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 كلمة الشكر

 بسم هللا الرمحن الرحيم

احلمد هلل بديع السموات واألرض والصالة والسالم على النيب األمني  
 سيدان حممد صلى هللا عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أمجعني.

فقد انتهت الباحثة إبذن هللا وتوفيقه من إعداد هذه الرسالة حتت  
بار احلوادث يف وادي النيل ألمحد شوقي موضوع احملاسنات البديعية يف قصيدة ك

)دراسة بالغية(. وقدمتها لكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة الرانريي 
اإلسالمية احلكومية مادة من املواد الدراسية املقررة على الطلبة للحصول على 

 يف قسم اللغة العربية وأدهبا. S.HUMشهادة 

ال  شكرها لضييلة املشرفني اما فإن الباحثة يف هذا املقام تتقدم خب 
األستاذ ذو احللم املاجستري واألستاذ إيضان أولياء ترسنادي املاجستري، الذي قد 
بذال جهوداما وأنضقا أوقتهما يف إشراف الباحثة على إعداد هذه الرسالة إشرافا 

 جيدا كامال، لعل هللا أن يباركهما وجيزيهما جزاء حسنا.

دير ااجامعة وعميد كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وتقدم الباحثة الشكر مل 
ورئيس قسم اللغة العربية وأدهبا واجميع األساتذة وملوظضى املكتبة جبامعة الرانريي 
الذين قد ساعدوها إبعارة الكتب يف كتابة هذه الرسالة، فتسأل هللا تعاىل أن 

 جيزي هلم يف عطائه، وأن يرفع درجاهتم، إنه مسيع جميب.



 

 ب

 

ال تضوت الباحثة إىل من كلت يداه ليقدم لنا حلظة سعادة، إىل من  كما 
أبعد األشواك عن درهبا ليمهد هلا طريق العلم، إىل صاحب القلب الكبري الذي 
أمحل امسه بكل فخر والدها العزيز، إىل بسمة احلياة وسر الوجود، إىل من كان 

. وإىل من أخذوا بيدها دعاؤها سر جناحها، وحناهنا بلسم جراحها، أمها العزيزة
ورمسوا هلا طريق األمل يف كل خطواهتا، إىل الذين تسكن صورهم قلبها، 

 وأصواهتم ملء مسعها، أهلها وصديقاهتا.
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يدجتر   

 نذراييت :  اسم الطالبة

 ١٧٠٥۰٢٠۸٥ :  رقم القيد

 قسم اللغة العربية وأدهبا /: كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية  القسم /الكلية

: احملسنات البديعية يف قصيدة "كبار احلوادث يف وادي  موضوع الرسالة
 النيل" ألمحد شوقي )دراسة بالغية(

 ٢٠٢١جوليو  ٢9 :  اتريخ املناقشة

 :   لرسالةحجم ا

 : ذو احللم املاجيستري  املشرف األول

 : إيضان أولياء ترسنادي املاجيستري  املشرف الثاين

موضوع هذه الرسالة هي احملسنات البديعية يف قصيدة كبار احلوادث يف  
كزة فيها ما األلوان رتوادي النيل ألمحد شوقي )دراسة بالغية( وأما املسألة امل

"كبار احلوادث يف وادي النيل" ألمحد شوقي. وأما املنهج البديعية يف القصيدة 
الذي تستعمل الباحثة فهو املنهج الوصضي التحليلي. وأما النتائج اليت حصلت 
 ١3٨عليها الباحثة يف هذه القصيدة هي أن احملسنات اللضظية يف القصيدة هي 

بيتا،  ٢٤ يف بيتا، وااجناس يكون ٥٥ يف وهي السجع يكونبيتا يف أربعة أنواع، 



 

 و

 

ووجدت  بيتا. 9 يف بيتا، ورد العجز على الصدر يكون ٥٠ يف واملوازنة يكون
بيتا يف أحد عشر نوعا، وهي  ١66الباحثة احملسنات املعنوية يف القصيدة هي 

 ٢٢أبيات، والتورية تكون يف  3بيتا، واملقابلة تكون يف  3٨الطباق يكون يف 
بيتا، وااجمع  ١٢ا، واملزاوجة تكون يف بيت 3٢بيتا، ومراعاة النظري تكون يف 

أبيات،  3بيتا، والتقسيم يكون يف  ١٠بيتا، والتضريق يكون يف  6يكون يف 
بيتا، والعكس يكون  9بيتا، وتشابه األطراف يكون يف  ٢٨واملبالغة تكون يف 

 أبيات. 3يف 
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Penelitian ini berjudul Al-muhassinaat al-badi’iyyah fii Qashiidah Kibaar 

al-hawaadits fii wadi al-niil Li Ahmad Syauqi (Dirasah Balaghiyyah). Dan adapun 

permasalahan yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu tentang warna-warna Al-

badi’iyyah fii Qashiidah Kibaar al-hawaadits fii wadi al-niil Li Ahmad Syauqi. 

Dan adapun metode yang digunakan peneliti yaitu metode analisis deskriptif. 

Adapun hasil yang didapatkan peneliti dalam qashidah ini yaitu bahwasanya Al-

muhassinaat al-lafdhiyah 138 bait dengan memiliki 4 macam jenis yaitu Al-saj’u 

ada 55 bait, Al-jinaas ada 24 bait, Al-muwaazanah ada 50 bait, Raddu al-‘ajzi ‘ala 

al-shadri ada 9 bait. Dan peneliti juga menemukan 166 bait Al-muhassinaat al-

ma’nawiyah dengan memiliki 11 macam jenis yaitu Al-thibaaq ada 38 bait, Al-

muqaabalah ada 3 bait, Al-tauriyah ada 22 bait, Muraa’atu al-nadhiir ada 32 bait, 

Al-muzaawajah ada 12 bait, Al-jam’u ada 6 bait, Al-tafriiq ada 10 bait, Al-taqsiim 

ada 3 bait, Al-mubaalaghah ada 28 bait, Tusyaabihu al-athraaf ada 9 bait, Al-

‘aksu ada 3 bait. 
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 الباب األول

 مقدمة

 خلفية البحثأ. 

واألدب نوعان؛ النثر  ١كالم مجيل بليغ مؤثر يف النضس. األدب هو
والشعر. فالنثر هو الكالم ااجميل الذي ليس له وزن وال قافية، وأما الشعر هو 

 الكالم الذي له وزن وقافية.

ولد يف القاهرة وهو الشاعر األشهر، ذو اخليال الرائع،  أمحد شوقي 
 ٢والضكر احلصيب املمتع، زعيم الشعراء وأمريهم، وإمام النهية احلاضرة وقائدها.

امللقب أبمري الشعراء وهو أديب وشاعر مصري. وقد نظم أمحد وأمحد شوقي، 
شوقي الشعر العريب يف كل أغراضه من مديح وراثء وغزل، ووصف حكمة، وله 

ه آاثر نثرية كتبها يف مطلع يف ذلك أايد رائعة ترفعه إىل قمة الشعر العريب، ول
 حياته األدبية.

قصيدة يف تعريضها الكالسيكي هي موضوع شعري مكون من أبيات ال 
ألمحد  قصيدة يه قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل 3سواء قلت أو كثرت.

ألن شعره ذو  ه القصيدةشوقي، فقد مجع شعره الغنائي. وتركز الباحثة إىل هذ
                                                             

 ١٥م(، ص. ١99٤، )الطبعة األوىل، الرايض: ااجامعة،  لبالغة والنقدا، الدكتور عبد هللا احلامد -١
: دار قاهرة) ال واترخيه الوسيط يف األدب العريبالشيخ أمحد اإلسكندى والشيخ مصطضى عناين،  -٢
11(،ص.1916املعارف،

2020https://ar.m.wikipedia.org/wiki/ -3يوليو25تمالتصفحفي

https://ar.m.wikipedia.org/wiki/-
https://ar.m.wikipedia.org/wiki/-
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عاين ااجميل والدقيق ورقت ألضاظه. ويضيل املعىن والداللة حىت اخليال الرائع، وامل
 حيصل على املعاين ااجديدة واألفكار الدقيقة.

تلك كثري ااجمال يف مت ه القصيدة كبار احلوادث يف وادي النيلويف هذ 
 هالباحثة أن تبحث هذحىت تريد مدائح بقوة األسلوب وحسن الصياغة، 

اللضظ من انحية مال كما تتميز من حيث البالغة قصيدة  ألن فيها عناصر ااجال
 .واملعىن

 مشكلة البحث . ب
وبناء على ما قد شرحت الباحثة يف خلضية البحث فمشكلة البحث اليت 

، ما األلوان البديعية يف القصيدة  حاولت الباحثة إىل حتليلها يف هذه اخلطة هي
 كبار احلوادث يف وادي النيل؟

 أغراض البحث . ج

، ملعرفة عن الذي حاولت الباحثة إىل حتقيقه فهي أما أغراض البحث
 األلوان البديعية يف القصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل.

 معاين املصطلحات . د

 يتالات صطلحتريد الباحثة أن تشرح بعض معاين امل املوضوع، ايف هذ
 سنات البديعية والقصيدة.، فهي احملاتاج إىل توضيحهحت

 البديعيةت احملسنا .١
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ت البديعية هي حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة ملقتيى احلال، احملسنا
 ٤ورعاية وضوح الداللة خبلوها عن التعقيد املعنوي.

 ةالقصيد .٢
كلمة قصيدة ج قصائد، أي جمموعة من األبيات الشعرية متحدة يف 

 ٥الوزن والقافية والروي.

 اتالسابق اتدراسال . ه
 ملوضوع عديدة. منها :أما الدراسة السابقة اليت حبثت حول هذا ا 

، موضوع: احملاسنات اللضظية واحملاسنات ٢٠١٥اللو حنداين عبد الرازق،  .١
املعنوية يف سورة النبأ )دراسة حتليلية بالغية(. هو طالب يف جامعة موالان مالك 
إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج من كلية العلوم اإلنسانية. وأهداف هذا 

 ه احملاسنات البديعية يف سورة النبأ.البحث فهو الكشف عن وجو 

، موضوع: الصور البيانية يف قصيدة هنج الربدة ٢٠١6أمحد مطبع خياري،  .٢
ألمحد شوقي )دراسة بالغية(. هو طالب يف جامعة شريف هداية هللا احلكومية 
جاكرات من كلية الدراسات اإلسالمية والعربية. وأهداف هذا البحث فهو 

 ة يف قصيدة هنج الربدة ألمحد شوقي.الكشف عن وجوه البياني

بعد أن طالعت الباحثة من الدراسات السابقة فظهر أن الضرق بني هذه 
الذي حاولت الباحثة على توضيحها. فالباحثة   اخلطة بغريها هو يف حبث

                                                             
٧6لبنان: دار النهية العربية(، ص: -، )بريوتعلم البديععبد العزيز عتيق، -4
5

- ar/-https://www.almaany.com/ar/dict/ar  2020يوليو25تمالتصفح 
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 عناصر البالغية يف قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيلحتاول على تضصيل 
 فيا.ألمحد شوقي تضصيال واضحا ووا

 منهج البحث . و
فهي  الرسالة أما منهج البحث الذي استخدمته الباحثة يف كتابة هذه 

الوصضي والتحليلي حيث أن تقوم الباحثة بتحليل قصيدة كبار منهج البحث 
 احلوادث يف وادي النيل ألمحد شوقي.

أما الطريقة يف كتابة هذه الرسالة العلمية فتعتمد الباحثة على الطريقة اليت 
ا قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األداب جبامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية قرره
 السالم بندا أتشيه هو كتاب : دار

"Pedoman Penulisan Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas Adab 

UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh ٢٠١٤ ".  
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 الباب الثاين

 ترمجة أمحد شوقي

حث الباحثة يف هذا الباب عن ترمجة أمحد شوقي اليت تشمل على ستب 
 حياته، وشعره، وأعماله األدبية.

 حياته . أ

م، كان أبوه جيري فيه الدم ١٨69ولد أمحد شوقي مبدينة القاهرة يف عام 
العريب والكردي والشركسي، وكانت أمه جيري فيها الدم الرتكي واليوانين. نشأ 

اطية مرتفة، وأخذ خيتلف منذ سنة الرابعة إىل أمحد شوقي يف بيئة أرستقر 
الكتاب، مث انتقل إىل املدارس اإلبتدائية والثانوية، فكان ذلك فرصة له ليختلط 
أببناء الشعب وحياهتم الدميقراطية، ولكنه سرعان ما كان يعود إىل بيئته وما هبا 

 6من نعيم احلياة.
قوق ليدرس فيها م أحلق أمحد شوقي أبوه مبدرسة احل١٨٨٥ويف سنة 

القانون، وأنشىء هبا قسم للرتمجة فالتحق به. ويف هذه املدرسة تعرف إىل 
أستاذه يف العربية الشيخ حممد البسيوين، وكان قد أخذ يتضجر ينبوع الشعر على 
لسانه، فأعجب به أستاذه، وكان شاعرا ميدح احلديو توفيق يف املواسم واألعياد، 

                                                             
6
، )الطبعة الثامنة، القاهرة: دار املعارف(، األدب العريب املعاصر يف مصرالدكتور شوقي ضيف،  - 
 ١١٠ص: 
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حىت أصبح شاعر عباس ابشا. وخترج أمحد شوقي  ودفع تلميذه يف هذا االجتاه
 ٧.م١٨٨٧فيه سنة 

وحينما خرج شوقي من قسم الرتمجة، وهو ال يتصف ابلشاعر فحسب،  
بل هو شاعر احلديوي توفيق، وأاتح على مبارك )ابشا( فرصة لقائه، فهنأه 

وكان  -بتخرجه، وهو يستلم أذايل ثوبه ويقبلها. ومل يلبث أن عني أابه عليا
م، ١٨9٨مضتشا يف اخلاصة احلديوية، مث عينه من بعده. ويف السنة  -ذرا متالفامب

اإلنسان ال يطلع على هذه الضرتة من حياة شوقي اليت سجلها يف مقدمته 
للطبعة األوىل من شوقياته حىت أيسى له، فقد جار عن قصد السبيل، إذ رضى 

وأن يستنل شاعريته  أن يكون موظضا ابلقصر، وأن يكون اتبعا للخديوي توفيق،
له يف مدائحه، غري أن ربة الشعر كانت ال تزال ترعاه، فضكت عقاله من هذا 
السجن الذي دخله راضيا مرضيا، وترك له اختيار ما يريد من العلوم، فاختار 
احلقوق أو دراسة القوانني، لظنه أهنا ذات واشجة قوية ابألدب، وأشار عليه 

  ٨سة اآلداب الضرنسية.توفيق أن جيمع بينها وبني درا

سافر شوقي على نضقة احلديوي، وكتب إىل مدير البعثة املصرية يف فرنسا   
ليهتم به، فلما وصل إىل مرسيليا رآه يف استقباله، وأخربه أن احلديوي كتب إليه 
أن يقيى يف مونبلييه عامني، ويف ابريس عامني آخرين، والتحق شوقي مبدرسة 

                                                             
١١١ص:  نضس املرجع، -٧
٨
، )الطبعة احلادية عشرة، القاهرة: دار احلديث شوقي شاعر العصرالدكتور شوقي ضيف،  - 

 ١٤املعارف(، ص: 
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ملا انقيت السنة األوىل حاول أن يعود إىل مصر لرؤية و   احلقوق يف مونبلييه،
أهله فمنعه احلديوي حىت ال يييع من سنواته األربع فرتة بعيدة عن فرنسا، فظل 
هناك، وتوالت عليه الدعوات من رفقائه الضرنسيني يف املدرسة، فلىب دعواهتم، 

 وجاس خالل دايرهم، يتصضح معامل احليارة الغربية.

من السنة الثانية حىت أرسل إليه مدير البعثة يف ابريس أنه ومل يكد ينهى  
ذاهب مع الطلبة يف رحلة إىل إجنلرتا لقياء أكثر أايم العطلة هبا، وأن احلديوي  
كتب إليه أن يصطحبه معه، فسافر إىل ابريس على عجل. ويف السنة الثالثة 

ا متاثل للشضاء وهو يف ابريس أصيب مبرض شديد كان فيه بني احلياة واملوت، ومل
أشار عليه األطباء أن يقيى بعض أايم حتت مساء إفريقية، فاختار ااجزائر، 
ومكث فيها أربعني يوما، مث عاد قافال منها إىل ابريس ليستأنف دراسة احلقوق، 
وحيصل على إجازته النهائية يف آخر السنة الثالثة مث رجع إىل وطنه وهو )نيو 

 9فراق، هتزه إليه األشواق(.

عندما رجع شوقي إىل مصر،فوجد أرضها حتيبها دماء شبابنا يف ثورتنا  
الوطنية األوىل، ومل تلبث حريتنا أن ردت حرية شوقي إليه. ومن هنا تبدأ الدورة 
الثانية يف حياته األدبية فإنه مل يعد يضكر يف القصر وال يف وظيضته فيه، فقد 

قصى حد هبذه احلرية، فخل  لضنه أصبح حرا طليقا، وهيأ له ثراؤه أن ينعم إىل أ
ولشعبه وأخذ يغنيه أغاين وطنية رائعة. ومل يكد يبدأ هذه األغاين حىت بذ حافظا 
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الذي كان يتضوق عليه يف هذا اجملال قبل احلرب وقبل توظضه يف دار الكتب 
  ١٠املصرية.

فشعر يف هذه الدورة من حياته يضيض ابلوحدة العربية وأن العرب جسم  
اشتكى منه عيو تداعت له سائر األعياء ابلسهر واحلمى، ومن  واحد إذا

 أبياته الدائرة يف نوادى العرب وجمالسهم قوله:

 وحنن يف ااجرح واآلالم إخوان  وحنن يف الشرق والضصحى بنورحم

 وقوله:

 ملس الشرق جنبه يف عمانه   كلما أن ابلعراق جريح

مه من سياسيات ومبثل هذا الشعر الذي نظمه يف العرب ومبا نظ 
ووطنيات يف قومه احتل شوقي مكانة مرموقة يف سنيه األخرية، وعندما أعاد 

م أقيم له حضل تكرمي عظيم اشرتكت فيه ١9٢٧طبع ديوانه )الشوقيات( يف سنة 
احلكومة املصرية والبالد العربية، حيث قدمت وفودها للحضل وتوج فيه أمريا 

 :للشعراء وأعلن حافظ هذا التتويج قائال

 ١١وهذي وفود الشرق قد ابيعت معي  أمري القوايف قد أتيت مبايعا
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مل يكتضي شوقي هبذا الظضر العظيم بل طمحت نضسه إىل أن حتقق أمال  
منشودا كان يراود دعاة التجديد منذ أوائل القرن احلاضر وهو إدخال الشعر 

ري هذا التمثيلى إىل شعران العريب، فنظم مسرحياته اليت سنتحدث عنها يف غ
املوضع، واليت لقيت جناحا كبريا، غري أن قيثارة الشعر العريب ما لبثت أن 

م، ولىب نداء ربه خملضا ملصر والبالد العربية ١93٢سقطت من يده يف أكتوبر سنة 
 ١٢تراثه الشعري اخلالد.

 شعره . ب

تتشابك يف تكوين شاعرية شوقي وشخصيته األدبية عناصر كثرية، منها 
قايف، أما من حيث ااجنس فقد التأمت فيه مخسة عناصر، ااجنسى ومنها الث

جعلته عربيا كرداي تركيا شركسيا يواننيا، وازدواج هذه العناصر ااجنسية فيه يؤذن 
منذ أول األمر أبنه سيكون شاعرا كبريا وخاصة أنه جيمع بني ااجنسني العريب 

 واليوانين، اللذين يشتهران من قدمي ابلشعر والشاعرية.
ث الثقافة فقد حذق العربية والضرنسية وتلقن الرتكية يف بيته ومن حي

ولكن أثرها مل يكن واسعا يف فنه سوى بعض أبيات ترمجها منها وأثبتها يف 
ديوانه، فهو الذي تتدفق يف شعره مياهه أروع ما يكون التدفق وأهبجه وعكف 

تنيب والشريف على متثل النماذج العباسية عند أيب نواس والبحرتى وأيب متام وامل
 الرضى وأيب فراس وأمثاهلم، وكان إعجابه شديدا ابلبحرتى واملتنيب خاصة. 
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وسرعان ما اهتدى إىل أسلوبه وهو أسلوب يسلك نضس الدروب اليت 
سلكها البارودي من قبله، أسلوب يقوم على االحتذاء للقوالب العباسية، وال 

لك إعالان كما كان يعلنه جيد صاحبه حرجا يف أن يعارض أصحاهبا، بل يعلن ذ
سلضه، فتلك أمارة اإلجادة الضنية، وهي إجادة تقوم على بعث الصياغة القدمية 

 وإحيائها.
وعلى هذا النحو استطاع شوقي أن يكون لنضسه أسلواب أصيال وهو 
أسلوب يقوم على ااجزالة والرصانة واملتانة والقوة، حبيث تؤلف الكلمات ما 

هق، ويف ذلك يقرتب من ذوق البارودي أبكثر مما كان يشبه البناء اليخم الشا
يقرتب حافظ، فقد كان حبكم نشأته يف الشعب مييل أكثر منهما إىل لغته، 

  ١3لذلك يستخدم يف كثري من شعره لغة الصحف السهلة.
وليس هذا معىن أن صياغة شوقي ال تضرتق عن صياغة البارودي يف 

وكأمنا أشربت روحه روح البحرتى، شيء، فشعره أكثر سالسة من شعر أستاذه 
فموسيقاه أكثر صضاء وعذوبة من موسيقي البارودي، وكأنه يعرف أسرار مهنته 
معرفة دقيقة. وخاصة من حيث الصوت وما يتصل به من أنغام وأحلان، ولعل 
ذلك ما جعل شعره أطوع للغناء من شعر صاحبيه البارودي وحافظ معا، فقد 

 تلحني شعره وتوقيعه. أكثر املغنون يف عصران من
وينقسم شعر شوقي قسمني واضحني: قسم قبل منضاه وقسم بعده، ويف 
القسم األول يعيش يف القصر ويسوق شعره يف قيود هذه املعيشة فهو شاعر 
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احلديو عباس الثاين، وشعره يكاد يكون مقصورا على ما يتصل به من قريب أو 
لرتك واخلالفة العثمانية، وقد حدث بعيد وميدحه يف مجيع املناسبات ويشيد له اب

يف هذه احلقبة من حياته تطور يف فنه كالذي حيدث عند شعراء العصر العباسي 
يعين أحياان ابألوزان القصرية وبوصف الرق  واخلمر على حنو ما نرى يف 

 قصيدته:

 فهي فية ذهب    حف كأسها احلبب

شعراء  -بناكما مر –وحدث تطور آخر أعمق من هذه التطور إذ أتثر 
الغرب يف شعرهم التارخيي وما كانو يقولونه يف أطالل اليوانن والرومان، فنظم 
قصيدته )كبار احلوادث يف وادي النيل( هي أم قصائده األوىل ونظم قصيدته 

 املشهورة يف النيل:

 وأبي كف يف املدائن تغدق  من أي عهد يف القرى تتدفق

دقيقة، فهو شاعر القصر يعيد ويف ذلك شوقي مل يكن اباجمهور عناية 
عن ااجمهور حتكم أسرته األستقراطية وحبكم وظيضته الرمسية. ومع ذلك ال بد أن 
جندد من هذا القول وأن ال نطلقه إطالقا، فإن طبع ديوانه للجمهور طبعته 

م وينشر شعره يف الصحف ونضس أمريه كان يضكر يف ١٨9٨األوىل يف سنة 
ره إىل حدود أبعد من ذلك خارج وطنه إذ كان ااجمهور. وكان ميد آفاق شع

يعتصر يف بعض مدائحه اللحن اإلسالمي الذي يهم املسلمني يف مجيع األقطار 
على حنو ما نرى يف قصيدته اليت مدح هبا عباسا حني حج إىل بيت هللا ولعل 
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ذلك ما جعله يصوغ قصائده يف مديح الرسول حىت يرضى عواطف قرائه 
١٤الدينية.

 

سم الثاين ينضى شوقي إىل أسبانيا، فينظم قصائد يقارن فيها بني ويف الق
فردوسه املضقود وفردوس العرب اليائع يف األندلس، وينشج وينوح ويصور 
قروحه النضسية ال يف سينيته فقط، بل أييا يف نونيته، ولكن دون أن يشعر 
املنضى هبوان، بل إنه يستشعر كربايء قومه يف أقوى صورة. مث يعود شوقي من 

بعد احلرب فيجد الشعب يف ثورته السياسية، وأييا جيد أبواب القصر مغلقة 
من دونه فيتجه إىل ااجمهور ويصور عواطضه وأهواءه السياسية تصويرا قواي ابهرا 

 يتضوق فيه على حافظ ألن مواهبه أقوى من مواهب حافظ.

ختلضة وأييا قد تغىن بعد عودته من منضاه عواطف األوطان العربية امل
وشاركها يف ثوراهتا مشاركة قلبية حارة، أن فيها وانح مقابال بني حاضر العرب 

 وماضيهم، وحقا يقول:

 ق وكان العزاء يف أحزانه  كان شعرى الغناء يف فرح الشر

وللراثء جزء خاص من دواوينه، وحافظ يسبقه يف هذا الضن وإن كان 
ظ كان من الشعب وكان لشوقي فيه بعض قصائد طريضة. ومرجع ذلك أن حاف
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يتأثر أكثر منه حني ميوت مصلح من املصلحني وشتان بني مراثيه ومراثي شوقي 
 ١٥يف الشيخ حممد عبده ومصطضى كامل.

 أعماله األدبية ج.

 وأعماله األدبية يتكون من نوعني، وهي: القصيدة، والكتب. 

 أسواق الذهب 

 أمرية األندلس 

 البخيلة 

 الست هدى 

 الشوقيات 

  ب وعظماء اإلسالمدول العر 

 شيطان بنتاءور أو لبد لقمان وهدهد سليمان 

 عذراء اهلند 

 علي بك الكبري 

 عنرتة 

 قمبيز 

 الدايس 

 جمنون ليلى 
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 مصرع كليوابترا 

 وقصائده:
 إسكندرية آن أن تتجددي 

 خطبة غليوم 

 مقتل عمر 

 هللا يف اخللق من صب ومن عاين 

 يقول أانس لو وصضت لنا اهلوى 

 املعلم العلم والتعليم وواجب 

 الرشد أمجل سرية اي أمحد 

 ١6الرحلة إىل األندلس 
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 الباب الثالث

 اإلطار النظري

ستحدث الباحثة يف هذا الباب عن احملسنات البديعية مبتدئة بتعريف  
 علم البديع وأنواعه.

 تعريف علم البديع . أ

علم البديع أحد علوم البالغة الذي خيت  بتحسني أوجه الكالم اللضظية 
-كلمة البديع: املبدع: ويف التنزيل العزيز: )بديع السموت واألرض( و  واملعنوية.

علم يعرف  -املبدع ج بدائع. ويقال: هذا من البدائع: مما بلغ الغاية يف اببه. و
  ١٧به وجوه حتسني الكالم.

علم البديع هو علم يبحث يف طرق حتسني الكالم، وتزيني األلضاظ 
للضظي أو املعنوي، ومسي بديعا ألنه مل يكن واملعاين أبلوان بديعة من ااجمال ا

معروفا قبل وضعه. وأول من دون قواعد البديع ووضع أصوله: عبد هللا بن 
 ١٨املعتز، وهو أحد الشعراء املطبوعني والبلغاء املوصوفني.

                                                             
، )الطبعة املعجم الوسيطإبراهيم أنيس، عبد احلليم منتصر، عطية الصواحلي، حممد خلف هللا أمحد،  -١٧
 ٤٤-٤3 م(،٢٠٠٤كتبة الشروق الدولية، م -جممع اللغة العربية الرابعة،

لبنان:  -، )الطبعة األوىل، بريوتاإليياح يف علوم البالغة املعاين والبيان والبديعاخلطيب القزويين،  -١٨
 ٥م(، ص: ٢٠٠3دار الكتب العلمية، 



 

١6 
 

هو مأخوذ ومشتق من قوهلم بدع  البديع يف كتاب جواهر البالغة أن وأما
هو علم يعرف به الوجوه  اصطالحثال. ويف الشيء، وأبدعه اخرتعه ال على م

اليت تزيد الكالم حسنا وطالوة وتكسوه ورونقا بعد ملقتيى احلال ووضوح على 
 ١9املراد.

البديع كما يقول ابن خلدون أبنه هو النظر يف تزيني الكالم وحتسينه 
بنوع من التنميق إما بسجع يضصله، أو جتنيس يشابه بني ألضاظه أو ترصيع 

انه أو تورية عن املعىن املقصود إبيهام معىن أخضى منه، الشرتاك اللضظ يقطع أوز 
  ٢٠بينهما أو طباق ابلتقابل بني األضداد وأمثال ذلك.

ويف كتاب البالغة املصورة أن علم البديع هو العلم الذي تعرف به كيف 
حتسن الكالم بعد استكمال هذا الكالم لقواعد علم البيان وأصول علم 

 ٢١املعاين.

ن التعريضات السابقة وردت أن علم البديع هو عبارة عن زينة لضظية أو م
معنوية تياف إىل الكالم، وهو يشبه الطالء والنقوش واألصباغ اليت تياف إىل 
البناء بعد اكتماله. وكما أن البناء قد يستغين عن هذه النقوش واألصباغ وال 
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 عن فنون البديع، وال يؤثر ذلك يف قوته واستخدامه، كذلك الكالم قد يستغيت
 يؤثر ذلك يف فصاحته وبالغته ووفائه ابملقصود.

وإذا وضعت نقوش البناء وأصباغه ابعتدال وذوق أضافت إىل البناء 
مجاال وحسنا، وإذا وضعت بدون تنسيق أضافت إليه قبحا. كذلك إذا استخدم 

مجاال، األديب ألوان البديع ابعتدال برفق ومن غري تكلف أضافت إىل أسلوبه 
 أما إذا قصدها يف كالمه والتزمها يف تعبريه ظهر التكلف يف أسلوبه.

وقد جاءت احملسنات البديعية برفق وبدون تكلف يف القرآن الكرمي، ويف 
احلديث الشريف، ويف كالم العرب األولني حىت هناية القرون الثالثة األوىل من 

أما يف القرون املتأخرة فقد اهلجرة، بقدر ما ييضي على األسلوب حسنا وأتثريا. 
أكثر الشعراء والكتاب من ااجناس والسجع والطباق واملقابلة والتورية وسائر 
فنون البديع، حىت صارت أساليبهم معرضا للتكلف، مما ينضر منه الذوق، ويبتعد 

 ٢٢ابألسلوب عن الوضوح.
 أنواع علم البديع . ب

 علم البديع ينقسم إىل قسمني:

 احملسنات اللضظية .١
 سنات املعنويةاحمل .٢

 اللفظية احملسنات . أ
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احملسنات اللضظية هي ما يشتمل عليه الكالم من زينات مجالية لضظية قد  
ومن أبرز أنواع  ٢3يكون هبا حتسني وتزيني يف اللضظ أييا ولكن تبعا ال أصالة.

 .رورد العجز على الصد واملوازنة، احملسنات اللضظية هي السجع، وااجناس،
 السجع .1

م البديع هو اإلتيان أبواخر ااجمل على طريقة واحدة من السجع يف عل
انحية اللضظ والصوت، وتسمى الكلمة األخرية يف ااجملة أو اآلية فاصلة ومجعها 

 ٢٤فواصل.

حنو: كقوله تعاىل: "الرمحن. علم القرآن. خلق اإلنسان. علمه البيان. الشمس 
  ٢٥وضع امليزان".والقمر حبسبان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها و 

 السجع ينقسم إىل ثالثة أقسام، وهو: 

 .املطرف: هو ما اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري 

  املرصع: هو ما كان فيه ألضاظ إحدى الضقرتني كلها أو أكثرها مثل ما
 يقابلها من الضقرة األخرى وزان وتقضية.

 ٢6متني األخريتني فقط.املتوازي: هو ما كان االتضاق فيه يف الكل 
 اجلناس .2

                                                             
 369املرجع، ص: نضس  -٢3
 ١69، ص: املرجع السابقإيهاب عبد الرشيد سليمان،  -٢٤
 ٧-١سورة الرمحن:  -٢٥
 33١-33٠أمحد إبراهيم بن مصطضى اهلامشي، املرجع السابق، ص:  -٢6
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ااجناس يف اللغة هو املشاهبة، وال يبعد املعىن البالغي يف علم البديع عن 
املعىن اللغوي، فااجناس يف البديع هو أن يشتمل الكالم على لضظني متضقني يف  
كل احلروف أو أكثرها مع اختالف املعىن. وأما ااجناس ينقسم إىل قسمني: 

 س الناق  )غري اتم(.ااجناس التام وااجنا
ااجناس التام هو ما اتضقت فيه الكلمتان يف عدد حروفهما وترتيبهما 
وحركات حروفهما. وأما ااجناس الناق  هو ما فقد فيه شرط مما سبق، كأن 

 ٢٧خيتلف عدد احلروف بني الكلمتني أو ترتيبهما أو شكلهما.

 ٢٨".ساعةبثوا غري يقسم اجملرمون مالالساعة حنو: كقوله تعاىل: "ويوم تقوم 

 املوازنة .3

 ٢9املوازنة هي تساوي الضاصلتني يف الوزن دون التقضية.

 3٠حنو: كقوله تعاىل: "ومنارق مصضوفة. وزرايب مبثوثة".

 رد العجز على الصدر .4

رد العجز على الصدر هو أن جيعل املتكلم أحد اللضظني املكررين، أو 
لبيت، واآلخر يف أول املتجانسني، أو ما هو ملحق ابملتجانسني يف آخر ا

 3١البيت، أو آخر الشطر األول، أو حشوه، أو أول الشطر الثاين.

                                                             
 ١٧٥-١٧٤، ص: املرجع السابقإيهاب عبد الرشيد سليمان،  -٢٧
 ٥٥سورة الروم:  -٢٨
 33١، ص: ، املرجع السابقأمحد إبراهيم بن مصطضى اهلامشي -٢9
 ١6-١٥سورة الغاشية:  -3٠
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 حنو: كقول الصمة بن عبد هللا القشريي:

 3٢"عرارفما بعد العشية من  جند عرار"متتع من مشيم  

 احملسنات املعنوية . ب
احملسنات املعنوية هي ما يشتمل عليه الكالم من زينات مجالية معنوية قد 

ومن أبرز  33ا أحياان حتسني وتزيني يف اللضظ أييا ولكن تبعا ال أصالة.يكون هب
أنواع احملسنات املعنوية هي الطباق، واملقابلة، والتورية، ومراعاة النظري، واملزوجة، 

 وااجمع، والتضريق، والتقسيم، واملبالغة، وتشابه األطراف، والعكس.
 الطباق .1

يف علم البديع هو ااجمع بني الطباق يف اللغة هو ااجمع بني شيئني، و 
 3٤لضظ يعرب عن معىن ولضظ آخر يعرب عن ضد هذا املعىن.

حنو: قوله تعاىل: "تبارك الذي بيده امللك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق 
ضد )املوت  3٥ليبلوكم أيكم أحسن عمال وهو العزيز الغضور".املوت واحلياة 

 احلياة(

 املقابلة .2
                                                                                                                                                                       

 ٥١٥، ص: املرجع السابقن جنك امليداين، عبد الرمحن حس -3١
 ١٢١ص:  املرجع السابق، حممد أمحد قاسم، -3٢
، )ااجزء الثاين، الطبعة أسسها، وعلومها، وفنوهنا البالغة العربية، جنك امليداين عبد الرمحن حسن -33

 369م(، ص: ١996األوىل، بريوت: دار القلم، 
 ١٧9، ص: املرجع السابقإيهاب عبد الرشيد سليمان،  -3٤
 ٢-١سورة امللك:  -3٥
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مث مقابلته مبثله يف املعىن واللضظ على جهة  املقابلة هي إيراد الكالم
 36املوافقة أو املخالضة.

جزاء مبا كانوا  كثريا ليبكواو قليال يضحكواحنو: كقوله تعاىل: "فال
 كثريا(ضد يبكوا( و)قليال ضد )ييحكوا  3٧يكسبون".

 التورية .3

التورية هي أن يذكر املتكلم لضظا مضردا له معنيني: قريب ظاهر غري مراد، 
 يد خضي هو املراد.وبع

ا وهجرا   رفقا خبل انصح حنو:  أبليته صدًّ

 هنرافرددته يف احلال    وفاك سائل دمعه 

وهو النهر  قريبكلمة هنرا هنا، حتتمل معنيني يف كالم الشاعر، أحداما 
وهو النهر أي  بعيداحلقيقي ويقويه من السياق قول الشاعر سائل دمعه. والثاين 

 3٨عنف وهو مراد الشاعر.الزجر والطرد بقسوة و 

 مراعاة النظري .4

 39مراعاة النظري هي أن جيمع يف الكالم بني أمر وما يناسبه ال ابلتياد.
                                                             

، )الطبعة األوىل، لبنان: املؤسسة احلديثة علوم البالغة البديع والبيان واملعاينحممد أمحد قاسم،  -36
 ٧٢م(، ص: ٢٠٠3للكتاب، 

 ٨٢سورة التوبة:  -3٧
 ١٨6-١٨٥، ص: املرجع السابقإيهاب عبد الرشيد سليمان،  -3٨
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 ٤٠حبسبان". القمرو الشمسحنو: كقوله تعاىل: "

واما متناسبان لتقارهنما يف اخليال، القمر والشمس فجمع يف اآلية بني  
 وكوهنما كوكبني مساويني.

 املزاوجة .5

اللغة هي زاوج بني الشيئني، إذا قرن بينهما. ويف االصطالح  املزاوجة يف
هي ترتيب فعل واحد ذي تعلقني خمتلضني على شرط وجزائه، لكنه إذ يرتب 
على الشرط يكون مقروان أبحداما، وإذ يرتب على ااجزاء يكون مقروان ابآلخر 

 منهما.

 حنو: كقول البحرتى يشكو هجر سعاد له:

 أصاخت إىل الواشي فلج هبا اهلجر" لج يب اهلوى"إذا ما هنى الناهي ف 

املقصود يف الشعر السابق هو لقد زاوج بني هني الناهي له عن حبها  
الواقع يف كالمه شرطا، وبني إصاختها للواشي به، الواقع يف كالمه جزاء، يف أن 
رتب عليهما اجاجا، لكن اللجاج األول هو اجاج هواه هبا، واللجاج اآلخر هو 

 ٤١ا هبجره.اجاجه

 اجلمع .6

                                                                                                                                                                       
 9١، ص:  نضس املرجع-39
 ٥محن: ر سورة ال -٤٠
 ٤36، ص: املرجع السابق، جنك امليداين عبد الرمحن حسن -٤١
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قد  ااجمع هو أن جيمع املتكلم بني متعدد، حتت حكم واحد وذلك
 ٤٢يكون:

 "..٤3يف اثنني، حنو: كقوله تعاىل: "املال والبنون زينة الدنيا 

  أو يف أكثر، حنو: كقوله تعاىل: "..إمنا اخلمر وامليسر واألنصاب واألزالم
٤٤رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه.."

 

 التفريق .7

فيوقع بينهما تباينا  من نوع واحد املتكلم إىل شيئني عمدهو أن ي التضريق
وتضريقا بذكر ما يضيد معىن زائدا فيما هو بصدده من مدح أو ذم أو نسيب أو 

 ٤٥.من األغراض غري ذلك

حنو: كقوله تعاىل: "وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا 
 .٤6ملح أجاج"

 التقسيم .8

كر متعدد مث يياف إىل كل من افراده، ماله على جهة التقسيم هو أن يذ 
 ٤٧التعيني.

                                                             
 3١٠، ص: املرجع السابقأمحد بن إبراهيم بن مصطضى اهلامشي،  -٤٢
 ٤6سورة الكهف:  -٤3
 9٠سورة املائدة:  -٤٤
 3١١، ص: املرجع السابقأمحد بن إبراهيم بن مصطضى اهلامشي،  -٤٥
 ١٢سورة فاطر:  -٤6
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حنو: كقوله تعاىل: "كذبت مثود وعاد ابلقارعة. فأما مثود فأهلكوا ابلطاغية. 
٤٨وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية".

 

 املبالغة .9

املبالغة يف اللغة هي االجتهاد يف الشيء إىل حد االستقصاء والوصول به 
يت مبعىن املغاالة، وهي الزايدة ابلشيء عن حده الذي هو له يف إىل غايته، وأت

احلقيقة. ويف االصطالح هي أن يدعى املتكلم لوصف ما أنه بلغ يف الشدة أو 
 اليعف حدا مستبعدا أو مستحيال، وتنحصر يف ثالثة أنواع:

 املبالغة املمكنة عقال وعادة.تبليغ: ال 

 ة.اإلغراق: املبالغة املمكنة عقال ال عاد 

 .الغلو: املبالغة غري املمكنة ال يف العادة وال يف العقل 

 حنو: كقول احلماسي: 

 وما فوق شكري للشكور مزيد  "رهنت يدي ابلعجز عن شكر بره

 ولكن ماال يستطاع شديد"  ولو كان مما يستطاع استطعته

ابلغ فادعى أنه قدم غاية ما يستطيع من شكر، وإن كان ما قدمه ال  
ل من ممدوحه من بر. وهذه املبالغة التبليغ ألهنا ممكنة يف العقل يساوي ما ان
 ٤9والواقع.

                                                                                                                                                                       
 3١١، ص: املرجع السابقاهلامشي،  أمحد بن إبراهيم بن مصطضى -٤٧
 6-٤سورة احلاقة:  -٤٨
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 تشابه األطراف .11

 تشابه األطؤاف قسمان: معنوي ولضظي

فاملعنوي هو أن خيتم املتكلم كالمه مبا يناسب ابتداءه يف املعىن. حنو:  
 "ألذ من السحر احلالل حديثه وأعذب من ماء الغمامة ريقه"

 : واللضظي نوعان

  أن ينظر الناظم أو الناثر إىل لضظة وقعت يف آخر املصراع األول أو
ااجملة، فيبدأ هبا املصراع الثاين، أو ااجملة التالية. كقوله تعاىل: "..مثل 
نوره كمشكاة فيها مصباح املصباح يف زجاجة الزجاجة كأهنا كوكب 

 ٥٠دري.."

 ت الذي يليه. أن يعيد الناظم: لضظة القافية من كل بيت يف أول البي
 حنو: "رمتين وسرت هللا بيين وبينها عشية آرام الكناس رميم

 ٥١رميم اليت قالت اجريان بيتها ضمنت لكم أال يزال يهيم"

 العكس .11

العكس هو أن يؤيت أبجزاء اتيل الكالم على عكس ما جاء يف أجزاء 
 مقدمه. وحيسن هذا الضن البديعي حني يكون كل من مقدم الكالم واتليه الذي

 هو عكسه مؤديني من املعاين ما يقصد لدى البلغاء.
                                                                                                                                                                       

 ٤٥٢-٤٥٠، ص: رجع السابق، املجنك امليداين عبد الرمحن بن حسن -٤9
 3٥سورة النور:  -٥٠
 3٢١، ص: املرجع السابقأمحد بن إبراهيم بن مصطضى اهلامشي،  -٥١
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 وللعكس صور، منها ما يلي:

 العكس بني طريف مجلة واحدة، حنو: كالم األمري أمري الكالم 

  العكس بني متعلقي فعلني يف مجلتني، حنو: كقوله تعاىل: "خيرج احلي من
 ٥٢امليت وخيرج امليت من احلي"

 و: قول األب ملعلم ولده الذي العكس بني لضظني يف طريف مجلتني، حن
أجنحه يف االمتحان بغري حق، فصار الولد يسقط بعد ذلك يف 
 ٥3االمتحاانت، أجنحته بغري حق فسقط، ولو أسقطته حبق لنجح.

                                                             
 ١9سورة الروم:  -٥٢
 ٤٤٠، ص: املرجع السابق، جنك امليداين عبد الرمحن بن حسن -٥3
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 الباب الرابع 

 احملسنات البديعية يف قصيدة "كبار احلوادث يف وادي النيل"

 مناسبة القصيدة . أ

يكون هو املندوب عن احلكومة اختري شوقي للذهاب اجنيف على أن  
م وكان عمره آنذاك ١٨9٤املصرية حليور املؤمتر الدويل املنعقد هناك يف سبتمرب 

عاما فكتب قصيدته هذه وقدمها هلذا املؤمتر فألقيت هناك، ذكر فيها  ٢6
اتريخ مصر على مر العصور منذ بدء التاريخ حىت عصره، فلما قام جبمع ديوانه 

 ة واختارها لتكون عنوانه.افتتحه هبذه القصيد

ورمبا يكون هلذا دالالت نضسية؛ كأنه يريد اإلشارة إىل متكنه من انصية  
الشعر وقدرته على كتابة قصيدة هبذا الطول وعلى البحر، ومنها أن يريد اإلشارة 
إىل مكانته من األمري ابختياره يف هذه السن املبكرة لتمثيل مصر يف مؤمتر دويل، 

  .ومنها غري ذلك

 قصيدة اليف  يةالبديع احملسناتحتليل  . ب

ستحدث الباحثة يف هذا الباب عن حتليل احملسنات البديعية يف و 
 القصيدة.

 ية يف قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيللفظاحملسنات ال .1
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 السجع - أ

السجع يف علم البديع هو اإلتيان أبواخر ااجمل على طريقة واحدة من 
كلمة األخرية يف ااجملة أو اآلية فاصلة ومجعها انحية اللضظ والصوت، وتسمى ال

 ومثال السجع يف قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل هو:فواصل. 
  اءُ اْلُضْلُك، وماْحت موماهما اممَِّت ا مبمْن تُِقلِ     اْلمم اهم اءُ ومحمدم الرَّجم

٥٤ 

واما تسمى السجع املاء والرجاء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 ن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.املطرف، أل

 نما ءُ ومعملمْوانم    لِبمان   ُُنمل ِ ، ف ملمْم ومب من مي ْ ، ف ملمْم جيمُْزانم عمالم
٥٥ 

واما تسمى السجع وبنينا ووعلوان، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ِاءُ ُسبًَّة أمْن   شماُدْواوم  سماُدْوالَِّذْينم ومرمأمْوا ل ُتسمخَّرم اأْلمْعدم
٥6 

واما تسمى السجع سادوا وشادوا، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  اءُ ب مرم  -فمخمارُ ايم -فمأمانم ِمْنكم   فمخمار  ِإْن يمُكْن غمي ْرم مما أمت مْوُه
٥٧ 

                                                             
 ١٧نضس املرجع، ص:  -٥٤
 ١٨نضس املرجع، ص:  -٥٥
 ١9نضس املرجع، ص:  -٥6
 ١9 :ص نضس املرجع، -٥٧
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واما تسمى السجع فخار وفخار، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ْهُر ف مْوقم  ف معمالم  ٥٨؟اأْلمْرزماءُ نم، وماممَّْت مبُْلِكِه   ِفْرعموْ  عْليماءالدَّ

لسجع واما تسمى اعلياء واألرزاء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.

  ،ُب َئم ا الذِ  اُءْوايفْ ثِيماِب الرُّعماِة ِمْن ق مْبِل   ومكمانُ ْواأمْعلمنمْت أمممرمهم جم
٥9 

واما تسمى السجع وكانوا وجاءوا، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 األخريتني فقط. املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني

 ُم يفْ ث م   اْلمماِلُكْونم، ِإالَّ ب مقماايم  وممميمى الصَِّعْيِد التِ جماءُ  رمىهلم
6٠ 

واما تسمى السجع ومضى وثرى، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  م   اْلبُ نماةِ ف معملمى دمْولمِة  6١اءُ اْلعضم  اْلبُ نماةُ ب مىنم  ومعملمى مما  سمالم

واما تسمى السجع البناة والبناة، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ا وم   ْوءِ  سَّ             اللِرماِعىم  خمرْي  ومِإذما ِمْصُر شماُة ُتسماءُ ، تُ ْؤِذي يفْ نمْسِلهم
6٢
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واما تسمى السجع السوء وتساء، البيت هو من كلمة السجع يف هذا 
 املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.

  َِّإمماءُ  ، ف مْهيم الر ِجمالومنُ ُضْوسم   ، ف مْهيم عمِبْيد  الر ِجمالقمْد أمذمل
63 

واما تسمى الرجال والرجال، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 ي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.السجع املتواز 

  ءُ يفْ أمْرِضِهْم  ومفمرِْيق     مبِْصر   ممُمت َُّعْونم  ضمرِْيق  ف م ُغرمابم
6٤ 

واما تسمى السجع ففريق ووفريق، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ا دمعما ُهْم ِمنم اْلُقبُ ْوِر   بمِني ْهما فماءُ اْلوم مما ن مرماهم اءُ ومأماتم  6٥النِ دم

واما تسمى السجع الوفاء والنداء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.

 ا،  لِيمزحِْيُْوا ا اْلِعدم ا  فمأمزماُحْواعمن ْهم ْضِنهم اءُ  ومأمزحِْيمْت عمْن جم  66اأْلمْقذم

واما تسمى ليزحيوا وفأزاحوا، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 السجع املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احللرف األخري.

  ِئًِبا ب ْهُر اتم اءُ عمِظْيم  ِمْن   عمِظْيم  ومأمتمى الدَّ ُؤُه ُعظممم ، آابم
6٧ 
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واما تسمى السجع ، عظيم وعظيمالسجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ِديْ ثًا اْلُمُلْوكِ ممْن كمرمْمِسْيس يف اءُ  اْلُمُلْوكوملِرمْمِسْيس  حم  6٨ِفدم

واما تسمى السجع امللوك وامللوك، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
  فقط.املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني

 69؟اُس وماْلُمُلْوُك سموماءُ النَّ  ومهملِ   النَّاُس وماْلُمُلْوُك سموماءً  ومي مرمى 

الناس وامللوك سواء، والناس السجع يف هذا البيت هو من مجلة 
واما تسمى السجع املرصع، ألن فيه ألضاظ إحدى الضقرتني كلها وامللوك سواء، 

 وزان وتقضية. أو أكثرها مثل ما يقابلها من الضقرة األخرى

 أْلمْحيماءُ ِمْن حتمِْتِه ا وماءُ وملِ  ومُجيُ ْوُش ي من ْهمْينم اِبأْلمْرِض ُمْلًكا
٧٠ 

واما تسمى السجع لواء واألحياء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.

  لم عمْمرُُه وم       ، ي مومدُّ اخلْملْ بِنماء  ومبِنماُء ِإىلم اْلب مقماءُ   ُد لمْو انم
٧١ 

واما تسمى السجع البناء والبقاء،  السجع يف هذا البيت هو من كلمة
 املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.
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   دحُتِْي ومُعُلْوم دِ فمْخُر ُهْور    ومبِن ْتما ،اْلِبالم ، ومالشُّعمرماءُ اْلِبالم
٧٢ 

واما تسمى السجع البالد والبالد، جع يف هذا البيت هو من كلمة الس
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

   ن مْيتم ِلِمْصر دموماءُ ، مما ِإْن إِلمْيِه دماء  أميُّ   فمِبِمْصر  ممَّا جم
٧3 

واما تسمى السجع داء ودواء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 ن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.املطرف، أل

   اِلد ، ومبُ ْؤس  ُمِقْيم دُّ  شمقماءُ وم   نمكد  خم  ٧٤شمقماءُ ِمْنُه  جيِم

واما تسمى السجع ، شقاء وشقاءالسجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

 ا أمرمادم اْلومفماءُ   ِكى  ي مْب    انم ممْن كم رممْحمًة، وممما   ف مبمكمى ، وملمِكنَّمم
٧٥ 

واما تسمى السجع فبكى ويبكى، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ا ءُ  اخلْمرماِئب   هما، ومحمقُّ   ت مْبِلْي    اخلْمرماِئبأُمة  اممُّهم ْعالم  ٧6اإْلِ

واما تسمى اخلرائب واخلرائب، جع يف هذا البيت هو من كلمة الس
 السجع املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.
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  ِْندمر ِلِمْصر ب ْ تمِشْدُه اْلُمُلْوُك وم   نماءُ شمادم ِإْسكم اأْلُممرماءُ ملم
٧٧ 

واما تسمى السجع بناء واألمراء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 رف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.املط

  ُعْميماءُ  اهْلمومىعمِن اْلُمْلِك وم     عمى اأْلمفْ   أمخمذم اْلُمْلُك، ومْهيم يفْ ق مْبيمِة
٧٨ 

واما تسمى السجع األفعى واهلوى، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 ا يف احلرف األخري.املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقت

  ا احلْميماةم، فمأمْعجمْب ا اْلومرمى أمرماحمْت مِ  ءم   لرمْقطماسملمبمتهم رمقمطماءُ ن ْهم
٧9 

واما تسمى السجع لرقطاء ورقطاء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ٨٠اْلضداءُ ْضُسهما، ومقل ن م  صمُغرمتْ   فداءً ق متملت ن مْضسمهما، ومظنت 

واما تسمى السجع فداء والفداء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

 اءُ تمْشقمىِهيم    وبرومما، يَّدمتْ أتمم  فربومما ا اأْلمْعدم ، ومهمكمذم
٨١ 
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اما تسمى السجع و فربوما وبروما، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ِءِ فمأمْصب مرمى ِمْصُر ل ِء   ، ومأمينَّ ْلِبالم ءُ لمك؟ ومالصَّب ُْر لِْلِبالم  ٨٢ِبالم

واما تسمى السجع للبالء وبالء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 فقط.املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني 

  كم ِإمماءُ  اْلُمؤمن َّثماتُ ُخيَّع ، وم    عمِبْيد   اْلُمذمكَّرماتُ لُِعالم
٨3 

واما تسمى املذكرات واملؤنثات، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 السجع املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ؛ دُ ِإْن تمِل اْلب مرَّ ؛ فم أمْو تمِل اْلبمحْ   ُنيمار   فماْلِبالم حُ رم اءُ  الر ايم ُرخم
٨٤ 

واما تسمى فالبالد وفالرايح، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 السجع املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

   ارُ  ضمى، ومأمْنِت  أمْنِت مما أمْظهمرم اْلُوُجْوُد وممما أمْخ ْظهم ْخضماءُ وما اإْلِ  ٨٥إْلِ

واما تسمى اإلظهار واإلخفاء، كلمة   السجع يف هذا البيت هو من
 السجع املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ا اأْلممْسماءُ وماختَّمْذانم ، ف ملممَّ اءم ُمْوسمى انْ ت مهمت لمك   شمىتَّ  ٨6اأْلممْسماءُ جم
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واما تسمى األمساء واألمساء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط. السجع املتوازي، ألن

  ْااجْمزماءُ  ااجْمزماءأمْن سميمْأيتم ِضدَّ   ي مْومم رمّبَّ  ِحسماِبهِ ملمْ يمُكْن يف
٨٧ 

واما تسمى السجع اجلزاء واجلزاء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ِاءُ ِنْسبمة  وم ِمْصر ِإْن كمانم  ، ومُمْوسمىانِْتمماءِ ْندم ِمْصر ُمْوسمى ع انِْتمم
٨٨ 

واما تسمى السجع انتماء وانتماء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

 د ُر وماأْلمب ْ  ْشقمىُس، ومتم   هِبما النَّا يمْشقمى ِخلَّة لِْلِبالم ايم  ٨9نماءُ الدِ 

واما تسمى السجع يشقى وتشقى، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

   ِبي ْر ِبي ْر  أمالَّ ُيصمانم   فمكم اءُ ومعمِظْيم     كم أمْن يُ ن ْبمذم اْلُعظممم
9٠ 

واما تسمى السجع فكبري وكبري، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 توازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.امل

  9١ال دماءُ ، غزوة، ال ِحسمامال   انِْتقمام، ال صولة، ال ومِعْيدال 
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واما تسمى السجع انتقام وحسام، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.

  بت عمِن   ، ف ملممَّارَّابم الت ُّ مملمك  جماومرم اءُ  الت ُّرَّابمل  انم السَّمم
9٢ 

واما تسمى الرتاب والرتاب، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 السجع املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

   له ُشيُ ْوخ لمُه، ُضعمضماءُ  ُخيَّع  ، ُخشَّع    ومأمطماعمِتِه يف اإْلِ
93 

واما تسمى السجع ، خشع وخضعالبيت هو من كلمة السجع يف هذا 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ءُ اْلُعُقْولُ رممْسُْوا، وم   ِإىلم مما اْلُمُلْوكالنَّاُس وم أمْذعمنم ، وماْلُعقمالم
9٤ 

واما تسمى السجع امللوك والعقول، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.املتوازي، ألن 

  بمة لِِعْيسمى، ومممْنِضْي            ومِإذما اءُ ، وم الث َّرماءِ    ُس، ومن مْيُل   ث مي ْ اْلُبطمحم
9٥ 

واما تسمى الثراء والبطحاء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 .السجع املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري

  اأْلمنِْبيماءُ ومُمُلْوُك احلْمِقي ْقمة   لرّب   اْلضميماءُ اأْلمْرُض وم ِإمنَّما
96 
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واما تسمى الفضاء واألنبياء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 السجع املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.

     ا الل يمشماءُ ي مْهِدي ِبِه ممْن  ِضيماءً    هُ   تِْلكم آي اْلُضْرقمان، أمْرسملمهم
9٧ 

واما تسمى السجع ضياء ويشاء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 ف األخري.ر املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احل

  ا ن مُهْم  ءُ   أمشمدَّا، كمرمام  ،  ُغر  وممحمماهم  9٨ُرمحمماءُ عملمى اخْلصِم، ب مي ْ

واما تسمى السجع أشداء ورمحاء، ن كلمة السجع يف هذا البيت هو م
 املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.

  ا وميم  ْشتمِهيِفْيِه مما تم اأْلمذِْكيماءُ  ْشتمِهياْلعمزمائِم ِإْن ه                                    م ذووهم
99 

اما تسمى و تشتهى ويشتهى، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 السجع املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ١٠٠شمقماءُ  الشَّقماءم ومِلممْن آث مرم   نمِعْيم  فمِلممْن حماوملم النَِّعْيمم 

واما تسمى السجع الشقاء وشقاء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

                                                                                                                                                                       
 ٢٨نضس املرجع، ص:  -96
 3٠نضس املرجع، ص:  -9٧
 3٠نضس املرجع، ص:  -9٨
 3٠ نضس املرجع، ص: -99
 3٠نضس املرجع، ص:  -١٠٠



 

3٨ 
 

 ًبا أمْن تُ ْنِجب  ءِ  وماْلممابرى العجُم من بىن الظلِ  أ اءُ عمِجي ْ اْلب مْيدم
١٠١ 

واما تسمى السجع املاء والبيداء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.

  ْيجماومتُِثي ُْر اخْلِيماُم آسمادم اءُ ا ت مرماهما آسمادمهم  ءم   هم اهْلمْيجم
١٠٢ 

واما تسمى هيجاء واهليجاء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 السجع املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ْيُن اءِ ومانْ ت مهمى الدِ  ْين ِإْذ ُهْم   إِلمْيهِ  اِبلرَّجم ُضعمضماءُ ومب منمو الدِ 
١٠3 

واما تسمى ء، ابلرجاء وضعفاالسجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 السجع املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.

  ر  ، وملِليَّي ْضم                                              اِن دمار  وممبِْصِر لِْلِعْلِم عمِظْيممة  مُحمرماءُ  انم
١٠٤ 

واما تسمى السجع دار وانر، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

 اء ث موماءُ ومأِلمْسرماهم قرى وم   آل أمي ُّْوب قتل   ومأِلمْعدم
١٠٥ 

واما تسمى السجع ألعداء وثواء، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املطرف، ألن اختلضت فاصلتاه يف الوزن، واتضقتا يف احلرف األخري.

                                                             
 3١نضس املرجع، ص:  -١٠١
 3١املرجع، ص:  نضس -١٠٢
 3١نضس املرجع، ص:  -١٠3
 3١نضس املرجع، ص:  -١٠٤
 3٢نضس املرجع، ص:  -١٠٥



 

39 
 

 مما اُءْوا حلْمق ِ ِس، ومِدْيِن الَِّذْينم ابِ   ، ومالنَّالِْلحمق ِ رم يمْيِمُرْونم الدِ  جم
١٠6 

واما تسمى السجع للحق وابحلق، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  ْ نُ ْواف مي مرمى النَّاُس   يُطماُعْواوماذُْكُر الت َّْرك، ِإن َُّهْم ملم سماُءْواأمْم أم  أمْحسم
١٠٧ 

واما تسمى يطاعوا وأساءوا، السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 السجع املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

  اءم ا   طمْيًشا، وممْن ق مْب    رماحم طمْيًشا، وم  جم سمهم   ُل أمطماشمْت أانم
اْلعْليماءُ 

١٠٨ 

واما تسمى السجع ح، جاء ورا السجع يف هذا البيت هو من كلمة 
 املتوازي، ألن االتضاق فيه يف الكلمتني األخريتني فقط.

 اجلناس - ب

ااجناس هو أن يشتمل الكالم على لضظني متضقني يف كل احلروف أو 
أكثرها مع اختالف املعىن. وأما ااجناس ينقسم إىل قسمني: ااجناس التام 

ر احلوادث يف وادي ومثال ااجناس يف قصيدة كباوااجناس الناق  )غري اتم(. 
 النيل هو:
  اءُ ُسبًَّة أمْن   شماُدْواوم  سماُدْواومرمأمْوا لِلَِّذْينم ُتسمخَّرم اأْلمْعدم

١٠9 

                                                             
 3٢نضس املرجع، ص:  -١٠6
 3٢نضس املرجع، ص:  -١٠٧
 33نضس املرجع، ص:  -١٠٨



 

٤٠ 
 

واما كلمتان سادوا وشادوا، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
فقد خمتلضتان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس الناق ، ألن 

خيتلف عدد احلروف بني الكلمتني أو ترتيبهما أو  فيه شرط مما سبق، كأن
 شكلهما.

  م   اْلبُ نماةِ ف معملمى دمْولمِة  ١١٠اءُ اْلعضم  اْلبُ نماةُ ومعملمى مما ب مىنم   سمالم

واما كلمتان متشاهبتان البناة والبناة، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
اتضق فيه اللضظان  يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن

 يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف املعىن.

  ءُ يفْ أمْرِضِهْم  فمرِْيق  وم    مبِْصر   ممُمت َُّعْونم  ضمرِْيق  ف م ُغرمابم
١١١ 

واما كلمتان متشاهبتان فريق وفريق، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه اللضظان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن

 يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف املعىن.

   ْهِر   جما ِمثْ لممماومالَّليماىِل جمومائِر أمْهوماءُ  ِمثْ لمُهمْ ُرْوا، وملِلدَّ
١١٢ 

خمتلضتان  واما كلمتانمثلما ومثلهم، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
فقد فيه شرط يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس الناق ، ألن 

 مما سبق، كأن خيتلف عدد احلروف بني الكلمتني أو ترتيبهما أو شكلهما.

                                                                                                                                                                       
 ١9نضس املرجع، ص:  -١٠9
 ١9نضس املرجع، ص:  -١١٠
١9نضس املرجع، ص:  -١١١
 ٢٠نضس املرجع، ص:  -١١٢



 

٤١ 
 

  ِئًِبا ب ْهُر اتم اءُ عمِظْيم  ِمْن   ِظْيم  عم ومأمتمى الدَّ ُؤُه ُعظممم ، آابم
١١3 

واما كلمتان وعظيم، عظيم ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
متشاهبتان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه 
اللضظان يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف 

 املعىن.

  ِلم عمْمرُُه وم   ، ي مومدُّ اخلْمْل    بِنماء  ِإىلم  نماءُ ومب ءُ اْلب مقما  ُد لمْو انم
١١٤ 

واما كلمتان متشاهبتان بناء وبناء، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه اللضظان 
 يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف املعىن.

   ن مْيتم ِلِمْصر دموماءُ ، مما ِإْن إِلمْيِه دماء   أميُّ   فمِبِمْصر  ممَّا جم
١١٥ 

واما كلمتان خمتلضتان يف داء ودواء، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
فقد فيه شرط مما اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس الناق ، ألن 

 سبق، كأن خيتلف عدد احلروف بني الكلمتني أو ترتيبهما أو شكلهما.

  ْاِلد ، ومبُ ؤ دُّ  شمقماءُ وم   س  ُمِقْيم  نمكد  خم  ١١6شمقماءُ ِمْنُه  جيِم

واما كلمتان شقاء وشقاء، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
متشاهبتان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه 

                                                             
 ٢٠نضس املرجع، ص:  -١١3
 ٢١رجع، ص: نضس امل -١١٤
  ٢٢نضس املرجع، ص:  -١١٥
 ٢٢نضس املرجع، ص:  -١١6



 

٤٢ 
 

اللضظان يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف 
 .املعىن
  اي ْضُ سم ى وم ت م ارْ وم ا ال ل                                           ُه سم هم مما ِإْن لمُه ِإْروماءُ  ْيف، ف معماِجُلهم

١١٧ 

واما كلمتان خمتلضتان سيفها وسيف، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
فقد فيه شرط يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس الناق ، ألن 

 سبق، كأن خيتلف عدد احلروف بني الكلمتني أو ترتيبهما أو شكلهما.مما 

  صمْولمُة ومث مرماءُ  اْلبمْحرُ  ْلك، وم   يُظهرنم عز اْلم ُ  اْلبمْحرِ ومااجْمومارِي يف
١١٨ 

واما كلمتان البحر والبحر، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
ناس التام، ألن اتضق فيه متشاهبتان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااج

اللضظان يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف 
 املعىن.

  ا احلْميماةم، فمأمْعجمْب ا اْلومرمى أمرماحمْت مِ  ءم   لرمْقطماسملمبمتهم رمقمطماءُ ن ْهم
١١9 

واما كلمتان رقطاء ورقطاء، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه  متشاهبتان

اللضظان يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف 
 املعىن.

  ِءِ فمأمْصب مرمى ِمْصُر ل ءِ لمك؟ ومالصَّب ُْر   ، ومأمينَّ ْلِبالم ءُ  لِْلِبالم  ١٢٠ِبالم

                                                             
 ٢3نضس املرجع، ص:  -١١٧
 ٢٤نضس املرجع، ص:  -١١٨
 ٢٥نضس املرجع، ص:  -١١9



 

٤3 
 

واما كلمتان للبالء وللبالء، ة ااجناس يف هذا البيت هو من كلم
متشاهبتان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه 
اللضظان يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف 

 املعىن.

  ا اأْلممْسماءُ وماختَّمْذانم ، ف ملممَّ اءم ُمْوسمى انْ ت مهمت لم   شمىتَّ  ١٢١اأْلممْسماءُ ك جم

واما كلمتان ، األمساء واألمساءااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
متشاهبتان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه 
اللضظان يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف 

 املعىن.

  ْااجْمزماءُ  ااجْمزماءأمْن سميمْأيتم ِضدَّ   ي مْومم رمّبَّ  هِ ِحسمابِ ملمْ يمُكْن يف
١٢٢ 

واما كلمتان اجلزاء واجلزاء، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
متشاهبتان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه 

بها مع اختالف اللضظان يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتي
 املعىن.

 د ُر وماأْلمبْ نماءُ  ْشقمىُس، ومتم   هِبما النَّا يمْشقمى ِخلَّة لِْلِبالم ايم الدِ 
١٢3 

                                                                                                                                                                       
 ٢٥نضس املرجع، ص:  -١٢٠
 ٢٧نضس املرجع، ص:  -١٢١
 ٢٧نضس املرجع، ص:  -١٢٢
 ٢٧نضس املرجع، ص:  -١٢3



 

٤٤ 
 

واما كلمتان خمتلضتان يشقى وتشقى، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
فقد فيه شرط يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس الناق ، ألن 

 عدد احلروف بني الكلمتني أو ترتيبهما أو شكلهما.مما سبق، كأن خيتلف 

  ِبي ْر  فم ِبي ْر  أمالَّ ُيصمانم   كم اءُ ومعمِظْيم     كم أمْن يُ ن ْبمذم اْلُعظممم
١٢٤ 

واما كلمتان متشاهبتان كبري وكبري، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
لضظان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه ال
 يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف املعىن.

  االت ُّرَّابم مملمك  جماومرم بت عمِن   ، ف ملممَّ اءُ  الت ُّرَّابمل  انم السَّمم
١٢٥ 

واما كلمتان الرتاب والرتاب، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه  متشاهبتان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو

اللضظان يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف 
 املعىن.

   له ُشيُ ْوخ لمُه، ُضعمضماءُ  ُخيَّع  ، ُخشَّع    ومأمطماعمِتِه يف اإْلِ
١٢6 

واما كلمتان خمتلضتان وخضع،  خشعااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
فقد فيه شرط تلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس الناق ، ألن يف اللضظ وخم

 مما سبق، كأن خيتلف عدد احلروف بني الكلمتني أو ترتيبهما أو شكلهما.

                                                             
 ٢٨نضس املرجع، ص:  -١٢٤
 ٢٨نضس املرجع، ص:  -١٢٥
 ٢٨، ص: نضس املرجع -١٢6



 

٤٥ 
 

  ا   النَِّبيِ نْيم ومالرُُّس  سمنمةم نمسمخمْت اليِ يماءُ  اليِ يماءي مْنسخ   ِل، كممم
١٢٧ 

واما كلمتان الضياء والضياء، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
متشاهبتان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه 
اللضظان يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف 

 املعىن.

  ا وميم  ْشتمِهيِفْيِه مما تم اأْلمذِْكيماءُ  ْشتمِهياْلعمزمائِم ِإْن ه                                    م ذووهم
١٢٨ 

واما كلمتان تشتهي ويشتهي، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
فقد خمتلضتان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس الناق ، ألن 

فيه شرط مما سبق، كأن خيتلف عدد احلروف بني الكلمتني أو ترتيبهما أو 
 شكلهما.

  ١٢9شمقماءُ  الشَّقماءم ومِلممْن آث مرم   ِعْيم  نم فمِلممْن حماوملم النَِّعْيمم 

واما كلمتان الشقاء وشقاء، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
متشاهبتان يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه 
اللضظان يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف 

 املعىن.

 ١3٠ملن يقتنيه أفريقاء   ل  الني      و ، لنيلجاد للمسلمني اب 

                                                             
 3٠نضس املرجع، ص:  -١٢٧
 3٠ نضس املرجع، ص: -١٢٨
 3٠نضس املرجع، ص:  -١٢9
 3١نضس املرجع، ص:  -١3٠



 

٤6 
 

واما كلمتان متشاهبتان النيل والنيل، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
يف اللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه اللضظان 

 اختالف املعىن. يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع

  ر  ، وملِليَّي ْضم                                              اِن دمار  وممبِْصِر لِْلِعْلِم عمِظْيممة  مُحمرماءُ  انم
١3١ 

واما كلمتان خمتلضتان يف دار وانر، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
قد فيه شرط مما فاللضظ وخمتلضتان يف املعىن، وهو تسمى ااجناس الناق ، ألن 

 سبق، كأن خيتلف عدد احلروف بني الكلمتني أو ترتيبهما أو شكلهما.

  ممارم اُءْوا حلْمق ِ ابِ ِس، ومِدْيِن الَِّذْينم   ، ومالنَّاحمق ِ لِلْ يمْيِمُرْونم الدِ  جم
١3٢ 

واما كلمتان متشاهبتان احلق واحلق، ااجناس يف هذا البيت هو من كلمة 
عىن، وهو تسمى ااجناس التام، ألن اتضق فيه اللضظان يف اللضظ وخمتلضتان يف امل

 يف أربعة أشياء، نوع احلروف، عددها، وهيئآهتا، وترتيبها مع اختالف املعىن.

 املوازنة ج.

ومثال املوازنة يف . املوازنة هي تساوي الضاصلتني يف الوزن دون التقضية
 قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل هو:

  اءُ   ات  دم اعِ صم رْيِهما يفْ سم  ت  الم زِ انم اهْلموماِدْي ي مُهزُُّهنَّ احْلُدم كم
١33 

                                                             
 3١نضس املرجع، ص:  -١3١
 3٢نضس املرجع، ص:  -١3٢
 ١٧، ص: نضس املرجع -١33



 

٤٧ 
 

ألن تساوي انزالت وصاعدات، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 الوزن دون التقضية.

  ِإْن شِ رم ، ِشْئتم فماْلممِيْيُق فميماءُ ومِإذما  ْئتم فماْلضميماُء ممِيْيق  بِ 
١3٤ 

الفضاء مضيق وشئت شئت فاملوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 ألن تساوي الوزن دون التقضية.فاملضيق فضاء، 

  ُِح وماأْلمنْ وماءُ  الرَّْح  ومابْ عمثِ اْلبمْحر ُعْصممة،  فماْجعمل ا الر ايم    ممة ِفي ْهم
١3٥ 

ألن تساوي الوزن فاجعل وابعث، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  ْاكم ِقيما ومِإذما مما عملمت اكم ُدعماءُ  ومِإذما مما رمغمتْ   م  فمذم  ١36فمذم

ألن وإذا ما علت وإذا ما رغت، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 تساوي الوزن دون التقضية.

  ا ِكتماب   الطَِّوْيلُ  اْلعمرِْيضُ وم يَّة  ومث منماءُ لمكم ِفْيِه    ِمن ْهم حتِم
١3٧ 

تساوي الوزن  ألنالعريض والطويل، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

 نما ءُ ومعملمْوانم    لِبمان  ُُنملِ  ، ف ملمْم ومب من مي ْ ، ف ملمْم جيمُْزانم عمالم
١3٨ 

                                                             
 ١٧، ص: نضس املرجع -١3٤
 ١٧نضس املرجع، ص:  -١3٥
 ١٧نضس املرجع، ص:  -١36
 ١٨نضس املرجع، ص:  -١3٧
 ١٨ نضس املرجع، ص: -١3٨



 

٤٨ 
 

ألن تساوي الوزن وبنينا ووعلوان، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  ا الَّليمايل ْصبماحُ وميُ ومارمى   ومقُ بُ ْور  حُتمطُّ ِفي ْهم ْمسم وم  اإْلِ  ١39اءُ اإْلِ

ألن تساوي اإلصباح واإلمساء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 الوزن دون التقضية.

  اءُ ، وم الن َّْهيُ ، وم الرَّْأيُ ، وم   ممةُ  وماحلِْْك  ، اْلعمْدلُ ، وم اْلقميماءُ أمْينم كمانم  ١٤٠الذَّكم

العدل ومن كلمة القضاء والذكاء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 ألن تساوي الوزن دون التقضية.لنهي، والرأي وا

  اءُ ُسبًَّة أمْن   شماُدْواوم  سماُدْواومرمأمْوا لِلَِّذْينم ُتسمخَّرم اأْلمْعدم
١٤١ 

ألن تساوي الوزن سادوا وشادوا، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  ا َئمبُ أمْعلمنمْت أمممرمهم اُءْواِمْن ق مْبِل  اةِ الرُّعم يفْ ثِيماِب   ومكمانُ ْوا، الذِ  جم
١٤٢ 

كانوا ومن كلمة الذائب والرعاة، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 ألن تساوي الوزن دون التقضية.وجاءوا، 

  مِ لمِبثمْت ِمْصُر يف وماأْلمْضوماءُ  الصَّبماحُ ِقْيلم: مماتم  ، ِإىلم أمنْ الظَّالم
١٤3 

                                                             
 ١٨نضس املرجع، ص:  -١39
 ١٨نضس املرجع، ص:  -١٤٠
 ١9نضس املرجع، ص:  -١٤١
 ١9نضس املرجع، ص:  -١٤٢
 ٢٠نضس املرجع، ص:  -١٤3



 

٤9 
 

ألن تساوي الوزن اح، الظالم والصباملوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

 ١٤٤؟اُس وماْلُمُلْوُك سموماءُ النَّ  ومهملِ   النَّاُس وماْلُمُلْوُك سموماءً  ومي مرمى 

الناس وامللوك سواء والناس وامللوك املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 ألن تساوي الوزن دون التقضية.سواء، 

  الصَّبماِح ممسماءُ  أمبْ لمجُ ذما ومإِ   اهْلمِدْيِل ُغرماب   أمبْ يمضُ ا ذم إِ فم
١٤٥ 

ألن تساوي الوزن دون أبيض وأبلج، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 التقضية.
  ِلم عمْمرُُه وم   ، ي مومدُّ اخلْمْل    بِنماء  ِإىلم  نماءُ ومب اْلب مقماءُ   ُد لمْو انم

١٤6 

ن ألن تساوي الوزن دو بناء وبناء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 التقضية.

   ْبُ رمْت ذماُتكم اْلِعِليَُّة أمْن حُت ا   كم  ١٤٧ْاألممْسماءُ وم  اأْلمْلقمابُ   صى ث منماهم

ألن تساوي الوزن األلقاب واألمساء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  ِوم  دمارمت ، ائِرماُت ِفْيكم لمتْ الدَّ ِذِه اأْلُمَُّة اْليمُد اْلُعسمرماءُ   انم هم
١٤٨ 

                                                             
 ٢٠نضس املرجع، ص:  -١٤٤
 ٢١نضس املرجع، ص:  -١٤٥
 ٢١نضس املرجع، ص:  -١٤6
 ٢١نضس املرجع، ص:  -١٤٧
 ٢٢نضس املرجع، ص:  -١٤٨



 

٥٠ 
 

ألن تساوي الوزن دارت وانلت، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

   اِلد ، ومبُ ْؤس  ُمِقْيم دُّ  شمقماءُ وم   نمكد  خم  ١٤9شمقماءُ ِمْنُه  جيِم

ألن تساوي الوزن دون شقاء وشقاء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 التقضية.

  جُيماءُ ممْوِقِف الذِ ل عمن ْومًة، وم   هِبِْم يفْ  يُ رماحُ يُ ْبِصُر اآْللم ِإْذ
١٥٠ 

ألن تساوي الوزن دون يراح وجياء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 التقضية.

  ِد، ومسماُءْوا دمْولمُة اْلضْرس ؟!سماءمتْ دمْولمُة اْلضْرسالم تمْسليِنْ: مما يف اْلِبالم
١٥١ 

ألن لفرس، دولة الفرس ودولة ااملوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 تساوي الوزن دون التقضية.

  ا ءُ  اخلْمرماِئب   هما، ومحمقُّ   ت مْبِلْي    اخلْمرماِئبأُمة  اممُّهم ْعالم  ١٥٢اإْلِ

ألن تساوي اخلرائب واخلرائب، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 الوزن دون التقضية.

 ا ا  فداءً ، ومظنت ق متملت ن مْضسمهم ١٥3ضداءُ الْ ، ومقل صمُغرمْت ن مْضُسهم
 

                                                             
 ٢٢نضس املرجع، ص:  -١٤9
 ٢٢نضس املرجع، ص:  -١٥٠
 ٢3نضس املرجع، ص:  -١٥١
 ٢3نضس املرجع، ص:  -١٥٢
 ٢٥نضس املرجع، ص:  -١٥3



 

٥١ 
 

ألن قتلت نفسها وصغرت نفسها، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 تساوي الوزن دون التقضية.

  ُْوا رم نُعماك ُحْسُنُه وم   ، فمِمْن آالن َّبماتم ومِإذما أمهلَّ النَّمماءُ اثم
١٥٤ 

ألن تساوي الوزن النبات والنماء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  َّلمُة  ْلُمرمادُ فما  ُسُجْوًدا ااْجِبمالم ُمْوا وِإذما ميم اءُ ااجْمالم الشَّمم
١٥٥

 

ألن تساوي اجلبال واملراد والشماء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 الوزن دون التقضية.

  اأْلمنْ وماءُ ، وماْلعماِصضماُت، وم   مماك  اأْلمْس  ومِإذما تُ ْعبمد اْلِبحمار ممعم
١٥6

 

ألن تساوي الوزن األمساك واألنواء، لبيت هي من كلمة املوازنة يف هذا ا
 دون التقضية.

  كم ِإمماءُ  اْلُمؤمن َّثماتُ ُخيَّع ، وم    عمِبْيد   اْلُمذمكَّرماتُ لُِعالم
١٥٧ 

ألن تساوي املذكرات واملؤنثات، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 الوزن دون التقضية.

  ؛ ُد ُنيماِإْن تمِل اْلب مرَّ ؛   ر  فماْلِبالم اءُ أمْو تمِل اْلبمْحرم ُح ُرخم فمالر ايم
١٥٨

 

                                                             
 ٢6نضس املرجع، ص:  -١٥٤
 ٢6نضس املرجع، ص:  -١٥٥
 ٢6نضس املرجع، ص:  -١٥6
 ٢6نضس املرجع، ص:  -١٥٧
 ٢6نضس املرجع، ص:  -١٥٨



 

٥٢ 
 

ألن فالبالد نضار وفالرايح رخاء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 تساوي الوزن دون التقضية.

  اءُ أمْو تمِل اأْلُْفقم  ؛ ف مْهيم يفْ ُكلِ  عيوأمْو تمِل الن َّْضسم ؛ ف مْهيم ِفْيِه ذُكم
١٥9 

ألن أو تل النفس وأو تل األفق،  املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة
 تساوي الوزن دون التقضية.

   ارُ  ضمى، ومأمْنِت  أمْنِت مما أمْظهمرم اْلُوُجْوُد وممما أمْخ ْظهم ْخضماءُ وم  اإْلِ  ١6٠اإْلِ

ألن تساوي اإلظهار واإلخفاء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 الوزن دون التقضية.

  ومِعْندم   ُه وماظن  ِفْرعمْوُن أمنَّ ُمْوسمى لم ، اْلومفماءُ يُ ْرجى  اْلِكرمامف 
١6١ 

ألن تساوي الوزن الكرام والوفاء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

 د ُر وماأْلمبْ نماءُ  ْشقمىُس، ومتم   هِبما النَّا يمْشقمىِِ  ِخلَّة لِْلِبالم ايم الدِ 
١6٢ 

ألن تساوي الوزن  يشتهي وتشتهي،املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  ١63ال دماءُ ، ال غزوة، ِحسمامال   انِْتقمام، ال ال صولة، ومِعْيدال 

                                                             
 ٢6نضس املرجع، ص:  -١٥9
 ٢6نضس املرجع، ص:  -١6٠
 ٢٧نضس املرجع، ص:  -١6١
 ٢٧نضس املرجع، ص:  -١6٢
 ٢٨ضس املرجع، ص: ن -١63



 

٥3 
 

ألن تساوي ال صولة وال غزوة، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 الوزن دون التقضية.

  االت ُّرَّابم مملمك  جماومرم بت عمِن   ، ف ملممَّ اءُ  الت ُّرَّابمل  انم السَّمم
١6٤ 

ألن تساوي الوزن الرتاب والرتاب، زنة يف هذا البيت هي من كلمة املوا
 دون التقضية.

   له ُشيُ ْوخ لمُه، ُضعمضماءُ  ُخيَّع  ، ُخشَّع    ومأمطماعمِتِه يف اإْلِ
١6٥ 

ألن تساوي الوزن خشع وخضع، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  ءُ اْلُعُقْولُ رممْسُْوا، وم   ِإىلم مما اْلُمُلْوكالنَّاُس وم أمْذعمنم ، وماْلُعقمالم
١66 

ألن تساوي الوزن امللوك والعقول، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  لم ُرْومما مما  لم انم ْتُه ثيبُة العصماءُ   ِمْن ق مْبل آثِْي   انم   نما، ومِسْيمم
١6٧ 

وزن دون ألن تساوي الانل وانل، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 التقضية.

  اِلِك ، مما لِنُ ْعممى ب مقماءُ ِمْن ب مْعدوم    ل  ِمْن ق مْب    ُسنَُّة هللِا يف اْلمممم
١6٨

 

                                                             
 ٢٨نضس املرجع، ص:  -١6٤
 ٢٨نضس املرجع، ص:  -١6٥
 ٢٨نضس املرجع، ص:  -١66
 ٢9نضس املرجع، ص:  -١6٧
 ٢9نضس املرجع، ص:  -١6٨



 

٥٤ 
 

ألن تساوي الوزن من قبل ومن بعد، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  اءُ ، ومعممَّ اْلربِيَّةم اإْلِ بُ   اْلغمرْ ب مْعدم ق مْيصمرم وم  الشَّْرقُ أمْظلممم ْدجم
١69 

ألن تساوي الوزن الشرق والغرب، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  اكم الن ُُّضْوُس ومْهيم اءُ ب مْعُض أمْعيمائِهما لِب مْعِض فم   ممرماض  ومكمذم  ١٧٠دم

ألن تساوي الوزن مراض وفداء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  ا الل    تِْلكم آي اْلُضْرقم يمشماءُ ي مْهِدي ِبِه ممْن  ِضيماءً   ُه   ان، أمْرسملمهم
١٧١ 

ألن تساوي الوزن دون ضياء ويشاء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 التقضية.

  ثَِّت  ١٧٢الذَّكماءُ جماومرم الر ْشُد أمْهلمهما وم   أِلمْرض   الر كمابم ُكلَّمما حم

ألن تساوي الوزن والذكاء،  الركاباملوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  ن مُهْم، وم  الم ومعم ا اليُّعمضماءُ  اْلضمْي    مسممااحلْمقُّ ب مي ْ لمْت ُحُقْوق مهم   ُل، ومانم
١٧3 

                                                             
 ٢9نضس املرجع، ص:  -١69
 ٢9نضس املرجع، ص:  -١٧٠
 3٠نضس املرجع، ص:  -١٧١
 3٠نضس املرجع، ص:  -١٧٢
 3٠نضس املرجع، ص:  -١٧3



 

٥٥ 
 

ألن تساوي الوزن دون عال ومسا، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 التقضية.

  ا وميم اْلعمزمائِم ِإْن ه                 ْشتمِهيِفْيِه مما تم اأْلمذِْكيماءُ  ْشتمِهي                    م ذووهم
١٧٤ 

ألن تساوي الوزن تشتهي ويشتهي، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  ١٧٥شمقماءُ  الشَّقماءم  آث مرم ومِلممْن   نمِعْيم  النَِّعْيمم  حماوملم فمِلممْن 

ساوي الوزن دون ألن تحاول وآثر، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 التقضية.

  االصِ نْيُ تشهد اُر، ومب مْغدم ،  ، وماْلِبحم ، وماحْلمرماءُ وماْلغمْربُ ُد، ومِمْصر 
١٧6 

ألن تساوي الوزن الصني والغرب، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية.

  فمُة ِفْيهِ  قماممتْ طماملا  ١٧٧اخلُلمضماءُ  قماممتْ فماطمأنْت، وم   اخِلالم

ألن تساوي الوزن ، قامت وقامتنة يف هذا البيت هي من كلمة املواز 
 دون التقضية.

 وم غُ الْ  ذُْكرِ وما ، اِل جمزماءُ   اْمدمحْ رَّ آِل أمي ُّْوبم فمممِن اْلممْدح لِلر ِجم
١٧٨

 

                                                             
 3٠ نضس املرجع، ص: -١٧٤
 3٠ملرجع، ص: نضس ا -١٧٥
 3١نضس املرجع، ص:  -١٧6
 3١نضس املرجع، ص:  -١٧٧
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٥6 
 

ألن تساوي الوزن دون اذكر وامدح، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 التقضية.

  ر  ليَّي ْضم                                              اِن ، وملِ دمار  وممبِْصِر لِْلِعْلِم عمِظْيممة  مُحمرماءُ  انم
١٧9 

ألن تساوي الوزن دون دار وانر، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 التقضية.

  ُ ا اأْلممماين  ْولُ جتمُ  ُضْوسِ بِن مماءُ  ت مثُ ْورُ  قُ ُلْوب  وم   ِفي ْهم ا الدِ  ِفي ْهم
١٨٠ 

جتول ، ومن كلمة نفوس وقلوبالبيت هي من كلمة املوازنة يف هذا 
 ألن تساوي الوزن دون التقضية.وتثور، 

   ا ممزَّقم   ممزَّقمْت مجمْعمُهْم عملمى ُكلِ  أمْرض مم ِمثْ لممم اليِ يماءُ  الظَّالم
١٨١ 

ألن تساوي الوزن الظالم والضياء، املوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 دون التقضية

 ا اْلعْليماءُ  ، وممْن ق مْب   احم طمْيًشاومرم ، جماءم طمْيًشا سمهم   ُل أمطماشمْت أانم
١٨٢ 

ألن تساوي ، جاء طيشا وراح طيشااملوازنة يف هذا البيت هي من كلمة 
 الوزن دون التقضية.

 رد العجز على الصدر -د
                                                             

 3١نضس املرجع، ص:  -١٧9
 3٢نضس املرجع، ص:  -١٨٠
 3٢نضس املرجع، ص:  -١٨١
 33نضس املرجع، ص:  -١٨٢



 

٥٧ 
 

رد العجز على الصدر هو أن جيعل املتكلم أحد اللضظني املكررين، أو 
لحق ابملتجانسني يف آخر البيت، واآلخر يف أول املتجانسني، أو ما هو م

ومثال رد العجز البيت، أو آخر الشطر األول، أو حشوه، أو أول الشطر الثاين. 
 على الصدر يف قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل هو:

     ا  اءً   هما مسمم  ضمرمبم اْلبمْحُر ُذو اْلُعبماِب حمومالمْي اءُ قمْد أمْكب مرمتْ هم السَّمم
١٨3 

ألن مساء والسماء، رد العجز على الصدر يف هذا البيت هو من كلمة 
 يكون أحداما يف آخر البيت واآلخر يف أول شطر الثاين.

  ِإْن رم ،  ١٨٤فميماءُ ِشْئتم فماْلممِيْيُق ومِإذما  ممِيْيق   فماْلضميماءُ ِشْئتم بِ 

فالفضاء وفضاء، رد العجز على الصدر يف هذا البيت هو من كلمة 
 ون أحداما يف آخر البيت، واآلخر يف حشو شطر األول.  ألن يك
 ؟سموماءُ النَّاُس وماْلُمُلْوُك  ومهملِ   سموماءً النَّاُس وماْلُمُلْوُك  ومي مرمى

١٨٥ 

ألن سواء وسواء، رد العجز على الصدر يف هذا البيت هو من كلمة 
 يكون أحداما يف آخر البيت واآلخر يف آخر شطر األول.

 ا ا  فداءً ، ومظنت ق متملت ن مْضسمهم  ١٨6اْلضداءُ ، ومقل صمُغرمْت ن مْضُسهم

                                                             
 ١٧نضس املرجع، ص:  -١٨3
 ١٧، ص: نضس املرجع -١٨٤
 ٢٠نضس املرجع، ص:  -١٨٥
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٥٨ 
 

ألن فداء والفداء، رد العجز على الصدر يف هذا البيت هو من كلمة 
 يكون أحداما يف آخر البيت واآلخر يف آخر شطر األول.

  ِءِ فمأمْصب مرمى ِمْصُر ل ءِ لمك؟ ومالصَّب ُْر   ، ومأمينَّ ْلِبالم ءُ  لِْلِبالم  ١٨٧ِبالم

ألن للبالء وبالء، رد العجز على الصدر يف هذا البيت هو من كلمة 
 يكون أحداما يف آخر البيت، واآلخر يف حشو شطر األول.  

  ا اأْلممْسماءُ وماختَّمْذانم ، ف ملممَّ اءم ُمْوسمى انْ ت مهمت لمك   شمىتَّ  ١٨٨اأْلممْسماءُ جم

ألن اء، األمساء واألمسرد العجز على الصدر يف هذا البيت هو من كلمة 
 يكون أحداما يف آخر البيت، واآلخر يف حشو شطر األول.  

  اءُ ِنْسبمة  وم ِمْصر ِإْن كمانم  ، ومُمْوسمىانِْتمماءِ ِمْصر ُمْوسمى ِعْندم انِْتمم
١٨9 

ألن انتماء وانتماء، رد العجز على الصدر يف هذا البيت هو من كلمة 
 ل.  يكون أحداما يف آخر البيت، واآلخر يف حشو شطر األو 

  ا  ءم   همْيجماومتُِثي ُْر اخْلِيماُم آسمادم اءُ ت مرماهما آسمادمهم اهْلمْيجم
١9٠ 

ألن هيجاء واهليجاء، رد العجز على الصدر يف هذا البيت هو من كلمة 
 يكون أحداما يف آخر البيت واآلخر يف آخر شطر األول.

  الر ِضماءُ  لمْيسم ي مْرضمى أمق ملَُّهنَّ   أِبُُمْورِ  الر ِضماوميمُسْوُمْونمُه
١9١ 

                                                             
 ٢٥ع، ص: نضس املرج -١٨٧
 ٢٧نضس املرجع، ص:  -١٨٨
 ٢٧نضس املرجع، ص:  -١٨9
 3١نضس املرجع، ص:  -١9٠
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ألن الرضا والرضاء، رد العجز على الصدر يف هذا البيت هو من كلمة 
 يكون أحداما يف آخر البيت، واآلخر يف حشو شطر األول.

 احملسنات املعنوية يف قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل .2

 الطباق - أ

يف اللغة هو ااجمع بني شيئني، ويف علم البديع هو ااجمع بني الطباق 
ومثال الطباق يف  يعرب عن معىن ولضظ آخر يعرب عن ضد هذا املعىن.لضظ 

 قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل هو:
  اءُ   ات  دم اعِ صم يفْ سمرْيِهما  ت  الم زِ انم اهْلموماِدْي ي مُهزُُّهنَّ احْلُدم كم

١9٢ 

، واما  صاعداتومن كلمة  انزالتالطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني. كلمتان متيادان، ومسي

  ِإْن ِشْئتم ، فماْلممِيْيُق فميماءُ ومِإذما ِشْئتم  فماْلضميماُء ممِيْيق  رمبِ 
١93 

فاملضيق ومن كلمة  فالفضاء مضيقالطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 واما كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني. ،فضاء

 اِلُكْونم لْ ومملمْكنما، فما وماْلب مرماايم أبِمْسرِِهْم ُأسمرماءُ   عمِبْيد   مم
١9٤ 

                                                             
 ١٧م(، ص: ١9٨٨، )ااجزء األول، بريوت: دار العودة، الشوقياتأمحد شوقي،  -١9٢
 ١٧، ص: نضس املرجع -١93
 ١٨نضس املرجع، ص:  -١9٤



 

6٠ 
 

، واما  عبيدومن كلمة مالكون الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ا الَّليمايل ْصبماحُ وميُ ومارمى   ومقُ بُ ْور  حُتمطُّ ِفي ْهم ْمسماءُ وم  اإْلِ اإْلِ
١9٥

                                                             
 ١٨نضس املرجع، ص:  -١9٥



 

6١ 
 

، واما كلمتان اإلمساءومن كلمة اإلصباح لطباق يف هذا البيت هو من كلمة ا
 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ا ومُتسماءُ   ْوءِ  سَّ             اللِرماِعىم  خمرْي  ومِإذما ِمْصُر شماُة ، تُ ْؤِذي يفْ نمْسِلهم
١96 

، واما كلمتان سوءمة ومن كلخري الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

   مماءُ ، ف مْهيم إِ ر ِجمالالومنُ ُضْوسم   قمْد أمذملَّ الر ِجمال، ف مْهيم عمِبْيد
١9٧ 

، واما كلمتان إماءومن كلمة رجال الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 .متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني

   الِقلمى ومااجْمضماءُ ومأِلمقْ ومام    ن مومالُُه ومرِضماهُ وملِقمْوم
١9٨ 

القلى ومن كلمة نواله ورضاه الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 ، واما كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.واجلفاء
   ءُ ْم ومفمرِْيق  يفْ أمْرِضهِ   مبِْصر   ممُمت َُّعْونم ف مضمرِْيق ُغرمابم

١99 
، واما  غرابءومن كلمة ممتعون الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 

 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  مِ لمِبثمْت ِمْصُر يف اأْلمْضوماءُ ِقْيلم: مماتم الصَّبماُح وم  ، ِإىلم أمنْ الظَّالم
٢٠٠ 

                                                             
 ١9نضس املرجع، ص:  -١96
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، واما  األضواءمة ومن كلالظالم الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ءُ ، ومطمْبُع الصِ بما اْلغمُشْوُم   ُضوْ   ي مْع     فمسمِمْعنما عمِن الصَّيبِ  الَِّذْي ابم اإْلِ
٢٠١ 

، واما كلمتان اإلابءومن كلمة يعفو الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 جياب ألنه كلمتني مثبتتني.متيادان، ومسي طباق اإل

  ْ٢٠٢دماءُ ومْهوم  ُمْست مْعذمابً ِل، ت مرماُه   ومسمرمى يفْ فُ ؤماِدِه ُزْخُرُف اْلقمو 

، واما  داءومن كلمة مستعذاب الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ممسماءُ  الصَّبماحِ ومِإذما أمبْ لمُج   اهْلمِدْيِل ُغرماب   ضُ يم ب ْ ا أم ذم إِ فم
٢٠3 

، واما  مساءومن كلمة الصباح الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

   ِاءُ وم  أمْرُضهُ  اْلربُّ وملمكم   حبمْر  وملمكم اْلُمْنشمآُت يفْ ُكل السَّمم
٢٠٤ 

، واما كلمتان الربومن كلمة  حبركلمة   الطباق يف هذا البيت هو من
 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

   ِاءُ وم  أمْرُضهُ  اْلربُّ وملمكم   حبمْر  وملمكم اْلُمْنشمآُت يفْ ُكل السَّمم
٢٠٥ 

                                                             
 ٢٠نضس املرجع، ص:  -٢٠١
 ٢١نضس املرجع، ص:  -٢٠٢
 ٢١نضس املرجع، ص:  -٢٠3
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 ٢١نضس املرجع، ص:  -٢٠٥
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، واما  السماءومن كلمة أرض الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 نه كلمتني مثبتتني.كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب أل

   ن مْيتم ِلِمْصر دموماءُ ، مما ِإْن إِلمْيِه دماء  أميُّ   فمِبِمْصر  ممَّا جم
٢٠6 

، واما كلمتان دواءومن كلمة داء الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ُاءُ ومِلمِ  ي من ْهمىالسَّْيُف يف الر ِقماِب، وم  أيمُْمر  ٢٠٧ْصر  عملمى اْلقمذمى ِإْغذم
، واما كلمتان ينهىومن كلمة أيمر الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 

 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.
  اِلِك ْ تُ زمْلزِْل فُ ؤمادمُه اْلبمْأسماءُ   ذملِْياًل  اْلعمزِْيزِ ِجْيء اِبْلمم ملم

٢٠٨ 

، واما كلمتان ذليالومن كلمة  العزيزالطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ا ءُ    هما، ومحمقُّ اخلْمرماِئب   ت مْبِلْي    اخلْمرماِئبأُمة  اممُّهم ْعالم  ٢٠9اإْلِ

، واما  اإلعالءومن كلمة اخلرائب الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 جياب ألنه كلمتني مثبتتني.كلمتان متيادان، ومسي طباق اإل

  مما هلمما الزَّممانم انْ قميماءُ ِذلًَّة   هما، ومكمستهاِعزَّ سملمبمْت ِمْصرم
٢١٠ 

                                                             
  ٢٢نضس املرجع، ص:  -٢٠6
 ٢٢نضس املرجع، ص:  -٢٠٧
 ٢٢نضس املرجع، ص:  -٢٠٨
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، واما كلمتان ذلةومن كلمة عز الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ُِم إِلمْيه بُ الومحيجُّ    بلًدا ي مْرحل اأْلمانم اءُ وم  طُّالم احلُْكممم
٢١١ 

، واما  احلكماءومن كلمة الطالب الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  اءُ تمْشقمىِهيم    ، وبروممايَّدمتْ فربومما أتمم ا اأْلمْعدم ، ومهمكمذم
٢١٢ 

، واما  تشقىومن كلمة أتيدت الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ءُ   ، وماأْلمرْ اأْلمْرضوم  السَّمماءومسباُع اُم، وماأْلُممهماُت، وماآْلابم حم
٢١3 

، واما  األرضومن كلمة السماء الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  كم ِإمماءُ  اْلُمؤمن َّثماتُ ُخيَّع ، وم    عمِبْيد   اْلُمذمكَّرماتُ لُِعالم
٢١٤ 

، واما  املؤنثاتومن كلمة املذكرات الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ُد ُنيمار  اْلب مرَّ ِإْن تمِل اءُ ؛ اْلبمْحرم أمْو تمِل   ؛ فماْلِبالم ُح ُرخم فمالر ايم
٢١٥ 

                                                             
 ٢٤نضس املرجع، ص:  -٢١١
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، واما كلمتان البحرومن كلمة الرب الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

      ٢١6مسمماءُ ، ومالم رمأمْتِك أمْرض    صرِك  وماختَّمْذِت اأْلمنْ ومارم ُحْجًبا، ف ملمْم تب 

، واما كلمتان مساءومن كلمة ض أر الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

   ارُ  ضمى، ومأمْنِت  أمْنِت مما أمْظهمرم اْلُوُجْوُد وممما أمْخ ْظهم ْخضماءُ وم  اإْلِ  ٢١٧اإْلِ

، واما  اإلخفاءومن كلمة اإلظهار الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 جياب ألنه كلمتني مثبتتني.كلمتان متيادان، ومسي طباق اإل

  لمُه أمْن اآْلرماءُ  حُتقَّر  ُل، ومأمالم   اْلعمْق       ُيْكرممم وميُرِْيُد اإْلِ
٢١٨ 

، واما كلمتان حتقرومن كلمة يكرم الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ْااجْمزماءُ  ااجْمزماءأمْن سميمْأيتم ِضدَّ   ّبَّ ي مْومم رم  ِحسماِبهِ ملمْ يمُكْن يف
٢١9 

، واما  اجلزاءومن كلمة حسابه الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ومُمُلْوُك احلْمِقي ْقمة اأْلمنِْبيماءُ   لرّب   اْلضميماءُ وم  اأْلمْرضُ ِإمنَّما
٢٢٠ 
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، واما  الفضاءومن كلمة األرض ا البيت هو من كلمة الطباق يف هذ
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  اِلِك ممْن ، مما لِنُ ْعممى ب مقماءُ ْعدُ ومممْن ب م     لُ   ق مْب     ُسنَُّة هللِا يف اْلمممم
٢٢١ 

، واما كلمتان بعدومن كلمة قبل الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 يادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.مت

  ْدجماءُ بُ    اْلغمرْ ب مْعدم ق مْيصمرم وم  الشَّْرقُ أمْظلممم ، ومعممَّ اْلربِيَّةم اإْلِ
٢٢٢ 

، واما  الغربومن كلمة الشرق الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ًِضا ِإْن ت موملَّْت قُ وَُّة هللا ءُ تمِعبمْت يفْ ِمرماِسِه   ضمِعي ْ اأْلمْقِوايم
٢٢3 

، واما  األقوايءومن كلمة ضعيفا الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ي ْئمة  فمِلِجرْبِْيلم  ٢٢٤قماءُ ومُهبُ ْوط  ِإىلم الث َّرمى، وماْرتِ    رموماح  ، وم جم

، واما كلمتان رواحومن كلمة جيئة الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

   ي ْئمة ، ومرموماح  ٢٢٥اْرتِقماءُ ِإىلم الث َّرمى، وم  ُهبُ ْوط  وم    فمِلِجرْبِْيلم جم

                                                             
 ٢9ص: نضس املرجع،  -٢٢١
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، واما  ارتقاءومن كلمة هبوط الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 متان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.كل

  ٢٢6شمقماءُ ومِلممْن آث مرم الشَّقماءم   نمِعْيم  فمِلممْن حماوملم النَِّعْيمم 

، واما كلمتان شقاءومن كلمة نعيم الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ُا ممزَّقم   ْم عملمى ُكلِ  أمْرض  ممزَّقمْت مجمْعمه مم ِمثْ لممم اليِ يماءُ  الظَّالم
٢٢٧ 

، واما  الضياءومن كلمة الظالم الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

 يُطماُعْوا ْ نُ ْواف مي مرمى النَّاُس   وماذُْكُر الت َّْرك، ِإن َُّهْم ملم سماُءْواْم أم أم  أمْحسم
٢٢٨ 

، واما  أساءواومن كلمة أحسنوا الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

  ِا   يمْشتمِهي الن َّْيلم أمْن ُيِشْيدم عملمْيه اءُ وم  الث َّرمىدمْولمًة عمْرُضهم السَّمم
٢٢9 

، واما  السماءن كلمة ومالثرى الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 كلمتان متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كلمتني مثبتتني.

                                                             
 3٠نضس املرجع، ص:  -٢٢6
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  اءم ا    ُل أمطماشمتْ   طمْيًشا، وممْن ق مْب    رماحم طمْيًشا، وم  جم سمهم أانم
اْلعْليماءُ 

٢3٠ 
، واما كلمتان راحومن كلمة جاء الطباق يف هذا البيت هو من كلمة 
 متني مثبتتني.متيادان، ومسي طباق اإلجياب ألنه كل

 املقابلة - ب

املقابلة هي إيراد الكالم مث مقابلته مبثله يف املعىن واللضظ على جهة 
 ومثال املقابلة يف قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل هو:املوافقة أو املخالضة. 

   ُد ُنيمار ؛ فماْلِبالم اءُ   ِإْن تمِل اْلب مرَّ ُح ُرخم ؛ فمالر ايم أمْو تمِل اْلبمْحرم
٢3١ 

ومن مجلة إن تل الرب؛ فالبالد نضار ابلة يف هذا البيت هو من مجلة املق
، واما مجلتان متيادان ألن يؤتى مبعنيني مث يؤتى أو تل البحر؛ فالرايح رخاء
 مبا يقابلهما على الرتتيب.

 ؛ ف مْهيم يفْ ُكلِ  عيو اءُ  أمْو تمِل الن َّْضسم ؛ ف مْهيم ِفْيِه ذُكم أمْو تمِل اأْلُْفقم
٢3٢ 

أو تل النفس؛ فهي يف كل عضو يف هذا البيت هو من مجلة  املقابلة
، واما مجلتان متيادان ألن يؤتى مبعنيني أو تل األفق؛ فهي فيه ذكاءومن مجلة 

 مث يؤتى مبا يقابلهما على الرتتيب.
   اء آل أمي ُّْوب قتل ومأِلمْسرماهم قرى ومث موماءُ   ومأِلمْعدم

٢33 
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ومن مجلة داء آل أيوب قتل وألعاملقابلة يف هذا البيت هو من مجلة 
، واما مجلتان متيادان ألن يؤتى مبعنيني مث يؤتى مبا وألسراهم قرى وثواء
 يقابلهما على الرتتيب.

 التورية -ج

التورية هي أن يذكر املتكلم لضظا مضردا له معنيني: قريب ظاهر غري مراد، 
وادي النيل ومثال التورية يف قصيدة كبار احلوادث يف وبعيد خضي هو املراد. 

 هو:
  ِاءُ  اممَّت ا اْلمم اءُ    اْلُضْلُك، وماْحت موماهم ا مبمْن تُِقلِ  الرَّجم اهم ومحمدم

٢3٤ 

، وهلا معنيان أحداما (يهم-هم)مهت التورية يف هذا البيت هو من كلمة 
يريد، والثاين بعيد وهو ما يقصده الشاعر وهو -قريب يتبادر إىل الذهن وهو أراد

 يتحرك.-حترك

  ارِقُ ْونم ِمْن شمرمِك اأْلمرْ ومرمأمى ا    اْلمم ُدُّهم أْمماءُ ِض ِشبماًكا متم الدَّ
٢3٥ 

ب ، وهلا معنيان أحداما قريالدأماءالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده ، والثاين بعيد وهيتبادر إىل الذهن وهو من كلمة الدأماء بنضسه

 .الشاعر وهو البحر
                                                                                                                                                                       

 3٢نضس املرجع، ص:  -٢33
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  ِاكم ق اكم ُدعماءُ  رمغمتْ ومِإذما مما   يمام  ومِإذما مما عملمْت فمذم  ٢36فمذم

ب ، وهلا معنيان أحداما قريرغتالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده الشاعر ، والثاين بعيد وهيتبادر إىل الذهن وهو من كلمة رغا بنضسه

 .وهو ضج يف صوته
  افمِإذما ُلكم  رماعمهم بمًة، ف مْهيم وماْلِبسما  ُخرَّتْ جمالم ي ْ ُط سموماءُ هم

٢3٧ 

ب ، وهلا معنيان أحداما قريراعهاالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده الشاعر وهو ، والثاين بعيد وهيريع-يتبادر إىل الذهن وهو أراع

 يشعر.-شعر

  ا ِكتماب   اْلعمرِْيضُ وم يَّة  ومث منماءُ    الطَِّوْيُل ِمن ْهم لمكم ِفْيِه حتِم
٢3٨ 

ب ، وهلا معنيان أحداما قريالعريضن كلمة التورية يف هذا البيت هو م
و ما يقصده الشاعر وهو عريية ، والثاين بعيد وهيتبادر إىل الذهن وهو متسع

 أو استدعاء. 

  ا يمشماءُ  اْلِبحماِر ِإىلم الشَّرْ  ِإْمرمةُ ومانْ ت مهمْت ِق، ومقمامم اْلُوُجْوُد ِفْيمم
٢39 
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ب يتبادر ان أحداما قري، وهلا معنيإمرةالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده الشاعر وهو أصبح الشرق ، والثاين بعيد وهإىل الذهن وهو رَئسة

 مزدهر بصناعة السضن وصيانتها والسضر هبا.

  نما، ف ملمْم ءُ     لِبمان   ُُنمل ِ ومب من مي ْ ، ف ملمْم جيمُْزانم عمالم ومعملمْوانم
٢٤٠ 

ب يتبادر ن أحداما قري، وهلا معنياخنلالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده الشاعر وهو ، والثاين بعيد وهإىل الذهن وهو من كلمة ُنل بنضسه

 يبقى. -أبقى

  ْا دمعمائُِم ِشْيدمت اءُ  بِيمدِ    زمعمُمْوا أمن َّهم اْلب مْغِي، ِمْلُؤهما ظمْلمم
٢٤١ 

ب يتبادر ، وهلا معنيان أحداما قرييدالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده الشاعر وهو ، والثاين بعيد وههن وهو من كلمة يد بنضسهإىل الذ
 سلطة. 

 اءُ  ُتسمخَّرم ُسبًَّة أمْن    ومرمأمْوا لِلَِّذْينم سماُدْوا ومشماُدْوا  ٢٤٢اأْلمْعدم

ب ، وهلا معنيان أحداما قريتسخرالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده ثاين بعيد وه، واليتبادر إىل الذهن وهو من كلمة تسخر بنضسه

 خييع.-الشاعر وهو أخيع

  اُء؟   الَّليمايل ِمنَّا دماخملم مما الَِّذي ، وملليمايل دمهم يفْ صمبماانم
٢٤3 

                                                             
 ١٨نضس املرجع، ص:  -٢٤٠
 ١٨نضس املرجع، ص:  -٢٤١
 ١9نضس املرجع، ص:  -٢٤٢



 

٧٢ 
 

ب ، وهلا معنيان أحداما قريداخلالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده ، والثاين بعيد وهيتبادر إىل الذهن وهو من كلمة داخل بنضسه

 يضسد. -ر وهو أفسدالشاع

  ْهُر ف مْوقم عْليماء ِفْرعموْ  ف معمالم نم، وماممَّْت مبُْلِكِه اأْلمْرزماُء؟   الدَّ
٢٤٤ 

ب يتبادر ، وهلا معنيان أحداما قريعال التورية يف هذا البيت هو من كلمة
 و ما يقصده الشاعر وهو قادر. ، والثاين بعيد وهإىل الذهن وهو أشرف

  ْْرتُُه يفْ    ُمت موَُّج  غميًّايُ ْولمُد السَّْيُد ال الن َّْعمماءُ  ممْهِدهماطمهِ 
٢٤٥ 

ب يتبادر ، وهلا معنيان أحداما قريمهدالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
 و ما يقصده الشاعر وهو دهر. ، والثاين بعيد وهإىل الذهن وهو قاع

  ْلِ ُقْونم ت موملَّو ءُ ِطبماُعُه اخلْم  ت مومىلَّ ُہُ    فمِإذما مما اْلُممم  ٢٤6ْيالم

ب يتبادر ، وهلا معنيان أحداما قريتوىلالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده الشاعر وهو ، والثاين بعيد وهكلمة توىل بنضسهإىل الذهن وهو  

 غطى. 

 ف منمالم ممكماانً  وممسمما ، ْ ي من مْلُه اأْلمْمثماُل ومالنُّظمرماءُ    لِْلُعالم ملم
٢٤٧ 

                                                                                                                                                                       
 ١9نضس املرجع، ص:  -٢٤3
 ١9نضس املرجع، ص:  -٢٤٤
 ٢١نضس املرجع، ص:  -٢٤٥
 ٢١نضس املرجع، ص:  -٢٤6
 ٢١نضس املرجع، ص:  -٢٤٧



 

٧3 
 

ب يتبادر ، وهلا معنيان أحداما قريمساهو من كلمة  التورية يف هذا البيت
و ما يقصده الشاعر وهو ، والثاين بعيد وهكلمة مسا بنضسهإىل الذهن وهو  

 يرتقي. -إرتقى

   مما ي مُقْوُل اْلُقيماُة وماحلُْكممماءُ   ُيسماُس، وماْلقمْوُل ِفْيهِ  ومُوُجْود
٢٤٨ 

ب ان أحداما قري، وهلا معنيوجودالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
 و ما يقصده الشاعر وهو مجيع. ، والثاين بعيد وهحيوريتبادر إىل الذهن وهو 

  اءُ   اْلممعماىل ثمغرعماشم عمرًا يف اْلبمْحِر ْهِتدم وماْلممنمارم الَِّذْي ِبِه ااْلِ
٢٤9 

ب يتبادر ، وهلا معنيان أحداما قريثغرالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
 و ما يقصده الشاعر وهو حضر. ، والثاين بعيد وهناءميإىل الذهن وهو 

 ٢٥٠يف سناه الضهوم والضهماء   اليوء للبالد، فتسرى يبعث 

ب ، وهلا معنيان أحداما قرييبعثالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده الشاعر وهو ، والثاين بعيد وهيثري-أاثريتبادر إىل الذهن وهو 

 تذفق. 

  ا احلْميم ا اْلومرمى رمقمطماءُ  أمرماحمتْ ءم   اةم، فمأمْعجمْب لرمْقطماسملمبمتهم ِمن ْهم
٢٥١ 

                                                             
 ٢١نضس املرجع، ص:  -٢٤٨
 ٢٤نضس املرجع، ص:  -٢٤9
 ٢٤نضس املرجع، ص:  -٢٥٠
 ٢٥نضس املرجع، ص:  -٢٥١



 

٧٤ 
 

ب ، وهلا معنيان أحداما قريأراحتالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده الشاعر وهو ، والثاين بعيد وهيؤمن-أم نيتبادر إىل الذهن وهو 

 يزيل. -أزال

  ًهما، ومقل اْلضداءُ ن مْضسُ  صمُغرمتْ   ق متملت ن مْضسمهما، ومظنت فداء
٢٥٢ 

ب ، وهلا معنيان أحداما قريصغرتالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده الشاعر ، والثاين بعيد وهيتبادر إىل الذهن وهو كلمة صغر بنضسه

 وهو حقري.

 دِ يمْشقمى هِبما النَّا ِخلَّة ُر وماأْلمبْ نماءُ   لِْلِبالم ايم ُس، ومتمْشقمى الدِ 
٢٥3 

ب يتبادر ، وهلا معنيان أحداما قريخلةهذا البيت هو من كلمة التورية يف 
 و ما يقصده الشاعر وهو عشق.، والثاين بعيد وهأخوةإىل الذهن وهو 

  ومُمُلْوُك احلْمِقي ْقمة اأْلمنِْبيماءُ   لرّب   اْلضميماءُ وم  اأْلمْرضُ ِإمنَّما
٢٥٤ 

ب قري ، وهلا معنيان أحداماالفضاءالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده الشاعر ، والثاين بعيد وهيتبادر إىل الذهن وهو كلمة فياء بنضسه

 وهو السماء.

 

  ا ي مْنسخ اليِ يماء اليِ يماءُ   النَِّبيِ نْيم ومالرُُّس  سمنمةم نمسمخمْت   ِل، كممم
٢٥٥ 

                                                             
 ٢٥نضس املرجع، ص:  -٢٥٢
 ٢٧نضس املرجع، ص:  -٢٥3
 ٢٨نضس املرجع، ص:  -٢٥٤



 

٧٥ 
 

ب يتبادر ، وهلا معنيان أحداما قريسنةالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
و ما يقصده الشاعر وهو ، والثاين بعيد وهكلمة سنة بنضسهإىل الذهن وهو  

 طريق.

  ثَِّت اءُ   أِلمْرض   الر كمابم ُكلَّمما حم ا ومالذَّكم جماومرم الر ْشُد أمْهلمهم
٢٥6 

ب ، وهلا معنيان أحداما قريالركابالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
ما يقصده الشاعر و ، والثاين بعيد وهيتبادر إىل الذهن وهو كلمة ركاب بنضسه

 يدفع.-وهو دفع

  ِلِ  ِحي ْلمة  يفْ نُ ُضْوس اْلب مقماءُ يمْستمِوي اْلممْوت ِعْندمهما وم   لمْيسم لِلذِ 
٢٥٧ 

ب ، وهلا معنيان أحداما قريالبقاءالتورية يف هذا البيت هو من كلمة 
 و ما يقصده الشاعر وهو احلياة.، والثاين بعيد وهيتبادر إىل الذهن وهو أبد

 عاة النظريمرا  -د
 مراعاة النظري هي أن جيمع يف الكالم بني أمر وما يناسبه ال ابلتياد.

 ومثال مراعاة النظري يف قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل هو:
   ا   ت متمدمجَّى  ومِجبمااًل مموماِئًجا يفْ ِجبمال أمن َّهم اءُ كم الظَّْلمم

٢٥٨ 

                                                                                                                                                                       
 3٠نضس املرجع، ص:  -٢٥٥
 3٠نضس املرجع، ص:  -٢٥6
 3٢نضس املرجع، ص:  -٢٥٧
 ١٧املرجع، ص:  نضس -٢٥٨



 

٧6 
 

، الظلماءكلمة   ومنتتدجى يف هذا البيت هو من كلمة مراعاة النظري 
من انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة تتدجى  واما متناسبان لتقارهنما

 وكلمة الظلماء مبعىن ظلمة.
  ا ِكتماب   اْلعمرِْيضُ وم يَّة  لمكم ِفْيِه    الطَِّوْيُل ِمن ْهم ث منماءُ وم  حتِم

٢٥9 

، واما ثناءومن كلمة  يةحتمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
 ثناءوكلمة  يةمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة حت اسبان لتقارهنمامتن
 .مدحمبعىن 

  اِن، وماْلِبلمى، وماْلضمنماءُ  ِمن ْهما اْلكموماِكبُ وم  الشَّْمسُ تمْشِضُق ومااجْمِدْيدم
٢6٠ 

، الكواكبومن كلمة  الشمسمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
 الشمسمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  واما متناسبان لتقارهنما

  جنم.مبعىن الكواكبوكلمة 

 اِن، وم  تمْشِضُق الشَّْمُس وماْلكموماِكُب ِمن ْهما  ٢6١اْلضمنماءُ ، وم اْلِبلمىومااجْمِدْيدم

، واما الفناءومن كلمة  البلىمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  البلىعىن وال على جهة التياد، وكلمة من انحية امل متناسبان لتقارهنما

 .ذمناء مبعىن الض
                                                             

 ١٨نضس املرجع، ص:  -٢٥9
 ١٨ نضس املرجع، ص: -٢6٠
 ١٨نضس املرجع، ص:  -٢6١



 

٧٧ 
 

  اءُ ، وم الن َّْهيُ ، وم الرَّْأيُ ، وم   ممةُ  احلِْْك  ، وم اْلعمْدلُ ، وم اْلقميماءُ أمْينم كمانم  ٢6٢الذَّكم

احلكمة، و ،العدلوالقضاء، مراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
من انحية املعىن وال على  ن لتقارهنمو وهم متناسب الذكاء،والنهي، والرأي، و

 .خريمبعىن  تهمجهة التياد، وكلم

   الِقلمى ومااجْمضماءُ ومأِلمقْ ومام    هُ ضماُه ومرِ ن مومالُ وملِقمْوم
٢63 

، واما رضاومن كلمة  نوالمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  نوالة من انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلم متناسبان لتقارهنما

 .خريمبعىن  رضا

   ااجْمضماءُ وم  الِقلمىومأِلمقْ ومام    ن مومالُُه ومرِضماهُ وملِقمْوم
٢6٤ 

، واما اجلفاءومن كلمة  القلىمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  القلىمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  متناسبان لتقارهنما

 .قاسيمبعىن  ااجضاء

  ِم، ِإىلم أمنْ لم اأْلمْضوماءُ وم  الصَّبماحُ ِقْيلم: مماتم  ِبثمْت ِمْصُر يف الظَّالم
٢6٥ 

                                                             
 ١٨نضس املرجع، ص:  -٢6٢
 ١9نضس املرجع، ص:  -٢63
 ١9نضس املرجع، ص:  -٢6٤
 ٢٠نضس املرجع، ص:  -٢6٥



 

٧٨ 
 

، األضواءومن كلمة  الصباحمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
 الصباحمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  واما متناسبان لتقارهنما

 ح.واضمبعىن  األضواءوكلمة 

   اْلُقيماةُ مما ي مُقْوُل    سماُس، وماْلقمْوُل ِفْيهِ يُ  ومُوُجْود 
اءُ وم  احلُْكممم

٢66 

، احلكماءومن كلمة  القضاةمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
 القياةمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  واما متناسبان لتقارهنما

 .خريمبعىن  احلكماءوكلمة 

  ُِل إ ءُ اليُّحمى، وم الشَّْمسُ    بُ ُر، وم   ذما يمْك   لمكم آموُن، وماهلِْالم ، آابم
٢6٧ 

، الضحىومن كلمة  الشمسمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
 الشمسمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  واما متناسبان لتقارهنما

 ح.واضمبعىن  اليحىوكلمة 

   اءُ ُه وم أمْرضُ  اْلربُّ كم وملم    وملمكم اْلُمْنشمآُت يفْ ُكلِ  حبمْر السَّمم
٢6٨ 

                                                             
 ٢١نضس املرجع، ص:  -٢66
 ٢١نضس املرجع، ص:  -٢6٧
 ٢١نضس املرجع، ص:  -٢6٨



 

٧9 
 

ومن كلمة  الرب، وأرض،مراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
من انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  ن لتقارهنمو ، وهم متناسبوالسماء
 .خملوق هللامبعىن  السماءوكلمة  الرب، وأرض

   اِلد ، وم  نمكد  ٢69دُّ ِمْنُه شمقماءُ جيمِ  شمقماءُ وم   ُمِقْيم   بُ ْؤس  خم

ومن كلمة  نكد، وبؤس،مراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
من انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  ن لتقارهنمو ، وهم متناسبشقاء

 .بالءمبعىن  شقاءوكلمة  نكد، وبؤس،

  اءُ ب مْلوم زمممان ، ومرموَّعمْت  رم   جماهمكمذم اْلُمْلُك وماْلُمُلْوُك، ومِإْن
٢٧٠ 

، واما ءبلواومن كلمة  جارمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  جارمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  متناسبان لتقارهنما

 .بالءء مبعىن بلوا

  ُ ث مرماءُ وم  صمْولمةُ  ْلك، وماْلبمْحُر   ومااجْمومارِي يف اْلبمْحِر يُظهرنم عز اْلم
٢٧١ 

                                                             
 ٢٢نضس املرجع، ص:  -٢69
 ٢3رجع، ص: نضس امل -٢٧٠
 ٢٤نضس املرجع، ص:  -٢٧١



 

٨٠ 
 

، واما اءر ثومن كلمة ة صول يف هذا البيت هو من كلمة مراعاة النظري
وكلمة  صولة من انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة متناسبان لتقارهنما

 .ميناء مبعىن ر ث

 اِفل ممْهمما  ٢٧٢اللِ قماءُ ومجمدَّ  اْلومغمىجمدَّ همْوُل   قماِهر اخْلصم ومااجْمحم

، واما اللقاءومن كلمة  الوغىمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  الوغىمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  متناسبان لتقارهنما

 .يوتر-وترمبعىن  اللقاء

 اثِْيل غرًّا ئُ ْوا التَّمم مْيمانُ وم  الرُُّمْوزُ فمِإلمْيكم   ومِإذما أمْنشم  ٢٧3اإْلِ

، واما اإلميانة ومن كلم الرموزمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  الرموزمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  متناسبان لتقارهنما

 .مصدرمبعىن  اإلميان

  اأْلمنْ وماءُ ، وماْلعماِصضماُت، وم   مماك  اأْلمْس  ومِإذما تُ ْعبمد اْلِبحمار ممعم
٢٧٤ 

                                                             
 ٢٤نضس املرجع، ص:  -٢٧٢
 ٢6نضس املرجع، ص:  -٢٧3
 ٢6نضس املرجع، ص:  -٢٧٤



 

٨١ 
 

 ،ءاألنواومن كلمة  األمساكمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
 األمساكمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  واما متناسبان لتقارهنما

 .هبة هللاء مبعىن األنواوكلمة 

  اُم، وم   ، وماأْلمرْ اأْلمْرضوم  السَّمماءومسباُع ءُ ، وم اأْلُممهماتُ حم اآْلابم
٢٧٥ 

، ءاباآلومن كلمة  مهاتاألمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
 مهاتمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة األ ان لتقارهنماواما متناسب
 .مربيةء مبعىن ابوكلمة اآل

      ٢٧6مسمماءُ ، ومالم رمأمْتِك أمْرض    صرِك  وماختَّمْذِت اأْلمنْ ومارم ُحْجًبا، ف ملمْم تب 

، واما اءمسومن كلمة  رضأمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  أرضمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  مامتناسبان لتقارهن

 .خملوق هللااء مبعىن مس

 اءُ وم  ِنْسبمة  ِمْصر ِإْن كمانم  ِمْصر ُمْوسمى ِعْندم انِْتمماِء، ومُمْوسمى انِْتمم
٢٧٧ 

                                                             
 ٢6نضس املرجع، ص:  -٢٧٥
 ٢6نضس املرجع، ص:  -٢٧6
 ٢٧نضس املرجع، ص:  -٢٧٧



 

٨٢ 
 

، واما اءانتمومن كلمة  نسبةمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  نسبةعىن وال على جهة التياد، وكلمة من انحية امل متناسبان لتقارهنما

 .تقدماء مبعىن انتم

 ومضَّاءُ هِبما،  مماِئج  فمالث َّرمى   متألُ اأْلمْرضم وماْلعموماملم نُ ْورًا
٢٧٨ 

، واما اءوضومن كلمة  مائجمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  مائجكلمة من انحية املعىن وال على جهة التياد، و  متناسبان لتقارهنما

 .سعادة ء مبعىنوضا

  ٢٧9دماءُ ، ال غزوة، ال ِحسمامال   انِْتقمام، ال صولة، ال ِعْيدال وم 

انتقام، وصولة، ووعيد، مراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
من انحية املعىن وال  ن لتقارهنمو ، وهم متناسبدماء ومن كلمة غزوة،وحسام، و

 ه.جيعىن اممب تهمعلى جهة التياد، وكلم

   له ُشيُ ْوخ لمُه، ُضعمضماءُ  ُخيَّع  ، ُخشَّع    ومأمطماعمِتِه يف اإْلِ
٢٨٠ 

                                                             
 ٢٨نضس املرجع، ص:  -٢٧٨
 ٢٨نضس املرجع، ص:  -٢٧9
 ٢٨نضس املرجع، ص:  -٢٨٠



 

٨3 
 

، واما خضعومن كلمة  خشعمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  خشعمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  متناسبان لتقارهنما

 .حسنةمبعىن  خيع

  َّيْ ُر   ُس دميْ ر  فمِإذما اهْلمْيكمل اْلُمقمد اءُ وم  رمْونمق  ومِإذما الدَّ ب مهم
٢٨١ 

، واما هباءومن كلمة رونق مراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  رونقمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  متناسبان لتقارهنما

 .سعادةمبعىن  هباء

    صممَّاءُ  صمْخرمة   ، أموْ ِشهماب  أمْو   عمرَّفم هللاُ ضلًة، ف مْهوم شمْخ
٢٨٢ 

، صخرةومن كلمة  شهابمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
 شهابمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  واما متناسبان لتقارهنما

 .خملوق هللامبعىن  صخرةوكلمة 

  ِي مُضْه اب ْ  ٢٨3غماءُ سمبمقم اخلْمْلقم حنمْومُه اْلبُ لم   حمىتَّ  اْلُغر ِ  لن َّوماِبغِ ملم

                                                             
 ٢٨ نضس املرجع، ص: -٢٨١
 ٢9ص:  نضس املرجع، -٢٨٢
 3٠نضس املرجع، ص:  -٢٨3



 

٨٤ 
 

، واما الغرومن كلمة  النوابغمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  النوابغمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  متناسبان لتقارهنما

 .امتيازمبعىن  الغر

  ُْيِه نُ ْور   حيسُب اأْلُْفق نماحم ااجْمْوزماءُ وم  النُُّجْومُ سملمب مْتُه   يفْ جم
٢٨٤ 

، اجلوزاءومن كلمة  النجومنظري يف هذا البيت هو من كلمة مراعاة ال
 النجوممن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  واما متناسبان لتقارهنما

 .جنممبعىن  ااجوزاء وكلمة

  ا ن مُهْم ُرمحمماءُ  ءُ   أمشمدَّا، كمرمام  ،  ُغر  وممحمماهم عملمى اخْلصِم، ب مي ْ
٢٨٥ 

، أشداءومن كلمة  غر، وكرامهو من كلمة مراعاة النظري يف هذا البيت 
مبعىن  تهموكلم من انحية املعىن وال على جهة التياد، ن لتقارهنمو وهم متناسب
 .رشيد

  ن مُهْم، وم  الم ومعم ا اليُّعمضماءُ  اْلضمْي    مسممااحلْمقُّ ب مي ْ لمْت ُحُقْوق مهم   ُل، ومانم
٢٨6 

                                                             
 3٠نضس املرجع، ص:  -٢٨٤
 3٠نضس املرجع، ص:  -٢٨٥
 3٠نضس املرجع، ص:  -٢٨6



 

٨٥ 
 

، واما مساومن كلمة  عالمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
 مساوكلمة  عالمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  متناسبان لتقارهنما

 .هنيةمبعىن 

 اءُ ، وم ااجْماِحُدْونم سمنَّ، وم   ي مْرِجُع النَّاُس وماْلُعُصْوُر ِإىلم مما  ٢٨٧اأْلمْعدم

، األعداءومن كلمة  اجلاحدونمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
 ااجاحدونمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  بان لتقارهنماواما متناس
 .قريمبعىن ح األعداءوكلمة 

    ُم، ومالن َّْضُر اْلب مْي ْسالم اءُ ، اأْلمِعزَّةُ   ُض، اْلُمُلْوُك،  ُهْم محاُة اإْلِ الصُّلمحم
٢٨٨ 

، الصلحاءومن كلمة  األعزةمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
 األعزةمن انحية املعىن وال على جهة التياد، وكلمة  ناسبان لتقارهنماواما مت
 .امتيازمبعىن  الصلحاءوكلمة 

  ْارماُة   فيدارمى لِي مْعِصم اْلغمد ِمن ُْهم اءُ وم  ِحْكممة  وماْلممدم دمهم
٢٨9 

                                                             
 3٠نضس املرجع، ص:  -٢٨٧
 3١نضس املرجع، ص:  -٢٨٨
 33نضس املرجع، ص:  -٢٨9



 

٨6 
 

، واما دهاءومن كلمة  حكمةمراعاة النظري يف هذا البيت هو من كلمة 
وكلمة  حكمةاملعىن وال على جهة التياد، وكلمة من انحية  متناسبان لتقارهنما

  .امتيازمبعىن  دهاء

 وجةااملز   -هــ

املزوجة هي ترتيب فعل واحد ذي تعلقني خمتلضني على شرط وجزائه،  
لكنه إذ يرتب على الشرط يكون مقروان أبحداما، وإذ يرتب على ااجزاء يكون 

ار احلوادث يف وادي النيل مقروان ابآلخر منهما. ومثال املزاوجة يف قصيدة كب
 هو:
  ْاكم ِقيمام   ومِإذما مما عملمت اكم ُدعماءُ  ومِإذما مما رمغمتْ   فمذم  ٢9٠فمذم

، اما وإذا ما رغتو وإذا ما علت املزاوجة يف هذا البيت هو من كلمة 
، اما يكون جزاء فذاك دعاءوفذاك قيام يكون شرطا يف كالمه، وأما يف كلمة 

 يف كالمه.
  ُلكم ُخرَّتْ فمِإذما رماعم بمةً   هما جمالم ي ْ ف مْهيم وماْلِبسماُط سموماءُ ، هم

٢9١ 

 و، هها جاللك خرت هيبةاعر إذا فاملزاوجة يف هذا البيت هو من كلمة 
يكون جزاء يف   و، هاءهي والبساط سو فيكون شرطا يف كالمه، وأما يف كلمة 

 كالمه.

                                                             
 ١٧نضس املرجع، ص:  -٢9٠
 ١٧نضس املرجع، ص:  -٢9١



 

٨٧ 
 

               ْْياًل بِت مْنزِي فمِإنَّ ااجْمممالم ِمْنكم ِحبماءُ ؛ ه       ومِإذما آث مُرْوا مجِم
٢9٢ 

يكون  و، هآثروا مجيال بتنزيهوإذا املزاوجة يف هذا البيت هو من كلمة 
يكون جزاء يف   و، هاءإن اجلمال منك حبفشرطا يف كالمه، وأما يف كلمة 

 كالمه.

 اثِْيل غرًّا ئُ ْوا التَّمم مْيمانُ   ومِإذما أمْنشم فمِإلمْيكم الرُُّمْوُز وماإْلِ
٢93 

، هو يكون أنشئوا التماثيل غراوإذا املزاوجة يف هذا البيت هو من كلمة 
، هو يكون جزاء يف  ليك الرموز واإلميانفإشرطا يف كالمه، وأما يف كلمة 

 كالمه.

  ُرْوا اْلكموماِكبم أمْرابم فمِمْنكم السَّنما، ومِمْنكم السَّنماءُ ؛ ابً   ومِإذما قمدَّ
٢9٤ 

، هو قدروا الكواكب أرابابوإذا كلمة املزاوجة يف هذا البيت هو من  
، هو يكون منك السنا ومنك السناءفيكون شرطا يف كالمه، وأما يف كلمة 

 جزاء يف كالمه.

  ُْوا الن َّبماتم رم نُعماك ُحْسُنُه ومالنَّمماءُ   فمِمْن آ، ومِإذما أمهلَّ اثم
٢9٥ 

                                                             
٢6نضس املرجع، ص:  -٢9٢
 ٢6نضس املرجع، ص:  -٢93
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٨٨ 
 

 ، هو يكون شرطاأهلوا النباتوإذا املزاوجة يف هذا البيت هو من كلمة 
، هو يكون جزاء يف  اءآاثر نعماك حسنه والنمن مفيف كالمه، وأما يف كلمة 

 كالمه.

 اءُ   ومِإذما ميمَُّمْوا ااْجِبمالم ُسُجْوًدا لمُة الشَّمم فماْلُمرماُد ااجْمالم
٢96 

، هو ميموا اجلبال سجوداوإذا املزاوجة يف هذا البيت هو من كلمة 
، هو يكون جزاء اءاجلاللة الشم املرادفيكون شرطا يف كالمه، وأما يف كلمة 

 يف كالمه.

  َُّد ُنيمار  ؛ ِإْن تمِل اْلب مر اءُ ؛ أمْو تمِل اْلبمْحرم   فماْلِبالم ُح ُرخم فمالر ايم
٢9٧ 

، اما أو تل البحرو إن تل الرباملزاوجة يف هذا البيت هو من كلمة 
 ، اما يكوناءفالرايح رخو فالبالد نضاريكون شرطا يف كالمه، وأما يف كلمة 

 جزاء يف كالمه.

  اءُ ؛ أمْو تمِل اأْلُْفقم  ف مْهيم يفْ ُكلِ  عيو؛ أمْو تمِل الن َّْضسم ف مْهيم ِفْيِه ذُكم
٢9٨ 

                                                             
 ٢6نضس املرجع، ص:  -٢96
 ٢6نضس املرجع، ص:  -٢9٧
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٨9 
 

، اما أو تل األفقو أو تل النفساملزاوجة يف هذا البيت هو من كلمة 
، اما فهي فيه ذكاءو هي يف كل عضوفيكون شرطا يف كالمه، وأما يف كلمة 

 يكون جزاء يف كالمه.

  اءُ   ف مرمدِ تْ        ، بمْت أممرد اْلُمُلْوكومسم    ُه وممما ِفْيِه لِلر ِعماايم رمجم
٢99 

، هو يكون سبت أمرد امللوكو املزاوجة يف هذا البيت هو من كلمة 
، هو يكون جزاء يف  اءردته وما فيه للرعااي رجفشرطا يف كالمه، وأما يف كلمة 

 كالمه.

  ْاءُ فم ، وماْستمبدت اِبأْلمْمِر ِمن ُْهم      )ابشا( الت ُّْرِك يفْ ِمْصر آلمُة الصَّمَّ
3٠٠ 

، هو يكون استبدت ابألمر منهمو املزاوجة يف هذا البيت هو من كلمة 
، هو لة الصماءآفــــ )ابشا( الرتك يف مصر شرطا يف كالمه، وأما يف كلمة 

 يكون جزاء يف كالمه.

 ْم ِمْن رومةم اأْلمنْ بماءُ ألمت مت ْهُ   وملمِو اْستمْشهمدم اْلضمرمْنِسْيُس ُرْومما
3٠١ 

                                                             
 3٢نضس املرجع، ص:  -٢99
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9٠ 
 

، هو لو استشهد الفرنسيس روماو املزاوجة يف هذا البيت هو من كلمة 
، هو يكون جزاء اءألتتهم من رومة األنبيكون شرطا يف كالمه، وأما يف كلمة 

 يف كالمه.

 اجلمع -و

ومثال  ااجمع هو أن جيمع املتكلم بني متعدد، حتت حكم واحد وذلك.
 بار احلوادث يف وادي النيل هو:ااجمع يف قصيدة ك

  اِن، وماْلِبلمى، وماْلضمنماءُ  الشَّْمُس وماْلكموماِكُب ِمن ْهماتمْشِضُق ومااجْمِدْيدم
3٠٢ 

الشمس والكواكب منها ااجمع يف هذا البيت هو من كلمة 
 ، هم متعددة يف املعىن ويف حكم واحد هو تشضقون.واجلديدان، والبلى والفناء

  ُل ِإذما يمْك   آموُن، وماهلِْ لمكم ءُ  ،   بُ ُر، ومالشَّْمُس، وماليُّحمى  الم آابم
3٠3 

إذا يكـــرب، آمون، واهلالل ااجمع يف هذا البيت هو من كلمة 
 ، هم متعددة يف املعىن ويف حكم واحد هو آابء.والشمس، والضحى

  3٠٤ءُ رممْسُْوا، وماْلُعُقْوُل، وماْلُعقمالم   النَّاُس وماْلُمُلْوك ِإىلم مماأمْذعمنم 

ما رمسوا،  إىلالناس وامللوك ااجمع يف هذا البيت هو من كلمة 
 هم متعددة يف املعىن ويف حكم واحد هو يذعنون.والعقول، والعقالء، 

                                                             
 ١٨نضس املرجع، ص:  -3٠٢
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9١ 
 

  بمة لِِعْيسمى، ومممْنِضْي            ومِإذما اءُ   ث مي ْ    ُس، ومن مْيُل الث َّرماِء، وماْلُبطمحم
3٠٥ 

، ومنفيس، ونيل الثراء، ثيبةااجمع يف هذا البيت هو من كلمة 
 هم متعددة يف املعىن ويف حكم واحد هو لعيسى.والبطحاء، 

  ومُمُلْوُك احلْمِقي ْقمة اأْلمنِْبيماءُ   لرّب   اأْلمْرُض وماْلضميماءُ ِإمنَّما
3٠6 

األرض والفضاء وملوك احلقيقة ااجمع يف هذا البيت هو من كلمة 
 هو لريب يعين خملوق هللا.هم متعددة يف املعىن ويف حكم واحد األنبياء، 

  ُمن ْقمادمةم اللُّ            اْلُعُقْولومأمت مْتُه   ، وملمىبَّ اأْلمْعوماُن ومالنُّصمرماءُ    بِ 
3٠٧ 

هم العقول ولىب األعوان والنصراء، ااجمع يف هذا البيت هو من كلمة 
 متعددة يف املعىن ويف حكم واحد هو منقادات.

 التفريق -ز

 رق بني أمرين من نوع واحد يف اختالف حكمهما.التضريق هو أن يض 
 ومثال التضريق يف قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل هو:

  ًنا ومافْ ت مرماءُ  دمْعوماُهمْ  نا، وم   آثِْي    رُ غِ مما ادَّعمى أمصما ادَّعمْوافم خم
3٠٨ 
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اما ، دعواهمومن كلمة فادعوا التضريق يف هذا البيت هو من كلمة 
آثينا ويف  غرد يف اختالف حكمهما يف مجلة ما ادعى أصاأمران من نوع واح
 مجلة خنا وافرتاء.

  ِم   ف معملمى دمْولمِة اْلبُ نماة  3٠9اءُ اْلعضم  ومعملمى مما ب مىنم اْلبُ نماةُ   سمالم

وعلى ومن كلمة  على دولة البناةفالتضريق يف هذا البيت هو من كلمة 
 سالم كلمةحكمهما يف  اما أمران من نوع واحد يف اختالف ، ما بىن البناة

 اء.كلمة العضويف  

  ءُ يفْ أمْرِضِهْم  ومفمرِْيق     مبِْصر   ممُمت َُّعْونم  ضمرِْيق  ف م ُغرمابم
3١٠ 

اما أمران ، فريقو ومن كلمة  فريقفالتضريق يف هذا البيت هو من كلمة 
يف أرضهم لة مجويف  ممتعون مبصر مجلةمن نوع واحد يف اختالف حكمهما يف 

 غرابء.

  ْدم  حتُْ ومُعُلو دِ ُهْور    ومبِن ْتما ،ِي اْلِبالم ، ومالشُّعمرماءُ فمْخُر اْلِبالم
3١١ 

، فخر البالدومن كلمة  حتىي البالدالتضريق يف هذا البيت هو من كلمة 
وبنتا ة كلمويف   كلمة وهلوماما أمران من نوع واحد يف اختالف حكمهما يف  

 .هور والشعراء
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 ا أمرمادم اْلومفماءُ   ِكى  ي مْب     ممنْ رممْحمًة، وممما كمانم  ف مبمكمى ، وملمِكنَّمم
3١٢ 

اما ، من يبكىومن كلمة  بكىفالتضريق يف هذا البيت هو من كلمة 
وما  ويف مجلة  فبكى رمحةأمران من نوع واحد يف اختالف حكمهما يف مجلة 

 .كان من يبكى ولكنما أراد الوفاء

  ا ا،  ت مْبِلْي    اخلْمرماِئبأُمة  اممُّهم ءُ  اخلْمرماِئبومحمقُّ     هم ْعالم  3١3اإْلِ

اما ، اخلرائبومن كلمة  اخلرائبالتضريق يف هذا البيت هو من كلمة 
ويف  أمة امها اخلرائب تبليهاأمران من نوع واحد يف اختالف حكمهما يف مجلة 

 إلعالء.وحق اخلرائب امجلة 

 ا اأْلمعْ تمْشقمىِهيم    وبرومما، يَّدمتْ أتمم  فربومما اءُ ، ومهمكمذم  3١٤دم

اما أمران ، بروماو ومن كلمة  فربوماالتضريق يف هذا البيت هو من كلمة 
وبروما هي ويف مجلة  فبوما أتيدتمن نوع واحد يف اختالف حكمهما يف مجلة 

 .تشقى وهكذا األعداء

  ْخضماءُ ،  ضمى وممما أمْخ  اْلُوُجْوُد  أمْنِت مما أمْظهمرم اُر وماإْلِ ْظهم ومأمْنِت اإْلِ
3١٥ 

                                                             
 ٢3نضس املرجع، ص:  -3١٢
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لة مجومن  أنت ما أظهر وما أخفى لةمجق يف هذا البيت هو من التضري
  اما أمران من نوع واحد يف اختالف حكمهما يفواإلخفاء،  اإلظهارأنت 

 .كلمة الوجود

  ِبي ْر  فم ِبي ْر   كم اءُ  ومعمِظْيم     أمالَّ ُيصمانم كم أمْن يُ ن ْبمذم اْلُعظممم
3١6 

اما أمران ، وعظيمة كلمومن  فكبري كلمة التضريق يف هذا البيت هو من  
مجلة أال يصان كبري ويف مجلة أن ينبذ من نوع واحد يف اختالف حكمهما يف 

 العظماء.

  ْا   النَِّبيِ نْيم ومالرُُّس  سمنمةم  نمسمخمت اليِ يماء اليِ يماءُ  ي مْنسخ  ِل، كممم
3١٧ 

اما أمران ، ينسخ كلمةومن  نسخت كلمة التضريق يف هذا البيت هو من  
مجلة سنة النبيني والرسل ويف مجلة ختالف حكمهما يف من نوع واحد يف ا
 .اليياء اليياء

 التقسيم -ح

هو أن يذكر متعدد مث يياف إىل كل من افراده، ماله على جهة  التقسيم 
 التعيني. ومثال التقسيم يف قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل هو:

  اهْلموماِدْي   ات  دم اعِ صم يفْ سمرْيِهما  ت  الم زِ انم اءُ كم ي مُهزُُّهنَّ احْلُدم
3١٨ 
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 وهو يياف إىل كلمة بعده انزالت التقسيم يف هذا البيت هو من كلمة 
كاهلوادي يهزهن وهو يياف إىل كلمة بعده صاعدات ، وأييا كلمة يف سريها
 احلداء.
  ْاكم ِقيمام   ومِإذما مما عملمت اكم ُدعماءُ  ومِإذما مما رمغمتْ   فمذم  3١9فمذم

وهو يياف إىل كلمة وإذا علت و من كلمة التقسيم يف هذا البيت ه
 اكفذوهو يياف إىل كلمة بعده  غتوإذا ما ر ، وأييا كلمة فذاك قيامبعده 
 دعاء.

   ْاءُ  ف مقمِدمْيًا عمْن ومْحِدهما ضماقم ومْجُه ال    أمْرِض، ومانْ قمادم اِبلشِ رماِع اْلمم
3٢٠ 

ف إىل  وهو ييافقدميا عن وحدها التقسيم يف هذا البيت هو من كلمة 
 .ضاق وجه األرضكلمة بعده 

 ةغاملبال -ط

هي أن يدعى املتكلم لوصف ما أنه بلغ يف الشدة أو اليعف  املبالغة
و. الغل، و اإلغراق، و التبليغحدا مستبعدا أو مستحيال، وتنحصر يف ثالثة أنواع: 

 ومثال املبالغة يف قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل هو:
  ِْحيماءُ   ذما ب مُعدم اأْلُنْ    أمْنتم أُْنس  لمنما إ  ُس، ومأمْنتم احلْميماُة وماإْلِ

3٢١ 
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وأنت  أنت أنس لنا إذا بعد األنس،ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 ، ألهنا ممكنة يف العقل والواقع وتسمى التبليغ.ءاإلحيااحلياة و 

  ا اْدهلمممَّتْ  -ي مت مومىلَّ اْلِبحمارم ءُ ِمْنكم يفْ ُكلِ  جم  -ممْهمم ْالم  3٢٢اِنب  ألم

 -مهما ادهلمت-يتوىل البحار ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى منك يف كل جانب ألالء، 

 الغلو.

  ُْلكم ُخرَّت بمةً   فمِإذما رماعمهما جمالم ي ْ ف مْهيم وماْلِبسماُط سموماءُ ، هم
3٢3 

جاللك خرت هيبة، فإذا راعها مجلة  ة يف هذا البيت هي منغاملبال
 ، ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى الغلو.فهي والبساط سواء

  نما، ف ملمْم ءُ    لِبمان   ُُنمل ِ ومب من مي ْ ، ف ملمْم جيمُْزانم عمالم ومعملمْوانم
3٢٤ 

وبنينا، فلم خنل لبان وعلوان، فلم ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 ألهنا ممكنة يف العقل والواقع وتسمى التبليغ.، الءجيزان ع

  فمشمادم، ف م ، :غم ُقْل لِبمان  ب مىنم ْز ِمْصرم يف الزَّمماِن بِنماءُ   اىلم ملمْ جيُِ
3٢٥ 

قل لبان بىن، فشاد، فغاىل: مل جيز  ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 سمى اإلغراق.، ألهنا ممكنة يف العقل وال يف العادة وتمصر يف الزمان بناء

   ْيمِشْد زمممان ، ومالم أمن ْ ، ومالم ب مىنم ب منَّاءُ   شمادم مماملم  شمأم عمْصر 
3٢6 
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شاد ما مل يشد زمان، وال أنشأ ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 ألهنا ممكنة يف العقل والواقع وتسمى التبليغ.، عصر، وال بىن بناء

  ِم، ِإىلم الصَّبماُح وماأْلمْضوماءُ ِقْيلم: مماتم  أمنْ لمِبثمْت ِمْصُر يف الظَّالم
3٢٧ 

لبثت مصر يف الظالم، إىل أن قيل: ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى مات الصباح واألضواء، 

 الغلو.

   اِلد ، ومبُ ْؤس  ُمِقْيم دُّ   نمكد  خم  3٢٨ِمْنُه شمقماءُ  ومشمقماُء جيِم

نكد خالد، وبؤس مقيم وشقاء جيد ة يف هذا البيت هي من مجلة غملبالا
 ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى الغلو.منه شقاء، 

  ِْد، ومسماُءْوا الم تمْسليِنْ: مما دمْولمُة اْلضْرس؟!سماءمت دمْولمُة اْلضْرس يف اْلِبالم
3٢9 

ين: ما دولة الفرس؟! ساءت ال تسلة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل دولة الفرس يف البالد، وساءوا، 

 وتسمى الغلو.

  ُ صمْولمُة ومث مرماءُ  ْلك، وماْلبمْحُر   ومااجْمومارِي يف اْلبمْحِر يُظهرنم عز اْلم
33٠ 
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واجلواري يف البحر يظهرن عز ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
ألهنا ممكنة يف العقل وال يف العادة وتسمى امللك، والبحر صولة وثراء، 

 اإلغراق.

  ِْذِه اأْلمر لسم اإْلِ   ف مت منماهمى اْلضمسماُد يفْ هم وماءُ غْ ِض، ومجمازم اأْلمابم
33١ 

فتناهى الفساد يف هذه األرض،  ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
ال يف العادة وال يف العقل وتسمى  ألهنا غري ممكنةوجاز األابلس اإلغواء، 

 الغلو.

 اءُ   فمِإذما لمقَّبُ ْوا قمواًي ِإهلما ف ملمُه اِبْلُقومى إِلمْيكم انْ ت مهم
33٢ 

فإذا لقبوا قواي إهلا فله ابلقوى إليك ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى الغلو.انتهاء، 

  ُرْوا اْلكموماِكبم أمْرابم ومِإذما قم اًب؛ فمِمْنكم السَّنما، ومِمْنكم السَّنماءُ   دَّ
333 

وإذا قدروا الكواكب أراباب؛ فمنك ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى الغلو.السنا، ومنك السناء، 

 فمِمْن آ ، ُْوا الن َّبماتم رم نُعماك ُحْسُنُه ومالنَّمماءُ   ومِإذما أمهلَّ اثم
33٤ 

وإذا أهلوا النبات، فمن آاثر نعماك ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى الغلو.حسنه والنماء، 
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 اءُ   وِإذما ميمَُّمْوا ااْجِبمالم ُسُجْوًدا لمُة الشَّمم فماْلُمرماُد ااجْمالم
33٥

 

وإذا ميموا اجلبال سجودا فاملراد ة يف هذا البيت هي من مجلة غلاملبا
 ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى الغلو.اجلاللة الشماء، 

  مماك، وماْلعماِصضماُت، وماأْلمنْ وماءُ   اأْلمْس  ومِإذما تُ ْعبمد اْلِبحمار ممعم  
336 

البحار مع األمساك،  وإذا تعبدة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى والعاصفات، واألنواء، 

 الغلو.

    س الندمى، ممْن هلمما اْليمُد اْلب مْييماءُ  سمجمدمت ِمْصُر يف الزَّمماِن إِلْيزي 
33٧ 

سجدت مصر يف الزمان إليزيس ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى يد البيضاء، الندى، من هلا ال

 الغلو.

   ُد ُنيمار ؛ فماْلِبالم اءُ   ِإْن تمِل اْلب مرَّ ُح ُرخم ؛ فمالر ايم أمْو تمِل اْلبمْحرم
33٨ 

إن تل الرب؛ فالبالد نضار أو تل ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 يف العادة وال يف العقل وتسمى الغلو.ألهنا غري ممكنة ال البحر؛ فالرايح رخاء، 

 ؛ ف مْهيم يفْ ُكلِ  عيو اءُ  أمْو تمِل الن َّْضسم ؛ ف مْهيم ِفْيِه ذُكم أمْو تمِل اأْلُْفقم
339 
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أو تل النفس؛ فهي يف كل عضو أو ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
ى ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمتل األفق؛ فهي فيه ذكاء، 

 الغلو.

  أمْن ت مومحَّْدِت؛ ملمْ تمُك اأْلمْشيماءُ   ِقْيلم: ِإْيزيس رمبَّةم اْلكمْوِن، لمْوالم
3٤٠ 

قيل: إيزيس ربة الكون، لوال أن ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى توحدت؛ مل تك األشياء، 

 الغلو.

  ومالم رمأمْتِك مسمماءُ   صرِك  ارم ُحْجًبا، ف ملمْم تب     وماختَّمْذِت اأْلمنْ وم ، أمْرض 
3٤١ 

واختذت األنوار حجبا، فلم تبصرك ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى الغلو.أرض، وال رأتك مساء، 

   ْخضماءُ  ضمى أمْنِت مما أمْظهمرم اْلُوُجْوُد وممما أمْخ اُر وماإْلِ ْظهم ، ومأمْنِت اإْلِ
3٤٢ 

أنت ما أظهر الوجود وما أخفى، ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى وأنت اإلظهار واإلخفاء، 

 الغلو.

   3٤3يماءُ  ُل، ومقماممت حِبُبِ كم اأْلمعْ   ف معمِشْقنماكم ق مْبلم أمْن أتمْيتم الرُُّس 

                                                             
26نضس املرجع، ص: -3٤٠
 ٢6نضس املرجع، ص:  -3٤١
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١٠١ 
 

فعشقناك قبل أن أتيت الرسل، ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 ألهنا ممكنة يف العقل وال يف العادة وتسمى اإلغراق.وقامت حببك األعضاء، 

 د ُر وماأْلمبْ نماءُ   يمْشقمى هِبما النَّا ِ ِخلَّة لِْلِبالم ايم ُس، ومتمْشقمى الدِ 
3٤٤ 

للبالد يشقى هبا الناس،  خلةة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 ألهنا ممكنة يف العقل والواقع وتسمى التبليغ.وتشقى الداير واألبناء، 

 ومضَّاءُ هِبما،  مماِئج  فمالث َّرمى   متألُ اأْلمْرضم وماْلعموماملم نُ ْورًا
3٤٥ 

متأل األرض والعوامل نورا فالثرى ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
  ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى الغلوألهنا غريمائج هبا، وضاء، 

  ي مُضْه ْ سمبمقم اخلْمْلقم حنمْومُه اْلبُ لمغماءُ   حمىتَّ  اِبلن َّوماِبِغ اْلُغر ِ ملم
3٤6 

مل يفه ابلنوابغ الغر حىت سبق اخللق ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 سمى الغلو.ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتحنوه البلغاء، 

 ْيجما اءُ   ومتُِثي ُْر اخْلِيماُم آسمادم هم ا اهْلمْيجم ءم ت مرماهما آسمادمهم
3٤٧ 

وتثري اخليام آساد هيجاء تراها ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى آسادها اهليجاء، 

 الغلو.
                                                             

 ٢٧نضس املرجع، ص:  -3٤٤
 ٢٨نضس املرجع، ص:  -3٤٥
 3٠نضس املرجع، ص:  -3٤6
 3١نضس املرجع، ص:  -3٤٧



 

١٠٢ 
 

 ْصًنا ْحِتمماءُ   ِإنَُّه حمصُنه الَِّذي كمانم حم وممحمماُه الَِّذْي ِبِه ااْلِ
3٤٨ 

إنه حصنه الذي كان حصنا ومحاه ة يف هذا البيت هي من مجلة غاملبال
 ألهنا غري ممكنة ال يف العادة وال يف العقل وتسمى الغلو.الذي به االحتماء، 

 تشابه األطراف  -ي

. ومثال تشابه األطراف يف تشابه األطؤاف قسمان: معنوي ولضظي
 كبار احلوادث يف وادي النيل هو:  قصيدة
    بمِت اخلْمْي اءُ   ومدمِوايًّ كممما أتممهَّ ا اهْلمْيجم  ُل ومهماجمْت مُحمات مهم

3٤9 

من مجلة هاجت واهليجاء تشابه األطراف يف هذا البيت هو من كلمة 
وهي كالم الذي يدل على تشابه األطراف املعنوي، وهاجت محاهتا اهليجاء، 

 اسب ابتداءه يف املعىن.ألن ختام كالمه ين

     ْْحيماءُ   أمْنتم أُْنس  لمنما ِإذما ب مُعدم اأْلُن  ُس، ومأمْنتم احلْميماُة وماإْلِ
3٥٠ 

من مجلة احلياة واإلحياء تشابه األطراف يف هذا البيت هو من كلمة 
وهي كالم الذي يدل على تشابه األطراف املعنوي، وأنت احلياة واإلحياء، 

 اسب ابتداءه يف املعىن.ألن ختام كالمه ين

    ًنا ومافْ ت مرماءُ   نا، ومدمْعوماُهمْ   فمادَّعمْوا مما ادَّعمى أمصماِغُر آثِْي خم
3٥١ 

                                                             
 3٢نضس املرجع، ص:  -3٤٨
 ١٧نضس املرجع، ص:  -3٤9
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من مجلة فادعوا ودعواهم تشابه األطراف يف هذا البيت هو من كلمة 
وهي كالم الذي يدل فادعوا ما ادعى أصاغر آثينا، ودعواهم خنا وافرتاء، 

 ظي، ألن ابتداء مصراع الثاين يناسب مبصراع األول.على تشابه األطراف اللض

  ْلِ ُقْونم ت موملَّو ءُ  ت مومىلَّ ُہُ    فمِإذما مما اْلُممم ِطبماُعُه اخلْمْيالم
3٥٢ 

فإذا من مجلة تولوه وتوىل تشابه األطراف يف هذا البيت هو من كلمة 
وهي كالم الذي يدل على تشابه ما اململقون تولوه توىل طباعه اخليالء، 

 طراف اللضظي، ألن ابتداء مصراع الثاين يناسب مبصراع األول.األ

   ِْهْي ا ُرْومما ِإىلم الشَّرِ  متم ِْهْيُدُه أِبُنْ ثمى بالءُ   ختمِْذتْ هم  ًدا، وممتم
3٥3 

من مجلة متهيدا ومتهيده تشابه األطراف يف هذا البيت هو من كلمة 
كالم الذي يدل على   وهيختذهتا روما إىل الشر متهيدا، ومتهيده أبنثى بالء، 

 تشابه األطراف اللضظي، ألن ابتداء مصراع الثاين يناسب مبصراع األول.

  ِبي ْر  فم ِبي ْر   كم اءُ ومعمِظْيم     أمالَّ ُيصمانم كم أمْن يُ ن ْبمذم اْلُعظممم
3٥٤ 

فكيرب من مجلة فكبري وكبري تشابه األطراف يف هذا البيت هو من كلمة 
وهي كالم الذي يدل على تشابه ظماء، أال يصان كبري وعظيم أن ينبذ الع

 األطراف اللضظي، ألن ابتداء مصراع الثاين يناسب مبصراع األول.

  ْا   النَِّبيِ نْيم ومالرُُّس  سمنمةم  نمسمخمت اليِ يماء اليِ يماءُ ي مْنسخ   ِل، كممم
3٥٥ 
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من مجلة نسخت وينسخ تشابه األطراف يف هذا البيت هو من كلمة 
وهي كالم الذي سل، كما ينسخ الضياء الضياء، نسخت سنة النبيني والر 

يدل على تشابه األطراف اللضظي، ألن ابتداء مصراع الثاين يناسب مبصراع 
 األول.

  ْوماْمدمحْ غُ وماذُْكِر ال ، اِل جمزماءُ   رَّ آِل أمي ُّْوبم فمممِن اْلممْدح لِلر ِجم
3٥6 

ة من مجل وامدح واملدح تشابه األطراف يف هذا البيت هو من كلمة 
وهي كالم الذي واذكر الغر آل أيوب، وامدح فمن املدح للرجال جزاء، 

يدل على تشابه األطراف اللضظي، ألن ابتداء مصراع الثاين يناسب مبصراع 
 األول.

   ِبِل  يوُن وملَّْت قوَّاُده اْلكرْباء  قماِهُر اْلعمْصِر وماْلمممماِلك، انم
3٥٧ 

اهر العصر واملمالك، قتشابه األطراف يف هذا البيت هو من مجلة 
وهي كالم الذي يدل على تشابه األطراف انبليون ولت قواده الكرباء، 

 املعنوي، ألن ختام كالمه يناسب ابتداءه يف املعىن.

 العكس -ك

العكس هو أن يؤيت أبجزاء اتيل الكالم على عكس ما جاء يف أجزاء  
 هو: مقدمه. ومثال العكس يف قصيدة كبار احلوادث يف وادي النيل

  ِإْن ِشْئتم ، ومِإذما ِشْئتم فماْلممِيْيُق فميماءُ  فماْلضميماُء ممِيْيق  رمبِ 
3٥٨ 
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أبن تقدم ما فالفضاء مضيق العكس يف هذا البيت هو من كلمة 
 وتؤخر ما قدمت.وفاملضيق فضاء  أخرت،

  نم، ومِفْرعمْوُن دمْمُعُه اْلُعن مقماءُ   لِي مْنظُُرْوا دمْمع ِفْرعموْ ا وْ ادُ رم أم فم
3٥9 

أبن تقدم ما أخرت، دمع فرعون العكس يف هذا البيت هو من كلمة 
 وتؤخر ما قدمت.وفرعون دمعه 

 اءُ ِمْصر ِإْن كمانم  ِمْصر ُمْوسمى ِعْندم انِْتمماِء، ومُمْوسمى ِنْسبمة  ومانِْتمم
36٠ 

وموسى أبن تقدم ما أخرت، مصر موسى العكس يف هذا البيت هو من كلمة 
 تؤخر ما قدمت.مصر 
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 اب اخلامسالب

 خامتة

 النتائج . أ

يف ختام هذه الرسالة العلمية، تريد الباحثة أن تسجل النتائج اليت 
 حصلت عليها الباحثة يف مرور كتابة هذه الرسالة العلمية.

ن احملسنات اللضظية يف ومن أهم نتائج الرسالة اليت وجدهتا الباحثة هي أ
بيتا،  ٥٥ يف كونوهي السجع يبيتا يف أربعة أنواع،  ١3٨القصيدة هي 
بيتا، ورد العجز على الصدر  ٥٠ يف بيتا، واملوازنة يكون ٢٤ يف وااجناس يكون

بيتا  ١66ووجدت الباحثة احملسنات املعنوية يف القصيدة هي  بيتا. 9 يف يكون
 3بيتا، واملقابلة تكون يف  3٨يف أحد عشر نوعا، وهي الطباق يكون يف 

بيتا، واملزاوجة  3٢ومراعاة النظري تكون يف  بيتا، ٢٢أبيات، والتورية تكون يف 
بيتا،  ١٠بيتا، والتضريق يكون يف  6بيتا، وااجمع يكون يف  ١٢تكون يف 

بيتا، وتشابه األطراف  ٢٨أبيات، واملبالغة تكون يف  3والتقسيم يكون يف 
 أبيات. 3بيتا، والعكس يكون يف  9يكون يف 

 التوصيات . ب

آلدب والعلوم اإلنسانية خاصة يف قسم ترجو الباحثة إىل الطالب كلية ا .١
 اللغة العربية وأدهبا ممارسة اللغة العربية الضصحى نطقا كتابة.



 

١٠٧ 
 

ترجو الباحثة الطلبة السيطرة على املضردات لرتقية قدرهتم على فهم اللغة  .٢
 العربية وأدهبا وكتابة الرسالة.

بحث ترجو الباحثة إىل الطالب قسم اللغة العربية وأدهبا من يهتم ابل .3
األديب مواصلة البحث املتعلق ابملوضوع املذكور حلصول على النضع 

 األكثر.

وأخريا ترجو الباحثة من هللا أن جيعل هذا البحث انفعا لكل الباحثون  .٤
 يف فهم اللغة العربية ودراستها.
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