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 الباب الثاني
 وكتاب الضياء الالمع لجناسعن ا اإلطار النظري 

 
 العربية اللغة تعريف - أ

اللغة العربية: هي الكلمات اليت يعرب هبا العرب عن أغراضهم. وقد وصلت إلينا 
من طريق النقل. وحفظها لنا القرآن الكرمي واألحاديث الشريفة، وما رواه الثقات من 

 1منثور العرب ومنظومهم.
لغة ذات نظام منسجم متماسك تشد بعضه بعضا، جتري فيها  يةلغة العربال إن  

األلفاظ على نسق خاص، يف حروفها وأصواهتا، ويف مادهتا وتركيبها، ويف هيئتها وبنائها،  
 2نظام يف ارتباط أفراده وقبائله. كما كان جملتمع العريب

للغة العربية مكانة خاصة بني لغات العامل. كما أن  أمهية هذه اللغة تزيد يوما  إن  
 األسباب اآلتية :  بعد يوم يف عصرنا احلاضر. وترجع أمهية اللغة العربية إىل

ن الكرمي وهي بذالك ربية هي اللغة اليت نزل هبا القرآاللغة الع . إن  ن الكرميآ. لغة القر 1
ن الذي يستمد  منه املسلم األوامر اجها كل مسلم ليقرأ أو يفهم القرآاللغة اليت حيت

 والنواهي واألحكام والشرعية.
. لغة الصالة. إن كل مسلم يريد أن يؤدي الصالة عليه أن يؤدي بالعربية. ولذلك فإن 2

ح تعلم العربية بذلك واجب ة العربية مرتبطة بركن أساسي من أركان اإلسالم. فيصباللغ
                                                  مسلم. كل على
  

                                                           
 .7ص.  ،(2007 الفكر، دار: بريوت) ،عربيةال الدروس جامعمصطفي الغالييىن، 1

هـ( 1924. )لبنان: دار الفكر احلديث، الطبعة الثانية، فقه اللغة وخصائص العربية حممد مبارك.2
 291ص:
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هلل عليه وسلم هي اللغة رسول الكرمي صلى ااحلديث الشريف. إن لغة أحاديث  . لغة٣
العربية. ولذا فإن  كل مسلم يريد قراءة هذه األحاديث واستيعاهبا عليه أن يعرف اللغة 

 العربية.
اآلن ينمون اقتصاديا بشكل سريع بفضل  . املكانة االقتصادية للعرب. إن العريب4

ا سياسيا موازيا. مالديهم من ثروات نفطية ومعدنية، مما جيعل هلم وزنا اقتصاديا كبريا ووزن
 وتتواكب أمهية اللغة مع األمهية االقتصادية والسياسية ألصحاهبا.

العربية مستخدمة كلغة أوىل يف اثنتني وعشرين دولة عربية  . عدد متكلمي العربية. إن  5
وتستخدم كلغة ثانية يف كثري من الدول اإلسالمية. وهذ يعين أن سبع دول العامل تتكلم 

. كما أن كثريا من شعوب الدول اإلسالمية لديها االستعداد النفسي، بل العربية لغة أوىل
 3وترحب، بتعلم اللغة العربية الرتباط هذه اللغة بديانة هذه الشعوب.

ربية هلا خصائص عظيمة. وخاص تها العليا أهنا لغة الدين اإلسالمي وال واللغة الع
ميكن أن يفصل من أمته إىل يوم اجلزاء. ألن اللغة العربية وسيلة االتصال بني عبده ورب ه 

بوسيلة العبادة وهي الصالة والذكر وقراءة القرآن كما قال اهلل تعاىل يف كتابه الكرمي:   

              
4 

(  القرآن )لغة لغة مقدسة ، فهياملسلمني اللغة العربية ذات أمهية قصوى لدى
 5واللغة اليت يتكلم  هبا أهل اجلنة.ولغة احلديث  

إن اللغة العربية عبارة عن الفعل لساين وهي ألفاظ يأيت هلا املتكل م ليعر ف غريه 
لألمم كيفي ات خمصوصة خيالف بعضها  ما يف نفسه من املقاصد واملعاين. ومن املعلوم أن

بعضا يف التعبري عما يف ضمائرهم. وإذا كنا نعرتف بأن اللغة مهمة جد ا عند معاشرة 
                                                           

  
 والتوزيع، للنشر الفالح دار: رياض) الثانية، الطبعة ،العربية اللغة تدريس أساليب اخلويل، علي حممد 3

 20-15. ص ،(2000

 2 اآلية ,سورة يوسف4

( الطبعة 1981، )دم، دن، دراسة منهجية هادفه حول األصول الثالثة، سعيد حوى اإلسالم 5
 .24الثالثة، ص. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86
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الناس فهذا ال ريب فيها. ألهنا آلة ألظهار األفكار والشعور املشتملة على األغراض، 
 وهي أيضا وصيلة اإلتصال بني البشر يف شكل أصوات منظمة.

عربية متلك أوسع مدرج صويت عرفته اللغات، حيث تتوزع خمارج ان  اللغة ال
احلروف بني الشفتني حيث تتوزع خمارج احلروف بني الشفتني إىل أقصى احللق وقد جتد 
يف لغات أخرى غري العربية حروف أكثر عددا ولكن خمارجها حمصورة يف نطاق أضيق 

واالمها من الفم أو اخليشوم يف  ومدرج أقصر، كأن تكون جمتمعة متكاثرة يف الشفتني وما
 6اللغات الكثرية الغنة )الفرنسية مثال(، أو جتدها متزامحة من جهة احللق.

 
 تعريف علم البالغة -ب

إذا وصل أي -البالغة يف اللغة الوصول واالنتهاء، مثال يقال: بلغ فالن مراده
 أي إذا انتهى إليها.-لغ الركب املدينةبإليه، و 

 255البالغة يف معناها اإلصطالحى كما يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ )ت 
 7ه( وهو : مطابقة الكالم ملقتضى احلال بعد مراعاة فصاحته.

فسميت البالغة  وتقع البالغة يف االصطالح: وصفا للكالم، واملتكلم فقط.
 8بالغة ألهنا تنهى املعىن إىل قلب السامع فيفهمه.

ة مبعاين التبليغ والتوصيل، أي القدر  -يف مادهتا االصلية اللغوية  -ترتبط "البالغة 
ىل آخر، وذلك يتم عن طريق ل يف النفس إىل خارجها، وتبليغه إعلى نقل معىن حيتم

الكالم بالدرجة األوىل، ولكنه يتم كذلك عن طريق وسائل بشرية أخرى مساعدة 
للكالم" سواء مايساعد منها على نقل ذلك الكالم للسامع املباشر مثل اإلمياءات 

                                                           
 17(، ص. 2009مالنج،  UIN، )مالنج: فقه اللغة العربيةأوريل حبر الدين، 6

7
 Jakarta :PT) درس البالغة العربية المدخل في علم البالغة وعلم المعانىمحد بامحيد، أ 

RajaGrafindo Persada ،1996 ,)5-4. ص. 

 1املرجع نفسه، ص.  8
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اضا، وتنغيمه حبسب املواقف والسياق ووضوح واإلشارات، ودرجة الصوت ارتفاعا واخنف
خمارجه، وربط اخليط بني املتكلم وسامعه، أو تلك الوسائل اليت تساعد على نقل الكالم 

 9.لسامع غري مباشر من خالل حاجز املكان أو الزمان
بداع فالبالغة ذاهتا علم أديب لغوي يتعامل مع النصوص األدبية من حيث هي إ

 أديب أوال. ومن حيث هي بناء لغوي ثانيا.
والتوصف الكلمة بالبالغة، لقصورها عن الوصول باملتكلم إىل غرضه، ولعدم 

 10السماع بذلك.
 يب، وهو ثالثة علوم :وضع "البيان" للنظر يف أمر هذ الرتك

العلوم األول: ما حيرتز به عن اخلطأ يف تأدية املعىن الذي يريده املتكلم إليصاله إىل ذهن 
 السامع، ويسمى علم املعاين

العلوم الثاين: ما حيرتز به عن التعقيد املعنوي، أي عن أن يكون الكالم غري واضح 
 الداللة على املعىن املراد، ويسمى علم البيان

علوم الثالث: ما يراد به حتسني الكالم ويسم ى علم البديع، فعلم البديع تابع هلما إذ ال
 11هبما يعرف حتسني الذايت، وبه يعرف التحسني العرضي.

 
 علم البديع تعريف - ج

 البديع لغة يتضم ن معنيني أساسني: 
 ى هذا املعىن قوله تعاىل:اجلدة اليت يدل  عليها إنشاء الشيء ابتداء، وعل -1
 َواِت وااْلَْرضِ َبِدْيُع السَّم  
 ى هذا قول الفرزدق :الرباعة والغرابة اليت يدل  عليها العجيب، وعل   -2

                                                           
9
 4-٣. ص املرجع نفسه،  

( 1994لبنان: دار الفكر، -)بريوت جواهر البالغة في المعاني والبيان والبديعأمحد اهلامشي، 10
 29-28ص. 

11
 5ص.  ,املرجع نفسه  
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 أََبْت نَاَقيِتْ ِإالَّ زِيَاًدا َوَرْغَبيِتْ # َوَما اجلُْْوُد ِمْن َأْخاَلِقِه بَِبِدْيع  
م يعرف به وجوه حتسني الكالم بعد صطالحي فهو علوام ا البديع يف مفهوم اإل

 لة.رعاية املطابقة ملقتضى احلال ورعاية وضوح الدال  
نقل مرجوكو إدريس من حفين بيك نصيف يف كتابه "كتاب قواعد اللغة العربية" 
يف تعريف علم البديع : علم يعرف به وجوه حتسني الكالم املطابق ملقتضى احلال وهذه 

ىن ويسمى باحملسنات املعنوية وما يرجع منها إىل حتسني اللفظ الوجوه ترجع إىل حتسني املع
 12يسمى باحملسنات اللفظية.
قال سيد اهلامشى يف كتابه جواهر البالغة : البديع لغة املخرتع ونقل من حيث 

مثال سابق وهو مأخوذ ومشتق من قوهلم بدع الشيء وأبدعه اخرتعه  املوجد على غري
العلى مثال. والبديع يأيت مبعىن اسم الفاعل يف قوله تعاىل : بديع السموات واألرض أي 
مبدعها. ويف اإلصطالحي البديع هو علم يعرف به الوجوه واملزايا اليت تزيد الكالم حسنا 

13بقته ملقتضى احلالوطالوة وتكسوه هباء ورونقا بعد مطا
. 

جمدي وهبة وكامل حمندس يف كتاهبما "معجم املصطلحات العربية يف اللغة ومن 
عرفا علم البديع: بتزيني األلفظ أو املعاىن بألوان بديعية من اجلمال اللفظي  حيث واألدب
 .14واملعنوي

 انتهى أهنا ميكن إىل أمرين أساسيني:تتبع العلماء البديع يف 
لك تسم ى باحملس نات . لفظي، مبعىن أن  حسن الكالم يرجع أصال إىل اللفظية. ولذ  1

م حّت  يكون له نغم  يف طرق ترديد األصوات يف الكالالل فظية، وهو عبارة عن التفنني
                                                           

(، Yogyakarta:Penerbit Teras ،2007، )علم بالغة بين البيان والبديع، مرجوكو إدريس 12
 57ص. 

 
13

 ٥٨ - ٥٧. ص, املرجع نفسه 

 58. ص, املرجع نفسه 14
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عة يف ترتيبها ذان بألفاظه فهو مهارة يف نظم الكلمات وبراوموسيقي وحّت  يسرتعى اآل
 تنسيقها.

باحملس نات معنوي، وهو الذي تتعلق املهارة فيه بناحية املعىن. وتسم ى احملس نات فيه  .2
ساس النظر والبحث يف هذ النوع هو معاىن الكالم شعرا ونثرا واملهارة يف املعنوية. وأ

مبعانيه كما  اللعب هبذه املعاىن والتفن ن يف طريقة عرضها حّت يسرتعى األسلوب والعقول
نعام فوال عكاوى يف كتابه عن البديع، يعين مساه كما قاله إ15يسرتعى اآلذان بألفاظه.

والسجع أو من باحملسنات البديعية : هي وجوه حتسني الكالم من ناحية اللفظ كاجلناس 
 16ناحية املعىن كالطباق والتورية.

وعلم البديع ميكنه من معرفة التقنيات اللفظية واملعنوية اليت يزداد هبا الكالم  
  17ليا بعد استكمال مقتضياته البيانية واللغوية.رونقا شك

أن لألسلوب األديب عناصر أربعة هي : األفكار والعبارة والصور البيانية واخليالية 
العنصر املوسيقي لألسلوب األديب: أو العناصر الصوتية اليت يتألف منها  واملوسيقي.

 األسلوب األديب.
وقبل ذلك كان  ا يف علم البديع ابن املعتز وقدامة بن جعفر.وأول من دو ن كتب

البديع يستعمل يف الشعر عمال، وبقيت هذه العلوم تتكامل ويزيد فيها العلماء حّت جاء 
فحل البالغة عبد القاهر اجلرجاين فألف يف املعاين كتابه دالئل اإلعجاز ويف البيان كتابه 

 18ف كتابه العظيم مفتاح العلوم.بعده السكاكي فأل أسرار البالغة وجاء

                                                           

، )كونتور فونوروكو: دار السالم، دون سنة(، ص. البالغة في علم البديعحممد غفران زين العامل،  15  
20-22 

  
، )لبنان: دار معجم المفصل في علوم البالغة البديع والبيان والمعانينعام فوال عكاوي، إ 16

 64( طبعة ثالثة، ص. 2006الكتب العلمية، 

17
 66املرجع نفسه، ص.   

18
 ٣4٣ املرجع نفسه، ص. نعام فوال عكاوي،إ 
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ابن املعتز : هو أمري املؤمنني أبو العباس عبد اهلل بن أمري املؤمنني حممد املعتز باهلل 
ه يف بيت  249ولد سنة  أشعر بىن هاشم، وأبرع الناس يف األوصاف والتشبيهات.

أخذ عن املرب د وثعلب، ومهر يف كل علم يعرفه أئمة عصره اخلالفة، وتريب  تربية امللوك و 
وفالسفة دهره حّت هابه وزراء الدولة وشيوخ كتاهبا وعملوا على أن اليقلدوه اخلالفة 
خشية أن يكف أيديهم عن االستبداد بامللك، وولوا املقتدَر صبي ا، مث حدثت فنت 

وخلعوا املقتدر، وبايعوا ابن املعتز عظيمة فتسر ع حممد بن داود بن اجلر اح ومجع العلماء 
باخلالفة على غري طلب منه. فلما رأى غلمان املقتدر أن األمر سيخرج من أيديهم 

19ه. 296تآمروا على قتله وخنق من ليلته سنة 
 من شعره البن املعتز : التفاح 

 كأمنا التفاح ملا بدا   يرُفل يف أثوابه احلمرِ 
  ء الورد، مستودَع   يف ُأَكِر من جامد اخلمرشهٌد مبا

 20كأننا حني حنيا به   نستنشق الن د من اجَلمر
 

 قسامهأتعريف الجناس و  - د
يف علم البديع إذا يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا يف املعىن يسمى جناسا. وإذا 

، نوعه، شكله وترتيبه فيسمى جناسا يتشاهبما يف أمور أربعة، يعين: يف عدد احلروف
اجلناس هو أن  تاما، وإذا اختلف يف أحد من أمور أربعة يسمى جناسا غري التام.

يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا يف املعىن واجلناس نوعان جناس تام هو ما اتفق فيه 

                                                           
19

 452 املرجع نفسه، ص. 

20
 544 املرجع نفسه، ص. 
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فيه وغري تام هو مااختلف  -اللفظان يف عدد احلروف ونوعها ويف شكلها وترتيبها 
 21اللفظان يف واحد من األمور األربعة املتقدمة.

 إذا نظرنا يف اللفظان املتشاهبان يف النطق أو زال املتشاهبان، جند أمور تالية:
 فال برحت لعني الدهر إنسانا ٭. اسم باسم : مل نلق غريك إنسانا يالذبه  1
 عنه ينأون عنه. فعل بفعل : وهم ينهون 2
 إىل رد أمر اهلل فيه سبيل ٭. اسم بفعل : ومسيته حيىي ليحيا فلم يكن  ٣
 . ظرف باسم : إين خشيت أن تقول : فرقت بني بين إسرائيل ومل ترقب قوىل4
 22.فدعه فدولته ذاهبة ٭. أو غري ذلك : إذا ملك مل يكن له ذاهبة  5

أن يتشابه اللفظان يف النطق وخيتلفا ين العلم عن اجلناس وكذالك عرف غفران ز 
وهو ما ات فق فيه اللفظان يف عدد احلروف ونوعها وشكلها  نوعان : تام وقسميف املعىن. 

اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعة  وهو ما غري تامو  -ويف ترتيبها 
 .23املتقد مة

 ,م عن جناس التامواألقساح الشر  د. عيسى علي العاكوب يف قال كماونقل  
 وهاذا اجلناس التام على ثالثة أنواع: مماثل، مستوىف، مرك ب. :قال يف كتابهف

مماثل، وهو مااتفق فيه اللفظان يف نوع الكلمة: أن يكونا امسني، أو فعلني،  -أ
 :أو حرفني. فاالمسان كقول أيب مت ام

 َفَأْصَبَحْت ُغَرُر اأْلَيَّاِم ُمْشرِقة . بِالنَّْصِر َتْضَحُك ِمْن أَيَّاِمَك اْلُغَررِ 
 شراق، والثانية مبعىن الشرف والكرم. ومها امسان.الُغَرر اأْلوىل مبعىن البياض واإل

 وكقول اآلخر:
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 َحَدُق اآْلَجاِل آَجاُل . َواهْلواء لِْلَمْرِء قت الُ 
ع )َأَجل( وهو )إْجل( وهو القطيع من بقر الوحش. والثانية مج آَجاُل األوىل مجع

 مسان.أمد العمر. ومها ا
والفعالن كقولك: ُفاَلٌن َيْضِرُب يف اْلبَـْيَداِء َفاَل َيِضلُّ، َوَيْضِرُب يف اهْلَْيَجاِء َفاَل 

 ا فعالن.َيِكلُّ(. يضرب األوىل مبعىن يقطع املسافة، والثانية مبعىن حيمل على األعداء. ومه
واحلرفان كقولك: َتَذرَّْع بِالصَّرْبِ َتْظَفْر ِبِه. الباء األوىل للتعدية والثانية للت سمية. 

 ومها حرفان.
يف نوع الكلمة: أن يكون أحدمها  املستوىف. وهو ما اختلف فيه اللفظان -ب

 مسا واآلخر حرفا، أو أحدمها فعال واآلخر حرفا.امسا واآلخر فعال، أو أحدمها ا
 سم والفعل كقول ايب مت ام: فاإل

 ما ماَت من َكَرِم الزََّمان فإنه . حييا لدى حيىي بن عبِد اهللِ 
 سم املمدوحفعل مضارع من احلياة، و )حيىي( ا )حييا(

 وقول اآلخر: 
 إذا رماَك الد هُر يف َمْعَشر  . قْد أمْجََع الن اُس على بُغِضِهْم 

 ْم . وأَرضهم َما دمت يف أْرِضِهمْ َفَدارِِهْم َماُدْمَت يف َدارِهِ 
)َدارِِهْم( األوىل فعل أمر من املداراة، والثانية اسم ملا يسكن من املكان. وكذا 
 احلل يف )أَْرِضِهْم(؛ فاألوىل فعل أمر من اإلرضاء، والثانية اسم للبسيطة يف ذلك املكان. 

 ر.واالسم واحلرف كقوهلم: ُربَّ َرُجل  شِرَب ُربَّ َرُجل  آخ
( األوىل حرَف، والثانية اسم لعصري العنب.  )ُربَّ

 والفعل واحلرف كقولك: َعاَل حمم ٌد عليه الص الُة والس الُم على مَجْيع األنام. 
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.  )َعاَل( فعل ماض مبعىن ارتفع، و )على( حرف جر 
 املرك ب، وهو ما كان فيه كال اللفظني أو أحدمها مرك با. -جـ 

 فاألو ل كقول الشاعر: 
 َلْم ُتِضِع اأْلعادى َقْدَر شاين . وال قالو: ُفاَلٌن َقْد َرشاينفَـ 

اللفظ األول مرك ب من القدر والشأن. والثاين مرك ب من َقْد )احَلرفية( والفعل 
 املشتق  من الرشوة. ويسم ون هذا النوع )اجلناس امللف ق(.

، متشابه، ثالثة أنواع:  -وهو ما كان فيه أحد اللفظني مرك با  -والث اين  مرفو 
 مفروق.

، وهو ما كان لفظه املرك ب مرك با من كلمة وجزء كلمة، كقوهلم: )أهذا  -أ املرفو 
(. اللفظ األول مفرد، والثاين مرك ب من كلمة مستقلة هي  ُمَصاٌب ام طَْعُم َصاب 

 )صاب( أي الَعْلَقم، ومن جزء كلمة وهو )امليم( من طعم.
 ه مرك با من كلمتني، مع ات فاق اللفظني يف الرسماملتشابه، وهو ما كان مرك ب -ب

 كقول أيب الفتح البسيت : 
 إذا َمِلٌك ملَْ َيُكْن َذاِهَبْه . َفَدْعُه َفَدْولَُتُه َذاِهَبهْ 

األول مرك ب من كلمتني )ذا + ِهبة( أي صاحب عطي ة. وقد ات فق اللفظان يف 
وَمَك بَِأْمِسْك(، األول مبعىن كف  عن الرسم. ومثله قوهُلم: )يا مغرور، أَْمِسْك، وقس ي

 الشيء. والثاين مرك ب من كلمتني )أَْمِس+كاف اخلطاب(. وقد ات فقا يف الرسم.
املفروق، وهو ما كان مرك به مرك با من كلمتني، مع اختالف اللفظني يف  -جـ

 الرسم، كقول البسيت : 
 ُكلُُّكْم َقْد َأَخَذ اجلا . َم، َواَل َجاَم لََنا
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 ا الذي َضر  مديَر الـ . ـجاِم َلْو َجاَمَلَنا.مَ 
اجلام: كأس الشراب. واملدير: ساقي اخلمرة. وجاملنا: عاملنا باجلميل. فاللفظ 
األول مركب من َجاَم + لنا، والثاين مفرد. ومس ي هذا مفروقا، الفرتاق اللفظني يف صورة 

 24الكتابة.
أنواع  يقا يف كتابه جواهر البالغة، حيث قسموقسم السيد اهلامشي تقسيما دق

 :اجلناس اللفظي، منها 
. اجلناس التام : هو مااتفق فيه اللفظان املتجانسان يف أمور أربعة : نوع احلروف، 1

السكنات، وعددها، وترتيبها مع اختالف وشكلها من اهليئة احلاصلة من احلركات و 
 املعىن.

ومنها من اجلناس غري التام : وهو مااختلف فيه اللفظان يف واحد أو أكثر من . 2
األربعة األمور السابقة، وجيب أن اليكون بأكثر من حرف، واختالفهما : يكون إما 

 بزيادة حرف، مثال :
  يف األول : دوام احلال من احملال، يسمى مردوفا
 أو يف الوسط : جد ي جهدي ، يسمى مكتنفا 

خر : اهلوى مطية اهلوان، يسمى مطرف كقوله تعاىل : )ذلكم مبا كنتم أو يف اآل
[، وكقوله عليه وسلم : 75تفرحون يف األرض بغري احلق ومبا كنتم مترحون( ]غافر : 

 )اخليل معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة(.
 قولك : هذا بناء ناء ومن اختالف أعدادها،

                                                           
. ص pdf, ,البديع-البيان-العربية المعانيالمفّصل في علوم البالغة عيسى علي العاكوب،  24
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 ومن اختالف ترتيب احلروف، قوله : يف حسامه فتح ألوليائه، وحتف ألعدائه.
 ومن اختالف اهليئة، قول الشاعر : }البسيط{

 اجلد  يف اجلد  واحلرمان يف الكسل فانصْب تِصْب عن قريب غاية األمل
ا بدون أن جيمعهما . ومنها : اجلناس املطلق : وهو توافق ركنيه يف احلروف وترتيبه٣

اشتقاق، كقوله صلى اهلل عليه وسلم : )أسلم( ساملها اهلل، )وغفار( غفر اهلل هلا، 
)وعصية( عصت اهلل ورسوله. فإن مجعهما اشتقاق حنو : )الأعبد ما تعبدون وال أنتم 

 [ فقيل : يسمى جناس االشتقاق.٣عابدون ما أعبد( ]الكافرون : 
 اجلناس املطرف. . ومنها : اجلناس املذيل، و 4

 فاألول : يكون االختالف بأكثر من حرفني يف آخره. كقول أيب متام : ]الطويل[
 ميدون من أيد عواص عواصم   تصول بأسياف قواض قواضب 

والثاين : يكون االختالف بزيادة حرفني يف أوله. كقول الشيخ عبد القاهر : 
 ]الطويل[

 العوارف وارف وكم سبقت منه إيل عوارف   ثنائي على تلك 
 وكم غرر من بره ولطائف   لشكري على تلك اللطائف طائف

 . ومنها : اجلناس املضارع واجلناس الالحق. 5
فاجلناس املضارع، يكون باختالف ركنيه يف حرفني، مل يتباعدا متخرجا. إما يف 
األول، حنو : ليل دامس   وطريق طامس. وإما يف الوسط، حنو : )وهم ينئون عنه، 

[. وإما يف اآلخر، حنو قوله صلى اهلل عليه وسلم : )اخليل 26أون عنه( ]األنعام : وين
 معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة(.

واجلناس الالحق، يكون يف متباعدين. إما يف األول، حنو : )مهزة ملزة( ]اهلمزة 
يد( ]العاديات [. وإما يف الوسط، حنو : )إنه على ذلك لشهيد، وإنه حلب اخلري لشد1:
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[. وإما يف اآلخر، حنو قوله تعاىل : )وإذا جاءهم أمر من األمن أو اخلوف 8،  7: 
 [.8٣أذاعوا به( ]النساء : 

. ومنها : اجلناس اللفظي : وهو ما متاثل ركناه لفظا، واختلف أحد ركنيه عن اآلخر 6
 رجز{خطا، وإما االختالف يف الكتابة بالنون والتنوين. مثال قوله : }ال

 أعذب خلق اهلل نطقا )وفًما(   إن مل يكن أحق باحلسن )َفَمْن(
 مثل الغزال نظرة ولفتة   من ذا رآه مقبال وال افتنت 

ُوُجْوٌه يـَْوَمِئذ  ما االختالف أحد ركنيه يف كتابة الضاد والظاء، حنو قوله تعاىل : )إو 
ما االختالف أحد ركنيه يف اهلاء والتاء،  إو [. 22( ]القيامة :  َربـ َها "نَاِظَرٌة""نَاِضرٌَة" ِإىل  

 كقوله : }البسيط{
 إذا جلست إىل قوم لتؤنسهم   مبا حتدث من ماض ومن آت

 فال تعيدن حديثا إن  طبعهم   موكل )مبعاداة املعادات(
 . ومنها : اجلناس احملر ف و اجلناس املصح ف.7

كاهتا وسكناهتا، حنو فاألول : مااختلف ركناه يف هيئات احلروف احلاصلة من حر 
: ُجبة الربد ُجن ة الرَبد. والثاين : ما متاثل ركناه وضعا، واختلفا نقطا، حبيث لو زال إعجام 
أحدمها مل يتميز عن اآلخر كقول بعضهم : غرَّك عزُّك، فصار قصارى ذلك ُذلَُّك، 

 فاخَش فاحَش فعلك، فعلك هبذا هتتِدي.
 العامل.وحنو : إذا زلَّ الِعلم، زلَّ بزلته 

 ومنها : اجلناس املرك ب واجلناس امللفق.. 8
فاألول : مااختلف ركناه إفرادا وتركيبا. فإن كان من كلمة وبعض أخرى مس ي 

 َمرفـُوًّا، مثل قول احلريري : }الطويل{
 وال تله عن تذكار ذنبك وابكه   بدمع يضاهي املزن حال مصابه
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 ه ومطعَم صابهومث ل لعينيك احِلماَم ووقَعه  وروعة ُملقا
 وإن كان من كلمتني فان اتفق الركنان خطًا مس ي )مقرونا(، مثل قوله : }الطويل{

 إذا َمِلك مل يكن "ذاِهَبْه"   فدعه فدولُته "ذاهبْة"
 وإال مسي مفروقا، مثل قوله : ]الكامل[

 التعرَضنَّ على الرُّواة قصيدة   مامل تكن بالغت يف هتذيبها
  مهذب   عدوُّه منك وساوساً هتذي هبا.فإذا عرضت الش عر غري

 والثاين : وهو اجلناس امللفق : يكون برتكيب الركنني مجيعا، مثل قوله : ]الوافر[
 وليت احلكم مخسا وهي مخس   لعمري والصبا يف الُعنفوانِ 

 فلم تضع األعادي قدر شاين    وال قالوا فالن قد رشاين
ه اللفظان يف ترتيب احلروف، حنو : ُحسامة ومنها : جناس القلب وهو مااختلف في .9

وحنو : اللهم اسرت , فتٌح ألوليائه، وحتٌف ألعدائه. ويسم ى قلب كل النعكاس الرتتيب
 25َعوراتِنا، وآمن َروعاتِنا، ويسمى قلب بعض.

ناس القلب. حني خيتلف ترتيب حروف اللفظني املتجانسني يسمى ذلك ج
 وينقسم هذه الوجهة على أربعة أنواع: قلب كل، قلب جزء، جمن ح، مستو.

 القلب الكلي، وهو ما انعكس فيه الرتتيب متاما، كقول الشاعر: -أ
 وُرحُمك فيه ِلألعداِء َحْتفُ  -ُحساُمَك فيه لألحباب فـَْتُح 

)حتف( مقلوب بني )فتح( و )حتف( جناس قلب كلي، النعكاس احلروف كلها، إذ إن  
 )فتح(

                                                           
 ٣50 - ٣4٣، ص.  السابقأمحد اهلامشي، املرجع 25
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القلب اجلزئي، وهو ما انعكس فيه الرتتيب جزئيا، كقول املْصطفى عليه الصالة  -ب
 ُهمَّ اْستـُْر َعْورَاتَِنا، وآِمْن َرْوَعاتَِنا(.والسالم؛ )الل   

فبني )عوراتنا( و )روعاتنا( قلب جزئي؛ ألن  انعكاس الرتتيب فيه جزئي. وكقول بعضهم: 
 أمَسَك ما بنَي َفك يِه وأطلَق ما بني كفَّيِه(. )َرِحَم اهلل امرأً 

اجملن ح، وهو ما كان فيه أحد اللفظني املتجانسني يف أول البيت واآلخر يف آخره،   -جـ
 كأن البيت ذو جناحني، وذلك كقول الشاعر:

 ِمْن َكف ِه يف كل حال -َقْد الَح أَنواُر اهلُدى 
 لعُجز.جاء )الح( يف أول الصدر و )حال( يف آخر ا

املستوي، وهو ما كان اللفظ فيه حبيث لو عكس وبدئ حبرفه األخري إىل األول مل  -د
(، إذ ميكن أن تعكس الرتتيب وتبدأ من الكاف يف  ، كقول سبحانه: )ُكلٌّ يفْ فـََلك  يتغري 
)فلك( ويكون الكالم هو هو. ومثله )َورَبََّك َفَكبـ ْر(. ويسم ى أيضا )ما ال يستحيل 

 26س(.باالنعكا
ويلحق باجلناس شيئان، أحدمها أن جيمع اللفظني االشتقاق حنو: َفأَِقْم َوْجَهَك 
ْيِن اْلَقي ِم، والثاين أن جيمعهما املشاهبة، وهي ما يشبه االشتقاق حنو: قَاَل ِإين ْ لَِعَمِلُكْم  لِلد 

.  27من اْلَقاِلنْيَ
 واعلم أنه يلحق باجلناس شيئان :

أحدمها: أن جيمع اللفظني االشتقاق كقول اهلل تعاىل: )فأقم وجهك للدين 
النيب صلى اهلل عليه وسلم: )الظلم ظلمات يوم  القيم( وقوله تعاىل: )فروح ورحيان( وقول

                                                           
 6٣9-6٣8ص. , املرجع السابقعيس علي العاكوب،  26

27
، الطبعة األوىل التلخيص يف علوم البالغة جالل الدين حممد بن عبد الرمحن القزويين اخلطيب، ماماإل 

 ٣92( ص. 1904)دار الفكر العرىب، 
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وقد سئل عن النبيذ: )أمجع أهل  -أو غريه  -القيامة( وقول الشافعي رضي اهلل عنه 
 احلرمني على حترميه(.

والثاين: أن جيمعهما املشاهبة وهي ما يشبه االشتقاق وليس به كقول اهلل تعاىل: 
من اآلخرة( وقوله تعاىل: )قال إين لعملكم من  )اثاقلتم إىل األرض أرضيتم باحلياة الدنيا

 28القالني( وقوله تعاىل: )وجىن اجلنتني دان(.
 قال علماء البالغيني، اجلناس يعطى األسلوب مجاال ويضفى على موسيقاه

 29حسنا وهذه املزايا التتحقق إال إذا طبيعيا سهال غري متكلف.
قال اإلمام عبد القاهر اجلرجاين أما التجنيس فإنك التستحسن جتانس اللفظتني 
إال إذا كان موقع معنييهما من العقل موقعا محيدا، ومل يكن مرمى اجلامع بينهما مرمى 

 تراك استضعفت جتنيس أيب متام يف قوله:بعيدا ، أ
 30فيه الظنون : أَمذهب أم ُمْذهب  -ذهبت مبذهبه السماحة فالتوت  

وحده ملا   التجنيس من الفضيلة أمر مل يتم إال بنصرة املعىن إذ لو كان باللفظ
لك ذم االستكثار منه كان فيه مستحسن، وملا وجد فيه إال معيب مستهجن، ولذ  

 31والولوع به.

                                                           
28

(، الطبعة الثالثة،  1992، )القاهرة: دار الفكر العرىب، البالغة االصطالحيةعبده عبد العزيز قلقيلة،  
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 ، )دار الفكر دون سنة، دون مكان(اسرار البالغة في علم البيانمام عبد القاهر اجلرجاين، اإل٣0
 4ص.  
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وقد أشار بعض البالغيني إىل صورتني من صور اجلناس مها: اجلناس املعنوي، 
هما وجناس اإلشارة، ومها خيرجان باجلناس من دائرة التحسني اللفظني ألنه اليذكر في

طرفا اجلناس صرحيني، بل يذكر أحدمها، ويشار إىل اآلخر بلفظ يدل عليه من صفة، أو 
 32عكس، أو تصحيف، أو مرادف.

 
 لمحة عن كتاب الضياء الالمع وسيرة مؤلّفه -ه

مل بن حفيظ بن عبد اهلل بن نسبه يعين العالمة احلبيب عمر بن حممد بن سا
أيب بكر بن عيدروس بن حسني بن الشيخ أيب بكر بن سامل بن عبد اهلل بن عبد الرمحن 
بن عبد اهلل بن عبد الرمحن السقاف بن حممد موىل الدويلة بن علي بن علوي بن فقيه 
املقدم حممد بن علي بن حممد صاحب املرباط بن علي خلعي قسم بن علوي بن حممد 

لوي بن عبيد اهلل بن أمحد املهاجر بن عيسى بن حممد بن علي العريضي بن جعفر بن ع
الصادق بن حممد الباقر بن علي زين العابدين بن حسني بن علي بن أيب طالب زوج 

 فاطمة الزهراء بنت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم. 
رية هج 1٣88حمرم  4ولد احلبيب عمر بن حفيظ قبل الفجر يف يوم اإلثنني 

ميالدية برتمي. وهو كرب  يف بيئة مملوئة بنور العلم الذي أورثه من  196٣مايو  27موافقا 
نسب طهري وكرم. وكان احلبيب عمر بن حفيظ برتمي كرب يف بيئة أهلي ممتلئي باإلميان 
والتقوى والعلم واخللق العظيم. وكان منذ صغريه يف تربية احلكم من القرآن العظيم وسنة 

صلى اهلل عليه وسلم. وهو أيضا كرب يف بيئة أهل السنة واجلماعة مبذهب  نيب حممد
 اإلمام الشافعي يف طريقة بين علويني كما ابائه الكرام. 
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 من مشاخيه الذي سكنوا برتمي، يعين: 
 . احلبيب حممد بن سامل بن حفيظ )أبوه وهو شيخه األفضل(1
 . العالمة احلبيب حممد بن علوي بن شهاب الدين2
 . املنصب احلبيب أمحد بن علي بن شيخ ايب بكر٣
 . احلبب عبد اهلل بن شيخ العيدروس4
 . احلبيب عبد اهلل بن حسن بالفقيه5
 . احلبيب عمر بن علوي الكاف6
 . الشيخ توفيق آمان7
. احلبيب علي مشهور بن حممد بن سامل بن حفيظ )أخوه الكبري، وهو بدل 8

 من العلماء واألولياء من مشاخيه يف ذلك الصدر.  أبيه منذ مات أبوه شهيدا( وغريهم
ولقب باملسند الن كل ذكر احلديث يستطيع أو حيفظ بذكر سنده حّت إىل 

 الرسول صلى اهلل عليه وسلم أو كتب الصحيح.
احلبيب عمر بن حفيظ غري أن  يدعو باللسان بل باألفكار هو يألف كتبا  

 كثريا, منها:
 . اسعاف الطالب1
 لق ببيان مكارم األخالق . رضا اخل2
 . توجيهات الطالب٣
 . شرح منظومة سند العلو4
 . الذاكرة واملشرفة5
 . الضياء الالمع بذكر مولد النيب الشافع6
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واآلِخر هذا تأليف من احلبيب عمر الذي قد أعجب. هذا كتاب يشتمل 
الضياء  األشعار املدائح إىل رسول اهلل. وأمة اإلسالم يف إندونيسيا قد عرفت مولد

الالمع. الضياء الالمع كتاب مولد متأخر ألفه احلبيب عمر بن حفيظ قد أهلم اهلل إليه 
إهلاما تاما. يف ليل من الليال ينادي احلبيب عمر بن حفيظ أحد تلميذه ويقول أمحلين 
قلما وقرطاسا، فأتى هبما ويقول: أكتب! فكتب تلميذه ماأنشده من الشعر املديح إىل 

يف ذالك الليل قبل الفجر قد إنتهى كله وصار هذا الضياء الالمع. إشتهر رسول اهلل ,و 
احلبيب عمر بن حفيظ باألدب العالية وبذلك كما رأينا عند استماع حماضراته الدينية، 
وبني اآلف بيت شعر غن اه وكتاب مولد الضياء الالمع هذا من أوضح دليل يف علو أدب 

 لغويته.
اص ألمة اإلسالم يعين معهد السلف دار املصطفى، مين.واكرب من هبته للدنيا وباخل  


