلخص مســـائل علوم البالغة وقواعدها 

فـــي أبيات قليلة، ســـهلة اللفـــاظ، ماتعة اإليقـــاع، واضحة املعاني.

، وهـــو أبو الوليـــد محمد بـــن محمد بن  ـــحنة احلنفيُّ ألَّـــف هـــذا املـــنَت اإلمـــاُم ابـــُن الشِّ
محمـــد بن محمـــود احللبـــي، املتوفى ســـنة: )815 هـ(.

يهـــدف مـــنت )مائة املعانـــي والبيان في البالغـــة( إلى تقدمي علـــوم البالغة للمبتدئني في 
دراســـتها، فـــي معاجلة ســـهلة وأفكار واضحة، وعـــرض زاهر، َحَرَص ناِظُمـــُه على جمِع 
قواعـــد مـــنت )تلخيـــص املفتـــاح( للخطيب القزوينـــي وكليـــات مباحثه، فلم يخل بشـــيء 
منهـــا إجمـــاال، وصاغـــه صياغـــة تناســـب الطالـــب املبتـــدئ في دراســـة علـــوم البالغة، 
َر الفكرةَ، وزيَّن القالـــَب في نظم رائق ســـلس العبارة، عذب  فاقتصـــد فـــي العبارة، وحـــرَّ

اإليقاع.

وقد حاولنا خدمـــة هـــذا املـــنت اخلدمـــة الالئقة بـــه، واملعينـــة على حتقيـــق الغرض من 
دراســـته؛ فأفردنا له ثالثـــة إصدارات:

ِغَراُس اْلَبِليِغ

ِغَراُس اْلَبِليِغ12



أحـــد 	  اْلَبِليـــِغ  ِغـــَراُس  كتـــاب  مـــن  منـــوذج 
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 
املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
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العلم االختبارات  لطالب  ويقدم  صحيحا،  ضبطا  املنت  يُْعنَى بضبط  األول:  ــدار  اإلصـ
علم  قواعد  تطبيق  وحسن  املــادة،  لقياس مستوى فهم  الالزمة  والتطبيقات  والتمارين 
وذوق  رفيع،  بالغي  بأسلوب  للكالم  صياغٍة  من  الطالب  إليه  يحتاج  ما  على  البالغة 

حطابي رائع.

اإلصـــدار الثانـــي: وهـــو سلســـلة »بدايـــات العلمـــاء« التي تقدم شـــرحا مختصـــرا للمنت؛ 
يعتنـــي بالمثلـــة من القرآن والســـنة، وفكِّ ما غمـــض من عباراِتِه، وتصويِر مســـائِلِه، مع 
االســـتعانة بالشـــكال التوضيحية، واجلداول اجلامعة ملعاقد البواب واملســـائل، والتنبيه 

علـــى القواعـــد اجلامعة لقانـــون بالغة الكالم واخلطـــاب العربي البليغ نثرا وشـــعرا.

اإلصـــدار الثالـــث: ويقـــدم اخلدمـــات الصوتيـــة املعينـــة علـــى دراســـة املـــنت؛ مـــن قراءة 
للمنت قراءة متقنـــة وبصـــوت عـــذب يعـــني على حفـــظ املنت، وشـــرح للكتـــاب والتدريب 
املـــنت االســـتفادة من اخلدمات الصوتية املقدمة عليـــه  لـــداِرِس هـــذا  عليـــه، وميكـــن 
من )مركـــز النـــوار( مـــن خالل موقـــع قناة مركـــز النـــوار اليوتيوب على هـــذا الرابط:

goo.gl/VQ4ykd

13 ِغَراُس اْلَبِليِغ



أحـــد 	  اْلَبِليـــِغ  ِغـــَراُس  كتـــاب  مـــن  منـــوذج 
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 
املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 

مقدمة في 
الفصاحة والبالغة

وتشتمل على:

متى يكون املفرد فصيحا؟- 

متى يكون الكالم فصيحا؟- 

متى يكون املتكلم فصيحا؟- 

متى يكون الكالم بليغا؟- 

متى يكون املتكلم بليغا؟- 

معنى الصدق والكذب.- 

15 ِغَراُس اْلَبِليِغ



أحـــد 	  اْلَبِليـــِغ  ِغـــَراُس  كتـــاب  مـــن  منـــوذج 
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 
املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 

مقدمة
في الفصاحة والبالغة

1ُ اهللَّ ــــــى  َوَصـــــــلَـّ  ِ هلِلَّ ــاهُاحَلـــــــْمـــــــُد  ــَفـ ــَطـ ــِه الَّــــــِذي اْصـ ــ ــوِلـ ــ ــى َرُسـ ــلَـ َعـ

ــــَمـــــا2 ــــــٍد َوآِلـــــــــــــــِه َوَســـــلَـّ ـــَمـــاُمــــــَحــــــمَّ أُنَـــِظّ أَْن  ــُت  ــبْـ ــبَـ أَْحـ ــْد  ــ َق ــُد  ــ ــْع ــ َوبَ

ــِي الـــبَـــيَـــاِن َواملَـــَعـــاِنـــي3 ــَمـ ــلْـ ــيِفــــي ِعـ ــ ــاِن ــ ــَع ــ ــَة املَ ــ ــَف ــ ــي ــ ــِط ــ أُْرُجـــــــــــــــوَزًة لَ

ــا َعـــــْن ِمــــائَــــٍة لَـــــْم تَـــــِزِد٤ ــ ــَه ــ ــاتُ ــ ــيَ ــ ــَر آِمــــــٍن ِمـــــْن َحـــَســـِدأَبْ ــ ــيْ ــ َفـــُقـــلْـــُت َغ

ــِتـــْه5 ــي َســـاَلَمـ ــ ــُة املُــــْفــــَرِد ِف ــاَحـ ــَصـ ــْهَفـ ــِتـ ــَرابَـ ــِه َوِمــــــْن َغـ ــيـ ــَرٍة ِفـ ــ ــْف ــ ِمــــْن نُ

الِقيَـــــــــاِس6 ُمَخاِلــــــَف  ــاَلِم الـــنَّـــاِسَوَكوِنـــــــِه  ــ ــ ــُح ِمــــْن َك ــي ــِص ــَف ثُــــمَّ ال

ــا7 ــَم ــي ــِل ــٍر َس ــ ــاُف ــ ــنَ ــ ــْن تَ ــ ــ ــا َكـــــــاَن ِم ــ ــُه َســِقــيــَمــاَمـ ــ ــُف ــ ــي ــ ــْأِل ــ َولَــــــــْم يَــــُكــــْن تَ

ــًضـــا َخــاِلــي8 ــِقــيــِد أَيْـ ــْع ــاِلَوْهــــَو ِمـــَن الــتَّ ــَحـ ــلـ ِلـ ُمـــَطـــاِبـــًقـــا  يَــــُكــــْن  َوِإْن 

ــُغ َوالَّـــــــــِذي يُـــَؤلِّـــُفـــْه9 ــيـ ــِلـ ــبَـ ــَو الـ ــ ــْه ــ ــْهَف ــُف ــِص ــبِّـــْر نَ ــَعـ َوِبـــالـــَفـــِصـــيـــِح َمــــْن يُـ

َمــا10 ــَع  ــَواِقـ الـ ــَق  ــاِب ــَط يُ أَْن  ـــْدُق  ــاَوالـــصِّ ــَدَم ــْع يُ َذا  أَْن  َوالــــِكــــْذُب  يَـــُقـــولُـــُه 

ِغَراُس اْلَبِليِغ16



أحـــد 	  اْلَبِليـــِغ  ِغـــَراُس  كتـــاب  مـــن  منـــوذج 
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 
املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 
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تقويم تحصيل الطالب 
السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة:

اإلسناد احلقيقيفصاحة الكلمة التشبيه اخللو من تنافر الكلمة شرط في1

اإلسناد املجازيفصاحة الكالم فصاحة الكلمة اخللو من تنافر الكلمات شرط في2

فصاحة الكالماالستعارة فصاحة الكلمة اخللو من ضعف التأليف شرط في 3

فصاحة الكلمةالكنايةفصاحة الكالماخللو من التعقيد اللفظي شرط في ٤

املسند إليهاملسندفصاحة الكلمةاخللو من مخالفة القياس شرط في 5

فصاحة الكلمةاإلنشاء اخلبر اخللو من الغرابة شرط في 6

إذا كان الـــكالم مطابقـــا ملقتضـــى 7
احلال مـــع فصاحتـــه كان 

صحيحا في إعرابهبليغافصيحا فقط

السؤال الثاني: اختر اإلجابة الصحيحة:
تنافر الكلمة وصف يحصل في 8

الكلمة بسبب
غرابة معناهاإعرابهاحروفها

صعوبة النطق الغرابة تعني 9
بالكلمة

اخللل في تركيب 
الكلمة

بعد الكلمة عن 
املألوف املستعمل

إذا خالف املتكلم قانون بناء 10
الكلمة فإنه يكون 

مخالفا للقياسضعيف التأليف مستعمال للغريب

إذا خالف املتكلم املشهور من 11
قواعد النحو فإنه يكون 

مخالفا للقياسضعيف التأليف مستعمال للغريب 

أحـــد 	  اْلَبِليـــِغ  ِغـــَراُس  كتـــاب  مـــن  منـــوذج 
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 
املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 

ِغَراُس اْلَبِليِغ18



التعقيد اللفظي يكون إذا لم يظهر 12
املعنى لـ

صعوبة انتقال العقل استعمال الغريبخلل في التركيب
من املعنى الصلي 
إلى املعنى املقصود

التعقيد املعنوي يكون إذا لم يظهر 13
املعنى لـ

صعوبة االنتقال من استعمال الغريبخلل في التركيب
املعنى الصلي إلى 

املعنى املقصود
أحدهما الزم لتحقق متقابالنمترادفانالصدق والواقع1٤

اآلخر

( أمام العبارة الصحيحة، وعالمة ) x ( أمام العبارة الخطأ مما يلي: السؤال الثالث: ضع عالمة )

(الســــؤال ( A) X ( B

ABكلمة “مستشزرات” ثقيلة على اللسان صعب النطق بها لغرابتها. 15

ABكلمة “الهعخع” ثقيلة على اللسان صعب النطق بها لتنافر حروفها.16

ABكلمة “تكأكأمت” كلمة مخالفة للقياس الصرفي.17

كلمة “لتجمدا” من قول الشـــاعر: “وتســـكب عيناي الدمـــوع لتجمدا” فيها 18
غرابـــة الحتياجها إلى التخريج علـــى معنى بعيد.  

AB

كلمـــة “ومرســـنا” فـــي قـــول الشـــاعر: “ وفاحما ومرســـنا ومســـرجا” فيها 19
غرابـــة وتنافـــر حروف.

AB

20
كلمـــة “مســـرجا” فـــي قـــول الشـــاعر: “ وفاحما ومرســـنا ومســـرجا” غير 

ABفصيحـــة لضعـــف التأليـــف فيها .

21
كلمـــة “الجلـــل” فـــي قولـــه: “ احلمـــدهلل العلي الجلـــل” مخالفـــة للقياس 

لصرفي. ABا

أحـــد 	  اْلَبِليـــِغ  ِغـــَراُس  كتـــاب  مـــن  منـــوذج 
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 
املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 

19 ِغَراُس اْلَبِليِغ



نموذج اإلجابات

.1AC

.2AC

.3AB

.٤BC

.5BC

.6AB

.7AC

.8BC

.9AB

.10AB

.11AC

.12BC

.13AB

.1٤AB

.15AC

.16BC

.17AC

.18AC

.19AC

.20AC

.21BC

أحـــد 	  اْلَبِليـــِغ  ِغـــَراُس  كتـــاب  مـــن  منـــوذج 
إصـــدارات سلســـلة الغراس مـــن إصدارات 
املركـــز العلمـــي ملركـــز األنـــوار - الكويـــت.

دور 	  مـــن  الكتـــاب  كامـــل  أقتنـــاء  ميكنـــك 
لدينـــا. املعتمـــدة  النشـــر 

ِغَراُس اْلَبِليِغ22



إصدارات البدايات
ِغَراُس اْلَبِليِغ24



إصدارات الغراس
25 ِغَراُس اْلَبِليِغ
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