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 االستهالل
 َك ِِبحْلَِباِل الَواثَِقهْ قَ ْيُدُه قَ يِ ْد ُصيُ ْودَ  الِعْلُم َصْيٌد واْلِكَتابَةُ " 

 َفِمَن احْلََماَقِة َأْن َتِصْيَد َغَزاَلًة َوَتْْتَُكَها َبْْيَ اْلَْاَلِئِق طَالَِقْه "

 )ذو الرمة(
“ ilmu adalah buruan, dan tulisan adalah ikatannya. Maka ikatlah 

buruan mu dengan tali yang kuat Termasuk kebodohan kalau engkau 

memburu kijang setelah itu kamu tinggalkan terlepasbegitu saja.” 

( Dzur Rummah) 
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 اإلهداء
 أهدي هذا البحث اجلامعي إىل :

" الذي بذل جهده لنجاحي، وأمي احملبوبة  عبد الكرمي حمفوظأيب العزيز احملبوب "  .1
سى هللا أن يطيل ويبارك أفاضت حمبتها وشفقتها البنها. ع"اليت أيرفْي نور ماسيتا"

 عمرمها.
"نور أولياء، حممد عْي النعيم، سلطان زاين الذكي" الذين يدعوين  إخواين  .2

 للنجاحي 
 

 

 

 

 



 و 
 

 توطئة

هلل الذي تتم بنعمته الصاحلات وسبحنك ال أحص ثنأ عليك أنت كما  احلمد 
. أما بعد: أثنيت على نفسك، والصالة والسالم على نبيك حممد املبعوث رمحة للعاملْي

احملسنات اللفظية واملعنوية " فقد مت هذا البحث بعون هللا ورمحته وهدايته ورضونه، عن 
ولقد سعد الباحث  ". (ديعية)دراسة حتليلية ب يف القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل

كل السعادة على متام هذا البحث البسيط إلستقاء بعض الشروط اليت تتعلق ِبلدراسة 
احلصول على درجة سرجاان لكلية العلوم اإلنسانية يف قسم اللغة العربية وأدهبا خرة و اآل

 جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.

وال أنسى أن أقول شكري الوافر وتقديري الالئق ملن كان له الفضل الكبري يف امتام  
باشرة. ولعل هللا أن جيزيهم هذا البحث مادية كانت أم روحية، مباشرة كانت أم غري مب

 أبحسن اجلزاء. وخصوصا إىل :

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

 الدكتورة شافية، عميدة كلية العلوم اإلنسانية.  .2
 الدكتور حليمي، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا.  .3
 ألنصاري، املشرف يف كتابة هذا البحث اجلامعي.الدكتور عبد املنتقم ا  .4
لمي سيفودين، املشرف الذي رافقين منذ مستوى األول حىت مستوى هالدكتور   .5

 الثامن. 
 مجيع األساتيذ واألستاذات األعزاء يف قسم اللغة العربية وأدهبا. .6
مجيع أصحايب الذين قد اعطوا احلم اسة يف امتام هذا البحث اجلامعي. .7
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هم من أهل أخريا،   أقول هلم شكرا جزيال على كل مساعدهتم مجيعا. وجعلنا هللا وإاي 
العلم والعمل واْلري، وال يفوت عن رجائي أن ينفع هذا البحث العلمي جلميع القراء. 

 امْي اي رب  العاملْي.

 2019نوفمرب  26حتريرا مباالنج، 
 الباحث

 
 

 أليف سيد احلسىن
  15310080 : رقم القيد
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  مستخلص البحث

 احملسنات اللفظية واملعنوية يف القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل .2019. أليف سيد احلسىن
قسم اللغة العربية وأدهبا. كلية العلوم  .اجلامعيالبحث  .(ديعية)دراسة حتليلية ب

 اإلنسانية. جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج.
 بد املنتقم األنصاريد. ع:  مشرف

  احملسنات، اللفظية، املعنوية، قصيدة : الكلمات املفتاحية
البديع هو علم يعرف به الوجوه واملزااي اليت تزيد الكالم حسنا يف املعىن واللفظ بعد مطابقه 

، والبديع يتكون على احملسنات اللفظية واحملسنات املعنوية، ملقتضى احلال ووضوح داللته على مراد
واحملسنات اللفظية وجوه ، فاحملسنات املعنوية هي وجوه التحسْي الكالم اليت ترجع اىل املعىن

القصيدة هي من األعمال األدبية العربية والقصيدة هي  .التحسْي الكالم اليت ترجع اىل اللفظ
   .عبارة عن عدد األبيات اليت تكون فها موصع واحد ووزن وقافية

احملسنات اللفظية واملعنوية املوجودة يف القصائد الدعائية ملعرفة هي  اجلامعيأهداف البحث 
مصادر البياانت يف وهو دراسة مكتبية،  وهذه الدراسة دراسة كيفية وصفية،. للشيخ محيم جزويل

مصادر اْلو  القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويلاملصادر الرئيسية هي  على تكونتهذا البحث 
املوضوع. طريقة ذ تعلق هبت يتواألوراق العلمية األخري الكتب البالغة، الثانوية هي كتب األدب،  

حتليل يف هذا البحث هي  حتليل الباايانتطريقة القراءة والكتابة. وطريقة مع البياانت هي جل
 الوصفي الكيفي.

احملسنات اللفظية املوجودة يف القصائد الدعائية للشيخ محيم  فيما يلي:نتائج البحث أما
(، 4(، السجع املتوازي )10(، ملحق ِبجلناس )3(، اجلناس غري التام )1ناس التام )هي اجلجزويل 

(، هذه احملسنات اللفظية توجد يف ست وعشرين بيتا. 2(، اإلقتباس )6السجع املطرف )
(، 2(، التورية )2الطباق )احملسنات اللفظية املوجودة يف القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل هي و 

(، هذه احملسنات املعنوية 3(، اإللتفات )6(، مراعة النظري )2(، اجلمع مع التفريق )1لغة )املبا
توجد يف مثانية عشر بيتا.
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ABSTRACT 
Alif Saida Al Husna. 15310080.( 2019). Almuhassinat Maknawiyah and Lafdziyah in 

Prayer Qosidah Syekh Hamim Jazuli (A Study of Descriptive Analysis of 

Balaghah). Thesis, Department of Arabic Language and Literature, Faculty of 

Humanities, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. 

Thesis Advisor : Dr. Abdul Muntaqim Al Anshori 

Keywords  : Muhassinat, Lafdziyah, Maknawiyah, Qosidah 

Badi is a study that is used to know the aspects of aesthetical sentence (kalam) seen from 

the meaning or utterance, after being in accordance with the context and clear meaning. It 

is divided into two part of study namely Muhassinat Lafdziyah and Maknawiyah. 

Muhassinat Lafdziyah is the aesthetical aspects that refers to the expression.  Muhassinat 

Maknawiyah are aesthetical aspects that refers to the meaning. Qosidah (poem)  is part of 

Arabic literature and the term Qosidah  is used to mention the number of the verses that 

have the same theme, wazan and qofiyah.     

 The purpose of this research is to find muhassinat lafdziyah and maknawiyah in 

prayer Qosidah Syekh Hamim Jazuli,. This is a qualitative descriptive research. The type  

is library research. There are two kinds of data sources used in this study, primary data 

sources namely the prayer Qosidah Syekh Hamim Jazuli and second data sources that 

consist of books or documents that relate to the theme of the research.    

 The data collection  methode is reading and noting, while research uses qualitative 

descriptive to analyze. The results of this research are Muhassinat lafdziyah in the prayer 

Qosidah Syekh Hamim Jazuli is consist of: 1 called Tam, 3 called Ghoiru Tam, 10 Mulhak 

Biljinas, 4 saja  mutawazi, 6 saja mutorrof, 2 iktibas, Muhassinat are found in 26 verses in 

the prayer Qosidah kh Hamim Jazuli. Mean while Muhassinat Maknawiyah in prayer 

Qosidah KH Hamim Jazuli  is consist of: 2 Attauriyah, 1 Almubalaghoh, 2 jamu Ma'a 

Tafriq, 6 Muroatun Nadzir, 3 Iltifat, Muhassinat are found 18 verses in the prayer Qosidah 

Syekh Hamim Jazuli. 
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ABSTRAK 
Alif Saida Al Husna. 15310080. 2019. Muhassinat Lafdziyah dan Maknawiyah Pada 

Qosidah Do,a Syekh Hamim Jazuli (Kajian Analisis Badi). Skripsi, Jurusan Bahasa 

dan Sastra Arab, Fakultas Humaniora, Universitas Islam Negeri Maulana Malik 

Ibrahim Malang. 

Pembimbing : Dr. Abdul Muntaqim Al Anshori  

Kata Kunci : Muhassinat, Lafdziyah, Maknawiyah, Qosidah 

Ilmu Badi Adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui aspek-aspek keindahan 

pada kalam dilihat dari makna maupun lafadz, setalah kalam tersebut telah sesuai dengan 

konteks dan jelas maknanya. Ilmu badi terbagi atas dua yaitu Muhassinat lafdziyah dan 

maknawiyah, adapaun muhassinat lafdziyah adalah aspek-aspek keindahan yang merujuk 

pada lafadz, muhassinat maknawiyah adalah aspek-aspek keindahan yang merujuk pada 

makna. Qosidah merupakan bagian dari sastra arab dan istilah qosidah adalah digunakan 

menyebutkan jumlah dari bait-bait yang bait tersebut mempunyai tema dan wazan serta 

qofiyah yang sama. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menngetahui muhassinat lafdziyah 

dan maknawiyah yang terdapat pada qosidah do’a Syekh Hamim Jazuli, penelitian ini 

merupakn penelitian kualitatif deskriptif. adapaun jenisnya adalah penelitian kajian 

pustaka. Sumber data  yang digunakan pada penelitian ini ada dua, sumber data primer 

yaitu qosidah doa Syekh Hamim jazuli dan sumber data sekunder yaitu kitab-kitab atau 

catatan yang berkaitan dengan tema penelitian. 

 Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah metode baca dan 

catat, sedangkan untuk menganalisa peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif. 

Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa Muhassinat Lafdziyah yang ada pada 

qosidah doa Syekh Hamim Jazuli sebagai berikut: 1 jinas tam, 3 jinas ghoiru tam 10 mulhak 

biljinas, 4 saja mutawazi, 6 saja mutorrof, 2 iktibas, terdapat pada 26 bait qosidah doa kh 

hamim jazuli. Sedangkan Muhassinat Maknawiyah yang ada pada qosidah doa Syekh 

Hamim Jazuli sebagai berikut: 2 attauriyah, 1 almubalaghoh, 2 jamu ma’a tafriq, 6 

muroatun nadzir, 3 iltifat, muhassinat ini terdapat pada 18 bait qosidah do,a kh hamim 

jazuli 

 

 



 
 

11 
 

 حمتوايت البحث

 صفحة الغالف
 أ ...........................................................  تقرير الباحثة

 ب ................................................................. تصريح
 ج ....................................................... تقرير جلنة املناقشة

 د ................................................................ استهالل
 ه .................................................................. إهداء
 و .................................................................. توطئة

 ط ....................................................... مستخلص البحث
 ج ......................................................... حمتوايت البحث

 ن ........................................................... قائمة اجلدوال
 1 ................................................... الباب األول : مقدمة

 1 .................................................. خلفية البحث -أ
 3 ................................................. أسئلة البحث -ب
 4 ................................................ أهداف البحث -ج
 4 ................................................... فوائد البحث -د
 4 ................................................. حتديد البحث -ه
 5 ............................................. حتديد املصطلحات -و
 5 .............................................. الدراسات السابقة -ز
 8  ................................................. منهج البحث -ح

 9  ...................................... ع البحث ومدخلهنو  -1
 9  .......................................... مصادر البياانت -2
 10  ....................................... طريقة مجع البياانت -3
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 10  ..................................... طريقة حتليل البياانت -4
 11 ........................................... النظري يالباب الثاين : اإلطار 

 11 .............................................. تعريف علم البالغة -أ
 11 .............................................. فروع علم البالغة -ب
 14 .............................................. عنويةاحملسنات امل -ج
 28 ............................................... احملسنات اللفظية -د

 37 .................................. عرض البياانت وحتليلهاالباب الثالث : 
 37 ......................................... كياهي محيم طاهريحملة   -أ

 38 ......................................... سرية القصائد الدعائية -ب
 40 ... املوجودة يف القصائد الدعائة للشيخ محيم جزويل احملسنات اللفظية -ج
 47  .... عنوية املوجودة يف القصائد الدعائة للشيخ محيم جزويلاحملسنات امل -د

 69 .................................................. ختتامالالباب الرابع : ا
 69 ......................................................  اْلالصة -أ

 69 .................................................... اإلقْتاحات-ب
 70 .................................................. قائمة املصادر واملراجع

 72 ........................................................... السرية الذاتية
 

 مقدمة
 خلفية البحث -أ

اآلدب هو كالم اإلنسان البليغ الذي يقصد به اىل التأثري يف عواطف القراء 
ويتمثل يف كونه أو السامعْي أو يف عقوهلم ِبإلقناع سواء أكان منظوما أم منثورا 

الذي اإلنشائي الذي جادت به قرائح األفذاق من أعالم البيان وعربوا به عن 
خلجات النفس وما جيش الوجدان، وما تْتمن به العاطفة، وما توحي به مظاهر 
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 ،2017)محد، غذائه للغة وإمتناع للنفس كون وأواله اجملتمع مما يف تصويرال
 .(21-20الصفحات 

  ،، القصيدة من أنواع الشعر العريبومن األعمال األدبية العربية قصيدة
فهو قاصد والقصد اتيان -قصد-يقص-من كلمة قصد القصيدة هيو 

عبارة عن عدد األبيات  . القصيدة هي (264، صفحة 1997)منظور، الشيء
ن الشعر : ما مت شطر أبياته، واجلمع قصائد ورمبا قالوا: وقيل : املغرى والقصد م

قصيدة. وقال ابو احلسن واألخفش: وليست القصيدة إال ثالثة أبيات، قال ابن 
جين : ويف هذا القول من األخفش جواز، وذلك لتسمية ما كان على ثالثة أبيات 

أو مخس أبيات أو عشرة  قصيدة, قال: والذي العادةإن يسمي ماكان غلى ثالث
 فأما ما زاد عن ذلك فإمنا تسميه العرب قصيدة. ،عشرة قطعة

ت والبيتْي والثالثة؟ قال: إن ومما يؤيده قول ابن املقفع: مالك الجتوز البي
ا عرفوا صاحبها وذهب البقالين إال أنه ال يصح الشعر إال إذا كان أقل هتجز 

ا بلغت األبيات سبعة مايكون منه أربعة أبيات بعد أن تنفق قوامها، وقيل : إذ
فهي قصيدة. اصطالحا: جمموعة من املقطوعات متالمحة تالمحا غري عضوي 

)جاسم، ينتقل انتقاالت فجائية من مقطوعة )القصيدة العمودية اجلاهلية( فالشاعر
2010). 

موسيقية يسموهنا األبيات، وهي تبلغ عادة  ةالقصيدة تتألف من وحدا
ويلتزم الشاعر يف مجيع هذه  ،عشرة تزيد إىل مائة وقد تنقص إىلْي بيتا، وقد أربع

 . (14، صفحة 1979)ضيف، األبيات وزان واحدا يرتبط بنغماته وأحلانه
ظيا أم فلتحسْي سواء اللأن القصيدة لديها الفنية العالية. وميكن فها ا

ذي يعرف به التحسْي اللفظي واملعنوي هو علم البالغة ومن العلم ال ،املنعنواي
وعلم البديع يف مصطلح علماء البالغة فقد عرفه احلطيب  .خصوصا علم البديع
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هو علم يعرف وجوه حتسْي الكالم بعد رعاية املطابقة  ،القزويين يف التلخيص بقوله
 .(14 ، صفحة1969)موسى، ووضوح  الداللة

 أو التحسْي اللفظي واملعنوي حىت يكون الشعر أو ْيتزيلعلم البديع مهم ل
النثر مجيلة ظاهرا وِبطنا ويهز الشعور, ألن اللفظي عبارة عن اجلسد واملعىن عبارة 

التزين اجلسد أي اللفظ فعليه بعلم البديع, ومن  عن الروح فمن يريد التحسْي أو
لشعر ال يكفي بعلم العروض و القافية فقط بل البد هنا الشاعر إذا يريد أن ينظم ا

أن يراعي الشاعر علم البالغة كلها خصوص علم البديع.كما قال إن كثريا من 
إذ ليس حبفظ  ،وحيفظوا البحور ،الناس نظموا الشعر اجليد قبل أن يدرسوا العروض

وحيرك  ،وليس كل شعر يهز الشعور ،األوزن وحدها يصبح اإلنسان شاعر
 .(4، صفحة 1995)قالش، دانالوج

وقد انتشر الدين اإلسالم اىل العجمي كدولة اندونسي حىت صارت هذه 
الدولة أكرب دولة املسلمْي يف العامل، و نشأت يف هذه الدولة كثري من العلماء 

من كشيخ نواوي البنتين والشيخ هاشم األشعري ال سيما شيخ محيم جزويل. و 
العجيب كثري من العلماء اإلندونسْي الذين ألفوا الكتب الدينية و نظموا نظما أو 

 قصيدة الدينية. 
ومن العلماء اإلندونيسْي الذين ألفوا القصيدة الدينية الفنية هو شيخ محيم 

الشيخ محيم جزويل مشهور  ، القصائد الدعائيةجزويل  جزويل, قد نظم الشيخ محيم
حكي أنه مل يدرس كما يدرسون األبناء يف ذلك و  ن العادات,أبحواله اْلارجة م

 الزمن.
، ولكن مل يكتمل ألنه (Sekolah Rakyat)قد أرسله أبوه اىل املدرسة الرعية 

مه و محزة، ن ألأشيخ محيم جزويل القر المل خيضر أي كثرة الغائب. بعد ذلك، تعلم 
شيخ الما كامال يطلب . ولكن عندما مل خيتم درسه القرأن ختحافظخريالدين، و 

 .(6، صفحة Kholis ،2019) محيم جزويل ِبإلختتام. حىت يعجبوان به املعلموان
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، Ibad) مل خيتم درسه قطجزويل محبم شيخ الكما قال حممد نور العباد أن 
املشتملة على  القصائد الدعائيةم ولكنه يقدر على تنظي .(18، صفحة 2011

كثري من الناس أن يف   يظنوناألدعياة املفشعرة لسامعها ولتاليها بفهم ام ال حىت 
مع أننا نعرف أن تنظيم  حتتوى على الفنية واألدبية العالية، القصائد الدعائية هذه

الشعر أو القصيدة ليس أمر سهال،  كما قال الدوكتور شوق ضيف الشعر ليس 
  سهال ساذجا كما يعتقد كثري من الناس، بل هو عمل معقد غاية التعقيدعمال

 .(13، صفحة 1979)ضيف، 
القصائد فبذلك يريد الباحث أن يبحث احملسنات اللفظية  واملعنوية يف 

 للشيخ محيم جزويل. الدعائية
 

 أسئلة البحث -ب
للشيخ محيم  القصائد الدعائيةوجودة يف ما هي أنواع احملسنات اللفظية امل -1

 جزويل؟
للشيخ محيم  القصائد الدعائيةما هي أنواع احملسنات املعنوية املوجودة يف  -2

 جزويل؟
 
 

 أهداف البحث -ج
للشيخ محيم  القصائد الدعائيةملعرفة أنواع احملسنات اللفظية املوجودة يف  -1

 جزويل.
 للشيخ محيم لقصائد الدعائيةاملعرفة أنواع احملسنات املعنوية املوجودة يف  -2

 جزويل.
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 فوائد البحث -د
 القصائد الدعائيةاحملسنات اللفظية واملعنوية يف يف هذا البحث مبوضوع  

 النظرية وفائدة التطبقية. ومها كما يلي: فائدة فائداتن ومها  للشيخ محيم جزويل
 فائدة النظرية -1

غة خاصة يف علم البديع هي لزايدة املعرفة أو لتساع املعارف عن العلوم البال  
 احملسنات اللظية واملعنوية.

 التطبيقية فائدة -2
للشيخ محيم جزويل مع  القصائد الدعائيةوهي ملساعدة مجيع القراء فهم  

 .القصائد الدعائيةفهم مجال اللغة اليت استعمل الشيخ محيم جزويل يف 
 

 حتديد البحث -ه
حملسنات اللفظية حيدد الباحث يف هذ البحث أي إمنا يتحلل الباحث ا

 للشيخ محيم جزويل فقط. القصائد الدعائيةواملعنوية يف 
 
 
 

 حتديد املصطلحات -و
حيدد الباحث يف هذ البحث أي إمنا يتحلل الباحث احملسنات اللفظية 

 للشيخ محيم جزويل فقط. القصائد الدعائيةواملعنوية يف 
القصائد ة يف احملسنات اللفظية واملعنويتباعد عن عكس املعىن بعنوان ل  

للشيخ محيم جزويل، سيسرح الباحث املصطلحات املوجودة يف العنوان،  الدعائية
 وهي: 



 
 

17 
 

اجعا إىل ر  الكالم التحسْي وجوه ية هيعنو : فاحملسنات املعنويةاحملسنات امل -1
)لبحريي، بعض هذه احملسنات يفيد حتسْي اللفظ أيضا قد يكوناملعىن، 
 (11، صفحة 2006

راجعا إىل  وجوه التحسْي كالم احملسنات اللفظية: فاحملسنات اللفظية هي -2
، صفحة 2006)لبحريي، بعضها يفيد حتسْي املعىن أيضاقد يكون اللفظ، و 

11) 
اصطالحا جمموعة من املقطوعات متالمحة تالمحا غري عضوي : القصائد -3

دية اجلاهلية( فالشاعر ينتقل انتقاالت فجائية من )القصيدة العمو 
 (165، صفحة 2010)جاسم، مقطوعة

أصله محيم طاهري جزويل  القصائد الدعائيةمحيم جزويل هو اسم املؤلف هذه 
 17اوى الشرقية يعين كيديري يف ولد جب(Gus Miek)امللقب بغوس ميك 

 نسبه اىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. ، ويتصل1940أغوستوس
 

 السابقة الدراسات -ز
فظية واحملسنات املعنوية يف لاحملسنات ال,"2015,اللو حندان عبد الرزاق  -1

  جاالنم اجلامعة موالان مالك ابراهيم,)دراسة التحليلية البالغية( "سورة النبأ
واملعنوية املوجودة , يبحث الباحث احملسنات اللفظية قسم اللغة العربية وادهبا

يف سورة النبأ, هدف هذا البحث ملعرفة احملسنات اللفظية واملعنوية املوجودة 
أمانتيجة البحث فهي أن يف سورة النبأ، يستخدم الباحث بطريقة الكيفي. 

عدد اآلايت اليت تضمن على احملسنات اللفظية يف سورة النبأ ثالث وعشرون 
السجع  ،سورة النبأ حتتحوي على املوازنة أية, وأنواع احملسنات اللفظية يف

السجع املتوازى الْتصيع التقارب, الْتصيع التوافق, ورد العجز على  ،املطرف
وعدد اآلايت اليت تتضمن على احملسنات املعنوية يف سورة النبأ مخسة  ،الصدر
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وأنواع احملسنات املعنوية يف سورة النبأ حتتوي على التفات . عشر آايت
 .واملبالغة

"احملسنات اللفظية يف األانشيد للشيخ زين الدين 2014سيت صفية رمحة هللا,  -2
ية( اجلامعة )دراسة التحليلية البالغ "عبد اجمليد الصوليت األفناين اإلندونسي

موالان مالك ابراهيم ماالنج قسم اللغة العربية وادهبا، تبحث الباحثة عن 
يخ زين الدين عبد اجمليد الصوليت احملسنات اللفظية املوجودة يف األانشيد للش

األفناين اإلندونسي، وهدف هذا البحث ملعرفة احملسنات اللفظية املوجودة يف 
ستخدم تد الصوليت األفناين اإلندونسي، و األانشيد للشيخ زين الدين عبد اجملي

الباحثة طريقة الكيفي والوصفي، ونتيجة البحث كانت فرعان من حمسنات 
دم الشيخ حممد زين الدين عبد اجمليد الصوليت اإلندونسي اللفظية الذي يستخ

( 15( ومخسة  عشر)5( سبعة اجلناس )7يف أانشده ومها اجلناس والسجع، )
( سجعان يف النشيد حتىت الوضوع 2( جناس  واثنان )3السجع كانت ثالثة )

( يف النشيد حتىت املضوع "أنت اي فتجور" 1"هيا غنو نشيدان" وجناس واحد )
( من السجع يف النشيد حتىت املوضوع "اي 4( جناسان وأربعة )2نان )واث

( من السجع يف النشيد حتىت 6( وستة )1ذاجلالل واإلكرام" جناس واحد )
( من السجع يف النشيد 3املوضع "حنن فتيان العلوم" واألخري كانت ثالثة )

 حتىت املوضوع "إمامنا الشفعي". 
قيد الضياء" اللفظية املوجودة يف الديوان عنات "احملسنا 2017يلي أزلفة اجلنة,ا -3

لعبد الرمحن صاحل العشماوي )دراسة حتليلية بالغية(، اجلامعة موالان مالك 
يف قسم اللغة العربية وادهبا، وهدف هذا البحث ملعرفة أشكال  جابراهيم ماالن

ضياء"، ودة يف ديوان "عناقيد الوأنواع الكلمات اليت فيه احملسنات اللفظية املوج
ستخدم الباحثة يف هذا البحث بطريقة الكيفي والوصفي ِبلنظر إىل ما تو 

وأما نتيجة هذا البحث فهي ،ديوان من أنواع احملسنات اللفظيةوضعه يف هذا ال
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( بيتا من احملسنات اللفظية. تتكون 55وجدت الباحثة نوعا مخسة ومخسْي )
اجلناس غري اتم,  13اجلناس اتم,  1( أبيات تشتمل عاى اجلناس )5من )

( بيتا تثتمل على 21اجلناس اثتقاق(. وتتكون من تسعة وعشرون ) 1و
 املوازنة.

"احملسنات اللفظية املوجودة يف ديوان اْلنساء" )دراسة 2017سيلة الرمحن,  -4
يف قسم اللغة العربية  جحتليلية بالغية(, اجلامعة موالان مالك ابراهيم ماالن

طريقة البياانت بطريقة الدراسة املكتبية، وادهبا، واستخدمت الباحثة 
واستحدمت الباحثة مصادر البياانت ديوان اْلنساء. ولتحليل لبياانت 

 88استخدمت املنهج الوصفي. ونتائج هذا البحث نتيجتان: األوىل, وجود 
البيت اليت تتضمن على احملسنات اللفظية. والثانية, أنواع احملسنات اللفظية 

ثالثة أنواع: اجلناس, والسجع, واملوازنة. أما اجلناس وجود يف هذا البحث هي 
 األبيات 44األبيات، واملوازنة وجود  26األبيات، والسجع وجود  18

، "احملسنات يف ديوان احلبيب علي )دراسة حتليلية 2018حارث حممد فوزا.  -5
يبحث  يف قسم اللغة العربية وادهبا، جبالغية( اجلامعة موالان مالك ابراهيم ماالن

الباحث عن أنواع احملسنات اللفظية واملعنوية املوجودة يف ديوان احلبيب علي، 
ويهدف البحث لتعريف مبا يتعلق هبما, ويستخدم منهج الوصفي والكيفي, 

افظا اليت تتضمن احملسنات اللفظية واملعنوية يف  97ونتائج هذا البحث هي 
لفظا، والسجع  25اجلناي  ديوان احلبيب علي، فأنواع احملسنات اللفظية هي

ألفاظ. أماأنواع احملسنات املعنوية  9ألفاظ، واملوازنة  5لفظا، واإلقتباس  22
 6لفظا، ومراعة النظري  11ألفظ، واملشاكلة  5ألفاظ, واطباق 8هي التورية 

ألفاظ، واملقابلة لفظان، واإللتفات لفظان، وحسن اإلبتداء لفظ، وحسن 
 اْلتام لفظ.
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تلف من البحوث السابقة املذكورة يف جمتمع البحث، وهذا البحث خي
 للشيخ محيم جزويل. القصائد الدعائيةجمتمع البحث يف هذا البحث هو 

 
 منهجية البحث  -ح

 نوع البحث  -1
يب جت هو حبثف بحث املكتيبوأما الالباحث حبث املكتيب،  ويستخدم  

ئق أو اجملاالت أو على الباحث كثرة اإلستطالع أو املطالعة على الكتب أو الواث
.حبث املكتيب حيدد (8، صفحة Sosrodihardjo ،2014)املقاالت املتعلقة ِبلبحث العلمي

 على املواد او اجملموعات اليت تقع يف املكتبة ال خيتاج الباحث اىل حبث امليدين
(Zed ،2008 3، صفحة). 

 

 

 مصادرالبياانت -2
البياانت األساسية هي البياانت اليت مت مجعها من الباحث/الباحثة ومباشرة  

هي يف هذا البحث در الرئيسية ااملصو ،(Victorius, 2012, p. 56)من مصادرها
 شيخ محيم جزويل.اليت ألفها ال القصائد الدعائيةنصوص 
هي البياانت املصادرة أو تصدرها املنظمات اليت ليست  البياانت الثانوية 

تعلق تهي الكتب الذي  ثناويةوأما املصادر ال، (Victorius, 2012, p. 56)جمالتها
هبذا البحث : تيسري البالغة للشيخ أمحد قالش، البالغة الواضحة، البالغة امليسرة، 

 اماة.تيسري بالغة للشيخ أس
 

 طريقة مجع البياانت  -3
ع البياانت هي اْلطوة املهمة يف البحث، ألن اهلدف طريقة مج

منه لنيل البياانت. دون معرفة طريقة مجع البياانت لن حيصل الباحث على 
 (. 224، ص. 2013بياانت تفي مبعايري البياانت احملددة )سوجييونو، 
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 حث هي :اليت يستخدمها الباع البياانت مجلاطريقة أما 
، فقراءة النقاط املهمة القصائد الدعائيةطريقة القراءة، وهي قراءة نص  .1

مث استنباط صورة  (skimming)وقراءة سريعة  (scanning)بقراءة متفحصة 
 .القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويليف  احملسنات اللفظية واملعنوية

بطاقات بيانية  طريقة الكتابة، وهي عملية تسجيل البياانت وكتابتها يف .2
منظما ومرتبا لتسهل مراقبة البحث فيما بعد. وأما اْلطوة هلذه الطريقة، 

احملسنات اللفظية واملعنوية فيالقصائد الدعائية للشيخ محيم فأوال كتابة 
 . والثاين، كتابة ما يتعلق مبوضوع البحث من علم البالغة. جزويل

 
 طريقة حتليل البياانت -4

يف هذا البحث ِبملنهج الوصفي،  البياانتحتليل استخدمت الباحث 
هو املنهج الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما يوجد يف الواقع، ويهتم 
بوصف دقيق ويعرب عنه تعبريا كيفيا أو تعبريا كميا. فالتعبري الكيفي يوضح 

(. وعملية عن حتليل 78، ص. 1991ظواهره وخصائصه )ساعايت، 
 تلي :البياانت يف هذا البحث هي كما 

 مجع البياانت اليت تتعلق ِبلبحث. (أ
احملسنات  ستعمللتيتالقصائد الدعائية ا األبيات حتليل القراءة يف (ب

 .اللفظية واملعنوية
 عملية تصنيف وحتليل النتائج املثالية. (ج
 استخالص النتائج على أسس أسئلة البحث العلمي (د
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 الفصل الثاين
 اإلطاري النظري

 

 غةعلم البالتعريف  -أ
البالغة لغة : الوصول واالنتهاء، واملتكلم العاجز عن إيصال كالم ينتهي 
إىل قرارة نفس السامع ليؤثرا شديدا اليسمى بليغا. واصطالحا هو أن يكون الكالم 
فصيحا قواي فنيا يْتك يف النفس اثرا خالِب، ويالئم املواطن الذي قيل فيه، 

 (.5 ، ص.1995واألشخاص الذين خياطبون )قالش، 
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البالغة أتدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف النفس 
أثر خالب، مع مالئمة كل الكالم للموطن الذي يقال فيه واألشخاص الذين 

 غتها غريمأخوذة من قوهلم : بلغت الغاية إذا انتهيت إليها، وبل خياطبون والبالغة
يت البالغة بالغة ألهنا تنهى عن املعىن فسم -واملبالغة يف الشيء األنتهاء إىل غايته

)اهلامشي، إىل قلب السامع فيفهمه، ويقال الدنيا بالغ ألهنا تؤديك إىل الآلخرة
 .(25، صفحة 1666

البالغة عند أهل اللغة هي حسن الكالم مع فصاحته وأدائه لغاية املعىن  
(. البالغة هي أتدية املعىن اجلليل واضحا 128، ص. 1996املراد )عبد الرمحن، 

بعبارة صحيحة فصيحة، هلا يف النفس أثر خالب، مع مالئمة كل كالم للموطن 
الذي يقال فيه، واألشخاص الذي خياطبون. عناصر البالغة هي اللفظ واملعىن 

 (. 8-9وأتليف لأللفاظ مينحها أتثريا وحسنا )على ومصطفى، ص. 
 فروع علم البالغة -ب

البديع )عبد الرمحن،  –البيان  –بالغة هلا ثالثة فنون فهي املعاين ال
كلها تبحث عن قواعد أسلوب اللغة الآلتى تستخدم يف   (.110، ص. 1996

 الكالم أو الكتابة جممال.
 املعاينعلم   -1

هو علم الذي تعرف به أحوال اللفظ العرىب الىت يطابق اقتضاء  املعاينعلم 
ول وقواعد يعرف هبا أحوال الكالم العرىب الىت يكون أص املعايناحلال. وعلم 

هبا مطابقا ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذي سيق له. وموضوعه 
اللفظ العرىب، من حيث إفادته املعاىن الثواىن الىت هي األغراض املقصودة 
للمتكلم، من جعل الكالم مشتمال على تلك اللطائف واملخصوصيات، الىت 

.قال بعض العلماء املعاين املتصورة يف عقول الناس مقتضى احلال هبا يطابق
املتصلة خبواطرهم، خفية بعيدة ال يعرف األنسان ضمري صاحباه، وال حاجة 
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أخيه، وال مراد شريكه: وال املعاون له على أمره، إال ِبلتعابري اليت تقرهبا من 
املتلبس، وختل املنعقد، الفهم، وجتعل اْلفي منها ظاهرا والبعيد قريبا فهي ختلص 

وجتعل املهمل مقيدا: واملقيد مطلقا، واجملهول معروفا، والوحسي 
 (.45-46، ص. 1960)اهلامشى، مألوفا.

إن علم املعاىن تعْي على أتدية الكالم مطابقا ملقتضى احلال، مع وفائه 
بغرض بالغي يفهم ضمنا من سياقه وما حييط به من قرائن )على ومصطفى، 

وواضع هذا العلم يعىن الشيخ عبد القادر اجلرجاىن املتويف يف سنة  (.263ص. 
 (.47، ص. 1960ه )اهلامشى،  471

 البيانعلم   -2
البيان لغة هو الكشف، واإليضاح، والظهور. واصطالحا، البيان هو أصول 
وقواعد يعرف هبا ايراد املعىن الواحد، بطروق خمتلف بعضها عن بعض، يف 

(. 244، ص. 1960على نفس ذلك املعىن )اهلامشى،  وضوح الداللة العقلية
وسيلة إىل أتدية املعىن أبساليب عدة بْي تشبيه وجماز وكناية  البيانأن علم 

 (.263)على ومصطفى، ص. 
وموضوع علم البيان هو األلفاظ العربية، من حيث التشبيه، واجملاز، 

(.245، ص. 1960والكناية. وواضع هذا العلم هو "أبو عبيدة" )اهلامشى، 
  

 البديععلم   -3
 البديع لغة يتضمن على املعنيْي األساسيْي

اجلدة اليت يدل عليها إنشاء ابتداء وعلى غري مثال سابق وعلى هذا  (أ
 املعىن قوله تعاىل : )بديع السموات واألرض(



 
 

25 
 

الرباعة الغرابة اليت يدل عليها العجيب، وعلى هذا قول الفرزدق :   (ب
)العامل، يت # وما اجلود أخالقه ببديع. أبت انقيت اال زايدا ورغب

 (20-21، الصفحات 1991
البديع لغة هو املخْتع املوجود على غري مثال سابق. واصطالحا، علم 
البديع هو علم يعرف به الوجوه، واملزااي الىت تزيد الكالم حسنا وطالوة، 

هو علم يعرف  البديعملقتضى احلال. علم  وتكسوه هباء ورونقا، بعد مطابقته
به وجوه حتسْي الكالم أو كيفية تزين العبارة يف األلفاظ أو املعىن. وواضع علم 

ه )اهلامشى،  274البديع هو عبد هللا بن املعتز العباسى املتوىف يف سنة 
 (.260-261، ص. 1960

بقة ملقتضى طاهو علم الذي يعرف به وجوه التحسْي الكالم، بعد رعاية امل
(، ورعاية وضوح الداللة على ما يراد التعبري عنه )علم احلال )عالم املعاين

البيان(. أي أن احملسنات البديعية تؤيت مثارها البالغة، وتؤثر يف بالغة الكالم 
أتثريا مجيال، وتقع من نفس املتلقي موقعا حسنا، إذا تكاملت مع مباحث علم 

وانسجمت مع الصور البيانية يف وضوح  املعاين، وطابقت مقتضى احلال،
الداللة على املعىن املقصود توصيله إىل النتلقي، وبدون هذا التكامل واالنسجام 

، 2006)البحريي، تصبح احملسنات البديعية عثبا ولغوا وزينة فارغة المعىن هلا.
 (10صفحة 

حملسنات اللفظية واملعنوية، كما نظمه و ينقسم علم البديع على قسمان : ا
 الشيخ أيب زيد عبد الرمحن بن حممد الصغري:

 علم به وجوه حتسْي الكالم # يعرف بعد رعي  سابق املرام
 مث وجوه حسنه ضرِبن # حبسب األلفظ واملعاين
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املعىن : أن علم البديع علم يعرف به وجوه التحسْي الكالم بعد رعاية 
لة، وينقسم علم بديع على ضرِبن: احملسنات اللفظية املطبقة ووضوح الدال

 واملعنوية.
 

 عنوية:احملسنات امل -ج
 التورية  -1

التورية يف علم البديع : أن تطلق لفظا له معنيان : أحدمها قريب ظاهر 
التريده، واآلخر بعيد خفي هو الذي تريده إال أنك تسْته وتغطيه ِبلقريب املتبادر 

 .(151، صفحة 1995)قالش، بكلمة سابقة. من لفظه، وقد متهد التغطية
 (وهو الذي يتوفىكم ِبليل ويعلم ما جرحتم ِبلنهار)ومثاهلا قوله تعاىل : 

، جرحتم معناه البعيد وهو ارتكاب الذنوب، وألجل هذا مسيت التورية. 60األنعام:
 (300فحة ، ص1960)عتيق، 

 دامخاألست -2
دام هو ذكر لفظ مشْتك بْي معنيْي يراد به أحدمها مث يعاد عليه خاألست

ريان يراد بثنايهما غري ما يراد أبوهلما مضمري أو إشارة مبعناه اآلخر، أو يعاد عليه ض
( أريد 185فاألول، كقوله تعاىل : فمن شهد منكم الشهر فليصمه )البقرة : 

 .(301، صفحة 1960)عتيق،  ه الزمن املعلومِبلشهر اهلالل، وبضمري 
 إذا نزل السماء أبرض قوم # رعيناه وإنكانوا غضاِب

 عيناه عليها مبعىن النباتأعاد ضمري ، ةأرد بكلمة السماء املطر 
 فسقى الغضى والساكنيه وإن مهو # شبوه بْي حواحني وضلوعي

وأعاد أوال ضمري ساكينه على الغضى مبعىن الغضى : شجر ِبلبادية، 
 اثنيا ضمري شبوه على الغض يريد شبواانرهكط ساكين مكان الغضى، وأعاد

 .(160، صفحة 1995)قالش، 
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 التوجيه  -3
هو إيراد الكالم حمتمال لوجهْي متضادين، كاملدح والذم، والسب الدعاء، 

أن يكون املعنيان خمتلفْي، بل ال بد أن يكون متضادين: وال يكفي يف التوجيه 
والبد يف التوجيه أيضا أن يكون املعنيان حمتملْي على السواء، ألنه إذا كان أحدمها 

 قريب حمتمال، وآلخر بعيدا يكون تورية ال توجيها.

 نوح قوله الشاعر: 

 ِبرك هللا للحسن # ولبوران يف اْلنت

 بنت من؟ ايإمام اهلدى ظفر # ت ولكن

االستفهام يف قوله: بنت من؟ حيتمل املدح ِبلرفعة واملنصب واجلاه احلطري، 
وحيتمل الذم ِبحلقارة واْلسة والبخل، حسب اهتداء املتلقي إىل نفسيه، الشاعر 

 .(71، صفحة 2006)البحريي، والسياق احمليط بصياغة الشعر

 

 

 اإللتفات -4
أصله حتويل االجتاه، كما يلتفت املصلي بوجهه عند سالمه  االلتفات

 وانصرافه من صالته.
وااللتفات يف علم البديع أن حيول اجتاه التعبري من أسلوب التكلم أو اْلطاب أو 

 الغيبة إىل أسلوب آخر. 
قال مؤمن آل يس : )ومايل الأعبد الذي فطرين وإليه ترجعون(، فأنت 

يقتضيه أن يقول : وإليه أرجع( ليكون الكل بنسق  ترى أن أسلوب التكلم كان
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واحد: نسق املتكلم، لكنه بعدما حتدث عن نفسه التفت إىل قومه، فخاطبهم 
 حمذرا : )وإليه ترجعون(.

 وأقسام االلتفات :
 انصراف عن التكلم إىل اْلطاب كما تقدم املثل (أ

 بك واحنر(انصراف عن التكلم إىل الغيبة : ) إان أعطينا الكوثر، فصل لر   (ب
 -الرب-. مل يقم )لنا( والتنس أن العلماء جعلوا االسم الظاهر 1الكوثر:

 كضمري الغائب.
انصراف عن اْلطاب إىل التكلم، كمعاتبة املرء نفسه: ضيعت عمرك فيما  (ج

 يضرك وال ينفعك، مث يقول اندما: )ايليتين قدمت حليايت(.
الفلك وجرين هبم(، بدال طاب اىل الغيبة : )حىت إذا كنتم يف صراف عن اْلان (د

 من )بكم(.
مث قال  1الفاحتة: انصراف عن الغيبة إىل اْلطاب : ) احلمدهلل رب العاملْي( (ه

 بدال من إايه. 4الفاحتة:  :) إايك نعبد(
انصراف عن الغيبة إىل التكلم : ) وهللا الذي أرسل الرايح فتشري سحاِب  (و

-155، الصفحات 1995)قالش،  ، بدال من)فسقه(9الفطر: فسقناه(
157). 

 
 التجريد -5

التجريد هو أن ينتزع من أمر ذي صفة معينة أمر آخر مثله يف تلك الصفة مبالغة يف اثبات 
كماهلا، وقد قسم البالغيون التجريد إىل قسمْي، النتزاع الصفة يكون بواسطة حروف 

 خمصوصة، ويكون بدوهنا.

 (.جريد بواسطة حروف خمصوصة )من، الباء، يفالتالقسم األول 
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ك وأنت تريد يوجه به القسم الثاين التجريد بدون حروفه، وهو توجيه اْلطاب لغري 
 ر:عطاب نفسه. حنو قول الشاخنفسك ال امل

 كفى بك داء أن ترى املوت شافيا # وحسب املنااي أن يكن أماهنا

 وا مداجيامتنيتها ملا متنيت أن ترى # صديقا فأعيا أو عد

استخدم الشاعر صيغ اْلطاب )بك، وترى، ومتنيتها، ومتنيت، وترى(، 
وهو يقصد نفسه: ليوهم أن غريه هو الذي متىن املوت لرياتح من زيف 

 .(95-94، الصفحات 2006)البحريي، الدنيا

 املشاكلة -6
ذكر الشيئ بلفظ غريه لوقوعه املشاكلة هي يف اللغة املمائلة، واصطالحا: 

 يف صحبته، 
 وتنقسم املشاكلة إىل قسمْي:

 حتقيقية: تكون املصاحبة بْي اللفظْي ظاهرة يف بنية املشاكلة. (أ
 تقديرية: تكون املصاحبة بْي اللفظْي خفية يف بنية املشاكلة.  (ب

 والفرق بينهما من وجهْي:

 يصح أن يقع عليه يقية يقع فيها لفظ املشاكلة على ما الاملشاكلة التحق (أ
حقيقة، أما التقديرية فإن لفظ املشاكلة جييء فيها على حقيقته، ويقع 

 على ما يصح وقوعه عليه، لكننا نقدرة بلفظ آخر مشاكل ملراد املتكلم.
 قرينة املشاكلة التحقيقية لفظيه، وقرينة املشاكلة التقديرية حالية. (ب
 املشاكلة التحقيقية (1
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)جزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره وردت يف قول هللا تعاىل: 
. كلمة سيئة الثانية معناها رد السيئة أو العقاب 40: الشورى على هللا(

 عليها، ولكنها وردت بلفظها لتشاكل كلمت السيئة األوىل.
 املشاكلة التقديرية: (2

فيها اليذكر اللفظ األوىل الذي تبىن عليه املشاكلة، ولكن يقدر وجوده 
ل بينهما، كقول هللا تعاىل: )صبغة هللا ومن أحسن من هللا صبغة لكي تكم

. املعروف أن النصارى يغمسون أوالدهم يف 138البقرة :   وحنن عابدون(
ماء أصغر يسمى العمودية ويزعمون أن الغمس التعميد يف هذا املاء 
يطهرهم، فذكر القرأن الكرمي على سبيل مشاكلة أن صبغة هللا أي تطهريه 

ب املسلمْي ِبإلميان أحسن وأطهر، وقد حذف الطرف األوىل يف لقلو 
املشاكلة للعلم به وهو )صبغ النصارى أوالدهم وتعميدهم( إشارة إىل 
هتافت هذا الزعم ومخئه، وعدم وجود أساس صحيح له، ألن التطهري من 
الذنوب يكون قبسا معنواي من عند هللا يطهر الروح واجلسد، وليس شيئا 

أدران اجلسد، ويْتك أدران الروح مْتاكمة، ولذلك أغل ذكره حسبا يزيل 
 يف صياغة املشاكلة إشارة إىل عدم التأثري يف الواقع.

 
 
 

 عاة النظرمرا -7
مراعاة النظري، والتناسب، والئتالف، واملاخاذة، مصطلحات متعددة لفن 

عن معنوي، وهو : أن جيمع البليغ يف كالمه بْي أمور متناسبه منسجمة، متبعدا 
 التضاد.
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وما  أو أمور ر أمراثأو النا شاعريجمع النظري هو يف االصطالح: أنالمراعاة 
للمعىن أو لفظا  لفظا للفظناسبه ال ِبلتضاد لتخرج املطابقة، سواء كانت املناسبة ي

أو معىن ملعىن، إذ املقصود مجع شيئ إىل ما يناسبه من نوعه أو ما يالئمه من أي 
 وجه من الوجه.

 ألطراف:تشابه ا (أ
خيتم الكالم ن ومن مراعاة النظري ما يسميه بعضهم ) تشابه األطراف(، وهو أ

مبا يناسب أوله يف املعىن، كقوله تعاىل : )التدركه األبصار وهو يدرك األبصار 
فإن اللطف يناسب ما ال يدرك ِبلبصر،  .103األنعام :  وهو اللطيف اْلبري(

 ربا به.خيدرك شيئا يكون رك شيئا، فإن من واْلربة تناسب من يد
 إيهام التناسب:  (ب

يقصد به اجلمع بْي معنيْي غري متناسبْي بلفظْي يكون هلما معنيان متناسبان 
 ر.ظنن، ومن أجل ذلك يلحق مبراعاة الوإن مل يكوان مقصودي

ومثال إيهام التناسب هذا قوله تعاىل: )الشمس والقمر حبسبان, والنجم  
. فالشمس والقمر حبسبان أي حبسبان معلوم 6الرمحن :  والشجر يسجدان(

جم: النبات الذي ينجم من وتقدير حمكم دقيق، والنجم والشجر يسجدان، الن
قول، والشجر الذي له ساق. وسجودمها: انقيادمها هلل األرض اساق له كال

 فيما خلقاله.
والقمر، فقد يكون مبعىن  س النبات وإن مل يكن مناسبا للشمفالنجم مبعىن

، 1960)عتيق، اكب وهو مناسب هلما. وهلذا مسي إيهام التناسب.الكو 
 .(181-179الصفحات 

 اإلرصاد -8
اإلرصاد فاللغة: مصدار أرصدت الشيء إذا أعددته، ويف اإلصطالح 
البالغي أن جتعل قبل هناية البيت الشعري أو الفقرة النثرية ما يدل على اآلخر، 
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عرف الروى آخر حرف من البيت أو الفقرة، فكان الكالم األول أرصد أعد إذا 
 (2006)لبحريي، ملعرفة أخره.

يذكر قبل الفاصلة من الفقرة، أو القافية من البيت ما يدل عليها  هو أن
إذا عرف الروي، حنو قوله تعاىل )وسبح حبمدك ربك قبل طلوع الشمس وقبل 

. فالسامع إذا وقف على قوله تعاىل قبل طلوع الشمس بعد 130طه :  (الغروب
 .(305، صفحة 1666)اهلامشي، اإلحاطة مبا تقدم علم أنه وقبل الغروب

 حسن اإلبتداء -9
جييب على البدع شاعرا كان أو كاتبا يتافق وحيسن يف مواضع هي حمط 

قهم، زيبالغ يف جتويدها أبعذب لفظ، وأجزله، وأرقه، انظار املتلقْي، وحمل تشو 
وأسله، وأحسنه نظما وسبكا، وأصحه معىن، وأوضحه، وأخاله من التعقيد اللفظي 

 واملعنوي غري املناسب.
 كقول الشاعر يف التهنئة ببناء دار:

 قصر عليه حتية وسالم # خلعت عليه مجاهلا األايم
ومتىن عمران القصر ودوامه طول  هنا الشاعر ببناء القصر، وحيا وسلم،

 .(44، صفحة 2006)البحريي،  الدهر
 
 

 براعة االستهالل -10
هي نوع من حسن االبتداء، وهي أخص منه وأحسن، حيث تشتمل بداية 
الكالم أو مطلع القصيدة على ما يناسب املقام، ويشري إىل ما سيق الكالم ألجله: 

وته: يراعة استهالل، ألن املتكلم فهم عرضه من كالمه عند رفع صويسمى ذلك 
 الشاعر: لواالستهالل: رفع الصوت. كقو 
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، 2006)البحريي،  ولد اهلدى فالكائنات ضياء # وفم الزمان تبسم وثناء
 .(56صفحة 

 حسن التخلص -11
ب وحيسنه، وهو التخلص هو املوضع الثاين الذي جيب أن يغتين به األدي

مما ابتدئ به الكالم من غزل أو وقوف على اطالل أو أي معىن آخر إىل املقطع 
التايل، أو إىل املعىن املقصود يف النص على وجه سهل يتسم ِبلدقة والرفقة، حبيث 

لشدة ال يشعر املتلقي ِبإلنتقال من املعىن األول إال وقد وقع عليه املعىن الثاين 
 لنسجام بينهما.االتئام وا

 مثل قوله الشاعر :
 وبدا الصباح كأ غرته # وجه اْلليفة حْي ميتدح

 (49، صفحة 2006)البحريي،  وختلص الشاعر من وصف إىل املدح
 حسن اخلتام -12

هو آخر املواضع اليت جيب التنائق والتحسْي يف صياغتها، ألنه آخر ما 
رسم يف ذهنه، فإن كان اْلتام حسنا تلقاه السامع واستلذه، وجرب يعيه املتلقي، وي

ما وقع فيما قبله من تقصري، وإذا كان اْلتام غري موفق رمبا أنسى املواضع احلسنة 
 (51، صفحة 2006)البحريي، اليت وردت قبله، وطمس حسنها.

يبقى يف السمع، فإن حسن خرب ما إن اإلنتهاء آخر ما يرتسم يف النفس و 
سبقه من ضعف وتقصري، وإال أنسى حماسن قبله، كاإليقاع املختتم بنغمة انشيزة 

 (194، صفحة 1995)قالش، انبية

 مثل قوله الشاعر:

وأحسن ختام ما يؤذن ِبنتهاء الكالم، حىت ال يبقى لفس املتلقي تشوق 
 إىل شيء آخر
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، صفحة 2006)البحريي، قيت بقاء الدهر اي كهف أهله # وهذا دعاء للربية شاملب
51) 
 الطباق -13

 اسب.الطباق هو اجلمع بْي كلمة وضدها يف الكالم، فهو عكس التن
لكالم بْي طابق، وهو الِبلتكافر، و ِبطايقة، وِبلتضاد، وِبلتطبيق، و ويسمى ِبمل

كان ذلك التقابل تقابل الضدين أو النقيضْي أو اإلجياب قابلْي سواء  معنيْي مت
 (303، صفحة 1666)اهلامشي، والسلب، أو الضايف.

 وينقسم الطباق على قسمْي:
 طباق املوافقة: وهو أن جيتمع الضدان مع احتاد التعبري سلبا أو إجياِب. (أ

، ضدان، وقوله 122األنعام :  كان ميتا فأحييناه(حنو قوله تعاىل: )أو من  
 ، ضدان سلبيان.13األعلى :  تعاىل أيضا )الميوت فيها والحيي(

طباق املخالفة: هو أنيجتمع الضدان مع اإلختالف بينها سلبا وإجياِب،  (ب
أبنيكون أحدمها موجبا واآلخر منفيا. حنو قوله تعاىل )يستخفون من الناس وال 

 .(167، صفحة 1995)قالش،  .108النساء :  (يستخفون من هللا
 

 املقابلة -14
يْي متواليْي أو أكثر، مث يؤتيب مبا يقابل ذلك على نيؤيت مبعن املقابلة هي أ

الْتتيب، كقوله تعاىل: )فأمامن أعطى والتقى وصدق ِبحلسىن فسنيسره لليسرى 
، وقوله تعاىل )وحيل هلم الطيبات وحيرم عليهم 8-4اليل :  تغىن(سوأما من خبل وال

 .(304، صفحة 1666)اهلامشي،  .157األعراف :  اْلبئث(
 حسن التعليل -15
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حسن التعليل هو أنينكر األديب علة الشيء املعروف، وأييت بعلة طريقة 
عليله مقبوال، وابتكاره من ابتكاره تناسب الغرض الذي يقصد إليه، بشرط أنيكون ت

 .(171، صفحة 1995)قالش، حسنا مجيال.
ار يعين أن الشاعر أو الناثر يدعي لوصف علة غري حقيقة مناسبة له ِبعتب

 ل الشاعر:و لطيف، مشتمل على دقة النظر كق
 وما كلفة البدر املنري قدمية # ولكنها يف وجهه أثر الطم

ن احلزن على املرثي شكل كثريا من مظاهر الكون، فهو لذلك يقصد أ
يدعي أن كلفة البدر )وهي ما يظهر على وجهه من كدرة( ليست انشئة عن سبب 

، صفحة 1666)اهلامشي، طبيعي، وإمنا هي حادثة من أثر اللطم على فراق املرثي
223). 

 حد أتكيد املدح مبا يشبه امل -16
 يف هذا الفن ينقسم على قسمْي:

تذكر صفة مدح مفية عن شيئ أييت بعدها آداو اثتثناء )أو استدراك( تليها  .1
)لبحريي، صفة الذم للشيء نفسه، حنو قوهلم: فالن الخري فيه إال أنه لص.

 (117، صفحة 2006
ثتثناء تليها صفة ذم حنو: فال أن يثبت لشيء صفة ذم، مث يؤيت بعدها أبداة ا .2

 .(232، صفحة 1666)اهلامشي، حسود إال أنه منام.
 أتكيد املدح مبا يشبه الذم -17

 وهو ضرِبن:
 أنيثتثىن من صفة ذم منفية، صفة مدح على تقدير دخوهلا فيها حنو قوله:  (أ

 لكتائبوال عيب فيهم غري أنسيوفهم # هبن فلول من قراع ا
أنيثبت لشيء صفد مدح، ويؤيت بعدها أبداة اثتثناء تليها صفة مدح أخرى  (ب

 مثتثناه من مثلها كقوله:
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، 1666)اهلامشي، ال عيب فيهم غري أنه # جواد فيما يبقي من املال ِبقيا
 .(232-231الصفحات 

 أسلوب احلكيم -18
حبمل كالمه على خالفة مراده، تنبيها له  و تلقي املخاطب ما يْتقب،ه

اله منزله غريه السائل بغري ما يتطلب، بتنزيل  على أنه األوىل ِبلقصد. أو إجابة
 (104، صفحة 2006)البحريي، تنبيها له على أنه األوىل حباله، او املهم له.

 نوح قوله الشاعر:
 ه خشية # وللعْي خوف البْي ثسكاب أمطاروملا نعى الناعي سألنا

 أجاب قضى : قلنا قضى حاجة العال # فقال مضى : قاان بكل فخار
وحيكي أنه ملا توجه خالد بن واليد لفتح احلرية أتى إليه من قبل أهلها رجل ذو 
جتربة: فقال له خالد فيم أنت؟ قال يف ثيايب: فقال عالم أنت؟ فأجاب على 

فقال أسالك عن شيء وتعجيبين  -؟ قال اثنان وثالثونفقال كم سنك -األرض
 (238، صفحة 1666)اهلامشي، بغريه: قال إمنا أجبتك عما سألت

 املبالغة -19
أن يدعى لوصف بلوغه يف الشدة أو الضعف حدا مستحيال أو  املبالغة

، اه بعضهم إفراطا وغلو وإيغاالمستبعدا. فإن املىن إذا زاد عن التما مسي مبالغة، ومس
 حنو قوله الشاعر:

 وما أبقى اهلوى والشوق مين # سوى روح تردد يف خيال

 حتكم يف جسمي النحول، فلة أتى # لقبضي رسول ضل يف موضع خايل
)قالش، غلو مستحيل، والذي سوغه وجود لو االمتناعيه كما يف قوله.

 (184ة ، صفح1995
 التذييل  -20
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التذييل هو أن يؤيت يف الكالم مجلة حتقق ما قبلها، وغالبا ما تكون يف 
اآلخر, مثل قوله تعاىل )والذين آمنوا وعملوا الصاحلات سندخلهم جنات جتري 
من حتتها األهنار خالدين فيها أبدا وعد هللا حقا، ومن أصدق من هللا قيال( 

 .132النساء:
 عدا من هللا، انسب التذييل مبا يؤكد صدق الوعدملا كان أول اآلية و 

 .(1995)قالش، 

 التوشيخ -21
التوشيح هو بناء البيت على قافيتْي يتم املعىن عند الوقوف على كل منهما 

 مثا قوله الشاعر :
 اسلم ودمت على احلوادث مارسا # ركنا ثبري أو هضاب حراء

 # رغم الدهور، وفز بطول بقاء ونل املراد ممكنا منه على
 ويقرأ جمزوءا:

 اسلم ودمت على احلوا # دث مارسا ركنا ثبري
، الصفحات 1995)قالش، ونل املراد ممكنا # منه على رغم الدهور

187-188) 
 
 

 اجلمع -22
 أن جيمع املتكلم بْي متعدد حتت حطم واحد وذلك قد يكون، يف اثنْي

 .46نوح )املال والبنون زينة احلياة الدنيا( الكهفة : 
، 1666)اهلامشي، إن الشباب والفراغ واجلدة # مفسدة للمرء أي مفسده

 .(227صفحة 
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 التفريق -23
من نوع واحد فيوقع بينهما  التفريق هو أن يعمد املتكلم إىل شيئْي

معىن زائدا فيما هو بصدده من مدح أو نسب  تباينا وتفريقا بذكر ما يفيد
 أو غري ذلك من األغراض حنو قول الشاعر :

 مانوال الغمام وقت ربيع # كنوال األمري يوم سخاء

، 1666)اهلامشي، فنوال األمري بدرة عْي # ونوال الغمام قطرة عْي 
شبهان يف النوال والكرم، مث فرق جيتمع األمري مع الغمام ويت (228صفحة 

الشاعر بْي النوالْي لريجع األمري ويشيد بكرمه، فكرم األمري وجوده يف 
صورة نقود ذهبية يف أكياس، بينما نوال الغمام ليس إال قطرات املاء وشتان 

 (53، صفحة 2006)البحريي، بينهما يف لبقيمة واألثر

 التقسيم -24
التقسيم هو أن يذكر متعدد مث يضاف إىل كل من أفراده ما له 

 على جهة التعيْي حنو :
)كذبت مثود وعاد ِبلقارعة، فأما مثود فأهلكوا ِبلطاغية وأما عاد فأهلكوا 

 (228، صفحة 1666)اهلامشي، . 6-1بريح صرصر عاتية( احلاقة : 
 وكقوله الشاعر :

 ا هو إال الوحي أو حد مرهف # متيل ظباه أخدعي كل مائلفم 
 الداء من كل جاهلفهذا دواء الداء من كل عامل # وخذا دواء 

ذكر الشاعر سالحْي من أسلحة امللوك : القلم الكتابة والسيف املرهف 
مث ذكر حكم كل واحد منهما: فالقلم عالج ودواء للعلماء يرتدعون 

الج اجلهال املعاندين الذين ال يعرفون إال لغة ببالغته وعظاته. والسيف ع
 .(54، صفحة 2006)البحريي، القوة
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 اجلمع مع التفريق -25
اجلمع مع التفريق هو أن جيمع املتكلم بْي شيئْي يف حكم واحد، 

 مث يفرق بينهما يف ذلك احلكم، حنو قوله الشاعر :
، 1666)اهلامشي، قليب كالنار فحرهافوجهك كالنار يف ضوئها # و 

 (229صفحة 
 اجلمع مع التقسيم -26

اجلمع مع التقسيم هو أن جيمع املتكلم بْي شيئْي أو أكثر حتت 
حكم واحد، مث يقسم ما مجع أو يقسم أوال مث جيمع، فاألول حنو قوله 

مل متت يف منامها فيمسك اليت تعاىل : )هللا يتوىف األنفس حْي موهتا واليت 
قضى عليها املوت ويرسل األخرى إىل  أجل مسمى( الزمر : 

 (229، صفحة 1666)اهلامشي، .42
 اجلمع مع التفريق والتقسيم -27

هو اجلمع بْي شيئْي أو عدة أشياء يف حكم واحد ، مث التفريق 
ئْي أو الشياء املفرقة أبيضف كل شيء بينهما يف ذلك، مث التقسيم بْي شي

 ، حنو قوله الشاعر :إىل ما يناسبه ويالئمه
 ملختلفي احلجات مجع ببابه # فهذا له فن وهذا له فن

 فللخامل العليا، وللمعدم الغىن # وللمذنب العتىب وللخائف األمن
مث فرق بينهم يف تعدد ، مجع الشاعر بْي خمتلفي احلجات على ِبب املدوح

عهم ، مث قسم بينهم موضحا حاجة كل طالب ومطمعه، فللمجهول مطام
اْلامل اجملد والعياء يف رحاب األمري، وللفقري املال والغىن، للمذنب العفو 

 .(58، صفحة 2006)البحريي، وللخائف األمن
 العكس -28
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أخرت وتؤخر العكس هو أن تقدم يف الكالم جزءا مت تعكس أبن تقدم ما 
 ما قدمت وأييت على أنواع:

ذلك الطرف حنو كالم  أن يقع بْي أحد طريف مجلة وما أضيف إليه .أ
وحنو قول الشاعر : إذا أمطرت منهم منك  -امللوك ملوك الكالم

 سحابة # فوايلهم طل طلك وابل
أن يقع بْي متعلقي فعلْي يف مجلتْي حنو قوله تعاىل : )الهن حل هلم  .ب

 .10هلن( املمتحنة : وال هم حيلون 
أن يقع بْي لفظْي يف طريف اجلملتْي حنو قوله تعاىل: )ال هن حل هلم  .ت

 .10وال حيلون هلن( املمتحنة : 
 أن يقع بْي طريف اجلملتْي حنو قوله الشاعر : .ث

 طويت إبحراز القنون ونيلها # رداء شباب اجلنون فنون
 فحْي تعاطيت الفنون وحضها # تبْي يل أن الفنون جنون

 بْتديد مصراع البيت معكوسا. حنو قوله الشاعر: أن يكون .ج
 إن للوجد يف فؤادي تراكم # ليت عيين قبل املمات تراكم

يف هواكم ايساديت مت وجدا # مت وجدا اي ساديت يف 
 .(239، صفحة 1666)اهلامشي، هواكم

 
 

 احملسنات اللفظية -د
قع موقعها إىل إذا طلبها املعىن، لذلك ال جيمل احملسنات اللفظية ال ت

لفاظ يف كل موضع، وال تنقاد لع هبا، ألن املعاين ال تدين لألاإلسْتسال فيها والو 
 (132، صفحة 1995)قالش، هلا يف كل حْي

 اجلناس -1
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سم اجلناس ختالفهما يف املعىن. وينقااس هو تشابه اللفظْي يف النطق و اجلن
 إىل قسمْي رئيسْي مها: اجلناس التام، واجلناس غري التام.

اجلناس التام هو أنيتفق اللفظان يف أربعة أمور: عدد احلروف، ونوعها، وشكلها،  (أ
 وترتيبها.

 وينقسم اجلناس التام إىل ثالثة أنواع، هي:
 اجلناس املماثل (1

واع واحد: إمسْي، أو فعلْي، أو نفظان املتجانسْي من ألهو ماكان فيه ال
 حرفْي.

أمثلة اجلناس املماثل يف اإلمسْي: قوله تعاىل )ويوم تقوم الساعة 
يقسم اجملرمون ما لبثوا غري ساعة كذلك كانوا يؤفكون(. اجلناس بْي 
اللفظي الساعة مبعىن القيامة، وساعة مبعىن املدة الزمنية املعروفة، ومها إمسان 

 تلفان يف املعىنمتفقان يف النطق، خم
 اجلناس املستويف (2

هو ماكان فيه اللفظان املمتجانسان خمتلفان يف النوع، أبن يكون أحدمها 
امسا اآلخر فعال، أن يكون أحدمها أحدمها حرفا واآلخر امسا أو فعال. 
كقوله صلى هللا عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه هللا إال 

  يف امرأتك.أجرت عليها، حىت ما جتعل يف
 اجلناس بْي لفظي يف األوىل حرف جر يفيد الظرفية، ويف الثانية مبعىن فم.

 اجلناس املركب (3
وهو ما كان أحد كرفيه لفظا مفردا وآلخر مركبا, أو كان الطرفان مركبْي 

 ، املتشابه، املفروق، امللفق. عوهو ينقسم إىل أربعة أنواع: اجلناس املرفو 
 اجلناس غري التام (ب
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اختلف لفظه يف واحد من األمور األربعة اليت جييب توافرها يف  اوهو مم
اجلناس التام وهي: نوع احلروف، أوعدد احلروف، أو ضبط احلروف، أو ترتيب 

 (2006)لبحريي،  احلروف.
 األمثلة:

 اإلختالف يف نوع احلروف كقوله تعاىل: )فأما اليتيم فال تقهر. وأما السائل (1
 .10-9الضحى  فالتنهر(

ويشْتط أن اليزيد اإلختالف بْي اللفظْي املتجانسْي على حرف 
 واحد، وينقسم ثالثة أقسام: 

اجلناس املضارع وهو ما كان احلرفان املختلفان فيه متقاربْي يف املخرج  .أ
الصويت ويكون اإلحتالف يف أول الكلمتْي حنو حلم و علم، العْي و 

 .احلاء خمرجهما من احللق
اجلناس الالحق وهم ما كان احلرفان املختلفان فيه متباعدين يف املخرج  .ب

الصويت ويكون اإلختالف يف أول الكلمتْي، حنو مهزة و ملزة، مها متبادان 
 يف املخرج الصويت.

اجلناس املصحف وهو ماكان اختالف احلرفْي يف الكلمتْي فيه بسبب  .ج
، الصفحات 2006)البحريي،  النقط فقط، حنو يسقْي ويشفْي.

136-137). 
 اإلختالف يف عدد احلروف، مثل قول الشاعر:  (2

 إانلبكاء هو الشفا # ء من  اجلوى بْي اجلوانح.
 اإلختالف فيشكل احلروف: مثل: هال هناك هناك عن لوم األبرار. (3
 الفجر.اإلختالف يف ترتيبها مثل: ملا فرق عندك بْي بيين التقى و  (4
 اإلختالف يف نطقها، مثل: قصر توبك، فإنه أتقى وأبقى وأتقى. (5
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ومن اجلناس، جناس اإلشتقاق مثل: قال صلى هللا عليه وسلم )غفار غفر هللا هلا، 
 .(133، صفحة 1995)قالش، وأسلم ساملها هللا، وعصية عصت هللا ورسوله

 السجع -2
ْي يف احلرف األخري وأفضله ما تساوت فقره وهو ثالثة هو توافق الفاصلت

 أقسام: املطرف، املرصع، واملتوزي.
املرصع: هو ما تكون فيه كلمات إحدى القرينتْي أو أكثرها متاثل كلمات القرينة  .أ

 األخرى يف الوزن العروضي )الصريف( القفية. حنو قول الشاعر يف الدح:
 رة سيبه للمتعتفيفحريق مجرة سفيه للمعتدي # ورحيق مخ

 كلمات شطري البيت متماثلة يف الوزن العروضي ويف أكثر احلروف األحرية.
املتوزي:هو ما اتفقت فيه الفاصلتْي يف الوزن القافية، والسجع املتوزي يشيبه   .ب

التصريع يف الشعر وهو اتفاق الكلمة األخرية يف شطر البيت األول )العروض( 
يت الثاين )الضرب( يف الوزن القافية.حنو قول مع الكلمة األخرية يف شطر الب

 الشاعر: 
 على قدر أهل العزم أتيت العزائم # وأتيت على قدر الكرام املكارم.

املطرف: هو ما اتفقت فيه الفاصلتْي يف احلرف األخري فقط دون يف الوزن   .ت
العروضي،  ويتفق السجع املطرف يف النثر مع التصريع يف الشعر حْي يتفق 

لبيت يف الروى )احلرف األحري(، وخيتلفان يف الوزن العروضي للكلمة شطرا ا
 . كقوله زهري بن أيب سلمى: األخرية

، الصفحات 2006)البحريي، أمْي أم أوفىدمنه مل تكلم # حبومانة الدراج فاملتثلم
151-155). 

 رد العجز على الصدر -3
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لبديعي أيضا مصطلح التصدير وهو يرد يف النثر، يطلق على هذا الفن ا
كررين أو املتجانسْي  النثر أبن أييت أحد اللفظْي املأييت رد العجز على الصدر يف

 امللحقْي ِبملتجانسْي أييت يف أول الفقرة النثرية وأييت اآلخر يف آخرها.
ه عدوأول من تكلم عن هذا الفن البديعي الفظي عبد هللا بن املعتز، فقد 

مسة الكربى، ومساه ورد أعجازه الكالم على ما يف كتابه أحد فنون البديع اْل
 تقدمها. وأما رد العجز على الصدر يف الشعر على الصور التالية:

 يف اللفظْي املكررين (أ
األول ما يكون أحد اللفظْي املكررين أي املتفقْي ومعىن يف آخر البيت 

يكون أحد اللفظْي املكررين يف آخر  والثاين صدر املصراع األول. والثاين ما
البيت والثاين يف حشو املصراع األول. والثالث ما يكون أحد املكررين يف آخر 
البيت والثاين يف املصراع األول. والرابع ما يكون أحد املكررين يف آخر البيت 

 والثاين يف صدر املصراع الثاين .
 يف اللفظْي املتجانسْي (ب

ظْي املتجانسْي، أي املتشاهبْي لفظا ال معىن يف فاألول ما يكون أحد الل
آخر البيت والثاين يف صدر املصراع األول. والثاين ما يكون أحد املتجانسْي 
يف آخر البيت والثاين يف حشو املصراع األول. والثالث مايكون أحد 

 املتجانسْي يف آخر البيت الآلخر يف أول املصراع البيت.
 تجانسْي لالشتقاقيف اللفظْي املللحقْي ِبمل (ج

ا اآلشقاق وأحدمها األول ما يكون اللفظان امللحقان ِبملتجانسْي جيمعهم
الثاين يف صدر املصراع األول. الثاين ما يكون اللفظْي امللحقان يف آخر البيت

ِبملتجانسْي جيمعهما اآلشتقاق وأحدمها يف آخر البيت مما يرجعان يف 
كون اللفظْي امللحقان ِبملتجانسْي االشتقاق إىل أصل واحد. الثالث ما ي

جيمعهما االشتقاق  وأحدمها يف آخر البيت والثاين يف آخر املصراع األول. 
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تقاق وأحدمها يف الرابع ما يكون اللفظْي امللحقان ِبملتجانسْي جيمعهما اآلش
 ر يف صدر املصراع اااثين.خآخر البيت، واآل

 يف اللفظْي املتجانسْي لشبه اآلشتقاق (د
ون اللفظْي امللحقان ِبملتجانسْي جيمعهما شبه االشتقاق ما يك

وأحدمها يف آخر البيت والثاين يف صدر املصراع األول. الثاين ما يكون اللفظان 
امللحقان ِبملتجانسْي جيمعهما شبه االشتقاق وأحدمها يف آخر البيت والثاين 

تجانسْي يف حشو املصراع األول. والثالث ما يكون اللفظان امللحقان ِبمل
جيمعهما شبه االشتقاق وأحدمها يف آخر البيت واآلخر يف صدر املصراع 

ملتجانسْي جيمعهما شبه االشتقاق الثاين. الرابع مايكون اللفظان امللحقان ِب
، 1960)عتيق، أحدمها يف آخر البيت وآلخر يف صدر املصراع الثاين.

 (132-129الصفحات 

 التسريع )التوائم( -4
هو بناء البيت على وزنْي وقافيتْي، فإذا وقفنا على القافية األوىل كان 
البيت موزوان مستقيما، وإذا وقفنا على القافية الثانية كان البيت موزوان مستقيما 
أيضا. ويسميه بعض البالغيْي التوأم وهو حمسن الشعري يف األساس، وميكن أن 

كون متكلفا. وهو يكثر يف البحور الشعرية الصافية اليت تتكون أييت يف النثر ولكنه ي
 من تفعيلة واحدة كالكامل والرجز. حنو قول الشاعر:

 وإذا الرايح مع العش تناوحت # هوج الرمال تكبهن مشاال
 ألفيتنا نقري العبيط لضفيفنا # قبل العيال ونقتل األبطاال

افية مشاال وأبطاال، ولو أسقطنا تفعلتْي تْي من وزن الكامل التام، والقالبييالحظ أن 
 من كل بيت، يتحول البيتان إىل وزن آخر وهو جمزوء.

 وخو الرايح مع العش # تناوحت هوج الرمال
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 ألفينا نقري العيب # ىط لضيفنا قبل العيال
 .(157، صفحة 2006)البحريي،  ألفيتنا نقرى العبيد # ىط لضيفنا قبل

 اإلقتباس -5
هو فن بالغي ِبألخذ من القرأن الكرمي واحلديث النبوي الشريف فقط، 
وهو أن يضمن الكاتب نثره، أو ااِلعر شعره شيئا من القرأن الكرمي أو احلديث 

)البحريي،  النبوي على وجه ال يشعر أبنه منه، أي ال يقال يف أثناءه الكالم
 .(176، صفحة 2006

اإلقتباس هو تزين النثر أو الشعر بشيء من القرأن الكرمي، أواحلديث 
 .(141، صفحة 1995)قالش،  الشريف من غري تنبيه على األصل املأخوذ منه

 حنو قول الشاعر:
 إن كنت أزمت على هجران # من غريما جرم فصرب مجيل

 غريان # فحسبنا هللا ونعم الوكيلوإن تبدلت بنا 
من سورة يوسف )فصرب  18قد اقتبس الشاعر يف األول جزء من اآلية 

من سورة آل عرمن )حسبنا  173مجيل(، واقتبس يف البيت الثاين جزءا من اآلية 
 .(177، صفحة 2006)البحريي،  هللا ونعم الوكيل(

 التضمني -6
خمتص ِبألخذ من الشعر: وهو أن يضمن الشاعر قصيدته شعرا  التضمْي

مل يكن الشعر املضمن  ننبيه على أنه من الشعر اآلخرين إمن نظم غريه، مع الت
مشهورا عند النقاد لئال يتهم األخذ ِبلسرقة. فإن كان الشعر املأحوذ مشهورا فال 

 حاجة يف التنيب عليه.
 ى استعانة كقول الشاعر:إذا كان الشعر املضمن بيتا كامال مس

 وإذا ضاق صدري وخفت العدا # متتلت بيتا حبايل يليق
 فباهلل أبلغ ما أرجتى # وِبهلل أدفع ماالأطيق
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ن الشاعر رفا أي وإذا كان الشعر املضمن شطرا أو مصراعا مسى إيداعا أو رفوا أل
 ودعه إايه. كقول احلريري يف احدى مقاماته:ا وصل شعره بشعره

، 2006)البحريي،  سأنشد عندي بيعي # أضاعوين وأي فىت أضاعواعلى أين 
 .(180صفحة 

 التلميح -7
التلميح هو أن يشري األديب يف كالمه أو شعره إىل قصة معروفة، أو بيت 

 شعر مشهور، أو مثل سائر من غري ذكره. كقول أيب متام متغزال:
 زاغم # بشمس هلم من جانب احلدر تطلع فردت علينا الشمس والليل

 ت بنا كان يف الركب يوشعو فوهللا ما أدرى أأحالم انئم # امل
يشبه الشاعر وجه حبيبته ِبلشمس اليت تبدد الظالم، ويعتجب من طلوعها مبالغة 

نيب هللا يوشع بن نون  ةيف االستعارة، ويشري متشهدا يف هناية البيت الثاين بقص
 أن يبقى الشمس حىت ينتهي من قتال أعدائه يوم اجلمعة: وخاف الذي دعا اىل هللا

هللا لدعائه،  أن تغيب فيدخب يوم السبت، فال حيل له القتال فيه، فستجاب
 .(182، صفحة 2006)البحريي،  من القتال عوأوفقها له حىت فر 

 العقد -8
وزن الشعر،  ن يقع تغري كثري ليوافقهو نظم النثر ال على جهة االقتباس أب

اآلية من سورة البقرة: )من  رأن أو احلديث، كقول شاعر يف عقدويشري إىل أنه من ال
 الوافر(:

 أنلين ِبلذي استقرضت حظا # وأشهد معشرا قد شاهدوه

 فإن هللا خالق الربااي # عنت جلالل هيبته الوجوه

 تبوهإذا تداينتم بدين # إىل أجل مسمى فا ك يقول
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)البحريي، نص الشاعر بقوله إن هللا يقول، على أنه من العقد وليس اقتباسا
 .(183، صفحة 2006

 احلل  -9
احلل ضد العقد، فهو نثر النظم، وشرط قبوله وجودته أمران : أن يكون 

ن حسن تركيبه اللغوي جيدا ال ينقص عن جودة تركيب الشعر األصلي، وأن ميو 
)البحريي، املوقع، مستقرا يف حملة، غري قلق وال متنافر مع النص املوجودة فيه

 (182، صفحة 2006
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 الباب الثالث
 عرض البياانت وحتليلها

 جزويلمحيم  شيخحملة  -أ
 سنة يف ،(gus miekمحيم جزويل املشهور امللقب بغوس ميك ) الشيخولد 

وكانت نسبها متصلة  ،من زوج كياهي جزويل عثمان ورضية 1940أغوستوس  17
اىل رسول هللا صل هللا عليه وسلم، وأبوه يعين كياهي جزويل عثمان هو مؤسس 

 .لوسو كديري جوى الشرقيةياملعهد األسالمي السلفي الفالح ف
س ومتخد العلوم الدينية حتىت الشيخ الكياهس هاشيم األشعري مؤس 

مجعية هنضة العلماء، الكياهي معروف كدوعلو، الكياهي أمحد صاحل عنجوك، 
الكياهي عبد الرمحن، الكياهي زين الدين، الكياهي خازن، الشيخ العالمة 

 العيدروس املكي.
بدا من طفوليته أن ال حيب عن كسرة الكالم، بل حيب أن يسكت، وأنه 

أنه اليتم درسه فيها، ويدرس يف متوضع، وحكي أنه يدرس يف املدرسة الرعية مع 
املعهد األسالمي السلفي لريبيا كديري بزمن قصرية يعين ستت عشر يوما فقط، 
وبعد ذلك يتخذ العلوم الدينية حتىت الشيخ دهلار واتو جوعول املشهور بواليته يف 
زمنه، كياهي جوكوركصا، وكياهي أروين كودوس، و كياهي أشهاري، وكياهي 

 مباه بينو يوكياكرات. حامد كجوران، و 
مث عاد اىل يبته مستأذان لألبويه أنيكحاه، حىت يزوج مع زينب بنت كياهي 
حممد كراعكاتس، ولكن انتهى هذا الزواج بعد اربعة سنوات عندما كانت زينب 

من عرمرها، ويف هذا الوقت كان غالبا ينفذ الدعوة الثقافية يف منطق  12تبلوغ 
 العديدة من أساتذه الصوفية. خمتلفة، حىت حيصل اإلجازة
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يزوج غوس ميك مع ليليك سواييت سنوتوكنونج، ببناء نصيحة  1960ويف عام 
شيخه العالمة كياهي دهلار و كياهي مبشر منذر. ومع ذلك أن والديه معارضان 

 .يف تزوجيهما ألن زوجته يعين ليليك سواييت هي ليست من عائلة الدينية
، مت دفنه يف املقربة اتمباك  1993يونيو  5يف كياهي محيم جزويل وتفي  

كديري، برفققة مئات اآللف من املسلمْي يف هذه اجلنازة، ودفن أيضا يف هذه 
 .(23-7، الصفحات Ibad ،2011)املقربة الشيخ أمحد صديق

 
  عائيةدسرية القصائد ال -ب

جزويل يؤسس طريقة أو  يممح الشيخ قبل أن ينظم هذه القاصئد الدعائية 
ها مجاعة متنوعة من العوام العامل حىت العاصي، ي، اليت فعملية يسمها مجعية ليلية

كما قيل أبن هذه العملية جلميع الناس كلهم، وأماخلفية التأسيس هذه العملية 
 ة واهتمامه جلميع األمة احملمدية.هي انقسام او اختالف بْي املريد الطريق

محيم جزويل القصائد الدعائية اليت عملتها  الشيخه العملية نظم من هذ
محيم جزويل صاحبه  الشيختقريبا أمر  1971سنة مث يفمجاعة اجلمعية اليلية،  

أمحد صديق يف  يكياهي أمحد صديق أن يطبع هذه القصائد، ألن كياه  الكرمي
وات يعين تستغرق هذه عملية املخطوطات ثالث ثنو هذا الوقت ميلك املطبع، 

ويف أول رمضان أمر كياهي محيم جزويل كياهي أمحد صديق أن يعمل ، 1973
هذه القصائد الدعائية املطبوعة جلماعته، ويف هذ الوقت تعمل هذه القصائد 

 الدعائية بعد تعيلم الكتب السلف الصاحل يعين بعد الْتاويح،

قية ومبرور زمان طويلة تنشر هذه القصائد الدعائية يف جوى الشر  
حىت  -اسم اجلمعية اليت تعملها مجاعتها-ا مجاعة ذكر الغافلْيخصوصا، قرأهت

 22األن، وهذه القصائد الدعائية اليت نظمها كياهي محيم جزويل تضمن على 
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، الصفحات Ibad ،2011)األبيات وحتتوي على الدعاء والرجاء اىل هللا تعاىل
123-130). 

 

 ئد الدعائيةاالقص
 ايحليم حينان ايملك ايمبْي # والنطلب شيأ إال أنت اي معْي

 ربنا استقم ذكران وذكر الغافلْي # وامجعنا يف األبرار خيارك الفائزين
 شكوانك ربنا ِبب ضعف نفسنا # لتغفران غفار ولتحسننا

 بدوام املعرفة أدم لقاءان # حبضرتك إهلنا اي إهلنا
 امة يف تذكرك # واستقمتنا يف تشكر نعمتكسألناك اإلستق

 ايكرمي ايكرمي أنعمنا بنعمتك # أيرمحرامحْي إرمحنا برمحتك
 ايلطيف ايخبري جنينا من احملن # ايقوي ايمتْي أجننا من اإلحن

 هرا وِبطنا # مع حسن الظن حبضرتك ايمنانظربنا أحسن لنا 
 نزل املننزلْي أنايجليل جباللك أثبت اإلميان # ربنا خري امل

 وايعليم أعط لنا علما معمال # ولرعيتنا علما يدخل اجلنان
 جبودك ايجواد ايواحد ايصمد # اجعلنا من الفائزين فوزا يف األبد
 ايمسيع ايبصري ايواجد ايأحد # سألناك نعمة الحتصى أنت املعاد
 وأنتصاحب كن فيكن إذا أرد # ت شيأ وجوده أنت مريد املراد

 رزاق قد # رجوان سالمتنا  يف الدارين فقطايغين ايمحيد واي
 بسمك العظيم حصل مجيع ما قصد # انه من ذكرك والتشكرك يف األوقات

 ايعلي ايعظيم ايقهار بفض # لك سلمتنا من األهوال واآلفات
 ايسالم ايسالم ايقضي احلجات # ايرفيع رفعنا عندك أعلى الدرجات

  حبسن األعتقاداي أول اي آخر سالناك بعد # لك رضاءمقروان
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 رب رب العزة قنا من املفسدات # سلمنا من األهوال ومن املهلكات
 لقد حق قولك املكتوب يف فرقانك # من عرفك جبدك لفي جنتك
 القرأن كالم هللا مالم هللا احلنان # وأدخلنا بذا لك فراديس اجلنان

 ايحفيظ اينصري اي وكيل اي هللا # ِبرك لنا وهلم أمجعْي اي هللاال
 

 احملسنات اللفظية املوجودة يف القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل -ج

 اجلناس -1
 اجلناس التام (أ

ذي ال بيت واحديف هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل وجد قد 
 :وتضمن فيه اجلناس غري التام وه

 الغافلْي # وامجعنا يف األبرار خيارك الفائزين وذكر ذكرانربنا استقم 

الغافلْي, مها يتفقان  "ذكر"و "ذكران"لفظي التام يبدو يف اجلناس 
يف جنس احلروف وعددها وشكلها وترتيبيها ونطقيها، وخيتلفان يف املعىن. 

األول مبعىن غري الغافل,  "ذكر"ويسمى ذلك جناسا اتما. ,فأما اللفظ 
 الثاين اسم جملليس ذكر الغافلْي. "ذكر"واللفظ 

 اجلانس غري التام (ب
يف هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل ثالث أبيات  توجدقد 

 اليت تضمن فيها اجلناس غري التام وهي:
 نعمتك تشكر# واستقمتنا يف  تذكرك سألناك اإلستقامة يف (1

، مها خيتلفان يف حرف "تشكر"و  "تذكر"ي ظاللفيبدوفياجلناس 
 رعا.الشْي والذال، ومها متقارِبن يف املخرج، وبذلك يسمى جناسا مضا
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 اي معني# والنطلب شيأ إال أنت  ايمبنيايحليم حينان ايملك  (2

، مها خيتلفان يف حرف "معْي"و "مبْي"ي ظاللفيف يبدو اجلناس 
 العْي والباء، ومها متباعدان يف املخرج، وبذلك يسمى جناسا الحقا.

 اإلحن # ايقوي ايمتْي أجننا من احملن ايلطيف ايخبري جنينا من (3
، مها خيتلفان يف حرف امليم إحن"و "حمني"ظللفا يدو يفاجلناس 

 واهلمزة، ومها متباعدان يف املخرج، وبذلك يسمى جناسا الحقا.

 ملحق ابجلناس (ج
أبيات  عشريف هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل  توجدقد 

 وهي: امللحق ِبجلناساليت تضمن فيها 

 ولتحسننالتغفران غفارشكوانك ربنا ِبب ضعف نفسنا # (1
 "تغفري"اللفظي  يبدو يف هو، و ناس األشتقاقاجلجيد يف هذا البيت 

 ."راغفهو "و يف اللغة واحد ألن أصلهما  "غفار"و
 لقاءان # حبضرتك إهلنا اي إهلناأدماملعرفة بدوام (2

"دوام" اللفظي  يبدو يف هو، و ناس األشتقاقاجلجيد يف هذا البيت 
 ."ماهو "دو و يف اللغة واحد ألن أصلهما  و"أدم"

 يف تشكر نعمتك واستقمتنايف تذكرك # اإلستقامةسألناك (3
اللفظي  يبدو يف هو، و ناس األشتقاقاجلجيد يف هذا البيت 

 هو "استقامة".و يف اللغة واحد ألن أصلهما  "اإلستقامة" و"اإلستقامة"
 إرمحنا برمحتك# أيرمحرامحْي أنعمنا بنعمتك  ايكرمي ايكرمي (4
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"أنعم" اللفظي  يبدو يف هو، و قناس األشتقااجلجيد يف هذا البيت 
هو "نعمة". ويبدو أيضا يف اللفظي و يف اللغة واحد ألن أصلهما  و"نعمة"

 أصلهما يف اللغة واحد وهو "رمحة". "إرحام" و"رمحة" ألن
 املنن املنزلني أنزلأثبت اإلميان # ربنا خري جليل جباللك اي (5

"جليل" ظي اللف يبدو يف هو، و ناس األشتقاقاجلجيد يف هذا البيت 
يف اللغة واحد هو "جالل". ويبدو أيضا يف اللفظي ألن أصلهما  و"جالل"

 ".ول"املنزلْي" و"أنزل" ألن أصلهما يف اللغة واحد وهو "نز 
 الظن حبضرتك ايمنان حسنلنا ضهرا وِبطنا # مع أحسنربنا (6

اللفظي  يبدو يف هو، و ناس األشتقاقاجلجيد يف هذا البيت 
 يف اللغة واحد وهو "حسن".لهما ألن أص "أحسن" و"حسن"

 # ولرعيتنا علما يدخل اجلنان علما معمالوايعليم أعط لنا  (7
"علما" اللفظي  يبدو يف هو، و ناس األشتقاقاجلجيد يف هذا البيت 

 يف اللغة واحد وهو "علم".ألن أصلهما  و"معمال"
 يف األبد الفائزين فوزاايواحد ايصمد # اجعلنا من  جبودك ايجواد (8

" جود"اللفظي  يبدو يف هو، و ناس األشتقاقاجل هذا البيت جيد يف
ويبدو أيضا يف اللفظي  ".جودهو "و يف اللغة واحد ألن أصلهما  "جوادو"

 "الفائزين" و"فوزا" ألن أصلهما يف اللغة واحد وهو "فوزا".
 مريد املرادوأنت صاحب كن فيكن إذا أرد # ت شيأ وجوده أنت  (9

"مريد" اللفظي  يبدو يف هو، و ألشتقاقناس ااجلجيد يف هذا البيت 
 يف اللغة واحد هو "إرادة".ألن أصلهما  و"مراد"

 عندك أعلى الدرجات ايرفيع رفعناايسالم ايسالم ايقضي احلجات #  (10
"رفيع" اللفظي  يبدو يف هو، و ناس األشتقاقاجلجيد يف هذا البيت 

 يف اللغة واحد هو "رفع".ألن أصلهما  و"ارفع"
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 السجع -2
 ملتوازيالسجع ا (أ

يف هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل مخس أبيات اليت  توجدقد 
 تضمن فيها السجع املتوازي وهي:

 اإلحن # ايقوي ايمتْي أجننا من احملن ايلطيف ايخبري جنينا من (1
هي كلمة فالفاصلة األوىل ،وأماْيفاصلتالتكون يف هذا البيت 

هذه الفاصلتا قد اتفقتا يف الوزن ، و "إحن"والفاصلة الثانية هي كلمة  "حمن"
، والقافيتها على وزن ِفَعلٌ  "حمن"كلمة هي  الفاصلة األوىل فالوزن والقافية. 

على وزن  "إحن"كلمة هي  الفاصلة الثانية و هي حرف النون، 
 .فهي حرف النون. فبذلك يسمى السجع املتوازي ،والقافيتهالٌ عَ فِ 

 اي معنيأ إال أنت # والنطلب شي ايمبنيايحليم حينان ايملك  (2
هي كلمة فالفاصلة األوىل ، وأماْيفاصلتالتكون يف هذا البيت 

، وهذه الفاصلتا قد اتفقتا يف "معْي"والفاصلة الثانية هي كلمة  "مبْي"
، يلٌ عِ على وزن فَ  "معْي"كلمة هي  الفاصلة األوىل فالوزن الوزن والقافية. 

على وزن  "مبْي"كلمة   هيالفاصلة الثانية و هي حرف النون، والقافيتها 
 .فهي حرف النون. فبذلك يسمى السجع املتوازي ،والقافيتهالٌ يعِ فَ 

 الفائزين# وامجعنا يف األبرار خيارك الغافلنيربنا استقم ذكران وذكر  (3
هي كلمة فالفاصلة األوىل ، وأماْيفاصلتالتكون يف هذا البيت 

ه الفاصلتا قد اتفقتا ، وهذ"الفائزين"والفاصلة الثانية هي كلمة  "الغافلْي"
على وزن  "الغافلْي"كلمة هي  الفاصلة األوىل فالوزن يف الوزن والقافية. 

 "الفائزين"كلمة هي  الفاصلة الثانية و هي حرف النون، اعلون، والقافيتها فَ 
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فهي حرف النون. فبذلك يسمى السجع  اعلون،والقافيتهاعلى وزن فَ 
 .املتوازي

 املهلكات سلمنا من األهوال ومن # املفسداترب رب العزة قنا من (4
هي كلمة فالفاصلة األوىل ، وأماْيفاصلتالتكون يف هذا البيت 

، وهذه الفاصلتا قد "مهلكات"والفاصلة الثانية هي كلمة  "مفسدات"
على  "مفسدات"كلمة هي  الفاصلة األوىل فالوزن اتفقتا يف الوزن والقافية. 

كلمة هي  الفاصلة الثانية و ، تاءهي حرف المفعالٌت، والقافيتها وزن 
. فبذلك يسمى تاءفهي حرف ال مفعالت،والقافيتهاعلى وزن  "مهلكات"

 .السجع املتوازي

 األبد # اجعلنا من الفائزين فوزا يف ايصمدجبودك ايجواد ايواحد  (5
هي كلمة فالفاصلة األوىل ، وأماْيفاصلتالتكون يف هذا البيت 

، وهذه الفاصلتا قد اتفقتا يف "صمد"والفاصلة الثانية هي كلمة  "أبد"
، فعلعلى وزن  "صمد"كلمة هي  الفاصلة األوىل فالوزن الوزن والقافية. 

على وزن  "أبد"كلمة هي  الفاصلة الثانية و ، المهي حرف الوالقافيتها 
 .. فبذلك يسمى السجع املتوازيلالمفهي حرف ا ،والقافيتهافعل

 السجع املطرفب(. 

لدعائية للشيخ محيم جزويل ست أبيات اليت يف هذه القصائد ا توجدقد 
 تضمن فيها السجع املطرف وهي:

 ولتحسننا# لتغفران غفار  نفسنا شكوانك ربنا ِبب ضعف (1
ضي و الفاصلتْي املختلفتْي يف الوزن العر  البيتيف هذا  تكون

على وزن  "نفسنا"ة هي كلمفالفاصلة األوىل ، فأمااملتفقتْي يف القافية
 "حتسننا"مة النون. والفاصلة الثانية هي كلحرف هي  القافيتهامفعلن، و 
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قافيتها هي حرف النون أيضا. فبذلك تسمى السجع ال، و على وزن مفعلنت
 املطرف. 

 ايمنان ا # مع حسن الظن حبضرتكناوابطربنا أحسن لنا ظهرا  (2
ضي و الفاصلتْي املختلفتْي يف الوزن العر  البيتيف هذا  تكون

علن، اعلى وزن ف "ِبطنا"هي كلمة فالفاصلة األوىل ما، فأاملتفقتْي يف القافية
على وزن  "منان"النون. والفاصلة الثانية هي كلمة حرف هي  القافيتهاو 

 قافيتها هي حرف النون أيضا. فبذلك تسمى السجع املطرف. ال، و فعلن

 املنن # ربنا خري املنزلْي أنزل اإلميان ايجليل جباللك أثبت (3
ضي و صلتْي املختلفتْي يف الوزن العر الفا البيتيف هذا  تكون

، فيعالنعلى وزن  "إميان"هي كلمة فالفاصلة األوىل ، فأمااملتفقتْي يف القافية
على وزن  "منن"النون. والفاصلة الثانية هي كلمة حرف هي  القافيتهاو 

 قافيتها هي حرف النون أيضا. فبذلك تسمى السجع املطرف. ال، و فعل

 املعاد # سألناك نعمة الحتصى أنت أحداي ايمسيع ايبصري ايواجد (4
ضي و الفاصلتْي املختلفتْي يف الوزن العر  البيتيف هذا  تكون

، فعلعلى وزن  "أحد"هي كلمة فالفاصلة األوىل ، فأمااملتفقتْي يف القافية
على وزن  "معاد". والفاصلة الثانية هي كلمة دالالحرف هي  القافيتهاو 

 أيضا. فبذلك تسمى السجع املطرف.  دالقافيتها هي حرف الال، و فعال

 الدرجات # ايرفيع رفعنا عندك أعلى احلجات ايسالم ايسالم ايقضي (5
ضي و الفاصلتْي املختلفتْي يف الوزن العر  البيتيف هذا  تكون

على وزن  "احلجات"هي كلمة فالفاصلة األوىل ، فأمااملتفقتْي يف القافية
 "الدرجات"لثانية هي كلمة . والفاصلة اتاءالحرف هي  القافيتها، و فعال
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أيضا. فبذلك تسمى السجع  تاءقافيتها هي حرف الال، و فعالتعلى وزن 
 املطرف. 

 اجلنان # وأدخلنا بذا لك فراديس احلنان القرأن كالم هللا مالم هللا (6
ضي و الفاصلتْي املختلفتْي يف الوزن العر  البيتيف هذا  تكون

، فعالعلى وزن  "احلنان"هي كلمة ف الفاصلة األوىل، فأمااملتفقتْي يف القافية
على وزن  "اجلنان"النون. والفاصلة الثانية هي كلمة حرف هي  القافيتهاو 

 قافيتها هي حرف النون أيضا. فبذلك تسمى السجع املطرف. ال، و فعال

 اإلقتباس -3
 امفيهو  بيتانيف هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل وجد قد 

 :االسجع املتوازي ومهتضمنا

 املراد # ت شيأ وجوده أنت مريد أرد وأنت صاحب كن فيكنإذا (1
شيأ من القرأن الكرمي هي كلمة  هالشاعر مقتبسا يف قصيدت يكون

جتد يف سورة يس.  اليت ، هذه الكلمة آية من آايت القرأنية"كن فيكن"
 .فبذلك يسمى اقتباسا

 # من عرفك جبدك لفي جنتكفرقانك لقد حق قولك املكتوب يف (2
ولكن كان الشاعر مقتبسا يف قصيدته شيأ من القرأن الكرمي قد  

لقد حق قولك املكتوب يف بدليل قول الشاعر " فقط يقتبس يف املعىن
 ، فبذلك يسمى اقتباسا."فرقانك

 املوجودة يف القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل عنويةاحملسنات امل -د

 الطباق .1
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لتان فيهما ال بيتانيم جزويل يف هذه القصائد الدعائية للشيخ محوجد قد 
 :اومه الطباق

 # مع حسن الظن حبضرتك ايمنان ظاهرا وابطناربنا أحسن لنا  (1
ن ن متقابالاأن جيمع يف الكالم معنيالطباق هو  بيتيف هذ ال يكون

  "ِبطن"و "ظاهر"كلمة مجع الشاعر يف قصيدته معنيْي متقابلْي مها   يعين 
، والباطن شيء بدو من الشيء يف خارجهمعنهما متضادين أما الظاهر ما ي

 .خفي

 سالناك بعد # لك رضاءمقروان حبسن األعتقاد اي أول اي آخر (2
الطباق هو أن جيمع يف الكالم بْي معنيْي  بيتيف هذ ال يكون

 .معنهما متضادين  "آخر"و "أول"متقابلْي يعين كلمة 

 التورية .2
بيتان اللتان فيهما يف هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل وجد قد 
 ومها: التورية

 ضعف نفسنا # لتغفران غفار ولتحسننا اببشكوانك ربنا  (1
معناه  "ِبب"، لفظ "ِبب"يف هذ البيت لفظ له معنيْي هو  يكون

ِبب كما عرف يف البيت، ومعناه البعيد هو حال ضعيف الذي هي القريب 
 .يراد هنا

 اي معْيأنت  إالايحليم حينان ايملك ايمبْي # والنطلب شيأ  (2
، لفظ أنت معناه القريب "أنت"يف هذ البيت لفظ له معنيْي هو  يكون

وهو هللا بوجوده ليس كمثله شيء، ومعناه البعيد هو رضى هللا تعاىل الذي يراد 
 هنا.
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 حسن اإلبتداء .3
ذيتضمن ال واحد يف هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل بيتوجد قد 

 :ووهفيه حسن اإلبتداء 

 حنان ايملك ايمبني # والنطلب شيأ إال أنت اي معنيحليم اياي

فبذلك بدأ الشاعر يف أول بيته قد مسيت هذه القصيدة القصائد الدعائية 
توسال أبمساء هللا تعاىل "ايحليم ايحنان ايملك ايمبْي"بتحميد هللا تعاىل بكلماته 

هناية الدعاء الشاعر إشارة أهنا "والنطلب شيأ إال أنت"ودعاء بكلماته قبل دعاءه، 
 .يعين يريد الشاعر رضى هللا تعاىل

 اإللتفات .4
 يتال ثالث أبياتيف هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل  توجدقد 

 :يوه ااإللتفاتتضمن فيه

 غفار ولتحسننا لتغفرانربنا ِبب ضعف نفسنا #  شكوانك (1
يف شتكاء نفسه الضعل "شكوانهو"بدأ كالم الشاعر ِبلفعل املاضي 

الذليل، املزنب اىل هللا تعاىل. مث التفت الشاعر يف كالمه اىل صيغة الفعل 
، قصدا ليغفره هللا تعاىل ذنوبه، فبذلك يسمى التفاات، "ألتغفرانهو"املضارع 

 يلتفت الشاعر من صيغة املاضي اىل املضارع.

 أنت املعادالحتصى نعمة  سألناكد ايأحد # حايمسيع ايبصري ايوا (2
دعاء اىل هللا تعاىل أن "سألناكهي"املاضي  صيغةلشاعر ببدأ كالم ا

" حتميدا لربه الحتصىهي"املضارع  صيغة يعطيه نعمة، مث انتقل اىل
 فبذلك يسمى التفاات، يلتفت الشاعر من صيغة املاضي اىل املضارع..تعاىل
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 من ذكرك والتشكرك يف األوقات قصد # انه مجيع ماحصل بسمك العظيم  (3
دعاء اىل هللا تعاىل مث انتقل  "حصلهي"األمر بصيغة ر بدأ كالم الشاع

الستمرار دعائه،فبذلك يسمى التفاات، يلتفت  "قصدانهي"املاضي  صيغة اىل
 الشاعر من صيغة األمر اىل املاضي.

 تشابه األطراف .5
يف هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل بيت واحد الذي وجد قد 
 وهو: التشابه األطرافتضمن فيه 

 مريد املراد # ت شيأ وجوده أنت صاحب كن فيكن إذا أردوأنت 

خيتم الشاعر كالمه مبا يناسب أوله يكون يف هذ البيت التشابه األطراف. 
صاحب كن فيكن إذا "ناسب كلمة "تمريد املراد"يف املعىن، فإن معىن كلمة 

ىن يناسب ، وهذ املعأن هللا تعاىل يستطع أن خيلق الشيء الذي يريد بهِب، "تأرد
 أبنه تعاىل إذا أرد وجود شيء يقول كن فيكون.

 املبالغة .6
يف هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل بيت واحد الذي وجد قد 

 وهو: املبالغةفيه  تتضمن

 اي معْي والنطلب شيأ إال أنتايحليم حينان ايملك ايمبْي # 

النطلب شيأ و "بكلمة  يف هذا البيت املبالغة هي أن يدعو الشاعر تكون
هذه من التبليغ ألن عباد هللا  ،إال رضى هللا تعاىل فقط أكأنه اليريد شي  "إال أنت
ورزقه ومغفرته وأن إىل رضى هللا  فقط بل حيتجون رضى هللا حيتجونال تعاىل 

 .فبذلك يسمى مبالغتا .يصلحه يف معيشته
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 اجلمع مع التفريق .7
 تتضمن لتانال بيتانزويل يف هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جوجد قد 

 :اومه مااجلمع مع التفريقفيه

 اإلستقامة يف تذكرك # واستقمتنا يف تشكر نعمتكسألناك  (1
، ستقامتْيإلمجع الشاعر ا، قداجلمع مع التفريق يكون يف هذ البيت

استقامة يف تذكر هللا تعاىل، واستقامة يف  ،ولكنه فرق بينهما يف وجه استقامته
 ىل.تشكر نعم هللا تعا

 علما يدخل اجلنان ولرعيتناعلما معمال # وايعليم أعط لنا  (2
مجع الشاعر العلمْي، ولكنه ، قداجلمع مع التفريق يكون يف هذ البيت

 علم معمل، علم يدخل اجلنة. ،فرق بينهما يف وجه جنس علمه

 مراعة النظري .8
 يتال ست أبياتفي هذه القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل توجدقد 

 :يوه راعة النظرياملافيه تتضمن

 # والنطلب شيأ إال أنت اي معْي حنان ايملك ايمبنيطايحليم اي (1
مجع الشاعر أمورا ملتناسبتها يف يكون يف هذ البيت املراعة النظري، قد

 ."ايحليم حينان ايملك ايمبْيكلمة"أمساء هللا تعاىل هي  

 اإلحنأجننا من  ايقوي ايمتنيجنينا من احملن #  ايلطيف ايخبري  (2
ا يف مملتناسبته ينمجع الشاعر أمور يكون يف هذ البيت املراعة النظري، قد

و  "ايقويكلميت"وأمورين يف   "ايخبري"و"ايلطيفكلميت"أمساء هللا تعاىل هي  
  ."ايمتْي"



 
 

63 
 

 # اجعلنا من الفائزين فوزا يف األبد جبودك ايجواد ايواحد ايصمد  (3
ملتناسبتها يف  الشاعر أمور مجع اكون يف هذ البيت املراعة النظري، قدت

 ."ايجواد ايواحد ايصمد"جبودك كلمةأمساء هللا تعاىل هي  

 # سألناك نعمة الحتصى أنت املعاد د ايأحدحايمسيع ايبصري ايوا  (4
ملتناسبتها يف  امجع الشاعر أمور كون يف هذ البيت املراعة النظري، قدت

 ."د ايأحدحايمسيع ايبصري ايواكلمة"  أمساء هللا تعاىل هي

 قد # رجوان سالمتنا  يف الدارين فقط ايغين ايمحيد وايرزاق  (5
ملتناسبتها يف  امجع الشاعر أمور راعة النظري، قدمكون يف هذ البيت ت

 ."ايغين ايمحيد وايرزاقكلمة "أمساء هللا تعاىل هي  

 بفض # لك سلمتنا من األهوال واآلفات ايقهار ايعلي ايعظيم  (6
ملتناسبتها يف  امجع الشاعر أمور ري، قدكون يف هذ البيت مراعة النظت

 ."ايعلي ايعظيم كلمة"  أمساء هللا تعاىل هي

 3.1جدول 
 األبيات اليت تضمنت احملسنات اللفظيةقائمة جدول 

احملسنات األنواع  رقم
 اللفظية

 وضوح الشعر

الغافلْي #  وذكر ذكرانربنا استقم  اجلناس التام .1
 نوامجعنا يف األبرار خيارك الفائزي

لفظي التام يبدو يف اجلناس 
الغافلْي, مها  "ذكر"و "ذكران"

يتفقان يف جنس احلروف 
وعددها وشكلها وترتيبيها 
ونطقيها، وخيتلفان يف املعىن. 
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ويسمى ذلك جناسا اتما. 
األول  "ذكر",فأما اللفظ 

مبعىن غري الغافل, واللفظ 
الثاين اسم جملليس ذكر  "ذكر"

 الغافلْي.

 

#  تذكرك سألناك اإلستقامة يف  التاماجلناس الغري .2
 نعمتك تشكرواستقمتنا يف 

ي ظاللفيبدو يف اجلناس 
، مها "تشكر"و  "تذكر"

خيتلفان يف حرف الشْي 
والذال، ومها متقارِبن يف 
املخرج، وبذلك يسمى 

 جناسا مضارعا.

ايحليم حينان ايملك ايمبني #   .3
 والنطلب شيأ إال أنت اي معني

 "مبْي"ي ظاللف يبدويفاجلناس 
، مها خيتلفان يف "معْي"و

حرف العْي والباء، ومها 
متباعدان يف املخرج، وبذلك 

 يسمى جناسا الحقا.

#  احملن ايلطيف ايخبري جنينا من  .4
 اإلحن ايقوي ايمتْي أجننا من

 "حمني"ظاللف يدو يفاجلناس 
، مها خيتلفان يف حرف إحن"و

امليم واهلمزة، ومها متباعدان يف 
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خرج، وبذلك يسمى امل
 جناسا الحقا.

 شكوانك ربنا ِبب ضعف نفسنا # ملحق ابجلناس .5
 ولتحسننلتغفران غفار 

ناس اجلجيد يف هذا البيت 
 يبدو يف هو، و األشتقاق
ألن  "غفار"و "تغفري"اللفظي 

يف اللغة واحد وهو أصلهما 
 را".غف"

لقاءان # حبضرتك  أدم املعرفة بدوام  .6
 إهلنا اي إهلنا

ناس اجلجيد يف هذا البيت 
 يبدو يف هو، و األشتقاق
ألن  "دوام" و"أدم"اللفظي 
يف اللغة واحد وهو أصلهما 
 "دوام".

 يف تذكرك # اإلستقامة سألناك  .7
 يف تشكر نعمتك واستقمتنا

 

ناس اجلجيد يف هذا البيت 
 يبدو يف هو، و األشتقاق

"اإلستقامة" اللفظي 
يف ألن أصلهما  و"اإلستقامة"

 لغة واحد وهو "استقامة".ال
أثبت اإلميان #ربنا  ايجليل جباللك  .8

 املنن املنزلني أنزلخري 

 

ناس اجلجيد يف هذا البيت 
 يبدو يف هو، و األشتقاق
 "جليل" و"جالل"اللفظي 

يف اللغة واحد ألن أصلهما 
هو "جالل". ويبدو أيضا يف 
اللفظي "املنزلْي" و"أنزل" 
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ألن أصلهما يف اللغة واحد 
 وهو "نزال".

# أنعمنا بنعمتك  ايكرمي ايكرمي  .9
 إرمحنا برمحتكأيرمحرامحْي 

ناس اجلجيد يف هذا البيت 
 يبدو يف هو، و األشتقاق
ألن  "أنعم" و"نعمة"اللفظي 
يف اللغة واحد وهو أصلهما 

"نعمة". ويبدو أيضا يف 
اللفظي "إرحام" و"رمحة" ألن 
أصلهما يف اللغة واحد وهو 

 "رمحة".
 لنا ضهرا وِبطنا # مع أحسن ربنا  .10

 الظن حبضرتك ايمنان حسن
ناس اجلجيد يف هذا البيت 

 يبدو يف هو، و األشتقاق
 "أحسن" و"حسن"اللفظي 

يف اللغة واحد ألن أصلهما 
 وهو "حسن".

#  علما معمالوايعليم أعط لنا   .11
 ولرعيتنا علما يدخل اجلنان

ناس اجلجيد يف هذا البيت 
 يبدو يف وه، و األشتقاق
 "علما" و"معمال"اللفظي 

يف اللغة واحد ألن أصلهما 
 وهو "علم".

ايواحد ايصمد #  جبودك ايجواد  .12
 يف األبد الفائزين فوزااجعلنا من 

ناس اجلجيد يف هذا البيت 
 يبدو يف هو، و األشتقاق
ألن  "جود" و"جواد"اللفظي 
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يف اللغة واحد وهو أصلهما  
"جود". ويبدو أيضا يف 

لفظي "الفائزين" و"فوزا" ال
ألن أصلهما يف اللغة واحد 

 وهو "فوزا".
#  أرد وأنت صاحب كن فيكن إذا  .13

 مريد املرادت شيأ وجوده أنت 
ناس اجلجيد يف هذا البيت 

 يبدو يف هو، و األشتقاق
ألن  "مريد" و"مراد"اللفظي 

يف اللغة واحد هو أصلهما 
 "إرادة".

جات # ايسالم ايسالم ايقضي احل  .14
 عندك أعلى الدرجات ايرفيع رفعنا

ناس اجلجيد يف هذا البيت 
 يبدو يف هو، و األشتقاق
ألن  "رفيع" و"ارفع"اللفظي 
يف اللغة واحد هو أصلهما 

 "رفع".

#  احملن ايلطيف ايخبري جنينا من السجع املتوازي .15
 اإلحن ايقوي ايمتْي أجننا من

تكون يف هذا البيت 
صلة األوىل الفا،وأماْيفاصلتال
والفاصلة  "حمن"هي كلمة ف

، "إحن"الثانية هي كلمة 
وهذه الفاصلتا قد اتفقتا يف 

الفاصلة فالوزن الوزن والقافية. 
على  "حمن"كلمة هي  األوىل 
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هي ، والقافيتها وزن ِفَعلٌ 
الفاصلة الثانية و حرف النون، 

على وزن  "إحن"كلمة هي  
فهي حرف  ،والقافيتهالٌ عَ فِ 

يسمى السجع النون. فبذلك 
 .املتوازي

#  الغافلنيربنا استقم ذكران وذكر   .16
 الفائزين وامجعنا يف األبرار خيارك

تكون يف هذا البيت 
الفاصلة ، وأماْيفاصلتال

 "الغافلْي"هي كلمة فاألوىل 
والفاصلة الثانية هي كلمة 

، وهذه الفاصلتا قد "الفائزين"
اتفقتا يف الوزن والقافية. 

هي األوىل  الفاصلةفالوزن 
على وزن  "الغافلْي"كلمة 

هي حرف اعلون، والقافيتها فَ 
هي الفاصلة الثانية و النون، 
على وزن  "الفائزين"كلمة 

فهي حرف  اعلون،والقافيتهافَ 
النون. فبذلك يسمى السجع 

 .املتوازي
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#  املفسدات رب رب العزة قنا من  .17
 املهلكات سلمنا من األهوال ومن

يت تكون يف هذا الب
الفاصلة ، وأماْيفاصلتال

 "مفسدات"هي كلمة فاألوىل 
والفاصلة الثانية هي كلمة 

، وهذه الفاصلتا "مهلكات"
قد اتفقتا يف الوزن والقافية. 

هي الفاصلة األوىل فالوزن 
على وزن  "مفسدات"كلمة 

هي مفعالٌت، والقافيتها 
الفاصلة الثانية و ، تاءحرف ال

على  "مهلكات"كلمة هي  
فهي  ت،والقافيتهامفعالوزن 

. فبذلك يسمى تاءحرف ال
 .السجع املتوازي

#  ايصمدجبودك ايجواد ايواحد   .18
 األبد اجعلنا من الفائزين فوزا يف

تكون يف هذا البيت 
الفاصلة ، وأماْيفاصلتال

 "أبد"هي كلمة فاألوىل 
والفاصلة الثانية هي كلمة 

، وهذه الفاصلتا قد "صمد"
فية. اتفقتا يف الوزن والقا

هي الفاصلة األوىل فالوزن 
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فعل، على وزن  "صمد"كلمة 
، المهي حرف الوالقافيتها 

كلمة هي  الفاصلة الثانية و 
على وزن  "أبد"

فهي حرف  فعل،والقافيتها
. فبذلك يسمى السجع لالما

 .املتوازي

# نفسنا شكوانك ربنا ِبب ضعف السجع املطرف .19
 ولتحسننالتغفران غفار 

 بيتاليف هذا  تكون
الفاصلتْي املختلفتْي يف الوزن 

، ضي املتفقتْي يف القافيةو العر 
هي كلمة فالفاصلة األوىل فأما

على وزن مفعلن،  "نفسنا"
النون. حرف هي  القافيتهاو 

والفاصلة الثانية هي كلمة 
، على وزن مفعلنت "حتسننا"
قافيتها هي حرف النون الو 

أيضا. فبذلك تسمى السجع 
 املطرف. 

# مع  اوابطنأحسن لنا ظهرا  ربنا  .20
 ايمنان حسن الظن حبضرتك

 

 البيتيف هذا  تكون
الفاصلتْي املختلفتْي يف الوزن 

، ضي املتفقتْي يف القافيةو العر 
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هي كلمة فالفاصلة األوىل فأما
علن، اعلى وزن ف "ِبطنا"

النون. حرف هي  القافيتهاو 
والفاصلة الثانية هي كلمة 

، فعلنعلى وزن  "منان"
قافيتها هي حرف النون الو 

أيضا. فبذلك تسمى السجع 
 املطرف. 

# ربنا  اإلميان ايجليل جباللك أثبت  .21
 املنن خري املنزلْي أنزل

 

 

 

 

 

 

 البيتيف هذا  تكون
الفاصلتْي املختلفتْي يف الوزن 

، ضي املتفقتْي يف القافيةو العر 
هي كلمة فالفاصلة األوىل فأما

، عالنفيعلى وزن  "إميان"
النون. حرف هي  القافيتهاو 

والفاصلة الثانية هي كلمة 
، فعلعلى وزن  "منن"

قافيتها هي حرف النون الو 
أيضا. فبذلك تسمى السجع 

 املطرف. 
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#  ايأحد ايمسيع ايبصري ايواجد  .22
 املعاد سألناك نعمة الحتصى أنت

 البيتيف هذا  تكون
الفاصلتْي املختلفتْي يف الوزن 

، تفقتْي يف القافيةضي املو العر 
هي كلمة فالفاصلة األوىل فأما

، فعلعلى وزن  "أحد"
. دالالحرف هي  القافيتهاو 

والفاصلة الثانية هي كلمة 
، فعالعلى وزن  "معاد"

 دالقافيتها هي حرف الالو 
أيضا. فبذلك تسمى السجع 

 املطرف. 

 . 

 
23.  

 
#  احلجات ايسالم ايسالم ايقضي

 الدرجات ايرفيع رفعنا عندك أعلى
 البيتيف هذا  تكون

الفاصلتْي املختلفتْي يف الوزن 
، ضي املتفقتْي يف القافيةو العر 
هي كلمة فالفاصلة األوىل فأما

، فعالعلى وزن  "احلجات"
. تاءالحرف هي  القافيتهاو 

والفاصلة الثانية هي كلمة 
على وزن  "الدرجات"
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قافيتها هي حرف ال، و فعالت
أيضا. فبذلك تسمى  تاءال

 جع املطرف. الس

#  احلنان القرأن كالم هللا مالم هللا  .24
 اجلنان وأدخلنا بذا لك فراديس

 البيتيف هذا  تكون
الفاصلتْي املختلفتْي يف الوزن 

، ضي املتفقتْي يف القافيةو العر 
هي كلمة فالفاصلة األوىل فأما

، فعالعلى وزن  "احلنان"
النون. حرف هي  القافيتهاو 

كلمة   والفاصلة الثانية هي
، فعالعلى وزن  "اجلنان"

قافيتها هي حرف النون الو 
أيضا. فبذلك تسمى السجع 

 املطرف. 

#  أرد وأنت صاحب كن فيكنإذا اإلقتباس .25
 املراد ت شيأ وجوده أنت مريد

الشاعر مقتبسا يف  يكون
شيأ من القرأن الكرمي  هقصيدت

، هذه "كن فيكن"هي كلمة 
 الكلمة آية من آايت القرأنية

جتد يف سورة يس. فبذلك  ليتا
 يسمى اقتباسا.
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 فرقانك لقد حق قولك املكتوب يف  .26
 جنتك# من عرفك جبدك لفي 

الشاعر مقتبسا يف  يكون
قصيدته شيأ من القرأن الكرمي 
ولكن يقتبس يف املعىن فقط 

لقد حق بدليل قول الشاعر "
، "قولك املكتوب يف فرقانك

 فبذلك يسمى اقتباسا.

 

 3.2جدول 
 املعنويةقائمة جدول األبيات اليت تضمنت احملسنات 

 وضوح الشعر األنواع احملسنات املعنوية رقم
# مع  ظاهرا وابطناربنا أحسن لنا  الطباق .1

 حسن الظن حبضرتك ايمنان
الطباق  بيتيف هذ ال يكون

هو أن جيمع يف الكالم بْي 
معنيْي متقابلْي يعين كلمة 

 ."ِبطن"و "ظاهر"

سالناك بعد # لك  ول اي آخراي أ  .2
 رضاءمقروان حبسن األعتقاد

الطباق  بيتيف هذ ال يكون
هو أن جيمع يف الكالم بْي 
معنيْي متقابلْي يعين كلمة 

 ."آخر"و "أول"

ضعف نفسنا #  اببشكوانك ربنا  التورية .3
 لتغفران غفار ولتحسننا

يف هذ البيت لفظ له  يكون
، لفظ "ِبب"معنيْي هو 

هي اه القريب معن "ِبب"
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ِبب كما عرف يف البيت، 
ومعناه البعيد هو حال 

 .ضعيف الذي يراد هنا

ايحليم حينان ايملك ايمبْي #   .4
 اي معْيإال أنت والنطلب شيأ 

 

يف هذ البيت لفظ له  يكون
، لفظ أنت "أنت"معنيْي هو 

معناه القريب وهو هللا بوجوده 
ليس كمثله شيء، ومعناه 

تعاىل  البعيد هو رضى هللا
 الذي يراد هنا.

ايحليم ايحنان ايملك ايمبني #  حسن اإلبتداء .5
 والنطلب شيأ إال أنت اي معني

يكون يف هذ البيت التشابه 
خيتم الشاعر كالمه األطراف. 

مبا يناسب أوله يف املعىن، فإن 
مريد "معىن كلمة 

صاحب "ناسب كلمة "تاملراد
أن ِب، "تكن فيكن إذا أرد

طع أن خيلق هللا تعاىل يست
الشيء الذي يريد به، وهذ 
املعىن يناسب أبنه تعاىل إذا 
أرد وجود شيء يقول كن 

 فيكون.
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#  صاحب كن فيكن إذا أردوأنت  تشابه األطراف .6
 مريد املراد ت شيأ وجوده أنت

خيتم الشاعر كالمه مبا يناسب 
أوله يف املعىن، فإن معىن كلمة 

ناسب كلمة تمريد املراد 
كن إذا أردت، صاحب كن في

أن هللا تعاىل يستطع أن خيلق 
الشيء الذي يريد به, ، وهذ 
املعىن يناسب أبنه تعاىل إذا 
أرد وجود شيء يقول كن 

 فيكون.

ايحليم حينان ايملك ايمبْي #  املبالغة .7
 اي معْي والنطلب شيأ إال أنت

يف هذا البيت املبالغة  تكون
هي أن يدعو الشاعر بكلمة 

كأنه   "إال أنتوالنطلب شيأ "
إال رضى هللا تعاىل  أاليريد شي

هذه من التبليغ ألن  ،فقط
 عباد هللا تعاىل ال حيتجون

فقط بل حيتجون إىل  رضى هللا
وأن  ،ورزقه ومغفرته ،رضى هللا

فبذلك  يصلحه يف معيشته.
 .يسمى مبالغتا

اإلستقامة يف تذكرك # سألناك  اجلمع مع التفريق .8
 متكواستقمتنا يف تشكر نع

اجلمع مع  يكون يف هذ البيت
مجع الشاعر ، قدالتفريق
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اإلستقامتْي، ولكنه فرق 
 ،بينهما يف وجه استقامته

استقامة يف تذكر هللا تعاىل، 
واستقامة يف تشكر نعم هللا 

 تعاىل.

علما معمال # وايعليم أعط لنا   .9
 علما يدخل اجلنان ولرعيتنا

 

 

اجلمع مع  يكون يف هذ البيت
مجع الشاعر قد ،التفريق

العلمْي، ولكنه فرق بينهما يف 
علم  ،وجه جنس علمه

 معمل، علم يدخل اجلنة.

#  ايحليم ايحنان ايملك ايمبني مراعة النظري .10
 والنطلب شيأ إال أنت اي معْي

يكون يف هذ البيت املراعة 
مجع الشاعر أمورا النظري، قد

ملتناسبتها يف أمساء هللا تعاىل 
حينان ايحليم كلمة"هي  

 ".ايملك ايمبْي

جنينا من احملن #  ايلطيف ايخبري  .11
 أجننا من اإلحن ايقوي ايمتني

يكون يف ه    ذ البي    ت املراع    ة 
مجع الشاعر أمورين النظري، قد

ملتن    اس              بتهم    ا يف أمس    اء هللا 
ت                         ع                         الى                         ه                         ي 

 "ايخ  ب  ري"و"ايل  ط  ي  فك  ل  م  يت"
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و  "ايقويكلميت"وأمورين يف  
  ."ايمتْي"

#  حد ايصمدجبودك ايجواد ايوا  .12
 اجعلنا من الفائزين فوزا يف األبد

يكون يف هذ البيت املراعة 
 امجع الشاعر أمور النظري، قد

ملتناسبتها يف أمساء هللا تعاىل 
ايجواد "جبودك كلمةهي  

 ."ايواحد ايصمد

#  ايمسيع ايبصري ايواجد ايأحد  .13
 سألناك نعمة الحتصى أنت املعاد

يكون يف هذ البيت املراعة 
 امجع الشاعر أمور ظري، قدالن

ملتناسبتها يف أمساء هللا تعاىل 
ايمسيع ايبصري كلمة"  هي

 ."ايواجد ايأحد

قد # رجوان  ايغين ايمحيد وايرزاق  .14
 سالمتنا  يف الدارين فقط

 

 

راعة مكون يف هذ البيت ت
 امجع الشاعر أمور النظري، قد

ملتناسبتها يف أمساء هللا تعاىل 
يد ايغين ايمحكلمة "هي  

 ."وايرزاق

بفض # لك  ايقهارايعلي ايعظيم   .15
 سلمتنا من األهوال واآلفات

كون يف هذ البيت مراعة ت
 امجع الشاعر أمور النظري، قد

ملتناسبتها يف أمساء هللا تعاىل 
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ايعلي ايعظيم كلمة"  هي
 ."ايقهار

ربنا ِبب ضعف نفسنا #  شكوانك اإللتفات .16
 غفار ولتحسننا لتغفران

 لشاعر من صيغةيلتفت ا
 املاضي اىل صيغة املضارع

ايمسيع ايبصري ايواجد ايأحد #   .17
 أنت املعادالحتصى نعمة  سألناك

 

يلتفت الشاعر من صيغة 
 املاضي اىل صيغة املضارع

قصد مجيع ماحصل بسمك العظيم   .18
من ذكرك والتشكرك يف  # انه
 األوقات

يلتفت الشاعر من صيغة 
 ضياألمر اىل صيغة املا
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 الباب الرابع
 ختتاماال

 
احملسنات اللفظية واملعنوية يف بعون هللا وتوفقه ورمحته عن  هذا البحث العلميقد انتهى 

 فيما يلي: يف هذا البحث قْتاحات. واْلالصة واالالقصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل
 اخلالصة -أ

س نااجلهي: للشيخ محيم جزويل ائيةالقصائد الدع احملسنات اللفظية املوجودة يف .1
، (4) ، السجع املتوازي(10) ، ملحق ِبجلناس(3) ناس غري التاماجل، (1) التام

(، هذه احملسنات اللفظية توجد ست 2) ، اإلقتباس(6) السجع املطرف
 . وعشرين بيتا

 الطباق: القصائد الدعائية للشيخ محيم جزويل هي احملسنات اللفظية املوجودة يف .2
 (،6) ، مراعة النظري(2) ، اجلمع مع التفريق(1) املبالغة، (2) ، التورية(2)

 (، هذه احملسنات املعنوية توجد يف مثانية عشر بيتا.3) اإللتفات
 قرتاحاتاال -ب

احملسنات اللفظية واملعنوية يف القصائد البحث العلمي يبحث عن هذا  
الذين  لباحثْي اآلخرينامجيع من رجو الباحث ي، الدعائية للشيخ محيم جزويل

 صائد الدعائية للشيخ محيم جزويلقأن يبحثوا هذه العلم البالغة، يفسيبحثوا 
العناصر على ةحمتملذه القصائد ألهن ،املعاينو البيان كعلم البالغة األخرى  ولكن ب
 . البالغية
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يوين  16ولد يف ميسوجي المفوع اتريخ ، أليف سيد احلسىن
دار اهلدى ميسوجي رج من املدرسة اإلبتدائية خيم.  ۱۹۹6

 فاري قاديرييف  الفتحِبملدرسة املتوسطة اإلسالمية م. مث التحق  2۰۰8سنة  المفونك
رج فيها سنة خيو  لريِباي قاديري التكميلية الرسالةم. مث التحق ِبملدرسة الثانوية  2۰۱1سنة 

م، مث التحق ِباجلامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج حىت حصل  2۰۱4
 م. ۲۰۱۹نسانية  قسم اللغة العربية وأدهبا سنة على درجة البكالوريوس يف كلية العلوم اإل
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