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 استهالل

 :يف القرآن الكرمي قال هللا تعاىل

 ِبْسِم اَّللِه الرهمْحَِن الرهِحيم 
 

ِلَك َكانُو۟ا يُ ْؤفَ  اَعُة يُ ْقِسُم ٱْلُمْجرُِموَن َما لَِبُثو۟ا َغرْيَ َساَعٍة ۚ َكذََٰ  ُكونَ َويَ ْوَم تَ ُقوُم ٱلسه
 ( 55:  الروم )سورة 

 
 30:55 And on the day when the Hour riseth the guilty will vow that they did tarry 

but an hour – thus were they ever deceived. 
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 و
 

  
 شكرا جزيال دائما والزما إىل للا عز وجل 

ستطيع أن أكتب هذا البحث اجلامعي حىت الذي قد أعطاين نعما كثريا وهدا كبريا حىت أ
 النهاية ابلصحة والعافية 

 
 بدوام ملك هللا تعاىل ائمني متالزمنيدصالة وسالما 

 اىل حبيبنا و نبينا وشافيعنا و موالان حممد صل للا عليه وسلم 
 الذي بوصيلته حنن نستطيع أن حنرز رمحة هللا و فضله

 
 أهدى هذا البحث إىل: 

 
 آيين فوسفارين احملبوبة :  أمي

عسى هللا يرمحها يف الدنيا واآلخرة اليت قد ربتين منذ صغريي حىت اآلن وبدون رضاها 
 وحبها ما وجدت النجاح

 
 أيب الكرمي : نور حسن منصور

 عسى هللا يرمحها يف الدنيا واآلخرة ويعطيه طوال العمر والصحة دائما
 

 اهلدى ويف اجلامعة  نورمجيع أستاذي يف املعهد 
يف الدين والدنيا  نوهبم ويبارك حياتنا وحياهتم وذ ويرمحهم ويغفر ذنوبنا يرمحناأن هللا عسى 

 واألخرة
 

 توطئة 



 ز
 

 
بروجا   السماء  يف  جعل  الذي  تبارك  بصريا،  خبريا  بعباده  الذي كان  هلل  احلمد 

آل أن  أشهد  منريا.  وقمرا  فيهاسراجا  حممد  وجعل  أن  وأشهد  اال هللا  ورسوله  إله  عبده  ا 
إبذنه وسراجا منريا. اللهم صل وسلم على  ه ابحلق بشريا ونظريا، وداعيا إىل احلق  الذي بعث

األولني، وصل وسلم على سيدان حممد يف اآلخرين، وصل وسلم على   سيدان حممد يف 
تسليما بقدر عظمة ذاتك يف  الكرمي  سيدان حممد يف كل وقت وحني، وعلى آله وصحبه  

 كل وقت وحني 
العنوان  ي  عمااجلذا البحث  مت كتابة هقد   القصيدة  حتت  يف  السجع  و  اجلناس 

إلمام عبد للا بن علوي احلدد يف ديوان اإلمام احلداد )دراسة    " "اي رب اي عامل احلال
 من كلمة الكمال. البحث مازال بعيد اذالباحث أن ه.. وهنا قد عرف حتليلية بالغية(

مل البحث  الصورة  إىل صل  ي  وهذا  ا.مثل  مساعدة  والزمال.ذألساتيبدون  ء الكرام 
 قدم الباحث فوائق االحرتام إىل: . ولذلك ياألحباء

األستاذ    -1 احلبروفيسور  حضرة  عبد  مالدكتور  مالك .موالان.جامعةدير  ارس 
 . جماالن.احلكومية.ميةاإلسال.إبراهيم

شافية  -2 الدكتورة  كلية.فضيلة  مالك .موالان.جامعة.إلنسانيةا.لعلوم.عميدة 
 . جماالن.كوميةاحل.ميةاإلسال.إبراهيم

حليمي  -3 الدكتور  العلوم .كلية.وأدهبا.العربية  اللغة.قسمس  رئي  زهدي فضيلة 
 . ماالنج.احلكومية.اإلسالمية.موالان.مالك إبراهيم.جامعة.اإلنسانية

حممد    -4  اللغة .قسمباألكادميكي  يف    شرفملكا  ري املاجست  سعيد فضيلة 
ا.ااإلسالمية.إبراهيم.مالك .انموال.جامعة.اإلنسانية.العلوم.كلية.وأدهبا.العربية

 .ماالنج.حلكوميةا
وتفاؤل،   -5 آمال  لنيل  التقدمي  على  حناهنما  يربياين  يف  مها  احملبوبني،  والدي 

 وجزامها هللا أحسن اجلزاء يف الدنيا واآلخرة. 



 ح
 

 قسم اللغةمرزوقي مستمر الذي يعلمين عن علم البالغة يف    فضيلة األستاذ  -6
اإلسال  مالك   موالان  جامعة  اإلنسانية  علومال  كلية   وأدهبا  العربية  ميةإبراهيم 

 جماالن احلكومية
 جامعة موالان مالك أساتيذ قسم اللغة العربية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية  -7

   يف الدين والدنيا  يريدهم ابخلري، أن هللا  جماالن احلكوميةمية إبراهيم اإلسال
 .واألخرة

 البحث ليكون انفعا يف حبث العلم  مرور هذا ةسعاد  يف نياحملبوب أصدقائي -8
 .اجلزاءحسن خريا أبم هللا جزاه ستقبل،امل    

 
جزيال  شكرا  طيبا،   أقول  مساعدهتم  هللا   على كل  العلماء عسى  من  جيعلنا  أن   
 العاملني.ايرب  أمني، املرسلنيبربكة سيد  العاملني والفقهاء واحملدثني

 
 الباحث
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 مستلخص البحث 
إلمام عبد هللا بن  لاجلناس و السجع يف القصيدة "اي رب اي عامل احلال" 2020)أمحد فريد األطرس الفارسي 

البحث اجلامعي، قسم اللغة  .  د يف ديوان اإلمام احلداد )دراسة حتليلية بالغية( اعلوي احلد
اإلن العلوم  وأدهبا. كلية  احلكومية  العربية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك  موالان  جامعة  سانية. 

 ماالنج. 
 ، املاجستريسعيد حممد :     املشرف        

      احلداداإلمام يوان د،  احملسنات اللفظية ، بالغة ، القصيدة : ات األساسية  الكلم
  بن   هللا   عبد  مام اإل   كتبها  اليت  القصائد   من   جمموعة   تتضمن   اليت  ى الكتاب دهو اح  د اديوان اإلمام احلد

القصيدة  . " احلال  عامل   اي   رب   اي "   املوضوع   حتت  الباحث  حتليلها   اليت  املراد   القصيدة .  احلداد  علوي  تشمل    وهذه 
  فهم   يف  ليعرف  و  ليفهم  علمال  أن  كما  العلم،  نفس   يف  ومعرفتها  قدراهتا  تتطلب  ذاهتا  الكلمة   يفهم  و   اجلميلة،ابللغة  
  العربية،   للكتابة  احملتمل  اجلمال  كل  يربز أن  ميكن الذي  البديع  علم  ة يفخاصو   ،البالغة   علم  هو  أو القصيدة  الشعر
أ.  والسجع  اجلناس   يف   خيتص   أي   اللفظية   احملسنات   هو   الباحث   سيستخدمه   الذي   البديع  علم   يف   اجلزء سئلة  أما 

  هللا   عبد  لإلمام"  ل احلا  عامل  اي  رب  اي"  القصيدة  يف  ةدوالسجع املوجو   اجلناس  أنواع  هي  ما  البحث يف هذه البحث
 . احلداد اإلمام  ديوان يف  احلداد علوي  بن

  مصادر   أما  . الوصفي  املنهج  ابستعمال  كيفية  دراسة  أنواع  من  معيااجل   البحث  هذا  يف   الباحث  جينس
  هللا   عبد   لإلمام"  احلال   عامل  اي   رب   اي "  القصيدة  فهي  األساسيه   البياانت  املصادر يف هذا البحث نوعان :    البياانت 

  البحث   هذه  على  ينصر   اليت   مراجع  من  يتخد  الثانوية   البياانت  صادر وامل   .احلداد  اإلمام  ديوان  يف  احلداد  لويع  بن
 علم البالغة.  دروس  ابلنظرية يتوافق  للبياانت  اثنوي  ملصدر اجلامعي

ومها من احملسنات اللفظية  بعد القيام بتحليل اجلناس والسجع   ها الباحثاليت حصل  البحث   كان النتائج 
،  د يف ديوان اإلمام احلداد اإلمام عبد هللا بن علوي احلدل    "يف القصيدة "اي رب اي عامل احلال  علم البديع   يف جزء

، واجلناس  نيبيت واحد، واجلناس املطرف يف بيت هو اجلناس التام يوجد يف  القصيدةهذا أنواع اجلناس يف : كما يلي 
القصيدة هو السجع املرصع يوجد    هذا  أنواع السجع يفأما    .املذيل يف بيت واحد، واجلناس االحق يف بيت واحد 

 . أبيات يتا، والسجع املطرف يف الستة ب  عشر ة واحد، والسجع املتوازي يف ثالث  بيت يف
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Diwan Imam Haddad is one of the books which contains a collection of Qashidah written 

by Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qasidah in question to be discussed is entitled Ya Rabbi 

Ya Alimal Haal. This qashidah contains beautiful language, and to understand it requires a 

scientific discipline, such as the science of understanding and knowing poetry or qashidah is the 

science of Balaghah, more precisely the science of Badi' which can reveal the content in Arabic 

writing, and the part in Badi science that will be used by researchers is Al-Muhassinaat Al-

Lafdziyyah more specifically is Jinas and Saja'.  The formulation of the problem in this study is 

what are Jinas and Saja' found in Qashidah Ya Rabbi Ya Alimal Haal by Imam Abdullah bin Alwi 

Al-Haddad.  

Researchers classify this research in descriptive qualitative methods. As for the sources of 

research in this study there are two types, namely: primary data sources namely Qashidah Ya 

Rabbi Ya Alimal Haal by Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad in the Book of Diwan Imam 

Haddad, and primary data sources that take from several references that can help the preparation 

in this research is in accordance with Balaghah Science. 

As for the results of the discussion produced by researchers after conducting analysis of 

Jinas and Only studies 'both of which are Al-Muhassinaat Al-Lafdziyyah in Badi’ Sciences on 

Qashidah Ya Rabbi Ya Alimal Haal by Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad in the Book of Diwan 

Imam Haddad, as following: Types of Jinas in Qashidah are Jinas Tam in 1 stanza, Jinas 

Mutharraf in 2 stanzas, Jinas Mudzayyal in 1 stanzas and Jinas Lahiq in 1 stanzas. Types of 

course 'in this Qashidah are' Murassha 'only in 1 stanza, Only' Mutawazi in 13 stanzas and Only 

'Mutharraf in 6 stanzas. 
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Diwan Imam Haddad adalah salah satu buku yang berisi kumpulan Qoshidah yang ditulis 

oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Qasidah yang dimaksud yang akan dibahas berjudul Ya 

Rabbi Ya Alimal Haal. Qashidah ini mengandung  bahasa yang indah, dan untuk memahaminya 

membutuhkan suatu disiplin ilmu, seperti ilmu untuk memahami dan mengetahui syair atau 

qashidah adalah ilmu balaghah, lebih tepatnya ilmu Badi'  yang bisa mengungkap kandungan 

dalam tulisan bahasa Arab, dan bagian dalam ilmu Badi yang akan digunakan oleh peneliti adalah 

Al-Muhassinaat Al-Lafdziyyah lebih khususnya adalah Jinas dan Saja'.  Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah apa saja Jinas dan Saja' yang ditemukan di Qashidah Ya Rabbi Ya 

Alimal Haal karangan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad.  

Peneliti menggolongkan penelitian ini dalam metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber 

penelitian dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu : sumber data primer yaitu Qashidah Ya 

Rabbi Ya Alimal Haal karangan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam Kitab Diwan Imam 

Haddad, dan sumber data primer yang mengambil dari beberapa rujukan yang bisa membantu 

penyusunan dalam penelitian ini yang sesuai dengan Ilmu Balaghah. 

Adapaun hasil pembahasan yang dihasilkan oleh peneliti setelah melakukan analisis 

kajian Jinas dan Saja'  yang keduanya merupakan Al-Muhassinaat Al-Lafdziyyah dalam Ilmu Badi' 

pada Qashidah Ya Rabbi Ya Alimal Haal karangan  Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam 

kitab Diwan Imam Haddad, sebagai berikut : Macam-macam Jinas pada Qashidah ini adalah Jinas 

Tam terdapat di 1 bait, Jinas Mutharraf di 2 bait, Jinas Mudzayyal di 1 bait dan Jinas Lahiq pada 

1 bait. Macam-macam Saja' pada Qashidah ini adalah Saja' Murassha' terdapat di 1 bait, Saja'  

Mutawazi di 13 bait dan Saja' Mutharraf di 6 bait.  
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 الباب األول 
 املقدمة 

 
 حثخلفية الب -أ

إن لكل إنسان أراء وأفكارا وخواطر اليت يعربوهنا كاتصال و إخبار،  
التعبري  سواء كان ابللسان أو الكتابة، حسب مقتضا ها. وذالك إما أن يكون 
الكتابة مثل  بواسلة اللسان، مثل اخلطبة وقراءة الشعر وغري ذالك، وإما بوسيلة 
هؤالء  يسيطر  حبيث  أدبية  عادة  فتوجد  مث،  من  و  ذالك.  وغري  والرسالة  النثر 
تتعاطف   أو  مستمعوها  تعجب  حىت  مجيلة  لغة  ابستخدام  آراهم  تقدمي  األدابء 

الع منذ  اشرتهت  بل  وجدت  قد  العادة  وهاذه  فجميع ميوهلم.  اجلهلية.  ربية 
 أفكارهم تقدم عرب خطبهم البليغة وكتابتهم اجلميلة، وهذه هي األعمال األدبية. 

األديب القيم  ميلء  الذي  مقال  هو  األثر   اللغة  تستعميله  بسبب  فيه 
 اإلمجال  من  ،  العامة  العلم  و   اإلعالم  و  الرؤى  األدب   تعطي.  والعجيبة  اجلميلة

 ابستخدام   شعورهم  يظهر  العامل  حول  األديب  ربيع.  اجملتمع   ألمور  اخلاصة  حىت
 اإلمالء  واختيار .  أعمال األدبيتهم  اجلميلة والعجيبة يف  اللغة  تستعمل  اليت  الشعر

  يفتح   القارئ  وجيعل  ابلشديد يتأتر  األدبه  أعمال  يف  األديب  يكتبه   الذي  واإلنشاء
  تفكريه. آفاق

الوسيط   يف     عناين  مصطفى   الشيخ   و   اإلسكندري  أمحد  الشيخ   قال
 من  فضيلة   يف   اإلنسان  هبا  يتخرج  حممودة   رايضة   كل )  هو   "األدب   ، (1،  ص. 1916)

 األقوال   مبزاولة   تكون  واحملاكاة،   النظر،   وحسن   ابلفعل،   تكون  كما   الرايضة  وهذه (  الفضائل
 أمة".   أي   لغة   تضمنها  اليت  احلكيمة

. عام  ومعىن  خاص  معىن  هلا  اآلدب   كلمة  حسني،  طه  قال  كما
  القارع   هبا  يشعر  أن  ميكن  اليت  اجلميلة  الكلمات   هو  اخلاص  عىنمب  األداب 
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 األدب   يرتبط   ،  التعريف  هذا  ويف.   نثر  أو  شعر  شكل  يف  كان   سواء   واملستمعون،
 اإلنساين   فكرة  نتائج  هو  العام  مبعىن  األدب   أن.  الشخص  مبشاعر  وثيًقا  ارتباطًا

 واخلطب  اجلميلة  املقالة  املمتع،   القصيدة.  الكتابة  يف  كتبها  مث  ابلكلمات 
 (. 24. ص ،2011 مزكي،) اخلاص األدب  نوع من  تكون العجائب والقصص

  يف   و   اجملتمع   بعض  يف  الشيئ   كل  هو  األدب   إن   بعض األدابء   قال
 يقوم   الذي  شيئ  دون  األدب   أن  ابحلقيقة  أتسس  الرؤية  هذه  و  األوقات،  بعض

 وقت  إىل  وقت  نم  دائما  ويتغري  اجملتمع  يف  وفائدة  موقف  لديه  واألدب   بنفسه،
  (. أن 4.  ص  ،2008  ليلي،  و   ولداان)  آخر  واجملتمع  جمتمع   بني واخلالف  اآلخر،
شديد   القرآن  يف  توجد  األكثر  األدب  حيث   والقرآن  للجمال،  التخصيص  فيه 

 .العلوم أنواع من يولد كثري

 الليت  العلوم  يعين  البالغة،  هي علم  القرآن  عن  ولد  ليتا  العلوم  وأحد
 البالغة   علم .  اآلدب   كتب  أبفضل   يسمى  هو  والقرآن  اللغة،   وملعل   مهمة  وجودها

 يعرفها   العريب  عند  احلقيقة  يف   ولكن  القرآن،  نزول  قبل  العلم  ابلنفس  اليعرف  اليت
الناس  القرآن،  نزول  قبل  حني من    األشعار   من  مثل  ابلفخر،  تستعملها   وكثري 

. العرب   يف   القرآن  لنزو   بعد  تركيزها   أحسن  البالغة  علم  النشأهتا،   يف  و.  اجلاهلني
 تنكشف   و   وأسرارها  العربية  اللغة  دقائق   هبا  التعريف  أبصول  علم  هي  البالغة  علم

 (. 4. ص ،2007 إدريس،) الكرمي القرآن نظر يف اإلعجاز وجوه  به

  و   البيان  علم  و  املعاين  علم:    هي  أقسام  ثالث   إىل  البالغة  ينقسم
 أم احلال يطلبه ما الكالم طابق له به يعرف علم هو املعاين  علم أما البديع، علم

 علم  اصطالح  يف  البيان   علم  أما(.  9.  ص  ،1995  قالش،  أمحد)  يطابق  مل
 من  بعضها  خمتلفة  بطرقة  الواحد  املعىن  إيراد  هبا  يعرف  قواعد  و  ٱصول  هو  البالغة
 علم  هو  البالغي  اصطالح  يف  البديع  علم  أما(.  5.  ص  ،2007  إدريس،)  بعض
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 علم)  احلال  املقتضى  املطابقة  رعاية   بعد   الكالم،  نيحتس   وجوه   به   يعرف  الذي
)البيان   علم)  عنه  التعبري  يراد  ما  على  الداللة  وضوح   ورعاية   ،(املعاين  أسامة ( 

 احملسنات   مها  قسمني  على  ينقسم  البديع  وعلم(.  10.  ص  ،2006  البحريي،
 و  تزين  عن  تعرف  ما  هي  اللفظية  احملسنات   أما  املعنوية،  احملسنات   و  اللفظية
  يف   و  املعىن،  حتسن  و  تزين  عن  تعرف  ما   هي  املعنوية  احملسنات   أما  اللفظ،  حتسن

 بطريقة  يبحث  يعين  اللفظية  احملسنات   النظرية   يف  الباحث  حيدد  البحث  هذ
 .فقط السجع و اجلناس

  اهلامشي،) املعىن يف واختالفهما النطق، يف لفظني تشابه هو اجلناس
  اهلامشي،) النثر من األخري احلرف يف تنيالفاصل  توافق  هو والسجع(. 343. ص
 (. 351. ص

  القصيدة   إحدى  حتليل  عن  ليجرب   اجلامعي  البحث  هذا  يف  املبحث
 عبد   اإلمام  كتبها  اليت  القصائد  من  جمموعة  تتضمن  اليت  احلداد  اإلمام  ديوان  يف
  رب   اي "  املوضوع  حتت  الباحث  حتليلها  اليت  املراد  القصيدة.  احلداد  علوي  بن  هللا
  اي   رب   اي "  القصيدة   الباحث  خيتار .  احلدد  علوي  بن   هللا  عبد   إلمام"  احلال  عامل   اي

 يف الكلمات   ألن  اإلم احلداد  ديوان   يف   احلدد  علوي  بن  هللا   عبد   إلمام"  احلال  عامل
 أن   وميكنه   ابملراد  متأثرًا   املستمع  وجيعل  زينة،   واستخدامها  سهولة   القصيدة  هذه

 بن   هللا  عبد  اإلمام  تؤلفها  اليت  القصائد  و.  القصيدة  حمتوايت   يف  ورد  مبا  يشعر
 الطالب،  عيون  يف  سواء  ، األوسع  اجملتمع  بني  كبرية  بشعبية  مشهور  احلداد  علوي

 هذه  تقرء  حبيث.  الشعراء  عيون   ويف  املثقفني،  عيون  يف   و  الباحث،  عيون  يف  و
 قراءة   عند  و   الصالة،  جملس  هناك  يكون   عندما   األحيان  من  كثري  يف  القصيدة

 رب   اي "  بقصيدة  قدموا  الذين  احلضرة  املطربني  وكذلك   واإلقامة،   األذن   بني  دعاءال
 .أغنيته  كل  يف" احلال عامل اي
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 احلداد   علوي  بن   هللا  عبد  لإلمام"  احلال  عامل   اي  رب   اي"  القصيدة  يف
 ال  أن  ويستطيع  للمستمع  معجب   جيعلها  حبيث  والسهلة،  اجلميلة  ابللغة  اسلوهبا
 هذه   و .  وغنائه  فهمه  على  قادرًا   ليكون  مفتوانً   القارئ  لوجيع  حرفها  بكل  ينسى

 معناها   اليت  قصائد  إنشاء  يف  وذكائه  املؤلف  مروئة  بسبب  مشهورًا  القصيدة
  وهو   ،   العامل  أحناء  مجيع   يف  املسلمني  لدى   معروف  و   الروحية   ابلدرجة   تتضمن
 .احلداد علوي بن هللا عبد اإلمام

 جانيب  على  سابري  القرية  يف  داحلدا  علوي  بن  هللا  عبد  اإلمام  ولد
 اخلميس   يوم  مساء  آخر  وروى  االثنني،  يوم  مساء  مين عند  حضرموت   ترمي  مدينة

 من  الرابعة  يف  احلداد  علوي  بن  هللا  عبد  اإلمام  كان.  هجريًة  1044  عام  صفر  5
هذا   لكن  ينظر،  أن  اليستطيع  عينيه  يف  تسبب  مما   اجلدري  ابملرض  تتأثر   ،  عمره

يستطيع    املرض   وكان   الدراسة  يف  احلداد  علوي  بن  هللا  عبد  اإلمام  حيد  أنمل 
  مبختلف   منشغالً   كان  أنه  رغم   اإلختتام،  حىت  القرآن  حفظ   يف  ونشاطا  متحمساً 

  وقته   أيضا  احلداد  علوي  بن  هللا  عبد  اإلمام  استغرق.  الدينية  الدراسات   أنواع
  كان   .(67-66  ص.  ،2016  حسن،)   عمره   يف  الصغار  األطفال  مع  للعب

 عريف  على  يتبع  ألنه  الصاحلني  مقابر  إىل  يزور  احلداد  علوي  بن  هللا  عبد  ماماإل
 نيب   مقربة  يزور   احلداد  علوي  بن  هللا   عبد   اإلمام  أن  ذكر  وقد  الصاحلني،   سالف

  هللا   عبد  اإلمام  يزور.  شعبان  شهر  يف  كلها  مرة  عشر  ثالث  السالم  عليه  هود  هللا
 بعد   اجلمعة  يوم   يف  الصاحلني  املقربة  إىل  األحيان  من  كثري  يف  احلداد  علوي  بن

 (.12-10 ،ص.  2010 ، علي) احلجرية مسجد يف العصر صالة  أداء

امام  "  احلال  عامل  اي  رب   اي "  القصيدة  أن أتلفه  اليت  القصيدة  أحد 
 يف   ومعرفتها  قدراهتا   تتطلب  ذاهتا   الكلمة   يفهم  مث   اجلميلة،   احلداد، وهذه القصيدة 

القصيدة  الشعر  فهم  يف  ليعرف   و  مليفه  علم  أن  كما  العلم،  نفس  علم  هو  أو 
 علم  نوع  إبحد  اجلامعي  البحث  هذ  على  الباحث  يريد  املناسبة  هذه  ويف  البالغة،
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  العربية،   للكتابة  احملتمل  اجلمال  كل  يربز  أن  ميكن  الذي  البديع  علم  وهو  البالغة،
 تص خي  أي  اللفظية  احملسنات   هو   الباحث  سيستخدمه  الذي  البديع  علم  يف  اجلزء

 يف  والسجع  اجلناس  معرفة  هو  البحث  هذا  من  والغرض.  والسجع  اجلناس  يف
 احلداد   علوي  بن   هللا   عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي   رب   اي "   املوضوع   حتت  القصيدة

 .احلداد اإلمام ديوان يف

 

 البحث أسئلة -ب 

  يف أسئلتان الباحث يسبك  السابقة، البحث خلفية على ينظر
 :  فهما. البحثه

  بن  هللا  عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي   رب   اي"   القصيدة  يف   اجلناس  عأنوا   ما .1
 ؟ احلداد اإلمام ديوان يف احلداد علوي

  بن  هللا   عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي   رب   اي"   القصيدة  يف  السجع  أنواع  ما .2
 ؟ احلداد اإلمام ديوان يف احلداد علوي

 

 البحث أهداف -ج 

 :هي البحث هذا يف فأهداف السابقة، البحث أسئلة على نظرا

  بن   هللا  عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي  رب   اي"  القصيدة  يف  اجلناس  أنواع  ملعرفة .1
 ؟ احلداد اإلمام ديوان يف احلداد علوي

  بن   هللا  عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي  رب   اي"  القصيدة  يف  السجع  أنواع  ملعرفة .2
 ؟ احلداد اإلمام ديوان يف احلداد علوي
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  البحث فوائد -د 

 اجلناس والسجع"  املوضوع  حتت  البحث  هذا  يكون  أن  املؤلف  أيمل
 اإلمام   ديوان  يف  احلداد  علوي  بن  هللا  عبد  لإلمام  احلال  عامل  اي  رب   اي  القصيدة  يف

  النحو  وعلى  جيد  بشكل  البحثية   األهداف  يتحقق  وأن  انجًحا  يكون  أن"  احلداد
 هذا   فوائد  لبعض   ابلنسبة .  عام  بشكل  شخص  ألي  مفيدة  وكذلك   األمثل،

 : ومها والتطبقية النظرية من نوعان هناك البحث،

  النظرية الفوائد  -أ 

 : يلي كما  البحث هذا يف النظرية الفوائد أما

املؤلف ا(  يف   املسامهة  على  قادرًا  اجلامعي  البحث  هذا  يكون  أن  أيمل 
  أي  اللغة،  أبسلوب   تتعلق  اليت  ةاللفظي  احملسنات   نظرية  دروس   تطبيق

  لإلمام "  احلال  عامل  اي   رب   اي"   القصيدة  يف  والسجع  اجلناس   جزء  من
 .احلداد اإلمام ديوان يف  احلداد علوي بن هللا عبد

 اي"  القصيدة  يف  والسجع  اجلناس  املادة  عن  الفهم  يعطي  أن  يستطيع(   ب 
 اإلمام  ديوان  يف  احلداد  علوي  بن  هللا  عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي  رب 

 احلداد.

 البالغة  علم  يف  يعين  األدبية،   املصنفات   دراسة  يف  العلومية  اإلضافة (   ج
 والسجع. اجلناس جزء يف اللفظية احملسنات  دروس نظرية  يف وخاصة

 واملعلومات  الرؤى لتوسيع  لألكادمييني إضافية يكون أن  يستطيع(  د
 .اللغوية
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 .الشاملة اللغة العلوم خزائن يزيد أن يستطيع(  ه

  التطبيقية الفوائد   -2

 : يلي كما  البحث هذا يف التطبيقية دالفوائ أما

 للباحثة  الفوائد (أ
 العلوم  كلية  وأدهبا  العربية  اللغة  قسم   يف  سرجاان  لشرط

مالك   جامعة  اإلنسانية   و   مالنج   احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مواالان 
 .الكليته يف الباحث اليت يدرس العلم لتطبيق

 للقارئ الفوائد  (ب 
 اللفظية   احملسنات   جزء   يف   البالغة  العلوم  معلومات  الزايدة   -1     

  عامل   اي  رب   "اي   القصيدة  يف  خاصة   اجلناس و السجع  عن
لإلمام  اإلمام  ديوان  يف  احلداد  علوي  بن  هللا  عبد  احلال" 

 احلداد 

  طالب   وخاصة  لزايدة املراجع يف البحوث والراسات األبية،   -2
 . واملعهد واجلامعة املدارس يف العربية اللغة

   ثالبح  حتديد  -ه 

هذا  احلد  عامل   اي   رب   اي"   املوضوع   حتت  القصيدة  هو  البحث  يف 
  ديوان   كتاب   يف  أي  الشعره  جمموعة  يف  احلداد،  علوي  بن  هللا  عبد  لإلمام"  احلال
 اإلمام  سيدان   أنفاس  من  الفهوم  العقول  لذوي   املندوم  الدر   املسمى  احلداد،  اإلمام

 بن  علوي  بن  هللا  عبد  بيباحل  اإلسالم  شيخ   واإلرشاد  الدعوة  قطب  ابهلل  العارف
  قصيدة  أي الكاف حرف فصل  يف التارميي احلضرمي احلسيين  العلوي احلدد حممد

  من   الباحث  يدرس  الذي  ،  570  -  562  الصفحة  يف  احلال  عامل  اي  رب   اي:  
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  أبسلوب تتعلق اليت اللفظي احملسنات  نظرية دروس  تطبيق يف البالغة، علم انحية 
 السجع. و   اجلناس جزء من أي اللغة،

 السابقات دراسات  - و

  وليس   جدا،  كثري  السجع  و  اجلناس   بنظرية  يبحث  الذي  البحث
 مع   يباحثون  الذين  السابقني  الباحثني  من  كثري  هناك  البحث،  من  جديًدا   نوًعا

 بعض   إجراء   الباحث   يريد   املناسبة   هذه  ويف  املختلفة،  األشياء   من  كل  خصائص
 وجناح.   تقدم  يف  ملساعدة  السجع  و   ناس اجل  نظرايت   تتنوع  حول  السابقة  األحباث 

  كما   السابقة  الدراسة  أما.  الباحثون  يبحثها  اليت  السجع  و  اجلناس  نظرية  أحباث 
 : يلي

 قسم.  الّصفات   سورة   يف  والسجع  اجلناس(.  2016. ) فطرية  راتنا  النداء  -  1
 إبراهيم  مالك   موالان  جامعة  اإلنسانية  العلوم  لكلية  أدهبا  و  العربية  اللغة
  كيفية   دراسة  هي  البحث  هذه  أما.  ماالنج  احلكومية  الميةاإلس

 أسئلة  من  يتضمن  اجلمعي  البحث  هذا  أما.  الوصفي  املنهج   ابستعمال
الصفات؟،    سورة  ف   ومعانيها  اجلناس   أنواع  ما (1) : يلي  كما  البحث،

  البحث   هذا  يف  النتائج  أما.  الصفات؟  سورة  ف   السجع  أنواع  ما(  2)  و
 اجلناس   هي  الصفات   سورة  فاليت توجد    اجلناس  كان(  1: )  يلي  كما

  احملّرف   اجلناس  عن  توجد هبا  الىت  األايت   أما. اإلشتقاق  اجلناسو احملّرف  
  تسع   هي  اإلشتقاق  اجلناس  عن  هبا  توجد  الىت  األايت و  أايت    أربعهي  
  السجع  هي الصفات  سورة اليت توجد السجع أنواعكان (  2) و.  أايت 

هبا   الىت  األايت   كان   .   الطّرف  السجع  و  املرصع  السجع   عن  توجد 
  هي   املطّرف  السجع  عنوجد هبا  ت  الىت  واألايت   أايت   أربع  هي  املرّصع

 (.32.  ص  ،2016 فطرية، راتنا  أايت )النداء سبعة  و مائة



9 
 

 
 

ماضي    أبو  إلليليا  الطالسم  شعرال  يف  السجع.(.  2018.)إبراهيم  -  2
  اإلنسانية   العلوم  لكلية  دهبا أ  و   العربية   اللغة  قسم(.  ابلغية   حتليلية   )دراسة 
يف.  ماالنج  احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك   موالان  جامعة   هذ   كان 
  .  وصفي  نهجم  ابستعمال  كيفيةال  دراسةال  من   يقسم  اجلامعي   البحث

يلي  البحث  أسئلةو  البحث كما  هذا  الذي    السجع  أنواع  هي  ما :  يف 
  إليليا   الطالسم  شعرال  يف  اليت توجد  اللفظية  احملسنات   إحدى جزء من

 أنواع  كان   :  يلي  كما  اجلامعي  البحث  هذا  يف   النتائج  و.  ماضي؟  أبو
توجد  اللفظية  احملسنات   الذي إحدى جزء من  السجع  شعر ال  يف  اليت 

. املطرف  السجعو   املتوازي   السجعهي  ماضي    أبو   إليليا  الطالسم
ال  هو  املطرف  والسجع  الطالسم   شعرال  يف  يستخدميها  سجعأكثر 

 (. 57. ص ،2018  ماضي )إبراهيم، أبو إلليليا

  املنورق   السلم  منت  كتاب   يف  اجلناسالسجع و   حتليل(.  2019. )مفلحا  -  3
 حتليلية  دراسة )  األخضري  الصغري  حممد   بن  الرمحن   عبد   زيد  أيب  للعالمة

 موالان   جامعة اإلنسانية  العلوم  لكلية  أدهبا   و  العربية   اللغة  قسمل.  ة(بالغي
 هذا يقسم اىل  البحث  كان.  ماالنج  احلكومية  ةاإلسالمي  إبراهيم  مالك 

  هذا   اجلمعي  البحث  يف  أما.  وصفي  نهج م  ابستعمال  كيفية ال  دراسةال
   اجلناس و  السجع أنواع هي ما (1 ): ومها ،ثالبحث أسئلة كان اثنني من

 حممد   بن  الرحمن  عبد   زيد  أيب  للعالمة  املنورق  السلم  منت  كتاب   يف
  منت   كتاب   يف  والسجع  اجلناس  وائدف  ما(  2)   و  ؟،  األخضري  الصغري
  األخضري   الصغري  حممد  بن  الرحمن  عبد  زيد  أيب  للعالمة  املنورق  السلم

  يوجد   الحق  جناسكان  (  1: )  يلي  كما  البحث  هذا  يف  النتائج  أما.  ؟
الكتاب واحد  بيت  يف ج  ،من  من  بيتين   يف  يوجد  طرفم  ناسأما 

الذي   وازيمت  سجع  كثري مثل  الكتاب   يف هذا  السجع  وكان.  الكتاب 
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  مائة   هناك  مطرفا  سجع أما    ،بيت من الكتاب   وثالثني  سبع  يف  يوجد
  الذي يوجد يف هذا الكتاب   قصري  سجع كان    ، من الكتاب   بيت   ةوسبع

الذي يوجد يف   تواسطام سجعأما  ،من الكتاب  كلمة  وستني احدى يف
كان  (  2)  و.  من الكاب   كلمة  وعشرين  واثنني  مائتني  يف  هذا الكتاب 

 مجاال،  األسلوب   اىل  يعطي  مها  كتاب ال  هذا  يف   اجلناسسجع و ال  فوائدال
 (.34.  ص ،2019 )مفلحا، حسنا موسيقاه على ويضفى

) النهى  أويل  حممد   -  4   هداية   كتاب   يف   واجلناس  الّسجع أنواع(.  2019. 
 دراسة)احلضرمي  الرّتميي   نبهان  حممَّدبن  سعدبن  سعيدبن  للّشيخ  الّصبيان
  جامعة   اإلنسانية  العلوم   لكلية   أدهبا  و  العربية  اللغة  قسم.  (بديعية  حتليلية
يقسم    البحث  كان يف.  ماالنج   احلكومية  اإلسالمية  إبراهيم  مالك   موالان

 البحث  هذا  أما.  وصفي  نهجم  ابستعمال  كيفيةال  دراسةمن ال    الباحث
)   يلي  كما  البحث،  أسئلة  من  يتضمن  اجلمعي  أنواع  هي  ما(  1:  
  هي   ما(  2)  و  ؟،  الصبيان  هداية  تاب كال  منظومة  يف  املوجودة  السجع

  النتائج   أما.  ؟  الصبيان  هداية  كتاب ال  منظومة  يف  املوجودة  اجلناس  أنواع
  املنظومة   هذا  يف  الذي يوجد   السجع  كان (  1: )  هي  البحث  هذا  يف

  يف   اجلناس الذي يوجد   كان (  2)  و   ،   متوازيا   سجعو   طرف مل  سجع  هي
  اجلناس و   شتقاقاال  ساجلنايعين    اتم  غري  جناس  هي  املنظومة  هذا

 (. 41. ص ،2019 النهى،  أويل )حممد الالحق

)الصاحلة  بقية   فائزة   نور   -  5 "  لكم   أقول"  ديوان  يف  جناس ا (.  2017. 
  أدهبا   و  العربية  اللغة  قسم.  بالغي(  حتليلية  دراسة )الصبور  عبد  لصالح

  احلكومية   اإلسالمية  إبراهيم  مالك   موالان  جامعة  اإلنسانية  العلوم  لكلية
  ابستعمال   كيفيةال  دراسة ال  هذا من  البحث  يقسم  كان الباحث.  نجماال

  ومها   البحث،  أسئلة من  إثنني  على  اجلمعي  البحث  تركز.  لوصفي  منهجا
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(  2)  و  الصبور؟،  عبد   لصالح"  لكم  أقول"  ديوان   يف  جناس   ما(  1: )
 أما .  الصبور؟  عبد  لصالح"  لكم  أقول"  ديوان  يف  جناسا  انوعهو    ما

  ، هذا ديوان ف جناسا وثالثون واحد وجد:  هي لبحثا هذا يف النتائج
تشمل    الالحق  ناساجل  " لكم  أقول"  ديوان ال  يف   األشعار   مجيع  من  وكان

يف  املذيل  ناسأمااجل  جناسا،  ةعشر   مثاين  يف وكان    ،جناسان   توجد 
توجد يف    صحفامل   ناس وكان اجل  ، جناساواحداتوجد يف    ماثلامل   ناساجل

اجل  ، جناسا    ثالث  يف    ضارع امل  ناسكان  وكان    ، واحد  جناستوجد 
يف    انقص  ناساجل   ا جناس  قلبال  ناساجل  وكان   ،  جناسا  ستةتوجد 

  بقية   فائزة   نور)  ةواحد  جناس    توجد يف  رفاحمل  ناس اجل  وكان   ،  اواحد
 .(18. ص ،2017 الصاحلة،

  البحث منهج  - ز

  البحث،   منهج  نوع  عن  البحث  نقطة  موجود   البحث  منهج  يف
 يلي   كما   والبينات .  البياانت   حتليل  طريقة   و البياانت   مجع  يقة طر   البياانت،  مصادر

: 

 البحث منهج  نوع  -1

 أنواع  من  معيااجل  البحث  هذا  يف   الباحث  جينس
  دراسة   أبن  كريسويل  يعرف.  الوصفي  املنهج  ابستعمال  كيفية  دراسة
.  املركزي   عرض  ويفهم  الستكشاف  أو  ليسرب  طريقة  هو  كيفية
 ذكرها   اليت  املعلومات   إىل  حيتاج  ركزيامل  عرض  ذالك   ملعرفة  واألمر

  نص   أو  كلمات   شكل  يف  البياانت   و.  نص  أو  كلمات   شكل  يف
 املعىن  أعمق  ليأخد   يؤول  أن  ذالك   بعد  مث  حتليل  أن  جيب  السابقة

  يف  ذكرها  اليت  كيفية  دراسة  من  النهائية  النتائج  حصول  مث.  فيه
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  اء آر   بشدة  متأثر  الكيفي  البحث  اإلنتاج.  مكتوب   تقرير  شكل
  الباحثون   يفسرها  البياانت   تلك   ألن  ومعرفتهم  وأفكارهم  الباحثني

 (.7 ص.  ، 2010 ،  راكو)

 حل   يتم  يف  البحث  عمل  هو   الوصفي  املنهج   أن 
  يكون   أن  جيب  لذلك   ،   البياانت   على  تصدر  اليت  املشكالت 

 طريق   عن  وكذلك   البحث،  من  النوع  هذا  يف  البياانت   عرض
  و   انربوكو )  ومرتابطي  مقارين  هو  فيالوص  املنهج.  والتأويل  التحليل

  وصفي   حبث  يف  يقسم  البحث  هذا  و (.  44  ص  ،2005  امحد،
 . واملرتابطة املقارنة  بياانت  هي والتأويلها حتليلها اليت البياانت  ألن

الباحث  فهو   الوصفي،  املنهج  أما   املواقف   يشرح 
  العالقات   عن  البحث  يتم  ال  الدراسة،  هذه  يف  فقط،  واألحداث 

  يقوم .  تنبؤات   تصدر   أو   الفرضيات   ختترب  وال  الباحثون،   ايشرحه  وال
الوصفي  نطاق  بتوسيع  املؤلفني  من  العديد   مجيع   ليشمل  املنهج 

  والتجريبية   التارخيية  البحوث   جانب  إىل  األخرى  األحباث 
 . (53. ص  هاريوجااي،)

 

     البياانت مصادر -2

 من بوصول عليها حبصول اجلامعي البحث هذا تتم
 يلي: كما  مصدرين،

 األساسية  البياانت  مصادر( 1
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  البياانت   مصادر  هي  األساسيه   البياانت   املصادر
 البياانت   جامعي  إىل  مباشرة  البياانت   تقدم  اليت

 تستخدم(.  141  ص.  ،2014  اينياوايت،  و  إندراوان)
  األساسية أي  البياانت   مصادر  اجلامعي  البحث  هذه  يف

 بن   هللا  عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي   رب   اي"  القصيدة
 احلداد. اإلمام ديوان يف احلداد علوي

 الثانوية  البياانت  مصادر( 2

  تقدم   ال  مصادر  هي  الثانوية  البياانت   مصادر
 املثال   سبيل  على  ،  البياانت   جامعي  إىل  مباشرة   بياانت 

 مستندات   شكل  يف  أو  آخرين  أشخاص  خالل  من
 تستخدم (.  141  ص  ،2014  اينياوايت،  و   إندراوان)

 يتخد   اجلامعي  البحث  هذه  يف  الثانوية   انت البيا  مصادر
  ملصدر  اجلامعي  البحث  هذه  على  ينصر   اليت  مراجع  من

 احملسنات   نظرية  دروس  ابلنظرية  يتوافق  للبياانت   اثنوي
  اي "  القصيدة  يف  والسجع  اجلناس  جزء  من  أي  اللفظية،

 يف  احلداد  علوي  بن  هللا  عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي  رب 
 اليت  الكتب  قرائة   بطريقة  يعين    ،احلداد  اإلمام  ديوان

 علم  قسم  يبحث  فيه   اليت  البالغة  علوم  عن  يبحث
 ويشرح  يبني  الذي  اآلخر  الكتب  من  وكثري   البديع،

 .النظرية هذه على

 

 البياانت  مجع طريقة -٣
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 البحث   هذه  يف  البياانت   مجع  طريقة  يستخدم الباحث
 الذي   ابلقصد  يوفق  ألنه  والكتابة،  القراءة  بطريقة  اجلامعي
 عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي  رب   اي"  القصيدة  وهي  عنه،  يبحث

 مجع   يف  طريقة  أما.  احلداد  اإلمام  ديوان  يف  احلداد  علوي  بن  هللا
 : يلي كما   البياانت 

 القراءة الطريقة -ا

  كله،   املوضوع  قراءةألن حيتاج اىل    القراءة  طريقة  يستخدم
  ص.   ،2012كيالين، )  البحث  بياانت   يف  األجزاء  والتحديد

 : ابلفن القراءة طريقة اجلامعي، البحث هذا يف و(. 167-168

  هللا   عبد   لإلمام"  احلال  عامل  اي  رب   اي "   قصيدة  يقرء  -1
 احلداد.  اإلمام ديوان يف احلداد علوي بن

 احملسنات   ابلنظرية   يتوفق  اليت  البياانت   خيتار   مث  -2
 والسجع. اجلناس جزء من أي اللفظي،

 الكتابة الطريقة -ب 

 اليت  البياانت   لتسجيل  الكتابة  طريقة  الباحثون  ستخدمي
الباحثون  حصل  يتم  حبيث(  قراءة)  السابقة  الطريقة  من  عليها 

 جيد   بشكل  ومنظمة  منهجي  بشكل  ومراقبتها  البياانت   تسجيل
  تدوين   تقنية   تنفيذ  مت(.  167.  ص   ،2012  كيالن، )

 : بواسطة الدراسة هذه يف املالحظات 
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 عامل  اي   رب   اي   القصيدة  يف  دةالوار   البياانت   يكتب  -1
 ديوان  الشعرية  جمموعته  يف  حداد  لإلمام  احلال
 .احلداد

وحقيقتها    -2 اللبياانت  صالح  يعترب    مت   اليتمث 
 .تسجيلها

  احلاجة حسب الصحيحة  البياانت  ترتيب يتم مث -3

 .بدقة

 

  البياانت حتليل  طريقة -٤

طور   وحتليل  املهمة،   طور   هي  البياانت   حتليل  أما 
  يفسر   ذلك   بعد  مث   البحوث   نتائج   من  منهجيا  تنظيما   هي   بياانت ال

  تصورا   أو   نظرية  أو   رأايً   أو   جديًدا  تفكريا  الثمر   هو   واحلاصل  عليها
 البياانت   حتليل  طور(.  134-123  ص  ،2010   راكو،)جديدا  

 :   التالية اخلطوات  يستخدام اجلامعي البحث هذه يف

  طريق   عن  عليها  حتصول  اليت   البياانت   مرات   عدة   القراءة  تكرر  -1
 . املهمة  غري اإلستعالمات اليت تقليل

  إىل   ابلرجوع   السابقة  بطريقة  حتصول  اليت  البياانت   أمهية  إىل  نظرا  -2
 القصيدة   يف  والسجع  اجلناس   جزء  من  أي  اللفظية،  احملسنات   نظرية

  ديوان   يف  احلداد  علوي  بن   هللا   عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي   رب   اي "
 . احلداد اإلمام
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  فيما .  أخرى  بياانت   مع  تطابق  أو   تشابه   هلا   اليت  البياانت   ترمز  -3
 :يعين اجلمعي البحث هذه يف الرتميز بطريقة يتعلق

 . املواضيع اختيار ابلطريقة  الرتميز جعل -أ   

 .الرتميز نتائج  يكتب -ب    

  أي   اللفظي،  احملسنات   نظرية  أساس  على  البياانت   وتصنيف  إختيار  -4
 : والسجع اجلناس جزء من

 لإلمام"  احلال  عامل  اي  رب   اي"  القصيدة  يف  اجلناس  أنواع  ما  -أ
 ؟ احلداد اإلمام ديوان يف  احلداد علوي بن هللا عبد

 لإلمام"  احلال  عامل  اي  رب   اي"  القصيدة  يف  السجع  أنواع  ما  -ب 
 ؟ احلداد اإلمام ديوان يف  احلداد علوي بن هللا عبد

  جزء   من  أي  اللفظي،  احملسنات   يةابلنظر   توفق  التفكري  إطار  بناء  -5
 :والسجع اجلناس

 لإلمام"  احلال  عامل  اي  رب   اي"  القصيدة  يف  اجلناس  أنواع  ما  -أ
 ؟ احلداد اإلمام ديوان يف  احلداد علوي بن هللا عبد

 لإلمام "  احلال  عامل  اي رب   اي"  القصيدة  يف  السجع  أنواع  ما  -ب 
 ؟ داحلدا اإلمام ديوان يف  احلداد علوي بن هللا عبد
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 الثان الباب 
 اإلطار النظري 

 
 علم البالغة    .1

 نشأة علم البالغة  (أ

مجيع النواحي قراءة كانت    الكرمي قد تشمل  معجزة القرآن  إنف
انحية  من  أما  غريها.  بفصاحت  اللغوية  أو  القرآن  وبالغته    هفتشرف 

  مضمونه، كان القرآن مليئا ابملعرفة اليت تتجاوز العقل   نطرا إىل.  العالية
اخلرباء   اإلنسان  قدرة   وتتجاوز  ريالبش  من  العديد  إليه  وجاء  احلايل، 

ملا فيه      العلوم،  مجيع  من مصادر  مصدرا   أصبح القرآن  . للقيام بفهمه
  نزل   الذي  األوىل  اآلية   مثل   من آية تشجع املسلمني ليفهمو مضمونه،

  5-1  أايت   يف  العلق  السورة  يف  وسلم  عليه  هللا   صلى   حممد   النيب    إىل
 ( : 1. ص ،2007 بيان، نور اياين  و دينال زين)

ْسما  اقْ رَأْ  ي رَّباكَ  ابا نْسَانَ  خََلقَ ( 1)  خََلقَ  الَّذا نْ  اإلْا  اقْ رَأْ ( 2) عََلق   ما
ي( 3) اأْلَْكرَم   وَرَبُّكَ  ْلَقلَما  عَلَّمَ  الَّذا نْسَانَ  عَلَّمَ ( 4) ابا  (5) ي َعْلَمْ  مَلْ  مَا اإلْا

 تتلوث   ومل  الفصيحة   اللغة  هي  بيةالعر   اللغة   القرآن،  نزول  أثناء  يف
هذا   تزيد   الزمان   مرور  مع  ولكن    أخرى،  بلغات  يف  العربية  اللغة   دور 
  بلغات   االختالط  يف  العربية  اللغة  بدأت   وسياسيا، حيث  اجتماعيا   الدين
و  مثل  األخرى  أجنبية  ذلك   وبعد  األخرى،  اللغة  و  الفارسية  اليواننية 

مع  العربية  اللغة ب  ختتلط    نسب   سلسلة  من  كثريا  ألن  كثري، الفارسية 
  والعسكرية   السياسية  اجملاالت   يف  مهمة  مناصب  يشغلون  الفارسيني

  ألن   اإلنتكاس،  يف  العربية  اللغة  بدأت   الوقت  ذلك  ومنذ.  والدين  للمعرفة
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  العربية،   اللغة  هذه  تراجع  ومع  األصلية،  اللغة  عن  احنرفت  العربية  اللغة
و  ابلقلق  يشعرون  العريب  جعل  إىل  العربية  إعادة  يف   يفكرون  وبدأوا 

 الصرف  وعلم  النحو  علم  مثل  اللغويني  قبل  من  جتميعها   تتم  مث.  أصالتها 
 . ( 3. ص ،2007 بيان،  نور اياين و  الدين زين)البالغة  وعلم

 البلغاء     (ب
واشتهر أن أول من صنف يف هذا اجملال و أبو عبيدة معمر املثىن 

ي  209) الذي  البيان  يؤلف كتاب  حيث  مث  ه(،  القرآن.  مبجاز  سمى 
جاء أبو عثمان عمرو بن حبر اجلاحض ، أحد شيوخ املعتزلة أئمتهم و  

سنة   املتويف  و  املؤلفني  و  األدابء  )البيان    255شيخ  يف كتابه  وله  ه، 
البيان،   حسن  وفضل  والبالغة،  الفصاحة  عن  مباحث كثرية  والتبيان(، 

املعتز الذي مجع  وتبيان ما حسن من السجع و البديع. وبعد ذالك إبن  
من أنواع البالغة مثانية عشر نوعا ضمنها كتابه املعروف ابالسم البديع.  
وههي علم البالغة يف أول النشأهتا مث حيث تتم جتميعها الثالثة يعين علم 
العلوم   مفتاح  يسمى  الديع يف كتاب سكاكي  علم  البيان،  علم  املعاين، 

اىل  626) أضاف  من  السكاكي   بعد  أيت  ومل  البالغة    ه(  مباحث 
كل من جاء بعده فبظله استظل، ومن بستانه قطف، كان  .  إضافة تذكر

ده  )عب قصاري جهدهم أن تناولوا كتابه ابإلختصار اترة وابلشحر أخرى
    .(19-16ه، ص.  1992عبد، 

 ج(   تعريف علم البالغة

 –البالغة يف اللغة : "الوصول و اإلنتهاء"، يقال بلغ فالن مراده  
ل اليه، وبلغ الركب املدينة، إذا انتهى اليها ومبلغ الشيء منتهاه.  إذا وص

وتقع البالغة يف االصطالح : وصفا للكالم، واملتكلم فقط. وال توصف  
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ولعدم  غرضه،  إىل  ابملتكلم  الوصول  عن  لقصورها  ابلبالغة،  الكلمة 
 (.40، ص.  2005السماع بذالك )اهلامشي، سيد أمحد، 

اىل   البالغة  علم  وهو  ينقسم  البيان  علم   : وهي  أقسام،  ثالثة 
وغري   وكناية  وجماز  التشبيه  بني  عدة  أبساليب  املعىن  أتدية  اىل  وسيلة 
ذالك. و علم املعاىن وهو تعني على أتدية الكالم مطابقا ملقتضى احلال،  
مع وفائه بغرض بالغّي يفهم ضمنا من سياقه وما حييط به من قرائن. و  

فاظ أو املعاىن أبلوان بديعة من اجلمال اللفظ العلم البديع هو تزيني األل
 (. 263، ص. 1961أو املعنوّي )جارم، علي و مصطفى امني، 

البالغة يف    : الناحيتان، مها  يرى يف  أن  البالغة  النتيجة يف علم 
 الكالم و البالغة يف املتكلم :  

وهو   -1 فصاحته،  مع  احلال  ملقتضى  مطابقته   : الكالم  يف  البالغة 
مقامة الكالم متفاوقة، والتقدمي، والذكر، يباين مقام خمتلف، فإّن  

يباين   األجياز  ومقام  الوصل،  مقام  يباين  الفصل  ومقام  خالفه، 
)الربقويف،   الغيّب  خطاب  مع  الذكي  خطاب  وكذا  خالفه،  مقام 

 ( 34-33،ص.  1932عبد الرمحن، 
البليغ.   -2 أتليف كالم  على  هبا  يقتدر  ملكة   : املتكلم  يف  البالغة 

أن البالغة مرجعها اىل   فاعلم  بليغ فصيح، وال عكس، وأّن  كل 
اإلحرتاز عن اخلطاء يف أتدية املعىن املراد، واىل متييز الفصيح من 
غريه والثاين منه ما يبني يف علم منت اللغة أو التصريف أو النحو  
أو يدرك ابحلس، وهو ما عادا التقليد املعنوي. وما حيرتز به عن 

املعاين، وما البيان،    األول علم  املعنوي علم  التقليد  به عن  حيرتز 
وما يعرف به وجوه التحسني علم البديع )الربقويف، عبد الرمحن،  

 (. 37-36،ص. 1932
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 علم البديع   .2

البديع يف اللغة اجلديد و احملدث واملخرتع على غري مثال سابق.  
وجوه   به  ي عرف  الذي  علم  هو   : البالغي  االصطالح  البديع يف  علم  و 

لكالم، بعد رعاية املطابقة ملقتضى احلال )علم املعاين(، و رعاية  حتسني ا
البحريي،   )اسامة  البيان(  )علم  عنه  التعبري  يراد  ما  على  الداللة  وضوح 

 (. 10، ص. 2016
زينة من  وهو  البالغة،  علم  أنواع  من  الثالث  نوع  القول  البديع 

واإل اللفظ،  أحوال  يف  املعاىن  علم  أن  السابق  يف  سناد،  وزخرفه، كما 
ومطابقة مقتضى احلال. اما علم البيان أسلوب من أساليب اإليضاح اليت 
والبيان   وأغصاهنا،  الشجرة  فاملعاين كأصول  منزلته.  وتوضح  املعىن،  جتلي 
مبنزلة أوراقها، وعلم البديع مبنزلة زهرها. وهو كالقش يف البيت، والزينة يف  

نف فيه: عبد هللا بن  لباس األنسان، ألنه نوع من التحسني، وأول من ص
 (. 80، ص. 2011ه( )عبد العزيز،  274املعتز )

و علم البديع انحية أخرى من نواحي البالغة، ال تتناول مباحث  
تتعدى   ال  دراسة  ولكنها  املعاين،  علم  مسائل  يف  تنظر  وال  البيان،  علم 
املعنوّي،   أو  اللفظ  اجلمال  من  بديعة  أبلوان  املعاىن  أو  األلفاظ  تزيني 

البديع )جارم، علي و مصطفى  ويسم بعلم  املباحث  ى علم اجلامع هلذا 
 (263، ص. 1961امني، 

ولقد كانت فنون البديع تشمل أكثر املباحث البالغية يف العامل، 
وعلى التحديد تشمل ما يهرف اليوم مبسائل علم البيان و بعض القضااي  

قدامة يف نقض   يف علم املعاىن، وهذا يظهر مما كتبه ابن املعتز و من بعده
الشعر، ونتيجة حلتمية التطور بدأت قضااي البديع تكون جمموعة خاصة  
لتفصل عن غريها، فإذا كان اجملاز والكناية ابقسامها، والتشبيه كذالك،  
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ذا كانت أولئك مجيعا تعّد من البديع فلقد أصبحت فيما بعد تكون فناً  إ
ية، بقسمني مها :  خصاً، وينقسم علم البديع أو يسمى مبحسنات البديع

احملسنات املعنوية و احملسنات اللفظية. أما احملسنات املعنوية هي ما يرجع  
اللفظية هي ما يرجع اجلمال فيها   اجلمال فيها إىل معىن، أما احملسنات 

 (.276-275، ص. 2006اىل اللفظ)حسن عباس، 

أما التبيني الواضح عن احملسنات املعنوية هي اليت تكون التحسني  
ا راجعا اىل املعىن يف مقام األول، وإن كان بعض هذه احملسنات يفيد هب

البحريي،   )اسامة  أيضا  اللفظ  ص.  2016حتسني  ينقسم  10،  و   ،)
و   اإلرصاد  و  النظري  ومراعاة  واملقابلة  الطباق   : اىل  املعنوية  احملسنات 

 التورية وغري ذالك. 

ىل اللفظ واحملسنات اللفظية هي اليت يكون التحسني هبا راجعا إ
)اسامة   أيضا  املعىن  يفيد حتسني  يفيد  بعضها  األول، وإن كان  يف مقام 

ص.  2016البحريي،   فن 10،   : اىل  اللفظية  احملسنات  ينقسم  و   ،)
وغري  التشريع  فن  و  السجع  فن  و  الصدر  على  العجز  رد  وفن  اجلناس 

معي خيتار الباحث يف حبثه احملسنات اللفظية اذالك، ويف هذ البحث اجل 
 قسم اجلناس و السجع خاصة.  يف

 احملسنات اللفظية   .٣
          اجلناس  -1

ويقال له التجنيس، والتجانس، واجملانسة : وال يستحسن إال إذا 
ومتكن  النظري،  مراعاة  مع  مطبوعه  مصنوعه  ووازى  املعىن  اللفظ  ساعد 
ما  األلفاظ  من  لتكتسي  سجيتها  على  املعاين  ترسل  أن  فينبغي  القرائن 
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حىت   موقعا  يزينها   : االلتئام  مراعاة  مع  اجلناس  يف  التكلف  يكون  ال 
 :  (325، ص. 2005)اهلامشي،  صاحبه يف قول من قال

 األحرف  أتليفه  ترى  ما أو     قيادة  نوع  فيه  اجملنس طبع

البينات   من األول  املذكورة  خالل    هناك   اجلناس  يف  مث  ،  يف 
 القلب  ن أل.  االهتمام  وتوليها   املستمع  رغبات   جتذب   أن   ميكن  عناصر
  أن   إىل  ابإلضافة  ،  خمتلف  املعىن  ولكن  املتكرر  اللفظ  يف  جيًدا  سيفكر
ينقسم اجلناس على قسمني،   .اجلمال  من  نوع  إىل  أيًضا  ينجذب   القلب
 وهو : 

 اجلناس اللفظي      .1

 اجلناس التام (أ

  نوع   يف  وهي  أشياء،  أبربع   اللفظان  تناسب  هو
 من   تلفةوخم  والرتتيب  الشكل  يف  وعدد األحرف   احلروف،

)اهلامشي،    حيث ص.  1994املعىن  ينقسم 263،   ،)
 جناس التام اىل : 

 اجلناس املماثل  (1

هو ما كان فيه اللفظان املتجانسان يف :  
البحريي،   )اسامة  حرفني  أو  فعلينو  أو  امسني، 

 (.128، ص. 2016
 األمثلة اليت املتجانسان يف  االمسني :   

 55قوله تعاىل يف السورة الروم : 
م  ٱْلم ْجرام وَن مَا لَباث وا  لسَّاعَة  وْمَ ت َق وم  ٱوَي َ    َغريَْ  ي  ْقسا

لاكَ    سَاعَة    ي  ْؤفَك ونَ  َكان وا  َكذََٰ
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الكلمة األوىل   )الساعة( يف   : اجلناس بني لفظي 
 اليت معناه "القيامة" 

الكلمة   يف  )وساعة( 
املدة   معناه  اليت  الثانية 

 الزمانية املشهور 

 عليه وسلم :و قول رسول هللا صل هللا  
تعلم    قلوب   صَرْف "من  به  ليسحر  الكالم 

 ا وال عدال".صرفالناس، مل يقبل هللا منه 
األوىل  الكلمة  يف  )صرف(   : لفظي  بني  اجلناس 
حسنه  الكالم  فصل  مبعىن 

 وبليغه
الكلمة  يف  )صرف(  و 

 الثانية مبعىن التوبة والنافلة 
يف  متفقان  االمسان  هو  السابق  يف  األمثلتان  و 

 و خمتلفان يف املعىن.النطق 

 األمثلة اليت املتجانسان يف الفعلني :

 قول ايب حممد اخلازن :  

  قوم لو أهنم اراتضوا ملا قرضو  

 شعروابلنقص ما   شعروأو اهنم 

األوىل  الكلمة  يف  )شعرو(   : لفظي  بني  اجلناس 
 الذي معناه أحسو 
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الثانية   الكلمة  يف  )شعرو( 
 الذي معناه نظموا الشعر

ن يف السابق هو فعالن ماضيان متفقان  و األمثلتا
 يف النطق خمتلفان يف املعىن. 

 و قول الشاعر يف التحسر على فراق أحبته : 

 اي إخويت مذ ابنت النجب

 جيبوجب الفؤاد وكان ال    

  فارقتكم وبقيت بعدكم 

 جيبما هكذا كان الذي    

األوىل  الكلمة  يف  )جيب(   : لفظي  بني  اجلناس 
 اليت معناها يتحرك

الثانية  الكلمة  يف  )جيب( 
 اليت معناها يلزم و يفرتض

مضرعان  فعالن  هو  السابق  يف  األمثلتان  و 
 متفقان يف النطق خمتلفان يف املعىن.

 األمثلة اليت املتجانسان يف  احلرفني :

  : بعضهم  الناس  قول  أول    منيعمل    من"من 
 النهار اىل اخره" 
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ليت اجلناس بني لفظي :  )من( يف الكلمة األوىل ا
 معناها بعض

)من( يف الكلمة الثانية اليت 
 معناها بداية 

 ينزل صيفا"  قدينزل املطار شتاء و   قد"وقوهلم : 

اجلناس بني لفظي :  )قد( يف الكلمة األوىل اليت  
 تفيد التكثري

)قد( يف الكلمة الثانية اليت 
 تفيد التقليل 

 اجلناس املستويف  (2

املتجانسان   اللفظان  فيه  ما كان  وهو 
ان يف النوع، أبن يكون أحدمها امسا واآلخر  خمتلف

أو   امسا  واآلخر  حرفا  أحدمها  يكون  أو  فعال، 
 (. 130، ص. 2016فعال )اسامة البحريي، 

 كقول رسول هللا صل هللا عليه وسلم :
اال    هللا  وجه  هبا  تبتغي  نفقة  تنفق  لن  "إنك 

 امرأتك"  يف يفأ جرت عليها، حىت ما جتعل 
)يف   : لفظي  بني  األوىل اجلناس  الكلمة  يف   )

 حرف جر يفيد الظرفية
الثانية   الكلمة  يف  )يف( 

 اليت معناها فم 
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و األمثلتان يف السابق متفقان يف النطق خمتلفان 
 يف املعىن و النوع. 

 و قول ايب متام يف املدح :      

  ما مات من كرم الزمان فإنه      

 بن عبد هللا  حيىيا لدى حيي

يف الكلمة األوىل أي   اجلناس بني لفظي :  )حييا( 
معناها  اليت  مضارع  فعل 

 يعيش  و يدوم

الكلمة     يف  )حيىي(  و 
 الثانية هي اسم املمدوح

)وال  النطق  يف  متفقان  السابق  يف  األمثلتان  و 
عبارة ابختالفهما يف الرسم اإلمالئي( خمتلفان يف 

 املعىن و النوع. 

 و قول ايب العالء املعرى يف الغزل :

 أحياان  ت اخلاللو زاران طيف ذا

 أحياان  و حنن يف حفر األجداث    

اجلناس بني لفظي :  )أحياان( يف الكلمة األوىل 
معناه   الذي  الزمان  ظرف 

 يف بعض
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الكلمة   يف  )أحياان(  و 
الذي   ماض  فعل  الثانية 

 معناه ردان اىل احلياة. 

و األمثلتان يف السابق متفقان يف النطق خمتلفان 
 يف املعىن و النوع. 

 س غري التام اجلنا 

اجلناس   البالغة  بعض كتاب  يف  ويسمى 
اللفظان يف واحد أو    ما اختلف فيه  الناقص، هو 

أكثر من األربعة السابقة، وجيب أال يكون أبكثر  
من حرف، واختالفهما : يكون إما بزايدة حرف  

 (.345، ص. 1994)اهلامشي، 
واختالفهما : يكون إما بزايدة حرف يف األول،  

 ال من احملال، يسمى ))مردوفا(( حنو : دوام احل

جدّاي    : حنو  الوسط،  يف  حرف  بزايدة  إما 
 جهدي يسمى ))مكتنفا(( 

مطية   اهلوى   : حنو  اآلخر،  يف  حرف  بزايدة  إما 
 اهلوان يسمى ))مطرّفا(( 

 املطلق   ب(    اجلناس

  أن   دون   وترتيبها   حروفها  يف   ركنيه  توافق طريف  هو
كقول رسول هللا صل   .اإلشتقاق  من  واحد  نوع   جيمعها
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  : وسلم  عليه  اسلمهللا    هللا   غفر  وغفار  هللا،   سالمها  " 
 ورسوله".   هللا عصت وعصية هلا،

اإلشتقاق    من  واحد  بنوع   الركنان  مجعت  فإذا
ابجلناس  السورة   مسي  يف  تعاىل  قوله  مثل  اإلشتقاق، 
 :  2-1الكافرون  : 

با  أَنت مْ  واََل ( 1)  ت َعْب د ونَ  مَا أَعْب د   ال   ( 2 أَعْب د   مَا د ونَ عََٰ

 املطرف  اجلناس و  املذيل ج(     اجلناس

 من  أكثر  أو  حرفني  بني  الفرق  هو  املذيل  اجلناس
)اهلامشي،    يف  املوجودين  احلرفني ص.  1994األخري   ،
346.) 

 حكاية عن موسى :  97كقوله تعاىل يف السورة طه : 

ت َق  قَ  َأن  ٱحْلَي َوَٰةا  فا  َلَك  فَإانَّ  فَٱْذَهْب  سَاَس   اَل  ما اَل  وَل 
ْلََفه   ًدا لَّن خت  ى ظَْلَت   إاهلََٰاكَ   إاىَلَٰ وَٱنظ ْر     ۥوَإانَّ َلَك مَوْعا ٱلَّذا

ًفا  لَّن حَرّاق َنَّه   َفنَّه   ۥعَلَيْها عَاكا  (97) فا ٱْليَّما نَسًْفا ۥمث َّ لَنَنسا

اجلناس بني لفظي : إىل و إهلك، الكلمة الثانية )اهلك( 
الك على  حبرفني  األوىل  تزيد  لمة 

و   هاء  )يعين  آخرها  يف  )اىل( 
 كاف( 

 وقوال حسن بن اثبت :  

  وكنا مىت يغز النيب قبيلةً   
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 لقنابلا واقننصل جانبيه ابل

اجلناس بني لفظي : قنا و قنابل، الكلمة الثانية )قنابل(  
األوىل   الكلمة  على  حبرفني  تزيد 
)قنا( يف آخرها )يعين حرف ابء و  

 الم(

 و قول اخلنساء : 

 وانحا بني اجلو ء من اجل  إّن البكاء هو الشفا

الثانية   الكلمة  جوانح،  و  جوا   : لفظي  بني  اجلناس 
الكلمة   على  حبرفني  تزيد  )جوانح( 
)يعين   آخرها  يف  )جوا(  األوىل 

 حرف نون و حاء( 

واحد  الزايدة  هو  املطرف   اجلناس الذي    حبرف 
، ص.  2016األول الكلمة )اسامة البحريي،    يف  يكون
138.) 

 :  30-29كقوله تعاىل يف السورة القيامة 

 (29) ٱلسَّاقا وَٱْلتفَّتا ٱلسَّاق  با 

 (30)  ْلَمسَاق  إاىَلَٰ رَّباَك يوْمَئاذ  ٱ 

الثانية   الكلمة  املساق،  و  الساق   : لفظي  بني  اجلناس 
على  واحد  حبرف  تزيد  )مساق( 
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أوهلا   يف  )ساق(  األوىل  الكلمة 
 )يعين حرف ميم( 

 "اإلميان ميان"  عليه وسلم :  وقول رسول هللا صل هللا 

اجلناس بني لفظي : إميان و ميان، الكلمة األوىل )إميان(  
الكلمة   على  واحد  حبرف  تزيد 
الثانية )ميان( يف أوهلا )يعين حرف 

 مهزة(

كقول   الكلمة،  وسط  يف  الزائدته  احلرف  إما 
 اال أنزل داءً "ما أنزل هللا  رسول هللا صل هللا عليه وسلم :  

 . "دواءً له 

)دواء(   الثانية  الكلمة  دواء،  و  داء   : لفظي  بني  اجلناس 
الكلمة   على  واحد  حبرف  تزيد 
)يعين  وسطها  يف  )داء(  األوىل 

 حرف واو( 

 وقول رسول هللا صل هللا عليه وسلم :  

ال  أيخذ  الغنم  كذئب  اإلنسان  ذئب   ساة "الشيطان 
 "شاذةال

اجلناس بني لفظي : شاة و شاذة، الكلمة الثانية )شاذة(  
الكلمة   على  واحد  حبرف  تزيد 
)يعين  وسطها  يف  )شاة(  األوىل 

 حرف ذال( 
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إما احلرف الزائدته يف آخر الكلمة، كقول رسول  
 " ضال فهو ضالةً "من آوى هللا صل هللا عليه وسلم :  

األوىل   الكلمة  ضال،  و  ضالة   : لفظي  بني  اجلناس 
على  واحد  حبرف  تزيد  )ضالة( 
آخرها  يف  )ضال(  الثانية  الكلمة 

 يعين حرف اتء مربوطة( )

 و قول أبو متام : 

   عواصم عواص  ميودون من أيد  

 قواضب قواضتصول ابصياف 

الثانية   الكلمة  عواصم،  عواص   : لفظي  بني  اجلناس 
على   واحد  حبرف  تزيد  )عواصم( 
آخرها  يف  )عواص(  األوىل  الكلمة 

 )يعين حرف ميم( 

الثانية   الكلمة  قواضب،  و  قواض   : لفظي  بني  اجلناس 
على )ق واحد  حبرف  تزيد  واضب( 

آخرها   يف  )قواض(  األوىل  الكلمة 
 )يعين حرف ابء( 

 الالحق اجلناس  و املضارع  اجلناس   د(    
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  يف   توجد  الذي  إختالف  هو  املضارع  اجلناس
متقاربني  ليستا  حرفني  يعين  الركنني اي   يف   متباعدتني 

 (. 347، ص. 1994املخرج )اهلامشي، 

 وسلم :كقول رسول هللا صل هللا عليه 

 "حلمإىل  علم"ما أضيف  شيء اال شيء أفضل من 

اجلناس بني لفظي : علم و حلم، حرف العني يف الكلمة  
يف   حاء  حرف  و  )علم(  األوىل 
حرفان   )حلم(،  الثانية  الكلمة 

 خمتلفان و خمرجهما يف اخللق.

 و قول حريري يف إحدى مقامته : 

   "طامسوطريق  دامس"بيين وبني كاين ليل  

الدال يف اجلناس   طامس، حرف  و  دامس   : لفظي  بني 
حرف   و  )دامس(  األوىل  الكلمة 
)طامس(،   الثانية  الكلمة  الطاء يف 
يف   خمرجهما  و  خمتلفان  حرفان 

 الصويت املتقاربني.

اليت   املخرج  املتقارابن يف  املختلفان و  إما حرفان 
األنعام  السورة  يف  تعاىل  الكلمة. كقوله  وسط  يف  توجد 

26 : 
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 وَمَا  أَنف سَه مْ  إاالَّ  ي  ْهلاك ونَ  وَإان عَنْه   ْونَ أي َنْ  عَنْه  وَ َهوْنَ ي َن ْ وَه مْ 
 )26) يَْشع ر ونَ 

يف  اهلاء  حرف  ينأون،  و  ينهون   : لفظي  بني  اجلناس 
حرف   و  )ينهون(  األوىل  الكلمة 
)ينأون(،   الثانية  الكلمة  يف  اهلمزة 
و خمرجهما يف   خمتلفان  مها حرفان 

 الصويت املتقاربني.

حرفان املختلفان و املتقارابن يف املخرج توجد  إما 
 يف آخري الكلمة. كقول رسول هللا صل هللا عليه وسلم :

 " اىل يوم القيامة ريمعقود يف يف نواصيها اخل يل"اخل 

اجلناس بني لفظي : اخليل واخلري، حرف الالم يف الكلمة  
يف  الراء  حرف  و  )خيل(  األوىل 

حرفا مها  )خري(،  الثانية  ن  الكلمة 
الصويت  يف  خمرجهما  و  خمتلفان 

 املتقاربني. 

  يف   املتباعدان  ما كان احلرفان  الالحق هو   اجلناس
أول  يف  حروفه  اإلختالف  ويكون  الصويت،   املخرج 

البحريي،   )اسامة  ص.  2016الكلمتني،   ،136  .)
 1كقوله تعاىل يف السورة اهلمزة : 

َزَة  وَيْلٌ لّاك ّلا   ( 1) لُّمَزَة   مه 
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الكلمة  اجلناس بني   لفظي : مهزة و ملزة، حرف اهلاء يف 
يف  الالم  حرف  و  )مهزة(  األوىل 
حرفان   مها  )ملزة(،  الثانية  الكلمة 
الصويت  يف  خمرجهما  و  خمتلفان 

 املتباعدين. 

يف  توجد  املخرج  يف  املتباعدان  و  املختلفان  حرفان  إما 
 وسط الكلمتني.  

 : 8-7كقوله تعاىل يف السورة العادايت 

لاكَ  عََلىَٰ  ۥوَإانَّه   يدٌ  ذََٰ يدٌ  ٱخْلريْا  حلا ّبا  ۥوَإانَّه  ( 7) َلَشها  (8) َلَشدا

يف  اهلاء  حرف  شديد،  و  شهيد   : لفظي  بني  اجلناس 
حرف   و  )شهيد(  األوىل  الكلمة 
)شديد(،   الثانية  الكلمة  يف  الدال 
و خمرجهما يف   خمتلفان  مها حرفان 

 الصويت املتباعدين.

املتباعدا و  املختلفان  حرفان  يف إما  توجد  املخرج  يف  ن 
 آخر الكلمتني. 

 83كقوله تعاىل يف السورة النساء : 

نَ ٱأْلَ أَْمرٌ ه مْ ءَ وَإاذَا جَا   رَدُّوه   وَلَوْ   ۦ باها أَوا ٱخْلَْوفا أَذَاع وا   ْمنا  ّما
نْ ه مْ   ٱأْلَْمرا   أ وىلا   وَإاىَلَٰ   ٱلرَّس ولا   إاىَل  مَه    ما ينَ   لَعَلا  ۥيَسْتَنباط ونَه    ٱلَّذا

نْ ه مْ  نَ إاالَّ ٱلشَّيْطََٰ   لَٱتَّبعْت م    ۥوَرمَْحَت ه    عَلَيْك مْ   ٱّللَّا   فَْضل    وَلَواَْل    ما
يالً   قَلا
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الكلمة   الراء يف  : أمر و أمن، حرف  اجلناس بني لفظي 
يف   النون  حرف  و  )أمر(  األوىل 
حرفان   مها  )أمن(،  الثانية  الكلمة 
الصويت  يف  خمرجهما  و  خمتلفان 

 املتباعدين. 

   لفظي  ه(    اجلناس

  عن   أحد ركنيه  وخيتلف  متاثل ركناه لفظا،  ما  هو
والنون،    التانوين  يف كتابة  إما اإلختالف  خطا،  يف  اآلخر

يف كتابة الضاد و الظاء، أو اهلاء و التاء    إما اإلختالف
 (.348-347، ص. 1994)اهلامشي، 

والنون يف   التانوين يف كتابة األمثلة من اإلختالف
 الشعر :

  اً فمنطقا و  أعذب خلق هللا

 فَمنْ إن مل يكن أحق ابحلسن 

  مثل الغزال نظرةً و لفتة

 من ذا رآه مقبال وال إفتنت   

األوىل   الكلمة  فَمْن، كان  و  فماً   : لفظي  بني  اجلناس 
متاثل  الذي  ابلتنوين  توجد  )فماً( 
يف   ركناه  )فمْن(  الثانية  بكلمة 
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  أحد ركنيه   لفظه، و مها خيتلفان يف
 خطا. يف اآلخر عن

يف احد ركنيه يف الضاد والظاء، يف  األمثلة من اإلختالف
   23-22 قوله تعاىل يف السورة القيامة :

  

رَةٌ و ج وهٌ ي َوْمَئاذ   َا 22 )انَّضا رَةٌ ( إاىَلَٰ رهَّبا  ( 23) اَنظا

اجلناس بني لفظي : انضرة و انظرة، كان الكلمة األوىل  
الضاد  ابحلرف  توجد  )انضرة( 

ثانية )انظرة(  الذي متاثل بكلمة ال
يف خيتلفان  مها  يف    و  ركنيه  احد 

 الضاد والظاء.

 و قول االيب فراس :

 م فلم صربت اآلن عنّا ما كنت تصرب يف القدي

 ا ظنّ  ضنّ ن ألنه من   ولقد ظننت بك الظنو 

األوىل   الكلمة  ظّنا، كان  و  ضّن   : لفظي  بني  اجلناس 
الضاد   ابحلرف  توجد  )ضّن( 

الثانية ) بكلمة  متاثل  ظّنا(،  الذي 
يف خيتلفان  مها  يف    و  ركنيه  احد 

 الضاد والظاء.
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يف احد ركنيه يف اهلاء والتاء، كقول  األمثلة من اإلختالف
: 

  إذا جلست إىل قوم لتؤنسهم

 مبا حتدث من ماض ومن آت 

   فال تعيدن حديثاً إّن طبعهم  

 عاداتامل عاداةموكل مب

الكلمة   ، كان  ومعادات  معاداة   : لفظي  بني  اجلناس 
ألوىل )معاداة( توجد ابحلرف التاء  ا

الثانية   بكلمة  متاثل  الذي 
احد   )معادات(، و مها خيتلفان يف

 ركنيه يف اهلاء والتاء. 

 املصحف اجلناس  و احملرف  اجلناس   ( و

هو ما اختالف ركناه يف هيئات   احملرف  اجلناس
)اهلامشي،  سكناهتا،  و  حركاهتا  من  احلاصلة  احلروف 

د ج ّنة  الرَبد. (. حنو 348، ص. 1994  : ج ّبة  الرب 

مماثلة يف ركنيه    تكون  اليت   هو  املصحف  واجلناس
وهلا    فال   ،   أحدمها   نقطة  إزالة  إذا.  خمتلفة  نقاط  وضعا، 

 (. 348، ص. 1994اآلخر)اهلامشي،  عن متييزه ميكن

السورة  يف  تعاىل  :      كقوله   80-79الشعراء 
 عن حكاية نيب هللا إبراهيم عليه السالم :
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ى ه َو ي ْطعام ىنا وَ وَٱلَّ  نيا ذا  (79) يَسْقا

نيا وَإاذَا مَراْضت  فَ ه َو    (80 ) يَْشفا

اجلناس بني لفظي : يسقني و يشفني، و احلرفان خمتلفان  
يف النطق و النقاط مها بني حرف  
السني يف كلمة األوىل )يسقني(، 
الثانية   كلمة  يف  الشني  وحرف 

 )يشفني(.

يف كلمة    القاف  حرف  بني  و 
وىل )يسقني( و حرف الفاء يف  األ

واألمثلة  )يشفني(،  الثانية  كلمة 
مل  أحدمها  نقاط  زال  لو  السابقة 

 يتميز عن اآلخر. 

 : وقول رسول هللا صل هللا عليه وسلم  

  يف قرية أذن هللا تعاىل يف هالكها"راب و الزان "إذا ظهر ال 

يف  خمتلفان  احلرفان  و  راب،  و  زان   : لفظي  بني  اجلناس 
و   حرف  النطق  بني  مها  النقاط 

)زان(،   األوىل  كلمة  يف  الزاي 
الثانية   كلمة  يف  الراء  وحرف 

 )راب(. 

كلمة    يف  النون  حرف  بني  و 
يف   الباء  حرف  و  )زان(  األوىل 
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واألمثلة  )راب(،  الثانية  كلمة 
مل  أحدمها  نقاط  زال  لو  السابقة 

 يتميز عن اآلخر. 

 وقول رسول هللا صل هللا عليه وسلم :  

 "أبقىو  أنقىو  أتقى ك فإنه"قصّر ثوب 

احلروف   و   ، وأبقى  وأنقى  أتقى   : لفظي  بني  اجلناس 
خمتلفة يف النطق و النقاط هم بني 
األوىل  كلمة  يف  التاء  حرف 
يف كلمة   النون  وحرف  )اتقى(، 
يف   الباء  وحرف  )أنقى(،  الثانية 
واألمثلة  )أبقى(،  الثالثة  كلمة 
مل  أحدمها  نقاط  زال  لو  السابقة 

 خر. يتميز عن اآل

 وقول أيب فراس احلمداين : 

 أعرتف  وبفضل علمك   أغرتف من حبر جودك

احلرفان  و   ، أعرتف  و  أغرتف   : لفظي  بني  اجلناس 
مها   النقاط  و  النطق  يف  خمتلفان 
األوىل   الغني يف كلمة  بني حرف 
)أغرتف(، وحرف العني يف كلمة  
الثانية )أعرتف(، واألمثلة السابقة 
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ميز عن لو زال نقاط أحدمها مل يت
 اآلخر.

 امللفق اجلناس و  املركب اجلناس      (ز

لفظا   اجلناس طرفيه  أحد  ما كان  هو  املركب 
)اسامة  مركبان  طرفان  أو كان  مركبا،  واآلخر  مفردا، 

اجلناس 131، ص.  2016البحريي،   ينقسم   (،  املركب 
 اىل بعض القسم، كما يلي :

فإن كان كلمة و بعض أخرى مسي اجلناس املرفّو  .3
ص.1994ي،  )اهلامش حريري  347،  (، كقول 

 يف أحد مقامته : 
ه   وال تله  عن تذكار ذنبك وابكا

 مصابهبدمع يضاهي امل زن حال  

 ومثّل لعينيك احلمام ووقعه

 م صابهوروعة م لقاه ومْطع   

مبعىن   "مصابه"  لفظ   : اجلناس  األول يف  الطرف 
 سقوطه

ميم   حرف  صابه"  "م  من  مكون  الثاين  الطرف 
ك من  "صابه"،  األخرية  كلمة  و  "مطعم"  لمة 

فيكون الطرفان متشاهبان يف النطق، وخمتلفني يف 
 املعىن، وأحدمها مفرد واآلخر مركب.  
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 وقوله ايضا يف مقامة أخرى : 

  ما اسطعَت الأتته كر مهوامل

 كر مهْ لتقتين السؤدد وامل   

مه"   "املكر   لفظ   : اجلناس  يف  األول  الطرف 
وا وامليم  املكر  من كلمة  من كلمة  مكون  هلاء 

 "مهما". 

يف   متفقان  ومها  "املكرمه"،  لفظ  الثاين  والطرف 
مفرد،  لفظ  وأحدمها  املعىن،  يف  خمتلفان  النطق 

 واآلخر مركب.

متاثل       -2 فطرفيهما  من كلمتان  إختالفة  فإن كان 
ابجلناس   اإلصطالح  ذالك  عن  مسي  و  خطا 

)اهلامشي،   ص.1994املقرون  كقول 349،   )
 الشاعر :

 ذاهبهْ فدعه  فدولته  ذا هبهْ ك مل يكن إذا مَلا 

الطرف األول يف اجلناس : لفظ "ذا هبه" مكون  
أصلية   من كلمة  واأللف  والذال  هبه  من كلمة 

 "ذا". 

يف   متفقان  ومها  "ذاهبه"،  لفظ  الثاين  والطرف 
مفرد،   لفظ  وأحدمها  بكلمتان،  خمتلفان  و  اخلط 

 واآلخر مركب.
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 متاثل خطا و مسي فإن كان إختالفة يف طرفيهما مل    -3
عن ذالك اإلصطالح ابجلناس املفروق )اهلامشي،  

املطوعي  349، ص.1994 أيب حفص  ( كقول 
: 

  ال تعرضنّ على الرواةا قصيدةً   

 ما مل تكن ابلغَت يف هتذيبها    

 فمىت عرضَت الشعرا غري مهذب     

 عّدوه منك وساوساً هتذي هبا      

: لفظ "هتذ اجلناس  األول يف  يبها" مبعىن  الطرف 
 تنقيحها وإحكامها 

مبعىن  "هتذي"  من كلمة  مكون  الثاين  الطرف 
الذي   "هبا"،  و كلمة  يفهم  مل  الذي  يقول كالم 
النطق،   يف  متفقان  ومها  جمرور.  و  اجلار  يفيد 

 وخمتلفان يف اخلط واملعىن.

 وقول إبن أسد الفارقي :

 ور حنا خبيبة   عدوان آبمال  

 ا حلقرائأماتْت لنا أفهامَنا وا

 فال تلَق منا غاذايً حنو حاجة  

 اق رائحلتسألَه عن حاجة وال   
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"القرائحا" مجع   لفظ   : اجلناس  األول يف  الطرف 
 من كلمة قرحية مبعىن طبيعة أو العقل 

امر،و   "الق" فعل  الثاين مركب من كلمة  الطرف 
كلمة "رائحا"، اي ذاهبا. ومها متفقان يف النطق، 

 وخمتلفان يف اخلط واملعىن.

طرفا    جلناسا فيه  كان  ما  هو  امللفق 
الذي   اتمتني،  من كلمتني  مركبني  اجلناس كالمها 
)اسامة   معىن  يف  وخيتلفان  نطق  يف  يتفقان 

 (.133، ص. 2016البحريي، 

 كقول أيب الفتح البسيت :     

 إىل حَتفى سعى قدمي   

 اراَق دمي ارى قدمي   

لفظ   يف   : املركب  اجلناس  يف  األول  الطرف 
 كلمة "قدمى"   "ارى" و

مبعىن   "أراق"  كلمة  من  مكون  الثاين  الطرف 
النطق،  يف  متفقان  ومها  "دمى"،  و كلمة  أسال 

 وخمتلفان يف املعىن.

 وقوله ايضا : 

 وليَت احلكمَ مخساً و هي مخسٌ 

 لعمري والصبا يف العنفوان  
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  قْدر شاين فلم تَضع األعادي

 قَْد رشاين وال قالو فالن   

اجلن يف  األول  يف  الطرف   : املركب  اس 
مبعىن   "شاين"  و كلمة  قيمة  مبعىن  "قدر"  لفظ 

 مكانيت

الطرف الثاين مركب من كلمة "قد" وهي  
يل  قدم  أي  "رشاين"،  و كلمة  تقليل  حرف 
يف   وخمتلفان  النطق،  يف  متفقان  ومها  رشوة، 

 املعىن.

 القلب   اجلناس   ح(  

احلروف   ترتيب  يف  اللفظان  فيه  اختلف  ما  وهو 
ص.  1994)اهلامشي،   فتٌح  349،  حسامه   حنو:   ،)

ألوليائه وحتٌف ألعدائه. ينقسم جناس القلب اىل بعض 
 قسم، كما يلى : 

 قلب كل  .1

حروفهما   اجلناس  إذا كانت كلمتا  وهو 
األوىل  الكلمة  احلروف  ان  أي  مقلوبة،  كلها 
البحريي،   )اسامة  الثانية  الكلمة  حروف  عكس 

 (.141، ص. 2016
 كقول العباس بن األحنف :

   فتح ك لألحبابا حسام
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 حتفٌ ورحمك فيه لألعداء 

من   عكس  )فتح(  األوىل  الكلمة  يف  احلروف 
وبينهما   )حتف(،  الثانية  الكلمة  يف  احلروف 

 جناس القلب.

)جناس   يسمى  ما  النوع  هذا  ومن 
يف   األوىل  يف كلمة  جائت  إذا  جمنح(،  مقلوب 
الثانية يف   الكلمة  البيت، وجائت  أو  الفقرة  أول 

يش  فهذا  )اسامة  اآلخر،  للبيت،  اجلناحني  بهان 
 (.141، ص. 2016البحريي، 

 مثل قول احد من الشعراء :

  حالكفه يف كل  أنوار اهلدى من الح   

من   عكس  )الح(  األوىل  الكلمة  يف  احلروف 
والكلمة   )حال(،  الثانية  الكلمة  يف  احلروف 
آخر   يف  الثانية  والكلمة  البيت  أول  يف  األوىل 

 لوب جمنح.البيت. فبينهما جناس مق
و يسمى الكلمة اليت تتصل جبناس قلب 
يستحيل   ال  )ما  أو  املستوى  ابجلناس  الكل 
بإلنكاس( ويف هذا النوع تقرء كلمة الفقرة النثرية  
من  الفقرة  )اي  اوهلا  من  الشعرية  البيت  أو 
من  الفقرة  )أي  آخرها  من  تقرأ كما  اليمني( 
  االلشمال( الذي مل يتغري املعىن )اسامة البحريي، 
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(. وهذا اجلناس أخص من  141، ص.  2016
 جناس مقلوب جمنح.

 40:  كقوله تعاىل يف السورة يس

 (40 يسبحوَن )فلك   كلٌّ يفو 

  ) فلك  و  ف  )كّل  اجلملتني  يف  توجد  اجلناس 
تقرأ من أول كلمة األوىل )كّل ف( كما  اللتان 

( دون تغيري املعىن فيه.    تقرأ من أخرها )فلك 

 3:  ة املدثروقوله تعاىل يف السور  

 (3)  كربّ ف ربّك و 

اللتان   و كرّب(  )رّبك  اجلملتني  يف  توجد  اجلناس 
من  تقرأ  )ربك( كما  األوىل  أول كلمة  من  تقرأ 

 أخرها )كرّب( دون تغيري املعىن فيه.  

 وقول العماد األصفهاين للقاضي الفاضل : 

 " الفرس كبابك سرفال"

الفرس(   و  )سرفال  اجلملتني  يف  توجد  اجلناس 
)سرفال( كما اللتا األوىل  أول كلمة  من  تقرأ  ن 

 تقرأ من أخرها )الفرس( دون تغيري املعىن فيه.  

 فرد عليه عليه القاضي الفاضل : 

 " العماد دام عال"
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العماد(   و  عال  )دام  اجلملتني  يف  توجد  اجلناس 
أول كلمة األوىل )دام عال( كما  تقرأ من  اللتان 

  فيه. تقرأ من أخرها )العماد( دون تغيري املعىن

 وقول القاضي األرجاين :      

 تدوم مودته وهل كل  لكل هول   تدومته  مود 

تدوم(  و  )مودت  اجلملتني  يف  توجد  اجلناس 
)مودت( كما   األوىل  أول كلمة  من  تقرأ  اللتان 

 تقرأ من أخرها )تدوم( دون تغيري املعىن فيه. 

اجلناس توجد يف اجلملتني )لكل هو و وهل كل(  
أول كلمة األوىل )لكل هو( كما  اللتان تقرأ من  

 تقرأ من أخرها )وهل كل( دون تغيري املعىن فيه. 

 وقول احد من الشعراء :     

 ه  تلق جار   اببَ   فتحاقَيل        

 أليق  حتف   ابب  راج   قلت       

اجلناس توجد يف اجلملتني )قيل ا و أليق( اللتان  
تقرأ من  ا( كما  )قيل  األوىل  أول كلمة  تقرأ من 

 رها )أليق( دون تغيري املعىن فيه. أخ

أ(   حتف  و  )افتح  اجلملتني  يف  توجد  اجلناس 
اللتان تقرأ من أول كلمة األوىل )افتح( كما تقرأ  

 من أخرها )حتف أ( دون تغيري املعىن فيه.
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اللتان   اجلناس توجد يف اجلملتني )ابب و ابب( 
من  تقرأ  )ابب( كما  األوىل  أول كلمة  من  تقرأ 

 ون تغيري املعىن فيه.أخرها )ابب( د

اللتان   راج(  و  )جار  اجلملتني  يف  توجد  اجلناس 
من  تقرأ  )جار( كما  األوىل  أول كلمة  من  تقرأ 

 أخرها )راج( دون تغيري املعىن فيه. 

اللتان   قلت(  و  )تلق  اجلملتني  توجد يف  اجلناس 
من  تقرأ  )تلق( كما  األوىل  أول كلمة  من  تقرأ 

 ه.أخرها )قلت( دون تغيري املعىن في

 قلب البعض .2

ترتيب  يف  الكلمتان  فيه  إختالف  ما 
البحريي،   )اسامة  بعض  دون  احلروف  بعض 

 (.142، ص. 2016
كقول هللا تعاىل عن حكاية نيب هللا هارون عليه  

 94السالم يف السورة طه : 

ى    بارَْأسا واََل  ْحيىتا  بالا أتَْخ ْذ  اَل  ي َب ْنَ ؤ مَّ   إاىّنا قَاَل 
يت   يلَ   بىنا   بنْيَ   تَ فرَّقْ   تق ولَ   َأن  َخشا   ومََلْ   إاْسرََٰءا

 ( 94قوىلا ) ت َرْق بْ 

 من  ختالف(  بني)  األوىل  الكلمة  يف  احلروف
يف ترتيب بعض   ،(بين)   الثانية  الكلمة  يف  احلروف

احلروف  ال يف كل احلروف ولذالك مسي جبناس  
 . قلب البعض
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سلم  كقول و  عليه  هللا  صل  الرسول    الدعاء 
 :  املشهور

 روعاتانا  وآمن اتناعور  اسرت   اللهم

  من   ختالف(  عوراتنا )  األوىل   الكلمة  يف  احلروف
ترتيب    ،(روعاتانا )  الثانية   الكلمة  يف  احلروف يف 

بعض احلروف  ال يف كل احلروف ولذالك مسي 
 .جبناس قلب البعض

هللا   الرسول  مدح  يف  رواحة  بني  هللا  عبد  وقول 
 صل هللا عليه وسالم: 

  حتمله الناقة األدماء  معتجراً 

 جّلي نوره الظ لما  بدركال  ربدبل 

  من   ختالف (  ب رد)  األوىل  الكلمة  يف  احلروف
ترتيب    ،(بدر )  الثانية  الكلمة  يف  احلروف يف 

بعض احلروف  ال يف كل احلروف ولذالك مسي 
 .جبناس قلب البعض

 وقول أيب متام :

  يف صحائفال سود  ال صفائحبيض  ال

 متوهنن جالء  الشّك والريبا   

  من   ختالف(  صفائح)  األوىل  الكلمة  يف  احلروف
يف ترتيب    ، (صحائف)   الثانية  الكلمة   يف  احلروف
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بعض احلروف  ال يف كل احلروف ولذالك مسي 
 .جبناس قلب البعض

 اجلناس املعنوي.      2

ينقسم اجلناس املعنوي اىل قسمني، مها : جناس إضمار  
 (.350، ص.1994و جناس إشارة )اهلامشي،  

 اجلناس اإلضمار  ( 1

آخر  ه لفظا  ظهنك  يف  ر  حيضا بلفظ  أتيت  أن  و 
السياق،   بداللة  معناه  به غري  ي راد  احملضر  اللفظ  وذالك 

 مثل قول :

  اجلسما حتكي املاءَ رقّته  منعّم

  حيكي ااب أوسا قسوةٌ  وقلبه
واسم  العرب،  شعراء  من  مشهور  شاعر  وأوس 
أبيه حجر. فلفظ ايب "أوس" حيضر يف الذهن امسه وهو 

 مراد، وإمنا املراد احلجر املعلوم. حجر، وهو غري

ولكن  مستنكراً.  مبدئه  يف  النوع  هذا  وكان 
قول  ذالك  فمن  منه كثريا،  وقالو  به،  ولعوا  املتأخرين 

 البهاء زهري : 

 الزمين وذاك من شقائي   وجاهل طال به عنائي 

 اثقل من مشاتة األعداء   أبغض للعني من األقذاء 

معاذ  فهو إذ رأته عني الرائي أخو    ابو  أو 
 اخلنساء
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 اجلناس اإلشارة   ( 2

مبا     لآلخر  واشري  الركنني،  أحد  فيه  ذكر  ما  هو 
يدل عليه، وذالك إذا مل يساعد الشعر على التصريح به.  

 حنو : 
 وامنن علينا بقرب  ايمحزة امسْح بوصل  
 مصحّفا وبقليب  أضحى  يف ثغراك امسك 
وقد ذكر أحد املتجانسني وهو مهزة : وأشار اىل   

ويف قلبه، أي مجرة    –اس فيه أبن مصّحفة، أي مخرة  اجلن
واعلم أنه ال يستحسن اجلناس إال إذا جاء عفوا ومسح به  

 الطبع من غري تكلف.
 

 السجع -2

يف   الفاصلتان  تتفق  أن  هو   : السجع  اللفظية  احملسنات  من 
الشعر، و يسمى كل من  النثر كالقافية يف  احلرف األخري، والفاصلة يف 

، وأحسن السجع ما تساوت فقرته. وأن السجع مأخوذ من اجلملتني فقرة
غري   إذا كان  اال  مقبوال،  حممودا  يكون  وال  احلمامة"،  "سجعت  قوهلم 
اللفظ فيه اتبعا للمعىن، أما إذا كان متكلفا وكان املعىن  متكلف، وكان 
عليه  هللا  صل  النيب  ذمه  وقد  املذموم،  السجع  من  فهو  للفظ  فيه  اتبعا 

: قوله  يف  عباس،    وسلم  حسن  )عباس،  الكهان"  "أسجعا كسجع 
(. والسجع يف القرآن كثري، وأما أسجاع الناس فكثري  305،ص.  2006

 (. 82، ص. 2011منها متكلف منافر للطبع البالغي )عبد العزيز، 
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حيسن  وال  السابق،  يف  فقره كما  تساوت  ما  السجع  أفضل 
خا التكلف،  من  سليما  الرتكيب،  رصني  إذا كان  اال  من السجع  ليا 

( فائدة  (. 273، ص.  1961أمني،    مصطفى  و  علي  جارم،التكرار يف غري 
فضل  )عباس،  يلى  شرائط، كما  أربع  اىل  حيتاج  إذاً  املسجوعة  والكالم 

 ( : 309، ص. 2006حسن، 
فيما   -1 اليه  اشرت  الذي  الوجه  على  األلفاظ  مفردات  اختيار 

 تقدم.

ف -2 أيضا  اليه  أشرت  الذي  الوجه  على  الرتكيب  يما  اختيار 
   تقدم.

ال  -3 للمعىن،  اتبعا  املسجوع  الكالم  يف  اللفظ  يكون  أن 
 املعىن اتبعا للفظ

أن تكون كل واحدة من الفقرتني املسجوعتني دالة على  -4
املعىن غري املعىن الذي دلت عليه ، فهذا أربع شرائط ال 

 بد منه. 

الثاين    وجماله  النثر،  األول  جماله  لفظي  بديعي  حمسن  والسجع 
فهو الشعر،   الشعر،  يف  منه  أكثر  النثر  يف  لكنه  بينهما،  مشرتك  قاسم 

أقسام،   ثالثة  اىل  والنغمية  املوسيقية  الناحية  من  النثر  السجع يف  ينقسم 
 (. 151، ص. 2016كما يلي : )اسامة البحريي، 

 السجع املرصع    (أ

أو     الفقرتني  إحدى  فيه كلمات  تكون  ما  هو 
ال األخرى يف  القرينة  متاثل كلمات  )ال  أكثرها  العروضي  وزن 

 (.151، ص. 2016الصرف( والقافية )اسامة البحريي، 
 26-25كقول هللا تعاىل يف السورة الغاشية : 
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سَاهب م ) عَلَينَا( مث َّ إانَّ  25) إااَيهب مْ  إالَينَاإانَّ   ( 26حا

كلمات اآليتني يف األمثلة السابق متماثلة، الذي    
احلروف   املوسيقي ويف  الوزن  :  يتماثل يف  )إلينا  بني  األخرية 

 علينا(، )إايهبم : حساهبم(. 
 وقول رسول هللا صل هللا عليه وسلم : 

 " لصابرا  لصائمكا  لشاكرا لطاعم"ا 

الذي     متماثلة،  السابق  األمثلة  يف  اجلملتني 
يتماثل يف الوزن   املوسيقي ويف احلروف األخرية بني )الطاعم  

 : الصائم(، )الشاكر : الصابر(. 
 ريري يف إحد مقامته : وقوال احل 

بزواجر    األمساع  ويقرع  لفظه  جبواهر  األشجاع  يطبع  "فهو 
 وعظه".

الذي     متماثلة،  السابق  األمثلة  يف  اجلملتني 
يتماثل يف الوزن   املوسيقي ويف احلروف األخرية بني )يطبع :  
يقرع( و )األشجاغ : األمساع( و )جواهر : زواجر( و )لفظه 

 : وعظه(. 

الذي شطري   والشعر  بني كلمات  اي  فيه  الرتصيع  يكون 
 البيت، كقول احد الشعراء يف مدحه : 

   للمعتدي  سيفه مجرة حريقف 

 للمعتفى سيبه مخرة  رحيقو     
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الشطري البيت يف األمثلة السابق متماثلة، الذي    
بني   األخرية  احلروف  أكثر  ويف   العروضي  الوزن  يف  يتماثل 

و مخرة(   : )مجرة  و  رحيق(   : و    )حريق  سيبه(  و  )سيفه 
 )للمعتدي و للمعتفي(. 

الوزنه     يف  متماثلة  أكثر  تكون  املرصع  سجع  يف 
أعلى مراتب  فيه، فألنه  الكلمات املسجوعة  والقافيته أي يف 

 السجع يف النغم واملوسيقى.

 السجع املتوزي (ب

ما كان االتفاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط 
فيه الفاصلتان يف  ما اتفقت    (.331، ص.  1994)اهلامشي،  

 .(152، ص. 2016)اسامة البحريي، الوزن والقافية  

 : 14-13كقول هللا تعاىل يف السورة الغاشية 
يهَا س ر ٌر   (14 )مَّْوض وعَةٌ ( وََأْكوَاٌب 13 )مَّرْف وعَةٌ فا

يف      توافق  السابق،  األمثلة  يف  املتوزي  السجع 
اللفظ )مرفوعة :  الفاصلتان )أي الكلمة األخرية يف كل مجلة( يف  

 موضوعة( الذي متاثل يف الوزن والقافية. 

 وقول رسول هللا صل هللا عليه وسلم : 

  ا".  تلف ممسك ا و كل خلف منفق"اللهم أعط كل 

يف      توافق  السابق،  األمثلة  يف  املتوزي  السجع 
الفاصلتان )أي الكلمة األخرية يف كل مجلة( يف اللفظ )خلفا :  
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ا يف  متاثل  الذي  مع  تلفا(  متاثل  )منفق(  والكلمة  والقافية،  لوزن 
 كلمات )ممسك( يف الوزن العروضي.

 وقول احلريري يف إحد مقامته : 

 "لشامتوا حلاسد ورثي يل ا لصامتوا الناطق"أودى يب 

يف      توافق  السابق،  األمثلة  يف  املتوزي  السجع 
الفاصلتان )أي الكلمة األخرية يف كل مجلة( يف اللفظ )الصامت  

الشا )الناطق(  :  والكلمة  والقافية،  الوزن  يف  متاثل  الذي  مت( 
 متاثل مع كلمات )احلاسد( يف الوزن العروضي. 

 ج(    السجع املطرف 

يف      واتفقتا  الوزن،  يف  فاصلتاه  إختلفت  ما  هو 
(. كقوله تعاىل يف  351، ص.  1994احلرف األخري )اهلامشي،  

 :  14-13السورة نوح 

َّا   (14ا ) َأْطوَارً  ( وَقَْد خَلََقك مْ 13)  وَقَارًا  مَّا َلك مْ اَل ت َرْج وَن ّللا

يف     اآليتني  يف كلمات  املطرف  السجع  يكون 
األمثلة السابق متفق، الذي يتفق يف احلروف األخرية )أي حرف  
 الراء( بني كلمات )وقارا و أطوارا(، و اختلفتا يف الوزن العروضي.

 وأحد من احلديث رسول هللا صل عليه وسلم : 

غىن   أو  منسيا  فقرا  اال  تنتظرون  هل   : سبعا  بألعمال  "ابدروا 
أو   جمهزا،  موات  او  مفندا،  هرما  أو  أو  مفسدا  مرضا  أو  مطغيا 

 "أمر او الساعة و الساعة أدهي و ينتظرالدجال فشر غائب 
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األمثلة     يف  يف كلمات  املطرف  السجع  يكون 
لراء(  السابق متفق، الذي يتفق يف احلروف األخرية )أي حرف ا

 بني كلمات )ينتظر و أمر(، و اختلفتا يف الوزن العروضي. 
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 الباب الثالث 
 وحتليلها  البياانتعرض 

 
احلال   .أ عامل  اي  ايرب  قصيدة  يف  اجلناس  علوي  أنواع  بن  للا  عبد  إلمام 

 احلدد يف ديوان اإلمام احلداد
 األبيات اليت تتضمن هبا اجلناس -1

 اجلناس التام  .أ
رَّ  ق (1  َحْسيبا اطّااَلع َك   َحْسيبا ْليبا   *   اَي َمْن يَرى  سا

 اجلناس املطرف  .ب 

 اَيَوالْ  م ْلكا الْ  َمالاكَ َوملَْ خيَاْب فايَك  َظينّا   *   ايَ  (1
 َمال َما أََتى َوَقْد َبتَّ ااْلَْسَباْب   *   م ْسَتْدراكاً  بَ ْعَد   (2

 املذيل جلناس ا ج.

ْل  (1   َضْربا ااْلَْمثَالْ َعنْ  *   َعَلْوتَ     ت ََّعالا   يَوال  ع َلىَوابا
 اجلناس الالحق  د.

ْفَضالْ ع ْسرا َك  ي ْسرا فَاْهزاْم با ( 1 َْحضا ج وداَك َوااْلا  ْه   *   مبا
 

 حتليل األبيات اليت تتضمن هبا اجلناس  -2

هو  اجلناس  تعريف  أبن  السابق  الباب  يف  الباحث    يبحث 
س إىل ثالثة  املعىن، و ينقسم اجلنا  يف  واختالفهما   النطق،  يف  لفظني  تشابه
قصيدة  مع فروعها. فلذا قد وجد الباحث بعض أنواع اجلناس يف   أقسام

 : ، كما يلىهد يف ديواناإلمام عبد هللا بن علوي احلدلايرب اي عامل احلال 

 اجلناس التام     .أ
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رَّ  قْليبا   *    (1  َحْسيبا اطّااَلع َك   َحْسيبا اَي َمْن يَرى  سا
ناس التام هو  كما عرفنا يف الفصل السابق أن اجل

اللفظ احلروف،    ةأربعيف    نيتناسب  نوع  وهي  أشياء، 
احلرف و وعدد    احلروف   وترتيب  ،احلروف  شكل، 

 ىن.املع ان يفوخمتلف
فلفظ   حسيب(.  و  )حسيب   : اللفظني  بني  اجلناس 
و )حسيب( يف  يكفي  معناه  األوىل  الكلمة  )حسيب( يف 
النطق يف  متفقان  ومها  احلالية،  معناه  الثانية   الكلمة 

 ىن.املع يف انوخمتلف
 اجلناس املطرف       .ب 

 اَيَوالْ  َمالاَك اْلم ْلكا َوملَْ خيَاْب فايَك  َظينّا   *   ايَ  (1
كما عرفنا يف الفصل السابق أن اجلناس املطرف  

، أو  الزايدة حبرف واحد الذي يكون يف أول الكلمة هو  
 يف وسط الكلمة أو أخري الكلمة.

اللفظني : )مالك   و ملك(. فلفظ )مالك( اجلناس بني 
األوىل   الكلمة  اليف  الكلمة  على  واحد    ثانية تزيد حبرف 

 )يعين األلف(. وسط الكلمة( يف ملك )
  َمال َما أََتى َوَقْد َبتَّ ااْلَْسَباْب   *   م ْسَتْدراكاً  بَ ْعَد   (   2

كما عرفنا يف الفصل السابق أن اجلناس املطرف  
، أو   أول الكلمة الزايدة حبرف واحد الذي يكون يفهو  

 يف وسط الكلمة أو أخري الكلمة.



59 
 

 
 

:لفال  بنياجلناس   مال(  ما)   ظني  يف مفلفظ  ،  و  ال 
(  ا)م  وىلتزيد حبرف واحد على الكلمة األ   الكلمة الثانية

 (. حرف الالميف وسط الكلمة )يعين 
 اجلناس املذيل  ج.

ْل ( 1    *    ت ََّعالا   يَوال  ع َلىَوابا
   اْلَْمثَالْ َعْن َضْربا ا َعَلْوتَ 

يف الباب السابق   ذيلناس امل اجلكما تعرف عن  
  يف   املوجودين  احلرفني  من  أكثر  أو   حرفني  بني  الفرقأنه  

 .األخري
:لفال  بنياجلناس   تعايل(  ظني  و  الكلمة    دتزي  ،)على 
األ  )تعايل(الثانية   الكلمة  )و على  يف حبرفني  (  ع لىىل 

ال  األول حرف  )يعين  الك  اء( تالكلمة  وسط  يف  لمة  و 
 . )يعين حرف الياء(

 اجلناس الالحق  د.
ْفَضالْ ع ْسرا َك  ي ْسرا فَاْهزاْم با  ( 1 َْحضا ج وداَك َوااْلا  ْه   *   مبا

يف الباب السابق   الحقناس ال اجلكما تعرف عن  
ما كان احلرفان املتباعدان يف املخرج الصويت،  ويكون    أنه

 أو وسطهما أو آخرمها.  اإلختالف يف أول الكلمتني
واحلرفان املختلفان ،  جلناس بني اللفظني )يسر و عسر(ا

عسر  يف  عنيالو   يسريف كلمة    ياءال  مها مها  و ،  كلمة 
 .متباعدان يف املخرج الصويت 
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عبد للا بن علوي  إلمام  أنواع السجع يف قصيدة ايرب اي عامل احلال  .ب
 احلداد اإلمام  احلدد يف ديوان 

 األبيات اليت تتضمن هبا السجع  -1
 رصعالسجع امل .أ

 *     بارُّكْ وَ   َفْضل كْ ج ود ْك وَ  (1
 قَ ْهر كْ وَ  ْطش كْ ي  ْرَجى َوبَ  

 السجع املتوازي .ب 
َع اجْل ودا  ( 1  عاْنَدكْ *   َاخلَْرْي   َخري ْك  وَ    ج وَدكْ اَيَواسا
رَّ   ( 2  َحْسيبا *   َحْسيبا اطّااَلع َك     قْليبا اَي َمْن يَرى  سا
 اْستاَناداي *   َكَما  إالَْيَك    اْعتاَمادايَربّا َعَلْيَك  (3
 َعينّا *    َأْسأَل َك اْلَعْفَو      إاينّ اي ربّا اي ربّا  (4
يَمةْ َوح بُّ د نَيا  ( 5  َعقايَمةْ *   ماْن ك لّا َخرْي      َذما
ي  الْ (6  سَّوايَّةْ *   َعنا  السَّبايلا  ال   َغوايَّةْ اَيَوْيَح نْفسا
 قْليبا *   َعَلى م َداَواةا     يبّا رَ َقدا اْستَعنت َك  (7
ْنكاَساراْه وَ    ع ْذراهْ َوَقْد َأاَتَك  با (8  فْقراهْ *   َوابا
ْله    تْوبَْة  َواْمن ْن َعَلْيها  با (9  َحْوبَةْ ماْن ك لّا  *   تْغسا

ا   ( 10 ْنه     ش ْك  رَاَواحْلَْمد   ّللا  تَ ْت  َرى *   َعَلى ناَعْم ما
 ْفكاي*   ماْن ش ْؤما ظ ْلماي َوإا    أَْبكايإالَْيَك وَ َأْشك و (    11
َد اخْلَْلقا  (     12 َع اْلك لّا    ط رَّااَي م وجا  با    رَّا *   َوم وسا
 َع َذاباكْ *   خَيَْشى أَلايَم    باَبابا كْ اَيَربّا َعْبد ْك  (     13

 السجع املطرف  ج. 
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َ  احلَْ  (1  َمالْ إالَْيَك َوجَّْهت   اآْل  *      الْ اَي َربّا اَي َعاملا
إْلا  (2 َنا ابا  َبالْ    *   وَك ْن لََنا  َواْصلاحا الْ قْ َبالْ فَاْمن ْن َعَلي ْ
 َباب *   َعْبد ْك َفقاري ْك َعَلى الْ     ْراَببْ اَيَربّا اَيَربَّ  ااْلَ  (3
 *       َغَلبَ ْت   ينا اَيَربّا َقْد  (4

أْلََماينا   َسباْت    ينا َوابا
 *      َكافا   ياَيَربّا اَيَخرْيَ   (5

َنا الْ  أ ْحل لْ     َعَوايفا َعَلي ْ
  ضَّاَللَ ةْ *   َعَلى َمزايلا ال   َحالَ  ةْ َوَصلّا  يفا  ك لّا   (6

 

 حتليل األبيات اليت تتضمن هبا السجع -2

 توافق هو   سجعيبحث الباحث يف ابب السابق أبن تعرف ال
مع    أقسام  إىل ثالثة  سجع، و ينقسم الىالنثر  من  األخري  احلرف   يف  الفاصلتني

يف قصيدة ايرب اي عامل   سجع. فلذا قد وجد الباحث بعض أنواع الفروعها
 ، كما يلى :هد يف ديواناإلمام عبد هللا بن علوي احلدلاحلال 

 السجع املرصع .أ
 *    بارُّكْ وَ   َفْضل كْ ج ود ْك وَ  (1

 قَ ْهر كْ وَ  ْطش كْ ي  ْرَجى َوبَ    
ل السابق أن السجع املرصع كما عرفنا يف الفص

ما كان فيه ألفاظ إحد الفقرتني كلها أو أكثرها مثل   هو
 ما يقابلها من الفقرة األخرى وزان و تقفية. 
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يف الوزن املوسيقي ويف احلروف  ة  اجلملتني متماثل   كلمات 
 و )بّرك : قهرك(.  (بطشك :  فضلك األخرية )

 السجع املتوازي .ب
َع اجْل ودا  ( 1  عاْنَدكْ *   َاخلَْرْي   َخري ْك  وَ    ج وَدكْ اَيَواسا

يف الباب السابق    السجع املتوازيكما تعرف عن  
 . ما اتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن والقافيةأنه 

 (. جودك : عندكالفاصلتان يف الوزن والقافية ) اتفقت
رَّ   ( 2  َحْسيبا *   َحْسيبا اطّااَلع َك     قْليبا اَي َمْن يَرى  سا

يف الباب السابق    السجع املتوازي  كما تعرف عن
 . ما اتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن والقافية أنه

 (.قليب : حسيب)الفاصلتان يف الوزن والقافية  اتفقت
 اْستاَناداي *   َكَما  إالَْيَك    اْعتاَمادايَربّا َعَلْيَك  (3

يف الباب السابق    السجع املتوازيكما تعرف عن  
 . صلتان يف الوزن والقافيةما اتفقت فيه الفا أنه

والقافية  اتفقت الوزن  يف  :  دا اعتما)  الفاصلتان  ي 
 (. يدا استنا

 َعينّا *    َأْسأَل َك اْلَعْفَو      إاينّ اي ربّا اي ربّا  (4
يف الباب السابق    السجع املتوازيكما تعرف عن  

 . ما اتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن والقافية أنه
 (. إين : عين)زن والقافية الفاصلتان يف الو  اتفقت

يَمةْ َوح بُّ د نَيا  ( 5  َعقايَمةْ *   ماْن ك لّا َخرْي      َذما
يف الباب السابق    السجع املتوازيكما تعرف عن  

 . ما اتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن والقافية أنه
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 (. ذميمة : عقيمة) الفاصلتان يف الوزن والقافية اتفقت
ي  الْ (6   سَّوايَّةْ *   َعنا  السَّبايلا  ال   وايَّةْ غَ اَيَوْيَح نْفسا

يف الباب السابق    السجع املتوازيكما تعرف عن  
 . ما اتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن والقافية أنه

 (. غوية : سوية ) الفاصلتان يف الوزن والقافية اتفقت
 قْليبا *   َعَلى م َداَواةا     َريبّا َقدا اْستَعنت َك  (7

يف الباب السابق    لسجع املتوازياكما تعرف عن  
 . ما اتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن والقافية أنه

 (.ريب : قليب)الفاصلتان يف الوزن والقافية  اتفقت
ْنكاَساراْه وَ    ع ْذراهْ َوَقْد َأاَتَك  با (8  فْقراهْ *   َوابا

يف الباب السابق    السجع املتوازيكما تعرف عن  
 . ن يف الوزن والقافيةما اتفقت فيه الفاصلتا  أنه

 (. عذره : فقره) الفاصلتان يف الوزن والقافية اتفقت
ْله    تْوبَْة  َواْمن ْن َعَلْيها  با (9  َحْوبَةْ ماْن ك لّا  *   تْغسا

كما عرفنا يف الفصل السابق أن السجع املتوازي  
 . ما اتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن والقافيةهو 

 (. توبة : حوبة)لقافية الفاصلتان يف الوزن وا اتفقت
ا   (  10 ْنه     ش ْك  رَاَواحْلَْمد   ّللا  تَ ْت  َرى *   َعَلى ناَعْم ما

يف الباب السابق    السجع املتوازيكما تعرف عن  
 . ما اتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن والقافية أنه

 (. شكرا : ترتى)الفاصلتان يف الوزن والقافية  اتفقت
 ْفكاي*   ماْن ش ْؤما ظ ْلماي َوإا    أَْبكايَأْشك و إالَْيَك وَ (   11
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يف الباب السابق    السجع املتوازيكما تعرف عن  
 . ما اتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن والقافية أنه

 (. أبكي : إفكي) الفاصلتان يف الوزن والقافية اتفقت
َد اخْلَْلقا  (     12 َع اْلك لّا    ط رَّااَي م وجا  با    رَّا *   َوم وسا

يف الباب السابق    السجع املتوازيكما تعرف عن  
 . ما اتفقت فيه الفاصلتان يف الوزن والقافية أنه

 (. طرا : برا)الفاصلتان يف الوزن والقافية  اتفقت
 َع َذاباكْ *   خَيَْشى أَلايَم    باَبابا كْ اَيَربّا َعْبد ْك  (13

عن   تعرف  املتوازي كما  الباب    السجع  يف 
 . فقت فيه الفاصلتان يف الوزن والقافيةما اتالسابق أنه 

 ببابك : عذابك(. )الفاصلتان يف الوزن والقافية  اتفقت
 السجع املطرف  ج. 

َ  ا ( 1  َمالْ *   إالَْيَك َوجَّْهت   اآْل    حْلَالْ اَي َربّا اَي َعاملا
ال السابق أن  الباحث يف الفصل  سجع  قد حبث 

واهو    طرفامل الوزن،  يف  فاصلتاه  إختلفت  يف ما  تفقتا 
 .احلرف األخري

اللفظني   بني  الفاصلتان  يف )اتفقت  )آمال(  و  حال( 
األخري ال  احلرف  حرف  الوزن  راء)أي  يف  اختلفتا  و   )

 العروضي.
إْلا  (2  َنا ابا  َبالْ *   وَك ْن لََنا  َواْصلاحا الْ    قْ َبالْ فَاْمن ْن َعَلي ْ

ال السابق أن  الباحث يف الفصل  سجع  قد حبث 
إهو    طرفامل يف ما  واتفقتا  الوزن،  يف  فاصلتاه  ختلفت 

 .احلرف األخري
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اللفظني   بني  الفاصلتان  يف )اتفقت  )ابل(  و  إقبال( 
األخري ال  احلرف  حرف  الوزن  الم)أي  يف  اختلفتا  و   )

 العروضي.

 َباب *   َعْبد ْك َفقاري ْك َعَلى الْ     ْراَببْ اَيَربّا اَيَربَّ  ااْلَ (3
الساب الباحث يف الفصل  القد حبث  سجع  ق أن 

يف هو    طرفامل واتفقتا  الوزن،  يف  فاصلتاه  إختلفت  ما 
 .احلرف األخري

اللفظني   بني  الفاصلتان  يف )اتفقت  )ابب(  و  أرابب( 
األخري ال  احلرف  حرف  الوزن  باء)أي  يف  اختلفتا  و   )

 العروضي.
 *      َغَلبَ ْت   ينا اَيَربّا َقْد (4

أْلََماينا    َسباْت    ينا َوابا
ا القد حبث  السابق أن  سجع  لباحث يف الفصل 

يف هو    طرفامل واتفقتا  الوزن،  يف  فاصلتاه  إختلفت  ما 
 .احلرف األخري

اللفظني   بني  الفاصلتان  يف )اتفقت  )سبتين(  و  غلبتين( 
األخري ال  احلرف  حرف  الوزن  ياء)أي  يف  اختلفتا  و   )

 العروضي.
 *       َكافا   ياَيَربّا اَيَخرْيَ   (5

نَ  أ ْحل لْ    َعَوايفا ا الْ َعَلي ْ
ال السابق أن  الباحث يف الفصل  سجع  قد حبث 

يف هو    طرفامل واتفقتا  الوزن،  يف  فاصلتاه  إختلفت  ما 
 .احلرف األخري
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اللفظني   بني  الفاصلتان  يف )اتفقت  )عوايف(  و  كايف( 
األخري ال  احلرف  حرف  الوزن  ياء)أي  يف  اختلفتا  و   )

 العروضي.
  ضَّاَللَ ةْ *   َعَلى َمزايلا ال   َحالَ  ةْ َوَصلّا  يفا  ك لّا  (6

  طرفسجع املقد حبث الباحث يف الفصل السابق أن ال
ما إختلفت فاصلتاه يف الوزن، واتفقتا يف احلرف  هو 

 .األخري
حالة( و )ضاللة( يف  )اتفقت الفاصلتان بني اللفظني 

( و اختلفتا يف الوزن  تاء)أي حرف ال احلرف األخري
 .العروضي
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 بع لراالباب ا
 قرتاحاتاخلالصة واال
 

  اخلالصة -أ
 يف  اجلناس  أنواع  ما  أي  حبسب الباب املتقدم من أسسئلة البحث يف الباب األول 
و  احلداد اإلمام ديوان يف احلداد علوي بن هللا عبد لإلمام" احلال عامل اي رب  اي" القصيدة

  يف  احلداد  علوي  بن  هللا  عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي  رب   اي"  القصيدة  يف  السجع  أنواع  ما
النظري يف الباب الثاين وعرض البياانت وحتليلها يف الباب ، و إطار  احلداد  اإلمام  ديوان

 الثالث، فلخص الباحث كما يلي : 
 علوي  بن هللا عبد لإلمام" احلال عامل اي رب  اي" القصيدة يف أنواع اجلناس -1

التام يوجد يف  احلداد  اإلمام  ديوان  يف  احلداد بيت واحد،  هو اجلناس   
بيتنيواجلناس   يف  املذاملطرف  واجلناس  واجلناس  ،  واحد،  بيت  يف  يل 

 االحق يف بيت واحد. 
  بن   هللا   عبد  لإلمام"  احلال  عامل  اي   رب   اي "  القصيدة  يف  السجعأنواع   -2

 بيت  هو السجع املرصع يوجد يف  احلداد  اإلمام  ديوان  يف  احلداد  علوي
الستة    والسجع املطرف يف  تا، بي   ة عشرثالث   والسجع املتوازي يفواحد،  

 .أبيات 
 

 االقرتاحات  -ب
  احلمد هلل، إبذن هللا وبعون هللا قد مت هذا البحث اجلامعي حتت املوضوع 

اجلناس و السجع يف القصيدة "اي رب اي عامل احلال" إلمام عبد هللا بن علوي  "
بالغية حتليلية  )دراسة  احلداد  اإلمام  ديوان  يف  الباحث  (".احلداد   قدمت 

 اإلقراحات كما يلي : 
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القادمني أن يركز على علم البالغة يف جزء علم  ينبغي على الباحثني   .1
والسجع  البديع و خاصة يف   اجلناس  اللفظي ابب  ليطبق  احملسنات 

يف النص أو الشعر األديب على وفق طريقة البحث العلمى. وبذالك،  
 الباحثني القادمني النظرية املوضوع املختلف.  طّبق

ع .2 علىينبغي  يتسع  أن  القادمني  الباحثني  جزء    لى  يف  البالغة  علم 
اجلديدة   املعارف  تزيد  حىت  احلداد  اإلمام  والقصيدة  البديع  علم 

 البحوث مبوضوع اآلخر. ليحصل
اإلمام  .3 الفها  اليت  القصيدة  حيلل  أن  اآلخرون  الباحثون  يستطيعون 

علم   بدراسة األخرى من النظرية اللغوية واألدبية سوى نظرية  احلداد
، والصرفية، حنوية، تداولية،  البالغة، مثل نظرية علم العروض والقوايف

    ألوبية، وغري ذالك.
 

فلذالك   مال،قد عرف الباحث أن هذا البحث اجلامعي بعيد من الك 
اىل القارئني أن يتمه إذا وجد اخلطاء، وعسى هللا أن ينفعنا بعلوم يرجو الباحث  

   باركة أمني.امل
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