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كلمة الشكر

بسم هللا الرمحن الرحيم

ومن شرور أنفسنا ومن هللاونعوذ بعزةاحلمد � الذي حنمده ونستعينه

من يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هدي له. أشهد أن ال سّيئات أعمالنا 

.رسول هللا. أما بعداإله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن حممد

ته. ياكتابة هذه الرسالة، �ذن هللا عّز وجّل وهدفقد انتهت الباحثة من

لعلوم اإلنسانية بـجامعة ب وااقدمتها إىل قسم اللغة العربية وأدبـها بكلية اآلدو 

اإلسالمية احلكومية كمادة من مواد الدراسية املقررة على الطلبة يالرانري 

" يف اللغة العربية وأدبـها.S.Humللحصول على شهادة "

مدائح البحتري للمتوكل احملسنات اللفظية يف "وقد اختارت الباحثة 

موضوعا هلذه الرسالة عسى أن تكون �فعة للباحثة )"دراسة بالغيةعباسي (

خاصة وللقارئني عامة.

خاصةجزيال تريد الباحثة أن تقدم شكرافرصة السعيدة،ويف هذه ال

على دعائهما يف اتـمام هذه الرسالة لعل هللا يـجزيهما لوالديها الـمحبوبني

خرة.واب يف الدنيا واآلأحسن الث

اوزودوهةالذين قد علموا الباحثق جلميع األساتذةالشكر العميوأيضا

اإرشادا حسنا، وعلى أخص الشكر امختلفة العلوم واملعارف النافعة و ارشدوهـب

نور خالص املاجستري و سومردي املاجستريالدكتورنيميالكر مشرفنيلـلاجلزيال



د

الذين قد انفقا أوقاتـها وأفكارمها يف االشراف على �ليف هذه الرسالة وتكميلها 

من البداية إىل النهاية.

ورئيس صا ملدير اجلامعة وعميد كلية اآلداب وتقدم الباحثة شكرا خا

الذين ي املكتبة جباميعة الرانريىوموظفة قسم اللغة العربية وأدبـها وجلميع األساتذة 

ساعدوها �عارة الكتب الـمحتاجة إليها يف كتابة هذه الرسالة.

 نقدا بنائيا وإصالحا �فعا ويف هذه الرسالة ترجو الباحثة من القارئني

ل هذه الرسالة، وأخريا عسى هللا أن يـجعلها �فعة للباحثة خاصة ألكما

الوكيل ونعم املوىل ونعم النصري والقوة إال �� وللقارئني عامة. حسبنا هللا ونعم 

العلى العظيم واحلمد � رب العلمني.

بندا أتشيه-دار السالم

رمسوار
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Penelitian ini berjudul Al-muhasanat lafziyah fii Mada’ih Bukhturi

Lilmutawakkil ‘Abbasy (Dirasah Balaghiyah). Permasalahan penting yang dikaji

dalam pernelitian ini adalah muhasanat lafziah yaitu jinas dan saja’ yang terdapat

dalam sya’ir Mada’ih Al-Bukhturi Li Al-mutawakkil ‘Abbasy. Adapun metode

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis

yang bersumber dari buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian.

Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah jinas dan saja’. Sebanyak 77

bait sya’ir. Pembagian pertama yaitu jinas berjumlah 49 bait dan saja’ yaitu

berjumlah 28 bait sya’ir.
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جتريد

: رمسوارةإسم الطالب

١٤٠٥٠٢٠٤٦:رقم القيد

قسم اللغة العربية وأد�ا/كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية :القسم/الكلية

العباسيللفظية يف مدائح البحرتي للمتوكل: احملسنات اموضوع الرسالة

بالغية)(دراسة 

٢٠١٨أغوستوس ٠٢:�ريخ املناقشة

٥١:حجم الرسالة

ص سفيان املاجستريالدكتور نور خال:املشرف األول

سومردي املاجستري:املشرف الثاين

البحرتي موضوع هذه الرسالة هي "احملسنات اللفظية يف مدائحكان

ترتكز هذا البحث على مسئلة مهمة هى بالغية)" و للمتوكل عباسي (دراسة 

. وأما منهج للمتوكل العباسياحملسنات اللفظية يف مدائح البحرتي “ما أنواع  

وذلك �طالع على الكتب يالبحث هلذه الرسالة فهو منهج الوصفي التحليل

العلمية املتعلقة �ملوضوع البالغة والتاريخ وغري ذلك. وقد حصلت الباحثة على 

و سبعةبرتتب ناس و السجع فهي اجلنتائج هذا البحث فهي من �حية.

مثانية: تسعة و أربعون أبيات اجلناس و ايلي الشعر وهي كمسبعون األبيات

وعشرون أبيات السجع، وتالحظ أن احملسنات اللفظية يف مدائح البحرتي 

للمتوكل العباسى �نوع جناس و سجع.
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الباب األول

مقدمة

خلفية البحث-أ

األدب هو كل ر�ضة حممودة يتخرج �ا اإلنسان يف فضيلة من الفضائل 

وهذه الر�ضة كما يكون �لفاعل وحسن النظر واحملاكاة، ويكون مبزاولة األقوال 

أفكر واألدب ما كان فيه من عواطف و١تضمنتها لغة أي أمة.احلكيمة اليت 

�٢سلوب مجيلة وصورة بديعة وخيال رائع.

العريب كثريا خمتلفا �ختالف العصور و لكن معناه كان تعريف األدب

حالة الناس الذين ىفرتة اجلاهلية وصفالالعريب يف ومقصده مساو�. األدب

يعيشون يف تلك اللحظة، حيث كانوا رجال القبائل املتعصبني أو أجوائها، 

يبحث القصائد ظهرت حنو نطوير قبائلهم. بينما يف بداية فرتة اإلسالمية صور 

ا�تمع اإلسالمي ا�يد بعيدا عن الفوضى، واإلخالص، ومظهر ضوء التوحيد 

٣واحلماسة و التحليل عن املشكال.

وتؤثر يف النفس ٤الشعر و النثر.،إن األدب العريب ينقسم إىل قسمني

وتذهب اخللق ويدعو إىل الفضية و تنهى عن الذيلة �سلوب مجيل بديع. 

(مصر : داراملعارف ، ،الوسيط يف األداب العريب و ترخيهامحد والشيخ مسطفى اإلسكندى عن أنيبك،١

٣م)،ص:١٩١٦الطبعة الثمنة عشرة، 
، ٢هـ)، ط١٤٠٥ا�ا�:ململكه العربية السعودية، ، (يورعاألدب العريب و�رخيهعبد العزيز حممد الفيصل، ٢

٥ص.
٩،ص.٣، طهـ)٥٢١٤يورع ا�ا�:ململكه العربية السعودية، (األدب العريبإبراهيم بن حسن الدريعي، ٣
٩، ص.٣م)، الفصل األول.ط ٢٠٠٨،(األدب العريب للصف الثالث الثانويإبراهيم بن حسن الدريعي، ٤



٢

والشعر هو اللغة اخليالية املوزونة اليت تعبري عن املعىن اجلديد والذوق والفقرة 

٥والعاطفة وعن سرّالروح البشريّة.

من الشعراء املشهور هو اعر اشةالبحثهحثة ىف هذولذلك ستبحث البا

هو أبو عبادة ٦البحرتي. البحرتي هو الشاعر املشهور يف العصر العباسي.

أبو ٨البحرتي هو الشاعر املشهور يف العصر العباسي.٧الوليد بن عبيد الظائي.

.و شاعر يف العصر ام هو العاص بن هشام (وقيل هاشم)البحرتي بن هش

الثاين عند خليفة املتوكل، امسه الوليد بن عبدهللا، و كنيته أبوعبادة، العباسي 

ويف شعره كثري من احملسنات اليت ولقبه البحرتي إىل جده حبرتمن قبيلة طيئ.

تغرض فيه سواء كانت احملسنات اللفظية أم املعنوية، الذي فيه أكثر من اللفظ 

لباحثة هذه الرسالة حتت اليت تشمل من احملسنات اللفظية. ولذلك اختارت ا

". وحدت احملسنات اللفظية يف مدائح البحرتي للمتوكل العباسياملوضوع"

الباحثة ىف حبثه عن السجع واجلناس من احملسنات اللفظية.

أسئلة البحث-ب

على مسئلة مهمة هى ما ةالبحثهمادا على ما سبق البيان ترتكز هذاعت

؟"البحرتي للمتوكل العباسي مدائح احملسنات اللفظية يف"أنواع  

.٣٩٥)،ص:١٩٦٤،(القاهرة : مكتبة النهضة املصرية،النقد األديبأصول أمحد الشايب، ٥
)،طبعة ٢٠٠٥(جاكر�:كلية األداب والعلوم اإلنسانية،،املعني يف األدب العريب و�رخيهنبيلة لوبيس، ٦

.٩٣األوىل،ص:
١٧٥،ص.١ه،ط.١٣١٦م/١٩٩٧لبنان: دارالفكر، -(بريوت�ريخ آداب اللغة العربية،جرجيد زيدآن، ٧
)،طبعة ٢٠٠٥(جاكر�:كلية األداب والعلوم اإلنسانية،،املعني يف األدب العريب و�رخيهنبيلة لوبيس، ٨

.٩٣األوىل،ص:



٣

أغراض البحث-ج

احملسنات اللفظية "أما أغراض البحث يف هذه الرسالة فهي ملعرفة أنواع

."يف مدائح البحرتي للمتوكل العباسي

معاين املصطلحات-د

قبل دخل إىل لب الباحث من هذه الرسالة، تريد الباحثة أن تشرح 

هذه الرسالة و هي كما يلي بعض معاين املصطلحات اليت تتضمنها يف موضوع

:

احملسنات اللفظية .١

هي اليت تفيد حتسني اللفظ أو ال و�لدات على رأى تعض العلماء، 

وجيئ �ا حتسني املعىن تبعا، وألن هذه احملسنات لفظية يشرتيط فيها بقاء هيئة 

٩الكالم كماهى دون تغيري، فإن تغريت هيئة الكالم زالت احملسنات اللفظية.

املدائح.٢

اجلمع : مدائح. (مدح : صيفة فعل)،"شاعر يتقن فن املديح" : -مديح

١٠ماميدح به.

املتوكل العباسي.٣

٢٠٥.صم)،١٩٩٧(بنغازي:،دراسات يف البالغة العربيةعبد العاطي غرب عالم،٩
م)،٢٠١٠الكاثوليكية، املطبعة :لبنان -(بريوت، املنجيد يف اللفة واألدب والعلوملويس معلوف، ١٠

٧٥١ص.



٤

١١.يف العصر العباسيخليفة :املتوكل العباسيليفة. أما اخلاملتوكل : 

دراسات السابقة-ه

حتتاج الباحثة الدرسات السابقة قبل أن تبدا حبثها البد من الباحثة 

البحث اآلن.ملوضوع 

من احملسنات اللفظية يف كتاب ")١١١٠٠٢١٠٠٠٠٧٧(أسيه لستاري.١

الثمرات احلاجينية لكياهي احلاج حممد أمحد سهل حمفوظ 

م. يف قسم اللغة العربية وأد�ا كلية األدآب ٢٠١٤\ه١٣٣٥احلاجيين"

وعلوم اإلنسانية جامعة شاريف هداية هللا اإلسالمية احلكموية جاكر�. 

يف كتاب الثمرات احلاجينية لكياهي احلاج النواع اجلناس عنها الباحث 

.حممد أمحد سهل حمفوظ احلاجيين

الوصفي"شعرهخصائصو البحرتي")٥٢٩٧٠٠٩٢٠(أسعدي.٢

يف قسم اللغة العربية وأد�ا كلية األداب جامعة الرانريي م.٢٠٠٣

كتابة الوصفي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية. أن الباحث يبحث عن  

للبحرتي لشهرته بشاعر الوصفي."الشعر الوصفي" منها شعر" الربكة" 

الربيع". و يف هذه الرسالة خيتار الباحث شعر"الربيع". وحيدد البحث يف 

البحث عن هاتني الناحيتني : يعين املعاين و األسلوب، أل�ما من عناصر 

مهمة نقد األدب لبيان خصائص الشعر وملعرفة فيمته.

)،م٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤ابن حزم،دار لبنان : -بريوت(،لفاء�ريخ اخلطي،و السيجالل الدين عبد الرمحن١١

٤١٥ص:، ١ط 



٥

"أنواع اجلناس يف شعر املدح للبحرتي (دراسة )٥٢٠٦٠١٤٩٢روحدينا (.٣

يف قسم اللغة العربية وأد�ا  م.٢٠١٠بالغية يف شرح ديوانه اجلزء الثاىن)"

كلية األداب جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية. حتدث عنها 

لباحثة يف الذي يستخدمها ايف شعر املدح للبحرتيالنواع اجلناس الباحث 

الباحث عن هذه الرسالة املنهج البالغي. وجلمع البيا�ت واملعلومات 

اعتمدت الباحثة على طريقة البحث املكتيب وذلك �إلطالع على الكتب 

العلمية املختلفة املتعلقة �ملشكلة املبحوثة من كتب التاريخ األديب والبالغة 

جلناس اليت تتضمن يف وغريها مما يتعلق �ملوضوع. مع انكشاف معاين ا

الشعر، حيث تناسب  اجلملة بعناصر اجلناس و أنواعه.

ات النص املختار حملمود سامي نسّ احمل")٥٢٠٧٠١٦٩٩(رين سومرلينا.٤

م. يف قسم اللغة العربية ٢٠١٢البارودي"يف الكشف عن عيوب ا�تمع"

حتدث وأد�ا كلية األداب جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية.

عنها ملعرفة أنواع حمسنات شعر حملمود سامي البارودي من �حييت اللفظ و 

املعين، إعتمدت الباحثة على منهج الوصفي التحليلي بطريقة البحث 

املكتيب �الطالع على الكتابة العلمية املختلفة املتعلقة �ملسألة املبحوثة من  

بالعة وغريها مما يتعلق كتب النصوص األدبية، والتا التاريخ األديب، وال

�ملوضوع، وأما النتائج ساليت وجدت الباحثة من هذه الرسالة هي توجد 

عناصر البالغة واألسلوب منها: من �حية اللفظ السجع واجلناس، ومن 

�حية املعين هي اإلستفهام، والشرط، اإلنشاء.

" اجلناس يف سعر احلماسة لعلي بن )٥٢٠٦٠١٤٧٧٥لسما فتح الرمحن(.٥

م. يف قسم اللغة العربية وأد�ا كلية ٢٠١٣يب طالب (دراسة بالغية)أ



٦

األداب جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية. حتدث عنها نوع 

اجلناس املتضّمن يف هذا الشعر وأكثر اجلناس استعماال فيها. ولتحليلي هذه 

حصل املسألة إستخدم الباحث منهجا وصفيا حتليليا. ومن نتائج اليت

عليها الباحث أّن نوع اجلناس يف شعر احلماسة لعلي بن أيب طالب 

هواجلناس التام وغري التام.

يف قسم .٢٠٠٥"السجع يف القرآن الكرمي")٥٢٩٩٠٠٩٨٤عبد احلليم(.٦

اللغة العربية وأد�ا كلية األداب جامعة الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا 

كانت الطريقة املتعبة فيه تقوم على أتشية. يبحدث فيه الوصفي التحليلي و 

مجع املعلوممات والبينات عند طريق النظر يف أساليب القرآن والتعرف على 

بالغته الرفيعة من خالل القرائة الطويلة يف املصحف الشريف. مث اإلطالع 

على املراجع املختلفة املتعلقة مبوضوع الباحث من كتب اللغة والتفسري 

العلماء والبالغيني.وغريها مستفيدة �راء

"اجلناس يف الشعر البطين ألمحد شوقي (دراسة )٥٢٠٩٠٦٠٧٥فضلي(.٧

م. يف قسم اللغة العربية وأد�ا كلية األداب جامعة ٢٠١٤حتليلية بالغية)"

الرانريي اإلسالمية احلكومية بندا أتشية. يبحدث فيه منهج الوصف 

علمي منظم من أجل التحليلي أنه طريقة من طرق التحليل والتفسري بشكل 

الوصول إيل أغراض حمددة لوضعية إمجاعية أو مشكلة إجتماعية أو 

إنسانية. وجلميع املعلمات، يعتمد الباحث على طريقة الباحث املكتيب. 

وذلك �طالع على الكتب املتعلقة �ملوضوع. 

) "الشخصية يف رواية"املاجد ولني"ملصطفي ٥٢٠٨٠٢٠٠٤أمحد �ين(.٨

م. يبحث فيها الباحث عن ٢٠١٣دراسة حتليلية وصفية) لطفي املنفلوطي(



٧

الشخصيات القصصية اليت تتضمن يف هذه الرواية من نواحي مقوما�ا 

وطبيعا�ا ودوائرها. وأما منهاج البحث الذي استخدمه الباحث  يف هذه 

الرسالة  فهم منهج وصفي حتليلي.

يف شعر البحرتي. للفظيةااحملسناتدجتالباحثة مل فإن إقتمادا فيما سبق 

احملسنات اللفظية يف مدائح "واعتماد اىل ذلك، وترغب الباحثة يف حبث 

بنهج علم البديع.دراسة بالغية"البحرتي للمتوكل العباسي (دراسة بالغية)

منهج البحث-و

وجلمع البالغي.نهجالرسالة املهتخدمه الباحثة يف هذاملنهج الذي تس

املعلومات اعتمدت الباحثة على طريقة البحث املكتيب وذلك البيا�ت و 

�ألطالع على الكتب العلمية املختلفة يتعلق �ملوضوع. مع انكشاف معاىن 

احملسنات اللفظية يف مدائح البحرتي للمتوكل العباسي (دراسة بالغية) الىت 

تتضمن يف الشعر، تناسب اجلملة بعناصر اجلناس و أنواعه.

ة يف كتابة هذه الرسالة فتعتمد الباحث على الكتاب املقررة وأما الطريق

ب وعلوم اإلنسانية جامعة الرانريي القسم اللغة العربية وأد�ا بكلية األد

هو :واإلسالمية احلكومية

“Pedoman Penelitian Skripsi Jurusan Bahasa dan Sastra Arab Fakultas

Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh, Tahun 2014”.



٨

الباب الثاين

ترمجة البحرتي

يف هذه الباب تريد الباحثة أن تبحث عن ترمجة البحرتي الذي يتناول 

من حياته البحرتي،ومولده،وخصاءصه يف األدبية، و حياته اإلجتماعية و 

السياسية.

البحرتيحياة.أ

البحرتي ، ولد ١البحرتي هو أبو عبادة الوليد بن عبيد الطائيكان 

الشام وخترج �ا. مث خرج إىل العراق ومدح مجاعة من من أعمال بناحية منبج

وأقام يف بغداد أوهلم املتوكل على هللا، وخلقا كثريا من األكابر والرؤساء. اخللفاء 

فيها حلب وكان يتغزل �ا. دهرا طويال مث عاد إىل الشام. وله أشعار كثريه يذكر

وقد أدرك أ� متام حبمص وعرض عليه شعره مجيلة من كان �تيه هلذا الغض.

أن البحرتي يعيش يف عصر العباسي الثاين و هو عصر اخلليفة املتوكل 

بعد خليفة املعتصم بن الرشيد، أنه أحد الشعراء بعد أيب نواس و أيب متام يف 

هر ضارة. أن احلكومة يف هذا العصر يزداحلو يعيش بني البداوة و ٢عصره.

ئت من الفرس الذي يشرتك كاالقضاء و املدير ازدهارا واسعا، أكثر سالطني حي

١٧٥م،ص.١٩٩٦/هـ١٤١٦لبنان : دارالفكر، -، بريوتآداب اللغة العربيةجرجي زيدان، ١
بريوت : مكتبة العلمية، الإل عالم من األد�ء والشعراء البحرتي،مأمون بن حيي الدين اجلنان، ٢

٥، ص.١، ط. ١٩٩٣



٩

يف اإلدارة واإلقتصادي وغري ذلك. إن تبيعة ا�تمع يستمعون أشعار ويتعلمون 

٣علوم الفرسية وغريها.ال

مولده.ب

للهجرة مبنبج إىل الشمال الشرقى من حلب ٢٠٦٤البحرتي ولد سنة 

على الطريق املئدية منها إىل الفرات، وقيل : بل ولد بقرية جتاورها تسميَّ 

"زردفنة" والرأي األول أصح، ألن البحرتي نفسه يكّرر كثريا يف شعره "منبج" 

مسقط رأسه، وكانت انزهلا عشائر من طيئ، وهي كما يقول �قوت يف معجم 

دينة كثرية البساتني عذبة املاء �ردة اهلواء، أقطعها الرشيد عبد امللك البلدان : م

ئفة من كثرية البنه حممد والطابن صاحل اهلشمى، ويف ديوان البحرتي مدائح  

٥أرسته عاشت يف منبج و حلب

جتماعيةحياة اإل.ج

أما من الناحية اإلجتماعية يف هذا العصر فيجدت الباحثة ثالثة طبقات 

أساسية هي: 

٧ص.،)جاكر� : حبوث العلمية(ظهر اإلسالم،امحد آمني، ٣
٢٦٦م، ص.١٩٧٨/هـ١٣٩٨، دار املعارف : الوسيط يف األدب العريب وبتارخيهامحد اإلسكندري،٤
٧١-٧٠،ص.١٢م)،ط.٢٠٠١، (داراملعارف:�ريخ األدب العريبضيف،يشوق٥



١٠

طبقة عليا)١

هذه الطبقة تشتمل على اخللفاء الوزراء والقواد والوالة ومن يلحق �م من 

األمراء والكبار ورجال الدولة ورؤوس التجار وأصحاب اإلقطاع من األعيان 

قدمها اخللفاء وكانت جتىب إليهم أموال اخلراج وذوى اليسار،تغرق يف النعيم، يت

من سواد العراق وأقاصى الدولة وأدانيها غري ما كما جيئ من املكوس على 

الواردات والصادرات. وقد بدأ العصر �ملتكل، ويقال أن النفقات مل تبلغ يف 

٦عصر من عصور اخللفاء ما بلغته يف عصره وخالصة يف بناء القصور.

طبقة الوسطى)٢

هذه الطبقة تشتمل على رجال اجليش وموظفي الدواوين و التجار 

كثرين يند جمون فيها، ويف والصناع املمتازين. كان طبقة الوسطى وجد�

مقدمتهم علماء العربية والفقه والتفسري واحلديث والعشراء، وكان كثري منهم 

والشعراء، �خذ الرواتب من الدولة، ويدخل يف عدد. هذه الطبقة أيضا املغنون 

تتدفق علي األموال تدفقا مما أفردبعضا منهموار تفعوا إىل الطبقة األرسطقراطية 

عاشوا يف بزخ ترف شديد. هناك مئات يعلمون يف الدواوين �خذون الرواتب 

٧املتوسطة. وكان البحرتى يف هذه الطبقة.

٥،ص.املرجع السابقمأمون بن حيي الدين اجلنان،٦
١٧،ص.نفس املرجعمأمون بن حمي الدين اجلنان،٧



١١

طبقة الدنياّ )٣

ف الصغرية هذه الطبقة تشتمل على العامة من الزراع و أصحاب احلر 

واخلدم والرقيق. ومن هذه طبقة أيضا أوساط الضاع وخاصة من كانوا يقومون 

٨على أساس املساكن والطعام.

يتبادر إىل الذهن عن شعوبية وا�ون يف هذا العصر أنه كان ينبغى ال

عصرا ملحدا غلبت عليه العنصرية كما غلب علية ا�ون واالحلاد و االحنالل 

ن يشيع يف طبقات خاصة.اخللقى فإن ذلك كا

حياته السياسية.د

،٩هـ)٣٣٤-٢٣٤(/م)٩٤٥هـ (٣٣٤انتهي العصر العباسي الثاين سنه 

الذين بستقد مهم املعتصم بن الرشيد، ليدفع بعد ما غلب عليه مفوز األتراك

�م نفوز الفرسى بعد ما كانت ثورا�م ال تنقطع و أمانيهم يف إحياء جمدهم 

القومى الختمد وكان ذلك حتوال خطريا يف �ريخ الدولة العباسية فقد كانت 

تعمدت كل اإلعتماد على الفرس أل�م كانوا أصحاب ثقافة و حضارة بثوها يف 

فلم يكونوا أصحاب ثقافة العربية وأعدوا لنهضة حضارية واسعة، أما الرتك احلياة

الصناعة وال الزراعة وال التجارة وال ذا كانوا بدوا اليعرفون حضارة إمدنية والالو 

١٠ية.سالفنون وال األداب وال قواعد امللك السيا

وقد عاش البحرتي يف هذا العصر، أن خليفة املعتصم قد اختذ سياسية 

قبل كما اختذ اجلند من الرتك وجيعل لالجناد مدينة ولكن ال يفعلها خليفة من 

١٣،ص.نفس املرجعمأمون بن حمي الدين اجلنان،٨
9 Badri Yatim,Sejarah Peradaban Islam,(Jakarta,RajaGrafindo Persada:2008),hlm.49.

٥، ص.نفس املراجعمأمون بن حمي الدين اجلنان، ١٠



١٢

ق يف أن يوىل عليها. فيمسك األتراك بزمام أمسكوابه لشؤون خاصة ويعطى احل

١١العسكرية.

كما قبله مبحاولته على خطاء السياسيةألوتوىل بعد املعتصم الواثق �

اختاذ ويل عهد بعد للخالفة، مما حدا بقواد الرتك إيتاخ الرتك أنصراف عن 

وصيف وبغاء الكبري. مث خليفة املتوكل أحوال السياسية يف بغداد، صاحباه

والبحرتي بذلك تدخل خالفة املتوكل عصرا جديدا وهو العصر العباس الثاين، 

١٢ة.يلعب دورة يف عهد هذه اخلليف

قليةاحلياة الع.ه

و حىت و قد أخذ اللغويون على الشعراء األخطاء النحوية واإلشتقاقية 

وقدرته البارعة البحرتي الذى اشتهر بفصاحته وإتقانه للعربية وعلمه �سرارها 

�زاء بعض إستعماالته على استخدام مفاتيحها املوسيقية جند اللغويني يتوفقون 

١٣املوضوع أو ذاك.ليثبتوا عليه اخلطأ يف هذا 

رمز حلركة التمسك �لصياغة العربية بل التمثل هلا والبحرتي إمنا هو

حبيث جترى يف نفس الشاعر سليقة الشعر العريب بكل مسا�ا وشارا�ا و بكل 

عات جديدة على حنو ما ضو يف هذا العصر مو وقد منتمعانيها وخواصنها. 

املعاين أو من ضافات كثرية سواء من حيث إحدث يف املوضوعات القدمية من 

٦، ص.نفس املراجعمأمون بن حمي الدين اجلنان، ١١
٧، ص. نفس املراجعمأمون بن حمي الدين اجلنان، ١٢
٣٣، ص.نفس املراجعمأمون بن حمي الدين اجلنان، ١٣



١٣

حيث التصاوير. وهنا فإننا جند البحرتي اليبارى تصورة احلسىن حىت ينقل 

١٤املشهد جبذافريه، اللنبصره فحسب بل لنلمسه �يدينا.

شخصية البحرتي.و

كان البحرتي على أدبه وفضلة ورقته من أوسخ خلق هللا ثو� وأخبلهم 

أبغض الناس إنشاداً، يتشادق ويتزاور يف مشيته على نفسه وغريه. وكان من

جانبه أو القهرى ويهز رأسه مرة ومنكبيه أخرى ويشري بكمه. ويقف عند كل 

بيت ويقول : احسنت وهللا، مث يقبل على مستمعني قائال : ما لكم ال تقولون 

أحسنت ؟ هذا وهللا ماال حيسن أحد أن يقول مثله ولكنه كان منصفا يعرتف 

ألهله وال يدعي ماليس له. قال له بعش الناس وقد مسع شعره : أنت �لفضل 

أشعر من أيب متام. فقال: ما ينفعين هذا القول وال يضر أ� متام، وهللا ما أكلت 

اخلبز إالبه، ولوددت أن األمر كما قالوا، ولكن وهللا �بع له، أخٌذ منه ال ئٌذبه. 

ئه.نسيمى يركد عنده هوئه، وأرض تنخفض عند مسا

ومن شخصية األخري أن البحرتي اهلروب من واقعه هي طبيعته فقد فر 

ولو  ١٥من من منبج إىل الشام ومنها إىل العراق حيت يكون اهتماما �حلضارات

كانت لغري العرب مما يدل على هيامه �لرحالت. وألن كثرية الغريب يف 

حسن القصيدة تدل على شخصية البحرتي الشاعر املطبوع، فجاء شعره 

الديباجة.

٣٤، ص.نفس املراجعمأمون بن حمي الدين اجلنان، ١٤
٤١م، ص.١٩٩٦، بدون املطبع ، من األديب يف العصر العباسي، دراسة نقدعلي علي صبح،١٥



١٤

وبعد اتصل البحرتي �يب متام قد يتعلم من صنعه الشعر كثرياً. وترسم 

البحرتي خطو أيب متام يف الشعر ومضى على أثره يف البديع إال أنه أجاد يف 

سبك اللفظ على املعىن "وأراد أن يشعر فعين" ويف عدة شعره يتميز البحرتي من 

: "أ� وأبو متام حكيمان، والشاعر األخر. وإىل ذلك أشار املتنيب بقوله 

البحرتي". وقد تصرف أبو عبادة يف فنون الشعر إال يف اهلجاء. فإن بضاعته 

فيه، نزرة وجيده منه قليل. وإمنا ميتاز �إلجادة يف املدح و القصد فيه، والقدرة 

على تصوير أخالق املمدوح، واإلبداع يف وصف القصور الفخمة واألبنية 

ف إيوان كسرى وبركة املتوكل، وقصر املعتز ��. وقصائده تكاد العجيببة، كوص

١٦الختلو من إفتتاح �لغزل. وقد مجع شعره أبو بكر الصويل ورتبة على احلرف.

ومن ذلك حياة بيئة وشخصية البحرتي يفهم كان هو الشاعر من القرية 

البعيدة عن املدينة، أنه العريب البدوي والجيد الرتبية يف املدرسة الرمسية دينيا كان 

أو غري ديين. ال يتأثر شعر البحرتي �لعوامل اخلارجية ألنه نبغ منذ صغره، حيت 

–وكان اخلليفة ووزرائه يف املتاع يكون فصيحا يف لغته وماهرا يف التفكري.

وخيتسلون ألنفسهم من أموال الدولة. ويف جانب األخر أن الشعب -حينئذ

يعيشون حبياة فقرية ضيقة. البحرتي مل حيب بتلك احلياة.

مث دخل قصر الدولة وصار خادم خليفة املتوكل حيمل نعيم واستقالل 

يدة حتت خليفة املتوكل. واعرتض لرعته. أما وزرائه كثري منهم خيتلون حبياة جد

البحرتي ذلك املختول يف شعره، وانكر أقوال أهل القصر الذين اليعملون 

ملقالوا، أولئك عند البحرتي الفاسقون املنافقون.

١٥، ص.نفس املراجععلي علي صبح،١٦



١٥

اعترب البحرتي يف شعر املسائل اإلجتماعية لتعبري أخالق وأعمال رجال 

قول شيئا إالصادق ولو القصر. ليس له شأن لنفسه ألنه مل يكتسب بشعر، ال ي

يف ممدوح خليفة املتوكل ووزيره فتح بن خاقان هو وزير املتوكل أقرب معه. 

البحرتي خادم هلما، إًذا عرف عن حيا�ما عرفا عميقا حىت يوجد يف كثري شعر 

ميدحهما، كما شعر "الربكة" ميدح الشاعر املتوكل ألجل جواده على قومه. وجد 

ختيال البحرتي يف نثر املنفلوطي هم �ثر املعاصر، الباحث ألوان األدب كما ا

١٧يتكلم كثري يف نثره عن حركة اإلجتماعية والعربة والنصيحة للمجتماع.

شعر البحرتي.ز

ن الّديباجة صقيل اللفظ، ساس كان شعره كله بديع املعىن حس

األسلوب كأنه سيل ينحدر اىل األمساع جمودا يف كل غرض سوى ا�اء ولذلك 

كثري من أهل األدب هو الشاعر احلقيق واعتربوا أمثال أيب متام واملتنىب اعتربه  

واملعرى حكماء، السهولة شعره ورقته كان أكثر االصوات الىت يتغّىن �ا يف زمنه 

املتوكل ويصف موكب من قولة ميدح اخلليفة -ديوان حافلمن شعره املطبوع يف 

١٨خروجه لصالة عيد الفطر وخطبته يف الناس.

�لّرب صمت وأنت أفضل صائم # وبسنة هللا الرضية تفطر

# يزم أغرُّ من الزمان مشهرفانعم بيوم الفطر عينا إنه

# جلب حياط الدين فيه وينصرُ أظهرت عّز امللك فيه جبحفل

١٥، ص.نفس املراجععلي علي صبح،١٧
٤٥٠، ص. ٣٠، (دار الفكر)،ط.جواهر االدب يف ادبيات والشاء لغة العربامحد اهلاشي، ١٨
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خلنا اجلبال تسري فيه وقد غدت # عدداً يسري�ا العديد األكثرُ 

والبيض تلمع واألسنة تزهرُ فاخليل تصهل والفوارس تدعى    #

# واجلو معتكر اجلوانب أغريُ واألرض خاشعة متيد بثقلها

كدر# طورا ويطفئها العجاج االوالشمس طالعة توقد يف الضحى

# ذاك الدجى واجناب ذاك العثريُ حىت طلعت بضوء وجهك فاجنلى

# يوما اليك �ا وعني تنظرفافنت فيك الناظرون فاءصبع

# من أنعم هللا الىت ال تكفرواتك الىت فازوا�اجيدون رؤي

# ملا طلعت من الصفوف وكربواذكروا بطلعتك النّيب فهللوا

نور اهلادى يبدو عليك ويظهرُ #حىت انتهيت اىل املصّلى ال بساً 

# � ال يزهى وال يتكربمشية خاشع متواضعومشيت 

اليك املنرب# يف وسعه لسعى فلو أن مشتاقا تكّلف فوق ما

# تنىب عن احلق املبني حنربُ أبديت من فصل اخلطاب حبكمة

١٩# �� تذر �رة وتبشرُ ووقفت يف برد النّيب مذكراً 

٤٥١ص. ، املراجع السابقةامحد اهلاشي، ١٩
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الباب الثالث

اإلطار النظري

أن احملسنات اللفظية حبث من مباحث البديع يف علم البالغة.

مفهوم احملسنات اللفظية.أ

هي اليت تفيد حتسني اللفظ  أوال و�لذات على رأت بعض العلماء، 

وجيىء �ا حتسني املعىن تبعا، ألن هذه احملسنات لفظية يشرتط فيها بقاء هيئة 

الكالم كما هي دون تغيري،فإن تغريت هيئة الكالم زالت احملسنات اللفظية. 

لفظية و أن وقد سبق أن بينًا رأى اإلمام عبد القاهر يف احملسنات ال

احلسن فيها ال ميكن أن يكون للفظ يف ذاته من غري نظر إىل املعىن، حىت ما 

لذلك -يتوهم يف بدء الفكرة أن احلسن ال يتعدى فيه اللفظ واجلرس كالتجنيس

يطلب من األديب أن يرسل املعاىن على سجيتها ويدعها تطلب لنفسها 

ما يليق �ا، و مل تلبس إال األلفاظ، فإ�ا إذا تركت وما تريد مل تكتس إال 

١مايزينها.

أنواع احملسنات اللفظية.ب

٢وتتضمن : األسجاع و اجلناس.

م)،١،١٩٩٧طورات: جامعة بنغازي،ص(مندراسات يف البالغة العربيةعبد العاطي غريب عالم،١

٢٠٥ص:
احلريثة طرابلس:املؤسسة -(لبنان، علوم البالغة البديع والبيان واملعاينحممد أمحد قاسم، ٢

.٦٢م)،ص. ٢٠٠٣للكتاب،
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السجع .١

السجع : (هو توافق الفاصلتني نثراً) أي : للكلمتني اللتني يف آخر 

الفقرتني من النثر (يف احلرف األخري) أي : يف احلرف الواحدا الواقع يف آخر كل 

٣منهما.

اللغة : "الكالم املقفي، أو مواالة الكالم على روي واحد، مث السجع يف 

ومجعه أسجاع، وأساجيع، هو مأخوذ من سجع احلمام وهو ترجيعه الصت على 

حد واحد، وملا كان السجع يف الكالم تواطؤ الفاصلتني على حرف شبة بسجع 

٤احلمام ومسي به.

واحد يف و يف االصطالح : هو توافق الفاصلتني من النثر على حرف 

آخرمها. والفاصلة  هي الكلمة األخرية من مجلة مقارنة ألخرى، وتسمى كل 

مجلة من هاتني اجلملتني "قرينة" مقارنتها األخرى، كما تسمى "فقرة". والسجع 

اليكون إاليف مجلتني أو أكثر، فاذا توافقت كلمتان يف مجلة واحدة فال يسمى 

رصع، ومتواز)السجع على ثالثة أنواع (مطرف، ومو سجعا.

املطرف)١٫١

أن ختلق الفاصلتان يف الوزن مع االتفاق يف احلرف األخري. 

٢٢٤م)،ص:٢٠٠٧(املدينة:شعبة الكتب الدراسية،دروس البالغةحفين �صف، حممد د�ب،٣
٢١٦، ص.املراجع السابقة، عبد العاطي غريب عالم٤
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املرصع)١٫٢

ويسمى الرتصيع : أن يكون ما يف إحدى القرينتني "الفقرتني" من اللفاظ 

أو أكثر ما فيها مثل ما يقابلها من األخرى يف الوزن و التقفية.

املوازي)١٫٣

القرينة، وال أكثره مثل ما يقابله من األخرى، هو ما مل يكن مجيع ما يف

وخيتص يف التوافق �لكلمتني األخريتني من الفقرتني فقط، وهذا صادق �مور 

) أن يكون ٢) أن يكون اإلختالف يف الوزن و التقفية معا. (١ثالثة : (

٥) أن يكون اإلختالف �لعكس.٣اإلختالف يف الوزن دون التقفية. (

سااجلن.٢

سكاكي بقوله : ((هو تشابه الكلمتني يف اللفظ)) وتعريف عّرفه ال

أما أبو هالل ٦اخلطيب القزويئي ال خيتلف يف شيئ عن تعريف السكاكي.

يف الكالم القصري حنو –العسكري فقد عرفه بقوله : ((هو أن يورد املتكلم 

كلمتني جتائس كل واحدة –البيت من الشعر، و اجلزء من الرسالة او اخلطبة 

ها صاحبتها يف �لكف حروفها)).من

وتعريف احملدثني  أكثر دقة وهو : (( أن يتشابه اللفظان نطقا و خيتلفا 

معىن)).

٢١٨-٢١٦ص:، نفس املراجعالعبد العاطي،٥
١١٤لبنان)،ص:-(طرابلس،واملعاين-والبيان-علم البالغة، البديعحممد امحد قاسم، ٦
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ومن أوائل من فطنوا ٧و يف التلي إن اجلناس من فنون البديع اللفظية.

إليه عبد هللا بن املعتز، فقد عده يف كتابه �ين أبواب البديع اخلمسة الكبريى 

ومثل للحسن واملعيب منه �مثلة شىت.عنده وعرفه 

وهو يعرفه بقوله : "التجنيس أن جتيء الكلمة جتانس أخرى يف بيت و 

شعر وكالم،وجمانستها هلا أن تشبهها يف �ليف جروفها".

فمفهوم اجلناس عند ابن املعتز مقصور كماترى على تشابه الكلمات يف 

التشابه ميتد إىل معاين �ليف حروفها، من غري إفصاح عما إذا كان هذا 

٨الكلمات املتشا�ة احلروف أم ال.

ولكن لعل فيها ذكره من تعريف اخلليل بن أمحد للجناس ما يوصح هذا 

األمر. قال اخلليل : "اجلناس لكل ضرب من الناس والطري والعروض والنحو، 

فمنه ما تكون الكلمة جتانس أخرى يف �ليف حروفها ومعناها ويشتق منها مثل 

قول الشاعر :يوم خلجت على اخلليج نفسهم..."

أو يكون جتانسها يف �ليف احلروف دون املعىن مثل قوله تعاىل : 

(وأسلمت مع سليمان لرب العاملني).

فإن صح االستنباط من هذا التعريف كان مفهوم اجلناس عند اخلليل 

املتجانسة احلروف سواء �ألصالة وابن املعتز�لتبعية مفهومًا عامًا ميثل الكلمات 

والواقع أن اجلناس من أكثر فنون البديع اليت تصرف جتانسات أم اختلفت.

فيها العلماء من أر�ب هذه الصناعة، فقد ألفوا فيهه كتبًا شىت، وجعلوه أبوا�ً 

١٩٥ص:دارالنهضة العربية)،لبنان،-(بريوت،علم البديععبد العزيز عتيق،٧
١٩٦-١٩٥ص:،نفس املراجع،عتيق عبد العزيز٨
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متعددة وختلفوا يف ذلك، وأدخلوا بعد تلك األبواب يف بعض. ومن هؤالء ابن 

وقدامة بن خعفر الكاتب، والقاضي اجلرجاين، واحلامتي املعتز السابق الذكر، 

وغريهم.

ومن العلماء من يسمي هذا الفن من البديع اللفظي جتنيساً. و من 

يسميه جمانساً، و من يسميه جناساً، أمساء خمتلفة السمى واحد. وسبب هذه 

التسمية راجع إىل أن حروف ألفاظه يكون تركيبها من جنس واحد. وحقيقة 

س عند ابن األثري أن يكون اللفظ واحداً واملعىن خمتلفاً، وذلك يعين أنه هو اجلنا

اللفظ املشرتك، وما عداه فليس من التجنيس احلقيقي يف شيء.

وتعريف آخر أن اجلناس أن يتشابه اللفظان يف النطق و خيتلفا يف 

لفا يف ويف كتاب جواهر البالغة اجلناس هو يتفق اللفظان يف النطق وخيت٩املعىن.

١٠املعين.

وعلى هذا فاجلناس هو : تشابه اللفظني يف النطق وختالفهما يف 

املعىن"ركىن اجلناس". وهذان اللفظان املتشا�ان نطقًا املختلفان معىن يسميان. 

وال يشرتط يف اجلناس تشابه مجيع احلروف، بل يكفي يف التشابه ما نعرف به 

ا�انسة. 

وغري �م، فاجلناس التام : هو ما اتفق فيه و اجلناس ينقسم قسمني : �م 

اللفظان يف أربعة أمور هي : أنواع احلرف، وأعدادها، وهيأ�ا احلاصلة من 

٢٦٥.ص(الناشر:دار املعار)،،البيان واملعاين والبديعالبالغة الواضحةعلي اجلارم و مصطفى أمني، ٩
)،١٩٩٩(بريوت : املكتبة العصرية،، البالغة يف املعاين والبيان والبديعجواهرالسيد امحد اهلامشي،١٠

٣٢٥.ص
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احلركات والسكنات، وترتيبها. و هذا هو أكمل أنواع اجلناس إبداعًا وأمساها 

رتبة.

م اجلناس التام :اأقس)١٫١

: املماثل، واملستفي وهذا النوع من اجلناس ينقسم بدوره ثالثة أقسام هي 

بفتح الفاء، واجلناس تركيب. وفيما �يل بيان كل ذلك مفصالً وموضحاً �ألثلة.

وهو ما كان ركناه أي لفظاه من نوع واحد من أنواع :اجلناس املماثل)أ

الكلمة، مبعىن أن يكو� امسني، أو فعلني، أوحرفني.

نوعني خمتلفني من هو ما كان ركناه، أي لفظاه، من :اجلناس املستويف)ب

أنواع الكلمة، �ن يكون أحدمها امساً واآلخر فعًال، أو �ن يكون أحدمها 

حرفاً واآلخر امساً أو فعًال.

اجلناس الرتكيبج) 

هو ما كان احد ركنيه كلمة واحدة و األخرى مركبة من كلمتني : و هذا 

تشابه ركناه، أي ) املتشابه : وهو ما١اجلناس ثالثة �يت على النحو التايل : (

) الفروق : وهو ما تشابه ركناه، ٢الكلمة املفردة واألخرى املركبة لفظًا وخطاً. (

) الرفّو : وهو ما يكون ٣أي الكلمة املفردة واألخريى املركبة لفظًا ال وخطاً. (

١١فيه أحد الركنني كلمة واآلخر مركباً من كلمة وجزء من كلمة.

٢٠٤-١٩٧،ص:مراجع السابقة ، عبد العزيز عتيق١١
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م اجلناس غري التام :اأقس)١٫٢

حقيقته أن خيتلف اللفظان يف واحد من أربعة أمور.و

: وهو ما كان إختلفا يف عدد احلروف.الناقص.١

قط).ن: وهو ما إختلفا يف اهليئة (احلركة، والسكون، والاحملرف.٢

: وهو ما إختلفا يف ترتيب احلروف : أي حيث  إن املقلوب.٣

احلروف ال ترتب بني اجلملتني.

١٢إختلفا من  أنوع احلروف : يف خمرج احلروف.: وهو ما الالحق .٤

٢٠٤.،صمراجع نفس ، عبد العزيز عتيق١٢
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الباب الرابع

احملسنات اللفظية يف مدائح البحرتي للمتوكل العباسينواع أ

اوتعريفهعن احملسنات اللفظية قد حبثت الباحثة يف الباب السابقل

فهي  مدائح البحرتي للمتوكل العباسيبعض من أبيات شعر و�مثاهلا.اوأنواعه

كمايلي :

)١(�ا وجد ها من غادة وولوعها#مين النفس يف أمساء لو يستطعها

)٤(يذم وفاء الغانيات تبيعها#وكنت تبيع الغانيات فإمنا

)٥(صبوت إىل حسناء سيء صنيعها#وحسناء مل حتسن صنيعا ورمبا

)١٩(مصايفها منها وأقوت ربوعها#أسيت ألخوايل ربيعة إذ عفت

)٢٧(دموعهاتذكرت القريب ففاضت #إذا أحرتبت يوما ففاضت دماؤها

)٢٨(شواجر أرحام ملوم قطوعها#شواجر أرماح تقطع بينهم

)٣٥(وأقصر غاليها وداىن شسوعها#فأبصر غاويها احملجة فاهتدى

)٤٦(ورسيس حب طارف وتليد#شغالين من عذل ومن تفنيد

)٦٢(أيقنت أن الغاب غاب أسود#جو إذا ركز القنا يف أرضه

)٧٠(عن هدي ورشد رشيد#أخالقهتتكشف  األ�م من 

)٧٩(وأفاق كل منافس وحسود#فنيت أحاديث النفوس بذكرها



٢٥

)٨٣(وهل خربت وجدي �ا وغرامي#أال هل أ�ها �ملغيب  سالمي

)٨٨(سجاما على اخلدين بعد سجام#صلي مغىرما قد واتر الشوق دمعه

)٨٩(راموليس الذي حرمته حب#فليس الذي حللته مبحلل

)٩٠(عليك وعصاء لكل مالم#وإين أل�ء على كل الئم

)١١١(وخضوعه فتفي بوعدك#مل ال ترق لذل عبدك

)١١٣(والقرتابك  بعد بعدك #وأما ووصلك بعد هجرك

�ع متد به النبوة واخلالفة قبل #وعلى قصيك أوقريشك أو نزارك أومعدك 

)١١٨(مدك

)١٢٢(سنن الرشاد حبسن قصدك#ورعيتنا فأريتنا

)١٢٧(ويشكرون مجيل رفدك#فهم مجيعا حيمدون 

)١٣١(واحلسن أشبه �لكرم#حسن يضن بوصله 

)١٣٢(وإن أساء وإن ظلم#أفديه من ظلم الوشاة

)١٤٤(فإذا سلمت فقد سلم#إسلم لدين حممد 

)١٧٩(بكما وأخصب كل واد ممحل#فأضاء منها كل فج مظلم

)١٨٢(جدد حماسنه و�رك منزل#يف كل يوم أنت �زل منزل
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عهد اهلوى و هجرت من ال يهجر#وأراك خنت على نوى من مل خين

)١٨٥(

)٢٠٠(عددا يسري �ا العديد األكثر#خلنا اجلبال تسري فيه وقد غدت

)٢٠٧(مل طلعت من الصفوف وكربوا#ذكروا بطلعتك النيب فهللوا

)٢١٩(والراح منزجها �ملاء من بردى#يف ليل دار� إذا برداالعيش

)٢٢٤(مستحسن وزمان يشبه البلدا#إذا أردت مألت العني من بلد

)٢٢٦(أو �نعا خضرا أو طائرا غردا#ر إال واكفا خضالصبفلست ت

)٢٢٧(أو الربيع د� من بعد ما بعدا#كأمنا القيظ وىل بعد جيئته

)٢٤١(سدادا وقيم الدين رشدا#عفرا قيم الدنياخلق هللا ج

)٢٤٣(فاضحت له مغا� وردا#ملك حصنت عزميته املْلك

)٢٤٧(ومجال الدنيا ثناء وجمدا#� مثال الدنيا عطاء وبذال

)٢٤٨(ونسيب النيب جدا فجدا#وشبيه النيب خلقا وخلقا

)٢٥٢(قد أقضانومي ومضجعا #إن يل من هواك وجدا قد الستهلك

)٢٥٨(يتثىن تثين الغصن غضا#لست أنساه �د� من قريب

)٣٠٣(معىن تبينه ومعىن مشكل#لوال تعنفين لقلت املنزل

)٣٠٧(نشوان جيمول فيه ما ال جيمل#إال يكن صرب مجيل فاهلوى 



٢٧

)٣١٨(فيها القلوب ومل تزل األرجل#فوس ومل تزغنمل تنصرف عنها ال

)٣٢٤(تسهليمن دهر� ما مل يكن #�خلليفة جعفرهللا سهل 

)٣٢٨(طرف �طراف البالد موكل#وله  وإن غدت البالد عريضة

)٣٣٢(وفضلك أفضليف الرتبة العليا #فضل اخلالإف �خلالفة واقف

)٣٣٥(نعم ونسأهلا عن بعض أهليها#ميلوا إىل الداري من ليلى حنييها

)٣٧٥(شكوت احلب حرقين مالما#عذيري فيك من الح إذاما

)٣٧٧(إذا أحببت مثلك أن أالما#أالم على هواك وليس عدال 

)٣٨٠(# مؤرقة وقلبا مستهاماترى كبدا حمرقة وعينا

)٣٩٠(# ختال حبسنه البدر التماماإذا وهب البدور رأيت وحها

)٣٩١(# جليل إن يفاخر أو يسامىغين إن تفاخر أو تسامى

)٣٩٦(# هم عودا وأمضاهم حساماأعمهم جودا وأزكاألست

)٤١٠(# بريقه لكنت هلا غماماو لو مل يستهل هلا غمام

)٤١٢(أحورالكشحني أحوىومهفهف#كل ساجي الطرف أغيد أجيدمن  

)٤١٧# ليتم إال �خلليفة جعفر (قد مت حسن اجلعفري ومل يكن

نه األضلعق عتضيوجوى عليك #شوق إليك تفيض منه األدمع

)٤٤٠(



٢٨

)٤٥٢(# حتف العدى ورداهم املتوفعرضى امللوك وسخطهرضاه ملك 

)٤٦٣(# من مل يكن من قبل فيه يطمعوأقام يطمع يف �ضم جانيب

)٤٦٤(# أو كان يل ذنب فعفوك أوسعإال يكن ذنب فعدلك واسع

)٤٦٥(# ومضى والصدود أكرب شانهجل هذا احلبيب يف هجرانه

)٤٧٠(# وأ�� الومسي يف إ�نهادى الويل يف هطالنه قد مت

)٤٨٠(# فعش ساملا لنا يف ضمانهجعل الدين يف ضمانك والدنيا 

)٤٨١(# ولوعة يل أبديها وأخفيهاأ�فعي عند ليلى فرط حبيها

)٥٠٠(# صورا إليك �حلاظ تواليهاإن سرت سارت وإن وقفتها وقفت

)٥٠٦(ووحدة نفسي بألسى وانفرادها#سهادهاأنبيك عن عيين وطول 

)٥٠٩(# لدي وأدىن قر�ا من بعادهافواعجيب ما كان أنضر عهدها

ْهِر قبل نفادها#بَِقْيَت أمري املؤمنني وأَنـَْفَدتْ  )٥١٧(َحَياُتَك ُعْمَر الدَّ

)٥١٨(# تلوح كاألجنم يف دجيورها� حسن مبدي اخليل يف بكورها

)٥١٩(# مصور حسن من تصويرهاشهريهاكأمنا أبدع يف ت

)٥٢٠(ريرها #يف البريق املنقوش من حهورها حتمل غر�� على ظ

)٥٢١(# أهواو �يديهم إىل حنورهاإن حاذروا النبوة من نفورها

)٥٢٢(# أجادل تنهض يف سيورهاكأ�ا واحلبلو ىف صدورها



٢٩

)٥٢٣(ء نورهاوالشمس قد غاب ضيا#مرت تباري الريح يف مرورها

)٥٢٤(# حيت إذا أصغت إىل مديرهايف الرهج الساطع من تنويرها

)٥٢٥(# تصوب الطري إىل وكورهاوانقلبت �بط يف حدورها

)٥٢٦(أعطي فضل السبق من مجهورها#صار الرجال شرفا لسورها 

)٥٢٧(هلا وخريها# يف فضلها وبذاألمة يف أمورهامن فضل 

)٥٢٨(# تبهى به وهو على سريرهاالذائد عن ثغورهاجعفر 

)٥٢٩يت �ي الشيب حني �اين (صوع#لبيت فيك الشوق حني دعاين   

)٥٤٠(# جمدولة ككواسر العقبانبفوارس مثل الصقور وضمر

)٥٥١(# أواله من طول ومن إحسانمن شاكر عين اخلليفة يف الذي

)٥٥٣(قرين كما أغناينف# خبلي فأمالت يداه يدي وشرد جوده

)٥٥٥(# على عاشق نزر املنام قليلهأيب الليل إال أن يعود بطوله

١)٥٦٠(# وسرت خليال أوبة من خليلهؤية من حبيبهفأحيت حمبا ر 

٤٧-٧، ص.١م)، ط ١٩٨٧/هـ١٣٠٧لبنان : دار الكتب العلمية، -، (بريوتديوان البحرتي١



٣٠

يف مدائح البحرتي للمتوكل العباسيناس أنواع اجل-أ

صبوت إىل حسناء سيء #صنيعا ورمباحتسنمل حسناءو .١

.)اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس : (صنيعها

"حسناء" مبعىن املرأة اجلميلة، "حتسن" مبعىن عمل اخلري. :الشرح

بني كلمتان خيتلفان يف عدد احلروف.

ربوعهامصايفها منها وأقوت #إذ عفتربيعةأسيت ألخوايل .٢

).اجلناس غري التام الناقص(نوع اجلناس : 

"ربوعها" مبعىن املنزل. بني  "ربيعة" مبعىن إسم الكبيلة ربيعة :الشرح

كلمتان خيتلفان يف عدد احلرف.

دموعها# تذكرت القريب ففاضت دماؤهاإذا أحرتبت يوما ففاضت .٣

).اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس : (

"دماؤها"األوىل مبعىن نوف الّدم، "دموعها" الثانية مبعىن :الشرح

�ْلبكاِء. بني كلمتان خيتلفان يف عدد احلروف.أجهش 

ملوم قطوعهاأرحامشواجر بينهم#تقطع أرماحشواجر .٤

.)اجلناس غري التام املقلوبنوع اجلناس : (



٣١

"أرحام" مبعىن أي "أرماح" األوىل مبعىن أي خمتلفة الطعن:الشرح

بني كلمتان خيتلفان يف ترتيب احلرف.أرحام مشتبكة.

وداىن شسوعهاغاليهاوأقصراحملجة فاهتدى # غاويهافأبصر.٥

).اجلناس غري التام الالحقنوع اجلناس : (

"فأبصر" األوىل مبعىن نظر، "وأقصر" الثاين الغواية. بني  :الشرح

"غاليها" كلمتان خيتلفان يف أنواع احلرف."غاويها" مبعىن الغواية.

احلرف.بني كلمتان خيتلفان يف أنواع مبعىن التكبور.

أسودغابالغابجو إذا ركز القنا يف أرضه # أيقنت أن .٦

).اجلناس التام املماثلنوع اجلناس : (

"الغاب" األوىل مبعىن الغابة "غاب" الثاىن مبعىن ضائع :الشرح

(ذهب). بني كلمتان لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.

رشيدرشدتتكشف  األ�م من أخالقه # عن هدي و .٧

).اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس : (

"رشد" األوىل مبعىن فقرة "رشيد" الثاين مبعىن نبيه (احملري). :الشرح

بني كلمتان خيتلفان يف عدد احلروف.

وحسودمنافسبذكرها # وأفاق كل النفوسفنيت أحاديث .٨



٣٢

).اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس : (

منافس" الثاين مبعىن املزاحم. "مبعىن أرواح"النفوس" األوىل :الشرح

بني كلمتان خيتلفان يف عدد احلروف.

غرامي# وهل خربت وجدي �ا و سالميأال هل أ�ها �ملغيب  .٩

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (

غرامي" روح احلب بسبب ""سالمي" مبعىن جنا من كذا :الشرح

احملّبة. بني كلمتان خيتلفان يف أنواع احلرف.

على اخلدين بعد سجاماصلي مغىرما قد واتر الشوق دمعه # .١٠

(نوع اجلناس : اجلناس التام املماثل)سجام

سجام" الثاين مبعىن ""سجاما" األوىل مبعىن قطرة العني:الشرح

متاما يف الكتابة.يبكى. بني كلمتان لفظان ال خيتلفان 

مالمعليك وعصاء لكل #الئموإين أل�ء على كل .١١

)اجلناس غري التام املقلوبنوع اجلناس : (

مالم" مبعىن السب. بني كلمتان ""الئم" مبعىن موافق:الشرح

خيتلفان يف ترتيب احلرف.

ظََلمْ وإن أساء وإن #الوشاةظُْلمِ أفديه من .١٢

).غري التام احملرفاجلناس نوع اجلناس : (



٣٣

ظََلْم" الثاىن مبعىن اجلرمية حتّمل إىل ""ظُْلِم" األوىل مبعىن :الشرح

الظلمة. بني كلمتان خيتلفان يف اهليئة (احلركة، والسكون، والنقط).

بوعدكوخضوعه فتفي #عبدكمل ال ترق لذل .١٣

).اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس : (

بوعدك" مبعىن قبل ""عبدك" مبعىن إن العبد هو طوع يدك :الشرح

الوعد. بني كلمتان خيتلفان يف عدد احلروف.

بعدكبعدوالقرتابك  #وأما ووصلك بعد هجرك.١٤

)اجلناس التام املماثلنوع اجلناس : (

"بعدك" الثاين مبعىن بعيد. بني  "بعد" األوىل مبعىن بعد ذلك:الشرح

خيتلفان متاما يف الكتابة.كلمتان لفظان ال 

#  سنن الرشاد حبسن قصدكفأريتنارعيتناو .١٥

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (

رعيتنا" مبعىن يستمع. بني كلمتان ""فأريتنا" مبعن حيرس:الشرح

خيتلفان يف أنواع احلرف.

رفدكمجيلويشكرون #حيمدون   مجيعافهم .١٦

).غري التام االحقاجلناس نوع اجلناس : (
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مجيل" الثاىن مبعىن احلسن. بني  ""مجيعا" األوىل مبعىن كل:الشرح

كلمتان خيتلفان يف أنواع احلرف.

أشبه �لكرماحلسنو #يضن بوصله حسن.١٧

).اجلناس التام املماثلنوع اجلناس : (

احلسن" الثاىن نعم ""حسن" األوىل أن يضن بوصله طّيب :الشرح

الكرمية. بني كلمتان لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.األخالق 

ظََلمْ وإن أساء وإن #الوشاةظُْلمِ أفديه من .١٨

).اجلناس غري التام احملرفنوع اجلناس : (

ظََلْم" الثاىن مبعىن اجلرمية حتّمل إىل ""ظُْلِم" األوىل مبعىن :الشرح

(احلركة، والسكون، والنقط).الظلمة. بني كلمتان خيتلفان يف اهليئة 

سلملدين حممد #  فإذاسلمت فقد إسلم.١٩

).اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس : (

سلم" الثاىن مبعىن إن الدين ""إسلم" األوىل الدين اإلسالم:الشرح

اإلسالم احلالب للسالمة. بني كلمتان خيتلفان يف عدد احلروف.

ممحلبكما وأخصب كل واد #مظلمفأضاء منها كل فج .٢٠

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (



٣٥

مظلم" مبعىن حال بظالم "ممحل" مبعىن املغالة. بني كلمتان :الشرح

خيتلفان يف أنواع احلرف.

منزلجدد حماسنه و�رك منزل #�زليف كل يوم أنت .٢١

).اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس :(

منزل" مبعىن البيت أو ""�زل" مبعين جروج من املنزل :الشرح

املسكن. بني كلمتان خيتلفان يف عدد احلروف.

و هجرت من ال اهلوىمن مل خين #  عهد النوىوأراك خنت على .٢٢

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (يهجر

اهلوى" الثاىن مبعىن ""النوى" األوىل مبعىن النوى الشيء:الشرح

إذهب بسبب الطرد. بني كلمتان خيتلفان يف أنواع احلرف.

األكثرالعديديسري �ا عددا#خلنا اجلبال تسري فيه وقد غدت.٢٣

).اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس : (

"عددا" مبعىن يعد "العديد" مبعىن مجل. بني كلمتان خيتلفان :الشرح

يف عدد احلروف.

بردى#  والراح منزجها �ملاء من برداالعيش يف ليل دار� إذا .٢٤

).اجلناس التام املستويفنوع اجلناس : (



٣٦

"بردى" مبعىن الثانية �ر "بردا" مبعىن شعر �لربد بسبب ليال:الشرح

معروف. بني كلمتان اللفظا اجلناس خيتلفان يف الكتابة. 

أو طائرا غرداخضرا#  أو �نعا خضالفلست تبصر إال واكفا .٢٥

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (

"خضال" مبعىن يكّف عن خضل "خضرا" مبعىن يقبل. بني  :الشرح

كلمتان خيتلفان يف أنواع احلرف.

بعدا#  أو الربيع د� من بعد ما جيئته   بعدكأمنا القيظ وىل .٢٦

).اجلناس التام املستويفنوع اجلناس : (

مضى بسبب جيئته "بعدا" الثاىن "بعد" األوىل مبعىن قد :الشرح

مبعىن بعيد. بني كلمتان اللفظا اجلناس خيتلفان يف الكتابة.

رشداالدينسدادا وقيم #الدنياخلق هللا جعفرا قيم .٢٧

).اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس : (

"الدنيا" األوىل مبعىن احلياة الدنيا "الدين" الثاىن مبعىن الدين :الشرح

اإلسالم. بني كلمتان خيتلفان يف عدد احلروف.

فاضحت له مغا� وردا#املْلكحصنت عزميته ملك.٢٨

).اجلناس غري التام احملرفنوع اجلناس : (
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"ملك" األوىل مبعىن أمسا ئه تعاىل "املْلك" الثاىن مبعىن ما :الشرح

والسكون، ميلكه اإلنسان. بني كلمتان خيتلفان يف اهليئة (احلركة، 

والنقط).

الدنيا ثناء وجمدامجالو الدنيا عطاء وبذال      #      مثال� .٢٩

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (

"مثال" األوىل مبعىن الغياث الذي يقوم �مر قومه "مجال" :الشرح

الثاىن مبعىن مجيل. بني كلمتان خيتلفان يف أنواع احلرف.

الغصن غضاتثينيتثىن#قريبلست أنساه �د� من .٣٠

).اجلناس غري التام املقلوبنوع اجلناس : (

"تثين" الثاىن "يتثىن" األوىل مبعىن ثين الشئ : جعله إثنني:الشرح

العدد. بني كلمتان خيتلفان يف ترتيب احلرف.مبعىن تثين 

فجداجدا#     ونسيب النيب وشبيه النيب خلقا وخلقا.٣١

).اجلناس التام املماثلنوع اجلناس : (

"فجدا" الثاىن مبعىن النجاح "جدا" األوىل مبعىن جمتهد :الشرح

بسبب جدا. بني كلمتان لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.



٣٨

مشكلمعىن تبينه ومعىن #املنزللوال تعنفين لقلت .٣٢

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (

"مشكل" مبعىن يسدي. بني كلمتان "املنزل" مبعىن املسكن:الشرح

لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.

جيمل#   نشوان جيمول فيه ما ال فاهلوى    مجيلإال يكن صرب .٣٣

).اجلناس غري التام املقلوبنوع اجلناس : (

"مجيل" األوىل مبعىن من صرب ضافر "جيمل" الثاىن مبعىن :الشرح

جيمول. بني كلمتان خيتلفان يف ترتيب احلرف.مجل بسبب 

تزل#    فيها القلوب ومل تزغمل تنصرف عنها النفوس ومل .٣٤

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (األرجل

"تزغ" التزغ القلو�ا "تزل" مل خيدر األرجلها بسبب قوي. :الشرح

بني كلمتان لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.

بتسهلمن دهر� ما مل يكن �خلليفة جعفر   #سهلهللا .٣٥

).اجلناس التام املماثلنوع اجلناس : (

إن هللا يبسط دورته جعفر "بتسهل" سهولة أعمله "سهل":الشرح

. بني كلمتان لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.



٣٩

البالد موكل�طرافطرف#وله  وإن غدت البالد عريضة.٣٦

).اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس : (

"طرف" مبعىن يطرف العني "�طراف" ىف الطليعة البالد. :الشرح

مبعىن مجل. بني كلمتان خيتلفان يف عدد احلروف.

#    يف الرتبة العليا وفضلك أفضلواقفخلالفة�اخلالإففضل .٣٧

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (

"�خلالفة" مبعىن إرث أو �جح. "اخلالإف" مبعىن العلماء:الشرح

مبعىن يسدي. بني كلمتان لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.

وقلبا مستهامامؤرقة#وعيناحمرقةترى كبدا .٣٨

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (

"مؤرقة" مبعىن ساهرة مسهدة. بني  "حمرقة" مبعين احلريق:الشرح

كلمتان لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.

التماماالبدر#    ختال حبسنه رأيت وحهاالبدورإذا وهب .٣٩

).اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس : (



٤٠

"البدر" "البدور" مبعىن الواحدة بدرة : عشرة آالف درهم:الشرح

القمر (اليل جممول). مبعىن مجل. بني كلمتان خيتلفان يف عدد 

احلروف.

وأمضاهم حساماعوداهم #وأزكاجوداألست أعمهم .٤٠

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (

"عودا" مبعىن العادة. بني كلمتان "جودا" مبعىن الكرم:الشرح

لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.

ومهفهف  الكشحني #أجيدأغيدمن كل ساجي الطرف .٤١

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (أحورأحوى

"أغيد" مبعىن الناعم  "أجيد" مبعىن الطويل اجليد، أي :الشرح

"أحوى" العنق. بني كلمتان لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.

األوىل مبعىن أي ذو حوة، وهي مسرة إىل اخلضرة يف الشفاه مستحسنة  

سوادها. بني كلمتان لفظان "أحور" شدة بياض بياض العني و سواد 

ال خيتلفان متاما يف الكتابة.

جعفرومل يكن  #  ليتم إال �خلليفة اجلعفريقد مت حسن .٤٢



٤١

).اجلناس التام املماثلنوع اجلناس : (

"اجلعفري" األوىل مبعىن أحد قصور املتوكل "جعفر" الثاىن :الشرح

خيتلفان متاما يف مبعين اإلسم اخلليفة جعفر. بني كلمتان لفظان ال 

الكتابة.

حتف العدى وردا هم املتوفع#وسخطه   امللوكرضى رضاهملك.٤٣

).اجلناس غري التام الناقصنوع اجلناس : (

ُلْوك" الثاىن مبعىن "مِلك" األوىل مبعىن من أمسائه تعاىل:الشرح
ُ
"امل

املالك. بني كلمتان خيتلفان يف عدد احلروف.

قبل فيه يطمعمنمل يكن من#وأقام يطمع يف �ضم جانيب.٤٤

).اجلناس غري التام احملرفنوع اجلناس : (

"من" األوىل مبعىن يسأل إىل الناس"من" الثاىن جاء. بني  :الشرح

كلمتان خيتلفان يف اهليئة (احلركة، والسكون، والنقط).

أوسع#     أو كان يل ذنب فعفوك واسعإال يكن ذنب فعدلك.٤٥

).اجلناس غري التام القلوبنوع اجلناس : (

"واسع" مبعىن جسيم أو حّد "أوسع" يوسع بسبب يعمل. :الشرح

بني كلمتان خيتلفان يف ترتيب احلرف.



٤٢

صورا إليك �حلاظ تواليهاوإن وقفتها وقفت  # سارتسرتإن .٤٦

).املماثلاجلناس التام نوع اجلناس : (

"سرت" األوىل مبعىن متشى أوارجتل "سارت" الثاىن مبعىن :الشرح

حترك. بني كلمتان لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.

نوع (الدَّْهِر قبل نفادهاُعْمرَ َحَياُتَك #املؤمنني وأَنـَْفَدتْ أمريبَِقْيَت .٤٧

).اجلناس غري التام الناقصاجلناس : 

"ُعْمَر" سّنه. بني كلمتان خيتلفان يف مبعىن اخلليفة"أمري" :الشرح

عدد احلروف.

سيورهاأجادل تنهض يف #صدورهاكأ�ا واحلبلو ىف .٤٨

).اجلناس غري التام االحقنوع اجلناس : (

"سيورها" الثاىن مبعىن "صدورها" األوىل مبعىن صدر مفردس:الشرح

متاما يف الكتابة.الّسرية. بني كلمتان لفظان ال خيتلفان 

خبلي فأقرين كما أغناين#وشرد جودهيدييداهمالت .٤٩

).اجلناس التام املماثلنوع اجلناس : (

"يدي" مبعىن ينب يدي أو أمامى. بني  "يداه" مبعىن يدين :الشرح

كلمتان لفظان ال خيتلفان متاما يف الكتابة.



٤٣

أنواع السجع يف مدائح البحرتي للمتوكل العباسي-ب

ُعَهامين النفس يف أمساء لو .١ �ا وجد ها من غادة #َيْسَتِطيـْ

).السجع الرتصيع:أنواع السجع(َوَوُلْوُعَها

ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح

تبيعهايذم وفاء الغانيات #فإمناوكنت تبيع الغانيات .٢

).السجع املوازي:أنواع السجع(

مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل يقابله من هو ما :الشرح

األخرى، وخيتص يف التوافق �لكلمتني األخريتني من الفقرتني 

فخسب.

وتلْيدِ #   ورسيس حب طارف تفنْيدِ شغالين من عذل ومن .٣

).السجع الرتصيع:أنواع السجع(

.ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح

وغرامي# وهل خربت وجدي �ا سالميأال هل أ�ها �ملغيب  .٤

).السجع الرتصيع:أنواع السجع(

.ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح



٤٤

#   �ع متد به النبوة معدكوعلى قصيك أو قريشك أو نزارك أو .٥

).السجع الرتصيع:أنواع السجع(مدكواخلالفة قبل 

.يقابلها من األخرى يف الوزن والقافيةما :الشرح

ُوامل طلعت من الصفوف #فهلَُّلواذكروا بطلعتك النيب .٦ وكربَّ

).السجع املطّرف:أنواع السجع(

.هو ختليفا الفاصلتان يف الوزن مع اإللتفاق يف احلرف األخري:الشرح

أو يسامى#  جليل إن يفاخر أو تسامىغين إن تفاخر .٧

).السجع الرتصيع:السجعأنواع (

.ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح

# وجوى عليك تضيق عنه األدمعشوق إليك تفيض منه .٨

).السجع املوازي:أنواع السجع(األضلع

هو ما مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل يقابله من :الشرح

�لكلمتني األخريتني من الفقرتني األخرى، وخيتص يف التوافق 

فخسب.

يف إ�نهوأ�� الومسي #يف هطالنهقد متادى الويل .٩

).السجع املوازي:أنواع السجع(



٤٥

هو ما مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل يقابله من :الشرح

األخرى، وخيتص يف التوافق �لكلمتني األخريتني من الفقرتني 

فخسب.

وأخفيهاولوعة يل أبديها #حبيهاأ�فعي عند ليلى فرط .١٠

).السجع املوازي:أنواع السجع(

هو ما مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل يقابله من :الشرح

األخرى، وخيتص يف التوافق �لكلمتني األخريتني من الفقرتني 

فخسب.

شانهأكربومضى والصدود #هجرانهجل هذا احلبيب يف .١١

).السجع املوازي:أنواع السجع(

هو ما مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل يقابله من :الشرح

األخرى، وخيتص يف التوافق �لكلمتني األخريتني من الفقرتني 

فخسب.

#   ووحدك نفسي �ألسى سهادهاأنبيك عن عيين وطول .١٢

).الرتصيعالسحع :أنواع السجع(وأنفرادها

.ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح



٤٦

وانفرادهاووحدة نفسي بألسى #سهادهاأنبيك عن عيين وطول .١٣

).السحع الرتصيع:أنواع السجع(

.ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح

بعادها#   لدي وأدىن قر�ا منعهدهافواعجيب ما كان أنضر .١٤

).السحع الرتصيع:أنواع السجع(

.ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح

يف دجيورهاتلوح كاألجنم #يف بكورها� حسن مبدي اخليل .١٥

).السحع الرتصيع:أنواع السجع(

.ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح

تصويرهامصور حسن من#تشهريهاكأمنا أبدع يف.١٦

).السجع املوازي:أنواع السجع(

هو ما مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل يقابله من :الشرح

األخرى، وخيتص يف التوافق �لكلمتني األخريتني من الفقرتني 

فخسب.

هريرهايف البريق املنقوش من #ظهورهاحتمل غر�� على .١٧

).السجع املوازي:أنواع السجع(



٤٧

هو ما مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل يقابله من :الشرح

األخرى، وخيتص يف التوافق �لكلمتني األخريتني من الفقرتني 

فخسب.

حنورهاأهواو �يديهم إىل #نفورهاإن حاذروا النبوة من .١٨

).ع الرتصيعالسج:أنواع السجع(

.والقافيةما يقابلها من األخرى يف الوزن :الشرح

أنواع (نورهاوالشمس قد غاب ضياء #مرورهامرت تباري الريح يف .١٩

).السحع الرتصيع:السجع

.ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح

مديرهاحيت إذا أصغت إىل #تنويرهايف الرهج الساطع من .٢٠

).السحع الرتصيع:أنواع السجع(

.األخرى يف الوزن والقافيةما يقابلها من :الشرح

وكورهاتصوب الطري إىل #حدورهاوانقلبت �بط يف .٢١

).السحع الرتصيع:أنواع السجع(

.ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح



٤٨

أنواع (مجهورهاأعطي فضل السبق من #لسورهاصار الرجال شرفا .٢٢

).السجع املطّرف:السجع

ختليفا الفاصلتان يف الوزن مع اإللتفاق يف احلرف هو :الشرح

.األخري

وخريهايف فضلها و بضلها #أمورهامن فضل األمة يف .٢٣

).السجع املوازي:أنواع السجع(

هو ما مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل يقابله من :الشرح

فقرتني األخرى، وخيتص يف التوافق �لكلمتني األخريتني من ال

فخسب.

سريرهاتبهى به وهو على #ثغورهاجعفر الذائد عن.٢٤

).السجع املوازي:أنواع السجع(

هو ما مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل يقابله من :الشرح

األخرى، وخيتص يف التوافق �لكلمتني األخريتني من الفقرتني 

فخسب.

�اينوعيت �ي الشيب حني #دعاينلبيت فيك الشوق حني .٢٥

).السحع الرتصيع:أنواع السجع(

.ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح

قليلهعلى عاشق نزر املنام #بطولهأيب الليل إال أن يعود .٢٦



٤٩

).السجع املوازي:أنواع السجع(

يقابله من هو ما مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل :الشرح

األخرى، وخيتص يف التوافق �لكلمتني األخريتني من الفقرتني 

فخسب.

خليلهوسرت خليال أوبة من #حبيبهفأحيت حمبا وؤية من .٢٧

).السجع املوازي:أنواع السجع(

هو ما مل يكن مجيع ما يف القرينة، وال أكثره مثل يقابله من :الشرح

تني األخريتني من الفقرتني األخرى، وخيتص يف التوافق �لكلم

فخسب.

منزلجدد حماسنه و�رك #منزليف كل يوم أنت �زل .٢٨

).السحع الرتصيع:أنواع السجع(

.ما يقابلها من األخرى يف الوزن والقافية:الشرح

بعد ما حتليل البحث أن أنواع احملسنات اللفظية يف مدائح البحرتي 

: تسعة و الشعر وهي كمايلي سبعون األبياتو سبعةللمتوكل العباسي برتتب 

وعشرون أبيات السجع، وتالحظ أن احملسنات مثانيةأربعون أبيات اجلناس و 

اللفظية يف مدائح البحرتي للمتوكل العباسى �نوع جناس و سجع.



٥٠



٠٥  

الباب اخلامس

ةمتاخلا

يف إختتام هذ الرسالة حتسن �لباحثة أن تقدم اخلالصة تسهيال للفهم و 

من املباحث املعروضة من قبل و كذلك تعرض الباحثة اإلقرتاحات النافعة 

للقارئني ىف إحياء علوم البالغة وخاصة من مباحث علم البديع وهو احملسنات 

اللفظية.

النتائج-أ

اللفظية يف مدائح البحرتي للمتوكل العباسي، فوجدت ستة أما احملسنات 

أنواع اجلناس يف مدائح البحرتي للمتوكل العباسي و و سبعون األبيات.

يف مدائح البحرتي للمتوكل و أنواع السجعتسعة وأربعون أجناس.فوجدت 

العباسي فوجدت سبعة وعشرون.

توصياتال-ب

العلمية أن يتفضلوا لقارئني الذين يقرؤون هذه الرسالة ترجو الباحثة ل.١

إذا وجدوا فيها خطأ أو نقصا حىت تكون هذه الرسالة  ء�لنقد البنا

كاملة وفائدة للقارئني وغريهم.

ينبغي للطالب من قسم األدب العريب أن يتعمقوا يف معرفة البالغة .٢

البالغة.ومنها احملسنات اللفظية ألنه من علم البديع وخزء علم 



٥١

وسألت الباحثة أن وقد أنتهيت يف كتابة هذه الرسالة مبعرفة هللا وقدرته 

ينتفع �ا لكل قارئني. وهللا أعلم �لصواب.



املراجع

�للغة العربية.أ

م)٢٠٠٨،(الثانوياألدب العريب للصف الثالثإبراهيم بن حسن الدريعي،

، (مصر: دار املعارف، الوسيط يف األدب العريب وبتارخيهامحد اإلسكندري،

م)١٩٧٨/هـ١٣٩٨

)١٩٦٤مكتبة النهضة املصرية،،(القاهرة :أصول النقد األديبأمحد الشايب،

الوسيط يف األداب العريب و مسطفى اإلسكندى عن أنيبك،امحد والشيخ 

م)١٩١٦(مصر : داراملعارف ، الطبعة الثمنة عشرة، ،ترخيه

لبنان: -، (بريوتجواهر االدب يف ادبيات والشاء لغة العربامحد اهلاشي، 

الفكر)دار 

م/١٩٩٧لبنان: دارالفكر، -(بريوت�ريخ آداب اللغة العربية،جرجيد زيدآن، 

ـ)ه١٣١٦

الفكر، لبنان : دار-، (بريوتآداب اللغة العربيةجرجي زيدان، 

م)١٩٩٦/هـ١٤١٦

لبنان : دار ابن -، (بريوت�ريخ اخللفاءجالل الدين عبد الرمحن السيوطي، 

م)٢٠٠٣هـ/ ١٤٢٤حزم،

(املدينة:شعبة الكتب دروس البالغةحفين �صف، حممد د�ب،

م)٢٠٠٧الدراسية،

(بريوت : املكتبة ، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعاهلامشي،السيد امحد 

)١٩٩٩العصرية،



م)٢٠٠١، (داراملعارف:�ريخ األدب العريبضيف، يشوق

، (يورع ا�ا�:ململكه العربية األدب العريب و�رخيهعبد العزيز حممد الفيصل، 

هـ) ١٤٠٥السعودية، 

دارالنهضة العربية)لبنان،-(بريوت،علم البديععبد العزيز عتيق،
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