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  األطهار األنقياء، وعلى سائر عباد هللا األتقياء.

تعاىل  سبحانه و إن يف كتابة البحث اجلامعي ال يقوم الباحث بنفسه إال هبداية هللا
كلمة الشكر عليهم،  و مساعدة هؤالء الذين يساعدونه. ووجب على الباحث أن يقدم
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 يستخلص البحث
السجع واجلناس يف منظومة كتاب هداية الصبيان للشيخ سعيد بن سعد  أنواع. 15310184حمماد أويل النهى، 

البحث اجلامعي. قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم بن حممَّد بن نبهان الّتاميي احلضرمي )دراسة حتليلة بديعية(. 
 .اإلسالمية احلكومية ماالنجاإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم 

 يلي فطرايين، املاجسترياملشرفة: الدكتورة ل

 الكلمة األساسية: السجع، اجلناس، هداية الصبيان

منظومة أو الشعر يف كتاب هداية الصبيان هو دليل على طريقة الشعر أو منظومة املست دمة يف نقل 
راد أن املعرفة وهي يف علم التجويد. اختار الباحث املنظومة يف كتاب هداية الصبيان ليكون موضوع الدراسة ألنه أ

 يدرس شكل أو نوع من حمسنات اللفظية فيه خصوصا من انحية السجع واجلناس.

أما أسئلة البحث يف هذه الدراسة هي ما هي أنواع السجع واجلناس املوجودة يف منظومة كتاب هداية  
كتاب هداية الصبيان. فأهداف البحث هي ملعرفة أنواع السجع واجلناس كإحدى ااحملسانات اللفظية املوجودة  يف  

 الصبيان.

هذا البحث من حبث الكيفي الوصفي، واملصادر األساسية يف هذا البحث هي كتاب هداية الصبيان 
للشيخ سعيد بن سعد بن حممد بن نبهان الّتميي احلضرمي وكتب البالًة،  أما مصادر البياانت الثناوية فهي كتب 

طريقة مجع البياانت الذي است دم الباحث هي قرأ  ث.ومقاالت وكتب والدراسات السابقة املرتبطة هبذا البح
تقليل يعين مجع البياانت،  هوبرمان ميلز و يف هذا البحث هي طريقة بواسطةوكتب، أما طريقة حتليل البياانت  

 .، عرض البياانت، استنتاج اإلجناز أو التحققالبياانت

اللفظية يف كتاب هداية الصبيان للشيخ سعيد بن وبعد القيام بتحليل السجع واجلناس مها من احملسنات 
سعد، فحصل الباحث على نتائج البحث وهي: أنواع السجع املوجود يف هذا الكتاب نوعان مها السجع املتوازي 

ومها اجلناس ًري اتم )اجلناس الالحق( واجلناس  والسجع املطرف، أما أنواع اجلناس املوجود يف هذا الكتاب نوعان
السجع الذي أكثر است داما  يف هذا الكتاب هو السجع املطراف، وأما اجلناس الذي أكثر  اشتقاق، أما

 است داما  يف هذا الكتاب هو اجلناس اشتقاق.
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ABSTRACT 

Ulinnuha,  Muhammad. Thesis. 2019. Elements of  Sajak and Jinas in the 

book Hidayatus Shibyan by Sheikh Sa'id bin Sa'd bin Muhammad 

bin Nabhan at-Tarimi al-Hadlromi (Study Analyzing Badi’). 

Arabic Language and Literature Department, Faculty of 

Humanities, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim 

Malang. 

Advisor: Dr. Laily Fitriani, M. Pd. 

Keywords: Sajak, Jinas, Hidayatus Shibyan 

Nadzom or syiir in the hidayatus shibyan book is a proof of the 

method of syiir or nadzom used in conveying knowledge namely tajwid. 

The researcher chose Nadzom in the book Hidayatus Shibyan as the object 

of study because he want to examine the form or type of beauty of the text 

in it specifically the beauty of the sajak and jinas.  

The formulation of the problem in this study is what types of sajak 

and jinas are found in nadzom hidayatus shibyan. The purpose of this study 

was to determine the types of sajak and jinas contained in the book 

Hidayatus Shibyan. 

This research is a qualitative descriptive study. The primary data 

sources used are the hidayatus shibyan book and balaghoh theory book, 

while the secondary data sources are books or other scientific writings and 

previous studies related to the topic of this research. The data collection 

technique used is read and note, the analysis technique used is based on the 

Miles and Huberman models, namely data collection, data reduction, data 

presentation and conclusion drawing. 

After the researchers conducted an analysis of sajak and jinas as the 

beauty of the text on nadzom in the book Hidayatus Shibyan, researchers 

could conclude that the types of sajak contained in this book are mutawazi 

sajak, and muthorrof sajak, while the types of jinas contained in this book 

are jinas ghoiru tam ( jinas lahiq) and jinas isytiqoq. The types of sajak 

most found in this book are muthorrof sajak, while the most common type 

of jinas is jinas isytiqoq.  
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ABSTRAK 

Ulinnuha, Muhammad. Skripsi. 2019. Macam Sajak dan Jinas dalam 

kitab Hidayatus Syibyan Karya Syeikh Sa’id bin Sa’d bin 

Muhammad bin Nabhan at-Tarimi al-Hadlromi (Analisis Ilmu 

Badi’). Jurusan Bahasa dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. Laily Fitriani, M. Pd 

Kata Kunci : Sajak, Jinas, Hidayatus Shibyan 

Nadzom atau syiir dalam kitab hidayatus shibyan merupakan sebuah 

bukti metode syiir atau nadzom digunakan dalam menyampaikan ilmu 

pengetahuan yakni ilmu tajwid. Peneliti memilih nadzom dalam kitab 

hidayatus shibyan sebagai objek kajian karena ingin meneliti bentuk atau 

jenis keindahan lafadz didalamnya khususnya keindahan sajak dan jinas.  

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja jenis 

sajak dan jinas yang terdapat dalam nadzom hidayatus shibyan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis sajak dan jinas yang 

terdapat dalam kitab hidayatus shibyan. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif  kualitatif. Sumber data 

primer yang digunakan adalah kitab hidayatus shibyan dan buku teori 

balaghoh, sedangkan sumber data sekunder adalah buku-buku atau tulisan-

tulisan ilmiah lainnya dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan 

dengan topik penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah 

baca dan catat, teknik analisis yang digunakan berdasarkan model Miles 

dan Huberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan 

penarikan kesimpulan. 

Setelah peneliti  melakukan analisa tentang sajak dan jinas sebagai 

keindahan lafadz pada nadzom dalam kitab Hidayatus Shibyan, peneliti bisa 

menyimpulkan bahwa jenis sajak yang terdapat dalam kitab ini adalah sajak 

mutawazi, dan sajak muthorrof, sedangkan jenis jinas yang terdapat dalam 

kitab ini  adalah jinas ghoiru tam (jinas lahiq) dan jinas isytiqoq. Adapun 

jenis sajak yang paling banyak ditemukan dalam kitab ini adalah sajak 

muthorrof, sedangkan jenis jinas yang paling banyak adalah jinas isytiqoq. 



 

 ك 
 

 حمتوايت البحث

 صفحة الغالف

 أ  ............................................................ تقرير الباحث

 ب  .................................................................. تصري 

 ج  ........................................................ تقرير جلنة املناقشة

 د  ................................................................. استهالل

 ه  ................................................................... إهداء

 و  ................................................................... طئةتو 

 ح  ........................................................ مست لص البحث

Abstract ...............................................................  ط 

Abstrak ...............................................................  ي 

 ك  .......................................................... حمتوايت البحث

 1  .................................................... األول : يقدية الباب

 1  ................................................. خلفية البحث -أ 
 3  .................................................. أسئلة البحث -ب 
 3  ................................................ أهداف البحث -ج 
 3  .................................................. فوائد البحث -د 
 4  ................................................. حدود البحث -ه 
 4  ............................................ حتديد املصطلحات -و 



 

 ل 
 

 5  ............................................. الدراسات السابقة -ز 
 7  .................................................. منهج البحث -ح 

 7  ......................................... البحثمنهج  نوع -1
 8  ........................................... مصادر البياانت -2
 9  ........................................ طريقة مجع البياانت -3
 10  ...................................... طريقة حتليل البياانت -4

 

 13  ............................................. الثاين : اإلطاا النظمي الباب

 13  ............................................. تعريف علم البالًة - أ
 15  .............................................. مفهوم علم البديع - ب
 15  ............................................... فنون علم البديع - ت

 15  .......................................... احملسنات املعنوية -1
 16  ........................................... التجريد (أ 
 17  ........................................ االست دام (ب 
 18  ............................................ الطباق (ج 
 19  ............................................ املقابلة (د 
 20  .............................................التورية (ه 
 21  ....................................... أتكيد املدح (و 
 22  ........................... أتكيد الذم مبا يشبه املدح (ز 
 22  ...................................... حسن التعليل (ح 
 23  ..................................... جتاهل العارف (ط 

 



 

 م 
 

  23  .......................................... احملسنات اللفظية -2
 24  ........................................... السجع (أ 
 26  ............................................ اجلناس (ب 
 39  .........................................التصحيف (ج 
 39  ........................................... االزدواج (د 
 40  ............................................ املوازنة (ه 
 40  ........................................... الّتصيع (و 

 
 41  .................................... الثالث: عمض البياانت ولحليلها الباب
 41  ............................... الكلمات اليت تتضمن على السجع -أ 
 43  ...................... أنواع السجع يف منظومة كتاب هداية الصبيان -ب 
 55  ................................ الكلمات اليت تتضمن على اجلناس -ج 
 55  ...................... اجلناس يف منظومة كتاب هداية الصبيانأنواع  -د 

 

 58  ......................................... المابع: اخلالصة واالقتاحة الباب

 58  ....................................................... اخلالصة -أ 
 59  ....................................................... االقّتاحة -ب 

 

 60  ................................................... واملماجع قائمة املصارا

 63  ............................................................... سرية ذاتية

 



 

1 
 

 األول الباب
 يقّدية
 

 خلفية البحث -أ
اللغة العربية هي لغة القرآن الكرمي، وال نستطيع إنكار ما تشغله من مكانة 
خاصة عند املسلمني، فقد جاء القرآن الكرمي ليتواج هذه اللغة من حيث الفصاحة 

يستطيع االستغناء عن هذه اللغة يف واإلعجاز البالًي، إضافة إىل أنا أي مسلم ال 
 .عبادته ومعامالته

البالًة يف اللغة هي الوصول واالنتهاء أي وصول الرسالة من املتكلم إىل 
(. أما تعريف البالًة عند اإلصطالح 4.ص. 2007امل اطب )مارجوكو إدريس، 

لنفس هي علم تعرف هبا أتدية املعىن الرفيع واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف ا
أ ر خالب، مع مألمة كلا كلم للموطن اللذي يقال فيه واألش اص خياطبون )علي 

(. ويسمى علم البالًة أيضا بعلم األسالب 10. ص. 1970جارم ومصطفى امني، 
 (4.ص. 2007)مارجوكو إدريس، 

إنا علم البالًة عبارة عن لون من ألوان نظام العلوم اللغوية املهماة، فيها توجد 
. ص. 2014احملسنات اللفظية يف علم األسلوب العريب )مدخل هدى، الدراسة 

10 .) 
علُم املعاين، علُم البيان، وعلُم البديع. أما  :ينقسُم علُم البالًة إىل  ال ة أقسام  

علم املعاين  وهو علٌم يعَرُف به أحوال اللفظ العريباِّ اليت هبا يطابُق مقتَضى احلال. 
يف وضوحِّ الداللة عليه  وعلُم البيان : علٌم يعَرف به إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة  

بديع : وهو علٌم يعَرف به ( علُم ال26. ص. 1982)وهب حمسن و فؤاد وهاب، 
وجوه حتسني الكالم، بعد رعايةِّ تطبيقه على مقتَضى احلال ووضوحِّ الداللة. وعلم 
 البديع نوعان من املوضوعات يعين احملسنات اللفظية و احملسانات املعنوياة، وهذه
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 الوجوه الذي ترجع إىل حتسني املعىن يسماى ابحملسانات املعنوياة، و ما يرجع منها إىل
حتسني اللفظ يسماى ابحملسنات اللفظية،  يف هذا البحث، حتدا الباحث من 

 موضوعني يعين السجع واجلناس فقط.
يعين أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا يف املعىن )مارجوكو إدريس، اجلناس 

)عبد أو أكثر يف احلرف األخري  توافق الفاصلتانالسجع (، أما 61.ص. 2007
 (46. ،ص1995الرمحن حممد، 

سعيد بن أما املوضوع الذي خيتار الباحث هو كتاب "هداية الصبيان" للشيخ 
ميي احلضرمي.  دَمُّونسعيد بن سعد  بي لشيخ ُولَِّد ا سعد بن حممَّد بن نبهان الّتا

إحدى نواحي مدينة ترمي ومصايفها الشهرية، و لك يف أواخر العقد السَّادس من 
تتلماذ على كثري من هي(.  1259القرن الثالث عشر اهلجري على وجه التقريب سنة )

ومن أشهرهم الشيخ املسند حممد  حىت النهاية لديه بعض الطالب،  املشايخ يف وقته،
 .ايسني الفاداين اإلندونيسي

ت علم الصبيان أحد الكتاب لعلم التجويد اليت حتتوي على أساسيا هداية 
شكل نظام الشعر الذي يسهل حفظه، ولذلك يسمى هبداية الصبيان التجويد ب

لتسهيل الطالب أن تتعلموا من خالل معرفة القواعد الصحيحة يف قراءة القرآن. 
املنت يف علم التجويد إنَّ هذا  وتكون أيضا كاملادة للمراجع إىل حجاج علم التجويد.

 بيتاا. 40من املتون امل تصرة يف هذا الفن وقد طبع تكراراا ومراراا، وهي تتكون من 
من  (masterpiece)ألهنا حتفة  هداية الصبيان اختار الباحث كتاب 

احدى علماء املشهورة يف مدينة ترمي الذي يستعمل احملسنات اللفظية فيها، ابإلضافة 
هذا الكتاب مدروس أيضاا يف العديد من املعاهد اإلسالمية يف  إىل  لك ،إىل جانب

 أنواعإندونيسيا اليت تُعلِّام أيضاا علم البديع، لذا ميكن هذه الدراسة ملساعدهتم يف فهم 
و اختار الباحث نظرياة  الذي قد حفظوا. هداية الصبيانالسجع واجلناس يف كتاب 
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منو ج منظومة يف شرح مادته،  يست دمالسجع و اجلناس يف حبثه ألن هذا الكتاب 
ا لتحليلها بنظرية السجع واجلناس.  ومنو ج منظومة مناسب جدا

 
 أسئلة البحث -ب

 استنادا إىل خلفية البحث السابقة، صاًت الباحث سؤايل البحث. فهما:
ما أنواع السجع يف نظم هداية الصابيان للشايخ سعيد بن سعد بن حممَّد بن  -1

ميي   احلضرمي؟نبهان الّتا
ما أنواع اجلناس يف نظم هداية الصابيان للشايخ سعيد بن سعد بن حممَّد بن  -2

ميي احلضرمي؟  نبهان الّتا
 
 أهداف البحث -ج

 بناء على أسئلة البحث السابقة، فأهداف هذا البحث هي:
حممَّد أنواع السجع يف نظم هداية الصابيان للشايخ سعيد بن سعد بن لوصف  -1

ميي احلضرمي  بن نبهان الّتا
أنواع اجلناس يف نظم هداية الصابيان للشايخ سعيد بن سعد بن حممَّد لوصف  -2

ميي احلضرمي.  بن نبهان الّتا
 

  فوائد البحث -ر
" السجع واجلناس يف نظم هداية الصابيان للشايخ سعيد بن  البحث حتت العنوان

ميي احلضرمي"  له الفوائد النظرية والفوائد التطبيقية. ومها  سعد بن حممَّد بن نبهان الّتا
 كما يلي:
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 فوائد النظمية -1
زايدة خزائن العلوم و املعرفة عن اللغة خاصاة ملعرفة السجع واجلناس  (أ 

علم البالًة للطاالب قسم اللغة العربية حبثا يف علم البديع نوع من 
 وأدهبا

 .هداية الصبيانيف كتاب املرجع لتعميق دراسة السجع واجلناس  (ب 
 

 فوائد التطبيقية -2
 تقدير است دامه كماداة التفكري وتطواره من قبل الباحثني املقبلة. (أ 
أحد املرجع يف تعميق نظرايات اللغوية خاصة عن النظرية اليت تدلا  (ب 

 يف درس البالًة. على السجع واجلناس 
 .توفري الفهم للباحث ابلنسبة لنظرية السجع واجلناس (ج 
ُيصب  تطبيقا لنظرية السجع واجلناس اليت يتم اكتساهبا من خالل  (د 

 َفْطرة الدراسة
 ر البحثدو ح -ه

وجد حد لة هي العبارات املهمة أبهنا ال يأن املشكقد  كر يف احدى الكتب 
فلذلك، ينبغي للباحثني  (.64، ص. 1984تفسريها )عبيدات، وعدس، واحلق، 

أن حيدادوا أسئلة البحث وحتديده سوف ال يوساع البحث إىل األمور خارج التحديد 
.  املعنيا

 أنواعيف أما حتديد هذا البحث يتضمن يف حتديد البحث البالًي الذي يركاز 
 .هداية الصبيانالسجع واجلناس يف كتاب 

 لحديد املصطلحات  -و
كتب الباحث حتديد املصطلحات ليكون هذا البحث واضحا. و هي كما 

 : أيتى



5 
 

 

يقصد ابلبديع: علم يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة و  -1
 .وضوح الداللة

معنوية كانت أو حمسنات يقصد بفنون البديع: أنواع البديع  )حمسنات  -2
 .لفظية( كالطباق و اجلناس و السجع و ًريها

الصبيان أحد الكتاب لعلم التجويد  يقصد بكتاب هداية الصبيان:  -3
 .شكل نظام الشعرت علم التجويد باليت حتتوي على أساسيا

 
 الدااسات السابقات  -ز

ولكن  والبحث عن دراسة نظرية السجع واجلناس ليس من الدراسات اجلدد،
من الدراسات القدمية اليت قد درسها وتعماقها كثري من الباحثني السابقني. استنادا 

أن تصب  مطرة البحث  إىل البياانت من بعض املواقع الرمسية يف خمتلف اجلامعات،
وجدت الباحث بعض الباحثني السابقني الذين قد  للطالب واحملاضرات كل جامعة،
 ناس، على وهي:فعلوا دراسات نظرية السجع واجل

احملسنات اللفظية يف األانشيد للشيخ حممد ، 2015سيت صفية رمحة هللا،  .1
، قسم اللغة العبية و أدهبا زين الدين عبد اجمليد الصوليت األنفاين اإلندونسي

لكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 
احملسنات يف األانشيد للشيخ حممد زين ( ما أنواع 1ماالنج. أسئلة البحث )

وجد  اإلندونسي؟. أما نتيجة البحث هي يالدين عبد اجمليد الصوليت األنفاين 
، ص. 2015، صفية) أنواع احملسنات اللفظية منها : السجع و اجلناس

70.) 
السجع يف شعر الطالسم إليليا أبو ، 2018إبراهيم أان فومو حممد نور،  .2

قسم اللغة العبية و أدهبا لكلية العلوم اإلنسانية ة بالًية( ماضي )دراسة حتليلي
( 1جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. أسئلة البحث )
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ما هي أنواع السجع كإحدى احملسنات اللفظية املوجودة يف شعر الطالسم 
وجد السجع املتوازي و السجع هي ي إليليا أبو ماضي؟ أما نتيجة البحث

املطرف، والسجع املطرف هو سجع أكثر است تداما يف شعر الطالسم. )أان 
 (57ص.  ،2018 فومو،

تركاز هذه  اجلناس والسجع يف سورة الصفاات. .2016النداء راتنا فطرية.  .3
( ما أنواع اجلناس و معانيها 1الدراسة على ا نني من أسئلة البحث، ومها )

أما نتيجة ع يف سورة الصافاات. ( ما أنواع السج2يف سورة الصافاات، و)
اجلناس يف سورة الصافاات هي وجد  أنواع اجلناس ومعانيها البحث هي ي

وجد أيضا أنواع السجع يف سورة الصافاات هو إشتقاق واجلناس احملرف، وي
 (.69، ص. 2016)فطرية، النداء راتنا،  السجع املطرف و السجع املرصاع.

"جناس يف نظم العمريطي للشيخ . حتت املوضوع 2014مدخل هدى.  .4
شرف الدين حيىي العمريطي". قسم اللغة العربية و أدهبا لكلية اآلداب والعلوم 
الثقافية جامعة سوانن كاليجاكا اإلسالمية احلكومية جوكجاكرات. أما نتائج 
هذا البحث هي يف أبيات نظم العمريطي قسمان من جناس: اتم و ًري اتم. 

سا، منها بيتان من جناس اتم وبواقيها من جناس عددها ستة وعشرون جنا
 (.40، ص. 2014ًري اتم. )مدخل هدى، 

، قسم اللغة العبية و أدهبا لكلية السجع يف سورة اليوسوف، 2016سكينة،  .5
العلوم اإلنسانية جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. 

(  2ع يف سورة اليوسوف؟ )( ما اآلايت اليت تتضمن السج1أسئلة البحث )
ما أنواع السجع يف سورة اليوسوف؟ و نتيجة البحث هي اآلايت اليت 
تتضمن السجع يف سورة يوسوف أربع و أربعون آية، وأنواع السجع يف سورة 
اليوسوف هي السجع املطراف و السجع املرصاع والسجع املتوازي. )سكينة، 

 (76ص.  ،2016
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 السجع واجلناس مما سبق، البحث حتت العنوان "استنادا إىل دراسة نظرية 

بن نبهان  الساجع واجلناس يف نظم هداية الصابيان للشايخ سعيد بن سعد بن حممَّد
ميي احلضرمي" مل ي  بحث قبلها. الّتا

حلال  مل يتم هذا الكتاب هدف الدراسات من قبل الباحثني السابقني أبدا.
السجع واجلناس يف سورة القرآن أو  معظم الدراسات املذكورة دراسة عن نظرية

مبا أن البحث هذه املرة، حياول الباحث لدراسة هذه النظرية يف األعمال  الشعر.
يصف هذا البحث  األدبية على أشكال املنظومة اليت حتتوي على علم التجويد.

إضافية حبث اآلن مع الدراسات السابقات هلا تساوايت واختالفات أيضا. 
يف جمال الدراسة واستعمال منهجية البحث، حيث أن االختالف التساوايت تكون 

 يكون يف موضوع الذي يبحث.
 

 البحث ينهج  -ح
 نوعية ينهج البحث  -1

مناهج البحث هي الطرق واملسالك اليت تساعد الباحث يف حال 
ىل إجاابت حمددة ‘سلوكها على الوصول حللا قضية ما أو احلصول 

ص.  ،2014،حمددة مسبقا )الدليمي ألسئلة قائمة للوصول إىل أهداف
133) 

بناء على نوعه، إن نوع هذا البحث من حبث الكيفي. تعتمد 
البحث الكيفي على دراسة وقراءة البياانت واألحداث أبسلوب ًري  
كما، حيث ال يتم حتويل البياانت إىل أرقام كما يف حالة البحث 

ة وحتليل الكمي، وإمنا يتم احلصول على النتائج من واقع مالحظ
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ري اللفظية األحداث واملواقف والصور والواثئق واالتص االت اللفظية ًو
 (.200.، ص 2008موليونج، )

يستعمل الباحث املنهج الوصفي يف هذا البحث ألنا البياانت اليت 
 ،موليونجيتم مجعها يف شكل الكلمات، والصور، وليس األرقام )

 (.9ص. ،2007
تصنف هذا الدراسة ابلدراسة املكتوبة، ابعتبار مصادر املعلومات، 

وهي البحوث اليت تعتمد يف إجرائها على املصادر اجلاهزة يف املكتبات 
البا ما تكون هذه البحوث يف  مثل: الكتب واجملالت والتقارير والواثئق ًو

 (.133ص.  ،2014،املقررات الدينية واألدبية والفلسفية )الدليمي
 

 يصارا البياانت -2
اليت تتم احلصول عليها يف هذا البحث مأخو ة من والبياانت 

  مصدرين على النحو التايل:
 مصادر البياانت األساسيه (أ

مصدر البياانت األساسي هو البياانت اليت مجعتها الباحث 
(. تتم حصول 56، ص. 2012)سيسوانتو،  من مصادرها مباشرة

 هداية الصبيان البياانت األساسية  يف هذا البحث من كتاب 

للشيخ سعيد بن سعد بن حممَّد بن نبهان الّتميي احلضرمي ، 
 .2002الطبعة االوىل، 

  مصادر البياانت الثانوية (ب
مصدر البياانت الثانوي هو البياانت اليت يتم نشرها أو 

، ص. 2012إنشاؤها من قبل املنظمة، ليس جمهازها )سيسوانتو، 
املراجع اليت  منتتم حصول البياانت الثانوية يف هذا البحث (. 56
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تدعم كمصدر البياانت عن طريق قراءة الكتب املتعلقة هبذا 
علوم البالًة اليت يبحث فيه  البديع، وُكُتب  البحث ككتب

 الذين يشرح على هذا الكتاب.آخر 
 

 طميقة مجع البياانت  -3
كان هذا البحث نوع من الدراسة املكتبية و هي الدراسة 

مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة مثل يقصدها مجع البياانت و األخبار 
الكتب و اجملالت و ًري  لك.  فالطريقة اليت يست دمها الباحث يف 
عملية مجع البياانت هي طريقة واثئقية، و هي احملاولة لتناول البياانت من 

ص.  ،2000، )مرزوقي، مطالعة الكتب و املذكرة امللحوظة و ًريها
55) 

البحث فبت طيط اخلطوات للحصول أما إجراء مجعها يف هذا 
  على النتائج، و هي كما يلى:

هداية الصبيان للشيخ سعيد بن سعد  كتابقراءة   (أ
 ومطالعته وفهمه.

يف  على السجع واجلناس يات اليت تتضمن است راج األب (ب
 كتاب هداية الصبيان.

القيام مبطالعة كتب علوم البالًة ملعرفة مشاكل حول  (ت
 البديع
 يف هذا البحث إىل قسمني:تنقسم البياانت 

البياانت األساسية، وهي بياانت رئيسية من املصدر األساسي يعين   (أ
هداية الصبيان للشيخ سعيد بن سعد بن حممَّد بن نبهان كتاب 

 الّتميي احلضرمي.
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البياانت الثناوية: وهي مصادر تساعد إمتام هذا البحث من كتب  (ب
 مقالة وكتاابت يف الشبكة.  

 بياانتطميقة لحليل ال -4
وعالوة على  لك، سيتم حتليل البياانت اليت يتم مجعه ابست دام 

يقّتح  حتاليل وصفية مع طريقة حتليل البياانت بواسطة ميلز وهوبرمان.
ميلز وهوبرمان أن يتم النشاط يف حتليل البياانت النوعية بشكل تفاعلي، 

النشاط يف حتليل البياانت الكيفية هي  وحيدث ابستمرار حىت االنتهاء.
واستنتاج اإلجناز أو التحقق )أفريزال، تقليل البياانت، وعرض البياانت، 

 (.174، ص 2015
 تقليل البياانت (أ

يفسر تقليل البياانت على أهنا العملية االنت ابية، والّتكيز 
علي تبسيط البياانت من أجل التقدم الكيفي املوجه حنو البحث 

روهو، )فؤاد  (. ويف هذا البحث، سيتم  63، ص. 2014ونًو
 اختا  خطوات يف تقليل البياانت على النحو التايل:

بعد أن يتم مجع البياانت، مث تل ص الباحث البياانت اليت  (1
 تتم اسّتدادها.

اختيار البياانت اليت تتعلق مبوضوع حيتوي على السجع  (2
د بن للشيخ أمحد سعي هداية الصبيانكتاب  واجلناس يف

 سعد.
حتديد البياانت استنادا إىل شعبة املوضوع اليت حتتوي  على  (3

للشيخ  هداية الصبيانكتاب  مفهوم السجع واجلناس يف
 أمحد سعيد بن سعد.
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نبذ البياانت اليت ال تتعلق ابملوضوع والفرعية اليت حتتوي  (4
هداية كتاب  على معىن ومفهوم نظرية السجع واجلناس يف

 سعيد بن سعد. للشيخ أمحد الصبيان
 عرض البياانت (ب

عرض البياانت هو جمموعة املعلومات املرتبة اليت تقدام اجلواز 
 ألخذ االستنتاج وال تزال عملية صنع القرار تتطور إىل دورها.

روهو،  ، ص. 2014وميكن تقدمي البياانت يف مصفوفة )فؤاد ونًو
64.) 

 كما أعرب عنها ميلز وهوبرمان، بعد تقليل البياانت،
 طوة الثانية اليت تتمه على النحو التايل:اخل
البياانت اليت تتم احلصول عليها يف شكل موضوع و شعبته  -1

 اليت حتتوي على نظرية السجع واجلناس لعلم البالًة يف

 للشيخ أمحد سعيد بن سعد. هداية الصبيانكتاب 
 البياانت املبسطة. -2
 مث تقدمي البياانت مع نبذة قصرية عن النص القصاصي. -3

 استنتاج اإلجناز أو التحقق  (ج
من البياانت اليت تتم احلصول عليها، مث تصنيفها، واملواضيع القابلة 

وال تزال  والنمط مث است الص االستنتاج. للبحث، وشعبته،
االستنتاجات األولية املعرب عنها مؤقتة، ستتغري عندما ال جتد أدلة قوية 

انت االستنتاجات ولكن إ ا ك تدعم مرحلة مجع البياانت بعد  لك.
املقدمة يف املراحل املبكرة مدعمة ابدلة صحيحة ومتسقة عندما تقوم 
الباحث جبمع البياانت، فإن االستنتاجات اليت قدمت استنتاجا جديرا 

  (.345، ص. 2008ابلثقة )سوجينو،  
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واخلطوة التالية يف البحث هي مرحلة التحقق من البياانت بعد 
ليه التقليل وعرض البياانت، على النحو مرور البياانت من خالل عم

 التايل:
  بتت أدانة البياانت من خالل أدلة صحيحة. (1
 مث تل ص البياانت. (2
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 الثاين الباب

 اإلطاا النظمي

 تعميف علم البالغة -أ
واملتكلم العاجز عن إيصال كالم يف اللغة، البالًة هي الوصول واالنتهاء، 

 ص.، 1999ينتهي إىل قرارة نفس السامع ليؤ را شديدا بليغا. )أمحد هامشي، 
إ ا انتهى  –إ ا وصل إليه، وبلغ الركب املدينة  –(، يقال بلغ فالن مراده 40

إليها. وتقع يف االصطالح وصفا للكالم واملتكلم فقط دون الكلمة لعدم 
 (.40 ص.، 1999 السماع، )أمحد هامشي،

البالًة هي أتدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف 
النفس أ ر خالب، مع مالءمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه واألش اص 

(. والبالًة 8ص. ، 1999الذين خياطبون، )علي جارم ومصطفى أمني، 
بالًة بالًةا ألهنا مأخو ة من قوهلم، بلغت الغاية إ ا انتهيت إليها. مسيت ال

 (. 40 ص.، 1999تنهي املعىن إىل قلب السامع فيفهم، )أمحد هامشي، 
وهي البالًة  –ومسيت البلغة بلغة ألنك تتبلغ هبا فتنتهي بك إىل ما فوقها 

 –أيضا.  ويقال: الدنيا بالغ، ألهنا تؤديك إىل األخرة والبالًة أيضا التبليغ 
ويقال بلغ الرجل بالًة إ ا صار بليغاا، كما  ومنه: هذا بالغ للناس، أي تبليغ،

يقال نبل الرجل الرجل نبالة إ ا صار نبيال. قال أعرايب : البالًة التقرب من 
، 1999البعيد، والتباعد من الكلفة، والداللة بقليل على كثري. )أمحد هامشي، 

 (. 40 ص.
البالًة يف الكالم مطابقته ملقتضى احلال بشرط فصاحته، فالبد عند 
اخلطيب يف الكالم البليغ من أن يكون فصيحا، واحلال هو األمر الذي يقتضى 
أن يؤتى ابلكالم على صفة خمصوصة مناسبة له، من  كر أوحذف أو تقدمي أو 
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، 1991احلال املقام أيضا )عبد املتعال الصعيدي، أتخري أو ًري  لك، ويسمى 
 (27 ص.

قال عبده عبد العزيز يف كتابه: بالًة الكالم هي مطابقته ملقتضى احلال 
مع سالمته من العيوب امل لة بفصاحته وفصاحة أجزائه، احلال هو األمر الداعي 

ا مقتضى للمتكلم إىل أن يعترب يف كالمه شيئا خاصا زائدا على أصل املعىن، أم
احلال هو األمر الزائد الذي اعتربه املتكلم يف كالمه القتضاء احلال إايه، ومقتضى 

 ص.، 1992احلال قد يسمى االعتبار املناسب، كما قد يسمى اخلصوصية، )
30) 

بالًة املتكلام هي ملكة يف النفس يقتدر صاحبها على أتليف كالم بليغ 
معىن َقَصَده. وتلك ًاية لن يصل إليها مطابق ملقتضى احلال مع فصاحته يف أيا 

إال من أحاط أبساليب العرب خربا، وعرف سنن ختاطبهم يف منافراهتم: 
ومفاخراهتم، ومدحيهم، وهجائهم، وشكرهم، واعتذارهم، ليلبس لكل حالة 

 (42 ص.، 1999، لبوسها، ولكل مقام مقال،)أمحد اهلامشي
علوم: علم املعاين، علم البيان، وعلماء البالًة يقسامون البالًة إىل  ال ة 

وعلم البديع. علم املعاين: علم نعرف به تركيب اجلملة الصحيحة املناسبة للحال، 
وهو مثانية أبواب، منها اإلسناد اخلربي، املسند إليه، املسند، متعلقات الفعل، 

 ص.، 2011 القصر، اإلنشاء، الفصل والوصل، االجياز،)عبد العزيزا حلريب،
22-21) 

، 1999ما علم البيان معناه يف اللغة: الكشف واإليضاح،)أمحد هامشي، أ
(. ويف اإلصطالح هو العلم الذي يقدران على التعبري عن املعىن 216. ص

 ص.، 1992الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه، )عبده عبد العزيز، 
(، ومباحثه: التشبيه، حنو: حممد كالبدر يف اجلمال، وله أركان، وأنواع، 37
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وأًراض. واجملاز، حنو: كلامين األسد عليٌّ. والكناية، حنو: فالن كثري الراماد،)عبد 
 (57 ص.، 2011، العزيز احلريب

 يفهوم علم البديع -ب
م البديع لغة: امل ّتع املوجد على ًري مثال سابق، وهو مأخو ة من قوهل

بدع الشيء، وأبدعه اخّتعه ال على مثال، البديع على وزن َفعِّْيٌل مبعىن ُمفعل أو 
ِت مبعىن مفعول، وأييت البديع مبعىن اسم الفاعل يف قوله تعاىل:  وََٰ َبِديُع ٱلسَّمََٰ

ضِ   َاأ   (.2960 ص، 1999أي مبدعها، )أمحد هامشي،  {117 }البقرة: َوٱألأ
البالًي: هو العلم الذي يعرف به وجوه حتسني وعلم البديع يف اإلصطالح 

الكالم، بعد رعاية املطابقة ملقتضى احلال أي علم املعاين، ورعاية وضوح الداللة 
 (10 ص.، 2007على ما يراد التعبري عنه أي علم البيان، )أسامة البحريي، 

قال الدكتور عبده عبد العزيز قلقيلة يف كتابه "البالًة االصطالحية 
( عن مفهوم علم البديع وهو العلم الذي يعرف األديب به 288 ص. ،1999)

وجوه حتسني كالمه بعد رعاية املطابقة ملقتضى احلال، ورعاية وضوح الداللة على 
 ما يريد التعبري عنه.

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

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

 فنون علم البديع -ج
 احملسنات املعنوية -1

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

 و من احملسنات املعنوية هي:
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 التجميد  أ 
يدور املعىن اللغوي للتجريد حول انتزاع شيء من شيء، أو 

 (.95 ص.، 2016فصل شيء من شيء)أسامة البحريي.
أن ينتزع املتكلم من أمر  ى صفة أمر آخر مثله  -و اصطالحا 

منها يف تلك الصفة مبالغة يف كماهلا يف املنتزع منه، حىت أنه قد صار 
، 1999، حبيث، ميكن إن ينتزع منه موصوف آخر هبا، )أمحد هامشي

 (308 ص.
و بلغة أخرى هو أن ينتزع من أمر  ي صفة آخر مثله مبالغة يف  

 (242 ص.، 1996كماهلا، )جالل الدين السيوطي الشافعي، 
 و أقسام التجريد كثرية، منها: 

ما يكون مبن التجريد، و هي تيدخل يف املنتيزع منيهو حنيو: يل  (1
مين فيالن صيديق محييم. أى أنييه بليغ مين الصيداقة مبلغيا صيي  

 معه أن ينتزع منه صديق آخر.  
ما يكون بباء التجرييد، و هيي تيدخل عليي املنتيزع منيه، حنيو:  (2

لييييييئن سييييييألت حممييييييدا لتسييييييألنا بييييييه البحيييييير. ابلييييييغ يف اتصييييييافه 
 نه حبرا فيها.ابلسماحة حىت انتزع م

ما يكون بفي، و هي تيدخل عليي املنتيزع منيه، حنيو: قيال هللا  (3
ييييييَلْت:  ﴿هَلُييييييْم فِّيَهييييييا َداُر اخْلُْلييييييدِّ . أى يف  28يف السييييييورة ُفصاِّ

جهنم و هي دار اخللد لكنه انتيزع منهيا دارا أخيرى و جعلهيا 
معييييدة يف جهيييينم ألجييييل الكفييييار هتييييويال ألمرهييييا و مبالغيييية يف 

قيييييل : إن مث دارا أخييييرى كانييييت يف  اتصييييافها ابلشييييدة فكأنييييه
هييذه الييداير اليييت هييي دارهييم املالزميية هلييم اليييت مل ينفييك عيينهم 
عيييييذاهبا و ال يضيييييعف ميييييع طيييييول اخلليييييود و ال يفيييييىن بتصيييييرم 
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األحقييييييياب و ال تبييييييييد، و ال تنيييييييال فيهيييييييا الراحييييييية ابسيييييييتمرار 
 (.90 ص. ،1974االرتقاب، )حممود شي ون، 

 ى: ما يكون بطريقة الكناية، كقول األعش (4
 اي خري من ركب املطى و ال # يشرب كأسا بكف من خبال

أى يشرب الكأس بكف اجليواد، انتيزع منيه جيوادا يشيرب 
هو بكفه عن طريق الكنايية. ألن الشيرب بكيف ًيري الب ييل 
يسييييتلزم الشييييرب بكييييف الكييييرمي و هييييو ال يشييييرب إال بكييييف 

 ص. ، 1999نفسييه. فييإ ا هييو  لييك الكييرمي، )أمحييد هييامشي، 
321.) 

 داماالستخ  ب 

االست دام هيو  كير لفيظ مشيّتك بيني معنييني، ييراد بيه أحيدمها، مث 
يعيياد عليييه ضييمري أو إشييارة مبعنيياه اآلخيير، أو يعيياد عليييه ضييمريان ييييراد 

 (.301 ص.، 1999بثانيهما ًري ما يراد أبوهلا، )أمحد هامشي، 

نُكُم  185كقوله تعاىل يف سورة البقرة:   –فاألول  ﴿َفَمن َشهَِّد مِّ
 فَيْلَيُصْمُه الشَّْهَر 

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

 كقول البحّتى:  –و الثاين 
فشقى الغضا و السااكنيه و إن هم     شبوه بني جواحى و 

 ضلوعى 

الغضيييا: شييييجر ابلبادييييية، و ضييييمري سيييياكنيه أوال راجييييع إىل الغضييييا، 
اثنيا إىل الغضا مبعىن النيار احلاصيلة  ابعتبار املكان و ضمري شبوه عائد
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، ص. 1999أمحيد هيامشي، من شجر الغضا، و كالمهيا جمياز للغضيا )
302.) 

 الطباق  ج 
و يسمى ابملطابقة، و ابلتضاد، و ابلتطبيق، و ابلتكافؤ، و 

 (.303، ص. 1999أمحد هامشي، ابلتطابق، )
 اجلمع بني الشيئني–الطباق: لغة 
 متضادين يف اجلملة، )حممود اجلمع بني معنيني–و اصطالحا 

 (.90 ص. ،1974شي ون، 
و من هنا نعلم أن الطباق هو أن جيمع املتكلم يف الكالم بني 
اللفظني، يتناىف وجود معنامها معا يف شيء واحد، يف وقت واحد 
حبيث، جيمع املتكلم يف الكالم بني معنيني متقابلني سواء أكان  لك  

نقيضني، أو اإلجياب و السلب، أو التقابل: تقابل الضدين، أو ال
 التضايف.

و الطباق نوعان: طباق اإلجياب و طباق السلب، )علي جارم 
 (.  281 ص.، 1970ومصطفى أمني، 

 طباق اإلجياب: هو ما مل خيتلف فيه الضدان إجيااب و سلبا.  (1
و يكون بلفظني من نوع واحد امسني، كقوله تعاىل يف سورة 

﴿َو حَتَْسبُيُهْم أَيْيَقاظاا َو ُهْم رُُقود  فاجلمع بني  18الكهف: 
االيقاظ و الرقود طباق ألن اليقظة ضد الرقود، و كالمها من نوع 

 االسم.  
﴿َوأَنَُّه ُهَو  43-44أو فعلني، كقوله تعاىل يف سورة النجم :

أَْبَكى  ﴿َوأَنَُّه ُهَو أََماَت َوَأْحَيا . فاجلمع بني أضحك َأْضَحَك وَ 
و أبكى طباق ألهنما ضدين يف املعىن، و كذلك اجلمع بني 
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أمات و أحيا طباق أيضا، ألهنما ضدين يف املعىن. و كلها من 
 نوع الفعل.  

﴿هلَيياَ َمييا َكَسييَبْت َو 286أو حييرفني، كقولييه تعيياىل يف سييورة : 
َهيييا َميييا ا  ْكَتَسيييَبْت . فييياجلمع بيييني حيييرف اليييالم و حيييرف عليييى َعَلييْ

طبييياق، ألن يف اليييالم معيييىن املنفعييية و يف علومعيييىن املضيييرة، و مهيييا 
 متضادان. 

و يكون الطباق بلفظني من نوعني خمتلفني، كقوله تعاىل يف 
َناُه . فاجلمع بني  122سورة األنعام :  ﴿أََو َمْن َكاَن َمْيتاا َفَأْحيَيييْ

ًري أن األول  -ميتا و أحييناه طباق ألن معنييهما متضادان 
 منهما من نوع االسم و اآلخر من نوع الفعل. 

دان إجيااب و سلبا. أو هو طباق السلب: هو ما اختلف فيه الض (2
اجلمع بني فعلني من مصدر واحد أحدمها مثبت و اآلخر منفى، 

﴿ُقْل َهْل َيْسَتوِّي الَّذِّيَن يَيْعَلُموَن َوالَّذِّيَن  9حنو يف سورة الزمر : 
اَل يَيْعَلُموَن. فاجلمع بني يعلمون و ال يعلمون طباق ألن املعنيني 

 ا مثبت و اآلخر منفى.تقابال اجيااب و سلبا، و األول منهم
أو أحدمها أمر و اآلخر هني، حنو: أطعىن و ال تطع النمام. 
فاجلمع بني أطعىن و ال تطع طباق ألن املعنيني تقابال اجيااب و 

 سلبا، و األول منهما أمر و اآلخر هني.
 

 املقابلة  ر 

املقابلة هي أن يؤيت يف الكالم مبعنيني متوافقني أو أكثر، مث  
 (.90 ص. ،1974 يقابلها على الّتتيب، )حممود شي ون،يؤتى مبا 
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و بلغة أخرى هي أن يؤتى مبعنيني ًري متقابلني أو أكثر، مث يؤتى 
مبا يقابل كال على الّتتيب اللفظى، فاألول لألول و الثاين للثاين، 

 (.150 ص. ، 1954)حامد عوين، 

 82 فمثال مقابلة ا نني اب نني قوله تعاىل يف سورة التوبة : 
﴿فَيْلَيْضَحُكْوا قَلِّيالا َو ْليَيْبُكْوا    َكثِّرياا . أتى ابلضحك و القلة، مث 

 أتى مبا يقابلهما من البكاء و الكثرة على الّتتيب. 

 و مثال مقابلة  ال ة بثال ة قول أيب دالمة: 

 ما أحسن الدين و الدنيا إ ا اجتمعا

 رجلو أقب  الكفر و اإلفالس ابل                     

أتى ابحلسن و الدين و املعىن املفهوم من الدنيا، مث أتى مبا 
 يقابلها من القب  و الكفر و اإلفالس على الّتتيب. 

-5و مثال مقابلة أربعة أبربعة، حنو قوله تعاىل يف سورة الليل : 
رُُه 10 حْلُْسىَن  ﴿َفَسنُيَيساِّ : ﴿َفَأمَّا َمْن َأْعَطى َو اتيََّقى  ﴿َوَصدََّق ابِّ
حْلُْسىَن  لِّلْ  ُيْسَرى  ﴿َوأَمَّا َمْن خبَِّل َو اْستَيْغىَن  ﴿ وََكذََّب ابِّ

رُُه لِّْلُعْسَرى .  ﴿َفَسنُيَيساِّ

أتى أوال ابإلعطاء و االتقاء و التصديق و اليسر، مث أتى مبا 
 يقابلها على الّتتيب من الب ل و االستغناء و التكذيب و العسر.

 التواية  ه 
  .و املغالطة، و التوجيهتسمى: اإليهام، و الت ييل، 
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مصدر ورايت اخلرب تورية: إ  سّتته و  -التورية: لغة 
 أظهرت ًريه

هي أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان، -و اصطالحا 
أحدمها قريب ًري مقصود و داللة اللفظ  عليه ظاهرة، و 
اآلخر بعيد مقصود، و داللة اللفظ عليه خفية، فيتوهم 

ملعىن القريب، و هو إمنا يريد املعىن البعيد السامع: أنه يريد ا
. بقرينة تشري إليه و ال تظهره، و تسّته عن ًري املتيقظ الفطن

 (303، ص. 1999أمحد هامشي، )
و بلغة أخرى هي أن يطلق لفظ مفرد له معنيان: قريب 
. واض  و بعيد خفي و يراد به البعيد اعتمادا على قرينة خفية

 (.135 ص. ،1974)حممود شي ون، 
للَّْيلِّ َويَيْعَلُم َما    كقوله تعاىل: ﴿َوُهَو الَّذِّي يَيتَيَوفَّاُكم ابِّ

لنيََّهارِّ  . أراد بقوله جرحتم معناه البعيد، و هو  َجَرْحُتم ابِّ
 ارتكاب الذنوب، و ألجل هذا مسيت التورية إيهاما و ختييال.

 
 مبا يشبه الذم أتكيد املدح  و 

 أتكيد املدح مبا يشبه الذم نوعان: 
أن يسيييتثىن مييين صيييفة  م منفيييية عييين الشييييء صيييفة ميييدح  .1

 بتقدير  دخوهلا فيها. 
أن يثبت لشيء صفة مدح، مث ييؤتى أبداة اسيتثناء تليهيا   .2

 (313، ص. 1999أمحد هامشي، صفة مدح أخرى، )
 فاملثال األول: ال عيب يف حممد سوى أنه كرمي.

 و املثال الثاين: حممد كرمي إال أنه شجاع.
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 مبا يشبه املدحأتكيد الذم   ز 
 أتكيد الذم مبا يشبه املدح نوعان:

أن يسيييتثىن مييين صيييفة ميييدح منفيييية عييين الشييييء صيييفة  م  .1
 لتقدير دخوهلا فيها.

أن يثبيييت لشييييء صيييفة  م، مث ييييؤتى أبداة اسيييتثناء تليهيييا   .2
 (. 314، ص. 1999أمحد هامشي، صفة  م  أخرى، )

 .فاملثال األول: ليس يف مسري خري سوى أنه ًليظ القلب   
 و املثال الثاين: هو لئيم الطباع ًري أنه خبيل.

 
 حسن التعليل  ح 

حسيييين التعليييييل هييييو أن ينكيييير األديييييب صييييراحة أو ضييييمنا عليييية 
الشيييييء املعروفييييية، و أيتييييى بعلييييية أخييييرى أدبيييييية طريفيييية تناسيييييب 
الغيييييرض اليييييذي يقصيييييد إلييييييه، )عليييييي جيييييارم ومصيييييطفى أميييييني، 

 (.289 ص.، 1999
مناسيييبة ليييه ابعتبيييار و بلغييية أخيييرى هيييو أن ييييدعى لوصيييف علييية 

 ص. ،لطيييييف ًييييري حقيقييييي، )عبييييد الييييرمحن األخضييييري، د.ت
101.) 

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

يقصيييد: أن احليييزن عليييى املر يييي مشيييل كثيييريا مييين مظييياهر الكيييون، 
فهو لذلك: يدعي أن كلفة البدر و هيي ميا يظهير عليى وجهيه 
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ميين كييدرة ليسييت انشييئة عيين سييبب طبيعييي، و إمنييا هييي حاد يية 
 من أ ر اللطم على فراق املر ي. 

 جتاهل العااف  ط 

جتاهيييييل العيييييارف هيييييو سيييييوق املعليييييوم مسييييياق ًيييييريه لنكتيييييه، 
 (. 66 ص.، 1974 )حممود شي ون،

أو بلغة أخرى هو سؤال املتكلم عما يعلميه حقيقية جتياهال 
 منه،  و يكون ألًراض كثرية تفهم من السياق و املقام، منها:

 املبالغة يف املدح. حنو:  -1

 املع برق سرى، أو ضوء مصباح 

 أم ابتسامتها ابملنظر الضاحى      

 املبالغة يف  م. حنو:   -2

 و ما أدرى، و لست إخال أدرى 

 أ قوم آل حصن أم نساء       

 15التعجب. حنو قوله تعاىل يف سورة الطور:  -3
ُرون . ْحٌر َهَذا أَْم أَنُتْم اَل تُيْبصِّ  ﴿أََفسِّ

 احملسنات اللفظية -2

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

 و من احملسنات اللفظية هي:
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 السجع (أ

يف احلرف األخري، )أمحد  توافق الفاصلتانالسجع: هو 
 (.117 ص.، 1995قالش، 

السجع يف اللغات صوت احلمام وهديله، ويف 
االصطالح البالًي: هو اتفاق الفاصلتني من النثر يف احلرف 

 (.151 ص.، 2016، األخري )أسامة البحريي

اجلملة املسجوعة ابلقرينة، والفاصلة هي الكلمة وتسمى 
 األخرية يف القرينة.

و أفضل السجع ما تساوت فقرهو و ال أبس أن تطول 
الفقرة الثانية على األوىل، أما العكس فال حيسن، )أمحد 

 (.117 ص.، 1995قالش، 

ينقسم السجع يف النثر من الناحية املوسيقية والنغمية إىل 
 (: 151ص.، 2016، مة البحريي ال ة أقسام، )أسا

يف الوزن و  فاصلتاهالسجع املطرف، و هو ما اختلفت  (1
-13اتفقتا يف التقفية. حنو قوله تعاىل يف سورة نوح : 

﴿مَّا َلُكْم اَل تَيْرُجوَن ّلِلَِِّّّ َوقَاراا  ﴿َوَقْد َخَلَقُكْم  14
َأْطَواراا . فاختلفت وقارا و أطوارا يف الوزن و كلتا 

 لراء.القافيتني ا
السجع املرصاع، و هو ما تكون فيه كلمات إحدى  (2

القرينتني أو أكثرها متا ل كلمات القرينة األخرى يف 
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الوزن العروضي )ال يف الصرف( والقافية، )أسامة 
 (.151 ص.، 2016، البحريي

إِنَّ إََِلَۡنآ إِيَاَبُهۡم  ﴿ 26-25كقوله تعاىل يف سورة الغاشية: 
   ﴾٢٦َعلَۡيَنا ِحَساَبُهم  ُثمَّ إِنَّ  ٢٥

كلمات اآليتني متما لة، يف الوزن املوسيقي ويف احلروف 
 حساهبم(-علينا(، )إايهبم-األخرية )إلينا

وقول الرسول صلاى هللا عليه وسلام: "الطاعم الشاكر   
 كالصائم الصابر"

كلمات اجلملتني متما لة يف الوزن املوسيقي ويف 
 الصابر(.-ائم(، )الشاكرالص-احلروف األخرية )الطاعم

 
والسجع املرصاع أعلى مراتب السجع يف النغم 
واملوسيقي ألن أكثر الكلمات يف اجلمل املسجوعة 
تكون متما لة ف الوزن والقافية، وتضفي على النثر 

أسامة البحريي، جوا موسيقيا قريبا من موسيقي الشعر)
 (.152، ص. 2016

لفقراتن يف الوزن السجع املتوازى، و هو ما اتفقت فيه ا (3
(. حنو 152، ص. 2016أسامة البحريي، و التقفية )

﴿فِّيَها ُسُرٌر  14-13قوله تعاىل يف سورة الغاشية : 
 مَّْرُفوَعٌة  ﴿َوَأْكَواٌب مَّْوُضوَعة .  

اتفقت الفاصلتان )الكلمة األخرية يف كل مجلة( يف 
 موضوعة(.-الوزن والقافية )مرفوعة

عليه وسلام: "اللهم أعط كل وقول الرسول صلاى هللا 
 منفق خلفا، وكل ممسك تلفا"
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 تلفا(.-اتفقت الفاصلتان يف الوزن والقافية )خلفا
 وكلمة )منفق( متا ل )ممسك( يف الوزن العروضي.

 اجلناس (ب

ويقال له التجنيس، والتجانس، واجملانسة، وال يستحسن 
إال إ ا ساعد اللفظ املعىن ووازي مصنوعه مطبوعه مع مراعة 
النظري، ومتكن القرائن فينبغي أن ترسل املعاين على سجيتها 
لتكتسي من األلفاظ ما يزينها حىت ال يكون التكلف يف اجلناس 

 (325ص.، 1999 مع مراعاة االلتثام، )أمحد هامشي،

كلمة "جناس" احنراف عن كلمة "جنس"، من انحية 
معجمي، تعين "جناس" جزء من شيء، وكلمة "جناس" أعما من 

وع". يف قواعد علم البالًة، يُعربا "جناس" التشابه يف اللفظني "ن
امل تلفني يف املعىن، أو كلمة الذي تست دم يف مكان خمتلف 

 وهلا معىن خمتلف. 

 ص.، 1999قال علي اجلارم و مصطفى أمني يف كتابه )
 ( اجلناس هو أن يتفق اللفظان يف النطق و خيتلفا يف املعىن.265

وب اجلناس يف آية القرآن و احلديث وجدت ابلكثري أسل
 الشريف أو يف كالم العرب، منها: 

﴿يَيْوَم تَيُقوُم السَّاَعُة  55حنو قوله تعاىل يف سورة الروم: 
َر َساَعة  . فاملراد ابلساعة األوىل يوم  ًَييْ ُم اْلُمْجرُِّموَن َما لَبُِّثوا  يُيْقسِّ

 القيامة، و ابلساعة الثانية املدة من الزمان.
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 األخر كقول البسطي الذي نُقَِّلُه مارجوكو إدريس،ومثال 
 (8)ص. 

 فال عجب أن أهيم فهمتكتابك اي سيدي  #    فهمت

 ت

وجد يف هذا الشعر كلمتني الذي تتشاهبا يف النطق، 
وشكل احلرف، ونوع احلرف، مث يف ترتيب احلرف. لو هكذا،  

 الثاين: أفرح.فاملراد ابلكلمة األوىل : أفهم، وأما املراد ابلكلمة 

 النطق و خيتلفا ولذلك، جناس : هو أن يتفق اللفظان يف
وجد اللفظان يف النطق و يتفقان يف املعىن أيضا يف املعىن. إن ي
 فليس له اجلناس.

و هو نوعان: جناس اتم و جناس ًري اتم، )حممود   
 (.7ص. ، 1974 شي ون،

 أربعة : هو ما اتفق فيه اللفظان املتجانسان يفاجلناس التام (أ
أشياء: نوع احلروف و عددها و شكلها و ترتيبها مع 

 اختالف املعىن. 
 حنو قول الشاعر يف راثء صغري امسه حيىي  :

ُتُه حَيْىَي لَِّيْحىَي فَيَلْم َيُكْن  #  إِّىَل َردِّا هللاِّ فِّْيهِّ َسبِّْيلُ   َومَسَّييْ

ترى "حيىي" مكررا مع اختالف املعىن، واختالف كل  
ىن على هذا النحو مع اتفاقهما يف نوع كلمتني يف املع

 جناس اتيًّا.احلروف وشكلها وعددها وترتيبها يسمى 
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 وينقسم اجلناس التام إىل  ال ة أنواع، هي:

 اجلناس مما ل (1
هو ما كان فيه اللفظان املتجانسان من نوع واحد: 

، 2016أسامة البحريي، امسني أو فعلني أو حرفني. )
 (128ص. 

 يف االمسني:أمثلة جناس مما ل 
اَعُة ُيۡقِسُم ﴿ 55قوله تعاىل يف سورة الروم:  َوَيۡوَم َتُقوُم ٱلسَّ

ٖۚ َكَذَٰلَِك ََكنُواْ يُۡؤفَُكونَ   ﴾ٱلُۡمۡجرُِموَن َما ََلُِثواْ َغۡۡيَ َساَعة 

 : الساعة مبعىن القيامة اجلناس بني لفظي
: وساعة مبعىن املادة الزمنية 

 املعروفة 
 لنطق، خمتلفان يف املعىن.ومها امسان متفقان يف ا

وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "من تعلم صرف 
الكالم ليسحر به قلوب الناس، مل يقبل هللا منه صرفا 

 وال عدال"
اجلناس بني لفظي : صرف )الكالم( أي فصل الكالم 

 وحسنه وبليغه، وصرف مبعىن التوبة أو النافلة.
  املعىن.ومها امسان متفقان يف االنطق خمتلفان يف

 
 أمثلة اجلناس املما ل يف الفعلني.

 قول أيب حممد اخلازن : )من البحر البسيط(
 قوم مل أهنم اراتضوا ملا قرضوا 

 شعرواابلنقص ما  شعرواأو أهنم    
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ومها فعالن ماضيان متفقان يف النطق خمتلفان يف 
 املعىن.
 

 أمثلة اجلناس املما ل بني احلرفني.
من يعمل من أول النهار إىل  قول بعضهم: "من الناس

 آخره"
 : من )الناس( مبعىن بعض.  اجلناس بني لفظي

 : ومن )أول( مبعىن بداية.
 وقوهلم: "قد ينزل املطر شتاء وقد ينزل صيفاا".

 اجلناس بني لفظي : قد )أول( اليت تفيد التكثري.
 : وقد )الثانية( اليت تفيد التقليل. 

ومل يرد لشواهد اجلناس املما ل بني احلرفني شواهد 
مأ ورة من القرآن الكرمي أو احلديث النبوي، أو الشعر 

أسامة )القدمي و احلديث مما يدل على تكلفه وندرته، 
 (. 130، ص. 2016البحريي، 

 جناس مستويف (2
وهو ما كان فيه اللفظان املتجانسان خمتلفني يف النوع، 

ا واآلخر فعال، أو يكون أحدمها أبن يكون أحدمها امس
أسامة البحريي، حرفا و اآلخر امسا أو فعال. )

 (130، ص. 2016
كقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: "إنك لن تنفق 
نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال ُأجرت عليها، حىت ما 

 جتعل يف يف امرأتك"
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اجلناس بني لفظي : يف )األوىل( حرف جر يفيد 
 الظرفية.

 ويف )الثانية( مبعىن فم.:  
 ومها متفقان يف النطق، وخمتلفان يف املعىن والنوع.

 
 وقول أيب العالء املعرى يف الغزل: )حبر بسيط(

 أحياانلو زاران طيف  ات اخلال 
 أحياانوحنن يف ُحَفرِّ األجداث    

 )األجداث: القبور(.
اجلناس بني لفظي: أحياان )األوىل( ظرف زمان مبعىن 

األوقاف. وأحياان )الثانية( فعل ماض مبعىن يف بعض 
 ردان إىل احلياة.

 ومها متفقان يف النطق، خمتلفان يف املعىن والنوع.
 

 جناس مركب (3
كان أحد طرفيه لفظا مفردا، واآلخر مركبا، أو     هو

 كان الطرفان مركبني وهو ينقسم إىل أربعة أنواع:
 اجلناس املرفوا  -أ

كلمة اتمة وهو ماكان طرفه املركب مكوان من  
وجزء من كلمة أخرى كقول احلريري يف إحدى 

 مقاماته:
 واملكر مهما اسطعت الأتته 

 لتقتين السؤدد واملكُرمة    
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الطرف األول يف اجلناس )املكرمه( مكون من  
 كلمة املكر وامليم واهلاء من كلمة )مهما(

والطرف الثاين لفظ )املكرمه(، ومها متفقان يف 
عىن، وأحدمها لفظ مفرد، النطق خمتلفان يف امل

 واآلخر مركب.
وشواهد هذا النوع من اجلناس املركب )املرفو( 

أسامة يبدو عليها التسف و التكلف والتعقيد. )
 (132، ص. 2016البحريي، 

 
 املتشابه -ب

هو ما كان طرفه املركب مكوان من كلمتني اتمتني 
 تشبهان معا الطرف املفرد نطقا وخطا.

 كقول الشاعر: 
 الدهر بنابه #  ليت ما حلا بنابهعضنا 

الطرف األول يف اجلناس لفظ )بنابه( أي 
 بضرسه.

والطرف الثاين مكون من كلمة )بنا( جار و 
جمرور، و)به( جار وجمرور آخر، واملعىن: ليت 

 الذي نزل بنا نزل به.
 ومها متفقان نطقا وخطا، خمتلفان يف املعىن. 

 
 املفروق -ج
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أحد طرفيه مركب من هو كاجلناس املتشابه يف أن 
كلمتني اتمتني، تتفقان مع الطرف املفرد يف 

 النطق، ولكنهما خيتلفان يف الكتابة.
 امللفاق -د

وهو ما كان فيه طرفا اجلناس كالمها مركبني من  
 كلمتني اتمتني، يتفقان نطقا، وخيتلفان معىن.

: هو ما اختلف فيه اللفظان يف واحد من نوع غري اتم (ب
 شكلها و ترتيبها.احلروف  و عددها و 

 االختالف يف نوع احلرف (1
يشّتط أن ال يزيد االختالف بني اللفظني املتجانسني 

 على حرف واحد، وينقسم إىل  ال ة أقسام:
 اجلناس يرااع -أ 

هو ماكان احلرفان امل تلفان فيه متقاربني يف 
امل رج الصويت ويكون االختالف يف أول 
يه الكلمتني، كقول الرسول هللا صلى هللا عل

وسلم: "ما أضيف شيء أفضل من علم إىل 
 حلم"

اجلناس بني لفظي )علم( و )حلم(، واحلرفان 
امل تلفان مها: عني يف )علم( واحلاء يف 

 )حلم(، وخمرجهما من احللق.
 اجلناس الالحق -ب 

هو ما كان احلرفان امل تلفان فيه متباعدين يف 
امل رج الصويت ويكون االختالف يف أول 
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  1هللا تعاىل يف سورة اهلمزة: الكلمتني، كقول 
َُّمَزٍة ﴿ ِ ُهَمَزة  ل

﴾َوۡيٞل للُِكل

اجلناس بني لفظي )مهزة( و )ملزة(، واحلرفان 
امل تلفان مها: اهلاء يف )مهزة( والالم يف )ملزة(، 

 ومها متباعدان يف امل رج الصويت.
وقد يكون االختالف يف وسط الكلمتني،  

  8-7كقول هللا تعاىل يف سورة العادايت: 
َٰلَِك لََشِهيٞد  ﴿ َٰ َذ ِ ٱۡۡلَۡۡيِ  ٧ِإَونَُّهۥ لََعَ ِإَونَُّهۥ ِِلُبل

﴾٨لََشِديٌد  
اجلناس بني كلميت )شهيد( و )شديد(، 
واحلرفان امل تلفان مها: اهلاء يف )شهيد( 

باعدان يف امل رج والدال يف )شديد(، ومها مت
 الصويت.

وقد يكون االختالف يف آخر الكلمتني،  
ِإَوَذا ﴿  83كقول هللا تعاىل يف سورة النساء: 

ۡمرٞ َجآَءُهۡم 
َ
َِن  أ ۡمنِ ٱمل

َ
ْ بِهِۖۦَ َولَۡو  ۡۡل ذَاُعوا

َ
وِ ٱۡۡلَۡوِف أ

َ
أ

ِيَن  ۡمرِ ِمۡنُهۡم لََعلَِمُه ٱَّلَّ
َ
ْوِِل ٱۡۡل

ُ
َردُّوهُ إََِل ٱلرَُّسوِل ِإَوََلٰٓ أ

ِ َعلَۡيُكۡم  يَۡسَتۢنبُِطونَُهۥ ِمۡنُهۡمۗۡ َولَۡوََل فَۡضُل ٱَّللَّ
ۡيَطََٰن إَِلَّ قَلِيٗلا  َبۡعُتُم ٱلشَّ ﴾َورَۡۡحَُتُهۥ ََلتَّ

بني كلميت: )أمر( و )أمن(، واحلرفان  اجلناس
امل تلفان مها: الراء يف )أمر(، والنون يف 

 )أمن(، ومها متباعدان يف امل رج الصويت.
 اجلناس املصحف -ج 
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هو ما كان اختالف احلرفني يف الكلمتني فيه 
بسبب النقط فقط. كقول هللا تعاىل يف سورة 

 : 80-79الشعراء: 
ِي ُهَو ُيۡطعُِمِِن ﴿ ِإَوَذا َمرِۡضُت َفُهَو  ٧٩َويَۡسقِنِي  َوٱَّلَّ

﴾٨٠يَۡشفنِِي  
 اجلناس بني لفظي )يسقني( و )يشفني(.

واحلرفان امل تلفان يف النطق مها: السني يف 
)يسقني( والشني يف )يشفني( و أيضا القاف 

 يف )يسقني( والفاء يف )يشفني(.
 

 االختالف يف عدد احلرف (2
، فإن اجلناس إ ا اختلف الكلمتان يف عدد احلروف
أسامة البحريي، يسمى جناسا انقصا، وهو قسمان، )

 ( :137، ص. 2016
 القسم األول  -أ

إ ا كانت الزايدة يف إحدى الكلمتني حبرف 
واحد يكون يف أول الكلمة، كقول هللا تعاىل يف 

اِق  ﴿ 30-29سورة القيامة:  اُق بِٱلسَّ ِت ٱلسَّ َوٱۡۡلَفَّ
٢٩  ۡ ﴾٣٠َمَساُق  إََِلَٰ َربلَِك يَۡوَمئٍِذ ٱل

 اجلناس بني كلميت: االق، واملساق.
الكلمة الثانية )املساق( تزيد على الكلمة األوىل 

 )الساق( حبرف واحد يف أوهلا.
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وأحياان يكون احلرف الزائد يف آخر الكلمة،  
كقول الرسول صلى هللا عليه وسلم: "من آوى 

 ضالة فهو ضال".
 اجلناس بني كلمتني )ضالة( و )ضال(

الكلمة الثانية )ضالة( تزيد على الكلمة األوىل 
 )ضال( حبرف واحد يف آخرها.

 
 القسم الثاين : اجلناس املذيل -ب

وهو ما كانت الزايدة يف إحدى كلمتيه أبكثر من 
حرف يف آخرها كقول هللا تعاىل يف سورة طه: 

 أي حكاية عن موسى عليه السالم: 97
ن َتُقوَل ََل مَِسا ََۖۖ قَاَل فَٱۡذَهۡب فَإِنَّ لََك ِِف ٱِلَۡ ﴿

َ
َيوَٰ ِ أ

ِي  ۖۥَ َوٱنُظۡر إََِلٰٓ إَِلَِٰهَك ٱَّلَّ ا لَّن ُُتۡلََفُه ِإَونَّ لََك َموِۡعدا
َِقنَُّهۥ ُثمَّ ََّلَنِسَفنَُّهۥ ِِف ٱَۡلَملِ  َُحرل َۖ َّلَّ ا َظۡلَت َعلَۡيهِ ََعكِفا

 ﴾٩٧نَۡسًفا  
اجلناس بني لفظي: إىل، وإهلك، تزيد الكلمة 

ك( على الكلمة األوىل )إىل( حبرفني الثانية )إهل
 يف آخرها.

 
 االختالف يف ضبط/شكل احلرف (3

إ ا اختلف الكلمتان يف ضبط حرف أو حرفني 
 جناسا حممفا.ال أكثر مسي 
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 73-72كقول هللا تعاىل يف سورة الصافات: 
نِذرِيَن  ﴿ رَۡسۡلَنا فِيِهم مُّ

َ
َٰقِبَُة  ٧٢َولََقۡد أ فَٱنُظۡر َكۡيَف ََكَن َع

  ﴾٧٣نَذرِيَن  ٱلۡمُ 
اجلناس بني كلميت )املنذِّرين( و )املنَذرين(، ومها 

 حرف واحد وهو الذال.ضبط خمتلفان يف 
وقول الرسول صلاى هللا عليه وسلام: "الدَّين شني 

 للداِّين"
اختلفت الكلمتان "الدَّين" و "الداِّين" يف شكل 

 . الدالحرف واحد وهو 
 

 االختالف يف ترتيب احلرف (4
إ ا اختلفت الكلمتان يف ترتيب احلروف مسي 

 وهو نوعان:جناس القلب، اجلناس 
 قلب الكل -أ

إ ا كانت كلمتا اجلناس حروفها كلها مقلوبة، 
أي أن حروف الكلمة األوىل عكس حروف 

 الكلمة الثانية:
 كقول العباس بن األحنف: )حبر وافر(

 
 فت  حسامك فيه لألحباب

 حتفاء ورحمك فيه لألعد             
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حروف كلمة )فت ( عكس حروف كلمة 
 )حتف(، وبينهما جناس القلب.

 قلب البعض -ب
هييو مييا اختلييف فيييه الكلمتييان يف ترتيييب بعييض 

أسييييييييييامة البحيييييييييييريي، احلييييييييييروف دون بعييييييييييض. )
 (142، ص. 2016

كقول هللا تعاىل حكاية عن هارون عليه 
ُخۡذ ﴿  94السالم يف سورة طه: 

ۡ
قَاَل يَۡبنَُؤمَّ ََل تَأ

ن َتُقوَل فَرَّقَۡت 
َ
ۖٓ إِّنلِ َخِشيُت أ ِسٓ

ۡ
بِلِۡحَيِِت َوََل بَِرأ

ٰٓءِيَل َولَۡم تَۡرقُۡب قَۡوِِل   ﴾٩٤َبنۡيَ بَِِنٓ إِۡسَر
كلمة )بني( و كلمة )بىن( خمتلفتان يف ترتيب 

 بعض احلروف ال يف كل احلروف.
 

وقول الرسول هللا صلاى هللا عليه وسلام، "اللهم 
 آمن روعاتنا".اسّت عوراتنا و 

بني كلميت )عوراتنا( و )روعاتنا( اختالف يف 
 ترتيب بعض احلروف.

 
 يلحق ابجلناس  

، ص. 2016أسييامة البحييريي، يلحييق ابجلنيياس شيئان)
143:) 

 أحدمها: االشتقاق
هو أن جيمع اللفظني، أي أن اللفظني يشّتكان يف 

 جذر أو أصل لغوي واحد.
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قِۡم وَۡجَهَك ﴿ 43كقول هللا تعاىل يف سورة الروم: 
َ
فَأ

َِۖ يَۡوَمئِذ   ِِتَ يَۡومٞ َلَّ َمَردَّ ََلُۥ ِمَن ٱَّللَّ
ۡ
ن يَأ

َ
ِيِن ٱلَۡقيلِِم ِمن َقۡبِل أ لِلل

ُعوَن   دَّ ﴾٤٣يَصَّ
كلمتا )أقم( و )القيم( بينهما جناس اشتقاق، ألن 

 أصلهما اللغوي واحد وهو )قوم(.
 وقول رسول هللا : "الظلم ظلمات يوم القيامة"

كلمةا )الظلم( و )الظلمات( بينهما جناس 
 اشتقاق، ألن أصلهما اللغوي واحد وهو )الظلم(.

 
 اثنيهما: شبه االشتقاق

أي أن الكلمتني متشاهبتان يف كثري من احلروف، 
أسامة البحريي، ولكنهما خيتلفان يف األصل اللغوي، )

(  كقول هللا تعاىل حكاية عن 143، ص. 2016
َقاَل إِّنلِ ﴿ 168سورة الشعراء:  لوط عليه السالم يف
َِن ٱۡلَقالنَِي   ﴾١٦٨لَِعَملُِكم مل

كلمة )قال( أصلها قول من القول، وكلمة 
)القالني( أصلها )قلى( أي كره، فهما متشاهبان يف 
بعض احلروف، خمتلفان يف األصل اللغوي، وقوله 

َٰ فُُرِۢش َبطَ ٔ ُِٔمتَِّك ﴿ 54تعاىل يف سورة الرمحن:  آئُِنَها يَن لََعَ
ٖۚ وََجَِن ٱۡۡلَنَّتنَۡيِ َدان    ق  ﴾٥٤ِمۡن إِۡستَۡۡبَ

)جين( من اجلين وهو القطف، واجلنة أصلها 
اللغوي جنَّ أي سّت. فهما متشاهبان يف أكثر 

 احلروف، خمتلفان يف أصلهما اللغوي.
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وقول رسول هللا صلاى هللا عليه وسلام : "ما من 
القيامة وملك  حاكم )ظامل( بني الناس إال حشر يوم
 آخذ بقفاه حىت يقف به على جهنم ".

كلمة )قفا( أصلها قفو أي تبع وجاء خلفه، 
وكلمة )يقف( أصلها وقف، فهما متشاهبان يف أكثر 

 احلروف، خمتلفان يف األصل اللغوي.
وقد أشار بعض البالًيني إىل صورتني من صور 
اجلناس مها: اجلناس املعنوي وجناس اإلشارة، ومها 

ان ابجلناس من دائرة التحسني اللفظية ألنه ال خيرج
يذكر فيهما طرفا اجلناس صرحيني، بل يذكر أحدمها، 
ويشار إىل اآلخر بلفظ يدل عليه من صفة، أو 

أسامة البحريي، عكس، أو تصحيف، أو مرادف، )
 (144، ص. 2016

 التصحيف (ج
التصحيف: هو التشابه يف اخلط بني كلمتني فأكثر، حبيث لو 

ًريت نقط كلمة، كانت عني الثانية. حنو: الت لى مث  أزيل أو
 (.330، ص. 1999أمحد هامشي، التحلى مث التجلى، )

 االزرواج (د

 االزدواج: هو جتانس اللفظني اجملاورين. 

، ص. 1999أمحد هامشي، حنو: من جدا وجد،  من جلا وجل، )
330) 
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 املوازنة (ه

أمحد التقفية، )املوازنة: هي تساوى الفاصلتني يف الوزن دون 
 (.331، ص. 1999هامشي، 

و كذاك عند عبد الرمحن بن حممد األخضري أهنا التسوية لفاصل 
يف الوزن ال يف التقفية، )عبد الرمحن األخضري، د.ت. 

  (.113ص.

﴿َومَنَارُِّق  16-15حنو قوله تعاىل يف سورة الغاشية :            
ُثو َة .  ُّ َمبيْ فإن مصفوفة و مبثو ة متفقتان يف َمْصُفوَفٌة  ﴿َوَزرَايبِّ

 الوزن دون التقفية.

 التصيح (و

أمحد الّتصي : هو توازن األلفاظ مع توافق األعجاز أو تقارهبا، )
 (.332، ص. 1999هامشي، 

﴿إِّنَّ اأْلَبْيرَاَر  14-13مثال التوافق قوله تعاىل يف سورة اإلنفطار: 
ي م . و مثال التقارب قوله َلفِّي نَعِّيم   ﴿و إِّنَّ اْلُفجَّاَر َلفِّي َجحِّ

َنامُهَا اْلكَِّتاَب  118-117سبحانه يف سورة الصافات:  ﴿َوآتَيييْ
رَاَط اْلُمْسَتقِّيم .  اْلُمْسَتبِّنَي  ﴿َوَهَديْيَنامُهَا الصاِّ

بناء على هذا التقسيم، اختار الباحث على نظرية السجع واجلناس فقط ويستت دمهما 
 جع واجلناس يف كتاب هداية الصبيان.يف هذا البحث لنيل نتائج عن أنواع الس
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 الثالث الباب

 عمض البياانت ولحليلها

، سيبحث الباحث أنواع السجع و اجلناس و مناقشها يف نظم البابيف هذا 
حتليل أنواع السجع هداية الصبيان، أوال يبحث الباحث عن عرض البياانت و مث 

 واجلناس فيه.

 وهي كما يلي:

 الكلمات اليت تترمن على السجع -أ 
 أربعني أبيات فهنا كما يلي: الكلمات اليت تتضمن على السجعأما 
 
ْصطََفى   #      َربُّنييَااحْلَْمدا هلل َوَصلَّى  -1

ُ
َّ امل  َحبِّيِّبِّنيَاَعَلى النَِّبِّ

 ُحراِّرااَوَهاَك ىفِّ التَّْجوِّيدِّ َنْظماا    #      قيييييَرَاَوآلِّهِّ َوَصْحبِّهِّ َوَمْن  -2
َدايََة  -3 ُتُه ) هِّ َيانِّ مَسَّييْ بيْ ًَايََة   (    الصاِّ  الراِّضيييَْوانِّ #     أَْرُجو إِّهلِّى 
 تُيبَييَّيييينعِّْنَد اهلَِّجاءِّ ََخَْسٌة    #    َتْسُكيينُ َأْحَكاُم تَيْنوِّْين  َونُيْون   -4
ْخَفا      َأونَّةِّ إِّْظَهاٌر اِّْدًاٌم َمَع اْلغُ  -5  َرَوْوا#      بَِّغرْيَِّها َواْلَقْلُب َواالِّ
ْر َلَدى مَهْز  َوَهاء   -6  اخْلَياءِّ َواْلَعنْيِّ مُثَّ اْلَغنْيِّ مُثَّ    #     حياء  َفَأْظهِّ
ًِّْم بِّغُنَّة  بِّيَيْنُمْو الَ  -7  فَاْنبَِّذاُ #     َكاَن بِّكِّْلَمة  َكُدنْيَيا      إَِّ اَوأَْد
ًِّمْ  -8 ًُنييَّة  ىفِّ اَلم   َواْد ْيماا     َورَا  بِّالَ    َُكرِّاَ #      َواْلَقْلُب عِّْنَداْلَباءِّ مِّ
 فاْعييييرِّفِّ #    مُجَْلتُيَها ََخَْسُة َعْشر      ْاأَلْحييُرفِّ َوَأْخفِّنَيَّ عِّْنَد ابقِّى  -9

ًٌنٌَّة َقْد َأْوَجُبوَها  -11  ُشدََّدا#    ىف اْلمِّيم  َوالنُّون  إَِّ ا ما     أَبَييييييداا َو
يُم إِّْن َتْسُكن َلَدى اْلبا -11 ْم ابهلل تَيْلَق    خُتَْتفى َواْلمِّ  الشََّرفيَيا#    حَنُْو اْعتاصِّ
ًِّْم َمَع اْلغُنَّةِّ عِّْنَد  -12 ْثلَِّهييييياَواْد ْر َلَدى ابقِّى احلُُروفِّ     #     مِّ  ُكلََّهيياَوَأْظهِّ
ْخفييَاءِّ #   َواْلَواوِّ َواْحَذْر َداعَِّى    اْلَفيياءِّ َواْحرِّْص َعَلى اإلَظَهارِّ عِّْنَد  -13  اإْلِّ
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ْثلِّهِّ َكَقْولِّهِّ إِّْ      اَْوَجبييييَاإِّْدًاُم ُكلَّ َساكِّن  َقْد  -14  َ َهبَيييييييا#    ىفِّ مِّ
َوى َواو  َوقِّ  -15  جُيْتَيلَيييييى#     َضمًّا َواَيء  بَيْعَد َكْسر       تَيييالَ ْس َعَلى هَذا سِّ
ُوا     َأْظَهُروامِّْن حَنْوِّ ىفِّ يَيْوم  لِّياَء   -16  َوصاَبُِّروا#     َواْلَواوِّ مِّْن حَنْو  اْصربِّ
َبْت     أَ ْيبَيُتواَوالتَّاُء ىفِّ َدال  َوطَاء   -17 ييْ ًَاَمَها حَنُْو ُأجِّ  َدْعييييييَوةُ #     إِّْد
ًَُمييييييواَوآَمَنْت طَائَِّفٌة  -18  ظََلُموا#    الذَّاَل ىفِّ الظَّاءِّ بَِّنْحو  اْ       َوأَْد
 الييرَّاءِّ #     َواَلَم َهْل َوَبْل َوقُييييْل ىفِّ      اْمتِّيرَاءِّ َوالدَّاَل ىف التَّاءِّ بِّالَ  -19
ْثُل َلقَ  -21 تاَِّفاق        اْحُكيم  ْد اَتَب َوقُييْل َرباِّ مِّ  فَاْعلَيييييمِّ #      َواْلُكلُّ َجاَء ابِّ
 ُتوَجييداَ #    أْربَيَعة  مِّْن بَيْعدِّ َعْشر      لَيييييَدىَوَأْظهَِّرنَّ أَلَم تَيْعرِّيف   -21
َواَها مِّْن ُحُروف       َعقِّيَمييييييهْ ىفِّ أَْبغِّ َحجََّك َوَخْف  -22 ًَِّميييهْ  #     َوىفِّ سِّ  أَْد
َرهْنا  -23 َوى اَلم  َورَاء      #     ُمْطَلَقيييياَواَلَم فِّْعل  َأْظهِّ  َكاْلتَيَقييىفِّْيَما سِّ
َْرفِّ احلَْلقِّ َكاْصَفْ       َوقُيْلنييياَواْلَتمُِّسوا َوُقْل نَيَعْم  -24  َعنَّا#     َواْظهِّْر حلِّ
ْثلِّهِّ  -25 ًََماما ملَْ َيُكْن َمْع مِّ ْثلِّهِّ َحْتماا َكَما #     ىف     َوْلُيْد َمييييا مِّ  تَيَقدَّ
يمِّ َسْبٌع  -26  ُتْشَهرُ ىفِّ ُخصَّ َضْغط  قِّْظ بُِّعْلو     #     حُتَْصرُ َوَأْحُرُف التيَّْف ِّ
 تَيْرُشدِّ بَينْيَ َلَدى َوْقف  َوَسْكن     #     َجيييد  قَيْلَقَلُة جَيَْمُعَها ُقْطُب  -27
 ْاألَليِّفُ اْلَواُو مثَّ اْلياُء مُثَّ    #     ُتوَصييييييفُ َوَأْحُرُف اْلَمد  َ اَلٌث  -28
 ُمْلتَيَزمْ #     َوَسْكُن اَيء  بَيْعَد َكْسر       َضيمْ َوَشْرطَُها إِّْسكاُن َواو  بَيْعَد  -29
َها لُِّكلا     َوقَيَعيييياَوأَلِّف  مِّْن بَيْعدِّ فَيْت    -31 ييْ  مَجَعييَا#     َوَلْفُظ نُوحِّ
َدُّ طَبِّْيعِّيٌّ     السُُّكونْ فَإِّْن فَيَقْدَت بَيْعَد َحْرفِّهِّ  -31

 َيُكونْ #    َواهْلَْمَز فَامل
ٌل       َكلَِّمتِّييييهْ َوإِّْن َتاَلُه ْاهلَْمُز ىفِّ   -32 ٌب ُمتَّصِّ  َكَجاَءتِّيييييهْ #    فَيَواجِّ
ٌل َكالَ      اتََّصيييييالَ َوإِّْن َتاَلُه َوأبُِّْخَرى  -33  إِّلييييَى#      َفَجائٌِّز ُمنيَْفصِّ
َداا بَيْعَدُه َوإِّْن َيُكْن م -34  َكحيييييييَادَّا#   فاَلزٌِّم ُمَطوٌَّل      ُمَشيييدَّ
 ُمَثقيييييَّالَ خُمَفَّفاا َيُكوُن َأْو    #      أَتَصَّيييييييالَ َكَذاَك ُكلُّ َساكِّن   -35
ُهَما أَيْتِّى فَيَواتَِّ   -36 نيْ  ظَيَهرْ #     َوىفِّ مَثَان  مِّْن ُحُروفَِّها     السَُّورْ َومِّ
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َواَها َفطَبِّْيعِّىٌّ الَ  َفَحْصرَُهاْل نَيَقْص ىفِّ َكْم َعسَ  -37  أَلِّفْ ُعيير ْف   #    َوَما سِّ
 َكَنْسَتعِّييييينيُ َوقيْفاا فَيَعارٌِّض     #       السُُّكيييونُ َوإِّْن َيُكْن َقْد َعَرَض  -38
َْمدِّ هللاِّ  -39  اليييصََّفات#    َعَلى النَِّبَّ طَياِّبِّ     َوالصَّيييياَلةِّ َواْختِّْم حبِّ
يييياَلمِّ َواآللِّ َوالصَّْحبِّ َمَع  -41  ابلتََّمامِّ #    أَبْيَياتُيَها أَْربَيُعوَن      السَّ

 
 أنواع السجع يف ينظوية كتاب هداية الصبيان -ب 

يف احلرف األخري، )أمحد قالش،  توافق الفاصلتانالسجع: هو 
وهو  ال ة أقسام: السجع املرصاع، السجع املتوازي، السجع  (.117.ص.1995
 املطرف.

األول : السجع املرصع، هو ما تكون فيه كلمات إحدى القرينتني أو أكثرها 
أسامة متا ل كلمات القرينة األخرى يف الوزن العروضي )ال يف الصرف( والقافية، )

 (. وهذا النوع اليوجد يف هذا الكتاب.151، ص. 2016البحريي، 

الفقراتن يف الوزن و التقفية الثاين: السجع املتوازي، و هو ما اتفقت فيه 
( وهذا النوع يوجد يف أربع أبيات، وهم  152، ص. 2016أسامة البحريي، )

 كما يلي:

َدايَةَ  -1 ُتُه ) هِّ َيانِّ ( مَسَّييْ بيْ ًَايَةَ    الصاِّ  الراِّضيييَْوانِّ  #   أَْرُجو إِّهلاى 

التفاق يف الفاصلتني ومها السجع املتوازي، يدخل هذا البيت على 
َيانِ  ب ْ ويتفقان يف الوزن والتقفية وهو النون. يف الفاصلة المِّض   َْواِن و  الصِّ
َياِن األوىل:  ب ْ وكان الفاصلتان متساواي المِّض   َْواِن. الفاصلة الثاين:  ويفالصِّ

 ِفْعاَلِن.يف الوزن وهو وزن 

يمِّ َسْبٌع  -2  ُتْشَهرُ  ْظ بُِّعْلو  #      ىفِّ ُخصَّ َضْغط  قِّ     حُتَْصرُ َوَأْحُرُف التيَّْف ِّ
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لُحَْصُم التفاق يف الفاصلتني ومها السجع املتوازي، يدخل هذا البيت على 
لُحَْصُم ويتفقان يف الوزن والتقفية وهو النون. يف الفاصلة األوىل: ُتْشَهُم و 
وكان الفاصلتان متساواي يف الوزن وهو وزن ُتْشَهُم. الفاصلة الثاين:  ويف

 يُ ْفَعُل.
 

َها لُِّكلا مَجَعييَا َوأَلِّف   -3 ييْ  مِّْن بَيْعدِّ فَيْت   َوقَيَعييييا    #     َوَلْفُظ نُوحِّ

حبرفني متجانسني ومها حرف مَجَع  َا  و َوقَ َع    ا الفاصلتان ) اتناختتمت ها
توافقا يف الوزن،  هيألن فاصلتابلسجع املتوازي "عني و ألف" فتسمى 

ما فاصلتيهفاألوىل كان وزهنا فَيَعل، والثاين كان وزهنا فَيَعل أيضا، وللتافاق 
 يف حرف األخري.

 
يييياَلمِّ   #    أَبْيَياتُيَها أَْربَيُعوَن ابلتََّمامِّ  -4  َواآللِّ َوالصَّْحبِّ َمَع السَّ

و السَّ    اَلِم  ه )ألنا فاصلتيالسجع املتوزي، يدخل هذا البيت على 
و اتفقتا يف الوزن  اتفقتا يف احلرف األخري،  يعين حرف "ميم"،التََّماِم  

.  أيضا. يعين كالمها على وزن فعالا

 

الثالث: السجع املطرف، و هو ما اتفقت فيه الفاصلتان يف احلرف األخري فقط 
(. وهذا النوع يوجد 154، ص. 2016أسامة البحريي، دون الوزن العروضي، )

 ون أبيات. وهم كما يلي:يف ستة و  ال 

 
َّ املصطفى    َربُّنييَاَوَصلَّى  احْلَْمُد هلل -1  َحبِّيِّبِّنيَا #   َعَلى النَِّبِّ
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اتفقتا يف َحِبْيِبَنا و اَب َُّنا ألنا السجع املطّمف، يدخل هذا البيت على 
ويف ابّنا، احلرف األخري،  يعين حرف "نون و ألف" يف الفاصلة األوىل: 

ولكن اختلفتا يف الوزن. فاألوىل كان وزهنا "فعال" حبيبنا. الفاصلة الثاين: 
 والثاين كان وزهنا "فعيل".

 
 ُحراِّرَا#   َوَهاَك ىفِّ التَّْجوِّيدِّ َنْظماا     قيييييَرَاَوآله َوَصْحبِّهِّ َوَمْن  -2

يف الوزن،  فاصلتيهاختلفت  ألنا السجع املطّمف، هذا البيت من  
فاألوىل كان وزهنا "فَيَعَل"، والثاين كان وزهنا "فُيعاِّال"، ولكن اتفقتا يف 

 التقفية أي حرف األخري يعين حرف الراء.

 تُيبَييَّيييينَجاءِّ ََخَْسٌة #   عِّْنَد اهلِّ    َتْسُكيينُ َأْحَكاُم تَيْنوِّْين  َونُيْون   -3

ه يف الوزن يعين ياختلفت فاصلت ألنا السجع املطّمف، هذا البيت من 
، واتفقتا يف التقفية، يعين  يُ َفعِّلُ و  يَ ْفُعلُ أي من وزن  تُ بَ يَّ    نو  َتْسُك  نُ 

 النون.كالمها متأخر حبرف 

 َرَوْواْخَفا بَِّغرْيَِّها َواْلَقْلُب َواإلِّ   #    أَوإِّْظَهاٌر اِّْدًاٌم َمَع اْلغُنَّةِّ  -4

َاَوْوا و  َأويعين لفظ  ألن فاصلتيهالسجع املطّمف، كان هذا البيت من 
ويف فصيلة َأو أي حرف "و" يف فصيلة األوىل:  اتفقتا يف احلرف األخري،

ولكن اختلفتا يف الوزن. فاألوىل ليس هلا وزن، والثاين كان َاَوْوا الثاين: 
 وزهنا فَيَعُلْوا.
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ْر َلَدى مَهْز  َوَهاء   -5  اخْلَياءِّ #     َواْلَعنْيِّ مُثَّ اْلَغنْيِّ مُثَّ     حياء  َفَأْظهِّ

يف الوزن  فاصلتيه، الختالف السجع  املطّمفيدخل هذا البيت على 
فاألوىل ليس هلا وزن، والثاين ليس هلا وزن أيضا. اخْلَ اِء ، و ح اٍء يعين 

 ولكن اتفقتا يف حرف األخري يعين كالمها متأخر حبرف األلف و اهلامزة.

 

ًِّْم بِّغُنَّة  بِّيَيْنُمْو الَ َوا -6  فَاْنبَِّذا#     َكاَن بِّكِّْلَمة  َكُدنْيَيا      إَِّ اْد

اتفقتا يف فَاْنِبَذا  و  ِإَذا) فاصلتيه ألنالسجع املطمف، هذا البيت من 
 فَاْنِبَذافصيلة الثاين:  يف و ِإَذااحلرف األخري، " ا" يف فصيلة األوىل: 

 ولكن اختلفتا يف الوزن. فاألوىل ليس هلا وزن، والثاين كان وزهنا اْفعِّْل.

 

ًُنييَّة  ىفِّ اَلم   -7 ًِّْم بِّالَ  ْيماا       َورَاَواْد   َُكرِّاَ #      َواْلَقْلُب عِّْنَداْلَباءِّ مِّ

حبرف واحد وهو حرف "راء و ذُِكَما  و  َواَااختتمت هذا البيت )
خيتلفان يف الوزن، فاألوىل  ألن فاصلتيهابلسجع املطمف األلف" فتسمى 

 و يتفقان يف حرف األخري.  فُِعاَل ليس هلا وزن، والثاين كان وزهنا 

 

 فاْعييييرِّفِّ #    مُجَْلتُيَها ََخَْسُة َعْشر      ْاأَلْحييُرفِّ َوَأْخفِّنَيَّ عِّْنَد ابقِّى  -8

األخري يعين يف حرف  للتفاق فاصلتيهالسجع املطمف، هذا البيت من 
كان ْاأَلْح  ُمِف حرف "راء و فاء"، ولكن اختلفتا يف الوزن، فاألوىل يعين 

، والثان يعين   كان وزهنا اْفعِّْل. اْع    ِمِف وزهنا فَيْعالا
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ًُنٌَّة َقْد َأْوَجُبوَها  -9  َداُشدِّا إَِّ ا ما  َوالنُّونِّ  #    يف اْلمِّيمِّ     أَبَييييييداا َو

يف الوزن  فاصلتيه، الختالف السجع  املطّمفيدخل هذا البيت على 
َرا، و أبًدا يعين  فاألوىل ليس هلاا وزن، والثاين كان وزهنا فُيعاَِّل. ولكن ُشدِّ

 اتفقتا يف حرف األخري يعين كالمها متأخر حبرف الدال و األلف.

 

يُم إِّْن َتْسُكن َلَدى اْلبا  -11 ْم ابللها تَيلْ   خُتَْتفىَواْلمِّ  الشََّرفيَياَق #    حَنُْو اْعتاصِّ

اتفقتا يف احلرف الشََّمف َ ا و  ُُتَْتفىألن السجع املطمف، هذا البيت من 
الشََّمف َ ا و فصيلة الثاين: ُُتَْتفى " يف فصيلة األوىل: األخري، "فاء و ألف

ا يف الوزن. فاألوىل كان وزهنا يُيْفَعُل والثاين كان وزهنا فَيَعٌل. تولكن اختلف
 ختتفى "يُيْفَعُل" والوزن الشرفا "فَيَعٌل".حبيث أن الوزن 

 

ًِّْم َمَع اْلغُنَّةِّ عِّْنَد  -11 ْثلهاَواْد ْر َلَدى ابقِّى احلُُروفِّ     مِّ  ُكلها#   َواْظهِّ
 هاءحبرفني متجانسني ومها حرف "ُكلها  و  ِيْثلهااختتمت هذا البيت )

ختتلفان يف الوزن،  ألن فاصلتيهابلسجع املطمف ى و األلف" فتسما 
يف  فاصلتيهفاألوىل ليس هلا وزن، والثاين ليس هلا وزن أيضا و للتفاق 

 حرف األخري. 

 

ْخفييَاءِّ #   َواْلَواوِّ َواْحَذْر َداعَِّى   اْلَفيياءِّ َواْحرِّْص َعَلى اإلَظَهارِّ عِّْنَد  -12  اإْلِّ
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َحِبْيِبَنا  و اَب َُّنا ) ألن فاصلتيهالسجع املطّمف، يدخل هذا البيت على 
ولكن اختلفتا يف  اتفقتا يف احلرف األخري،  يعين حرف "نون و ألف"،

 الوزن. فاألوىل كان وزهنا "فعال" والثاين كان وزهنا "فعيل".
 

ْثلها َكَقْوهلا إِّْ      اَْوَجبييييَاإِّْدًاُم ُكلَّ َساكِّن  َقْد  -13  َ َهبَيييييييا#    ىفِّ مِّ

اتفقتا يف َذَهبَ       ا و  َاْوَجب    َاألن طمف، السجع املهذا البيت حتتوي على 
ويف فصيلة َاْوَجب    َا " يف فصيلة األوىل: ابء و األلفاحلرف األخري، "

ا يف الوزن. فاألوىل كان وزهنا أَفيَْعَل والثاين  تولكن اختلفَذَهبَ       ا الثاين: 
  هبا "فَيَعَل".كان وزهنا فَيَعَل. حبيث أن الوزن أوجبا "أَفيَْعَل" والوزن 

 
َوى َواو   -14  جُيْتَيلَيييييى#     َضمًّا َواَيء  بَيْعَد َكْسر       تَيييالَ َوقِّْس َعَلى هَذا سِّ

 المحبرفني متجانسني ومها حرف "ُُيْتَ لَ     ى  و  تَ   الَ اختتمت هذا البيت )
ختتلفان يف الوزن،  ألن فاصلتيهابلسجع املطمف و ألف" فتسمى 
يف  فاصلتيها فَيَعَل، والثاين كان وزهنا يُيْفَعُل وللتافاق فاألوىل كان وزهن
 حرف األخري. 

 
ُوا     َأْظَهُروامِّْن حَنْوِّ ىفِّ يَيْوم  لِّياَء   -15  َوصاَبُِّروا#     َواْلَواوِّ مِّْن حَنْو  اْصربِّ

صاَِبُموا   و َأْظَهُموا) فاصلتيه ألنالسجع املطمف، هذا البيت من 
 يف و ْظَهُموا"الراء و الواو" يف فصيلة األوىل: أاتفقتا يف احلرف األخري، 

ولكن اختلفتا يف الوزن. فاألوىل كان وزهنا أَفيَْعَل،  َوصاَِبُموافصيلة الثاين: 
 والثاين كان وزهنا فاعِّْل.
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َبْت     أَ ْيبَيُتواَوالتَّاُء ىفِّ َدال  َوطَاء   -16 ييْ ًَاَمَها حَنُْو ُأجِّ  َدْعييييييَوةُ #     إِّْد

 وأَثْ بَ ُتوا ) ألن فاصلتيهالسجع املطّمف، يدخل هذا البيت على 
ولكن اختلفتا يف  اتفقتا يف احلرف األخري،  يعين حرف "اتء"، (َرْع      َوةُ 

."  الوزن. فاألوىل كان وزهنا "أَفيَْعَل" والثاين كان وزهنا "فَيْعالا
 

ًَُمييييييواَوآَمَنْت طَائَِّفٌة  -17  ظََلُموااْ   ىفِّ الظَّاءِّ بَِّنْحوِّ ذَّاَل #    ال     َوأَْد

حبرفني متجانسني ومها ظََلُموا  و  َوَأْرَغُم      واالفاصلتان ) اتناختتمت ها
ختتلفان يف  ألن فاصلتيهابلسجع املطمف و واو" فتسمى  ميمحرف "

 فاصلتيهالوزن، فاألوىل كان وزهنا أفيَْعَل، والثاين كان وزهنا فَيَعَل وللتافاق 
 يف حرف األخري.

 
 الييرَّاءِّ #    َواَلَم َهْل َوَبْل َوقُييييْل ىفِّ     اْمتِّيرَاءِّ َوالدَّاَل ىف التَّاءِّ بِّالَ  -18

اتفقتا ال  مَّاِء   و اْيتِ َماءِ ) فاصلتيه ألنالسجع املطمف، هذا البيت من 
فصيلة  يف و اْيتِ َماءِ يف احلرف األخري، "الراء و األلف" يف فصيلة األوىل: 

، والثاين  ال  مَّاءِ الثاين:  ولكن اختلفتا يف الوزن. فاألوىل كان وزهنا اْفتَِّعاالا
 ليس هلا وزن.

 
ْثُل َلَقْد اَتَب َوقُييْل َرباِّ  -19 تاَِّفاق     اْحُكيم  مِّ  فَاْعلَيييييمِّ #    َواْلُكلُّ َجاَء ابِّ

و اْحُك ٍم ) ألن فاصلتيهالسجع املطّمف، يدخل هذا البيت على 
ولكن اختلفتا يف  اتفقتا يف احلرف األخري،  يعين حرف "ميم"،فَاْعلَ     ِم  

 الوزن. فاألوىل كان وزهنا "فعال" والثاين كان وزهنا "فعيل".
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 ُتوَجييدا#    أْربَيَعة  مِّْن بَيْعدِّ َعْشر      لَيييييَدىَوَأْظهَِّرنَّ أَلَم تَيْعرِّيف   -21

حبرفني متجانسني ومها ُتوَج  دا  و لَ     َدى  الفاصلتان ) اتناختتمت ها
ختتلفان يف  ألن فاصلتيهابلسجع املطمف و ألف" فتسمى  دالحرف "

الوزن، فاألوىل ليس هلا وزن ألنه ظرف مكان جامد مبعىن عند، والثاين  
 يف حرف األخري. فاصلتيهكان وزهنا يُيْفعُِّل وللتافاق 

 
َواَها مِّْن ُحُروف     َعقِّيَمييييييهْ ىفِّ أَْبغِّ َحجََّك َوَخْف  -21 ًَِّميييهْ #   َوىفِّ سِّ  أَْد

َأْرِغَم   ْه   وَعِقيَم      ْه ) فاصلتيه ألنالسجع املطمف، هذا البيت من 
 يف و َعِقيَم      هْ اتفقتا يف احلرف األخري، "ميم و هاء" يف فصيلة األوىل: 

، َفعِّْيلٌ ولكن اختلفتا يف الوزن. فاألوىل كان وزهنا  َأْرِغَم   هْ فصيلة الثاين: 
 اْفعِّْل.والثاين كان وزهنا 

َرهْنا  -22 َوى اَلم  َورَاء      ُمْطَلَقيييياَواَلَم فِّْعل  َأْظهِّ  َكاْلتَيَقييى#    فِّْيَما سِّ

و ُيْطَلَق    ا ) ألن فاصلتيهالسجع املطّمف، يدخل هذا البيت على 
ولكن  احلرف األخري،  يعين حرف "قاف و األلف"،اتفقتا يف َكاْلتَ َق  ى  

تَيَعَل".  اختلفتا يف الوزن. فاألوىل كان وزهنا "ُمْفَعٌل" والثاين كان وزهناا "افيْ
 

َْرفِّ احلَْلقِّ َكاْصَفْ     َوقُيْلنييياَواْلَتمُِّسوا َوُقْل نَيَعْم  -23  َعنَّا#   َواْظهِّْر حلِّ

حبرفني متجانسني ومها حرف َعنَّا  و َوقُ ْلن   ا  الفاصلتان ) اتناختتمت ها
ختتلفان يف الوزن،  ألن فاصلتيهابلسجع املطمف "نون و ألف" فتسمى 
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فاألوىل كان وزهنا فَيَعْلنا يف تصريف اللغوي على وقيع متكلم مع الغري، 
 ما يف حرف األخري.فاصلتيهوالثاين ليست هلا وزن، وللتافاق 

 
ْثلها  -24 ْثلها َحْتماا َكَما    ًََماَوْلُيدْ ما ملَْ َيُكْن َمْع مِّ َمييييا#   ىف مِّ  تَيَقدَّ

َي    ا   وَوْلُيْدَغَما ) فاصلتيه ألنالسجع املطمف، هذا البيت من  تَ َقدَّ
 يف و َوْلُيْدَغَمااتفقتا يف احلرف األخري، "ميم و ألف" يف فصيلة األوىل: 

َي    افصيلة الثاين:  ، يُيْفَعلُ ولكن اختلفتا يف الوزن. فاألوىل كان وزهنا  تَ َقدَّ
 تَيَفعَّل.والثاين كان وزهنا 

 
 تَيْرُشدِّ #     بَينْيَ َلَدى َوْقف  َوَسْكن       َجيييد  قَيْلَقَلُة جَيَْمُعَها ُقْطُب  -25

تَ ْمُشِد  و َج   ٍد  ) ألن فاصلتيهالسجع املطّمف، يدخل هذا البيت على 
ولكن اختلفتا يف الوزن.  األخري،  يعين حرف "دال"،اتفقتا يف احلرف 

 فاألوىل ليس هلا وزن والثاين كان وزهنا "يَيْفُعُل".
 

 ْاألَليِّفُ #     اْلَواُو مثَّ اْلياءُ مُثَّ     ُتوَصييييييفُ َوَأْحُرُف اْلَمد  َ اَلٌث  -26

حبرفني متجانسني ومها ْاألَلِ ُف  و ُتوَص      ُف  الفاصلتان ) اتناختتمت ها
ختتلفان يف الوزن،  ألن فاصلتيهابلسجع املطمف حرف "فاء" فتسمى 

ما يف فاصلتيهفاألوىل كان وزهنا يُيْفَعُل، والثاين ليست هلا وزن، وللتافاق 
 حرف األخري.
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 ُمْلتَيَزمْ #     َوَسْكُن اَيء  بَيْعَد َكْسر       َضيمْ َوَشْرطَُها إِّْسكاُن َواو  بَيْعَد  -27

اتفقتا يف ُيْلتَ َزْم   وَض ْم ) فاصلتيه ألنالسجع املطمف، هذا البيت من 
ُيْلتَ َزْم فصيلة الثاين:  يف و َض مْ احلرف األخري، "ميم" يف فصيلة األوىل: 

 تَيَفعَّل.وزن، والثاين كان وزهنا ليس هلا ولكن اختلفتا يف الوزن. فاألوىل 
 

َدُّ طَبِّْيعِّيٌّ     السُُّكونْ فَإِّْن فَيَقْدَت بَيْعَد َحْرفِّهِّ  -28
 َيُكونْ #    َواهْلَْمَز فَامل

و السُُّكوْن ) ألن فاصلتيهالسجع املطّمف، يدخل هذا البيت على 
ولكن اختلفتا يف  اتفقتا يف احلرف األخري،  يعين حرف "نون"،َيُكوْن  

َيْسكن،  –مساعي من سكن  الوزن. فاألوىل ليس هلا وزن ألهنا مصدر
 والثاين كان وزهنا "يَيْفُعُل".

 
ٌل        َكلَِّمتِّييييهْ َوإِّْن َتالَُه ْاهلَْمُز ىفِّ   -29 ٌب ُمتَّصِّ  َكَجاَءتِّيييييهْ #    فَيَواجِّ

َكَجاَءتِ     ْه   وَكِلَمتِ    ْه ) فاصلتيه ألنالسجع املطمف، هذا البيت من 
 يف و َكِلَمتِ    هْ " يف فصيلة األوىل: اتء و هاءاتفقتا يف احلرف األخري، "

وزن، ليس هلا ولكن اختلفتا يف الوزن. فاألوىل َكَجاَءتِ     ْه فصيلة الثاين: 
 فَيَعل.والثاين كان وزهنا 

 
ٌل َكالَ      اتََّصيييييالَ َوإِّْن َتالَُه َوأبُِّْخَرى  -31  إِّلييييَى#      َفَجائٌِّز ُمنيَْفصِّ

حبرفني متجانسني ومها ِإل    َى  و اتََّص     اَل  الفاصلتان ) اتناختتمت ها
ختتلفان يف  ألن فاصلتيهابلسجع املطمف ى حرف "الم و ألف" فتسما 
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 فاصلتيهالوزن، فاألوىل كان وزهنا افتعل، والثاين ليست هلا وزن، وللتافاق 
 يف حرف األخري.

 
َداَوإِّْن َيُكْن ما بَيْعَدُه  -31  َكحيييييييَادَّا#   فاَلزٌِّم ُمَطوٌَّل      ُمَشيييدَّ

َرا  ) ألن فاصلتيهالسجع املطّمف، يدخل هذا البيت على  و ُيَش   دَّ
ولكن  اتفقتا يف احلرف األخري،  يعين حرف "دال و ألف"،َكح       َارَّا  

 اختلفتا يف الوزن. فاألوىل كان وزهنا ُمَفعٌَّل، والثاين كان وزهنا "فاعل".
 

 ُمثَقيييييَّالَ #    خُمَفَّفاا َيُكوُن َأْو     أَتَصَّيييييييالَ َكَذاَك ُكلُّ َساكِّن   -32

حبرفني متجانسني ومها ُيَثق     َّاَل  و أتََصَّ       اَل الفاصلتان ) اتناختتمت ها
ختتلفان يف  فاصلتيهألن ابلسجع املطمف و ألف" فتسمى  المحرف "

 فاصلتيهالوزن، فاألوىل كان وزهنا تَيَفعََّل، والثاين كان وزهنا مَفعٌَّل وللتافاق 
 يف حرف األخري.

 
ُهَما أَيْتِّى فَيَواتَِّ   -33 نيْ  ظَيَهرْ #     َوىفِّ مَثَان  مِّْن ُحُروفَِّها       السَُّورْ َومِّ

اتفقتا ظَ َهْم   والسَُّوْا ) فاصلتيه ألنالسجع املطمف، هذا البيت من 
فصيلة الثاين:  يف و السَُّواْ " يف فصيلة األوىل: راءيف احلرف األخري، "

وزن ألهنا مجع من صورة، ليس هلا ولكن اختلفتا يف الوزن. فاألوىل ظَ َهْم 
 فَيَعل.والثاين كان وزهنا 

 
َواَها َفطَبِّْيعِّىٌّ الَ    ُعيير فْ ىفِّ َكْم َعَسْل نَيَقْص َفَحْصُرَها  -34  أَلِّفْ #    َوَما سِّ
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أَِلْف  و ُع  ٍمْف ) فاصلتيهألنا السجع املطّمف، يدخل هذا البيت على 
ولكن اختلفتا يف الوزن.  اتفقتا يف احلرف األخري،  يعين حرف "فاء"،
 فاألوىل كان وزهنا فُعَِّل، والثاين ليس له وزن.

 
 َكَنْسَتعِّييييينيُ #      َوقيْفاا فَيَعارٌِّض       السُُّكيييونُ َوإِّْن َيُكْن َقْد َعَرَض  -35

حبرف متجانس َكَنْسَتِع     نُي  و السُُّك   وُن الفاصلتان ) اتناختتمت ها
ختتلفان يف  فاصلتيهألن ابلسجع املطمف " فتسمى نونومها حرف "

الوزن، فاألوىل ليس له وزم ألنه مصدر مساعي من سكن، والثاين كان 
 يف حرف األخري. فاصلتيهوزهنا َيْستَيْفعُِّل، وللتافاق 

 
َْمدِّ هللاِّ  -36 َفات#    َعَلى النَِّبَّ طَياِّبِّ     َوالصَّيييياَلةِّ َواْختِّْم حبِّ  اليييصِّ

ال   ِصَفات   وَوالصَّ    اَلِة ) فاصلتيه ألنالسجع املطمف، هذا البيت من 
 يف و َوالصَّ    اَلةِ " يف فصيلة األوىل: ألف و اتءاتفقتا يف احلرف األخري، "

ليس هلا وزن ولكن اختلفتا يف الوزن. فاألوىل  ال   ِصَفاتفصيلة الثاين: 
 ليس هلا وزن أيضا.، والثاين يصلاي-ألهنا مصدر مساعي من صلاى
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 على اجلناسالكلمات اليت تترمن  -ج 
 كما يلي:  يبيات، وهأما عدد الكلمات الت تتضمن على اجلناس َخسة أ

 
ُوامِّْن حَنْوِّ ىفِّ يَيْوم  لِّياَء  َأْظَهُروا    #     َواْلَواوِّ مِّْن حَنْو   -1  َوصاَبُِّروا اْصربِّ
 َوقُييييْل ىفِّ الييرَّاءِّ  َبلْ وَ  َهلْ َوالدَّاَل ىف التَّاءِّ بِّالَ اْمتِّيرَاءِّ     #     َواَلَم  -2
َْرفِّ احلَْلقِّ َكاْصَفْ  َعنَّا      َوقُيْلنيييانَيَعْم  َوُقلْ  َواْلَتمُِّسوا -3  #     َواْظهِّْر حلِّ
 اَيء  بَيْعَد َكْسر  ُمْلتَيَزمْ َسْكُن َواو  بَيْعَد َضيْم     #     وَ  إِّْسكانُ َوَشْرطَُها  -4
 َكَنْسَتعِّييييينيُ   فَيَعارِّضٌ السُُّكيييوُن     #      َوقيْفاا  َعَرضَ  َوإِّْن َيُكْن َقدْ  -5
 

 أنواع اجلناس ولحليلها يف ينظوية كتاب هداية الصبيان  -ر 

أن يتفق اللفظان يف أبنا اجلناس هو  كما قد حبث الباحث يف ابب الثاين
 (.265ص.،1999)علي اجلارم و مصطفى أمني،  النطق و خيتلفا يف املعىن،

الباحث أنواع اجلناس ومعانيها يف منظومة كتاب هداية الصبيان والبيان  ووجد 
 كما يلي:

 
ُوامِّْن حَنْوِّ ىفِّ يَيْوم  لِّياَء  َأْظَهُروا    #     َواْلَواوِّ مِّْن حَنْو   -1  َوصاَبُِّروا اْصربِّ

نوع من امللحق ابجلناس يعين  صابروا(  ومها-وجد اللفظان )اصربو
يشّتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد ، ألن كلمتني جناس اشتقاق

ُوا" فعل أمر على وقيع مجع  يعين من لفظ )َصبَيَر(. الكلمة األوىل " اْصربِّ
َوصاَبُِّروا" فعل ماضي على  ، والكلمة الثاين "يف وزن اْفعُِّلوا مذكر خماطب

 وقيع مجع مذكر خماطب يف وزن فَاعُِّلْوا.
 

 َوقُييييْل ىفِّ الييرَّاءِّ  َبلْ وَ  َهلْ #     َواَلَم    َوالدَّاَل ىف التَّاءِّ بِّالَ اْمتِّيرَاءِّ   -2
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َبْل( وهي نوع من اجلناس -إ ا نظران إىل هذا البيت، وجدان اللفظني )َهلْ 
ألهنا اختلفت يف واحد من االمور  ابجلناس الالحقًري اتم و يسمى 

كلمة "هل" األربعة وهي نوع احلرف ومها متباعدان يف امل رج الصاويت، ال
 يف نوع احلروف يعين حرف "ه" و "ب". "بل" تدلا على خمتلفنيو 

الكلمة األوىل "َهْل" حرف استفهام لطلب التَّصديق اإلجيايب، والكلمة 
 الثاين "َبْل" حرف عطف مبعىن لكن.

 
َْرفِّ احلَْلقِّ َكاْصَفْ  َعنَّا      َوقُيْلنيييانَيَعْم  َوُقلْ  َواْلَتمُِّسوا -3  #     َواْظهِّْر حلِّ

قُيْلنيييا( وهي نوع من ملحق ابجلناس يعين  -الباحث اللفظان َ)ُقْل وجد 
ألهنما كلمتني يشّتكان يف أصل لغوي واحد يعين من  اجلناس اشتقاق

لفظ )قال( الكلمة األوىل "ُقْل" فعل أمر على وقيع مذكر خماطب، 
 والكلمة الثاين "قلنا" فعل ماضي على وقيع متكلم مع الغري.

 
 اَيء  بَيْعَد َكْسر  ُمْلتَيَزمْ َسْكُن َواو  بَيْعَد َضيْم     #     وَ  ْسكانُ إِّ َوَشْرطَُها  -4

َسْكُن( وهي نوع  -إ ا نظران إىل هذا البيت، وجدان اللفظني )إِّْسكاُن 
ألهنما كلمتني يشّتكان يف أصل جناس اشتقاق من ملحق ابجلناس يعين 

إِّْسكاُن " مصدر لغوي واحد يعين من لفظ )سكن( الكلمة األوىل " 
قياسي من َأْسَكَن على وزن أَفيَْعَل،  والكلمة الثاين " َسْكُن " مصدر 

 قياسي من َسَكَن على وزن فَيَعَل.
 

 َكَنْسَتعِّييييينيُ   فَيَعارِّضٌ السُُّكيييوُن     #      َوقيْفاا  َعَرضَ  َوإِّْن َيُكْن َقدْ  -5
وهي نوع من  َعارٌِّض( يف هذا البيت، -وجد الباحث اللفظان )َعَرَض 

ألهنما كلمتني يشّتكان يف أصل  اجلناس اشتقاقملحق ابجلناس يعين 
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لغوي واحد يعين من لفظ )عرض( الكلمة األوىل " َعَرَض" فعل ماضي 
على وقيع مذكر ًائب، والكلمة الثاين " َعارٌِّض " اسم فاعل من الكلمة 

 األوىل يعين َعَرَض.

  



 

58 
 

 المابع الباب

 قتاحةاخلالصة واال

 اخلالصة .أ
األول يعين ما أنواع السجع يف  البابالقادم من أسئلة البحث يف  البابحبسب 

منظومة كتاب هداية الصبيان ما أنواع اجلناس يف منظومة كتاب هداية الصبيان وإطار 
نتائج  ىالثالث، فحصل و خلص الباحث عل البابالثاين والتحليل يف  البابالنظري يف 

 البحث وهي : 
أنواع السجع واجلناس كإحدى احملسنات اللفظية املوجودة يف منظومة كتاب  -1

هداية الصبيان نوعان مها السجع املتوازي والسجع املطرف، السجع املتوازي هو 
لى السجع ما اتفقت فيه الفقراتن يف الوزن و التقفية، واألبيات اليت تشمل ع

املتوازي يف منظومة كتاب هداية الصبيان أربع أبيات، أما السجع املطرف هو ما 
يف الوزن و اتفقتا يف التقفية. وجد الباحث على السجع  فاصلتيهاختلفت 

 املطرف يف هذا الكتاب ستة و ال ون أبيات.
 أنواع اجلناس يف منظومة كتاب هداية الصبيان نوعان، مها اجلناس الالحق و -2

اجلناس اإلشتقاق،  أما جناس الالحق هو ما كان احلرفان امل تلفان فيه 
متباعدين يف امل رج الصويت ويكون االختالف يف أول الكلمتني،  ووجدالباحث 
على هذا النوع يف بيت واحد فقط. واجلناس اشتقاق هو أن جيمع اللفظني، أي 

الكتاب وجد  أن اللفظني يشّتكان يف جذر أو أصل لغوي واحد. يف هذا
 الباحث أربع أبيات اليت تشمل على اجلناس االشتقاق.
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 قّتاحة اال .ب
يهدي لليت هي أقوم ويبشر املؤمنني الذين  الذي أنزل ابحلق كتاابا منرياا، احلمد هلل

والصالة على سيدان حممد املرسل إىل كافة اخللق يعملون الصاحلات أن هلم أجراا كبرياا، 
كثرياا  البحث ، بعون هللا تعاىل قد مت هذا بشرياا ونذيراا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ا

للشيخ سعيد بن سعد  ناس يف منظومة كتاب هداية الصبيانالسجع واجل أنواعابملوضوع "
حث بعيد من الكمال، فلذلك، "، وما زال هذا الببن حممد بن نبهان الّتميي احلضرمي

يرجو الباحث إىل القارئ أن يتمها إ ا وجدت األخطاء ويرجو الباحث إىل القارئ 
خاصة الطالب بشعبة اللغة العربية وأدهبا ليواصل هذا البحث إىل موضوع األخرى مثال 

ري  لك، وجزاه هللا لنا مجيعا العلم  املنفعة يف املنظومة  الذي صنفه علماء األندونسية،ي ًو
 والرباكة.
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