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 االستهالل

 
 قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي:

... 
 فإن مع العسر يسرا
 إن مع العسر يسرا
 فإذا فرغت فانصب
 وإىل ربك فارغب.

 (4-1أية  )االنشراح
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 هداءاإل

 

 هذا البحث اجلامعي إىل:أهدى 

 حممد نور املرحومأيب 
 كؤدو أمي الماأّمي  
 مجيع عائليت  احملبوبةو 
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 كلمة الشكر والتقدير

 

احلمد هللا تعاىل الذي جعل اإلسالم دينا خمتيار بني سائر األداين، وجعله دينا منقذا 
حمّمد صلى هللا عليه وسلم، يف يوم القيامة من اهللكة واخلسران، الصالة والسالم على نبّينا 
 الرسول الذي جاء بدين اإلسالم لكافة الناس إىل أخري الزمان.

د صغاري، وألن جهدمها إكراما وشكرا موفرا قدمت إىل ولدي الذي يربياين من
 ستمر حيايت لطلب العلم.يأستطيع أن 

ومن وأقدم شكري وحتييت حتية من قليب العميق إىل مجيع من ساهم يف هذا البحث 
 شارك يف املراجعة، وإىل مجيع زمالئي الذين يساعدونين مساعدة انفعة.

 وأشكر شكرا جزيال  خاصة:

مدير جامعة موالان مالك إبراهيم الدكتور عبد احلارس، املاجستري، فضيلة األستاذ  .1
 اإلسالمية احلكومية ماالنج.

 ة.عميدة كلية العلوم اإلنسانيية، املاجستري، عفضيلة الدكتورة شاف .2
 رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.، املاجستري، حليميفضيلة الدكتور  .3
مشرف يف كتابة هذا البحث اجلامعي بد املنتقم األنصاري املاجستري، فضيلة األستاذ ع .4

 على إرشاداته الوافرة.
مجيع إخواين والقراابت احملبوب الذين يدعويل وينتظرين ابلصرب حىت أستطيع أن يكون  .5

 مثل اآلن.
 يبة فييا هاراييت مسبحر اليت تساعدين يف مجيع األحوال سعيداً كان أم جزيناً.حب .6
الذين قد أعطاين احلماسة  (FORKISMAمجيع العائلة والزمالء يف اجلمعية فوركيسما ) .7

 والشجاعة يف تنفيذ هذا البحث.



 د
 

( وأصحاب الشيوخ بقسم Pejuang Skripsiأبطال البحث ) منتدىمجيع األعضاء يف  .8
العربية وآدهبا أخص بذكر مهارج مهدي حممد، وأفنان اجلزيل، وراي إمران،  اللغة

وواويك أديبني، ويسر احلاىن، وحممد فاضل، وأفيسينا، وفتح الرازي الذين يساعدين 
 يف تنفيذ هذا البحث. ينبهينو 

 الذين يساعدنين يف إنتهاء هذا البحث اجلامعي. ءزمالالمجيع  .9

البحث اجلامعي بكل نقصانه، وأرجو منه أن ينفعين يف  شكرا كثري إىل هللا، مت هذا
 حيايت املستقبل وجلميع القارئني خاصة لطلبة قسم اللغة العربية و أدهبا.
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 امللخص

 ىليا أبو ماضيالطالسم إل شعر يفالسجع  .11310102.  إبراهيم أان فومو حممد نور
 اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم البحث اجلامعي. .(بالغية حتليلية دراسة)

 .ماالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة

 ، املاجسترياألنصاريعبد املنتقم املشرف: 
 إليا أبو ماضي ،الطالسم شعر ،السجع الكلمات الرئيسية: 

لديه معىن واضح ومجيل وإيقاعي للكلمة وغالبا ما يستخدم العنصر  لشعراإن 
 ي" إليليا أبو ماضي أصبح مشهورا من خالل استخدام تعبري "الطالسم .  وشعرالتخيلي

 رواختااملعاصرين.  العريب، ووثيق األفكار للقارئنيللغة، اتقان األمناط التقليدية للشعر 
أما  ا الشعر ملعرفة مجالية الشعر اللفظية الواردة فيها وهي من انحية السجع.هذ الباحث
احملسنات اللفظية السجع كإحدى ما هي أنواع  :البحث اليت خيتارها الباحث فهيأسئلة 

السجع  ملعرف أنواع ؟. فأهداف البحث هي أبو ماضي إليليااملوجودة يف شعر الطالسم 
 أبو ماضي. إليليااحملسنات اللفظية املوجودة يف شعر الطالسم  كإحدى

هذا البحث حبث وصفى كيفى. واملصادر األساسية يف هذا البحث هي شعر 
وكتب البالغة. أما مصادر البياانت الثانوية فهي كتب  أبو ماضي إليلياالطالسم 

 اسات السابقات املرتبطة هبذا البحث. ومقاالت وكتب والدر 
 إليلياالطالسم  شعر يف اللفظية احملسنات بعد القيام بتحليل السجع كإحدىو 
احملسنات السجع كإحدى أنواع ، فحصل الباحث على نتائج البحث وهي: أبو ماضي

نوعان مها السجع املطرف والسجع  أبو ماضي إليليااللفظية املوجودة يف شعر الطالسم 
أبو  إليلياشعر الطالسم املتوازي. والسجع املطرف هو سجع أكثر استخداما يف  

 .ماضي
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ABSTRAK 

 
Ibrahim AP. MN. 2018. SKRIPSI. Sajak dalam Syi’ir Ath-Thalsam Karya Ilya 

Abu Madhi (Analisis Balaghah). Jurusan Bahasa dan sastra Arab Fakultas 

Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Pembimbing  : Abdul Muntaqim Al Anshory, M.Pd 

  

Kata Kunci : Sajak, Syi’ir Ath-Thalsam, Ilya Abu Madhi 

 

Syi’ír memiliki kata yang jelas, indah, berirama dan seringkali melibatkan 

unsur imajinasi.  Syi’ir Ath-Thalsam karya Ilya Abu Madhi merupakan salah satu 

syi’ir yang terkenal karena penggunaan bahasanya yang ekspresif, penguasaan 

terhadap pola-pola puisi arab tradisional, dan ide-idenya yang dekat dengan para 

pembaca kontemporer. Peneliti memilih syi’ir Ath-Thalsam karya Ilya Abu Madhi 

sebagai objek kajian karena ingin meneliti bentuk/jenis keindahan lafadz di 

dalamnya, khususnya keindahan sajak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah jenis-jenis sajak apakah yang terdapat dalam syi’ir Ath-Thalsam karya 

Ilya Abu Madhi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui jenis-jenis sajak 

yang terdapat dalam syi’ir Ath-Thalsam karya Ilya Abu Madhi 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data 

primer yang digunakan adalah syi’ir “Ath-Thalsam” karya Ilya Abu Madhi dan 

buku teori balaghah. Sementara sumber data sekunder adalah buku-buku atau 

tulisan-tulisan ilmiah lainnya dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan topik penelitian ini. 

Setelah peneliti melakukan analisan tentang sajak sebagai keindahan 

lafadz pada syi’ir Ath-Thalsam karya Ilya Abu Madhi, peneliti bisa 

menyimpulkan bahwa: jenis sajak yang terdapat dalam syi’ir Ath-Thalsam karya 

Ilya Abu Madhi ada dua, yaitu sajak mutharraf dan sajak mutawaziy. Adapun 

sajak yang paling banyak dijumpai dalam syi’ir Ath-Thalsam karya Ilya Abu 

Madhi tersebut adalah sajak jenis mutharraf. 
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ABSTRACT 

 

Ibrahim A. P. M. Nur. 2018. Thesis. The Rhyme in at-Thalasam a Poem by Ilya 

Abu Madhi (Rhetorical Analisism). Arabic Language and Letters Department, 

Humanities Faculty, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.  

Advisor : Abdul Muntaqim al-Anshory, M.Pd. 

  

Keywords : The rhyme, at-Thalasam Poem, Ilya Abu Madhi. 

 

A poetry is the words that are concise, beautiful, rhythmic and frequenly 

involving elements of imagination in there. The Poetry at-Thalasam by Ilya Abu 

Madhi is one of the famous poetry because of the expressive use of the language 

and mastery of traditional arabic poetry patterns, and his ideas are close to 

contemporary readers. The researcher chose at-Thalasam Poem by Ilya Abu 

Madhi as object of study because of wanting to reseach the form/type and speech 

enhancers, and especially the beauty of the rhyme. The question research of this 

study is what types of rhymes are found in the Ath-Thalsam poem by Ilya Abu 

Madhi. The Research purposes of yhis study is to know the types of rhyme are 

contained in the poem of Ath-Thalsam by Ilya Abu Madhi. 

 

This study is descriptive qualitative research. Primary data source of this study is 

at-Thalasam Poem by Ilya Abu Madhi and the books of rethoric theories. The 

Secondary data sources of this study is the books or previous scientific research 

that have relation of the topic of this  study. 

 

After the researcher did an analysis of rhyme and speech enhancers are contain in 

at-Thalasam Poem by Ilya Abu Madhi, the researcher concluded that : the rhythm 

are contain in at-Thalasam Poem by Ilya Abu Madhi are two types, that is : sajak 

mutharraf and sajak mutawaziy. The mostly rhythm that found in at-Thalasam 

Poem by Ilya Abu Madhi is sajak mutharraf. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام

 

 ة البحثيخلف .أ
األدب هو التأليف اخليايل اإلبداعي من الّشاعر أو املؤلف الذي يكتب بكتابة 
مجيلة وله املعىن يف كل اللفظ. اخليال هو ختّيل من الّتخّيالت وليس من األماين. اخليال 

األدب هو الفكرة اجلميلة يف العبارة  وعالوة على ذلك أن. 1ثبت يف الواقعة والتجربة
 .2اجلميلة، واليت حتدث يف نفس قارئها أو سامعها لذة فنية

.  3األنشطة اإلبدعية لصناعة فنّ ّية األدب هو يرى  wellek werrenوليك وورين 
حنن نستطيع أن نعرف ونفهم عن املعىن من األدب. يعين هو العمل  كما شرح أعلى.

اإلبداعي مكتوب بكتابة مجيلة وله املعىن طّيبة. أمحد الّشّيب يقول أّن األدب هو 
تخرج هبا . األدب هو كل رايضة حممودة ي4الوسائل لتنّعم اجلمال العامل والكمال احلياة

اإلنسان يف فضيلة من الفضائل. وهذه الرايضة كما تكون ابلفعل، وحسن النظر، 
 . 5واحملاكة، تكون مبزاولة األقوال احلكيمة الىت تضمنتها لغة أي أمة

لديه معىن واضح ومجيل وإيقاعي للكلمة وغالبا ما يستخدم  لشعراساس على أ
" لشعر إيليا أبو الطالسمفهي "ا البحث هلذت ، أما القصيدة اليت اخرت 6العنصر التخيلي

شعره  . أصبحشاعر لبناين أمريكي وصحفيال( ، وهو 1957 -1889)ماضي 

                                                           
1 Akhmad Muzakki. Pengantar Teori Sastra Arab. (Malang: UIN-MALIKI PRESS. 2011), hal: 

171 
  110ص:  (،1983)بريوت، مؤسسة الرسالة،  املوجه العميلى املدرس اللغة العربية توفيق اهلامشي، عابد  2

3 Rene Wellek dan Austin Werren. Teori Kesusastraan. (Jakarta: PT Gramedia. 2014), hal: 3 
4 Akhmad Muzakki. Pengantar Teori Sastra Arab, hal: 110 

   . 3 ص: (،1916)مصر: دار املعارف،  الوسيط يف األدب العريب واترخيهامحد اإلسكندي ومصطفى عناىن، 5
 42، )مصر: دار املعارف( دون السنة، ص:الوسيط يف األدب العريب وترخييهشيخ أمحد اإلسكندي وشيخ مصطفى عناىن،  6
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 وثيق، و األمناط التقليدية للشعر العريب قانللغة، ات يتعبري من خالل استخدام  مشهورا
أهنا مشهورة بني العرب  ياملعاصرين. إن سبب اختيار هذه القصيدة ه ئنير القلاألفكار 
دعا للشعر العريب ،  باحثال مشقوققراءة الشعر العريب. من  اما تكون موضوع ، وغالبا

 الكفاية فيه مبا ليسخصوصيات وعموميات القصائد العربية.  للباحث ليعرف ويدرك
 املعىن وتصنيف الشعر احملتوى مجال بعمق استكشاف أيضا ولكن ، معناها ومعرفة لقراءة
 .فيه الوارد

( ماضي أبو إيليا: العربية مادي؛ دي إيليا ابسم أيضا املعروفة) ماضي أبو إليا
 من جزء اآلن وهي املهيدية، قرية مواليد من وصحفي، أمريكي - عريب لبناين شاعر
 مع ماضي أبو انتقل سنة، 11 العمر من يبلغ كان  عندما. 71889 عام لبنان، بكفيا،
 من جمموعة أول بنشر قام. مصر اإلسكندرية، إىل لبنان يف اجلبلية قريتهم من عائلته
 الوالايت إىل انتقل التايل العام ويف. 1911 عام اإلسكندرية يف" املاضي تزكار" قصائده
 حياته وبدأ نيويورك إىل انتقل 1916 عام يف. أوهايو سينسينايت يف واستقر املتحدة،
 العرب الشعراء من عدد مع وعمل ماضي أبو التقى نيويورك، يف. الصحافة يف املهنية

 العربية اجمللة حترير رئيس دايب جنيب ابنة من تزوج. جربان خليل فيهم مبا األمريكيني
 أبو أسس 1929 عام يف. 1918 عام يف املنشورات حترير رئيس وأصبح الغرب، مريات
 .1957 عام يف تويف. بروكلني يف مسري، به، خاصة دورية ماضي

بيت ة كأداة حبثية ملعرفة مجال هذه الدراسة، استخدم الباحث العلم البالغ يف
وينقسم علم البالغة إىل ثالثة العلوم الدراسة، وهي:  .شعردة وتصنيف ملعىن الالوار  شعر
عان ، علم البيان، وعلم البديع. علم البيان هو فن الكشف عن معىن مع أمناط املعلم 

خمتلفة التعبري اجلميل. العلم املعاين هو العلم الذي يناقش مطابقة الكالم أو التعبري مع 

                                                           
7 http://en.wikipedia.org/wiki/Elia Abu Madi. 10 April 2018, 15.34 wib 

http://en.wikipedia.org/wiki/Elia
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مقتدى احلال )احلالة والشرط( املتكلم )املتصل(. العلوم بديع الذي يناقش مجال التعبري 
 .8ط ما هو مجيل وتكييفها وفقا لسياق اخلطابلغة كما ورد يف من

" مليء ابخليال الذي جيعله مجيال من  الطالسم شعر إيليا أبو ماضي يف " إن
حيث الكلمات واملعاين ، فإن فرع البالغة الذي يناقش مثل هذه األشياء هو علم البديع 

جتمل الكلمة أما "احملسنات اللفظية" و "احملسنات املعنوية". احملسنات اللفظية اليت 
 .9احملسنات املعنوية على كيفية جتميلها من حيث املعىن

أما ابلنسبة لألسباب األكادميية اليت تشجع على البحث أبسلوب العلم البديع 
يف شعر أدري إيليا قصيدة ألبو ماضي هي كما يلي:أواًل ، ولد هذا الديوان من األايدي 

، ُتظهر حمتوايت شاعره حنكة الشاعر يف وصف  اإلبداعية والشهرية لألكادمييني.اثنياً 
ثًا ، إن حدث أو حدث أبسلوب مميز حبيث يكون الظل احلايل قد حدث ابلفعل.اثل

، كثري من استخدام الكلمات اجلميلة" ألبو ماضي هي   الطالسم حمتوايت قصيدة "
 ياة.املذهلة ، وحتتوي على الكثري من احلكمة ابلنسبة لنا كحرف للتنقل يف هذه احل

، ميكن تبسيط سبب اختيار موضوع هذه الدراسة  بيان السابقاستنادًا إىل ال
على النحو التايل: )أ( حيتوي احملتوى الرئيسي للديوان على الكثري من اخليال العايل 

)ب( جيب أن يكون لكل  ،يدة اليت حتتوي على احلكمة فيهاوالعديد من قصائد القص
" معىن معني ، وهناك  الطالسم سنة املعنوية" يف الشعر "من "احملسنات اللفظية" و "احمل

و )ج(  ،اللغة غرض يف بنية اجلملة إىل هذا املعىن ، وهذا املعىن يتأثر بشدة أبسلوب
" قصيدة إليليا أبو ماضي يستخدم لغة مباشرة وسهلة الفهم ، وذلك  الطالسم القافية "

من قبل الباحث ملواصلة البحث  لتسهيل البحث وميكن استخدامها مبثابة موطئ قدم
"  الطالسم عن طريق استخدام هنج العلم البالغة ، وابلتايل فإن مجال وامتياز شعر "

 أبو ماضي هذا من انحية معناها ميكن إثباته وقبوله وتعزيزه. إليليا
                                                           

 124ص: ،)الرايض: مجيعة اإلمام(، دون السنة كتاب البالغةأبو صحيح وأمحد توفيق.  8
9 Hifni Bek Dayyak dkk. Kaidah Tata Bahasa Arab, (Jakarta: Darul Ulum, 1991) hal: 501 
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ا أبو ماضي، من حيث مجال وللتعرف على مجال وامتياز القافية يف الشعر إليلي
هذا البحث دراسته على آايت الشعر من إيليا أبو ماضي اليت حتتوي ، يركز الكلمات
السجع   "  إليليا أبو ماضي مبوضوع: الطالسم يف الشعر " اللفظية سناتاحملعلى 

 يف الشعر "الطالسم" إليليا أبو ماضي )حتليل البديعية(. كإحدى احملسنات اللفظية

 

 البحث سؤال .ب
السجع كإحدى هي أنواع ما  :البحث الذي خيتاره الباحث هو سؤال

 ؟أبو ماضي إليليا املوجودة يف شعر الطالسم سنات اللفظيةاحمل
 

 البحث هدف .ج
 السجع كإحدى أنواعملعرف  :فهويف هذا البحث  البحث أما هدف

 أبو ماضي. إليليااحملسنات اللفظية املوجودة يف شعر الطالسم 
 

 فوائد البحث .د
 . إفادة نظرية وتطبيقيةيرجو الباحث من هذا البحث أن يفيد 

 انحية نظرية .1
 إليليااحملسنات اللفظية يف شعر الطالسم  السجع كإحدى لزايدة املعلومات عن

 أبو ماضي.
 انحية تطبيقية .2

 إليليااحملسنات اللفظية يف شعر الطالسم  ةنظريعن  ئللقار  لوماتتوفري املعل (أ
 أبو ماضي.
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يف فظية لالاحملسنات حتليل عن ليفهم العمل األديب املعلومات للقارئ توفري ل (ب
 . األدب العريب

 .يف علم اللغة واألدب العريبلتوفري املعلومات للقارئ  (ج
 حتديد البحث .ه

ابلنظر إىل مضموم جمال البحث الواسع، حيدده البحث للحصول على نتائج 
سنات اللفظية   أنواع احمل نوعا منيبحث الباحث  املرجوة. يف هذا البحث البحث 

 .وهو السجع
 
 دراسة السابقةال .و

ي )دراسة حتليلية ظاهرة االنزايح يف أشعار أيب ماض ، 2016 سنة ،عني الرمحن .1
موالان  جامعة كلية العلوم اإلنسانية  وأدهبا قسم اللغة العربية أسلوبية أدبية(. 

( 1إىل )ف يف هذا البحث يهد  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج .
معرفة ظاهرة ( 2 يف أشعار إيليا أبو ماضي. )االستبدايلمعرفة ظاهرة االنزايح 

( 1: )فهياالنزايح الرتكييب يف أشعار إيليا أبو ماضي. وأما نتائج البحث 
ظاهرات االنزايح االستبدايل يف تلك األشعار توجد أحد عشر تشبيها. منها 

ات"؛ تشبيهان بليغان وأربعة تشبيهات مرسلة جمملة يف شعر "الشباب أبو املعجز 
تشبهان مرسالن جممالن يف شعر "لغد لنا"؛ وتشبيه مرسل مفصل وتشبهان 
مرسالن جممالن يف شعر "ال يدرك اهلرم النجوم". وتوجد تسع استعارات منها 

مكنية ف شعر "الشباب أبو املعجزات"  استعارة تصرحيية ومخسة استعارات
 شعر "ال يدرك اهلرم واستعاراتن مكنيتان يف شعر "الغد لنا" واستعارة مكنية يف

ظاهرات االنزايح الرتكييب يف تلك األشعار توجد أربعة أحذاف  (2) النجوم".
منها حذف النداء يف الشعر "الشباب أبو املعجزات" مرة، وحذف املبتداء يف 
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شعر "ال يدرك اهلرم النجوم" مرة، وحذف املنادي يف الشعر "الشباب أبو 
ه يف شعر "الشباب أبو املعجزات" مرة. املفضل علياملعجزات" مرة، وحذف 

وتوجد مخسة تقدميات منها تقدمي النعت على املنعوت يف شعر"الشباب أبو 
املعجزات" مرة، وتقدمي اجلار واجملرور يف شعر "الشباب أبو املعجزات" مرتني ويف 
شعر "الغد لنا" أربعة مرات ويف شعر "ال يدرك اهلرم النجوم" ست مرات، وتقدمي 

 يف شعر "الشباب أبو املعجزات" مرتني ويف شعر "الغد لنا" مرة. الظرف
قسم اللغة  اجلناس والسجع يف سورة الّصّفات". ،2016 سنة ،فطريةالنداء راتنا  .2

كلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية   وأدهبا العربية
أنواع اجلناس ومعانيها يف ( ملعرفة 1: )فهي البحث أما أهداف احلكومية ماالنج
ج البحث وأما نتائ ملعرفة أنواع السجع يف سورة الّصّفات.( 2)و سورة الّصّفات،

( أنواع اجلناس ومعانيها يف سورة الصفات هي اجلناس إشتقاق واجلناس 1فهي: )
احملرف. اجلناس إشتقاق هو أن يكون بعض األلفاظ مشتقا من بعض وإن كان 

اقف صيغة اللفظني مع اختالف املعىن. واألية الىت نتضمن معناها خمتلفا أو تتو 
، 61 ،51، 32، 13، 6، 10، 2، 1على اجلناس إشتقاق يف سورة الصفات: 

. اجلناس احملرف هو الذي اختلف فيه املتجانسان يف هيئات  احلروف أي 88
، 82 ،11حركتها. األية اليت تتضمن على اجلناس احملرف يف سورة الصفات: 

الصفات هو السجع املطرف والسجع أنواع السجع يف سورة  (2) .102، 83
املرّصع هو ما اتفقت فيه ألفاظا إحدى الفقرتني أو أكثرها يف الوزن والتقفية. 

، 10 9، 8(، )2،3) األية اليت نتضمن على السجع ف سورة الصفات: أية
11( ،)12،13،14( ،)16 ،17 ،18 ،19( ،)21 ،22( ،)24 ،25 ،
26 ،27،) (28،29( ،)35،36( ،)44،45،46( ،)49،50( ،)51 ،
52( ،)56 ،57 ،58 ،59( ،)71 ،72 ،73 ،)
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(77،78،79،80،81،82( ،)85،86( ،)91،92( ،)94،95،96 ،)
(98،99،100( ،)102،103( ،)105،106 ،)
(110،111،112،113( ،)116،117 )
(119،120،121،122،123( ،)125،126 ،)
(127،128،129،130،131،132،133،134،135،136،137 ،)
(149،150،151،152( ،)154،155( ،)156،157( ،)158،159 ،)
(165،166،167( ،)168،169( ،)172،173( ،)175،176 ،)
(177،178( ،)178،179( ،)181،182.) 
أيب ماضي )دراسة  إليلياالشعر "التينة احلمقاء"  ،2016، سنة خري األنوار .3

قسم اللغة العربية وأدهبا كلية االداب والعلوم  .حتليلية سيمائية مليخائيل ريفاتري(
أما أهداف  الثقافة جبامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات.

أيب ماضي. وأما نتائج  إليليالنيل املعىن يف شعر "التينة احلمقاء"  البحث فهي:
أيب ماضي،  إليلياالباحث النمط من الشعر "التينة احلمقاء"  البحث فهي: وجد

يركز معىن الشعر يف مجلة التالية أي اجلملة اليت مساها ميخائيل ريفاتري ابلطراز. 
، أيب ماضي إليلياوصفة حب العطاء، يشكل الطراز من شعر "التينة احلمقاء" 
أيب  إليليااحلمقاء" ألن هذه اجلملة تتضمن على وحدة املعىن يف شعر "التينة 

ماضي. وأما اهليفوغرام احلايل من الطراز فهو قصة "العطاء" يف كتاب النيب خلليل 
  . 10-5جربيل واملكتوبة يف السورة الليل األية 

أيب  إليليا، رموز فلسفة احلياة يف شعر "الطالسم" 2015أجون فروادي، سنة  .4
بية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية قسم اللغة العر ماضي )دراسة حتليلية سيميائية(. 

: أما أهداف البحث فهي جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج
البحث أيب ماضي. وأما نتائج  إليلياشعر "الطالسم"  ملعرفة العالمة والرمزية يف
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فهي: أن هذا شعر يتضمن من قيمة الفلسفة حلياة اإلنسان. يوجد فيه القيم عن 
العقلي واجلمايل واخللقي والسياسة والغييب. متكن سبع عالمات فه أن تدخل يف 
قيم الفلسفة. وتتضمن العالمة عن احلرية يف قيمة العقلي اليت تبحث عن احلقائق 

حث عن مجال احلياة مع عالمة البحر، واخللقي مع عالمة احلرية، واجلمايل اليت تب
عن حسن اخللقي يف احلياة مع عالمة الدير، السياسة عن القدرة اإلنسان يف 

والكوخ والصراع والعراك، والغييب عن االعتقاد تنظيم الدولة مع عالمة القصر 
 للدارين إما من الدنيا واالخرة مع عالمة بني املقابر والفكر.

أيب ماضي إبعتبار على مفاهيم هذه الفلسفة،  إليلياالطالسم  واملعىن من شعر
هو أن يف تنظيم احلياة حيتاج اإلنسان على اختيار صحيح للوصول إىل القيم 
الصحيحة. ويف جتاه اخر حيتاج اإلنسان إىل القيم اجلمالية ملرافقته يف احلياة 

اخلريية وانتشار ابلراحة. ويف انحية أخرى ينبغي لإلنسان أن يؤدي إىل القيم 
الفوائد لالخر بل يف احلياة اإلجتماعية حيتاج اإلنسان إىل القانون الذي ينظم 
حياة اإلنسان على اإلمجال. ومن املطلوب أن يعتدل حياة الدنيا لتنظيم احلكومة 

العادل. ويف جتاه اخر يطلب اإلنسان أن يعتدل احلياة بعدها ألن  املثالية ابلرئيس
اإلنسان أعماله يف احلذر ودون االعتباط: ومن أهم الفلسفة هي  هبذا الوعي أّدى

    قدر اإلنسان أن يساند احلياة ابلفكرة الطيبة.
 

ظاهرة لنظر إىل الدراسات السابقة، يعرف الباحث أبهنا تركز على دراسة اب
 ، واجلناس والسجع يف سورة الّصّفاتدراسة ، و االنزايح يف أشعار أيب ماضي

أيب ماضي،  إليليادراسة حتليلية سيمائية مليخائيل ريفاتري يف شعر"التينة احلمقاء" 
فأكد  .أيب ماضي إليليارموز فلسفة احلياة يف شعر "الطالسم"  دراسة سيميائية و
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 الباحث أبن هذا البحث خيتلف ابلبحوث السابقة ألن الباحث سيبحث السجع
 أبو ماضي. إليلياشعر الطالسم يف 

 
 
 

 منهج البحث .ز
منهج البحث هو طريقة موضوعية يتبعها الباحث لدراسة ظاهراة من 
الظواهر، بقصد تشخيصها، وحتديد أبعادها، ومعرفة أسباهبا، وطرق عالجها، 
والوصول إىل نتائج عامة ميكن تطبيقها، فاملنهج فن تنظيم األفكار، سواء للكشف 

 10ها.عن حقيقة غري معلومة لنا، أو أثبات حقيقة نعرف
  

 نوع البحث  .1
يليل البياانت ال يقف البحث يف حت ى،كيفوصفى  حبث هذا البحث   

ليلها تقريراي ها وأتويليها، وكانت البياانت وحتفسري تيف  بل يدل جهده بفحس
واملنهج الوصفي هو أسلوب من أساليب التحليل  11صفيا ال كميا إحصائيا.و 

الذي يركز على معلومات كافية ودقيقة  عن ظاهرة أو من أجل احلصول على 
نتائج علمية، مث تفسريها بطريقة موضوعية، مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية 

البناايت  على الذي حيصل ياملنهج الكيفي هو البحث الكيفو  12للظاهرة.
  13.كتايبشكل  هي بو  ةالوصفي

                                                           
 . 26(، 1992)القاهرة:  املكتبة األكادميية، البحث العلمي أساسه وطريقة كتابته حممد الصاوي، حممد مبارك،   10
 .13م(،  1980)القاهرة: مكتبةوهبية. ة العام، غعلم اللتوفق حممد،   11
 .183(،  2000)دمشق: دار الفكر، البحث العلمي أساسية النظرية ومما رساته العلمية رجاء وحيد دويدري،   12

13(Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 40Metode Penelitian Kualitatif Lexymeleong,   
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أما األسلوب الوصفي الكيفي هو األسلوب الذي نعتمد فيه بشكل  
أساسي على الكلمات والعبارات يف مجيع عمليات البحث: مجع املادة العلمية 

وهذا البحث يستخدم دراسة مكتبية. والدراسة  14وحتليلها وعرض نتائج البحث.
على املكتبة للحصول  -تقريبا-املكتبية هي الدراسات اليت تعتمد فيها الباحث 

 15على املواد العلمية.
 مصادر البياانت  .2
يستخدم الباحث مصادر البياانت األساسية والثانوية. كما يعرف أن   

واملصادر البياانت الثانوية  16لية.املصادر البياانت األساسية هي البياانت األص
ومن مصادر الثانوية دورايت احملتصرات، املرجعات،  17هي بياانت إضافية.

الكتب اإلرشادية، املوسوعات، ابإلضافة إىل تعليقات الصحف ومقاالهتا، عن 
واملصادر األساسية يف هذا البحث هي شعر  18احلدث موضوع البحث.

لبالغة. أما مصادر البياانت الثانوية يف هذا وكتب ا أبو ماضي إليلياالطالسم 
 البحث فهي كتب ومقاالت وكتب ودراسات السابقات مرتبطة هبذا البحث.

 طريقة مجع البياانت .3
طريقة مجع البياانت املستخدمة يف هذا البحث هي القراءة والكتابة.   

ابة أما الكت 19والقراءة هي النشاطة املستخدمة إلكتساب املعلومات يف النص.
 20هي كتابة فكرة رئيسية وفكرة إضافية.

                                                           
 .84-85 (،1994، )دون املطبح: مؤسسة الرسالة قواعد أساسية يف البحث العلميسعيد إمسماعيل صيين،   14

 .158نفس املرجع،   15
16, (Yogyakarta: Pustaka PelajarMetode Penelitian Sastra Analisis Struktur Puisi Siswantoro,   

2010), 56.  
17.(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 169Memahami Penelitian Kualitatif Basrowi,   

  .65البحث العلمي أساسه وطريقة كتابته، حممد الصاوي وحممد مبارك،   18
19(Bandung: Refika Pembelajaran MembacaBerbasis Pendidikan Karakter Yunus Abidin,  

Aditama, 2012), 59. 
20.(Denpasar: Udayana University Press, 2011), 59Belajar di Perguruan Tinggi Ardhiata Griadhi,   
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وخطوات حتليل البياانت للحصول على النتائج، يرتبها الباحث    
 كخطوات آتية:

 .أبو ماضي إليليايقرأ الباحث شعر الطالسم  (1
أبو  إليلياالسجع من شعر الطالسم  افيه كلمات الشعر اليتيكتب الباحث   (2

 .ماضي
 اليت كتبها الباحث  الشعر كلماتجيمع الباحث   (3
 .أبو ماضي إليلياشعر الطالسم يف  كلماتلل الباحث  حي (4

 
 طريقة حتليل البياانت .4

أما طريقة حتليل البياانت اليت يستخدمها  الباحث هي طريقة ميلس  
 وهي: 21وهوبرمان اليت تتمثل يف أربعة أنواع يف حتليل الباايانت النوعية.

 يقوم  الباحث ابلقراءة والكتابة.  ويف مجع البناايت، مجع البياانت .أ
ال داعي للبحث،  تصنيف البياانت وهو النشاط ليجمع ويدل ويبعد ما  .ب

وأما  22وينظم البياانت بطريقة متنوعة حىت حيصل على اخلالصة املدققة.
شعر  تصنيف البياانت يف هذا البحث هو أن يلخص الباحث البياانت يف

 .أبو ماضي إليلياالطالسم 
انت هو يقدم البياانت أبشكال خمتلفة، ويف الغالب، تقدم عرض البيا .ج

يف هذا البحث جيمع الباحث البياانت يف نظام   23بياانته بشكل احلكاية.
 خاص حىت يسهل له يف تركيب االستنتاجات.

                                                           
21, (London: Qualitative Data Analysis (second edition)A. Michael Huberman, -Matthew B. Miles 

Sage Publications, 1994), 30. 
22.(Bandung: Alfabeta, 2014), 247 Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&DSugiono,   

23niversity (Surakarta: Muhammadiya U etode Penelitian Sastra Analisis PsikologisMSiswantoro,  

Press, 2005), 82. 
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االستنتاج يف البحث النوعي هو اكتشاف اجلديد، ومل يوجد يف البحث  .د
عن على نتائج البحث ويف هذا البحث سيحصل الباحث  24السابقة.

 .أبو ماضي إليلياشعر الطالسم يف  احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية
 

 ل البحثهيك .ح

عرض طار النظري، و اإلث على أربعة فصول وهي املقدمة، و يتكّون هذا البح
 اخلامتة.، و هاحتليللببياانت و 

أهداف البحث، و ، أسئلة البحث، خلفية البحث تكون منتهو مقدمة لفصل األول ا
 .منهج البحثو دراسات السابقة، وال حتديد البحث،و  د البحث،ئفواو 

 سناتاحمل، ومفهوم علم البالغةيتكون من مفهوم الذي ار النظري طاإلالفصل الثاين هو 
 .املعنوية سناتاحملاللفظية و 

عن السجع كإحدى  البياانت من نيتكو و حتليلها، الثالث هو عرض البياانت و الفصل 
 يف شعر "الطالسم" إليليا أبو ماضي. سنات اللفظيةاحمل

 اإلقرتاحات.ن من اخلالصة و يتكو الرابع، وهو اخلامتة و الفصل 
  

                                                           
 74نفس املرجع،  24
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

 
 أ.  تعريف علم البديع
 املخرتع املوجد على غري مثال سابق.-البديع: لغة 

 ال على مثال. بدع الشيء و أبدعه، اخرتعه–هو مأخوذ و مشتق من قوهلم و 
الم حسنا و تالوة هو علم يعرف به الوجوه و املزااي اليت تزيد الك-اصطالحا و 

ع وضوح داللته على املراد لفظا رونقا بعد مطابقته ملقتضى احلال موتكسوه هباء و 
 25معىن.و 

قتضى احلال بلغة أخرى، هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم املطابق ملو 
 26الواضح الداللة.و 

منا كيف نوشي الصورة يف معناها ال إنعام فوال عكاوي أن علم البديع يعلو ق
 27مبناها و نزخرفها الزخرفة احلية املالئمة، ليزيد املعىن هباءا و املبىن رواءا.و 

و قد تتبع علماء البديع الوجوه ابملالحظة  و االستقراء فانتهوا إىل أهنا و إن 
الوجوه ما يرجع إيل حتسني املعىن يسمى تعددت ميكن إرجاعها إىل لفظ و معىن. 

 ابحملسنات املعنوية و ما يرجع منها إيل حتسني اللفظ يسمى ابحملسنات اللفظية.
 

 ب. فنون  البديع
 أ( احملسنات املعنوية    

احملسنات املعنوية هي اليت يكون التحسني هبا راجعا إيل املعىن أوال و  
  اللفظ.ابلذات. و إن كان بعضها قد يفيد حتسني

                                                           
 308 ، ص :(م 1994 -ه1414 ، )بريوت : دار الفكر،املعاىن و البيان و البديعجواهر البالغة يف أمحد اهلامشى،   25
 4حممود شيخون، املرجع السابق. ص :   26
 606م(، ص : 1992-ه 1413دار الكتب العلمية، -، )بريوتاملعجم املفصل يف علوم البالغة : البديع و البيان و املعاين، إنعام فوال عكاوي 27
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 و من احملسنات املعنوية هي:       
 . التجريد1       

 التجريد:  لغة إزالة الشيء عن غريه            
أن ينت   زع امل   تكلم م   ن أم   ر ذى ص   فة أم   ر آخ   ر مثل   ه يف تل   ك  -و اص   طالحا 

الصفة مبالغة يف كماهلا يف املنتزع منه، حىت أنه ق د ص ار منه ا حبي ث، ميك ن إن 
 28وف آخر هباينتزع منه موص

 29و بلغة أخرى هو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله مبالغة يف كماهلا.
 و أقسام التجريد كثرية، منها: 
م  ا يك  ون مب  ن التجريدي  ة، و ه  ي ت  دخل يف املنت  زع من  ه  حن  و: يل م  ن ف  الن  .1

صديق محيم. أى أنه بلغ من الصداقة مبلغ ا ص ح مع ه أن ينت زع من ه ص ديق 
 آخر.  

التجري  د، و ه  ي ت  دخل عل  ي املنت  زع من  ه، حن  و: ل  ئن س  ألت  م  ا يك  ون بب  اء .2
حمم   دا لتس   ألّن ب   ه البح   ر. ابل   غ يف اتص   افه ابلس   ماحة ح   ىت انت   زع من   ه حب   را 

 فيها.
ُ    م  ف يه     ا د اُر  .3 م    ا يك    ون بف    ي، و ه    ي ت    دخل عل    ي املنت    زع من    ه، حن    و:  هل 

ُل    د    . أى يف جه   نم و ه   ي دار اخلل   د لكن   ه انت   زع منه   ا دارا أخ   رى و30اخل 
جعله  ا مع   دة يف جه   نم ألج  ل الكف   ار هت   ويال ألمره  ا و مبالغ   ة يف اتص   افها 
ابلشدة فكأنه قيل : إن مث دارا أخرى كانت يف هذه الداير ال يت ه ي داره م 
املالزم  ة هل  م ال  يت مل ينف  ك ع  نهم ع  ذاهبا و ال يض  عف م  ع ط  ول اخلل  ود و ال 

تمرار يف       ىن بتص       رم األحق       اب و ال تبي       د، و ال تن       ال فيه       ا الراح       ة ابس       
 31االرتقاب.

                                                           
 321أمحد اهلامشى، املرجع السابق. ص :   28
  242، ص : (م 1996 -ه 1416 ين )بريوت: مؤسسة الكتب الثقافية،، اجمللد الثااإلتقان يف علوم القرآنجالل الدين السيوطي الشافعي،   29
 28القرآن الكرمي، سورة فصلت :   30
 90حممود شيخون، املرجع السابق. ص :   31
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 ما يكون بطريقة الكناية، كقول األعشى:  .4
 اي خري من ركب املطى و ال       يشرب كأسا بكف من خبال

أى يش   رب الك   أس بك   ف اجل   واد، انت   زع من   ه ج   وادا يش   رب ه   و بكف   ه ع   ن 
طريق الكناية. ألن الشرب بك ف غ ري البخي ل يس تلزم الش رب بك ف الك رمي 

 32فإذا هو ذلك الكرمي.و هو ال يشرب إال بكف نفسه. 
 

 . االستخدام2       
االستخدام هو ذكر لفظ مشرتك بني معنيني، يراد به أحدمها، مث يعاد عليه 
ضمري أو إشارة مبعناه اآلخر، أو يعاد عليه ضمريان يراد بثانيهما غري ما يراد 

 . 33أبوهلا
ر  ف  ل ي صُ   –فاألول  نُكُم الشَّه  ُه كقوله تعاىل:  ف م ن ش ه د  م   .34م 

 أريد أوال ابلشهر اهلالل مث أعيد عليه الضمري أخريا مبعىن أايم رمضان. 
  

 كقول البحرتى:  –و الثاين 
 فشقى الغضا و الّساكنيه و إن هم     شبوه بني جواحى و ضلوعى  
الغضا: شجر ابلبادية، و ضمري ساكنيه أوال راجع إىل الغضا، ابعتبار املكان و  

اثنيا إىل الغضا مبعىن النار احلاصلة من شجر الغضا، و  ضمري شبوه عائد 
 35كالمها جماز للغضا.

 
 . الطباق3       

 36و يسمى ابملطابقة، و ابلتضاد، و ابلتطبيق، و ابلتكافؤ، و ابلتطابق.
                                                           

 321سابق. ص : ال أمحد اهلامشى، املرجع 32
 311املرجع. ص : نفس   33
 185القرآن الكرمي، سورة البقرة :   34
 231أمحد اهلامشى، املرجع السابق. ص :   35
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 اجلمع بني الشيئني–الطباق: لغة 
 37اجلمع بني معنيني متضادين يف اجلملة.–و اصطالحا 

اق هو أن جيمع املتكلم يف الكالم بني اللفظني، يتناىف و من هنا نعلم أن الطب
وجود معنامها معا يف شيء واحد، يف وقت واحد حبيث، جيمع املتكلم يف 
الكالم بني معنيني متقابلني سواء أكان ذلك  التقابل: تقابل الضدين، أو 

 النقيضني، أو اإلجياب و السلب، أو التضايف.
   38طباق السلب. و الطباق نوعان: طباق اإلجياب و

 أ. طباق اإلجياب: هو ما مل خيتلف فيه الضدان إجيااب و سلبا.          
بُ ُهم  أ ي  ق اظًا و     و يكون بلفظني من نوع واحد امسني، كقوله تعاىل:  و  حت  س 

. فاجلمع بني االيقاظ و الرقود طباق ألن اليقظة ضد الرقود، و  39ُهم  رُُقود 
  كالمها من نوع االسم. 

أو فعلني، كقوله تعاىل:  و أ نَُّه ُهو  أ ض ح ك  و أ ب ك ى   و أ نَُّه ُهو  أ م ات  
ي ا  . فاجلمع بني أضحك و أبكى طباق ألهنما ضدين يف املعىن، و  40و أ ح 

كذلك اجلمع بني أمات و أحيا طباق أيضا، ألهنما ضدين يف املعىن. و  
 كلها من نوع الفعل.  

ت س   ب ت  أو ح  رفني، كقول  ه  ه   ا م   ا اك  تعاىل: هل   ا  م   ا ك س   ب ت  و  ع ل ي  
. ف  اجلمع 41

ب    ني ح    رف ال     الم و ح    رف عل     ى طب    اق، ألن يف ال     الم مع    ىن املنفع     ة و يف 
 علىمعىن املضرة، و مها متضادان. 

                                                                                                                                                               
 313نفس املرجع، ص :  36
 33حممود شيخون، املرجع السابق. ص :   37
 281، ص : (م 1961 -ه 1381 )سورااباي : اهلداية، البالغة الواضحةعلي اجلارمي و مصطفى أمني،   38
 18:  كهفالقرآن الكرمي، سورة ال  39
    44-43القرآن الكرمي، سورة النجم :  40
 286البقرة : القرآن الكرمي، سورة   41
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و يكون الطباق بلفظني من نوعني خمتلفني، كقوله تعاىل:  أ و  م ن  ك ان  م ي تاً 
ن اُه  ي  ي    -جلمع بني ميتا و أحييناه طباق ألن معنييهما متضادان . فا42ف أ ح 

 غري أن األول منهما من نوع االسم و اآلخر من نوع الفعل. 
ب. طباق السلب: هو ما اختلف فيه الضدان إجيااب و سلبا. أو هو اجلمع بني 
فعلني من مصدر واحد أحدمها مثبت و اآلخر منفى، حنو:  ُقل  ه ل  

ت و ي الَّذ ين   . فاجلمع بني يعلمون و ال 43ي  ع ل ُمون  و الَّذ ين  ال  ي  ع ل ُمون   ي س 
يعلمون طباق ألن املعنيني تقابال اجيااب و سلبا، و األول منهما مثبت و 

 اآلخر منفى.
أو أحدمها أمر و اآلخر هني، حنو: أطعىن و ال تطع النمام. فاجلمع بني 

ااب و سلبا، و األول منهما أمر أطعىن و ال تطع طباق ألن املعنيني تقابال اجي
 و اآلخر هني.

 
 . املقابلة 4       

املقابل  ة ه  ي أن ي  ؤيت يف الك  الم مبعني  ني مت  وافقني أو أكث  ر، مث  ي  ؤتى مب  ا يقابله  ا             
 44على الرتتيب.

و بلغة أخرى ه ي أن ي ؤتى مبعني ني غ ري متق ابلني أو أكث ر، مث ي ؤتى مب ا يقاب ل  
 45لفظى، فاألول لألول و الثاين للثاين.كال على الرتتيب ال

فمث       ال مقابل       ة اثن       ني ابثن       ني قول       ه تع       اىل:  ف  ل ي ض        ح ُكو ا ق ل        يالً و  ل ي  ب ُك       و ا     
ث    ريًا  . أت   ى ابلض   حك و القل   ة، مث أت   ى مب   ا يقابلهم   ا م   ن البك   اء و الكث   رة 46ك 

 على الرتتيب. 
                                                           

 122القرآن الكرمي، سورة األنعام :   42
 9القرآن الكرمي، سورة الزمر :   43
 41حممود شيخون، املرجع السابق. ص:  44
 150، ص: (م 1954 -ه 1374 )مصر: دار الكتاب العريب، ،مذكرة يف البالغة عوىن،حامد  45
 82القرآن الكرمي، سورة التوبة :   46
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 و مثال مقابلة ثالثة بثالثة قول أيب دالمة: 
  الدين و الدنيا إذا اجتمعاما أحسن 

 و أقبح الكفر و اإلفالس ابلرجل                                
أتى ابحلسن و الدين و املعىن املفهوم من الدنيا، مث أتى مبا يقابلها م ن الق بح و 

 الكفر و اإلفالس على الرتتيب. 
ط ى و  ات َّق ى   و ص دَّق  و مثال مقابلة أربعة أبربعة قوله تعاىل:  ف أ مَّا م ن  أ ع  

ت  غ ىن     و ك ذَّب   ر ى   و أ مَّا م ن  خب  ل  و  اس  رُُه ل ل ُيس  نُ ي سّ  حل ُس ىن    ف س  اب 
ر ى  رُُه ل ل ُعس  نُ ي سّ  حل ُس ىن    ف س  اب 

47. 
أتى أوال ابإلعطاء و االتقاء و التصديق و اليسر، مث أتى مبا يقابلها على 

 االستغناء و التكذيب و العسر.الرتتيب من البخل و 
 التورية .5

 48تسمى: اإليهام، و التخييل، و املغالطة، و التوجيه.
 مصدر ورّيت اخلرب تورية: إذ سرتته و أظهرت غريه -التورية: لغة 
هي أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان، أحدمها قريب غري -و اصطالحا 

بعيد مقصود، و داللة اللفظ  مقصود و داللة اللفظ  عليه ظاهرة، و اآلخر
عليه خفية، فيتوهم السامع: أنه يريد املعىن القريب، و هو إمنا يريد املعىن البعيد 

 .49بقرينة تشري إليه و ال تظهره، و تسرته عن غري املتيقظ الفطن
و بلغة أخرى هي أن يطلق لفظ مفرد له معنيان: قريب واضح و بعيد خف ي و 

 50لى قرينة خفية.يراد به البعيد اعتمادا ع

                                                           
 10-5القرآن الكرمي، سورة الليل:   47
 501(، ص: م 1988 -ه 1408 ، )بريوت: دار الفكر،الربهان يف علوم القرآن حممد بن عبد هللا الزركشي،بدرالدين  48
 311-310أمحد اهلامشى، املرجع السابق. ص:   49
  135م(، ص:  1995-ه 1415. )القاهرة: دار اليبان للنشر، البالغة الوافيةحممود سيد شيخون،   50



19 
 

لن َّه  ار     ُتم اب  للَّي  ل  و ي  ع ل  ُم م  ا ج  ر ح  كقوله تعاىل:  و ُهو  الَّذ ي ي  ت  و فَّ اُكم اب 
. أراد 51

بقوله جرحتم معناه البعيد، و هو ارتكاب الذنوب، و ألجل هذا مسي ت التوري ة 
 إيهاما و ختييال. 

 . أتكيد املدح مبا يشبه الذم 6       
 كيد املدح مبا يشبه الذم نوعان:أت           
 أ. أن يستثىن من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير  دخوهلا فيها.           

ب. أن يثب    ت لش    يء ص    فة م    دح، مث ي    ؤتى أبداة اس    تثناء تليه    ا ص    فة م    دح 
 52أخرى.

 فاملثال األول: ال عيب يف حممد سوى أنه كرمي.
 شجاع.و املثال الثاين: حممد كرمي إال أنه 

        
 . أتكيد الذم مبا يشبه املدح 7       

 أتكيد الذم مبا يشبه املدح نوعان:           
 أ. أن يستثىن من صفة مدح منفية عن الشيء صفة ذم لتقدير دخوهلا فيها.          
  53ب. أن يثبت لشيء صفة ذم، مث يؤتى أبداة استثناء تليها صفة ذم  أخرى.         
 فاملثال األول: ليس يف مسري خري سوى أنه غليظ القلب.            

 و املثال الثاين: هو لئيم الطباع غري أنه خبيل.            
 

 . حسن التعليل 8       
حس  ن التعلي  ل ه  و أن ينك  ر األدي  ب ص  راحة أو ض  منا عل  ة الش  يء املعروف  ة، و 

 54إليه.أيتى بعلة أخرى أدبية طريفة تناسب الغرض الذي يقصد 
                                                           

 60القرآن الكرمي، سورة األنعام :   51
 328 -327أمحد اهلامشى، املرجع السابق. ص:  52
 329أمحد اهلامشى، املرجع السابق. ص:   53
 289اجلارمي و مصطفى أمني، املرجع السابق. ص : علي  54
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و بلغ    ة أخ     رى ه    و أن ي     دعى لوص     ف عل    ة مناس     بة ل     ه ابعتب    ار لطي     ف غ     ري 
 55حقيقي.

 حنو قول املعرى يف الراثء:  
 وما كلفة البدر املنري قدمية       ولكنها يف وجهه أثر اللطم            

يقصد: أن احلزن على املرثي مشل كثريا م ن مظ اهر الك ون، فه و ل ذلك: ي دعي 
ه ي م ا يظه ر عل ى وجه ه م ن ك درة ليس ت انش ئة ع ن س بب أن كلفة البدر و 

 طبيعي، و إمنا هي حادثة من أثر اللطم على فراق املرثي. 
 

 . جتاهل العارف9       
  56جتاهل العارف هو سوق املعلوم مساق غريه لنكته.

أو بلغ   ة أخ   رى ه   و س   ؤال امل   تكلم عم   ا يعلم   ه حقيق   ة جت   اهال من   ه،  و يك   ون 
 السياق و املقام، منها: ألغراض كثرية تفهم من

 . املبالغة يف املدح. حنو: 1      
 املع برق سرى، أو ضوء مصباح      أم ابتسامتها ابملنظر الضاحى          
 . املبالغة يف ذم. حنو: 2       

 و ما أدرى، و لست إخال أدرى       أ قوم آل حصن أم نساء          
ُرون .التعجب. حنو قوله تعاىل:   .3 ا أ م  أ نُتم  ال  تُ ب ص  ٌر ه ذ  ح   57 أ ف س 

 
 ب( احملسنات اللفظية  

أما احملسنات اللفظية فهي اليت يكون التحسني هبا راجعا إيل املعىن ابألصالة و إن 
 حسنت املعىن أحياان تبعا.

                                                           
 101ص :  املعهد اإلسالمي لريبيا كديرى، دون السنة(، )كديرى : اجلوهر املكنونعبد الرمحن بن حممد األخضري،   55
 66حممود شيخون، املرجع السابق. ص:   56
 15القرآن الكرمي، سورة الطور :   57
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 و من احملسنات اللفظية هي:      
 . اجلناس1       

اجلن    اس ه    و أن يتف    ق اللفظ    ان يف النط    ق و خيتلف    ا يف املع    ىن. و ه    و نوع    ان:          
 58جناس اتم و جناس غري اتم.

اجلناس التام: هو ما اتفق فيه اللفظان املتجانسان يف أربعة أشياء: نوع  .أ
 احلروف و عددها و شكلها و ترتيبها. 

مُ  ر ُمون  م ا ل ب ُثوا غ ي  ر   حنو قوله تعاىل:  ي  و م  ت  ُقوُم السَّاع ُة يُ ق س  ال ُمج 
. فاملراد ابلساعة األوىل يوم القيامة، و ابلساعة الثانية املدة من 59س اع ٍة 
 الزمان. 

غري اتم: هو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من نوع احلروف  و  .ب
ر ُحو ن  يف   ُتم  ت  ف   عددها و شكلها و ترتيبها. حنو قوله تعاىل: ذل ُكم  مب  ا ُكن  

ُتم  مت  ر ُحو ن .    . فتفرحون و مترحون غري 60األ ر ض  ب غ ري   احل  ّق، و  مب  ا ُكن  
 اتم ابختالفهما يف نوع احلروف.  

 
 . التصحيف2       

التصحيف: هو التشابه يف اخلط بني كلمتني فأكثر، حبيث لو أزيل أو غريت            
  61نقط كلمة، كانت عني الثانية. حنو: التخلى مث التحلى مث التجلى.

 
 . االزدواج3       

 االزدواج: هو جتانس اللفظني اجملاورين.            
  62حنو: من جّد وجد،  من جلّ وجل           

                                                           
 7حممود شيخون، املرجع السابق. ص:   58
 55القرآن الكرمي، سورة الروم :   59
 75القرآن القرمي، سورة غافر :   60
 350أمحد اهلامشى، املرجع السابق. ص:   61
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 . السجع                                                                                                                    4       

  63السجع: هو توافق الفاصلتني يف احلرف األخري.           
أفضل السجع ما تساوت فقره  و ال أبس أن تطول الفقرة الثانية على و 

  64، أما العكس فال حيسن.األوىل
 65و هو ثالثة أقسام:           
. السجع املطرف، و هو ما اختلفت فاصلتاه يف الوزن و اتفقتا يف التقفية. 1           

حنو قوله تعاىل:  مَّا ل ُكم  ال  ت  ر ُجون  ّلِل َّ  و ق ارًا   و ق د  خ ل ق ُكم  أ ط و ارًا 
66 .

 الوزن و كلتا القافيتني الراء.فاختلفت وقارا و أطوارا يف 
. السجع املرصع، و هو ما اتففت فيه ألفاظ إحدى الفقرتني أو أكثرها يف 2           

 الوزن و التقفية. حنو قول احلريرى: 
 هو يطبع األسجاع جبواهرلفظه   و يقرع األمساع بزواجر وعظه

وزان و تقفية. فيطبع فجميع ما يف اجلملة الثانية موافق ملا يقابله من األوىل 
موازن ليقرع و القافية فيهما العني، و األسجاع موازن لألمساع و القافية 
فيهما العني أيضا، و جواهر موازن لزواجر و القافية فيهما الراء، و لفظه 

 موازن لوعظه و القافية فيهما الظاء.
زن و التقفية. حنو . السجع املتوازى، و هو ما اتفقت فيه الفقراتن يف الو 3           

و اٌب مَّو ُضوع ة  قوله تعاىل:  ف يه ا ُسُرٌر مَّر ُفوع ٌة   و أ ك 
. فمرفوعة و 67

 موضوعة متفقتان يف الوزن و التفقية.

                                                                                                                                                               
 351أمحد اهلامشى، املرجع السابق. ص:   62
  145ص :  م(، 1995 -ه 1416، )جدة: مطبعة ثغر، تيسري البالغةأمحد قالش،   63
 146نفس املرجع، س:   64
 351أمحد اهلامشى، املرجع السابق. ص:   65
 14 -13القرآن الكرمي، سورة نوح :   66
 14 -13القرآن الكرمي، سورة الغاشية :   67
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 . املوازنة5       

 68املوازنة: هي تساوى الفاصلتني يف الوزن دون التقفية.           
األخضري أهنا التسوية لفاصل يف الوزن ال و كذاك عند عبد الرمحن بن حممد            

  69يف التقفية.
ُثوث ة             ُّ م ب   ُفوف ٌة   و ز ر ايب  . فإن مصفوفة و 70حنو قوله تعاىل:  و من  ار ُق م ص 

 مبثوثة متفقتان يف الوزن دون التقفية.
       

 . الرتصيح6 
 71الرتصيح: هو توازن األلفاظ مع توافق األعجاز أو تقارهبا.           
مثال التوافق قوله تعاىل:  إ نَّ األ  ب  ر ار  ل ف ي ن ع يٍم   و إ نَّ ال ُفجَّار  ل ف ي            

يم . ت ب ني    72ج ح  و مثال التقارب قوله سبحانه:  و آت  ي  ن امهُ ا ال ك ت اب  ال ُمس 
ي    ت ق يم . و ه د  ر اط  ال ُمس  ن امهُ ا الصّ 

73  
  

  

                                                           
 352أمحد اهلامشى، املرجع السابق. ص :   68
 113عبد الرمحن بن حممد األخضري، املرجع السابق. ص :   69
 16 -15القرآن الكرمي، سورة الغاشية :   70
 352هلامشى، املرجع السابق. ص: أمحد ا  71
 14 -13القرآن الكرمي، سورة االنفطار :   72
 118 -117القرآن الكرمي، سورة الصافات :   73
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 الفصل الثالث
 عرض البياانت وحتليلها

 
 أبو ماضي إليلياشعر الطالسم  .أ

 
 الطالسم

 جئت، ال أعلم من أين، ولكيّن أتيت
 ولقد أبصرت قّدامي طريقا فمشيت
 وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت
 كيف جئت؟ كيف أبصرت طريقي؟

 !لست أدري
 أم قدمي أان يف هذا الوجود أجديد

 هل أان حّر طليق أم أسري يف قيود
 هل أان قائد نفسي يف حيايت أم مقود

 ...أمتىّن أّنين أدري ولكن
 !لست أدري

 وطريقي، ما طريقي؟ أطويل أم قصري؟
 هل أان أصعد أم أهبط فيه وأغور
 أأان الّسائر يف الّدرب أم الّدرب يسري

 والّدهر جيري؟أم كاّلان واقف 
 !لست أدري

 ليت شعري وأان يف عامل الغيب األمني
 أتراين كنت أدري أّنين فيه دفني
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 وأبيّن سوف أبدو وأبيّن سأكون
 أم تراين كنت ال أدرك شيئا؟

 !لست أدري
 أتراين قبلما أصبحت إنساان سوايّ 
 أتراين كنت حموا أم تراين كنت شيّا

 أبدايّ  أهلذا الّلغز حّل أم سيبقى
 لست أدري... وملاذا لست أدري؟

 !لست أدري
 :البحر

 قد سألت البحر يوما هل أان اي حبر منكا؟
 هل صحيح ما رواه بعضهم عين وعنكا؟
 أم ترى ما زعموا زوار وهبتاان وإفكا؟
 :ضحكت أمواجه مين وقالت

 !لست أدري
 أيّها البحر، أتدري كم مضت ألف عليكا

 يدري أنّه جاث لديكاوهل الّشاطىء 
 وهل األهنار تدري أهّنا منك إليكا
 ما الّذي األمواج قالت حني اثرت؟

 !لست أدري
 أنت اي حبر أسري آه ما أعظم أسرك
 أنت مثلي أيّها اجلبار ال متلك أمرك

 أشبهت حالك حايل وحكى عذري عذرك
 .. فمىت أجنو من األسر وتنجو؟
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 !لست أدري
 فتسقي أرضنا والّشجراترسل الّسحب 

 قد أكلناك وقلنا قد أكلنا الّثمرا
 وشربناك وقلنا قد شربنا املطرا
 أصواب ما زعمنا أم ضالل؟

 !لست أدري
 قد سألت الّسحب يف اآلفاق هل تذكر رملك
 وسألت الّشجر املورق هل يعرف فضلك
 وسألت الّدر يف األعناق هل تذكر أصلك

 :وكأيّن خلتها قالت مجيعا
 !لست أدري

 برفض املوج ويف قاعك حرب لن تزوال
 ختلق األمساك لكن ختلق احلوت األكوال
 قد مجعت املوت يف صدرك والعيش اجلميال

 ..ليت شعري أنت مهد أم ضريح؟
 !لست أدري

 كم فتاة مثل ليلى وفىت كأبن امللوح
 أنفقا الّساعات يف الّشاطىء ، تشكو وهو يشرح

 أصغت وإذا قالت ترّنحكّلما حّدث 
 ..أخفيف املوج سّر ضّيعاه؟

 !لست أدري
 كم ملوك ضربوا حولك يف الّليل القبااب
 طلع الّصبح ولكن مل جند إالّ الّضبااب
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 أهلم اي حبر يوما رجعة أم ال مآاب
 ...أم هم يف الّرمل ؟ قال الّرمل إين

 !لست أدري
 فيك مثلي أيّها اجلّبار أصداف ورمل
 إمّنا أنت بال ظّل ويل يف األرض ظلّ 
 إمّنا أنت بال عقل ويل ،اي حبر ، عقل
 ..فلماذا ، اي ترى، أمضي وتبقى ؟

 !لست أدري
 اي كتاب الّدهر قل يل أله قبل وبعد
 أان كالّزورق فيه وهو حبر ال جيدّ 

 ليس يل قصد فهلل للدهر يف سريي قصد
 ..حّبذا العلم، ولكن كيف أدري؟

 !أدريلست 
 إّن يف صدري، اي حبر ، ألسرار عجااب
 نزل الّسرت عليها وأان كنت احلجااب
 ولذا أزداد بعدا كّلما أزددت اقرتااب

 ...وأراين كّلما أوشكت أدري
 !لست أدري

 إّنين ،اي حبر، حبر شاطئاه شاطئاكا
 الغد اجملهول واألمس الّلذان اكتنفاكا

 وذاكوكالان قطرة ، اي حبر، يف هذا 
 ...ال تسلين ما غد، ما أمس؟.. إين

 !لست أدري
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 :الدير
 قيل يل يف الّدير قوم أدركوا سّر احلياة
 غري أيّن مل أجد غري عقول آسنات
 وقلوب بليت فيها املىن فهي رفات
 ..ما أان أعمى فهل غريي أعمى؟

 !لست أدري
 قيل أدرى الّناس ابألسرار سّكان الصوامع

 الذي قالوا فإن السّر شائعقلت إن صّح 
 عجبا كيف ترى الّشمس عيون يف الرباقع

 ..واليت مل تتربقع ال تراها؟
 !لست أدري

 إن تك العزلة نسكا وتقى فالّذئب راهب
 وعرين الّليث دير حّبه فرض وواجب

 ليت شعري أمييت الّنسك أم حييي املواهب
 ..كيف ميحو الّنسك إمثا وهو إمث؟

 !لست أدري
 أنين أبصرت يّف الّدير ورودا يف سياج
 قنعت بعد الّندى الطّاهر ابملاء األجاج
 حوهلا الّنور الذي حيي ، وترضى ابلداّيجي

 ..أمن احلكمة قتل القلب صربا؟
 !لست أدري

 قد دخلت الّدير عند الفجر كالفجر الطّروب
 وتركت الّدير عند الّليل كالّليل الغضوب
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 صار يف نفسي كروب كان يف نفسي كرب،
 أمن الّدير أم الّليل اكتئايب؟

 !لست أدري
 قد دخلت الّدير استنطق فيه الناسكينا
 فإذا القوم من احلرية مثلي ابهتوان

 غلب اليأس عليهم ، فهم مستسلموان
 ...وإذا ابلباب مكتوب عليه

 !لست أدري
 عجبا للّناسك القانت وهو الّلوذعي

 كّل حسن املبدعهجر الّناس وفيهم  
 وغدا يبحث عنه املكان البلقع
 ..أرأى يف القفر ماء أم سرااب؟

 !لست أدري
 كم متارى ، أيّها النّاسك، يف احلق الّصريح
 لو أراد اّلِّل أن ال تعشق الّشيء املليح
 كان إذ سّواك بال عقل وروح
 ... فاّلذي تفعل إمث ... قال إين

 !لست أدري
 إّن العار يف هذا الفرارأيّها اهلارب 

 ال صالح يف اّلذي تفعل حىّت للقفار
 أنت جان أّي جان ، قاتل يف غري اثر

 ..أفريضى اّلِّل عن هذا ويعفو ؟
 !لست أدري
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 :بني املقابر
 ولقد قلت لنفسي، وأان بني املقابر

 هل رأيت األمن والرّاحة إالّ يف احلفائر؟
 احملاجرفأشارت : فإذا للّدود عيث يف 
 ...مث قالت :أيّها الّسائل إين

 !لست أدري
 أنظري كيف تساوى الكّل يف هذا املكان
 وتالشى يف بقااي العبد رّب الّصوجلان
 والتقى العاشق والقايل فما يفرتقان

 ... أفبذا منتهى العدل؟ فقالت
 !لست أدري

 إّن يك املوت قصاصا، أّي ذنب للّطهاره
 أّي فضل للدعارهوإذا كان ثوااب، 

 وإذا كان يوما وما فيه جزاء أو جساره
 ..فلم األمساء إمث أو صالح؟

 !لست أدري
 أيّها القرب تكّلم، واخربين اي رمام

 هل طوى أحالمك املوت وهل مات الغرام
 من هو املائت من عام ومن مليون عام

 ..أبصري الوقت يف األرماس حموا؟
 !لست أدري

 رقادا بعده صحو طويلإن يك املوت 
 فلماذا ليس يبقى صحوان هذا اجلميل؟
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 وملاذا املرء ال يدري مىت وقت الّرحيل؟
 ..ومىت ينكشف الّسّر فيدري؟

 !لست أدري
 إن يك املوت هجوعا ميأل الّنفس سالما
 وانعتاقا ال اعتقاال وابتداء ال ختاما
 فلماذا أعشق الّنوم وال أهوى احلماما

 ..جتزع األرواح منه؟وملاذا 
 !لست أدري

 أوراء القرب بعد املوت بعث ونشور
 فحياة فخلود أم فتاء ودثور

 أكالم الّناس صدق أم كالم الناس زور
 ..أصحيح أّن بعض الناس يدري؟

 !لست أدري
 إن أكن أبعث بعد املوت جثماان وعقال
 أترى أبعث بعضا أم ترى أبعث كالّ 

 ترى أبعث كهالأترى أبعث طفال أم 
 ..مثّ هل أعرف بعد املوت ذايت؟

 !لست أدري
 اي صديقي، ال تعلّلين بتمزيق الّستور
 بعدما أقضي فعقلي ال يبايل ابلقشور

 إن أكن يف حالة اإلدراك ال أدري مصريي
 ...كيف أدري بعدما أفقد رشدي

 !لست أدري
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 :القصر والكوخ
 ولقد أبصرت قصرا شاهقا عايل القباب
 قلت ما شادك من شادك إالّ للخراب

 أنت جزء منه لكن لست تدري كيف غاب
 ..وهو ال يعلم ما حتوي؛ أيدري؟

 !لست أدري
 اي مثاال كان ومها قبلما شاء البناة
 أنت فكر من دماغ غّيبته الظلمات
 أنت أمنية قلب أكلته احلشرات
 ...أنت ابنيك اّلذي شادك ال ... ال

 !لست أدري
 قصور خاهلا الباين ستبقى وتدومكم 

 اثبتات كالّرواسي خالدات كالّنجوم
 سحب الّدهر عليها ذيله فهي رسوم

 ..مالنا نبين وما نبين هلدم؟
 !لست أدري

 مل أجد يف القصر شيئا ليس يف الكوخ املهني
 أان يف هذا وهذا عبد شك ويقني
 وسجني اخلالدين الّليل والّصبح املبني

 القصر أم يف الكوخ أرقى؟ هل أان يف
 !لست أدري

 ليس يف الكوخ وال يف القصر من نفسي مهرب
 أّنين أرجو وأخشى، إّنين أرضى وأغضب
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 كان ثويب من حرير مذهب أو كان قّنب
 ..فلماذا يتمىّن الثوب عاري؟

 !لست أدري
 سائل الفجر: أعند الفجر طني ورخام؟

 الّظالمواسأل القصر أال خيفيه، كالكوخ، 
 واسأل األجنم والرّيح وسل صوب الغمام

 ..أترى الّشيء كما حنن نراه؟
 !لست أدري
 :الفكر

 رّب فكر الح يف لوحة نفسي وجتّلى
 خلته ميّن ولكن مل يقم حىّت توىّل 

 مثل طيف الح يف بئر قليال واضمّحال
 كيف واىف وملاذا فّر ميّن؟

 !لست أدري
 من نفس ألخرىأتراه ساحبا يف األرض 

 رابه مين أمر فأىب أن يستقرّا
 أم تراه سّر يف نفسي كما أعرب جسرا
 هل رأته قبل نفسي غري نفسي؟

 !لست أدري
 أم تراه ابرقا حينا وتوارى

 أم تراه كان مثل الطري يف سجن فطارا
 أم تراه احنّل كاملوجة يف نفسي وغارا

 فأان أحبث عنه وهو فيها،
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 !لست أدري
 :صراع وعراك

 إّنين أشهد يف نفسي صراعا وعراكا
 وأرى ذايت شيطاان وأحياان مالكا

 هل أان شخصان أيىب هذا مع ذاك اشرتاكا
 أم تراين وامها فيما أراه؟

 !لست أدري
 بينما قليب حيكي يف الّضحى إحدى اخلمائل

 فيه أزهار وأطيار تغين وجداول
 قاحلأقبل العصر فأسى موحشا كالقفر 
 كيف صار القلب روضا مثّ قفرا؟

 !لست أدري
 أين ضحكي وبكائي وأان طفل صغري
 أين جهلي ومراحي وأان غّض غرير
 أين أحالمي وكانت كيفما سرت تسري
 كّلها ضاعت ولكن كيف ضاعت؟

 !لست أدري
 يل إميان ولكن ال كأمياين ونسكي

 إّنين أبكي ولكن ال كما قد كنت أبكي
 أضحك أحياان ولكن أّي ضحكوأان 

 ليت شعري ما الذي بّدل أمري؟
 !لست أدري

 كّل يوم يل شأن ، كّل حني يل شعور



35 
 

 هل أان اليوم أان منذ ليال وشهور
 أم أان عند غروب الشمس غريي يف البكور

 :كّلما ساءلت نفسي جاوبتين
 !لست أدري

 رّب أمر كنت ّلما كان عندي أتّقيه
 عيّن وتوارى أشتهيهبّت ّلما غاب 

 ما اّلذي حبّبه عندي وما بّغضنيه
 أأان الّشخص اّلذي أعرض عنه؟

 !لست أدري
 رّب شخص عشت معه زمناأهلو وأمرح
 أو مكان مّر دهر يل مسرى ومسرح

 الح يل يف البعد أجلى منه يف القرب وأوضح
 كيف يبقى رسم شيء قد توارى؟

 !لست أدري
 أمحي شجره رّب بستان قضيت العمر

 ومنعت الّناس أن تقطف منه زهره
 جاءت األطيار يف الفجر فناشت مثره
 أألطيار الّسما البستان أم يل؟

 !لست أدري
 رب قبح عند زيد هو حسن عند بكر
 فهما ضّدان فيه وهو وهم عند عمرو
 فمن الّصادق فيما يّدعيه ، ليت شعري

 وملاذا ليس للحسن قياس؟
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 !لست أدري
 رأيت احلسن ينسى مثلما تنسى العيوب قد

 وطلوع الّشمس يرجى مثلما يرجى الغروب
 ورأيت الّشر مثل اخلري ميضي ويؤوب
 فلماذا أحسب الشّر دخيال؟

 !لست أدري
 إّن هذا الغيث يهمي حني يهمي مكرها
 وزهور األرض تفشي جمربات عطرها
 ال تطيق األرض ختفي شوكها أو زهرها

 أيّهما أشهى وأهبى؟ال تسل : 
 !لست أدري

 قد يصري الشوك إكليال مللك أو نيّب 
 ويصري الورد يف عروة لص أو بغيّ 
 أيغار الّشوك يف احلقل من الّزهر اجليّن 

 أم ترى حيسبه أحقر منه؟
 !لست أدري

 قد يقيين اخلطر الّشوك الذي جيرح كّفي
 ويكون الّسّم يف العطر اّلذي ميأل أنفي

 الورد هو األفضل يف شرعي وعريفإمّنا 
 ... وهو شرع كّله ظلم ولكن

 !لست أدري
 قد رأيت الّشهب ال تدري ملاذا تشرق
 ورأيت الّسحب ال تدري ملاذا تغدق
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 ورأيت الغاب ال تدري ملاذا تورق
 فلماذا كّلها يف اجلهل مثلي ؟

 !لست أدري
 كّلما أيقنت أين قد أمطت الّسرت عين

 الّسر سّري ضحكت نفسي مينوبلغت 
 قد وجدت اليأس واحلرية لكن مل أجدين

 فهل اجلهل نعيم أم جحيم؟
 !لست أدري

 لذة عندي أن أمسع تغريد البالبل
 وحفيف الورق األخضر أو مهس اجلداول
 وأرى األجنم يف الظّلماء تبدو كاملشاعل

 ...أترى منها أم الّلذة ميّن 
 !لست أدري

 يوما نغما يف وترأتراين كنت 
 أم تراين كنت قبال موجة يف هنر

 أم تراين كنت يف إحدى الّنجوم الّزهر
 أم أرجيا ، أم حفيفا ، أم نسيما؟

 !لست أدري
 يّف مثل البحر أصداف ورمل وآلل
 يف كاألرض مروج وسفوح وجبال
 يّف كاجلو جنوم وغيوم وظالل
 هل أان حبر وأرض ومساء؟

 !لست أدري
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 شرايب الّشهد واخلمرة واملاء الّزاللمن 
 من طعامي البقل واألمثاروالّلحم احلالل
 كم كيان قد تالشى يف كياين واستحال

 كم كيان فيه شيء من كياين؟
 !لست أدري

 أأان أفصح من عصفورة الوادي وأعذب؟
 ومن الّزهرة أشهى ؟ وشذى الّزهرة أطيب؟

 أغرب؟ومن احلّية أدهى ؟ ومن الّنملة 
 أم أان أوضع من هذي وأدىن؟

 !لست أدري
 كّلها مثلي حتيا، كّلها مثلي متوت
 وهلا مثلي شراب ، وهلا مثلي قوت
 وانتباه ورقاد، وحديث وسكوت
 فيما أمتاز عنها ليت شعري؟

 !لست أدري
 قد رأيت الّنمل يسعى مثلما أسعى لرزقي
 وله يف العيش أوطار وحق مثل حقي

 صمته يف نظر الّدهر ونطقيقد تساوى 
 ... فكالان صائر يوما إىل ما

 !لست أدري
 أان كالّصهباء ، لكن أان صهباي وّدين

 أصلها خاف كأصلي ، سجنها طني كسجين
 ويزاح اخلتم عنها مثلما ينّشق عين
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 ...وهي ال تفقه معناها، وإين
 !لست أدري

 غلط القائل إّن اخلمر بنت اخلابيه
 الزق كانت يف عروق الّداليهفهي قبل 

 وحواها قبل رحن الكرم رحم الغاديه
 إمّنا من قبل هذا أين كانت؟

 !لست أدري
 هي يف رأي فكر ، وهي يف عييّن نور
 وهي يف صدري آمال ، ويف قليب شعور
 وهي يف جسمي دم يسري فيه وميور
 إمّنا من قبل هذا كيف كانت؟

 !لست أدري
 من حيايت املاضيةأان ال أذكر شيئا 

 أان ال أعرف شيئا من حيايت اآلتيه  
 يل ذاٌت غري أيّن لست أدري ماهيه  
 فمىت تعرف ذايت كنه ذايت؟

 !لست أدري
 إّنين جئت وأمضي وأان ال أعلم
 أان لغٌز ... وذهايب كمجيئي طلسمُ 
 واّلذي أوجد هذا الّلغز لغز أعظم
 ... ال جتادل ذا احلجا من قال إينّ 

 !74لست أدري
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 إليلياالطالسم احملسنات اللفظية يف شعر عن السجع كإحدى  حتليل البياانت  .ب

 أبو ماضي
نظرا إىل تعريف السجع الذي قد قدمه الباحث يف الباب املتقدم أن 

فوجد  .السجع هو توافق الفاصلتني يف احلرف األخري، و أفضله ما تساوت فقره
، أبو ماضي إليلياالطالسم شعر الباحث هذا النوع من احملسنات اللفظية يف 

 :والبيان كما يف اآليت
 جئت، ال أعلم من أين، ولكيّن أتيت .1

 ولقد أبصرت قّدامي طريقا فمشيت
 وسأبقى ماشيا إن شئت هذا أم أبيت

اختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف التاء، فتسمي ابلسجع. 
 والسجع هنا السجع املتوازي التفاقها يف الوزن واحلرف األخري.   

 أجديد أم قدمي أان يف هذا الوجود .2
 هل أان حرّ طليق أم أسري يف قيود

 هل أان قائد نفسي يف حيايت أم مقود
اختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف الدال، فتسمي ابلسجع. 

 والسجع هنا السجع املتوازي التفاقها يف الوزن واحلرف األخري.   
 وطريقي، ما طريقي؟ أطويل أم قصري؟ .3

 هل أان أصعد أم أهبط فيه وأغور
 أأان السّائر يف الّدرب أم الّدرب يسري
احد وهو حرف الراء، فتسمي ابلسجع. اختتمت الفاصالت السابقة حبرف و 

 احلرف األخري.   سجع هنا السجع املطرف لالتفاق يف الو 
 ليت شعري وأان يف عامل الغيب األمني .4
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 أتراين كنت أدري أنين فيه دفني
اختتمت الفاصلتان السابقتان حبرف واحد وهو حرف النون، فتسمي ابلسجع. 

 .احلرف األخريالوزن و سجع هنا السجع املتوازي التفاقهما يف الو 
 أتراين قبلما أصبحت إنساان سوايّ  .5

 أتراين كنت حموا أم تراين كنت شيّا
 أهلذا اللّغز حلّ أم سيبقى أبدايّ 

اختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف الياء، فتسمي ابلسجع. 
 .احلرف األخريسجع هنا السجع املطرف التفاقها يف الو 
 ان اي حبر منكا؟قد سألت البحر يوما هل أ .6

 هل صحيح ما رواه بعضهم عين وعنكا؟
 أم ترى ما زعموا زوار وهبتاان وإفكا؟

اختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف الكاف، فتسمي ابلسجع. 
 .احلرف األخريسجع هنا السجع املطرف التفاقها يف الو 
 أيّها البحر، أتدري كم مضت ألف عليكا .7

 جاث لديكا وهل الّشاطىء يدري أنّه
 وهل األهنار تدري أهّنا منك إليكا

اختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف الكاف، فتسمي ابلسجع. 
 .احلرف األخريسجع هنا السجع املطرف التفاقها يف الو 
 
 أنت اي حبر أسري آه ما أعظم أسرك .8

 أنت مثلي أيّها اجلبار ال متلك أمرك
 أشبهت حالك حايل وحكى عذري عذرك
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اختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف الكاف، فتسمي ابلسجع. 
 .احلرف األخريسجع هنا السجع املطرف التفاقها يف الو 
 ترسل الّسحب فتسقي أرضنا والّشجرا .9

 قد أكلناك وقلنا قد أكلنا الّثمرا
 وشربناك وقلنا قد شربنا املطرا

، فتسمي ابلسجع. راءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 والسجع هنا السجع املتوازي التفاقها يف الوزن واحلرف األخري.   

 قد سألت السّحب يف اآلفاق هل تذكر رملك .10
 وسألت الّشجر املورق هل يعرف فضلك
 وسألت الّدر يف األعناق هل تذكر أصلك

، فتسمي ابلسجع. كافاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 والسجع هنا السجع املتوازي التفاقها يف الوزن واحلرف األخري.   

 برفض املوج ويف قاعك حرب لن تزوال .11
 ختلق األمساك لكن ختلق احلوت األكوال

 قد مجعت املوت يف صدرك والعيش اجلميال
اختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف الالم، فتسمي ابلسجع. 

 .احلرف األخريا السجع املطرف التفاقها يف سجع هنالو 
 كم فتاة مثل ليلى وفىت كأبن امللوح .12

 أنفقا السّاعات يف الّشاطىء ، تشكو وهو يشرح
 كّلما حّدث أصغت وإذا قالت ترنّح

اختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف احلاء، فتسمي ابلسجع. 
 .األخرياحلرف سجع هنا السجع املطرف التفاقها يف الو 
 كم ملوك ضربوا حولك يف اللّيل القبااب .13
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 طلع الصّبح ولكن مل جند إالّ الضّبااب
 أهلم اي حبر يوما رجعة أم ال مآاب

، فتسمي ابلسجع. باءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 والسجع هنا السجع املتوازي التفاقها يف الوزن واحلرف األخري.   

 جلبّار أصداف ورملفيك مثلي أيّها ا .14
 إمّنا أنت بال ظلّ ويل يف األرض ظلّ 
 إمّنا أنت بال عقل ويل ،اي حبر ، عقل

، فتسمي ابلسجع. الماختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 احلرف األخري.   التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل

 اي كتاب الّدهر قل يل أله قبل وبعد .15
 وهو حبر ال جيدّ أان كالزّورق فيه 

 ليس يل قصد فهلل للدهر يف سريي قصد
، فتسمي ابلسجع. دالاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال

 احلرف األخري.   التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل
 إّن يف صدري، اي حبر ، ألسرار عجااب .16

 نزل السرت عليها وأان كنت احلجااب
 أزددت اقرتااب ولذا أزداد بعدا كّلما

، فتسمي ابلسجع. باءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 احلرف األخري.   التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل

 إنين ،اي حبر، حبر شاطئاه شاطئاكا .17
 الغد اجملهول واألمس الّلذان اكتنفاكا
 وكالان قطرة ، اي حبر، يف هذا وذاك
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، فتسمي ابلسجع. كافالسابقة حبرف واحد وهو حرف الاختتمت الفاصالت 
 احلرف األخري.   التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل

 قيل يل يف الّدير قوم أدركوا سرّ احلياة .18
 غري أيّن مل أجد غري عقول آسنات
 وقلوب بليت فيها املىن فهي رفات

ابلسجع. ، فتسمي تاءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 احلرف األخري.    التفاقها يف طرفوالسجع هنا السجع امل

 قيل أدرى النّاس ابألسرار سّكان الصوامع .19
 قلت إن صحّ الذي قالوا فإن السرّ شائع
 عجبا كيف ترى الّشمس عيون يف الرباقع

، فتسمي ابلسجع. عنياختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 احلرف األخري.    التفاقها يف طرفوالسجع هنا السجع امل

 إن تك العزلة نسكا وتقى فالّذئب راهب .20
 وعرين اللّيث دير حبّه فرض وواجب

 ليت شعري أمييت النّسك أم حييي املواهب
، فتسمي ابلسجع. باءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال

 احلرف األخري.   التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل
 أنين أبصرت يفّ الّدير ورودا يف سياج .21

 قنعت بعد النّدى الطّاهر ابملاء األجاج
 حوهلا النّور الذي حيي ، وترضى ابلداّيجي

، فتسمي ابلسجع. يماختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف اجل
 احلرف األخري.   التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل

 كالفجر الطّروبقد دخلت الّدير عند الفجر   .22
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 وتركت الّدير عند اللّيل كاللّيل الغضوب
 كان يف نفسي كرب، صار يف نفسي كروب

، فتسمي ابلسجع. باءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 والسجع هنا السجع املتوازي التفاقها يف الوزن واحلرف األخري.   

 قد دخلت الّدير استنطق فيه الناسكينا .23
 القوم من احلرية مثلي ابهتوانفإذا 

 غلب اليأس عليهم ، فهم مستسلموان
، فتسمي ابلسجع. نوناختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال

 احلرف األخري.   التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل
 عجبا للنّاسك القانت وهو الّلوذعي .24

 هجر النّاس وفيهم كلّ حسن املبدع
 املكان البلقعوغدا يبحث عنه 

، فتسمي ابلسجع. عنياختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 احلرف األخري.   التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل

 كم متارى ، أيّها النّاسك، يف احلق الصّريح .25
 لو أراد اّلِّل أن ال تعشق الّشيء املليح

 كان إذ سوّاك بال عقل وروح
، فتسمي ابلسجع. اءالسابقة حبرف واحد وهو حرف احلاختتمت الفاصالت 
 احلرف األخري.   التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل

 
 أيّها اهلارب إّن العار يف هذا الفرار .26

 ال صالح يف الّذي تفعل حىّت للقفار
 أنت جان أيّ جان ، قاتل يف غري اثر
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تسمي ابلسجع. ، فراءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 احلرف األخري.   التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل

 ولقد قلت لنفسي، وأان بني املقابر .27
 هل رأيت األمن والرّاحة إالّ يف احلفائر؟
 فأشارت : فإذا للّدود عيث يف احملاجر

، فتسمي ابلسجع. راءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 واحلرف األخري.    الوزن التفاقها يف توازياملوالسجع هنا السجع 

 أنظري كيف تساوى الكلّ يف هذا املكان .28
 وتالشى يف بقااي العبد رّب الصّوجلان
 والتقى العاشق والقايل فما يفرتقان

، فتسمي ابلسجع. نوناختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 األخري.   احلرف التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل

 إّن يك املوت قصاصا، أيّ ذنب للطّهاره .29
 وإذا كان ثوااب، أيّ فضل للدعاره

 وإذا كان يوما وما فيه جزاء أو جساره
، فتسمي ابلسجع. اءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف اهل

 واحلرف األخري.    الوزن التفاقها يف توازيوالسجع هنا السجع امل
 تكلّم، واخربين اي رمامأيّها القرب  .30

 هل طوى أحالمك املوت وهل مات الغرام
 من هو املائت من عام ومن مليون عام

، فتسمي ابلسجع. يماختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف امل
  احلرف األخري.  التفاقها يف  طرفوالسجع هنا السجع امل

 إن يك املوت رقادا بعده صحو طويل .31
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 صحوان هذا اجلميل؟فلماذا ليس يبقى 
 وملاذا املرء ال يدري مىت وقت الرّحيل؟

، فتسمي ابلسجع. الماختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
 واحلرف األخري.    الوزن التفاقها يف توازيوالسجع هنا السجع امل

 إن يك املوت هجوعا ميأل النّفس سالما .32
 وانعتاقا ال اعتقاال وابتداء ال ختاما
 فلماذا أعشق النّوم وال أهوى احلماما

، فتسمي ابلسجع. يماختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف امل
 واحلرف األخري.    الوزن التفاقها يف توازيوالسجع هنا السجع امل

 أوراء القرب بعد املوت بعث ونشور .33
 فحياة فخلود أم فتاء ودثور

 أكالم النّاس صدق أم كالم الناس زور
، فتسمي ابلسجع. راءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 إن أكن أبعث بعد املوت جثماان وعقال .34

 أترى أبعث بعضا أم ترى أبعث كالّ 
 أترى أبعث طفال أم ترى أبعث كهال

، فتسمي ابلسجع. المال اختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف
  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل

 اي صديقي، ال تعلّلين بتمزيق السّتور .35
 بعدما أقضي فعقلي ال يبايل ابلقشور

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الراءحب اختتمت الفاصلتان السابقتان
 واحلرف األخري.    الوزن ا يفمالتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل
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 ولقد أبصرت قصرا شاهقا عايل القباب .36
 قلت ما شادك من شادك إالّ للخراب

 أنت جزء منه لكن لست تدري كيف غاب
، فتسمي ابلسجع. باءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 شاء البناة اي مثاال كان ومها قبلما .37

 أنت فكر من دماغ غيّبته الظلمات
 أنت أمنية قلب أكلته احلشرات

، فتسمي ابلسجع. تاءاختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف ال
  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل

 كم قصور خاهلا الباين ستبقى وتدوم .38
 اثبتات كالرّواسي خالدات كالنّجوم

 الّدهر عليها ذيله فهي رسوم سحب
 مالنا نبين وما نبين هلدم؟

، فتسمي ابلسجع. يماختتمت الفاصالت السابقة حبرف واحد وهو حرف امل
  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل

 مل أجد يف القصر شيئا ليس يف الكوخ املهني .39
 أان يف هذا وهذا عبد شك ويقني

 اللّيل والصّبح املبنيوسجني اخلالدين 
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف النوناختتمت الفاصالت السابقة حب

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 ليس يف الكوخ وال يف القصر من نفسي مهرب .40

 أنين أرجو وأخشى، إنين أرضى وأغضب
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 كان ثويب من حرير مذهب أو كان قّنب
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الباءالفاصالت السابقة حباختتمت 

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 فلماذا يتمىّن الثوب عاري؟ .41

 !لست أدري
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الراءحب اختتمت الفاصلتان السابقتان

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 سائل الفجر: أعند الفجر طني ورخام؟ .42

 واسأل القصر أال خيفيه، كالكوخ، الظالم
 واسأل األجنم والرّيح وسل صوب الغمام

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف امليمحب اختتمت الفاصالت السابقة
 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل

 فكر الح يف لوحة نفسي وجتّلىرّب  .43
 خلته ميّن ولكن مل يقم حىّت توىلّ 

 مثل طيف الح يف بئر قليال واضمّحال
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الالماختتمت الفاصالت السابقة حب

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 أتراه ساحبا يف األرض من نفس ألخرى .44

 أمر فأىب أن يستقرّارابه مين 
 أم تراه سرّ يف نفسي كما أعرب جسرا
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الراءاختتمت الفاصالت السابقة حب

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 أم تراه ابرقا حينا وتوارى .45
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 أم تراه كان مثل الطري يف سجن فطارا
 نفسي وغاراأم تراه احنلّ كاملوجة يف 

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الراءاختتمت الفاصالت السابقة حب
  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل

 إنين أشهد يف نفسي صراعا وعراكا .46
 وأرى ذايت شيطاان وأحياان مالكا

 هل أان شخصان أيىب هذا مع ذاك اشرتاكا
، فتسمي ابلسجع. واحد وهو حرف الكافرف اختتمت الفاصالت السابقة حب

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 بينما قليب حيكي يف الّضحى إحدى اخلمائل .47

 فيه أزهار وأطيار تغين وجداول
 أقبل العصر فأسى موحشا كالقفر قاحل

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الالماختتمت الفاصالت السابقة حب
  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل

 أين ضحكي وبكائي وأان طفل صغري .48
 أين جهلي ومراحي وأان غّض غرير

 أين أحالمي وكانت كيفما سرت تسري
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الراءحب اختتمت الفاصالت السابقة

 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل
 يل إميان ولكن ال كأمياين ونسكي .49

 إنين أبكي ولكن ال كما قد كنت أبكي
 وأان أضحك أحياان ولكن أيّ ضحك



51 
 

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الالماختتمت الفاصالت السابقة حب
  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل

 يل شعوركلّ يوم يل شأن ، كلّ حني  .50
 هل أان اليوم أان منذ ليال وشهور

 أم أان عند غروب الشمس غريي يف البكور
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الراءحب اختتمت الفاصالت السابقة

 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل
 رّب أمر كنت لّما كان عندي أتّقيه .51

 وتوارى أشتهيهبّت لّما غاب عيّن 
 ما الّذي حبّبه عندي وما بغّضنيه
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف اهلاءاختتمت الفاصالت السابقة حب

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 رّب شخص عشت معه زمناأهلو وأمرح .52

 أو مكان مرّ دهر يل مسرى ومسرح
 وأوضح الح يل يف البعد أجلى منه يف القرب

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف احلاءحب اختتمت الفاصالت السابقة
 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل

 رّب بستان قضيت العمر أمحي شجره .53
 ومنعت النّاس أن تقطف منه زهره

 جاءت األطيار يف الفجر فناشت مثره
، فتسمي ابلسجع. واحد وهو حرف اهلاءرف حب اختتمت الفاصالت السابقة

 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل
 رب قبح عند زيد هو حسن عند بكر .54



52 
 

 فهما ضّدان فيه وهو وهم عند عمرو
 فمن الصّادق فيما يّدعيه ، ليت شعري

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الراءحب اختتمت الفاصالت السابقة
 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل

 قد رأيت احلسن ينسى مثلما تنسى العيوب .55
 وطلوع الّشمس يرجى مثلما يرجى الغروب

 ورأيت الّشر مثل اخلري ميضي ويؤوب
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الباءاختتمت الفاصالت السابقة حب

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 إّن هذا الغيث يهمي حني يهمي مكرها .56

 وزهور األرض تفشي جمربات عطرها
 ال تطيق األرض ختفي شوكها أو زهرها

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف اهلاءحب اختتمت الفاصالت السابقة
 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل

 قد يصري الشوك إكليال مللك أو نيبّ  .57
 ويصري الورد يف عروة لص أو بغيّ 

 أيغار الّشوك يف احلقل من الزّهر اجلينّ 
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الياءحب اختتمت الفاصالت السابقة

 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل
 جيرح كّفيقد يقيين اخلطر الّشوك الذي  .58

 ويكون السّمّ يف العطر الّذي ميأل أنفي
 إمّنا الورد هو األفضل يف شرعي وعريف
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، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الفاءاختتمت الفاصالت السابقة حب
  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل

 قد رأيت الّشهب ال تدري ملاذا تشرق .59
 ملاذا تغدقورأيت السّحب ال تدري 

 ورأيت الغاب ال تدري ملاذا تورق
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف القافحب اختتمت الفاصالت السابقة

 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل
 كّلما أيقنت أين قد أمطت السرت عين .60

 وبلغت السّر سرّي ضحكت نفسي مين
 لكن مل أجدينقد وجدت اليأس واحلرية 

، فتسمي ابلسجع. نونرف واحد وهو حرف الاختتمت الفاصالت السابقة حب
  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل

 لذة عندي أن أمسع تغريد البالبل .61
 وحفيف الورق األخضر أو مهس اجلداول
 وأرى األجنم يف الظّلماء تبدو كاملشاعل

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الالمحب اختتمت الفاصالت السابقة
 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل

 أتراين كنت يوما نغما يف وتر .62
 أم تراين كنت قبال موجة يف هنر

 أم تراين كنت يف إحدى النّجوم الزّهر
ابلسجع. ، فتسمي رف واحد وهو حرف الراءاختتمت الفاصالت السابقة حب

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 يفّ مثل البحر أصداف ورمل وآلل .63
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 يف كاألرض مروج وسفوح وجبال
 يفّ كاجلو جنوم وغيوم وظالل
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الالمحب اختتمت الفاصالت السابقة

 رف األخري.   واحل الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل
 من شرايب الّشهد واخلمرة واملاء الزالل .64

 من طعامي البقل واألمثاروالّلحم احلالل
 كم كيان قد تالشى يف كياين واستحال

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الالماختتمت الفاصالت السابقة حب
  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل

 عصفورة الوادي وأعذب؟أأان أفصح من  .65
 ومن الزّهرة أشهى ؟ وشذى الزّهرة أطيب؟
 ومن احليّة أدهى ؟ ومن النّملة أغرب؟

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الباءحب اختتمت الفاصالت السابقة
 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل

 كّلها مثلي حتيا، كّلها مثلي متوت .66
 وهلا مثلي شراب ، وهلا مثلي قوت
 وانتباه ورقاد، وحديث وسكوت
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف التاءاختتمت الفاصالت السابقة حب

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 قد رأيت النّمل يسعى مثلما أسعى لرزقي .67

 وله يف العيش أوطار وحق مثل حقي
 يف نظر الّدهر ونطقيقد تساوى صمته 
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، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف القافاختتمت الفاصالت السابقة حب
  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل

 أان كالصّهباء ، لكن أان صهباي وّدين .68
 أصلها خاف كأصلي ، سجنها طني كسجين

 ويزاح اخلتم عنها مثلما ينّشق عين
 ...ا، وإينوهي ال تفقه معناه

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف النوناختتمت الفاصالت السابقة حب
  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل

 غلط القائل إّن اخلمر بنت اخلابيه .69
 فهي قبل الزق كانت يف عروق الّداليه
 وحواها قبل رحن الكرم رحم الغاديه

، فتسمي ابلسجع. اءيواحد وهو حرف ال رفحب اختتمت الفاصالت السابقة
 واحلرف األخري.    الوزن يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل

 هي يف رأي فكر ، وهي يف عييّن نور .70
 وهي يف صدري آمال ، ويف قليب شعور
 وهي يف جسمي دم يسري فيه وميور
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الراءاختتمت الفاصالت السابقة حب

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
 أان ال أذكر شيئا من حيايت املاضية .71

 أان ال أعرف شيئا من حيايت اآلتيه  
 يل ذاٌت غري أيّن لست أدري ماهيه  

، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف الياءحب اختتمت الفاصالت السابقة
 واحلرف األخري.    لوزنا يف االتفاقه توازيوالسجع هنا السجع امل
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 إنين جئت وأمضي وأان ال أعلم .72
 أان لغٌز ... وذهايب كمجيئي طلسمُ 
 والّذي أوجد هذا اللّغز لغز أعظم
، فتسمي ابلسجع. رف واحد وهو حرف امليماختتمت الفاصالت السابقة حب

  احلرف األخري.  طرف التفاقها يف والسجع هنا السجع امل
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 الفصل الرابع

 االختتام

 

 اخلالصة .أ
الطالسم شعر احملسنات اللفظية يف  بعد القيام بتحليل السجع كإحدى

السجع كإحدى أنواع ، فحصل الباحث على نتائج البحث وهي: أبو ماضي إليليا
نوعان مها السجع  أبو ماضي إليليااحملسنات اللفظية املوجودة يف شعر الطالسم 

شعر  والسجع املطرف هو سجع أكثر استخداما يف املطرف والسجع املتوازي. 
 .أبو ماضي إليلياالطالسم 

 
 االقرتاحات .ب

اعرتف الباحث أن هذا البحث اجلامعي ليس كامال يف مضمونة أو كتابته. 
ولعلى هذا البحث حيتاج إىل اإلفرتاحات والنقدات لتكميله. ورجو الباحث إىل 

احملسنات البديعية  األخري ليكون مجيع القارئني أن يواصلوا البحث  من خالل 
انفعا ووسيلة لبناء احلضارة والثقافة اإلسالمية  خاصة لتطوير الدراسات األدبيات 

 العربية.
البحث انفعا للباحث وملن  وأخريا يرجو الباحث من هللا تعاىل أن جيعل هذا 

 يدرس اللغة العربية.
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