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أكدت الوالء واالنتماء لھذا التراب وھذا الوطن
عشق الوطن والفرحة بالتحریر والسعادة بالعودة إلیھ

خیالي
حقیقي
خیالي
خیالي
خیالي

العالقة: تضاد طباق - تقویة المعنى وتوضیحھ

العالقة ترادف - تأكید المعنى
تخلي - تعسیر - مورد - یأس

الوطن حضن ألبنائھ 
واج  األخطار كاألم

م  االلتفاف حول الوطن كالسوار حول المعص
االنتماء للوطن كالنبتة الصغیرة تنمو مع 

األیام دم  العلم سالح التق
اإلیمان حصن من المعصیة

م  العلماء نجوم متأللئة في سماء العل
علماء األمة مصابیح الھدى 





الفخر واالعتزاز بالوطن
تمیس فى الظفر؛ األمجاد ذروتھا؛ ذكرھا عطر؛ صیتھا غرد

ألن كلمة ( صائغ ) تدل على نفاسة اللحن وجمالھ

أن الكویت ماثلة حاضرة أمام الشاعر
یوضح استمرار تبخترھا وتیھھا بالنصر

ن  التعبیر األول: صائغ األلحا
التعبیر الثاني: تمیس في الظفر

صور األمجاد في التعبیر األول بالمباني الشاھقة 
وصور المجد في التعبیر الثاني بالزھر الجمیل الفواح 

األول : یبرز مكانة الكویت العالیة
الثانى : یبرز سیرة الكویت الحسنة

المشبخ: الصیت - المشبھ بھ: األنجم - أداة التشبیھ: 
الكاف - وجھ الشبھ: الذیوع وانتشار الشھرة





الطلق - یختال - ضاحكا - الحسن

ألنھ استطاع أن یشرك القارئ في إعجابھ بالربیع، وأن یجعلھ منفعال معھ

المحسن البدیعي: نبھ - نوماً -- 
طباق -- یوضح المعنى ویؤكده

الموضع األول: أتاك الربیع
الموضع الثاني: أوائل ورد كن باألمس نوما

نوع التشبیھ: تشبیھ تمثیلي - طرفیھ: المشبھ برد الندى یفتق 
ً الورد - المشبھ بھ: اإلنسان الذي یبث حدیثاً كان مكتما

كالھما یبین أثر الربیع في الطبیعة؛ واعتمد في ذلك على التصویر





النفس العالیة والھمة الغالیة واألمل الواسع

أنت ال تحتاج خلقاً غیر خلقك
لكنك في حاجة إلى نفس عالیة كنفوسھم، وأمل أوسع من رقعة األرض

طباق
جناس ناقص

الكاف في بعضھا والمیم في بعضھا األخر
السجع

یثیر إعجابي ببراعة الكاتب في التوفیق بین فواصل 
الجمل، ویمتع بما یحقق من جرس موسیقي

یشبھ األمل الذي ال حد لھ بالمكان الواسع الرحب

یوحي بالطموح غیر المحدود





یكشف عن میل اإلنسان لجمع المال وحبھ للدنیا 
وحرصھ على مصاحبة العقالء واالبتعاد عن الحمقى
یوجھنا الشاعر إلى مصاحبة العاقل واالبتعاد 

عن األحمق والتفكیر بالكالم قبل النطق بھ

(یجمع - یفرق) (یرقع - یمزق)

نعم وفق الشاعر في ذلك، وذك لیبین مدى تعب اإلنسان وصراعھ في ھذه الدنیا

المقابلة بین الشطرین - لتوضیح المعنى وابرازه
ذوي العقول یقصد الناس وھو تعبیر مباشر

یشبھ الكالم بشيء مادي یوزن ( استعارة مكنیة)

لیعیش الرأي من أعماقھ قبل اإلفصاح عنھ فذلك یكون أدعى 
للصواب في الرأي





السجع مع نھایة الفواصل - 
(الجو الذي منھ خرجت، 

وخلقت العش الذي فیھ درجت)

یصور بیت األب بالعش وبیت الزوج بالوكر

ھو استخدام موفق 
ألن ( العش ): ھو ما یجمعھ الطاثر من حطام 
العیدان وغیرنا فیبیض فیھ ویكون في الجبل 
وغیره وقیل رصد في أفنان الشجر فإذا كان 
ن  في جبل أو جدار ونحوھما فھو وكر ووك

والوكر: ھو عش الطائر وان لم یكن فیھ 
وموضع الطائر الذي یبیض فیھ ویفرخ 

السؤال الرابع: ملیكا - عبدا: توضح المعنى 
ویؤكده

ینفر: ینفر الصالح من صحبة الطالح























المشبھ: الناس - أداة التشبیھ: الكاف - المشبھ بھ: أسنان المشط - وجھ الشبھ: في االستواء

المشبھ:لیل - أداة التشبیھ: كأنھ - المشبھ بھ: الصبح - وجھ الشبھ: في الحسن

المشبھ: ضمیر مستتر (أنت) - أداة التشبیھ: الكاف - المشبھ بھ: الشمس - وجھ الشبھ: تظھر كل یوم
المشبھ: ضمیر مستتر (أنت) - أداة التشبیھ: الكاف - المشبھ بھ: الھالل - وجھ الشبھ: التغیب

المشبھ: خیل - أداة التشبیھ: تحاكي - المشبھ بھ: البرق - وجھ الشبھ: لوناً وسرعة
المشبھ: الخیل - أداة التشبیھ: الكاف - المشبھ بھ: الصخر - وجھ الشبھ: إذ تھوي

المشبھ: الرجل - أداة التشبیھ: كأنھ - المشبھ بھ: الوبل عند المحل - وجھ الشبھ: في الجود والعطاء بال حدود

في المضيكـ
في العذوبةمثل

في عدم الفائدةكأنھ
الفائدةفي النفعمثل

صفاءنقاءكــ
حمایة ومنعةكــ

 الوطن السیاج یحمي أبنائھ





المعلم كالرسول عطاء وھدایة
الكتاب كالمصباح یھدي صاحبھ

الفصل كالمسجد في نشر النور زالعلم
العلم كالسالح یحمي صاحبھ

الجندى مثل أسد فى الشجاعة
ھمس الحبیب مثل نسیم علیل رقة ولطفا

رؤیة الحبیب كأنھا حلم جمیل
صفحة الماء كأنھا بساط ممتد ال حدود لھ

الطفل مثل مالك في البراءة والطھارة

دالل الحبیب كأنھ نسیم علیل في الرقة
قلوب الكفار كالقلوب فى القسوة

الفتاة كالزھور في الجمال والروعة

خیانة الصدیق كالحنظل في المرارة

















تشبیھ مؤكد مفصل

تشبیھ مرسل مفصل (تام)

تشبیھ مرسل مجمل

تشبیھ مرسل مفصل (تام)

تشبیھ مؤكد مجمل (بلیغ)

تشبیھ مرسل مفصل (تام)

تشبیھ مرسل مجمل

تشبیھ مؤكد مجمل (بلیغ)

الدنیا منجل

أرسلنا على األعداء سیل نار

حدیثك شھد

ترسل الشمس أشعة ذھب على ماء فضة





الدین كالسفینة ینجو بھ صاحبیھ
العدل كالمیزان
السماء كالسقف

الجنود كالسد المنیع

الرسول صلى هللا علیھ وسلم نور یستضاء بھ
ألفاظ األدیب در منظوم

عرق الرسل مسك

اإلیمان نور
تعلمت في مدرسة الحیاة

انتشر الجھل نارا
ال تحقد حقد الیھود

في االنتشار

في الھالك

في التقوس

في االرتفاع

في الضخامة













ر المشبھ: المجد منزلھ الدائم ھو منازل قوم الشاع
المشبھ بھ: النوم الذي ال مكان لھ إال العیون 

المشبھ: القلب وقد تعلق بلیلى حین جاء ذكرھا 
المشبھ بھ: القطاة التي علق جناحھا بشرك فلم تستطع التخلص منھ حتى الصباح

المشبھ: المطربة حین ترفع صوتھا وتخفضھ 
المشبھ بھ: ذباب الروضة عندما یطن ویرفع طنینھ ویخفضھ

رب المشبھ: صورة الممدوح وبیده سیف المع یشق بھ ظلم الغبار في الح
المشبھ بھ: صورة القمر یشق ظلمة الفضاء ویتصل بھ كوكب مضيء

د  المشبھ: حال الرجل الصالح إذا صاحب الفاس
المشبھ بھ:حال میاه األنھار إذا اختلطت بماء البحر

العقل یدخر من شبابھ أكبره كالنملة تجمع في الصیف ما تحتاج إلیھ فى الشتاء

الجاھل یزیده الصفح تمادیا كاللئیم ال یزیده اإلحسان إال تمردا





العظیم بین من ال یعرفون قدره كالمصحف في بیت زندیق

شعر المریض بالعافیة بعد طول مرض كالنبات الذي ارتوى بعد طول عطش

العالم وقدظھر وسط جھل شدید مثل الھالل وقد الح في ظلمة اللیل

شبھ حال المنافقین تبدو لھم الدالئل الواضحة فیلمحون ھدایتھا ثم یعودون إلى ما كانوا فیھ من ضالل 
بحال من قد أوقد نارا فتمتع بضوئھا قلیال ثم ما لبث أن أطفثت ھذه النار فغشیھ ظالم حالك 

شبھ هللا تعالى الكافرین في حال إعراضھم عن استماع المواعظ النافعة بحمر مستتفرة فرت 
من الصیادین ووجھ الشبھ ھنا ھو شدة النفور 

شبھ حال الدنیا في مسراتھا وسرعة تقضیھا بحال مطر أنبت زرعا فنما 
وأعجب بھ الزارع ثم أصابتھ آفة فیبیس واصفر وتفتت





مثلت اآلیة أفعال الكفار التي عملوھا في الدنیا یبتغون بھا األجر برماد عصفت بھ الریح فجعلتھ ھباء 
منثورا

شبھ حال الدنیا فى سرعة تقضیھا وانقراض نعیمھا بعد اإلقبال بحال 
النبات فى جفافھ وذھابھ حطاما بعدما التف وتكاثئف وزین األرض 

بخضرتھ 













تشبیھ ضمني: شبھ المضیم (المظلوم) ال تعجبھ حسن ھیئتھ بالمیت (الدفین) الیروقھ جودة الكفن

تشبیھ ضمني: شبھ الشاعر حالھ وھو یعیش بین أھلھ بحال الذھب الذي یختلط بالتراب ولیس 
من جنسھ

تشبیھ ضمني: شبھ من یرجو النجاة من عذاب اآلخرٍة ولم یسلك مسالكھا بالسفینة تحاول 
اإلبحار على الیابسة 

تشبیھ ضمني: احتجاجاك عني یزید أملي في عطائك / السماء یرجى مطرھا حین تحتجب الغیوم

الحق یظھر بعد خفاثھ وال عجب فالشمس یحجبھا الغمام حینا ثم تبرز من وراء السحب

إذا كانت الشدائد تظھر معادن الرجال فالنار تزید الذھب نقاء

ال یستبعد نشاط الفریق بعد خمولھ فقد تھب الریح بعد السكون

ازدحم القصاد على باب الكریم، وعلى المنھل العذب یجتمع السقاة





تشبیھ ضمني: حیث أنھ یرید أن مكانتھ التي ھو فیھا لن یزول عنھا كما أن األقمار تسیر

 تشبیھ تمثیلي: یشبھ اللیل الذي یجري فیھ الكواكب بالروض الذي تطفو أزاھره على نھر

تشبیھ ضمني: حیث یقول : بطء عطائك عني ھو خیر لي فاسرع السحب في المسیر ھي التي ال ماء فیھا

تشبیھ ضمني: حیث یشبھ األلم الذي یصیبھ في حالي نظرھا إلیھ وإعراضھا عنھ 
ألم السھام عندما تصیب اإلنسان أو تنتزع منھ





















المشبھ: األسیر یجر ثقل حدیده - المشبھ بھ: األسد یجرر حیة رقطاء - الغرض: بیان حال المشبھ

المشبھ: الممدوح في حالتي دنوه تواضعاً وعلوه كبراً - المشبھ بھ: الشمس في ارتفاعھا ودنو 
ضوئھا وشعاعھا - الغرض: بیان إمكان المشبھ

المشبھ: فضل ذي العلم الذي یطال الناس - المشبھ بھ: 
المسك الذي تفوح رائحتھ - الغرض: تقریر حال 

المشبھ ۱

۲

۳

٤

۳

٤

۱

۲



















حقیقي

مجازي

مجازي

مجازي

- حقیقيمجازي

د ھجم األسد على الفریسة - ھجم الحر على البال
یضيء البدر لیالً - ھل البدر علینا فسحرنا بخلقھ

ھبت الریح من الشمال - ھبت األفراح علینا
ون ھطل المطر بغزارة - انھمر المطر من العی

قتل الولد حشرة ضارة - قتل الولد وقتھ 
البحر منظره جمیل - حاورت بحرا في العلم





شبھ الشاعر الشابي بالشادي والوجود بالسحر

یشبھ الشعب بمیت یبعث؛ واألمة بأسیر مقید

یصور اللحن بماء یسكب باللحن والقلب باإلنسان واالستعمار بالدجى 
والدجى بالبناء المشید



























۱

۲

۳

۳

۱
۲

استعارة تصریحیة: تبرز براءة الطفولة وجمالھا

استعارة مكنیة: تبرز أثر أولي النھى وقیمة آرائھم في الحیاة

استعارة تصریحیة: تبرز األثر الكبیر لما نزل من السماء من ھدى

استعارة تصریحیة: تبرز أھمیة االبن لدى أمھ

استعارة مكنیة: تبرز طبیعة أحداث الدھر المؤذیة

استعارة مكنیة: تبرز أثر النبات والزھر في األرض

الحیاة متالطمة األمواج

یقتل العاقل الكسل في نفسھ





رأیت قمرا جالسا بین لداتھ

في بیتي شمعة تضيء الطریق ألبنائھا

الصورة: تشبیھ الرفات باللواء - نوعھا: تشبیھ بلیغ

االستعارة: نصبوا مناراً - سر الجمال: إبراز مدى أھمیة ھذا الزعیم حیا ومیت فمن حولھ

(یستنھض الوادي) شبھ الوادي بالنائم -- استعارة مكنیة
(یأیھا السیف) شبھ رفات المختار بالسیف -- استعارة تصریحیة

ضلوع غضة: استعارة مكنیة - وقف 
التاریخ: استعارة مكنیة - ذنابى عقرب: 

استعارة تصریحیة - غص في بثھا: 
استعارة مكنیة

ھذه االستعارات أبرزت المعنى الذي یریده الشاعر بشكل أوضح وأكثر 
تأثیرا وقربا إلى األذھان























كنایة عن باریس (موصوف)

كنایة عن المصریین (موصوف)

كنایة عن الرفاھیة (صفة)

كنایة عن الشھرة والمكانة (صفة)

كنایة عن فقد الحریة

كنایة عن الندم (صفة)

كنایة عن صفة الضعف الشدید

كنایة عن صفة الضعف - كنایة عن صفة القوة

كنایة عن صفة تقلب الحال

كنایة عن موصوف (البنات)

كنایة عن موصوف (العبودیة) إلى ما لھ اتصال بھم وھو الثیاب





كنایة عن نسبة ( السیادة والمروءة والندى إلى ابن الحشرج)

كنایة عن صفة الندم

كنایة عن صفات الشجاعة

كنایة عن صفة طول العنف

كنایة عن صفة البالدة والغباء

كنایة عن صفة الرفاھیة والراحة

كنایة عن صفة الكرم

كنایة عن صفة الكرم

 كنایة عن صفة الطھارة والعفة

كنایة عن صفة كرم النفس وكراھیة األذى

كنایة عن صفة البخل وكذلك كنایة عن صفة اإلسراف





كنایة عن الغیبة

كنایة عن صفة بشریة السید المسیح وأمھ

كنایة عن موصوف النساء

كنایة عن صفة المساواة



















المعنى القریب: الجبن (الطعام) - المعنى البعید: الُجبن (الخوف ضد الشجاعة)

المعنى القریب: یأخذ الدرھم أجراً للعالج - المعنى البعید: یأخذ الدرھم من الناس مرغمین مكرھین

المعنى القریب: وسخ الحدید - المعنى البعید: العطش

المعنى القریب: العین (ما یبصر بھ) - المعنى البعید: إمارة العین (في دولة اإلمارات)

المعنى القریب: حافظ (اسم الشاعر) - المعنى البعید: حافظ (القائم على رعایة اللغة)

المعنى القریب: قصور (بیوت فخمة) - المعنى البعید: قصور (عیب أو نقص)

المعنى القریب: رقیق (العبد والمملوك) - المعنى البعید: رقیق 
(اللطیف السھل)













الحزم والعدل

التحیر والتھدید
مقابلة: تبرز المعنى وتوضحھ وھو التحذیر من 

ول التح
السجع: یعطي جرساً موسیقیاً جمیل الوقع على األذن

الخیال ھنا في قولھ ( أنس الطاعة ووحشة المعصیة ):  
استعارة مكنیة واأللفاظ جاءت مالئمة حیث إن المرء 

یشعر باألنس مع الطاعة والوحشة مع المعصیة 

ل عروة ھذا القمیص: كنایة عن الشيء القلی
خبئ ھذا الغمد: كنایة عن السیف

االستعارة في قولھ (عروة ھذا القمیص)
السجع في كل من: (أنس الطاعة ووحشة المعصیة) - (إعزاز دینھ 

وإعالء حقھ)
أثره: یعطي جرساً موسیقیاً جمیل الوقع على األذن

المقابلة في: (أنس الطاعة) - (وحشة المعصیة)
أثرھا: تبرز المعنى وتوضحھ





یوجھ الشاعر البشر إلى الحب والتفاؤل

في البیت األول شبھ الشعور باإلنسان النائم وشبھ الناس في غیاب مشاعرھم بالدمى

أكد الشاعر على أثر الشعور في نظرتھ للكون بالمقابلة بین شطري البیت الثاني واستخدام 
األلفاظ الموحیة بجمال الطبیعة والصورة المعبرة عن ھذا الجمال 

یظھر تشخیص الشاعر من خالل تصویره للبیداء بشخص یعشق (استعارة مكنیة)

الطباق: أیقظ - غفا -- یوضح أھمیة شعور المحبة
المقابلة: بین شطري البیت الثاني -- وھو یبرز أثر الحب والبغض في حیاة البشر





حب الوطن والفخر بھ

كوكب - تھفو - العز - طابت - أرض الجدود - ھوى مقدر

ذاك الكوكب: تشبیھ بلیغ - تھفو النجوم إلیھ: استعارة مكنیة

نعم تختلف - حیث إنھا في التعبیر األول كنایة عن نسبة العز إلى الكویت وفي التعبیر الثاني تشبیھ بلیغ

استخدم الفعل استخداما مجازیا ألن الھوى ال یدعو في الحقیقة





ضوء الفجر - الزھر الندي الناعم - الخمائل - النسیم المعطر

ضوء الفجر الجمیل ؛ الزھر المبلل بالندى، والنسیم العاطر

شبھھ بالمدامع، الجمان

تشبیھ الندى فوق الشقیق بالجمان أكثر توفیقا لمالءمة الحالة النفسیة البعیدة 
عن الحزن كما یصورھا التشبیھ األخر

( أسرار الندى ؛ شفة الزھر ؛ أنفاس الخمائل ): كلھا استعارات مكنیة وأثرھا یظھر في تشخیص المعاني

( مھوى الذیل ): كنایة عن موصوف وسر جمالھا: اإلتیان بالمعنى مصحوبا بالدلیل





التشبیھ: خیوط النور - نوعھ: بلیغ - طرفیھ: 
المشبھ النور، المشبھ بھ خیوط

ھذه األلفاظ غیر موفقة في مواضعھا حیث إن (رمت) فیھا قسوة ال رقة وكلمة 
( كھربة ) تقیلة على السمع وكلمة ( نسبة ) فیھا ما یناسب المعنى العلمي ال األدبي

س الخمیلة: األم الحانیة كالخمیلة یستظل بھا النا
السحابة: القمر كسحابة صیف یمر سریعا 
الغدیر: كأن الغدیر فضة مذابة فى صفائھ 





یفتخر الشاعر بالبذل والعطا من أجل إسعاد اآلخرین ویعیب على غیره األنانیة

من خالل الزھرة في الصحراء تعطي الراحة والعطر لمن یطلبھ دون مقابل

االستعارة: أناني األثر - سر جمالھا: تجسید المعنى

أشرق: لم تكن مناسبة للبدر حیث أن الشروق للشمس نھارا والبدر یظھر لیال
ھدر: لم تضف جدیدا للمعنى بعد (ھباء) فقد جاءت مجلوبة من أجل القافیة





یقصد الجیش العراقي الذي احتل الكویت

الحزن واأللم والسخریة واالستھزاء
ء الطفل: توحي بعظم الجرم الذي ارتكبھ ھؤال

در اللیل: توحي بالغ
تحكم: توحي بالسخریة

الحقیقة أبلغ: ألن الواقع مؤلم والحقیقة المرة أوقع في النفس من التحلیق في الخیال

أیھا السارقون: استعارة تصریحیة - القادمون من اللیل: استعارة 
تصریحیة - الخاطفون ذكریات الطفولة: استعارة مكنیة





كلمتا ( غرقى ) و ( الذعر ) غیر مالئمتین لمشاعر اإلعجاب بالقصر لما فیھما من الفزع والخوف

جعل منظر الشجر الذي تتأذى العین بالنظر إلیھ وھو متساقط األوراق كمنظر الحاج 
المحرم المتجرد من الثیاب ولم یقل أحد إن منظر المحرم في ثیابھ یبعث األذى في النفس 

تشبیھ الطل على الروض بالدموع على الخد، وتشبیھ لون البنفسج بأثر اللطم في 
الوجھ الرقیق وھو غیر مالئم للجو النفسي المليء باإلعجاب واالبتھاج




