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  ٨  فصاحة الكالم

  ).٨ (التعقيد املعنوي، )٨ (يظفلالتعقيد ال، )٨( تنافر الكلمات
  ٩  بالغة الكلمة و الكالم

  

  ١١  علم البيان
  ١١  موضوع علم البيان

  ١١  احث علم البيانمب
  ١١  التشبيه

 اقسام طريف التشبيه باعتبـار      ،)١٢ (أقسام طرف التشبيه  ،  )١٢ (اركان التشبيه 
 التشبيه باعتبار االفـراد و التركيـب        اقسام طرف ،  )١٣(احلسي و العقلي    

انواع املشبه به    ،)١٤( اقسام طريف التشبيه باعتبار االفراد و التركيب         ،)١٣(
 أقسام أدوات التـشبيه     ،)١٦ (أدوات التشبيه ،  )١٥ (عروفةيف صور التشبيه امل   

، )١٧( أقسام وجه الشبه باعتبار احلسية و العقلية         ،)١٧ (وجه الشبه  ،)١٦(
، أقسام وجه الشبه باعتبـار  )١٨(أقسام وجه الشبه باعتبار احلقيقة و اخليال      

ملؤكد ا. ٢، )١٩(املرسل  . ١ ،)١٩ (أقسام التشبيه  ،)١٨(االفراد و التركيب    
  ،)٢٠(التـشبيه البليـغ     . ٥،  )٢٠(امل  . ٤،  )٢٠(املفصل  . ٣،  )١٩(



  هالصفح  العنوان

 شش

التشبيه الـضمين   . ٨،  )٢١(التشبيه املقلوب   . ٧،  )٢٠(التشبيه التمثيل   . ٦
تشبيه . ١١،  )٢٢(التشبيه امللفوف   . ١٠  ،)٢٢(التشبيه املفروق   . ٩،  )٢٢(

   ،)٢٣(يل  تـشبيه التفـض   . ١٣،  )٢٣(تشبيه اجلمع   . ١٢،  )٢٢(التسوية  
تـشبيه  . ١٦،  )٢٣(تـشبيه التـضاد     . ١٥،  )٢٣(التشبيه املشروط   . ١٤

بيان . ٢،  )٢٤(بيان حال املشبه    . ١ ،)٢٤ (أغراض التشبيه  ،)٢٣(التشكيك  
بيان امكان املشبه . ٤، )٢٥(تقرير حال املشبه . ٣، )٢٥(مقدار حال املشبه 

  ).٢٦ (مجاليات التشبيه ،)٢٦(تقبيح املشبه . ٦، )٢٥(تزيني املشبه . ٥، )٢٥(
  ٣٨  احلقيقة و ااز

  ٣٨  احلقيقة 
، احلقيقة  )٣٨(، احلقيقة الشرعية    )٣٨(، احلقيقة اللغوية    )٣٨ (أقسام احلقيقـة  

   .)٣٨(العرفية 
  ٣٨  ااز

ااز . ١ ،)٤٠ (أقسام ااز ،)٣٩(، القرينة )٣٩( ، العالقة )٣٩ (اركان ااز
 أقسام ااز اللغوي ،)٤٠(، املرسل )٤٠(لغوي ، أقسام ااز ال)٤٠ (اللغوي
، )٦٤ (بالغة ااز  ،)٥٢( أقسام االستعارة    ،)٥١(، االستعارة   )٤٠(املرسل  

 ،)٦٧(، اازي )٦٦(، احلقيقي )٦٦(، أقسام االسناد )٦٦ (ااز العقلي. ٢
  .)٦٧(أشهر عالقات ااز العقلي 

  ٧٠  الكناية
  ،)٧٠(الكنايـة عـن املوصـوف       . ١ ،)٧٠ ( عنه أقسام الكناية بإعتبار املكين   

أقـسام الكنايـة     ،)٧١(الكناية عن النسبة    . ٣،  )٧١(الكناية عن الصفة    . ٢
التلـويح  . ٢، )٧٢(التعريض . ١ ،)٧٢ (و الـسياق  ) اللوازم(بإعتبار الوسائط   

  .)٧٣ (بالغة الكناية ،)٧٢(االمياء و االشارة . ٤، )٧٢(الرمز . ٣، )٧٢(
  

  ٨٠   علم املعاين
  ٨١  تعريف علم املعاين 

  ٨١  فائدة علم املعاين
  ٨١  مباحث علم املعاين

  ٨٢  القول و الكالم
  ٨٢  القول
  ).٨٢(، أقسام القول املركب )٨٢(املركب . ٢، )٨٢(املفرد . ١



  هالصفح  العنوان

 هفت

  ٨٣  اجزاء الكالم
  ٨٤  سنداليه و املسند و القيودأحكام حول امل

حذف املسند إليه ) ، ب)٨٤(ذكر املسند إليه )  أ،)٨٤ (احكام حول املسنداليه
تقييد  )ه،  )٨٧(تنكري املسند إليه    ) ، د )٨٥(تعريف املسند إليه    ) ، ج )٨٤(

  ،)٨٩(ذكـر املـسند     )  أ ،)٨٩ (أحكام حـول املـسند    ،  )٨٨(املسند إليه   
 عموم النفي و نفي العمـوم      ،)٨٩(تقدمي املسند   ) ، ج )٨٩(حذف املسند   ) ب
التقـدمي  ) ، ب )٩٠(حذف املفعول به    ) ، أ )٩٠ ( القيود احكام حول ،  )٩٠(
  .)٩١(الشرطيات » لو«و » اذا«و » إن«، الفرق بني )٩١(

  ٩٦  أقسام الكالم
، أقسام اخلرب بالنسبة ايل حـال املخاطـب         )٩٧( أغراض اخلرب    ،)٩٦ (اخلرب

، )١٠١(، االنشاء الطلـيب  )١٠١ (أقسام اإلنشاء، )١٠١ (اإلنـشاء ،  )٩٨(
  ،)١٠٦(النـهي   . ٢،  )١٠٢(األمـر   . ١،  )١٠١(شاء الطلـيب    أنواع االن 

، االنشاء غري   )١١٥(النداء  . ٥،  )١١٤(التمين  . ٤،  )١٠٨(االستفهام  . ٣
  ،)١١٩(التعجـب   . ١،  )١١٩(، أقسام االنشاء غري الطليب      )١١٩(الطليب  

الترجـي  . ٥،  )١٢٠(القـسم   . ٤،  )١٢٠(الـذم   . ٣،  )١٢٠(املدح  . ٢
  .)١٢١(العقود . ٦، )١٢٠(

  ١٢٣  القصر 
  ١٢٣  أركان القصر 
  ).١٢٤ (طرق القصر، )١٢٤ (طرفا القصر

  ١٢٥  أقسام القصر باعتبار حال املقصور و املقصور عليه
  ١٢٥  أقسام القصر باعتبار غرض املتكلم

  ).١٢٦(القصر االضايف . ٢، )١٢٥(القصر احلقيقي . ١
  ١٢٦  أقسام القصر االضايف باعتبار حال املخاطب 

  ).١٢٦(قصر التعيني . ٣، )١٢٦(قصر القلب . ٢، )١٢٦(فراد قصر اإل. ١
  ١٢٦  اغراض القصر

التحقري . ٤،  )١٢٨ (تعريضال. ٣،  )١٢٨ (املبالغة. ٢،  )١٢٦ (التأكيد. ١
)١٢٨(.  

  ١٣١  الوصل و الفصل
  ١٣١  الوصل



  هالصفح  العنوان

 هشت

، أقسام اجلـامع  )١٣١ (مواضع الوصـل ، )١٣١ (تعريف الوصل عند البالغيني  
  .)١٣٢) (اجلهة اجلامعة(

  ١٣٤  الفصل 
  ).١٣٤ (مواضع الفصل، )١٣٤ (تعريف الفصل

  ١٣٧  املساواة واالجياز و اإلطناب
  ١٣٧  ساواةامل
  ١٣٨  جيازاإل

  .)١٣٨(إجياز حذف . ٢، )١٣٨(إجياز القصر . ١، )١٣٨ (أقسام اإلجياز
  ١٤١  اإلطناب

عطف العام  . ٢،  )١٤١(ذكر اخلاص بعد العام     . ١،  )١٤١ (أقسام اإلطناب 
، )١٤١(التكرار  . ٤،  )١٤١(اإليضاح بعد اإلام    . ٣،  )١٤١(اص  علي اخل 

ــراض . ٥ ــذييل . ٦، )١٤٢(االعت ــراس . ٧، )١٤٢(الت   ،)١٤٣(االحت
  .)١٤٣(النفي و اإلثبات . ١٠، )١٤٣(اإليغال . ٩، )١٤٣(التتميم . ٨

  

  ١٤٨  علم البديع
  ١٤٨  علم البديع

  ١٤٨  تعريف علم البديع
  ).١٤٩ (سنات املعنويةاحمل، )١٤٨ (احملسنات اللفظية
  ١٤٩  احملسنات اللفظية 

  ،)١٥٦ (يلـزم  ال  لـزوم مـا     .٣،  )١٥٣ ( السجع  .٢،  )١٤٩ ( اجلناس  .١
 رد   .٧،  )١٦٠ ( املوازنـة   .٦،  )١٥٨ ( الترصـيع   .٥،  )١٥٧( التصريع    .٤

  ).١٦٣ ( اإلرصاد .٨، )١٦١ (العجز علي الصدر
  ١٦٤  احملسنات املعنوية 

 احلكـيم   أسلوب .٤، )١٦٨ ( املقابلة .٣، )١٦٦ (طباقال  .٢، )١٦٤( التورية   .١
، )١٧٩ ( املبالغة  .٧ ،)١٧٦ ( اللف و النشر    .٦،  )١٧٢ ( االلتفات  .٥،  )١٧٠(
 االسـتخدام   .١٠،  )١٨٤ ( جتاهـل العـارف     .٩،  )١٨٢ ( املذهب الكالمي   .٨
، )١٩٠ ( اجلمع .١٣، )١٨٩ ( العكس .١٢، )١٨٨ ( املشاكلة .١١، )١٨٦(

، )١٩٤ ( تشابه األطراف   .١٦،  )١٩٣ ( التفريق  .١٥،  )١٩١ ( التقسيم  .١٤
  ).١٩٩ ( التجريد .١٩، )١٩٨ ( اإلدماج .١٨، )١٩٥ ( النظرية مراعا .١٧

  

  ٢٠٢  املصادر



 

 نه

  
  

  كلمة الشكر
  

  . الذي وفقين خلدمة کتابهللّهأشکر ا
  . اليت أتاحت يل فرصة هذه اخلدمة»مست«و أشکر مؤسسة 

  .تاذ الفاضل الدکتور معارف الذي متعنی من إرشاداتهو أشکر األس
  .باچي الذي نقّح الکتاب تنقيحاً علمياً و أدبياً دقيقاًعو أشکر األستاذ الفاضل الدکتور 



 

 ده

  
  

  ميزات هذا الکتاب
  

  : مما ألزم وضع هذا اجلهد املتواضع هي امليزات التالية
  .ات القليلة النفعانتخاب املوضوعات النافعة و االجتناب من املوضوع

  . أحسن العبارات و أدقها يف تعريف املوضوعات من طيات املصادرجاستخرا
  .بحوثلالتقسيمات الدقيقة ل

  .کون البحوث حتقيقية مستندة إلی مصادر معتربة و مشهورة
  .کون املوضوعات کاملة

  .ذکر شواهد قرآنية مهما أمکن
وضع متارين   د کل درس أسئلة مناسبة و     تأليفه علی شکل الکتب الدراسية فلذلک وضعت بع       

  . قرآنية مهما أمکن
 فضالً عن تعلم     من خالل الشواهد و التمارين     أن يتعرف الطالب علی طرائف القرآن البالغية      

  .البالغة



١ 

  
  

  املقدمة
  
  ة علوم البالغة ي أمه. ١

ة و  ية من القرآن و السنة النبو     ية أساس معرفة و فهم املصادر اإلسالم      يإن اللغة العرب  
  .ث العترة الطاهرةيأحاد

ة هو موضع الرأس من اجلسد فـال        يو إن موضع علوم البالغة من اللغة العرب       
نعرف وجوه إعجاز القرآن و      فبها   .ه من لطائفها  يوحيلة لکالم علی آخر إال مبا       يفض

  .فه و عذوبتهيندرک براعة أسلوبه و انسجام تأل
: يف أمهية علوم البالغـة     جواهر البالغة  يف کتابه    السيد أمحد اهلامشي   إنه قال 

زيل و إفـصاح  ـعلم البالغة من أجل العلوم شأناً إذ هو كفيل بإيضاح حقائق التن           
  .دقائق التأويل و إظهار دالئل اإلعجاز

  
  نشأة علوم البالغة . ٢

عـرض  فقد  » جماز القرآن «يف کتابه   ) ٢٠٩(دة  ية من أيب عب   يبدأت املباحث البالغ  
ااز عنده أعـم مـن اـاز      ف .بياألسالو هي   ة املعاين يف القرآن     يه طرائق تأد  يف

  .البالغي
ه أصول علـم    يذکر ف ي »ينيان و التب  يالب«يف کتابه   ) ٢٥٥(اجلاحظ  تاله  مث  

  .البالغة
  .اًيعي فناً بد١٧ه يمع فجي» عيالبد« کتابب) ٢٩٦( ابن املعتز ذلک جاءبعد 
  . فناً آخر١٣ها يف إليضي» نقد الشعر«فی کتابه ) ٣٣٧( قدامة جاءمث 

  .» املتنيب و خصومهنيالوساطة ب«کتاب ) ٣٦٦(مث کتب القاضي اجلرجاين 



        علوم البالغة٢

 مـن   اًريه کث يذکر ف ي »نيکتاب الصناعت «ؤلف  ي) ٣٩٥(ل  مث جاء أبو اهلال   
  .اً أخری فنونيهاف إليضيه و ياز و اإلطناب و التشبجية کاإلياملباحث البالغ

اين يه جوانب اإلعجاز الب   ي ف نيوب» إعجاز القرآن «) ٤٠٣(مث کتب الباقالين    
  . من فنون البالغةاًريه کثييف القرآن و عرض ف
و » ةياازات النبو «و  » جمازات القرآن «) ٤٠٦(ف الرضي   يمث کتب الشر  

  .ةيالت اازالهما الديرح فش
ـ » العمدة يف حماسن الشعر و آدابه     «) ٤٥٦(ق  يمث ألف ابن رش    ـ ذکر ف ي ه ي

  .أبواباً مستقلة من البالغة
يف » دالئل اإلعجـاز  «و صنف   ) ٤٧١(عبد القاهر اجلرجاين    نا  يطلع عل مث  

ا و هو   همية ف ي مجع املتفرقات البالغ   فقدان  ييف علم الب  » أسرار البالغة «علم املعاين و  
  .انيعترب واضع علمي املعاين و البيق أن يخل

اً من  ريه کث ي و ذکر ف   »الکشاف«ه  ريو ألف تفس  ) ٥٣٨( الزخمشري   تالهمث  
ـ  و ذکر ف   »أساس البالغة « مث وضع    ،اتية و طبقها علی اآل    يفنون القرآن البالغ   ه ي

  .و تطور دالالاة يوضح استعماالا اازيمواد اللغة واحدة واحدة 
 و مجع   »املثل السائر يف أدب الکاتب و الشاعر      «) ٦٣٧(  ريکتب ابن األث  مث  

 يف رياجلـامع الکـب  « مث کتب ،اً من آي القرآن   ريها کث يه فنون البالغة و طبق عل     يف
ة اليت مساهـا علـم   ي من املباحث البالغ رينطوي علی کث  ي »صناعة املنظوم و املنثور   

  .انيالب
 اليت کتبها األئمة قبله     ةيباحث البالغ املزبدة  نظم  ي) ٦٢٢(مث جاء السکاکي    

ـ اً ج ينظماً منطق » مفتاح العلوم «يف القسم الثالث من کتابه       و فـصل علـوم     داً  ي
  .عيان و البدي املعاين و الب:البالغة

و أول من ج هـذا      .ضاح لعلوم البالغة  يق و اإل  يمث بدأ عصر الشرح و التعل     
ـ ي و اکاح السک مفتفقد خلّص   ) ٧٣٩( ينيالقزوب  يالنهج هو اخلط   ـ  امس  صيه تلخ

ه خالصة املفتاح و دالئل اإلعجاز و أسـرار         يمع ف جي »ضاحياإل«املفتاح مث کتب    
  .البالغة و سر الفصاحة للخفاجي



 ٣      املقدمة

ـ ها اخلط يف البالغي عند النقطة اليت انتهی إل      يمث توقف اإلبداع يف التأل      بي
  .ينيالقزو

  .»ب و الشاعراملثل السائر يف أدب الكات«) ٦٣٧(مث كتب إبن األثري 
 و خص الدين الـسابع و       »اية األرب «كتابه  ) ٧٣٣(نويري  مث وضع ال  

  .الثامن منه بعلوم البالغة
  .»التبيان يف علم املعاين و البديع و البيان«) ٧٣٤(ي ـمث كتب الطيب

 »ص املفتاح يتلخ«يف شرح    »املطول«) ٧٩١(مث كتب سعدالدين التفتازاين     
  .»خمتصر املعاين«و 

  .» األرب يف البديع خزانه األدب و غاية«) ٨٣٧( كتب إبن حجة احلموي مث
  : منها؛ کتباًنفقد کتب املعاصرو.  عصرنايفة يإستمرت التأليفات البالغف
  . البالغة الواضحة لعلي اجلارم و مصطفی أمني.١
  . ألمحد مصطفی املراغي  علوم البالغة.٢
  . جواهر البالغة للسيد أمحد اهلامشي.٣
  . ذيب البالغة لعبد اهلادي الفضلي.٤
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 دور القرآن يف نشوء علوم البالغة و تطورها  . ٣
ـ إن هـذا إال سـحر       «ب البالغة يف القرآن فقـالوا       يدهش العرب بأسال   » ؤثري

ن البالغة آنذاک مل     و عرف العرب البالغة يف القرآن معرفة الفطرة أل         .)٢٤/املدثر(
  .ات فإذا هم مسلمونين مسعوا آي فما أکثر الذ مدوناًکن علماًي

ة تتنـاول موضـوع     رين القرآن معجز فظهرت کتب کث     أادل أحد يف    جيمل  
  . منها بالغة القرآن،اإلعجاز فألف العلماء يف جوانب خمتلفة

 اإلعجاز  دة الصلة مبوضوع إعجاز القرآن تناولتها کتب      يملا کانت البالغة شد   
فترعرعت البالغة يف ضوء    ة عامة وکتب األدب يف جنبهما       يخاصة و الکتب القرآن   

  .القرآن



        علوم البالغة٤

   :من کتب إعجاز القرآن
الذي ذکر  ) ٤٠٣( إعجاز القرآن للباقالين     ،)٢٥٥(إعجاز القرآن للجاحظ    

ان علـم  يالذي وضع بن) ٤٧١( اً من فنون البالغة، دالئل اإلعجاز لعبد القاهر    ريکث
ان يف اعجـاز القـرآن      يي، البالغة و الب   ع، إعجاز القرآن و بالغة حممد للراف      املعاين

  .اين لبنت الشاطئياعجاز القرآن البلسلطاين فر، 
   :ةي من املباحث البالغري و علوم القرآن اليت عرضت لکثريمن کتب التفس
   :من القدماء

ـ  جماز القرآن أليب عب    ،)٢٠٧(معاين القرآن للفراء     ـ  )٢٠٩(دة  ي ازات ، جم
الذي ذکـر   ) ٥٣٨( الکشاف للزخمشري    ري، تفس )٤٠٦(ف الرضي   يالقرآن للشر 

ع القـرآن البـن أيب اإلصـبع        يبد ات،ياً من فنون البالغة و طبقها علی اآل       ريکث
الذي خصص جملده الثالـث     ) ٧٩٤(الربهان يف علوم القرآن للزرکشي       ،)٦٥٤(

  .)٩١١(وطي ين للسان يف علوم القرآ اإلتق،ة يف القرآنيباملباحث البالغ
   :ن خصصوا قسماً من کتام ببالغة القرآنين الذيمن املعاصر

 اجلـدول يف إعـراب      ،شيدرول إعراب القرآن ل   ، للصابوين ريصفوة التفاس 
  .انه للصايفيالقرآن و صرفه و ب

   :من کتب األدب اليت تعرضت للبالغة مستشهدة بالقرآن
 کتاب  ،)٢٩٦(ع البن املعتز    ي کتاب البد  ،)٢٥٥( للجاحظ   ينيان و التب  يالب

 العمدة يف حماسن    ،)٣٩٥( أليب هالل    ني کتاب الصناعت  ،)٣٣٧(نقد الشعر لقدامة    
 املثل السائر   ،)٤٧١( سرار البالغة لعبد القاهر   أ ،)٤٥٦(ق  يالشعر و آدابه البن رش    

  .)٦٣٧( رييف أدب الکاتب و الشاعر البن األث
  
   التعريف ببعض كتب البالغة. ٤
  يف علوم البالغة للخطيب القزويينيضاح اإل

 أشهر مؤلفاته   . ويل القضاء يف الروم و مصر و دمشق        ،ق٦٦٦ولد يف املوصل سنة     
 بعـد کتابـه     ألفه و هو شرح تلخيص مفتاح العلوم للسكاكي الذي          »يضاحاإل«
من حيـث الترتيـب و         من أهم كتب البالغة      »يضاحاإل« و يعترب    .»صيالتلخ«



 ٥      املقدمة

طبعتـه   .يـل و أسـلوبه األديب     ث و االستقـصاء و التحل     التقسيم و تنظيم البحو   
ميان الشيخ حممـد يف     قيق و تعليق غريد الشيخ حممد و إ       معه حت  ،كتاب العريب دارال
  . صفحة٣٨٤

  
  خمتصر املعاين لسعدالدين التفتازاين

 بـسمرقند و  ٧١٢ولد التفتازاين سنة . لخطيب القزويين املفتاح ل تلخيصحنه شر إ
شرحني للتلخـيص   كتب  .  النحو و البالغة    فکان من أجل علماء   ،  ٧٩١ مات سنة 

ه ت طبع .س كتابه املختصر يف املدارس الدينية من الزمن القدمي        در .املطول و املختصر  
  . صفحة٢٢٨بقم يف » انتشارات مصطفوي«

  
  علوم البالغة ألمحد مصطفی املراغي 

ياً لطالب اجلامعة متمتعـاً      ألف كتابه هذا ليكون كتاباً درس      ،املراغي من املعاصرين  
انه كتاب جـامع يف بابـه    . وضع تطبيقات بعد كل حبث      مع بإنشاء سلس واضح  

  . صفحة يبدأ باملعاين مث البيان مث البديع٣٦٢ تألف مني
موضـع     العربيـة     للغةمن ا   إن موضع علوم البالغة      :قال املراغي يف مقدمته   

  .ه إعجاز القرآنو ا يعرف وجو ، فهي مظهر أسرارها و مجاهلاالرأس من اجلسد
  

  علی اجلارم و مصطفی أمني:  هيملؤلفالبالعة الواضحة 
انه حيتوي علـی  . للمدارس الثانوية و طُبع أكثر من عشرين مرة   هذا الکتاب    تبكُ

ـ    ذكر أمثلـة  ت ،يف كل موضوع  :  يف منهج جديد    أهم املواضيع البالغية   شرح مث ي 
 عنها  بي متنوعة أج    مترينات كثرية   توضع  مث  تصرة خم  بالقواعد ؤتیالشاهد فيها مث ي   

 إنه يبدأ بالبيان مث املعـاين مث البـديع          .ل البالغة الواضحة  يسمی بدل ييف كتاب آخر  
إن هـذا    . البيان  علم املعاين علی علم  علی خالف ترتيب القدماء الذي يتقدم فيه        

  ع فيـه يف غايـة      البـدي  علم. الكتاب واجه إستقباالً جيداً يف املدارس و اجلامعات       
 تباس من احملسنات اللفظية و بسبع     باجلناس و اإلق  ه  يف فقد اکتفی املؤلفان  اإلختصار  



        علوم البالغة٦

كثري من اآليات يف نص الدروس و متارينـها و شـرح            أُيت ب . من احملسنات املعنوية  
 ١٦٠يف   صفحات و كتاب الـدليل       ٣٠٤لكتاب يف   فا .البالغيةو نکتها   ها  لطائف

  .صفحة
  

 للسيد أمحد اهلامشيجواهر البالغة 
 يـدرس يف    ،طبع طبعات كـثرية   ،  ان املؤلف من املعاصرين و كتابه هذا مشهور       

و انه كما قال املؤلف يف مقدمته جامع للمهمـات مـن القواعـد و               . اجلامعات
كتابه هذا ليكـون      للبالغة باملدارس الثانوية وضع    التطبيقات و مبا أنه كان مدرساً     

 علی علوم البالغـة الثالثـة        مشتمالً   صفحة ٣٧٦ به من تألف کتا ي. كتاباً درسياً 
   .مبتدئاً باملعاين مث البيان مث البديع




