
أ

المحسنات اللفظية في شعر بحر الدموع لإلمام أبي الفرج بن الجوزي
)بالغيةيةتحليل(دراسة 

بحث جامعي
(S-1) مقدم الستيفاء شروط االختبار النهائي للحصول على درجة سرجانا

في قسم اللغة العربية وأدبها كلية العلوم اإلنسانية
جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج

إعداد:
عماد اإليمان القويممحمد 

14310019رقم القيد: 

اللغة العربية وأدبهاقسم
نسانيةكلية العلوم اإل

الحكومية ماالنجاإلسالمية براهيم إجامعة موالنا مالك 
2019



أ
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االستهالل

يا سميعا للمقال               يا بصيرا للفعال

إسمح بنا ما في السؤال          إفتح فتوح العارفين

‘‘Duhai tuhan yang maha mendengar perkataan dan
yang maha melihat segala perbuatan,

Sentulah (Bantulah) kami dalam setiap masalah, Dan
bukakanlah kami segala macam kebajikan’’

نحن فتيان العلوم" للشيخ محمد زين الدين عبد المجيد الصولتي األنفناني ( "
اإلندونيسي )



أ

اإلهداء

ذا البحث اجلامعي إىل:أهدي ه

ذي بذل جهده لنجاحي، وأمي احلاجة . أيب العزيز احملبوب احلاج أبو سهل ال1
دوي ماريا أفاضت حمبتها وشفقتها البنه عسى اهللا أن يطيل عمرمها. 

. العليم العالمة الشيخ احلاج مرزوقي مستمر عسى اهللا أن يطيل عمره.2
ذي كلهم الذين وألساتي. العليم العالمة الشيخ احلاج كي بويوة سودو النغ 3

يعلموين ويربيوين، عسى اهللا أن يقبل أعماهلم آمني.
لكبري حممد اولول علم املفيت ال. أخي ا3

4

. أصدقائي يف معهد سبيل الرشاد.5



أ

كلمة الشكر والتقدير

احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على سيدنا وحبيبينا وشفيعنا 
وأصحابه وأوليائه. أما بعد.رسول الكرمي وعلى آله

حبرقد متت كتابة هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع " احملسنات اللفظية يف شعر 
وأقول الشكر ا أقول محد اهللاذاجلوزي " بعون اهللا وتوفيقه، لبنالفرجأىبلالمامعلدموا

اجلزيل إىل:
الدكتور عبد احلارس، املاجستري، مدير جامعة موالنا مالك إبراهيم ذفضيلة األستا.1

اإلسالمية احلكومية مباالنج.
فضيلة الدكتورة شافية، املاجسترية، عميدة كلية العلوم اإلنسانية..2
3.
ي يرشدين ذا البحث الذفضيلة الدكتورة دين نور خامتة، املاجستري .4

ا البحث، إليها الشكر اجلزيل وجزاه اهللا خريا كشريا.ذويشرفين يف كتابة ه
5.
ا البحث.ذين قد أعطوا احلماسة يف إمتام هذمجيع أصحايب ال.6

أبريل16ماالنج،
2019

الباحث         

حممد عماد اإلميان القومي 

14310019رقم القيد 
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العلوم اإلنسانية جبامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

2018يونيو 22مباالنج،قريرات

1-)(

2-)(

3-)(

املعرف
عميدة كلية العلوم اإلنسانية

املاجستريةالدكتورة شافية، 
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الملخص

حبر احملسنات اللفظية يف شعر رواية 2018،14310019حممد عماد إميان القومي. 
قسم ،. البحث اجلامعية)يبالغية(دراسة حتليلوزي بن اجلجفر المام أيب لإل، عالدمو 

كلية العلوم،  أاللغة العربية و 

اإلنسانية، جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
مباالنج.

دين نور خامتة املاجسرت: فةر شامل
198603022015032003التوظيف:رقم

وعة حبر الدمواير ر شع، اللفظيةسناتاحمل: بالغة، ساسيةالكلمات األ
إن حتسني الكالم يف علم البديع ينقسم إىل قسمني مها احملسنات اللفظية 

احملسنات اللفظية هي ما كا-ات، وإن حسنت اللفظ تبعاذوبال
ا البحث اجلامعي يبحث عن احملسنات ذاللفظ باإللصالة، وإن حسنت املعىن تبعا. أما ه

وزي.بن اجلجفر المام أيب لإل، عحبر الدمو شعر رواية اللفظية يف 
ا البحث تتكون من أسئلتني البحث ومها: ما الكلمات اليت فيها احملسنات ذه
وزي؟ وما أنواع احملسنات بن اجلجفر المام أيب ع لإلر الدمو حبشعر رواية اللفظية يف

ا البحث ذوزي؟  ويهدف هبن اجلجفر المام أيب ع لإلحبر الدمو شعر رواية اللفظية يف 
ع حبر الدمو شعر رواية ملعرفة أشكال وأنواع الكلمات اليت فيها احملسنات اللفظية يف 

وزي. بن اجلجفر المام أيب لإل
حيث نوعه هو البحث الكيفي الوصفي بالنظر إىل ما وضعه يف ا البحث من ذه

ه أنواع احملسنات اللفظية مث ذا شعر من أنواع احملسنات اللفظية. وبعد استخراج هذه
حللت الباحث عناصرها دراسة حتليلية بالغية يناسب يف كتاب تيسري البالغة ألمحد 
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اليت تدرك من أدب البحوث. ونتائج قالش. وطريقة مجع البيانات بقراءة وكتابة البيانات 
بيتا من احملسنات اللفظية. 112البحث اليت حصلتها الباحث هي: وجدت الباحث 

9اجلناس غري تام ، و2اجلناس تام، 13أبيات تشتمل على اجلناس 4تتكون من 
بيتا تشتمل 45أبيات تشتمل على السجع، وتتكون 35اجلناس اشتقاق. وتتكون من 

ذة. أساسا هعلى املوازن
األدب إلظهار مشاعره وعواطفه وللتأثري يف النفس وتؤثر املعىن مثل اجلناس أيضا.
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ABSTRACT

M.Imadul Iman Al-Qowim. 2018. Al Muhassinat Al Lafdziyah on Syi’ir
Riwayah Bahar Ad-Dumu’ by Imam Abi Faraz bin Al-Zauji (Balaghah Analysis
Study). Thesis, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of
Humanities, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Dien Nur Chotimah, M.Pd.

Keywords: Balaghah, Muhasinat Lafdziyah, Syi’ir Riwayah Bahar Ad-Dumu’
Imam Abi Faraz bin Al-Zauji

In the Discussion of Balaghah science, there are three discussions of it,
namely Ma’ani, Bayan, and Badi’. The science of Badi’ learns about the aspects
which is related to the beauty of the language by using lafadz or meaning. This
essay discusses about Muhasinat Lafdziyah in syi’ir riwayah ‘bahar ad-dumu’ by
Imam Abi Faraz bin Zauji’, and this thesis consists of two research questions: 1.
What is the form of sentence containing Muhasinat Al-Lafdziyah in syi’ir
Riwayah Bahar Ad-Dumu’ the work of ‘Imam Abi Faraz bin al-Zauji? 2. What
kind of Muhasinat Al-Lafdziyah in syi’ir Riwayah Bahar Ad-Dumu’ by ‘Imam
Abi Faraz bin Zauji?

The type of this research is qualitative descriptive research based on
determining the kinds of Muhasinat Lafdziyah. After determining Muhasinat
Lafdziyah then researchers analyzed with Balaghah theory which is triggered by
Ahmad Qolasy in the book Taisir Al-Balaghah. The method of data analysis in
this research is content analysis.

From the results of research that has been achieved by Researcher,
Researcher has found the type of Muhasinat Al-Lafdziyah as many as 112 stanzas
of 4 titles syi’ir with details as follow: 13 stanzas containing jinas, 2 jinas tam, 9
jinas ghoiru tam, and 2 jinas isytiqoq. 35 stanzas ontaining only’, and and 45
stanzas ontaining muwazanah. Based on this research that Muhasinat al-Lafdziyah
is a means which was used by researcher to give sensitivity to the feeling of
imprint in the soul through the beauty of he said, and Muhasinat al-Lafdziyah also
affect on the meaning as well as jinas.
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ABSTRAK

M. Imadul Iman Al-qowim. 2018. Al-Muhasinat al-Lafdziyah pada syi’ir riwayah
Bahar Ad-Dumu’ karya ‘Imam Abi faraz bin al-Zauji (kajian Analisis Balaghah).
Skripsi, jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Dien Nur Chotimah, M.Pd.

Kata Kunci : Balaghah, Muhasinat Lafdziyah, syi’ir riwayah bahar Ad-Dumu’

Dalam pembahasan ilmu balaghah terdapat tiga pembahasan, yaitu ilmu
Ma’ani, Ma’ani, Bayan, dan Badi’. Ilmu Badi’ mempelajari aspek-aspek yang
berkaitan dengan keindahan Bahasa dengan menggunakan lafadz atau makna.
Adapun skripsi ini membahas tentang Muhasinat Lafdziyah dalam syi’ir riwayah
Bahar Ad-Dumu’ karya Imam Abi Faraz bin Al-Zauji, dan skripsi ini terdiri dari
dua rumusan masalah yaitu 1. Kalimat-kalimat yang mengandung Muhasinat al-
Lafdziyah dalam syi’ir riwayah Bahar Ad-Dumu’ karya Imam Abi Faraz bin Al-
Zauji? 2. Apa jenis-jenis Muhasinat al-Lafdziyah dalam diwan Bahar Ad-Dumu’
karya Imam Abi Faraz bin Zauji?

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif berdasarkan
menentukan macam-macam Muhasinat Lafdziyah. Setelah menentukan
Muhasinat Lafdziyah kemudian peneliti menganalisis dengan teori Balaghih yang
dicetuskan oleh Ahmad Qolasy dalam kitab Taisir Al-Balaghah. Dan metode
analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis isi.

Dari hasil penelitian yang telah dicapai oleh peneliti yaitu: peneliti telah
menemukan jenis muhasinat al-Lafdziyah sebanyak 112 bait dari 4 judul syi’ir
dengan rincian sebagai berikut: 13 bait yang mengandung jinas, 2 jinas tam, 9
jinas ghoiru tam, dan 2 jinas isytiqoq. 35 bait yang mengandung saja’, dan 45 bait
yang mengandung muwazanah. Berdasarkan penelitian ini bahwa Muhasinat al-
Lafdziyah merupakan sarana yang digunakan oleh para Sastrawan untuk
memberikan kepekaan rasa supaya membekas dalam jiwa melalui keindahan
katanya, dan Muhasinat al-Lafdziyah juga mempengaruhi pada maknanya seperti
halnya jinas.
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األولالفصل 

مقدمة

خلفية البحث-أ
،حسنيطهرأى. لنثروالشعرامها،عنيالنوىلإلعريبادبألاتنقسم 

(أمحد عايل.لخياويبأدوقبذمرتبطلشعراألن ،لنثرامنمقدألشعراأن 
غالبا عن الشعر هو الكالم الفصيح املوزون املقفى املعربو ).2، 2011مزكي، 

يخرتايفكبريثرأللشعر.)295،م1963،الشايب(صور اخليال البديع.
جلميلةالسحريةابنغامتههادفاأماينكرأنحدأيستطيعالونسانيةإلاةحلياا
).23م،1987دار املعارف،(. ةملؤثرالناطقةاموسيقاهو

تأليفهيفزيجلوابنمجعقدي ذاللشعراهوعصرهيفثراملؤلشعروا
باترهيوردشالكلترغيبا،زيجلوابنمننصيحةفيهاوعلدمواحبريةوالراهي
الكثريةةملتميزايضاأكهناولتائبنيوالصاحلنيامنقصصاوملعاصىامن
يف شعره لشاعرايقصدهامبااخليالية. وحىت نعرف تتضمنليتااللطيفةكليمةيف

ليتايااملزوالوجوهابهفتعرعلمهولبديعاعلمو،لبديعاعلملانقتضي 
فيهارديوليتالحلااملتقضىملطابقةاعايةربعدقبوالوحسناملكالاتكسب

أمحد بن مصطفى، (. املعاين والبيانيفعرفتماعلىلداللةاحضووو
. )318م،1993

جتماعية اعاش ابن اجلوزى يف القرن السادس اهلجرى وعاصر ظواهر 
ه الظواهر اليت عاصرها بن ذالوقت ومن ضمن هلكذمتعددة يف بغداد يف 
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واللجوء إىل املساجد واجلبال بسبب عدم االستقرار اجلوزى ظاهرة العزلة 
عاش يذمن خالهلا بعض الضوء على العصر الجتماعى. ألقيت السياسى واال

أخى أعىن كتاب فيه ابن اجلوزى وتأثريه عليه أود أن أقوم بعرض موجز للكتاب
هي حبر الدموع (حبر الدموع). ومن ناحية أخرى لديه حبائر تنتشر يف الصحافة. 

ا حبر يتكاثر عن حياة االجتماعية ذ، هأىب الفرج بن اجلوزيهألفيذالالبحر
صفحات. 199البشرية وتتكون حبر الدموع من 

عن بعض اجلوزيبنالفرجأىبمامإاحتدث فيهيتالهيحبر الدموع
املعاصي كرتك الصالة والتعامل بالربا ومعاقرة اخلمر والظلم وغري ذلك من 
الذنوب واملعاصي حمذرا من اقرتافها ومرغبا يف االبتعاد عنها والتحلي بأضدادها 
حىت يكون االنسان طاهرا من الذنوب سائرا كما يريد اهللا تبارك وتعاىل جمتنبا 

. )7، 1992، وزياجلبنالفرجأىب(غواية الشيطان. 
ابن اجلوزي هو أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن علي بن حممد و 

ه 1116(510القرشي التيمي البكري. فقيه حنبلي حمدث ومؤرخ ومتكلم 
. ولد وتويف يف بغداد. حظي بشهرة واسعة، ومكانة  )ه597م رمضان 12/

أىب(كبرية يف اخلطابة والوعظ والتصنيف، كما برز يف كثري من العلوم والفنون. 
.)5، 1992، اجلوزيبنالفرج

تحملسنااملسائلافليعرمهملبحثااهذأنظهررةملذكواتلكمنو
علدمواحبرلشعرايفاللفظية تحملسنااعباملوضولبحثااهذخذأقدواللفطية 

. اجلوزيبنالفرجأىبلالمام
طلبها املعىن، ال جيمل االسرتسال ذاحملسنات اللفظية ال تقع موقعها إال إ

132، 1995حني (قالش، 
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ملسائلالكشففيهثملبحواوجعل الباحث الشعر حبر الدموعإىل املعىن. 
.توجد فيهاليتااللفظيةتحملسناا

تطور األدب العرب خاصة من خالل عصر احلديث يؤدي إىل توليد 
األدباء العريب منها عبد الرمحن صاحل العشماوي، شاعر من اململكة العربية 
السعودية وحماضر يف قسم البالغة والنقد ومنهج األدب اإلسالمي. ومن ناحية 

حافة. دواوين وقصائد ومقاالت تنتشر يف الصأخرى لديه 
العرب مع جودة احلضارة وتقدم عقل اةمتهيد احليمتهيد البالغة متساوى

يف ن. ألن البالغة هي فن اجلمال اللغة العربية كما وقع و املسلمهاالعرب مث تستمر 
يذخر الاألشعب ال

والدقيق مؤهالت اإلنسان يف البالغة تدل على حضور املعىن العميق 
ا يؤثر أثرا قويا عنهم يف عميق القلب نظرا على ذتبار فصيح. وهاعوالوضيح ب

وأما علم البالغة هي املعرفة لتطبيق املعىن يف اللفظة مقتضى حاهلم وخماطبهم. 
املناسبة. 

ى ينتشر يف أحناء العامل. مث عرف ذفعلم البالغة علم من علوم اللغة ال
السامع. فتمكنه يف نفسه  عندأبو هالل العسكرى البالغة كل ما تبلغ به املعىن 

، 1996مع صورة مقبولة، ومعرض حسن. (بامحيد، املخاطبكتمكنه يف نفس
ثة علوم، وهي علم البيان، على ثال) ومن املعلوم أن علم البالغة متضمن1

املعاين، والبديع. 
البالغة هي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف 

ي يقال فيه، واألشخاص ذالنفس أثر خالب، مع مالئمة كل كالم للمواطن ال
).8، 1426ين خياطبون (اهلامشي، ذال
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البالغة تساوى بالوصالة أو بلغ. حيث أن من ناحية علم البالغة هو 
وعلم ي حييط بعلم املعاىن، وعلم البيان، ذلكالم الي يتعلم الفصيح يف اذعلم ال

.)19، 2007البديع (مامات ويايان، 
عرفت فيما قد سبق أن علم البديع فرع من فروع علم البالغة الثالثة 

مطابقته ملقتضى احلال ووضوح داللته على املراد (مامات زين الدين، ورونقا بعد
هي أسلوب اللغة من مناقشات علم البديع اللفظية تحملسناا).149، 2007

الذي جيعل الكلمات أكثر مجاال ومسرتيح ليكون مسموعا من حيث النطق أو
البيان، وال تناول مباحث علم ).2017،09،يويون وحيودين(التعبري الصويت. 

وال تنظر يف مسائل علم املعاىن، ولكنها دراسة ال تتعدى تزيني األلفاظ أو املعاىن
(على اجلارم ومصطفى أمني، . بألوان بديعة من اجلمال اللفظى أو املعنوى

). 263ه، 1381

أسئلة البحث-ب

:فهي،عنهااإلجابةالباحثحياولسوفاليتالبحثأسئلةأما
أىبماملإلعلدمواحبريف شعر فيها احملسنات اللفظيةالكلمات اليت ما.1

؟اجلوزيبنالفرج
بنالفرجأىبماملإلعلدمواحبرما أنواع احملسنات اللفظية يف شعر .2

؟اجلوزي
أهداف البحث-ج
أهداف البحث فهي كما يلي:أما

أىبماملإلعلدمواحبريف شعر الكلمات اليت فيها احملسنات اللفظيةملعرفة .1
اجلوزيبنالفرج
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بنالفرجأىبماملإلعلدمواحبرملعرفة أنواع احملسنات اللفظية يف شعر .2
اجلوزي

البحثأهمية-د
الباحث فهي األمهية النظرية واألمهية التطبيقية كما يلي:يأما أمهية البحث اليت تسع

األمهية النظرية -1
رجو الباحث فهي أن يكون هذا البحث أن جيعل مصدر الفكر ياألمهية النظرية 

لتطور املعارف خاصة يف الدراسة النظرية احملسنة اللفظية يف األعمال ومرجعا ملن يريد 
البالغية. 

األمهية التطبيقية -2
رجو الباحث فهي كانت النتائج من هذا البحث مرجعا للطالب يألمهية التطبيقي ا

يف األعمال البالغية.النظرية احملسنات اللفظيةخصوصا يف دراسة 
تحديد البحث-ه

نظر إىل حدود قدرة الباحث ووسع جمال البحث وكثرة عناصر البالغة. أراد 
الباحث حتديد حبثها من بعض عناصر احملسنات اللفظية، منها اجلناس املوازنة والسجع 

اجلوزي. ويبحث الباحث من الفصل بنالفرجأىبوال غريه يف شعر الرواية حبر الدموع 
هناك ما يكفي من (مثانية فصول) شعر أيبات112، ألن فصل الثامن فقطإىلاألول 

حتتوي على حمسنات اللفظية.من اجلمل اليت
توضيح المصطلحات- و

وضح الباحث املصطالحات اليت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، وهي:
حمسن أي زينة حتسني فهو -حيسن-لغة هي من حسنيف احملسنات اللفظية -1

لغة ع املؤنث السامل. وأما اللفظية وجعله حسنا. وأما األلف والتاء فيه فداللة على مج
،2005لويس معلوف،(هي من الكلمة اللفظية معنها رمي به وطرح به والياء نسبه. 

727(.
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يفوأما 
وأنواعها هي اجلناس، . )319، 2007طفى، أمحد مص(حسنت املعىن أحيانا تبعا. 

.وازنةالسجع، امل
أمحد (الشعر هو كالم يقصد به الوزان والقافية ويعرب عن األخيلة والبديعية. -1

.)329، 2007مصطفى، 
عن بعض اجلوزيبنالفرجأىبمامأالذي حتدث فيه كتابحبر الدموع:  كتاب -2

املعاصي كرتك الصالة والتعامل بالربا ومعاقرة اخلمر والظلم وغري ذلك من 
الذنوب واملعاصي حمذرا من اقرتافها ومرغبا يف االبتعاد عنها والتحلي بأضدادها 

عاىل جمتنبا وتتبارك حىت يكون االنسان طاهرا من الذنوب سائرا كما يريد اهللا 
. )7، 1992، اجلوزيبنالفرجأىب(غواية الشيطان. 

ابن اجلوزي: هو أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن علي بن حممد القرشي -3
م 12ه/1116(510التيمي البكري. فقيه حنبلي حمدث ومؤرخ ومتكلم 

. ولد وتويف يف بغداد. حظي بشهرة واسعة، ومكانة كبرية يف )ه597رمضان 
بنالفرجأىب(. اخلطابة والوعظ والتصنيف، كما برز يف كثري من العلوم والفنون

.)5، 1992، اجلوزي
اتالدراسات السابق-ز

عرض الباحث الدرسات ستعرض بعض الدراسات السابقة اليت تتعلق 
وهي:بالبحث 

"احملسنات اللفظية يف األناشيد للشيخ باملوضوع)2015(سيت صفية رمحة اهللا -1
دراسة حتليلية (

". ونتائج كانت فرعان من حمسنات اللفظية الذي يستخدم الشيخ حممد )بالغية

)3(السجع. كانت ثالثة )15(اجلناس ومخسة عشر )7(، سبعة والسجع
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سجعان يف النشيد حتىت املوضوع "هيا غنوا نشيدنا"، وجناس )2(جناس واثنان 
جناسان وأربعة )2(يف النشيد حتىت املوضوع "أنت يا فنجور"، واثنان )1(واحد 

من السجع يف النشيد حتت املوضوع "يا ذاجلالل واالكرام"، جناس واحد )4(
من السجع يف حتت املوضوع "حنن فتيان العلوم"، واألخري كانت )6(وستة )1(

فعي". امامنا الشإمن السجع يف النشيد حتت املوضوع ")3(ثالثة 
مام حبيب "بنفسي" إل"احملسنات املعنوية يف شعر)2014(األسرار ريب أرين -2

. نتائج البحث اليت حصلها ")دراسة حتليلية بالغية(عبد اهللا بن علوي احلداد
من هذا البحث، هي احملسنات املعنوية: التورية يف أحد عشر شعراء، الباحث

االستطراد يف شعر، االفتنان يف شعر، الطباق يف ستة أشعار، املقابلة يف شعر، 
الرصاد يف شعر، الطي والنشر يف شعرين، مراعاة النظري يف سبعة عشر شعرا، ا

ئتالف اللفظ اجلمع يف أربعة أشعار، التقسيم يف شعرين، املبالغة يف شعرين، اإل
مع املعىن ثالثة أشعار، واالستتباع يف شعر، تشابه األطراف يف ثالثة أشعار. 

باملوضوع "احملسنات اللفظية من قصائد احلبيب عبد اهللا )2010(حممد متقني -3
حسني بن طاهر باعلوي يف "النور الربهاين" من مناقب الشيخ عبد القادر بن

". واحلاصل هو البحث على أن قصائد كتاب "النور )بالغيةسةدرا(اجليالين 
رتزي مث املوازنة.الربهاىن" يكون من السجع املطرف وامل

نائل االمتياز، با املوضوع " احملسنات اللفظية يف حزب النصر أليب حسن -4
. 2011، و قد نالت على درجة مقبول يف سنة )دراسة حتليلية بالغية(الشاذيل 

ونتيجة منها تتضمن على أنواع احملسنات اللفظية وهي: اجلناس غري التام يف 
طرف يف مثانية مواضع، موضوعني، والسجع املتوازي يف سنة مواضع، والسجع امل

. ، ورد العجز على الصدر يف موضوعنيواملوازنة يف موضوعني
يف كتاب "النجم عنوية" باملوضوع "احملسنات امل)2010(توفيق أنصاري -5

الثاقب" ألمحد  توفيق الرمحن بن عاقب". حبث فيها احملسنات املعنوية نوع من 
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املعنوية وبعض الوصايا البحث  علم البديع يف النجم الثاقب. وأنواع احملسنات 
كما يلى : التورية، املقابلة، ائتالف اللفظ مع املعىن، املوافقة، اجلمع، مع 

ت.التقسيم، الطباق، االلتفا

وهي:عن نتائج الدراسة أما 

أو الشعر مل يدرس (عن احملسنات اللفظية)املوضوع )1
ال يوجد تشابه بني النظرية واملوضوع)2

لبحثامنهج -ح
لكل حبث منهج يسري عليه لدراسة املشكلة. أما هذه الدراسة هي من 

). Descriptive Methode(باستعمال املنهج الوصفي )Qualitative(دراسة كيفية 
وتيلور هي من إحدى طريقة البحث مكسب البيانات ددراسة كيفية عند بغدا

البحث الكيفي الوصفي هو النطق والكتابة أو معاملة األشخاص املّتبع. منهج 
ألخرى. البحث هو منهج لتحقيق املوضوع ليس أن يقاس أرقام او مقياس ا

صفي واّجتاه باستخدام مناهج التحليل استقرائي.البحث و الكيفي هو دراسة ال
د.بيلي هو الكيفي املوضوعي من البحث الوصفي. منهج الوصفي عند كنيت

.(Muhammad, 2011, 30)البحث يهدف إىل وصف الظاهرة التفصيلي 

نوع البحث ومدخله-1
نوع البحث ومدخله املستخدم يف هذا البحث وهو الدراسة مكتبية 

)Library Research(األبيات يف الشعر حبر مرادها الدراسة اليت تبحث عن
. الدموع

(Arikunto, 2002, 20). أما الدراسة املكتبية هي الدراسات اليت تعتمد فيها و
,Arikunto)على املكتبة للحصول على املواد العلمية-تقريبا-الباحث  2002,

20) .
مصادر البيانات-2
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الرئيسية ومصادر البيانات يف هذا البحث تنقسم على قسمني، وهو املصادر 
واملصادر الثانية.

سيياملصدر الرئ-أ
هي البينات اليت يتم احلصول عليها مباشرة من املصدر.سيياملصدر الرئ

Siswanto, 2010اجلوزيبنالفرجأىبحبر الدموع شعروهي.
املصادر الثانوية- ب

املصادر الثانوية هي البينات اليت يتم احلصول عليها غري مباشرة أو من 
املعلومات اليت سيتم الوسيط، ولكن ال يزال تعتمد على الفئات أوخالل 

أما املصادر الثانوية يف هذا البحث هي .)71نفس املرجع، (الرجوع إليها.
يفنصوصال

وغري ذلك مما يتعلق به.
طريقة مجع البيانات-3

ي القراءة والكتابة. البيانات املستخدمة يف هذا البحث هطريقة مجع 
Yunus(املعلومات يف النص،لحصول علىخدمة لالنشاطة املستوالقراءة هي

Abidin, 2012(. ،أما الكتابة هي كتابة فكرة رئيسية وفكرة إضافية(Ardhiata

Griadhi, 2011).

يرتبها الباحث كخطوات وخطوات مجع البيانات للحصول على النتائج، 
آتية:

.اجلوزيبنالفرجأىبحبر الدموع شعريف ديوانيقرأ الباحث -1
أىبحبر الدموع شعراحملسنات اللفظية من يكتب الباحث اللفظ بيتا فيه-2

.اجلوزيبنالفرج
.جيمع الباحث األبيات اليت كتبها-4
اجلوزي.بنالفرجأىبشعر حبر الدموع حلل الباحث األبيات يف-5



28

ية بالغية طريقة حتليل-4

أما طريقة حتليل البيانات اليت يستخدمه الباحث هي طريقة ميلس وهوبرمان 
وهي:.(Matthew B. Miles, 1994)،بالتصرف يف حتليل البايانات النوعية

لبيانات وهو النشاط ليجمع ويدل ويبعد ماال داعي للبحث، تصنيف ا-أ
,Sugiono(وينظم البيانات بطريقة متنوعة حىت حيصل على اخلالصة املدققة. 

وأما تصنيف البيانات يف هذا البحث هو أن يلخص الباحث .)2014
اجلوزي.بنالفرجأىبشعر حبر الدموع البيانات يف

البيانات بأشكال خمتلفة، ويف الغالب، تقدم بياناته عرض البيانات هو يقدم - ب
يف هذا البحث جيمع الباحث .)Siswantoro, 2015(احلكاية. بشكل

البيانات يف نظام خاص حىت يسهل له يف تركيب االستنتاجات.
االستنتاج يف البحث النوعي هو اكتشاف اجلديد، ومل يوجد يف البحث - ج

على هذا البحث سيحصل الباحث ).  ويف74السابقة. (نفس املرجع، 
بنالفرجأىبحبر الدموع شعروأنواعه يفالسجعنتائج البحث ما أقسام

.اجلوزي
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

البالغةعلملمحة:األولالمبحث-أ
البالغةعلمتعريف-1

ينتهيكالمإيصالعنالعاجزواملتكلم، واإلنتهاءالوصول:لغةالبالغة
الشيخ أمحد قالش، (.بليغااليسمىشديداتأثريافيهاليؤثرالسامعنفسقرارةإىل

1995 ،5(.
يف اإلصطالحا: أن يكون الكالم فصيحا قويا فنيا يرتك يف والبالغة

النفس أثرا خالبا، ويالئم املوطن الذي قيل فيه، واألشخاص الذين خياطبون. 
فعناصر البالغة إذا لفظ ومعىن وتأليف .)5، 1995قالش، الشيخ أمحد (

لأللفاظ مينحها قوة وتأثريا وحسنا، مث دقة يف اختيار الكلمات واألساليب على 
حسب مواطن الكالم ممواقعة وموضوعاته وحال السامعني والنزعة النفسية اليت 
ة 

).9: 1977(على اجلارم ومصطفى أمني، مستكرهة يف غريه 
والبالغة يف رأي صحار بن عباس هي: "شيئ جتيش صدورنا فتقدفه 
على ألسنتنا" وعرف البالغة عمرو بن عبيد فقال: "فكأنك تريد حتري اللفظ يف 

حسن اإلفهام". وعرف العكسري
غة يف الشيئ اإلنتهاء إىل غايته، فسميت البالغة بالغة ألن تنهي املعىن "واملبال
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فوقها، وهي البالغة أيضا. والبالغة كل ما تبلغ به قلب السامع فتمكته يف 
عكاوي، نفسك، مع صورة مقبولة ومعرض حسن (إنعام فوال ال

1996:268 .(
قال عبد احلميد بن حيىي: البالغة تقدير املعىن يف األفهام من أقرب وجوه 
الكالم. وقال الرماين: البالغة إيصال املعىن إىل القلب يف أحسن صورة من 
اللفظ. وقال املعتز: البالغة البلوغ إىل املعىن ومل يطل سفر الكالم. وقال إعرايب: 

.)34- 33البعيد والتباعد من الكلمة (عبد الرمحن، البالغة التقرب من 
ذه العلوم أن علوم البالغة املعاين والبديع والبيان مل يصنف العلماء يف ه

إال بعد أن فزغوا من تدوين العلوم اليت حتفظ الكالم العريب من حيث إعرابه 
). 9: 2004وصريفه ومادته (عبد الرمحن حممد ألخضري، 

ى التباعد من اإلطالة، وتدل على قليل اللفظ وكثري 
إذا - ألن البالغة كل ما تبلغ به املعىن قلب السامع-املعىن. وليست البالغة

منحصرة يف إجياد معان جليلة، وال يف احتيار ألفاظ واضحة جزيلة. بل هي 
بني تلك تتناول مع هذين األمرين أمرا. ثالثا: هو إجياد أساليب مناسبة للتأليف 

). 37ه، 1426املعاىن واأللفاظ، مما يكسبها قوة ومجاال (أمحد اهلامثي، 
فالبالغة ليست يف اللفظ وحده، وال املعىن وحده، وال كنها أثر الزم 

).13، 1995لسالمة تأليف هذين، وحسن انسجام (الكالم) (أمحد قالش، 
فعناصر البالغة إذا لفظ ومعىن وتأليف لأللفاظ مينحها قوة وتأثري 
وحسنا. مث دقة اختيار الكلمات واألساليب على حيب مواقعه وموضوعاته 
وحال السامعني والنزعة النفسية اليت تتملكهم وتسيطر على نفوسهم، فرب كلمة 

باء كلمة حسنت يف موطن مث كانت نابية مستكرهة يف غريه. وقدميا كره األد
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). 9، 1961اجلارم ومصطفى أمني، 

المبحث الثاني-ب
أقسام علم البالغة-2

ذكر منذ استقرت بثكل البالغة من العلوم العربية الىت يطرأ عليها تطور ي
القرن السابع اهلجرى. فعلم البالغة يف أوائل 

الثالثة: وهي علم املعاين، علم البيان، وعلم البديع. ظلت على نفس الصورة اليت 
ذه الصيغة تركها عليها السكاكي ومدرسته. أن البالغة العربية قبل أن يصل إىل ه

اليت ثبتتها عليها مدرسة السكاكي كانت قد قطعت رحلة طويلة، طوهلا أربعة 
لك فلقد شغل السكاكي وكتابه العلماء بعده، وعجبوا مبا فيه من ذ. ومع قرون

دقة بالغة يف وضع األبواب البالغية وترتيبها كما أعجبوا بتقسيمات السكاكي 
وتعريفاته. 

ه 686وممن قام بتحليصه "بدر الدين حممد بن مالك" املتوىف يف عام 
لك مهد "إبن مالك" ذبديع". وبيف كتابه "املصباح يف علوم املعاين والبيان وال

الطريق أمام من بعده لكي جيعلوا البالغة متضمنة لثالثة علوم: علم املعاين، علم 
).  27-25م، 1996البيان، وعلم البديع (أمحد بامحيد، 

علم المعاني)1

ي سيق له. ذال أم مل يطابق، حبيث يكون وفق الغرض ال
ا أوجزت يف خطابه  ذكاء املخاطب حال تقتضي إجياز القول أو اإلختصار، فإذ ف
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كان كالمك مطابقا ملقتضى احلال. وغباوته حال تقتضي اإلطناب واإلطالة، 
ا جاء كالمك يف خماطبته مطنبا فهو مطابقذفإ

ملقتضى احلال. ويكون كالمك مفي احلالني بليغا، ولو أنك عكست النتفت 
من كالمك صفة البالغة. 

وعرف السكاكي علم املعاين بأنه ((تتبع خواص تراكيب الكالم يف 

ه (بغية اإليضاح). وهو يعىن برتاكيب كر ذ تطبيق الكالم على ما يقتضي احلال 
الكالم الرتاكيب الصادرة عمن له فضل متييز ومعرفة، وهي تراكيب البلغاء ال 

الصادرة عمن سواءهم. 
قال أمحد اهلامشي يف كتاب جواهر البالغة أن علم املعاين هو أصول 
ال أم مل 

ي سيق له. فدكاء املخاطب حال تقتضي ذيطابق، حبيث يكون وفق الغرض ال
ا أوجزت يف خطابه كان كالمك مطابقا ملقتضي ذإجياز القول أو اإلختصار، فإ

) فاحلال يف علم املعاين هو األمر الداعي للمتكلم 46، 1460احلال (اهلامثي، 
هي مقتضى احلال. مثال إن  إىل إيراد خصوصية يف الكالم، وتلك اخلصوصية 

ا عهد حال يقتضي إيراد الكالم ذكان بينك وبني خماطبك عهد بشيء، فإ
معرفا. والتعريف هو مقتضى احلال. 

وعرفت أن دراسة علم املعاين تعني على تأدية الكالم مطابقا ملقتضى 
احلال، ومع وفائه بغرض بالغي يفهم ضمنا من سياقه وما حييط به من قرائن 

). 263، 1961اجلارم ومصطفى أمني، (علي 
البالغة هو عرفت أن علم املعاىن تعرف قال أمحد قالش يف كتاب تيسري

به احلال اليت تقتضي إيراد الكالم على صورة خمصوصة كالتأكيد، أو اإلجياز، أو 
لك. ذالوصل أو غري 
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أما فائدة علم املعاين إما ملعرفة إعجاز القرآن الكرمي من جهة ما خصه
اهللا به من جودة السبك وحسن الوصف وبراعة الرتاكيب ولطف اإلجياز وما 

وبة ألفاظه وسالمتها إىل غري ذاشتمل عليه من سهولة الرتاكيب وجزالة كلماته وع
لك من حماسنه اليت أعقدت العرب عن مناهضته وحارت عقوهلم أمام ذ

(اهلامشي، فصاحته وبالغته. وإما املوقوف على أسرار البالغة والفصاحة
1960 ،47 .(

علم البيان )2
، 2006البيان يف اللغة هو الكشف واإليضاح (عمر بن علوي، 

261 .(
ي ذويف رأي يف كتاب البالغة اإلصطالحية أن علم البيان هو العلم ال

يقدرنا على التعبري عن املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة غلى، 
واجلمال، ميكن التعبري عن كل منها بأكثر من تعبري فالوفاء والكرم والشجاعة 
). 40م، 1992الك (عبده، ذي جيعلنا نستظيع ذواحد، وعلم البيان هو ال

رأي السيد أمحد اهلامثي عرف البيان بأن الكثف أو اإليضاع يف اللغة، 

الك املعىن ذرق خمتلفة بعضها عن بعض يف وضوح الداللة على نفس بط
). 3، 2003(اهلامثي، 

ويف رأي الشيخ أمحد قالش أن علم البيان علم يبحث عن شكل 

نوعها من ثوب أو جبة أو 
). 10: 1995أمحد قالش، قباء أو معطف ووسيلة إىل تأدية املعىن (

نظرات يف التعريف: 
إن من يدقق النظر يف التعريف اإلصطالحي لعلم البيان يدرك ما يلي: 
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أن (أل) يف لفظ (املعىن) لالستغراق العريب، فاملراد مبدخوهلا: كل معىن -1
واحد يدخل حتت قصد املتكلم. 

برتاكيب -كاجلود-ا: فلو استطاع إنسان أن يعرب عن معىن واحدذوهل
خمتلفة يف الوضوح دون غريه من املعاين، مل يكن عاملا بعلم البيان. 

ا استطاع أن يعرب عن كلمعىن يدخل ذا العلم، إذ
حتت قصده وإرادته. 

أن تقييد املعىن با (الواحد)، الغرض منه: اإلحرتاز عن املعاين املتعددة -2
-ا الطريقذاملؤداة بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليها، بأن يكون ه

يف معناه أوضح داللة من األخر يف معناه، كأن تعرب عن معىن -مثال
قولك: (حممد كالبحر يف العطاء)، مث تعرب عن معىن ب-مثال- اجلود

الشجاعة بقولك: (رأيت أسدا يف ساحة الوغى جياهد إلعالء كلمة 
اهللا). 

فمن البيان أن الرتكيب األول يف معناه أوضح داللة من الثاين يف 
ا ليس من علم البيان يف شيء، ألن املعىن يف الرتكبني ذمعناه. فمثل ه

يكون املعىن فيهما واحد.خمتلف، والشرط: أن
تفيد التفاوت ب (وضوح الداللة) ... القصد منه: اإلحرتاز عن -3

التفاوت يف جمرد اللفظ، ال يف وضوح الداللة (عمر بن علوي، 
2006 ،262  .(

مفهوم علم البديع )3
املخرتع املوجد على غري مثال سابق. - البديع: لغة

بدعه، اخرتعه ال على بدع الشيء وأ- مشتق من قوهلمذوهو مأخو 
مثال. 
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هو علم يعرف به الوجوه، واملزايا اليت تزيد الكالم -وإصطالحا

). 360، 1960(اهلامشي، 
جاء يف معجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدب (البديع: 
تزيني األلفاظ أو املعاين بألوان بديعية من اجلمال اللفظي أو املعنوي، 

ويسمى العلم اجلامع لطرق التزيني). 
علم البديع هو علم يبحث يف حتسني الكالم، وتزين األلفاظ 

املعنوي، ومسي بديعا ألنه مل واملعاين بألوان بديعية من اجلمال اللفظي أو
.)5، 2003يكن معروفا قبل وضعه (جالل الدين، 

ذعلم البديع تابع إىل علم املعاين وعلم البيان إ
ايت وبه يعرف التحسني العرضي والكالم باعتبار (املعاين ذالتحسني ال

إىل ألن النظر يف الفصاحة - والبيان) يقال انه: (فصيح) من حيث اللفظ
جمرد اللفظ دون املعىن، (وبليغ) من حيث اللفظ واملعىن مجيعا (اهلامشي، 

1960 ،368 .(
وأما علم البديع فراجع إىل حتسني اللفظ وتزيينه كوضع أزرار 
وورود وزخارف لتزيني ثوب العروس بعد متام خياطته، وكنقوش الدهان بعد 

األلفاظ أو املعاين بألوان متام البنيان، ورتبته التأخري عن اجلميع. وتزين 
). 130، 1995(بديعية) من اجلمال اللفظي أو املعنوي (أمحد قالش، 

البديع كما يقول اخلطيب القزوين حممد بن عبد الرمحن يف كتابه 
(التخليص) هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة 

.)5: 2004ووضوح الداللة (عبد العزيز العتيق، 
ي يوشى ذمن كل ما سبق نستخلص أن علم البديع هو العلم ال

). 276، 2004يكون من جهة املعىن (عبد العزيز العتيق، 
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أنواع علم البديع: المبحث الثالث-ج
وجوه التحسني أساليب وطرق معلومة وضعت لتزيني الكالم وتنميقه 

وحتسني الكالم بعلم البديع ايت) ذوحتسني الكالم الكالم بعلمي املعاين والبيان (
(عرضي). ووجوه حتسني الكالم إما معنوية وإما لفظية، وأدخل املتأخرون فيهما 

أنواعا كثرية.
المحسنات المعنوية-1

احملسنات اللفظية هي ما كان التحسني -ات، وإن حسنت اللفظ تبعاذوبال
راجعا إىل اللفظ باإللصالة، وإن حسنت املعىن تبعا. وقد أمجع العلماء على أن 

ه احملسنات خصوصا اللفظية منها ال يقع موقعها من احلسن إال بعد طالبها ذه
- 360، 1960لة (اهلامشي، ذاملعىن فجاءت عفوا بدون تكلف وإال فهي متب

361 .(
اإلصطالحية أن احملسنات وقال عبده عبد العزيز يف كتاب البالغية 

املعنوية هي اليت يكون راجعا إىل املعىن قصدا وإىل اللفظ عرضا ألنه كلما أفيد 
باللفظ معىن حسن، تبعه حسن اللفظ الدال عليه، كالطباق بني (يسر) و 

ا ذهللا تعاىل (يعلم ما يسرون وما يعلنون). والعالمة املميزة هل(يعلن) يف قول ا
عن اللفظ فيه إىل ما يرادقه، فقلنا مثال (يعلم ما خيفون وما النوع أننا لو عدلنا

). 289، 1992يعلنون) بقى احملسن املكور وكأن مل حيصل تغيري (عبده، 
، 1987احملسنات املعنوية هي ما يرجع اجلمال فيها من املعىن (حسن عباس، 

) :217، 1960). منها (اهلامشي، 276
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املبالغة 19التورية1
املغايرة20اإلستخدام2
التفريع21اإلستطراد3
اإلستتباع22اإلفتنان4
اإلبداع23الطباق5
العكس24املقابلة6
اجلمع مع التفريق25اإلرصاد7
اجلمع مع التقسيم26اإلدماج8
27التجريد9

نفي الشيء بإجإجيابه28املشاكلة10
القول باملوجب 29املزاوجة11
السلب واإلجياب 30اجلمع12
األسلوب احلكيم31التفريق13
تشابه األطراف32مراعاة النظري14
جتاهل العارف33اهب الكالميذم15
مذتأكيد املدح مبا يشبه ال34حسن التعليل16
تأكيد املدح مبا يشبه املدح35الطى والنشر17
ائتالف اللفظ مع املعىن36التقسيم18

اللفظيةالمحسنات-2
اللفظيةالمحسناتمفهوم-1

: يليفيماالبديعية وتعرفها مذكوراحملسناتمنفرعاللفظيةاحملسناتكانت
مجع منواحملسنات.اللفظيةوالكلمةاحملسناتالكلمةمنتتكوناللفظيةاحملسنات
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وجعلهزينةأيحتسني، فهو حمسن–حيسن -احملسنة، لغة هي من كلمة "حسن 
، 1996لويس معلوم، (السامل. املؤنثمجععلىفداللةفيهوالتاءالأللففأما. حسنا
لويس معلوم، (نسبة. والياءبهرمىلفظكلمةمنفهيلغةاللفظيةوأما).26

راجعا اىل اللفظ أصالة وان بهالتحسنيكانماهياصطالحاوأما).26، 1996
.)319، 1993أمحد بن مصطفى املراغي، (.املعىن أحيانا تبعاحسنت 

). 196، 243واحملسنات اللفطية هي ما يرجع اجلمال فيها إىل اللفظ ( اهلامشي، 
ذا عند أمحد قالش يف كتاب تيسري البالغة أن احملسنات اللفظية ال تقع موقعها إىل إ

طلبها املعىن، لذالك ال جيمل االسرتسال فيها الولع 
). 132م، 1995كل موضع، وال تنقاد هلا يف كل حني (أمحد قالش، 

لك كاجلناس يف قول اهللا تعاىل: ذعرب عن معىن بلفظ حسن، استحسن معناه تبعا، و 
ه النوع أننا لو ذ(يوم تقوم

الك ذإال وقتا قصريا) 
). 289م، 1992مل يكن (عبده، احملسن وكأنه 

). فالساعة األوىل يوم القيامة والساعة الثانية 55الكرمي سورة الروم، اية:ساعة)) (القرأن
لك ذواحدة الساعات الزمنية. وعالمتها أنه لو غري اللفظ الثاين إىل ما يرادفه زال 

لك احلسن (أمحد ذاحملسن، فلو قيل
). 319، 2003بن مصطفى،
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اللفظيةالمحسناتأقسام-2
الجناس-1

" التجنيس"أيضاويسمىاجلناس
شاكله،إذاجانسه،: لغةيقالاجلنس،يفواالحتاداملشاكلة،: اللغةيفاجلناس

معهواحتدعنه،منه، وتفرعاشتقالذيأصلهالشيءوجنسجنسه،يفمعهاشرتكوإذا
. واجلناس)485، 1996عبد الرمحن بن حسن، (.ذاتهتقوماليتالعظمىصفاتهيف
مصطفى أمني، (أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتالفا يف املعىن. االصطالح:يف

وهو نوعان:.)265، 1951
نوع احلروف، :هىأمور أربعةىفاللفظانفيهوهو ما اتفق:الجناس التام:األولالنوع

.)265، 1951أمني، مصطفى(وشكلها، وعددها، وترتيبها. 
: مسىحرفنيأوفعلني،أوكامسني،: واحنوعمناملتجانساناللفظانكانفان

: الروم(. ﴾الساعةويوم تقوم: ﴿حنو) مماثال(اجلناس
رحبة: وحنوالزمان،مناملدةالثانيةوبالساعةالقيامة،يوماألوىلبالساعةفاملراد.)55

، 2014أمحد بن ابراهم، (واسعة. مبعىن: الثانيةفرحبة األوىل : فناء الدار، ورحبةرحبة،
244(.
:الباروديساميحممودكقولاآلخرواملثل

األولفاملنالمن . منأحلىالدهررزاياومحل# رزيئةكلالمنخرفحتملت
.العسلالثاينواملنإليك بكذا،وأحسنتكذاأعطيتك: حنووالنعمالصنائعتعداد

الجناسمسي:واسم،كفعل:نوعنيمنكانا. وان)34، 2014أمحد بن مصطفى، (
: الشاعروكقول-جارولواجلارإرعحنو،مستوفيا
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مضارع،فعلاألولفيحيااهللاعبدبنيحيىلدىيحيا#من كرم الزمان فانهماتما
.)244، 2014أمحد بن ابراهم، (املمدوح. الكرميالثاين علمحيىي

اللفظان ىف واحد من األمور األربعة وهو ما اختلف فيهالجناس غير تام: :الثانيالنوع
بالتفصيلسيأيتأنواع،عشرةوفيه.)265، 2011مصطفى أمني، (املتقدمة. 

:يليكما
الناقصالجناس-1

:واختالفهمااحلروفعدديفاللفظانفيهاختلفماهوالناقصاجلناس
حنو)األخريف( دوام احلال من احملال. أو :حنو)األوليف(إما بزيادة حرف يكون

والثاين يسمى "مكتنفا" والثالث "مردوفا"،يسمىواألول. اهلواناهلوى مطية
.)244، 2014أمحد بن ابراهيم، ("مطرفا". 

المطلقالجناس-2
ركنيه يف احلروف وترتيبها بدون أن جيمعهماتوافقوهواملطلقاجلناس

اشتقاق، مجعهمافاناهللاساملها) أسلم(-وسلمعليهاهللاصلىكقولهاشتقاق،
. فقيل: )3-2:الكافرون(﴾أعبد ماعابدونأنتمتعبدون، والماأعبدال﴿حنو 

. )244، 2014أمحد بن ابراهيم، (يسمى جناس االشتقاق. 
المضارعالجناس-3

حرفني، مل يتباعدا خمرجا اما يف يفركنيهباختالفيكون: املضارعاجلناس
ينهون وهم ﴿حنو: –األول، حنو: ليل دامس، وطريق طامس واما يف الوسط 

اهللا عليه صلىقولهحنواآلخر،يفوإما.)26:األنعام(﴾عنهوينأون عنه، 
أمحد اهلامشي، ().اخلرينواصيهايفالخيرنواصيهايفمعقودالخيل(وسلم

2014 ،245( .
الالحقالجناس-4

:األول، حنويفمتباعدين، إمايفيكون: الالحقاجلناس
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انه على ذلك ﴿. واما يف الوسط، حنو: )1اهلمزة:﴾ (ملزة : اهلمزة﴿ 
. واما يف األخر، حنو )8-7العاديات:(﴾لشديدوانه حلب اخلري لشهيد، 

)83النساء: (﴾بهأذاعوااخلوفأواألمنمنأمرجاءهموإذا﴿قوله تعاىل: 
. )245، 2014أمحد اهلامشي، (

) املطرفواجلناس(المذيلالجناس-5
أمحد (آخره. يفحرفنيمنبأكثراالختالفيكونالمذيل:الجناس:فاألول

. كقوله أيب متام:)245، 2014اهلامشي، 
قواضبقواضبأسيافتصول#عواصمعواصأيدمنميدون
أمحد (.أولهيفحرفنيبزيادةاالختالفيكون: المطرفالجناس: والثاني

. كقوله الشيخ عبد القاهر:)245، 2014اهلامشي، 
وارفالعوارفتلكعلىثنائي#عوارفإىلمنهسبقتوكم
طائفاللطائفتلكعلىلشكري# ولطائفبرهمنغرروكم

اللفظيالجناس-6
عن )ركنية(لفظا، واختلف أحد ركناهمتاثلماهواللفظاجلناسو

يف االختالفوإما) والتنوينبالنون(الكنايةيفاالختالفإما- األخر خطا
.)245، 2014أمحد اهلامشي، (. )والتاءاهلاءأو-والظاءبالضاد(الكتابة

يفركنيه عن األخر خطالفظا، واختلف أحدركناهمتاثلماوهو: (فاألول
.)245، 2014أمحد اهلامشي، : (قوله) والتنوينبالنونالكتابة

)فمن(أحق باحلسن يكنملان#)وفما(نطقا اهللاأعذب خلق
افتنت والمقبالرآهذامن#مثل الغزال نظرة ولفتة

وجوه﴿تعاىل: قولهحنووالظاء،الضاديف) ركنيه(أحداختالفوهو: (والثاني
أمحد اهلامشي، (. وكقوله أيب فراس: )23القيامة:(﴾إىلناضرةيومئذ

2014 ،245(.
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عنااآلنصربتفلمما#القدييفتصربكنتما
) ظناضن(من وألنه#الظنوبكظننتولقد

اهلامشي، أمحد (كقوله )والتاء-أحدر كنيه يف اهلاء اختالفوهو(: والثالث
2014 ،245.(

حتدث من ماض ومن أتمبا# لتؤنسهمقومإىلجلستإذا
). املعاداتمبعاداة( موكل # ان طبعهمو حديثاتعيدنفال

المحرفالجناس-7
مناحلاصلةاحلروفهيآتيفركناهاختلفماهواجلناس احملرف
. )246، 2014اهلامشي، أمحد (البرد. جنةالبردجبة: حنو

المصحفالجناس-8
وضعا، واختلف نقطا، حبيث لو زال اعجام ركناهمتاثلماهواملصحفاجلناس

. )246، 2014أمحد اهلامشي، (اآلخر.عنأحدمها مل يتميز
فعلك،فاحشفاخشذلك،ذلكفصار قصارىعزك،غرك:بعضهمكقول
فراس:أيبوكقول-زل بزلته العامل العامل،ّ زلإذا:وحنو◌ّ فعلك

أعرتف علمكوبفضل#أغرتفشعركحبرمن
. )امللفقاجلناس(و –المركبالجناس-9

إفرادا وتركيبا فان كان من كلمة وبعض أخرى، مسى )ركناه(اختلف : مافاألول
.)246، 2014أمحد اهلامشي، (:احلريريكقول–)مرفوا(

مصابه◌ُ حالاملزنيضاهىبدمع#وابكهذنبكتذكاروال تله عن
صابهومطعمملقاهوروعة#ووقعه احلماملعينيكومثل

)مقرونا(مسي خطاالركناناتفقفان-كلمتنيمنكانوان
)246، 2014أمحد اهلامشي، (:كقوله

ذاهبهفدعه فدولته #ذاهبة يكن ململكإذا
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.)246، 2014اهلامشي، أمحد(كقوله: -)مفروقا(مسي واال
تهذيبهايفبالغتتكنملما#قصيدةالرواةعلىتعرضنال

تهذي بهاوساوسا منكعدوه#ً مهذبغريالشعرعرضتفاذا
أمحد (كقوله:–امللفق وهو يكون برتكيب الركنني مجيعااجلناس:والثاني

.)246، 2014اهلامشي، 
لعمري والصبا يف العنفوان#مخسا وهي مخس احلكموليت

رشانيوال قالوا فالن قد #شاني  قدر األعاديتضعفلم
القلبجناس-10

حسامه فتح: حنواحلروف،ترتيبيفاللفظانفيهاختلفماهوالقلبجناس
أمحد اهلامشي، (النعكاس الرتتيب قلب كلويسمىألوليائه، وحتف ألعدائه، 

قلب(ويسمىروعاتنا،وآمنعوراتنا،اسرتاللهم: وحنو.)246، 2014
وقعوإذا. كفيهبنيماوأطلقفكيه،بنيماأمسكامرأ،اهللارحم: وحنو.)بعض
كأنه)   مجنحامقلوبا(مسىآخره،يفواآلخرالبيت،أوليفاملتجانسنيأحد
أمحد (حال. من كفه يف كل# أنوار اهلدى الح:كقوله-جناحنيذو

.)246، 2014اهلامشي، 
.)لمزدوجا(لهقيلاآلخراملتجانسنيأحدوىلوإذا
من وهو أخص) فاملستوى(بعينهحصلعكسلوحبيثالرتكيبكانوإن

﴾كل يف فلك﴿حنو ما ال يستحيل باألنعكاسأيضاويسمى)املقلوب(
، 2014أمحد اهلامشي، (. )3املدثر:(﴾وربك فكرب﴿وحنو ) 33:األنبياء(

247(.
السجع-2

أمحد بن (واحد.رويعلىالكالممواالة: الكالم املقفى، أواللغةفيوالسجع
. )463، 2005عمر، 
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أسجاع وأساجيع، وهو مأخوذ من سجع احلمام، وسجع احلمام، وسجع مجعه:و 
. )463، 2005أمحد بن عمر، (احلمام هو هديله وترجيعه لصوته. 

وأفضله ما تساوت –األخري يف احلرفالفاصلتني توافقهواصطالحاوالسجع
وهو ثالثة أقسام.)248، 2014أمحد اهلامشي، (فقره. 

تردد هذهوالقافيةوالتقفيةوالفاصلة،والقرينة،الفقرة،: كلماتترتددهنا
هذهانظرمنها،بكلاملرادنعرفأنكثريا يف باب السجع، فينبغيالكلمات

، 2005أمحد بن عمر، (.)2-1القمر:(﴾ القمراقرتبت الساعة وانشق : ﴿األية
464( .

أما كلمة: ،الشعرأوالنثريفالقرينةأوالفقرةمناألخريةالكلمةهي: الفاصلة
أووالفقرةية الثانية فتسمى بالفاصلة. يف االية األوىل، و"مستمر" يف األ"القمر"
سورة (القرينة يف أوبالفاصلة، والفقرةتنتهي اليتاجلملةوهيمبعىن واحدالقرينة
) وان 2الفقرة () اقرتبت الساعة وانشق القمر، و 1الفقرة (). هي: 2-1القمر:

. )464، 2005أمحد بن عمر، (يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. 
فتقفيتهاكلمة "القمر"أما. النثرفاصلة منكليفاألخرياحلرفهيوالتقفية
كلمة "مستمر" فتقفيتها احلرف امليم والراء والقافية هي أما.والراءامليماحلرف 
. )464، 2005أمحد بن عمر، (.الشعرمنفاصلةكليفاألخرياحلرف
يف علم البديع هو توافق الفاصلتني يف احلرف األخري أو البليل ينوع السجع

تغريدا، أما احلمامة فهديلها بنغم الكذأنغامه، ويقلب صوته يف صفريه، فيسمى 
واحد، وصوت ال خيتلف. وعند عبد العزيز العتيق يف كتابه علم البديع األصل يف 

عتدال يف مقاطع الكالم، واإلعتدال مطلوب يف مجيع األشياع السجع إمنا هو اإل
والنفس متيل إليه بالطبل، ومعها فليس الوقوف يف السجع عند اإلعتدال فقط، وال 

ا لو كان األمر  ذتوافق الفواصل على حرف واحد هو املراد من السجع، إعند
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-167، 2003الك لكن كل أديب من األدباء سجاعا (عبد العزيز، ذك
169 .(

). 248، 1960السجع ينقسم إىل ثالثة أقسام: (أمحد اهلامشي، 

المطرفالسجع-أ
احلرف األخري يفالوزن، واتفقنايففاصلتاهاختلفتماهواملطرفالسجع

هللاترجونالما لكم﴿تعاىل قولهحنو)248، 2014أمحد اهلامشي، (.)التقفية(
اختلفت "أطوارا"و"وقارا"أن اللفظ ،)14-13:نوح﴾ (أطواراوقارا، وقد خلقكم

على الوزن "أطوارا"على الوزن فعاال و"وقارا"فاصلتاه يف الوزن، واتفقتا يف التقفية. أما 
أمحد اهلامشي، (التقفية وهي أرا. يفاتفقتاولكن.الوزنيففاصلتامهافاختلفتأفعاال

2014 ،248( .
-6:النباء﴾ (أوتادا األرض مهادا، واجلبالجنعلأمل﴿تعاىلقولهمنآخروحنو

أما التقفية. يفواتفقتاالوزن،يففاصلتاهاختلفت" أوتادا"و"مهادا"أن اللفظ )7
ولكن. الوزنيففاصلتامهافاختلفتعلى الوزن أفعاال"أوتادا"الوزن فعاال وعلى" مهادا"

أدا. وهيالتقفيةيفاتفقتا
المرصعالسجع-ب

مثل أكثرهاأوكلهاالفقرتنيإحدىألفاظفيهاتفقتماالسجع املرصع هو
. )249، 2014أمحد اهلامشي، (مابقابلها من الفقرة األخرى وزنا وتقفية. 

". وعظهبزواجراألمساعويقرعلفظه،جبواهراألسجاعيطبع"هواحلريري:كقول
ليقرعموازنفيطبعمن األوىل وزنا وتقفية،يقابلهملاموافقالثانيةالقرينةيفمافجميع
أيضاالعنيفيهماوالقافيةلألمساعموازنوالقافية

" لفظه"وفواعلالراءفيهماوالقافيةلزواجرموازنواهراألفعال وج
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-188، 2005حامد عوىن، (" لوعظه"موازن
189( .

المتوازيالسجع-ج
السجعتنيمن) فاصلتهما(األخريتانالكلمتانتكونأنهواملتوازيالسجع

.    )506، 1996عبد الرمحن بن حسن، (منهما.األخرياحلرفويفالوزنيفمتفقتني
)14-13الغاشية: ﴾ (وأكواب موضوعة*فيها سرر مرفوعة ﴿تعاىلقولهحنو

على" "مرفوعةأما.والتقفيةالوزنيففاصلتاهاتفقت" موضوعة"و"مرفوعة"اللفظكان
الوزن. واتفقت مفعولة فاتفقت فاصلتهما يف الوزنعلى" موضوعة"ومفعولةالوزن

فاصلته يف التقفية وهي وعة.
واألسجاع مبنية على سكون أواخرها، وأحسن السجع ما تساوت فقره، حنو قوله 

أمحد (. )30-28الواقعة: ﴾ (وظل ممدودمنضود،وطلحخمضود،سدريف﴿تعاىل 
.)249، 2014اهلامشي، 
صاحبكمضلماهوىإذاوالنجم﴿تعاىل قولهحنوالثانية،فقرتهطالتمامث

النار ذات الوقود اذ ﴿مث ما طالت ثالثته، حنو قوله تعاىل)2-1النجم:(﴾غوى وما
وال حيسن )7-5الربوج:(﴾هم عليها قعود وهم على ما يفعلون باملؤمنني شهود 

انت املفردات رشيقة، واأللفاظ خدم املعاين، ودلت كل من القرينتني السجع اال اذا ك
والسجع. الكالميفظاهرةحليةيكونوحينئذعلى معىن غري ما دلت عليه األخرى،

.)249، 2014أمحد اهلامشي، (جيىء يف الشعر نادرا: كقوله: وقدالنثر،موطنه
والرب يف شغل والبحر يف خجل #فنحن يف جزل والروم يف وجل  

وال يستحسن اسجع أيضا اال اذا جاء عفوا، خاليا من التكلف والتصنع، ومن مث ال 
، 2014أمحد اهلامشي، (جتد لبليغ كالما خيلو منه، كما ال ختلو منه سورة وان قصرت. 

249(.
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االقتباس-3
تزيني النثر أو الشعر بشيء من القرآن الكرمي، او احلديث الشريف، من قتباساإل

). اإلقتباس منه 141، 1995منه (أمحد قالش، ذغري تنبيه على األصل املأخو 
با ذمقبول شريف، ومنه مردود سخيف، فاملقبول ما كان أديبا نافعا يف احلكمة مه

مما فيه استخفاف بالدين وإسفاف لألخالق، واملردود بل احملرم ما كان للغزل املاجن 
). 142، 1995(أمحد قالش، 

كر تعريف اإلقتباس بأنه العبارتان اللتان بني ذ وأما علي اجلارم ومصطفي أمني 
تان من القرآن الكرمي، والعبارة اليت بني قوسني يف ذاألقواس يف املثالني األولني مأخو 

ه األثار ذب أو شاعر كالمه هاملثال الثالث من احلديث الشريف، وقد ضمن الكات
ا التضمني أن ذ

م، 1977ا النوع يسمى اقتباسا (علي اجلارم ومصطفى أمني، ذه، وهذي أخذال
270 .(

أوالنارأخذ: وأصلهالنار،وهوالقبسمنافتعالوزنعلىاالقتباسكان
منيأخذاملتكلمألنظاهرة،االقتباسلصيغةاملعنينيكالومناسبةالعلم،استفادة
منها. ذلكويستفيدبهيستضيءنارجذوةمبنزلةهوماكالمهيفاحلديثأوالقرآن

.)464، 2005أمحد بن عمر، (
أوالكرميالقرآنمنشيئاالشعرأوالنثرتضمنيأنهواإلصطالحيفاالقتباس

.قليالاملقتبساألثريفأن يغريوجيوزمنهما،أنهعلىداللةغريمنالشريفاحلديث
املتكلميضمنأن. أو باصطالح أخر أن االقتباس هو )265، 2015على اجلرمي، (

القرآنمنيكوناالقتباسوهذامبعناه،أوبلفظهلغريهكالمانثرأوشعرمنكالمه
احلكممنأوالسائرة،األمثالمنأووسلم،عليهاهللاصلىالرسولأقوالمنأو
إىلالقولاملقتبسيعزوأندوناملتداولة،والشعراءكبار البلغاءأقوالمنأواملشهورة،
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القرآنمنيقتبساألدباء. وبعض)536، 1996عبد الرمحن بن حسن، (.قائله
أغراضيفكالمهلتزينيأوفكرته،لتقويةاقتبسمبامستنصراالرسولأقوالمنأو

يكنوملاملعىن،يفحيرفملفإذاذلك،وحنوواإلخوانياتواهلجاء والغزلكاملدحخمتلفة
يفكانوإذاباقتباسه،بأسفالالرسولكالمأواهللاكالممعأدبسوءاقتباسهيف

بعضيصلوقدبه املقتبس،ويأمثممنوعفهوأدبسوءأواملعىن،يفحتريفاقتباسه
. )536، 1996عبد الرمحن بن حسن، (.باهللاوالعياذالكفردركةإىلاالقتباس

:  يليواألمثلة من االقتباس، كما
: األصفهايناملؤمنعبدقال-1

فيها تشخصليومنؤخرهمإنما#واألنصاراجليوشكثرةالظلمةمنتغرنكال
.  ألبصار

ويكشققولهجيمللكى. القرأنيةاأليةبعضمنقولهىفاألصفهايناملؤمنعبدوضع
ليومنؤخرهمإمنا"أما. أخذهالذيوالكالمكالمهبنيالصلةإحكاميفمهارتهعن

، بدون التغري. انظر هذه األية: 42سورة ابراهيم: منأخذاألبصار"فيهتشخص
انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه وال حتسنب اهللا غافال عما يعمل الظاملون ﴿

﴾"42"سورة ابراهيم: األبصار
: خطبهبعضيفنباتةابنقول-1

فوربتشفقوناللكممامصدقون،احلديثأنتمأمااملطرقون،الغفلةأيهافيا
.تنطقونأنكممامثللحقإنهواألرضالسماء

عنويكشقخطبهجيمللكى. القرأنيةاأليةمنبعض خطبهىفوضعنباتةابنكان
إنهواألرضالسماءفورب"أما. أخذهالذيوالكالمكالمهبنيالصلةإحكاميفمهارته

هذه األية ، بدون التغري. انظر 23أنكم تنطقون" أخذ من سورة الذاريات: مامثلحلق
:

.﴾23تنطقون "الذاريات: أنكممامثلحلقإنهواألرضالسماءفورب﴿
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: امللكسناءابنقول-1
آثارهمعلىنفسيباخعأنا#دارهمعنمسائالفلسترحلوا
عنويكشققولهجيمللكى. القرأنيةاأليةبعضمنقولهىفامللكسناءابنوضع

آثارهم"علىنفسيباخع"أما. أخذهالذيوالكالمكالمهبنيالصلةإحكاميفمهارته
باخع فلعلك ﴿:األيةهذه، فبدل الياء بالكاف. أنظر6:سورة الكهفمنأخذ

.﴾"6نفسك على أثارهم
الموازنة -1

املوازنة هي تساوي الفواصل يف الوزن واجلرس دون احلرف األخري (أمحد قالش، 
). حنو: (ومنارق مصفوفة وزرايب 249، 1960). دون التقفية (اهلامشي، 149م، 195

). وأما املوازنة عند عبد العتيق العزيز يف كتابه علم البديع 16مبثوثة). (سورة الغاشية:
سجع وال متاثل يف فواصلها، فيقال إذن: (كل سجع موازنة، ففيها اإلعتدال املوجود يف ال

، 2003وليس كل موازنة سجعا، وعلى هذا فالسجع أخص من املوازنة) (عبد العزيز، 
186 .(

وعلى هذا فقوله تعاىل: (سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة) سجع وموازنة عند ابن 
يكون من السجع لعدم التقفية، 

). 716- 715، 1988ويكون من املوازنة لوجود الوزن. (بدوي طبانة، 
وقال ضياء الدين بن األثري: وهذا النوع من الكالم هو أخو السجع يف املعادلة 
دون املماثلة، ألن يف السجع اعتداال وزيادة عن االعتدال، وهي متاثل أجزاء الفواصل 
لورودها على حرف واحد. وأما املوازنة ففيها االعتدال املوجود يف السجع، والمتاثل يف 

فواصلها. 
يف (عروس األفراح) أن تكون املوازنة من السجع، فذكر أن من ونفى السبكي 

العلماء من عدها من ضروب السجع، ومنهم من مل ععدها منه، وقال إن قول األخري 
هو الصحيح. 
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وعلى هذا فقوله تعاىل: (سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة) سجع وموازنة عند ابن 

). 716-715، 1988ويكون من املوازنة لوجود الوزن (بدوي طبانة، 

التضمين-2
التنبيه على األصل (أمحد هو تزيني الشعر بشيء من شعر الغري مع 

). 141م، 1995قالش، 
ومثال: 

(أضاعوين وأي فىت أضاعوا)على أىن سأنشد عند بيعي
بليه ويدعى بالفقيه املدرستصدر للتدريس كل مهوس
ببيت قدمي شاع يف كل جملسفحق ألهل العلم أن يتمثلوا

كالها وحىت سامها كلمفلس)(لقد هزلت حىت بدا من هزاهلا
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الباب الثالث 

عرض البيانات وتحليلها

مام أبى الفرج بن الجوزيشعر بحر الدموع وسيرة لإللمحة -أ
حبر الدموعحول-1

يفهناكيكنملو اشتهارأمياعصرهيفجلوزياابناشتهراليتواعظامليفكتاب
جمالسهعنقيلحىتاإياهاهللارزقهاليتالوعظيةبةاملوهتلكيفيضارعهمنعصره

التفصيلمنمزيداأردتفإذاذكرهعناملقامذاهيضيقوالكثري مما الكثريالوعظية
خلكان، إلبن" األعيانفياتو : "مثلعنهحتدثتاليتالرتاجمكتبيفإليهافارجع

إن ستجد بغيتككثري، و إلبن" النهايةو البداية"ورجبإلبن" احلنابلةطبقاتذيل"و
.  )5، 1992أيب الفرج بن اجلوزي، (.اهللاشاء

بالرباالتعاملو الصالةكرتكعاصياملبعضعناجلوزيابنفيهحتدثالذيالكتبو 
يفومرغبااقرتافهامنحمذراعاصيواملالذنوبمنذلكوغريالظلمو اخلمرمعاقرةو 

سائرا كما يريد الذنوبمنطاهرااإلنسانيكونحىتابأضدادهالتحليو عنهااإلبتعاد
توبةعنحكاياتذلكثنايايفالشيطان، ويسوقغوايةك وتعاىل جمتنبالاهللا تبارك
كيفلنايصورو اقرتفوهاذنوبعلىالدموعمنالبحارسكبهمو ندمهمو العاصني
أيب (. دموعمنهلاياو ،السمواتو األرضربمالقاةمنخوفا اتواآلهالزفراتيطلقون

.  )6، 1992اجلوزي، الفرج بن 
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وسرية لالمام أىب الفرج بن اجلوزية عن حياة نبذ-2
ابن نكا.القرشيحممدو أبو الفرج عبد الرمحن بن أيب احلسن علي بنه
اجتماعية متعددة رهظوااصر ى وعجر هلاالسادس نالقر يف يعاش ابن اجلوز ياجلوز 

رة هظاياجلوز ر اليت عاصره ابن هالظواذه همن ضمن و ذا الوقت هيف بغداد يف 
جتماعى واالالستقرار السياسىعدمبسبب الجلبوااجد ساملللجوء إىل واالعزلة

واوفالصإىل اتساع التيار يأدمماذا العصر ههباتسم يالذ
حيث زات السلطة يف ذلك العصرو جتاو فرتةالذه ه
ذه هتلفة فكانت خمطقوس و تصوفة على شعائر معينة املؤالء هنشاطات صرتحنا

االستقرار معدو نو ثابة رد فعل على تيارات الفساد مبنغلقة املو نعزلة املالتيارات 
).5، 1992أيب الفرج بن اجلوزي، (. العصرذهىف 

األكربالفضلوعمتهلعمهكانقدو علمياتوجيهاصغرهمنذاجلوزيابنوجه
منويفأثرا كبريالذلكأصبحو ،صغرهيفالعلمعنهمأخذالذينبشيوحهتعريفهيف

أترابهكانماوتركالعلملسجماحضورهالدروس و إىلوانقطاعهالعلميةشخصيته
ديناصيبووهنشأقدو العلمطريقيفلتوغلواللحفظللتفرغاللعبمنبهيلهون

أيب الفرج بن اجلوزي، (.شبهةفيهمايأكلأحدا وال خيالطالنفسهعلىجمموعا 
1992 ،7.(

احلركةفيهاتفرتملو لعلماءوادباملعاهزاخرةالعصرذاهيفبغدادمدينةكانتو 
منمبكرقتو يفشيوخهإىلاالختالفعلىاجلوزابنذلكفساعدإطالقاالعلمية
لدراسةواالتحصيليفجدو والتفسرياحلديثو األدبو اللغةعلوم أخذقدو حياته
. دثهاوحمخطيبهاو البغدادعاملأصبححىت

ذلكأثرعلىأيام و مخسةسوىميهلهملمرضأثرعلىاجلوزابنفاتو كانت
مدينةيفه 597سنةرمضانشهرمنعشريناالثاجلمعةليلةيفاحلياةفارق
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حرببابمقربةإىلالناسسرؤو علىجنازتهمحلتو قطفتايفالواقعةبدارهبغداد
الزحامشدةمنمجاعةأفطر حىتمشيعيهلكثرةمشهوديوماوكانأبيهعندفدفن

اسعةو رمحةاهللافرمحهالبغدادينفراغا كبريا يف نفوسموتهتركقدو اجلوحرارةو 
.  )9، 1992أيب الفرج بن اجلوزي، (آمني. جناتهفسيحوأسكنه

اهلوى، ذمكتاب،  الوعظيفالتذكرة، إبليستلبيس، الصفوةصفوة: مؤالفتهمنو 
بيتتاريخ، األممو امللوكتاريخيفنتظم، املصطفىاملبأحوالالوفاء، اخلاطرصيد

. )10، 1992أيب الفرج بن اجلوزي، (واملغفلني. احلمقىأخبار، قدسامل

التي بحر الدموع لإلمام أبى الفرج بن الجوزي شعرالكلمات من-ب
تتضمن المحسنات اللفظية  

األبيات هذانطالقاط من أسئلة البحث اليت كتبها الباحث يف الفصل األوىل، فبه
اليت تتضمن على احملسنات اللفظية. 

بحر الدموعشعرموضع الجناس في -1
من املوضوع "انتبه ياأسري لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي الباحث شعر بني)1

من الفصل األولالثالثالبيتالدنيا" 
تنسانااألياموطال ما كنت يف تقصدنااليومبأى وجه نراك 

من املوضوع "يامن باع الباقى لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )2
من الفصل األولالثاينالبيتبالفاىن" 

القوم والناس نوممهوموتسرى إهلهميناجون رب العاملني 
من املوضوع "يامن باع الباقى لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )3

من الفصل األولبالفاىن" البيت الرابع
ترعاهشوقا إليه وعني اهللا جنوم الليل منفردايرعىوقام 
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من املوضوع "يامن باع الباقى لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )4
من الفصل األولبالفاىن" البيت اخلامس

على مهل وابكمادمت وابكهاقم فارق نفسك 
من املوضوع "فضل البكاء من لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )5

من الفصل األولخشية اهللا" البيت األول
للدنسإن البياض قليل احلمل يدنسهمشيبك عن شيء نزه

من املوضوع "خدعتك الدنيا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )6
من الفصل األولوأنت ال تسمع وال تبصر" البيت األول 

واجلفاملا رأوك على اخليانة والصفاعوك من شرب املودة من
من املوضوع "جموسى تدركه لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )7

من الفصل األولرمحة اهللا فيسلم" البيت األول 
عملىأنت الوىل اختم خبري أنت الرجاياأملىيا ثقىت 

من املوضوع "الرتهيب من لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )8
من الفصل األولالغفلة" البيت األول 

احلذرما قد ترى يغىن عن حذرآن الرحيل فكن على 
"الرتهيب من من املوضوع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )9

من الفصل األولالغفلة" البيت أحد عشر
قد مسعناهالصوتوحسبك تشتاقه مالئكىتصوتك

من املوضوع "أما تنتفع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )10
من الفصل الثالثباملواعظ" البيت الثالث
من الذنوب جرحياقلىب عاد قلىبكيما قتلت قد جرح 

من املوضوع "ارفضوا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )11
من الفصل الثالثالدنيا" البيت الثالث
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طبيىبوالذى قد أصابىن من ما ىبطبيىبكيف أشكو إىل 
من املوضوع "ارفضوا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )12

من الفصل الثالثالدنيا" البيت الرابع
مفرتقوالكرب جمتمع والصرب والدمع مستبقحمرتق القلب 

من املوضوع "ارفضوا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )13
من الفصل الثالثالدنيا" البيت اخلامس

مما جناه اهلوى والشوق والقلقلهفرارعلى من ال الفراركيف 
"احتضار من املوضوع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )14

من الفصل الثالثالشافعى" البيت الثاين
أعظماعفوكرىب كان بعفوكتعاظمىن ذنىب فلما قرنته

من املوضوع "احتضار لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )15
من الفصل الثالثالشافعى" البيت الثالث

منة وتكرماوتعفوجتود عن الذنب مل تزلعفوفمازلت ذا 
من املوضوع "بادروا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )16

من الفصل الثالثبالتوبة" البيت الثاين
غريى يعش عيش خائنيبتغومن غريى فتصبح نادماتبتغوال 

ذير إىل من املوضوع "حتلإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )17
من الفصل الرابع" البيت الثاين الغافل

الضيعة تعطبنفسىأخاف على أنوح ألنىننفسىدعوىن على 
ذير إىل من املوضوع "حتلإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )18

من الفصل الرابع" البيت الثالث الغافل
إىل أين أجلأ أم إىل أين أهربمبن عصى املنادىنادىفمن ىل إذا 
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ذير إىل من املوضوع "حتلإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )19
من الفصل الرابع" البيت الرابعالغافل

إذا كنت يف نار اجلحيم أعذبحسرتىياطولحزىن مث فياطول
من املوضوع "شدة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )20

من الفصل الثالثاحلساب" البيت األول
عني الفسادصالحهافإن صالحاتأمن لذى الدنيا فال

من املوضوع "البسطامى لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )21
من الفصل الرابععند موته" البيت الثالث 

عامليارب وأنت مبا أشكوه ذنىب قد تعاظم قدرهفيارب
من املوضوع "أوان لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )22

من الفصل اخلامساإلستغفار" البيت السابع 
وحيسن إن عفوت قبيح حاىلأرجتيهفعفوكتعفووإن 

من املوضوع "عاقبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )23
من الفصل السابعالنظرة" البيت عشرة 

فجيالجيالوتنشى اخلالئق متيت األنام وحتىي العظام
من املوضوع "آه من قلة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )24

من الفصل الثامنالزاد وبعد الطريق" البيت األول
الطريقآه من قلة الزاد وبعد الرفيقآه من ثقل احلمل وسوء 

" م الغرورذمن املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )25
من الفصل الثامنالبيت عشرة

كى ال يؤاخذنا مبا قد كانياقومناالبكىوحق لنا نبكى

بحر الدموعشعرفي مواضع السجع -2
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انتبه ياأسري لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي من املوضوع "بني الباحث شعر -1
من الفصل األول" البيت األولالدنيا

خانايا غادرا قد هلى عنا وقد بنجوانااليك عنا فما حتظى 
انتبه ياأسري من املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -2

من الفصل األول" البيت الثاينالدنيا
باناوحيث تبعى الرضا والوصل قد بطاعتناأعرضت عنا ومل تعمل 

انتبه ياأسريمن املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -3
من الفصل األول" البيت الثالث الدنيا

تنساناوطال ما كنت يف األيام تقصدنابأى وجه نراك اليوم 
يامن باع الباقى من املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -4

من الفصل األول" البيت الثالث بالفاىن
موالهوبات يف قلق يف حب عيناهطوىب ملن سهرت بالليل 

خدعتك الدنيا من املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -5
من الفصل األول" البيت األول وأنت ال تسمع والتبصر

واجلفاملا رأوك على اخليانة والصفاعوك من شرب املودة من
الرتهيب من لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي من املوضوع "بني الباحث شعر -6

من الفصل األول" البيت األول الغفلة
احلذرما قد ترى يغىن عن حذرآن الرحيل فكن على 

أما تنتفع من املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -7
من الفصل الثالث" البيت األول باملواعظ

صحيحامل تدع ىل الذنوب قلبا أنوحاعيل صربى وحق ىل أن 
" ارفضوا الدنيامن املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -8

من الفصل الثالثالبيت األول
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متاديهوغره طول والتيهيا من غدا يف الغى 
" ارفضوا الدنيامن املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -9

من الفصل الثالثالبيت الثالث
طبيىبوالذى قد أصابىن من ما ىبكيف أشكو إىل طبيىب 

" البيت العمرمن املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -10
من الفصل اخلامساألول 

مضىقد صرت تطلب رد أمر قد والرضاملا انقضى زمن التواصل 
" أوان اإلستغفارمن املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -11

الفصل اخلامسمن البيت الثاين 
بباىلوعيب الذنب مل خيطر حببهلىعصيتك سيدى ويلى 

" قطرات الدموعمن املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -12
من الفصل اخلامسالبيت األول

ووبالوسالت عربتى طال ذالركبت مأمثى فلقيت 
" قطرات الدموعمن املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -13

من الفصل اخلامسالبيت الثاين
إالإىل من يشتكى اململوك املبالوصرت أعاتب القلب 

" قطرات الدموعمن املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -14
من الفصل اخلامسالبيت الثالث 

أوىلفلطفك ىب إله العرش املواىلإىل مواله ياموىل 
" عاقبة النظرةمن املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -15

من الفصل السابعالبيت السادس
السدوالإذ الليل أرخى على جليالدعوىن أناجى موىل 
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آه من قلة الزاد من املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر -16
من الفصل الثامن" البيت األولوبعد الطريق
آه من قلة الزاد وبعد الطريقاحلمل وسوء الرفيقآه من ثقل 

بحر الدموعشعرمواضع الموازنة في -3
انتبه ياأسري من املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )1

من الفصل األول" البيت األولالدنيا
وقد خاناعنا يا غادرا قد هلى فما حتظى بنجواناعنا اليك 

انتبه ياأسري من املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )2
من الفصل األول" البيت الثالث الدنيا

ما كنت يف األيام تنساناوطالاليوم تقصدنانراكبأى وجه 
يامن باع الباقى من املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )3

من الفصل األول" البيت األولبالفاىن
قومعلى األطراف بالليل قوملإله الناس رب حممدذرأنا 

يامن باع الباقى من املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )4
من الفصل األول" البيت اخلامسبالفاىن

على مهلوابك مادمت نفسك وابكهافارققم 
الباقى يامن باعمن املوضوع "لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )5

من الفصل األول" البيت السادسبالفاىن
كملفقدفيما يريد فإذا اتقى اهللا الغىن

من املوضوع "خدعتك الدنيا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )6
من الفصل األولوأنت ال تسمع وال تبصر" البيت الثاين



60

تعطفاو تكرماجاءوا عليك إن أنت أرسلت العنان إليهم
من املوضوع "خدعتك الدنيا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )7

من الفصل األولوأنت ال تسمع وال تبصر" البيت الثالث
الوفامنهم ألرباب الوفاجعلوا حاشاهم أن يظلموك وإمنا

من املوضوع "جموسى تدركه لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي الباحث شعر بني)8
من الفصل األولالبيت األولرمحة اهللا فيسلم" 

عملىأنت الوىل اختم خبري أنت الرجاأملىيا ثقىت يا
من املوضوع "الرتهيب من لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )9

من الفصل األولالغفلة" البيت عشرة
وكل ما قلت قد قبلناهكنفىوأنت يف  عبدىلبيك 

من املوضوع "الرتهيب من لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )10
من الفصل األولالغفلة" البيت ثالثة عشر

وذنبك اليوم قد غفرناهحجىبجيول يف عبدىدعاء 
ذي من املوضوع "حكاية لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )11

من الفصل الثاين" البيت الثالثالنون مع عابد
كبدوقد غسلت أنا بالدمع للقد غسلواعبدالناس كلهم ل

من املوضوع "أما تنتفع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )12
من الفصل الثالثباملواعظ" البيت الثالث

من الذنوب جرحياقلىب عاد قلىبيما قتلت قد جرح ك
من املوضوع "ارفضوا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )13

من الفصل الثالثالدنيا" البيت الثالث
طبيىبوالذي قد أصابىن من ما ىبطبيىبكيف أشكو إىل 
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من املوضوع "ارفضوا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )14
من الفصل الثالثالدنيا" البيت الرابع

مفرتقوالكرب جمتمع والصرب والدمع مستبقحمرتقالقلب 
من املوضوع "ارفضوا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )15

من الفصل الثالثالدنيا" البيت الرابع
جمتمع والصرب مفرتقالكربو مستبقالدمع القلب حمرتق و 

من املوضوع "ارفضوا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )16
من الفصل الثالثالدنيا" البيت الرابع

والصرب مفرتقجمتمعوالكرب مستبقالقلب حمرتق والدمع 
من املوضوع "ارفضوا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )17

من الفصل الثالثالدنيا" البيت السادس
رمقفامنن على به مادام ىب فرحيارب إن كان شيء ىل فيه 

من املوضوع "احتضار لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )18
من الفصل الثالثالشافعى" البيت األول

لعفوك سلمامىنجعلت الرجا قلىب وضاقت مذاهىبقسى وملا 
من املوضوع "بادروا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )19

من الفصل الثالثبالتوبة" البيت األول
وصاحبخلوثق ىب جتدىن خري عند قرع النوائببباىبقفأال 

من املوضوع "بادروا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )20
من الفصل الثالثبالتوبة" البيت األول

وصاحبخلىب جتدىن خري وثقالنوائبقرععند بباىبقفأال 
من املوضوع "بادروا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )21

من الفصل الثالثبالتوبة" البيت الثاين 
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غريى يعش عيش خائنيبتغومن غريى فتصبح نادماتبتغوال 
من املوضوع "بادروا لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )22

من الفصل الثالثبالتوبة" البيت الثاين 
عيش خائنيعش غريى ومن يبتغ فتصبح نادماغريىوال تبتغ 

ذير إىل من املوضوع "حتلإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )23
من الفصل الرابع" البيت األولالغافل

بدمع غزير أو أكف تصببأندبو أنوحدعوىن على نفسى 
ذير إىل من املوضوع "حتلإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )24

الرابعمن الفصل " البيت الثاين الغافل
الضيعة تعطبنفسى أخاف على أنوح ألنىننفسىدعوىن على 

من املوضوع "البسطامى لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )25
من الفصل الرابععند موته" البيت األول

مطرق الطرف نادمحزينذليل دموعهاتفيضوقلت وأجفاىن 
املوضوع "البسطامى من لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )26

من الفصل الرابععند موته" البيت الرابع
واسع العفو راحمكرميحليموأنت رؤوف بالعباد مهيمن

من املوضوع "البسطامى لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )27
من الفصل الرابععند موته" البيت الرابع

راحمالعفو واسعحليم كرمي وأنت رؤوف بالعباد مهيمن
من املوضوع "سبب توبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )28

من الفصل الرابعداود الطائ" البيت األول
حبيبوتسلى كما تبلى وأنت بلى يف كل يوم وليلةتزيد
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من املوضوع "سبب توبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )29
من الفصل الرابعداود الطائ" البيت األول

حبيبوأنت تبلىكما تسلىو بلى يف كل يوم وليلةتزيد
من املوضوع" قطرات لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )30

من الفصل اخلامسالدموع" البيت األول
ووبالطالوسالت عربتى ذالركبت مأمثى فلقيت 

املوضوع "كرامة البن من لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )31
سادسمن الفصل الأدهم" البيت األول

املننكثريورىب غفور  وظىن حسنقبيحفعاىل 
من املوضوع "كرامة البن لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )32

من الفصل السادسأدهم" البيت األول
املننكثريغفور  ورىبحسنوظىنقبيح فعاىل 

من املوضوع "كرامة البن لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )33
من الفصل السادسأدهم" البيت السادس 

احلسني حبق احلسنحبقالنىب هو املصطفىحبق
من املوضوع "عاقبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )34

من الفصل السابعالنظرة" البيت الرابع
قتيالتركتماىن مجيعافقلت كفا 

من املوضوع "عاقبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )35
من الفصل السابعالنظرة" البيت التاسع 

عظيما جليالكرميامحيداوأنت اإلله الذى مل يزل
من املوضوع "عاقبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )36

من الفصل السابعالنظرة" البيت التاسع 
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جليالعظيمامحيدا كرميا مل يزلياإلله الذوأنت 
من املوضوع "عاقبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )37

من الفصل السابعالنظرة" البيت أحد عشر 
النوال تنيل السؤاالجزيلاجلالل كرمي الفيعالعظيم

من املوضوع "عاقبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )38
من الفصل السابعالنظرة" البيت أحد عشر 

تنيل السؤاالالنوالجزيل كرمي الفيعالاجلاللعظيم 
من املوضوع "عاقبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )39

من الفصل السابعالنظرة" البيت أحد عشر 
السؤاالتنيلجزيل النوال الفيعالكرميعظيم اجلالل  

من املوضوع "عاقبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )40
من الفصل السابعالنظرة" البيت اثنا عشر 

اجلهوالتقيلالعيوب يمدار القلوب غفور الذنوبحبيب
من املوضوع "عاقبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )41

من الفصل السابعالنظرة" البيت اثنا عشر 
تقيل اجلهوالالعيوبيمدار غفور الذنوبالقلوبحبيب 

من املوضوع "عاقبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )42
من الفصل السابعالنظرة" البيت ثالثة عشر 

وتأخذ نقدا وذاك القليالاجلميلوتوىلاجلزيلوتعطى
من املوضوع "عاقبة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )43

من الفصل السابعالنظرة" البيت ثالثة عشر 
وتأخذ نقدا وذاك القليالاجلميلوتوىل اجلزيلوتعطى 
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من املوضوع "آه من قلة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )44
من الفصل الثامنالزاد وبعد الطريق" البيت األول

الزاد وبعد الطريققلةآه من احلمل وسوء الرفيقثقلآه من 
من املوضوع "آه من قلة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )45

من الفصل الثامنالزاد وبعد الطريق" البيت األول
لطريقآه من قلة الزاد وبعد الرفيقآه من ثقل احلمل وسوء ا

من املوضوع "آه من قلة لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي بني الباحث شعر )46
من الفصل الثامنالزاد وبعد الطريق" البيت الثالث 

ر اجلرياناذفأنالصديقوأتى خلفر قربك مسرعااحلبيبومضى 

لإلمام أبى الفرج بن الجوزيبحر الدموعشعرأنواع المحسنات اللفظية في -ج
يف ذ الفصل بالتحليل، وتكون التحليل يف أنواع احملسنات اللفظية تقوم الباحث يف ه

شعر. وأنواع احملسنات اللفظية املوجودة يف حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعر
حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي

يلي: 
الجناس -أ

كما قد حبث يف الفصل الثاين أن اجلناس هو أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا يف 
حبر شعريف املعىن. وهو نوعان: جناس تام وغري تام، ووجدت الباحث أنواع اجلناس 

. الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي
تنسانااألياموطال ما كنت في تقصدنااليوم بأى وجه نراك -1

األسلوب مسي باجلناس غري تام ألن فيها أن يتشابه اللفظان يف ذا يف ه

واحدة لكن خيتلفا يف عدد احلروف، شكلها، وترتيبها. 
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القوم والناس نومهموموتسرى إلههميناجون رب العالمين -2
ذا الشعر احملسنات اللفظية.  يسمي هذه احملسنات باجلناس غري تام يف ه

شكلها، وترتيبهما. 

ترعاهشوقا إليه وعين اهللا نجوم الليل منفردايرعىوقام -3
ذا األسلوب مسي باجلناس غري تام ألن فيها أن يتشابه اللفظان يف يف ه

النطق وخيتلفا يف املعىن، يف عدد احلروف، وشكلها. 
على مهلوابكمادمت وابكهاقم فارق نفسك -4

ذا األسلوب مسي باجلناس غري تام ألن فيها أن يتشابه اللفظان يف النطق يف ه
وخيتلفا يف املعىن، 

لكن خيتلفا يف عدد احلروف، شكلها، وترتيبهما. 
والجفالما رأوك على الخيانة والصفامنعوك من شرب المودة -5

ذا الشعر احملسنات اللفظية. يسمى هذه احملسنات باجلناس غري تام ألن يف ه
املعىن، نوعهما، شكلها، وترتيبهما.

عملىأنت الولى اختم بخير أنت الرجااأملىيا ثقتى ي-6
ذا الشعر احملسنات اللفظية. يسمى هذه احملسنات باجلناس غري تام ألن يف ه

قد سمعناهالصوتوحسبك تشتاقه مالئكتىصوتك-7
يف هذا األسلوب مسي باجلناس غري تام ألن فيها أن يتشابه اللفظان يف 

ه احملسنات باجلناس اشتقاق ألن يف ذالنطق وخيتلفا يف املعىن، يسمى ه

وترتيبها. 
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والصبر والكرب مجتمع والدمع مستبقمحترق القلب -8
مفترق
ه احملسنات باجلناس غري تام ألن ذه الشعر احملسنات اللفظية. يسمى هذيف ه

عهما، شكلها، ترتيبهما، 
ونقطهما.

مما جناه الهوى والشوق لهفرارعلى من ال الفراركيف -9
والقلق

فيها أن يتشابه اللفظان يف يف هذا األسلوب مسي باجلناس غري تام ألن
ه احملسنات باجلناس اشتقاق ألن يف ذالنطق وخيتلفا يف املعىن، يسمى ه

غيرى يعش عيش يبتغومن غيرى فتصبح نادماتبتغوال -10
خائن
ذا األسلوب مسي باجلناس غري تام ألن فيها أن يتشابه اللفظان يف يف ه

واحدة لكن خيتلفا يف شكلها وترتيبهما. 
إلى أين ألجأ أم إلى أين أهرببمن عصى المنادىنادىفمن لى إذا -11

يف هذا األسلوب مسي باجلناس ألن فيها أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا 
. فنوع هذا يلفتالثاين مبعىن نادىو أنديةاألول مبعىننادىيف املعىن، كلمة 

أمور: أربعةاجلناس هو باجلناس تام، ألن يف البيت السابق لفظان اتفقا يف 
، د، ى.وشكلها وترتيبها وهي ن، اعدد احلروف ونوعها

إذا كنت في نار الجحيم أعذحسرتىياطولحزنى ثم فياطول- 12
يف هذا األسلوب مسي باجلناس ألن فيها أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا يف 

الثاين مبعىن حممول. فنوع هذا ياطولاألول مبعىن ما دام و فياطولاملعىن، كلمة 
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أمور: عدد أربعةاجلناس هو باجلناس تام، ألن يف البيت السابق لفظان اتفقا يف 
وشكلها وترتيبها وهي ي، ا، ط، و، ل. احلروف ونوعها

الطريقآه من قلة الزاد وبعد الرفيقآه من ثقل الحمل وسوء -13
احملسنات باجلناس غري تام ألن يف ه ذالشعر احملسنات اللفظية. يسمى هاذيف ه

عهما، شكلها، ترتيبهما، ونقطهما.

اجلناس اشتقاقفرارو الفرار-9
اجلناس غري تاميبتغو تبتغ-10
اجلناس تاماملنادىو نادى -11
اجلناس تامياطولو فياطول -12
اجلناس غري تامالطريقو الرفيق-13

السجع -ب

أنواعاأللفاظرقم
اجلناس غري تاماليوم واأليام-1
اجلناس غري تامومهومإهلهم-2
اجلناس غري تاموترعاهيرعى-3
اجلناس غري تامووابكوابكها-4
اجلناس غري تامواجلفاو والصفا -5
اجلناس غري تامعملىو أملى -6
اجلناس اشتقاقالصوتو صوتك -7
اجلناس غري تاممفرتقو حمرتق-8
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إمنا هو اإلعتدال يف مقاطع الكالم، واإلعتدال مطلوب يف مجيع األشياء السجع
والنفس متيل إليه بالطبال، ومع ها فليس الوقوف يف السجع عند اإلعتدال فقط، وال 

ذ لو كان األمر كذالك عند توافق الفواصل على حرف واحد هو املراد من السجع، إ
). 169- 167، 2003اعا (عبد العزيز، لكن كل أديب من األدباء سج

ه احملسنات بالسجع ألن فيها توافق ذا الشعر احملسنات اللفظية. يسمى هذيف ه
حبر الدموع الفاصلتني أو الفواصل يف حرف األخري. أما التحليل عن السجع يف شعر

كان يف التالية، منها: لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي
ألفاظموضوعصفحةرقم

وخانابنجواناانتبه ياأسري الدنيا1-33
وبانابطاعتناانتبه ياأسري الدنيا2-33
تنساناو تقصدنا انتبه ياأسري الدنيا3-33
موالهو عيناهيامن باع الباقى بالفاىن4-33
خدعتك الدنيا وأنت ال تسمع 5-37

والتبصر
واجلفاوالصفا

حذر واحلذرالرتهيب من الغفلة6-38
أنوحا وصحيحاأما تنتفع باملواعظ7-46
والتيه متاديهارفضوا الدنيا8-47
ما ىب وطبيىبارفضوا الدنيا9-47

والرضا ومضىالعمر10-57
بباىلو حببهلىأوان اإلستغفار11-57
ذال ووبالقطرات الدموع12-58
املبال وإالقطرات الدموع13-58
املواىل وأوىلقطرات الدموع14-58
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جليال والسدوالعاقبة النظرة15-64
والطريقالرفيقآه من قلة الزاد وبعد الطريق16-68
ياقومنا وكانآه من قلة الزاد وبعد الطريق17-69

الموازنة-ج
تساوي الفواصل يف الوزن واجلرس دون احلرف األخري (أمحد قالش، املوازنة هي

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن شعر ). اما التحليل عن املوازنة يف 149م، 1995
كان يف التالية، منها: اجلوزي

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن فعل.  5فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم
عنا وعنا)1
نراك وطال)2
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف هفقد وكمل)3

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن فعل.
الوفا والوفا)4
عبد وكبد)5

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن فعل. 4فوجدت الباحث 
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التحليلألفاظصفحةالرقم
قوم وقوم)1
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف هقسى ومىن)2

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن فعل.
قف وخل)3
ظىن ورىب)4

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن فاعل. 1فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف هفارق ووابك)1

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهما من 

الوزن فاعل.

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن تفعال.1فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف هتكرما وتعطفا)1

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
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الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهما من 
الوزن تفعال.

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن أفعل. 3فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم
أملى وعملى)1
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف هغريى وغريى) 2

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن أفعل. 
أنوح وأندب)3

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن فعل. 7فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم
عبدى وكنفى)1
عبدى وحجىب)2
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف هقلىب وقلىب)3
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باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن فعل. 
الدمع والكرب)4
نفسى ونفسى)5
حبق وحبق)6
حتىي وتنشى)7

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن فعيل. 11فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم
طبيىب وطبيىب)1
تفيض وحزين)2
حليم وكرمي)3
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف هتزيد وحبيب)4

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن فعيل. 
قبيح وكثري)5
عظيم وجزيل)6
كرمي وتنيل)7
حبيب وتقيل)8
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اجلزيل واجلميل)9
الرفيق والطريق)10
احلبيب والصديق )11

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن مفتعل. 2فوجدت الباحث 

التحليلألفاظ صفحةالرقم
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف هحمرتق ومفرتق)1

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن مفتعل.
مستبق وجمتمع)2

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن فعل. 1فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف هقرع ووثق)1

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن فعل.
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حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن يفعل.1فوجدت الباحث 

التحليل ألفاظصفحةالرقم
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف هتبتغ ويبتغ)1

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن يفعل. 

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن فاعل. 1فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف هواسع وراحم )1

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن فاعل.

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن تفعل.2فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم
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تسلى وتبلى)1
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف ه

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن تفعل. 
تعطى وتوىل)2

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن شعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن فعيال.3فوجدت الباحث اجلوزي

التحليلألفاظصفحةالرقم
مجيعا وقتيال)1

محيدا وكرميا)2
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف ه

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن فعيال.
عظيما وجليال)3

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن فعال.1فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم

اجلالل والنوال)1
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف ه

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 
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الوزن فعال. 
حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 

أبيات على الوزن فعول.  1فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم

القلوب والعيوب )1
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف ه

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن فعول.

حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزيشعربيتا اليت تتضمن املوازنة يف 35من 
أبيات على الوزن فعل.1فوجدت الباحث 

التحليلألفاظصفحةالرقم

ثقل وقلة)1
الثعر احملسنات اللفظية يسمى ذويف ه

باملوازنة، ألن فيها أن تساوي الفواصل يف 
الوزن واجلرس دون التقفية. وأصلهم من 

الوزن فعل.
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الرابعالفصل 
ختتاماال

نتائج البحث-أ
به الباحث، تلخص الباحث على ةقاميذبناء على حتليل البحث ال

مام أىب الفرج بن شعر حبر الدموع لإلنتائج البحث عن احملسنات اللفظية يف 
واإلقرتاحات أليضا، ومها كما يلي: اجلوزي

صور احملسنات اللفظية يف األبيات اليت تتضمن على احملسنات اللفظية -1
بيتا 65شعر حبر الدموع لإلمام أىب الفرج بن اجلوزي تتكون منيف 

(الفصل األول إىل الفصل الثامن). 
شعر ع احملسنات اللفظية يف األبيات اليت تتضمن على اجلناس يف أنوا -2

جناس، أما يف اجلناس تام 13مام أىب الفرج بن اجلوزيحبر الدموع لإل
. أما األبيات اليت 2، ويف اجلناس اشتقاق 9، يف اجلناس غري تام 2

مام أىب الفرج بن اجلوزيحبر الدموع لإلشعر تشتمل على السجع يف 
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شعر حبر الدموع بيتا. أما األبيات اليت تشتمل على املوازنة يف 17
بيتا.35مام أىب الفرج بن اجلوزيلإل

قتراحاتا-ب
قرتاحات ليكمل البحث يف ا البحث، قدم الباحث بعض االذأن حتلل هبعد

احلاضر، وهي: 
علم البالغة وال خيلو عن األخطأ ا البحث قطعة صغرية من ذأن ه-1

ا البحث.ذها تقرتح للقراء أن يتم النقصان يف ذوالنقصان، ل
جلميع الطالب اللغويني أن يهتموا بدراسة علم البالغة، ألن اللغة -2

العربية خاصة ال تنفصل عن البالغة.
لك ذا البحث العلمي نافعا للباحث وكذهوترجوا الباحث أن جيعل -3

املسلمني يف فهم اللغة العربية ودراستها وخصوصا الطالب واإلخوان
ملن أحب تعلم البالغة. 
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المالحق
من "فصل األول إلى فصل شعر بحر الدموع وسيرة لالمام أبى الفرج بن الجوزي

الثامن" وهي: 
الفصل األول

انتبه ياأسير الدنيا 
يا غادرا قد هلى عنا وقد خانااليك عنا فما حتظى بنجوانا

وحيث تبعى الرضا والوصل قد باناعنا ومل تعمل بطاعتناأعرضت
وطال ما كنت يف األيام تنسانابأى وجه نراك اليوم تقصدنا

اال يا ناقض العهد ما يف وصلنا طمع
يامن باع الباقى بالفانى

لقوم على األطراف بالليل قومذرأنا إله الناس رب حممد
وتسرى مهوم القوم والناس نوميناجون رب العاملني إهلهم
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وبات يف قلق يف حب موالهطوىب ملن سهرت بالليل عيناه
شوقا إليه وعني اهللا ترعاهوقام يرعى جنوم الليل منفردا

مادمت وابك على مهل قم فارق نفسك وابكها
فيما يريد فقد كملفإذا اتقى اهللا الغىن

فضل البكاء من خشية اهللا
إن البياض قليل احلمل للدنسمشيبك عن شيء يدنسهنزه

خدعتك الدنيا وأنت ال تسمع وال تبصر
ملا رأوك على اخليانة واجلفاعوك من شرب املودة والصفامن

جاءوا عليك تكرما وتعطفاإن أنت أرسلت العنان إليهم
جعلوا الوفا منهم ألرباب الوفاحاشاهم أن يظلموك وإمنا

مجوسى تدركه رحمة اهللا فيسلم
عملىأنت الوىل اختم خبريثقىت ياأملى أنت الرجايا

أجلى وكن يارب وىل وحقق التوبة ىل قبل حلول
الترهيب من الغفلة

ما قد ترى يغىن عن احلذرآن الرحيل فكن على حذر
قلوب املغرورين على خطرال تغرت باليوم أن بغد

سيسألىن وينكشف الغطاءأمامى موقف قدام رىب
السيف أسفله لظاءكحد وحسىب أن أمر على صراط
طوىب ملن كنت أنت موالهعليك ياذا اجلالل معتمدى
يشكوا إىل ذي اجلالل بلواهطوىب  ملن بات خائفا وجال

أكثر من حبه ملوالهوما به علة وال سقم
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أجابه اهللا مث لباهإذا خلى ىف الظالم مبتهال
فقد فاز بقرب تقر عيناهومن ينال ذا من اإلله

وكل ما قلت قد قبلناهعبدى وأنت يف كنفىلبيك 
وحسبك الصوت قد مسعناهصوتك تشتاقه مالئكىت

خر صريعا ملا تغشاهأن هبت الريح من جوانبه
وذنبك اليوم قد غفرناهدعاء عبدى جيول يف حجىب

الفصل الثانى
روا هجوم األجلذاح

املوت راحة كل حىلكان أنا إذا متنا تركناولو
ونسئل بعدها عن كل شيءولكنا إذا متنا بعثنا

حكاية ذى النون مع عابد
وقد فرحت أنا بالواحد الصمدكلهم للعبد قد فرحواالناس  

وقد صبغت ثياب الذل والكمدالناس كلهم للعبد قد صبغوا
وقد غسلت أنا بالدمع للكبدالناس كلهم لعبد قد غسلوا

الفصل الثالث
أما تنتفع بالمواعظ

مل تدع ىل الذنوب قلبا صحيحاعيل صربى وحق ىل أن أنوحا
ونعاىن املشيب نعيا صرحياأخلفت مهجىت أكف املاضى

عاد قلىب من الذنوب جرحياكيما قتلت قد جرح قلىب
مسرتحياجاء يف احلشر آمنا إمنا الفوز والنعيم بعبد
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ارفضوا الدنيا
وغره طول متاديهغدا يف الغى والتيهيا من 

ومل ختف غب معاصيهأملى لك اهللا فبارزته
والذى قد أصابىن من طبيىبما ىبكيف أشكو إىل طبيىب

والكرب جمتمع والصرب مفرتقالقلب حمرتق والدمع مستبق
مما جناه اهلوى والشوق والقلقفرار لهكيف الفرار على من ال 

فامنن على به مادام ىب رمقيارب إن كان شيء ىل فيه فرح
الشافعىاحتضار

جعلت الرجا مىن لعفوك سلماقلىب وضاقت مذاهىبوملا قسى
بعفوك رىب كان عفوك أعظماتعاظمىن ذنىب فلما قرنته

جتود وتعفو منة وتكرماتزلفمازلت ذا عفو عن الذنب مل 
وكيف وقد أغوى صفيك آدمفلوالك مل ينج من إبليس عابد

بادروا بالتوبة
وثق ىب جتدىن خري خل وصاحبعند قرع النوائبأال قف بباىب

ومن يبتغ غريى يعش عيش خائنوال تبتغ غريى فتصبح نادما

الفصل الرابع
ير إلى الغافلذتح

بدمع غزير أو أكف تصببدعوىن على نفسى أنوح وأندب
أخاف على نفسى الضيعة تعطبدعوىن على نفسى أنوح ألنىن

إىل أين أجلأ أم إىل أين أهربفمن ىل إذا نادى املنادى مبن عصى
أعذبإذا كنت يف نار اجلحيمفياطول حزىن مث ياطول حسرتى
وقد قرب امليزان والنار تلهبوقد ظهرت تلك القبائح كلها
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حيسن رجائى فيه ىل يتوهبولكنىن أرجو اإلله لعله
فال عمل أرجو به أتقربويدخلىن دار اجلنان بفضله

وأصحابه واآل من قد ترهبواسوى حب طه اهلامشى حممد
شدة الحساب

فإن صالحها عني الفسادذى الدنيا صالحاتأمن لفال
فإنك فيه معكوس املرادوال تفرح ملال تقتنيه

البسطامى عند موته
ذليل حزين مطرق الطرف نادموقلت وأجفاىن تفيض دموعها

ولعله سقط من الناسخوكل مسىء أوبقته ذنوبه
أشكوه يارب عاملوأنت مبافيارب ذنىب قد تعاظم قدره
حليم كرمي واسع العفو راحموأنت رؤوف بالعباد مهيمن

سبب توبة داود الطائ
وتسلى كما تبلى وأنت حبيببلى يف كل يوم وليلةتزيد

لقاؤك ال يرجى وأنت رقيبمقيم إىل أن يبعث اهللا خلقه

الفصل الخامس
العمر

قد صرت تطلب رد أمر قد مضىملا انقضى زمن التواصل والرضا
وبياض شيبك يف العوارض قدهىنهال أتيت ووقت وصلك ممكن

أوان اإلستغفار
ففرج ما ترى من سوء حاىلأتيتك راجيا ياذا اجلالل

بباىلوعيب الذنب مل خيطر عصيتك سيدى ويلى حببهلى
إال مواله ياموىل املواىلإىل من يشتكى اململوك إال
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وال أعصيك يف ظلم اللياىلفويلى ليت أمى مل تلدىن
ببابك واقف ياذا اجلاللوها أنا ذا عبيدك عبد سوء

حمق بالعذاب وبالنكالفإن عاقبت يارب فإىن
وحيسن إن عفوت قبيح حاىلوإن تعفو فعفوك أرجتيه

قطرات الدموع
وسالت عربتى طال ووبالركبت مأمثى فلقيت ذال

إىل من يشتكى اململوك إالوصرت أعاتب القلب املبال
فلطفك ىب إله العرش أوىلإىل مواله ياموىل املواىل

الفصل السادس
شمروا ألخراكم

ودع األنام مبعزل يا عاىناخلو بنفسك إن أردت تقربا
فالعيش يف خرق احلجاب الفاىنواعمل على قطع العالئق مجلة

كرامة البن أدهم
ورىب غفور كثري املننفعاىل قبيح وظىن حسن
وختشى من اجلار ملا فطنتبارز موالك يامن عصى

حسنفواهللا يانفس ما ذا ركبت املعاصى وشيىب معى
وقوىل له ياعظيم املننفقومى الدياجى له وارغىب

إذا أنت مل تعف عىن فمنوقوىل له ياعظيم الرجا
حبق احلسني حبق احلسنحبق النىب هو املصطفى
وتعلم أىن ضعيف البدنأيدفع مثلى إىل مالك
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الفصل السابع
عاقبة النظرة

مى حنالرأيت جسعاتبت قلىب ملا
وقال كنت الرسوالفالم قلىب طرىف

بل كنت أنت الدليالفقال طرىف لقلىب
تركتماىن قتيالفقلت كفا مجيعا

فإىن من عيىن أوتى ومن قلىبومن كان يؤتى من عدو وحاسد
إذ الليل أرخى على السدوالدعوىن أناجى موىل جليال
ياإهلى القبوالألرجو به نظرت إليك بقلب ذليل

وأنت اإلله الذى لن يزوال
محيدا كرميا عظيما جليالوأنت اإلله الذى مل يزل
وتنشى اخلالئق جيال فجيالمتيت األنام وحتىي العظام

جزيل النوال تنيل السؤاالعظيم اجلالل كرمي الفيعال
تقيل اجلهوالمدارى العيوب حبيب القلوب غفور الذنوب
وتأخذ نقدا وذاك القليالوتعطى اجلزيل وتوىل اجلميل

خزائن جودك ال تنقضى

الفصل الثامن
آه من قلة الزاد وبعد الطريق

آه من قلة الزاد وبعد الطريقآه من ثقل احلمل وسوء الرفيق
ذم الغرور

أأخذت من سوء احلساب أماناماىل أراك على الذنوب مواظبا
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ولعلى عمرك قد دنا أو حاناال تغفلن كأن يومك قد أتى
وأتى الصديق فأنذر اجلرياناومضى احلبيب خلفر قربك مسرعا

وبدا بغسلك ميتا عرياناوأتوا بغسال وجاءوا حنوه
ودعوا حلمل سريرك اإلخوانامث كسيت ثوبا للبلىفغسلت

وجرت عليك دموعهم غدرانا;وأتاك أهلك للوداع فودعوا
سكن اجلنان جماورا رضوانافخف اإلله فإنه من خافه

أبدا خيالط روحه رحياناجنات عدن ال يبيد نعيمها
تشوى الوجوه وحترق األبداناوملن عصى نارا يقال هلا لظى

كى ال يؤاخذنا مبا قد كانحق لنا البكى ياقومنانبكى و 
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