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 الفصل الرابع

 "النهر اجملتهد" ابب يف ميخائيل نعيمةشعر احملسنات اللفظية يف 

أنواع احملسنات اللفظية وانقشتها يف األشكال و يف ىذا الفصل، حّللت الباحثة 
". وىو يعرب عن أفكاره يف ذلك الشعر النهر اجملتهدابملوضوع " ميخائيل نعيمةشعر 
احملسنات ب متنوعة. وفيو وجدت الباحثة البياانت عن أسلوب البديع يف ابب يلاأبس

 ، وىي كما يلي:ت اليت تدل على احملسنات اللفظيةوالبياان. اللفظية

 يف ميخائيل نعيمةشعر احملسنات اللفظية يف  أشكالادلبحث األول: حتليل  .أ
 "النهر اجملتهدابب " 

" النهر اجملتهدابب " يف ميخائيل نعيمةشعر  احملسنات اللفظية يف أشكالأما 
 :فهي

 اجلناس .1

يف املعٌت. وجدت  ناس ىو أن يتشاهو اللفظان يف النق  وتختلفااجل
 اآلتية: يؤكد الباحثة البياانت عن اجلناس يف الكلمات

 رِ وْ ىُ الز  وَ  َداِئ ِ ْمِس ُكْنَت َمْرََناً هَ ُْتَ الَ اِبأْلَ  (ٔ
ن ْ  ُلْو َعَلى الد   رِ وْ ىُ الد   ثَ يْ ادِ حَ ا أَ هَ ي ْ ا فِ مَ ا وَ يَ تَ ت ْ
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 السجع .2
السجع ىو تواف  الفاصلتُت أو الفواصل على حرف واحد أو على 

 سجعوجدت الباحثة البياانت عن الحرفُت متقارهُت أو حروف متقارهة. 
 اآلتية: يؤكد يف الكلمات

 ؟اْْلَرِْيرِ ََي نَ ْهُر َىْل َنَضَبْت ِمَياُىَك فَانْ َققََعَت َعِن  .ٔ
 ؟اْلَمِسَْتِ َعِن  تَ يْ ن َ ث َ ان ْ َقْد َىَرْمَت َوَخاَر َعْزُمَك فَ أَْم 

 رِ وْ ىُ الز  وَ  َداِئ ِ اِبأْلَْمِس ُكْنَت َمْرََناً هَ ُْتَ الَْ  .ٕ
ن ْ  ُلْو َعَلى الد   رِ وْ ىُ الد   ثَ يْ ادِ حَ ا أَ هَ ي ْ ا فِ مَ ا وَ يَ تَ ت ْ

ََْ َل  رُ ي ْ سِ َت تَ نْ كُ   سِ مْ أْلَ ابِ  .ٖ   ِ يْ رِ الق   َع يف انِ وَ مَ ى الْ شَ  
  ِ يْ مِ عَ الْ  دِ حْ لَ ُة الْ نَ ي ْ كِ سَ  كَ يْ لَ ْت عَ قَ بَ ىَ  دْ َم قَ وْ ي َ الْ وَ 
َتٍِتْ سَ ياً كِ ُتَك ابَ ي ْ ت َ ا أَ ذَ َت إِ نْ كُ   سِ مْ أْلَ ابِ  .ٗ  ل ي ْ

 ٍِتْ تَ ي ْ كَ هْ أَ كاً احِ ُتَك ضَ ي ْ ت َ ا أَ ذَ َت إِ رْ َم صِ وْ ي َ الْ وَ 
 يْ ج عِ وَ ت َ وَ  يْ ه دِ ن َ َت ت َ عْ ا سَِ ذَ َت إِ نْ كُ   سِ مْ أْلَ ابِ  .٘

 !يْ عِ مَ  يْ كِ بْ  ت َ َل ، وَ يْ دِ حْ  وَ انَ أَ  يْ كِ هْ ا أَ مَ ، وَ يْ كِ بْ ت َ 
 دِ يْ لِ جَ  نْ مِ ٌد وْ ي ُ ق ُ  يْ ذِ ىَ  مْ اُن؟ أَ فَ كْ اأْلَ  هِ ذِ ا ىَ مَ  .ٙ

 ؟دِ يْ دِ الش   ْردِ ب َ ُد الْ ا يَ َذل َلْتَك بَِ ب  َلْتَك وَ كَ   دْ قَ 
 الُ جََ  َل وَ  وِ يْ لَ ٌق عَ رَ وَ  اُف لَ صَ فْ الص   كَ لَ وْ ا حَ ىَ  .ٚ

 الُ مَ الش  ُح يْ رِ  وِ ر ْت هِ ا مَ مَ ل  باً كُ يْ ئِ كَ   وْ ث ُ يَِ 
 انَوُ صَ غْ أَ راً ثِ َك انَ سِ أْ رَ  قَ وْ ُب ف َ دِ نْ ْوُر ي َ الَْ وَ  .ٛ

 انَوُ لَْ أَ ردِّداً مُ  وِ يْ س وُن فِ الْ  حُ ِر سْ  يَ َل 
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 اءِ سَ مَ الْ  يف وَ  احِ بَ َد الص  نْ ا عِ هَ بِ يْ عِ نَ ا هِ هَ ن   أَ كَ و  .ٜ
 اءِ قَ ب َ الْ  ارِ  دَ َل  إِ ايف َمَك الص  سْ ٌق ُيَشيُِّع جِ وْ جَ 
 عُ يْ هِ الر  ُم َي  أَ  دُ وْ عُ ت َ ا، وَ تَ الش   فُ رِ صَ نْ ي َ سَ  نْ كِ لَ  .ٓٔ
نَ ْتُو يَ  َقالِ عِ  نْ َك مِ مُ سْ جِ  ك  فَ ت َ ف َ   عُ يْ قِ الص  ُد َمك 
 َحارُ بِ الْ َو ُة ُحر ًة نَْ يَ قِ ُتَك الن  جِ وْ مَ  ر  كَ تَ وَ  .ٔٔ

 ارِ هَ الن    ارِ وَ ن ْ ى أبَِ لَ ى، ثُْ جَ الد   ارِ رَ سْ ى أبَِ لَ ُحب ْ 
 مُ يْ سِ الن   ايف َهَك الص  جْ وَ  فُ طِ َل يُ  ذْ ُم إِ س  بَ ت َ  دُ وْ عُ ت َ وَ  .ٕٔ
 مُ يْ هِ بَ الْ  لُ يْ ُم الل  نَْ َك أَ اىُ يَ  مِ ُح يف بِّ سَ تُ  دُ وْ عُ ت َ وَ 
 جلَُُْت َعَلْيَك ِسًْتاً ِمْن  ُط ِمْن ِسَاهِ َواْلَبْدُر يَ ْبسُ  .ٖٔ

 اْلَعارِيَ ُْتِ ُر اِبأْلَزَاِىُر ِمْنُكبَ ْيَك َوالش ْمُس َتْست ُ 
 اْلِمَحنِ َواْلَْوُر يُ ْنَسى َما ِاْعتَ رَاُه ِمَن اْلَمَصاِئِب وَ  .ٗٔ

 اْلَفَننِ َويَ ُعْوُد َيْشِمُخ أَنْ ُفُو َوََيِْيُس ُُمَْضر  
ُم  .٘ٔ  الش َبابُ َوتَ ُعْوُد لِلص ْفَصاِف هَ ْعَد الش ْيِب َأَي 

 رَابُ اْلغُ فَ ْوَق ُغُصْونَُو َهَدَل  فَ يَ ْغرُِد اْلُس ْونُ 
 اْلُمُرْوجُ َقْد َكاَن ِلْ ََي نَ ْهُر قَ ْلٌب َضاِحٌك ِمْثُل  .ٙٔ

 ََتُْوجُ اٌل ُحرٌّ َكَقْلِبَك ِفْيِو أَْىَواٌء وآمَ 
ْي َوَل َيْشُكو  .ٚٔ ُر َما َُيَسِّ  اْلَمَللُ َقْد َكاَن ُيْضِحْي َغي ْ

َدْت َكَوْجِهَك ِفْيِو أَْمَواُج   اأْلََملُ َواْليَ ْوَم َقْد جَِ
 َمَساُؤَىافَ َتَساَوُت اأْلَََيُم ِفْيِو : َصَباُحَها وَ  .ٛٔ

 ِشَقاُؤَىاَوتَ َواَزَنْت ِفْيِو اْلََياُة : نَِعْيُمَها وَ 
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 الَشَتاءُ ِفْيِو َغَدا الر هِْيُع َمَع اْْلَرِْيُف َأْو  َسي انِ  .ٜٔ
، َوُضَحُك أَهْ َناُء ن َ  َسي انِ  َفاءُ ْوُح اْلَباِئِسُْتَ  الصِّ

َها وَ  .ٕٓ  اِنْ َفَردَ نَ َبَذْتُو َضْوَضاءُ اْلََياُة َفَماَل َعن ْ
 َأَحدِ فَ َغًدا ُجَاداً َل َيَِن  َوَل ََيِْيُل ِإَل 

ُهمُ ُبلً َغْريِباً هَ ُْتَ قَ ْوٍم َكاَن ق ُ َوَغًدا  .ٕٔ  ِمن ْ
 مُ ب ْهَ مُ اً ِفْيِو لَِغِز َوَغَدْوُت هَ ُْتَ الن اُس لَِغز 

 ُمَكب ًل ََي نَ ْهُر! َذا قَ ْلِبْ أَرَاُه َكَما أَرَاَك  .ٕٕ
 َل َواْلَفْرُق أَن َك َسْوَف تَ ْنِشُط ِمْن َعَقاِلَك، َوُىَو 
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ابب  يف ميخائيل نعيمةشعر احملسنات اللفظية يف  نواعأ: حتليل ثاينادلبحث ال  .ب
 "النهر اجملتهد" 

النهر ابب " يفميخائيل نعيمة شعر  أنواع احملسنات اللفظية يفأما 
 :" فهياجملتهد

 اجلناس .1

يف املعٌت. وجدت  ناس ىو أن يتشاهو اللفظان يف النق  وتختلفااجل
 الباحثة البياانت عن اجلناس يف الكلمات اآلتية:

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة البيان األول من شعر  .1

 رِ وْ ىُ الز  اِبأْلَْمِس ُكْنَت َمْرََناً هَ ُْتَ الََداِئ  وَ 

ن ْ  ُلْو َعَلى الد   رِ وْ ىُ الد   ثَ يْ ادِ حَ ا أَ هَ ي ْ ا فِ مَ ا وَ يَ تَ ت ْ

لحظت ىذا البيت وجدت فيو البياانت اليت تدل على اجلناس يف كلمة 
ُىْورِ الز ُىْورِ " اجلناس غَت على  . ويسمى ". وىي من نوع اجلناس غَت اتم" و "الد 

ألهنا ما اختلف فيو اللفظان يف واحد من األمور األرهعة وىي نوع  )املضارع( التام
ُىْورِ الز ُىْورِ "الروف. والكلمة  " تدل على ُمتلفان يف نوع حروف يعٍت " و " الد 

ر"  و، " تتكون من حروف "ا، ل، ز، ه،الز ُىْورِ "هُت "ز" و "د". الكلمة األول 
" تتكون والكلمة الثاين "الد ُىْورِ  ٕٚزىر.السم النبااتت يعٍت امبعٌت  جع من أزىار،

 الزمن. من حروف "ا، ل، د، ه، و، ر" مبعٌت

                                                           
32 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Al-Munawwir KamusIndonesia-

Arab (Surabaya: Pustaka Progressif, cetakan pertama, 2002), 161 
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 اجلناسل حتليل جدو 

البيت  منرة

 الشعر

الكلمة  العبارة

1 

الكلمة 

2 

نوع 

 اجلناس

 2معىن  1معىن  السبب

 الز ُىْورِ ... َمْرََناً هَ ُْتَ الََداِئِ  وَ  ٗ-ٖ 1

# 

َها َأَحاِدْيَث   الد ُىْورِ ... َوَما ِفي ْ

اجلناس  الد ُىْورِ  الز ُىْورِ 

غَت التام 

 )املضارع(

ألن ما اختلف فيو 

يف واحد من اللفظان 

األمور األرهعة وىي 

 نوع الروف

اسم النبااتت 

 "زىر"

 الرغبة
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 السجع  .2
السجع ىو تواف  الفاصلتُت أو الفواصل على حرف واحد أو على 
حرفُت متقارهُت أو حروف متقارهة. السجع الذى وجدت الباحثة يف شعر 

 " فيما يلي:النهر اجملتهد"ميخائيل نعيمة 
 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة البيان األول من شعر  .1

 ؟اْْلَرِْيرِ ََي نَ ْهُر َىْل َنَضَبْت ِمَياُىَك فَانْ َققََعَت َعِن 

 ؟اْلَمِسَْتِ َعِن  تَ يْ ن َ ث َ ان ْ أَْم َقْد َىَرْمَت َوَخاَر َعْزُمَك فَ 

يف  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتلحظت ىذا البيت 
السجع ويسمى على زي، االسجع املتو  وىي من نوع، اْْلَرِْيِر" و "اْلَمِسَْتِ"كلمة "

يعٍت  اْْلَرِْيِر"" والوزن من كلمة ،الفاصلتُت إتفقتا يف وزن والتقفية ألهنا زيااملتو 
يعٍت "فعيل"، ومتساو يف قافية )ي، ر( و )ي، ر(.  "اْلَمِسَْتِ""فعيل" و كلمة 
 مبعٌت "اْلَمِسَْتِ"" ولفظ َجَرى"مبعٌت  اْْلَرِْيِر""الكلمتُت يعٍت لفظ  وأما معٌت من

اري"."اجلَ 

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة البيان الثاين من شعر  .2
 رِ وْ ىُ الز  وَ  َداِئ ِ اِبأْلَْمِس ُكْنَت َمْرََناً هَ ُْتَ الَْ 

ن ْ  ُلْو َعَلى الد   رِ وْ ىُ الد   ثَ يْ ادِ حَ ا أَ هَ ي ْ ا فِ مَ ا وَ يَ تَ ت ْ

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف
السجع ويسمى على زي، االسجع املتو  وىي من نوع، "رِ وْ ىُ " و "الد  رِ وْ ىُ الز  "

يعٍت  "رِ وْ ىُ الز  " والوزن من كلمة ،الفاصلتُت إتفقتا يف وزن والتقفية ألهنا زيااملتو 
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يعٍت "فعول"، ومتساو يف قافية )ه، و، ر( و )ه، و،  "رِ وْ ىُ "الد  "فعول" وكلمة 
" و الزىر، اسم النبااتتمبعٌت " "رِ وْ ىُ الز  "ر(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ 

 ".الّزمنمبعٌت " "رِ وْ ىُ "الد  لفظ 

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة البيان الثالث من شعر  .3
ََْ َل  رُ ي ْ سِ َت تَ نْ كُ   سِ مْ أْلَ ابِ    ِ يْ رِ الق   َع يف انِ وَ مَ ى الْ شَ  

  ِ يْ مِ عَ الْ  دِ حْ لَ ُة الْ نَ ي ْ كِ سَ  كَ يْ لَ ْت عَ قَ بَ ىَ  دْ َم قَ وْ ي َ الْ وَ 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف
السجع ويسمى على زي، االسجع املتو  وىي من نوع، " ِ يْ مِ عَ الْ " و " ِ يْ رِ "الق  
يعٍت  " ِ يْ رِ "الق   والوزن من كلمة ،الفاصلتُت إتفقتا يف وزن والتقفية ألهنا زيااملتو 

يعٍت "فعيل"، ومتساو يف قافية )ي، ق( و )ي، ق(.  " ِ يْ مِ عَ الْ ""فعيل" وكلمة 
"   ِ يْ مِ عَ الْ "" و لفظ السبيلمبعٌت "  " ِ يْ رِ "الق  وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ 

 ".َوادٍ مبعٌت "

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب "  يفميخائيل نعيمة البيان الرابع من شعر  .4
َتٍِتْ سَ ياً كِ ُتَك ابَ ي ْ ت َ ا أَ ذَ َت إِ نْ كُ   سِ مْ أْلَ ابِ   ل ي ْ

 ٍِتْ تَ ي ْ كَ هْ أَ كاً احِ ُتَك ضَ ي ْ ت َ ا أَ ذَ َت إِ رْ َم صِ وْ ي َ الْ وَ 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف
َتٍِتْ "سَ  السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "ٍِتْ تَ ي ْ كَ هْ أَ " و "ل ي ْ

 والوزن من كلمة ،ختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةااملقرف ألن الفاصلتُت 
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َتٍِتْ "سَ  يعٍت "أْفعْلتٍت"، ومتساو يف قافية )ي،  "ٍِتْ تَ ي ْ كَ هْ أَ "يعٍت "فّعلتٍت" وكلمة  "ل ي ْ
َتٍِتْ "سَ ت، ن، ي( و )ي، ت، ن، ي(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ   "ل ي ْ

 ".هتّنفمبعٌت " "ٍِتْ تَ ي ْ كَ هْ أَ "" و لفظ آنس"مبعٌت 

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب "  يفميخائيل نعيمة البيان اخلامس من شعر  .5
 يْ ج عِ وَ ت َ وَ  يْ ه دِ ن َ َت ت َ عْ ا سَِ ذَ َت إِ نْ كُ   سِ مْ أْلَ ابِ 

 !يْ عِ مَ  يْ كِ بْ  ت َ َل ، وَ يْ دِ حْ  وَ انَ أَ  يْ كِ هْ ا أَ مَ ، وَ يْ كِ بْ ت َ 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف
السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "يْ عِ مَ " و "يْ ج عِ وَ "ت َ 

 والوزن من كلمة ،يف الوزن واتفقتا يف التقفيةختلفتا ااملقرف ألن الفاصلتُت 
يعٍت "فعْل"، ومتساو يف قافية )ع، ي( و  "يْ عِ مَ "يعٍت "تفّعلي" وكلمة  "يْ ج عِ وَ "ت َ 

" و لفظ مريض"مبعٌت  "يْ ج عِ وَ "ت َ )ع، ي(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ 
 ".َسويّة"مبعٌت  "يْ عِ مَ "

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة البيان السادس من شعر  .6
 دِ يْ لِ جَ  نْ ٌد مِ وْ ي ُ ق ُ  يْ ذِ ىَ  مْ اُن؟ أَ فَ كْ اأْلَ  هِ ذِ ا ىَ مَ 

 دِ يْ دِ الش   ْردِ ب َ ُد الْ ا يَ َذل َلْتَك بَِ ب  َلْتَك وَ كَ   دْ قَ 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف
السجع ويسمى على زي، االسجع املتو  من نوع يوى، "دِ يْ دِ الش  " و "دِ يْ لِ "جَ 
يعٍت  "دِ يْ لِ "جَ  والوزن من كلمة ،الفاصلتُت إتفقتا يف وزن والتقفية ألهنا زيااملتو 
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يعٍت "فعيل"، ومتساو يف قافية )ي، د( و )ي، د(.  "دِ يْ دِ الش  ""فعيل" و كلمة 
 مبعٌت "دِ يْ دِ الش  "" ولفظ جلْ ث َ مبعٌت " "دِ يْ لِ "جَ وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ 

"جّدا".

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة البيان الرابع من شعر  .7
 الُ جََ  َل وَ  وِ يْ لَ ٌق عَ رَ وَ  اُف لَ صَ فْ الص   كَ لَ وْ ا حَ ىَ 

 الُ مَ الش  ُح يْ رِ  وِ ر ْت هِ ا مَ مَ ل  باً كُ يْ ئِ كَ   وْ ث ُ يَِ 

يف كلمة  لسجعاليت تدل على االبياانت الباحثة  وجدتىذا البيت  ويف
السجع ويسمى على زي، االسجع املتو  من نوع يوى، "الُ مَ الش  " و "الُ "جََ 
يعٍت " الُ "جََ  والوزن من كلمة ،الفاصلتُت إتفقتا يف وزن والتقفية ألهنا زيااملتو 

يعٍت "فعال"، ومتساو يف قافية )م، ا، ل( و )م، ا،  "الُ مَ الش  ""فعال" و كلمة 
 "الُ مَ الش  "" ولفظ اإلهلمبعٌت "" الُ "جََ ما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ ل(. وأ
 ."الَوْجَهة" مبعٌت

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة البيان الثامن من شعر  .8
 انَوُ صَ غْ أَ راً ثِ َك انَ سِ أْ رَ  قَ وْ ُب ف َ دِ نْ ْوُر ي َ الَْ وَ 

 انَوُ لَْ أَ ردِّداً مُ  وِ يْ س وُن فِ الْ  حُ ِر سْ  يَ َل 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف
السجع ويسمى على زي، االسجع املتو  من نوع يوى، "انَوُ لَْ أَ " و "انَوُ صَ غْ "أَ 
يعٍت " انَوُ صَ غْ "أَ  والوزن من كلمة ،الفاصلتُت إتفقتا يف وزن والتقفية ألهنا زيااملتو 
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يعٍت "أفعالو"، ومتساو يف قافية )ا، ن، ه( و )ا، ن،  "انَوُ لَْ أَ ""أفعالو" و كلمة 
 "انَوُ لَْ أَ "" ولفظ الفرعمبعٌت "" انَوُ صَ غْ "أَ ه(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ 

"النغمة". مبعٌت

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة البيان التاسع من شعر  .9
 اءِ سَ مَ الْ  يف وَ  احِ بَ الص  َد نْ ا عِ هَ بِ يْ عِ نَ ا هِ هَ ن   أَ كَ َو 
 اءِ قَ ب َ الْ  ارِ  دَ َل  إِ ايف َمَك الص  سْ ٌق ُيَشيُِّع جِ وْ جَ 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف 
السجع ويسمى على زي، االسجع املتو  من نوع يوى، "اءِ قَ ب َ الْ " و "اءِ سَ مَ الْ "

" اءِ سَ مَ الْ " والوزن من كلمة ،يف وزن والتقفيةالفاصلتُت إتفقتا  ألهنا زيااملتو 
ا، ( و )ا، ء"، ومتساو يف قافية )فعاليعٍت " "اءِ قَ ب َ الْ "" و كلمة اليعٍت "فع

 "اءِ قَ ب َ الْ "" ولفظ صرعمبعٌت " "اءِ سَ مَ الْ " (. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظء
 ".دَ لَ "خَ  مبعٌت

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة من شعر  عاشرالبيان ال .11
 عُ يْ هِ الر  ُم َي  أَ  دُ وْ عُ ت َ ا، وَ تَ الش   فُ رِ صَ نْ ي َ سَ  نْ كِ لَ 
نَ ْتُو يَ  َقالِ عِ  نْ َك مِ مُ سْ جِ  ك  فَ ت َ ف َ   عُ يْ قِ الص  ُد َمك 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف 
السجع ويسمى على زي، االسجع املتو  من نوع يوى، "عُ يْ قِ الص  " و "عُ يْ هِ "الر  
يعٍت " عُ يْ هِ "الر   والوزن من كلمة ،الفاصلتُت إتفقتا يف وزن والتقفية ألهنا زيااملتو 
ي، ( و )ي، ع"، ومتساو يف قافية )فعيليعٍت " "عُ يْ قِ الص  "" و كلمة يل"فع
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ولفظ  مبعٌت "خريف"" عُ يْ هِ "الر   (. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظع
 "جليد". مبعٌت "عُ يْ قِ الص  "

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة عشر من شعر  البيان احلادي .11
 َحارُ بِ الْ َو ُة ُحر ًة نَْ يَ قِ ُتَك الن  جِ وْ مَ  ر  كَ تَ وَ  

 ارِ هَ الن    ارِ وَ ن ْ ى أبَِ لَ ى، ثُْ جَ الد   ارِ رَ سْ ى أبَِ لَ ُحب ْ 

يف كلمة  لسجعاليت تدل على االبياانت الباحثة  وجدتىذا البيت  ويف 
السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "ارِ هَ الن   " و "َحارُ بِ الْ "

 والوزن من كلمة ،ختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةااملقرف ألن الفاصلتُت 
( ا، ر"، ومتساو يف قافية )َفعاليعٍت " "ارِ هَ الن   "" وكلمة ِفعاليعٍت " "َحارُ بِ الْ "

" و لفظ اَْلَيمُ "مبعٌت  "َحارُ بِ الْ "(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ ا، رو )
 ".الظهرمبعٌت " "ارِ هَ الن   "

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة عشر من شعر  البيان اثنا .12
 مُ يْ سِ الن   ايف َهَك الص  جْ وَ  فُ طِ َل يُ  ذْ ُم إِ س  بَ ت َ  دُ وْ عُ ت َ وَ 
 مُ يْ هِ بَ الْ  لُ يْ ُم الل  نَْ َك أَ اىُ يَ  مِ ُح يف بِّ سَ تُ  دُ وْ عُ ت َ وَ 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف
السجع ويسمى على زي، االسجع املتو  وىي من نوع، "مُ يْ هِ بَ الْ " و "مُ يْ سِ الن  "

" مُ يْ سِ الن  " والوزن من كلمة ،الفاصلتُت إتفقتا يف وزن والتقفية ألهنا زيااملتو 
( و )ي، ميعٍت "فعيل"، ومتساو يف قافية )ي،  "مُ يْ هِ بَ الْ "يعٍت "فعيل" و كلمة 
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 "مُ يْ هِ بَ الْ "ولفظ  "ىواء"مبعٌت " مُ يْ سِ الن  "(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ م
 "ظلم". مبعٌت

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة عشر من شعر  البيان الثالث .13
 جلَُُْت َعَلْيَك ِسًْتاً ِمْن  َواْلَبْدُر يَ ْبِسُط ِمْن ِسَاهِ 

 اْلَعاريُتُر اِبأْلَزَاِىُر ِمْنُكبَ ْيَك َوالش ْمُس َتْست ُ 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف 
السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "اْلَعارِيَ ُْتِ " و "جلَُُْت "

 والوزن من كلمة ،ختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةااملقرف ألن الفاصلتُت 
ي، "، ومتساو يف قافية )فاعلُتيعٍت " "ُتاْلَعاري"" وكلمة فعْيلِ يعٍت "" جلَُُْت "
" و الفضة"مبعٌت " جلَُُْت "(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ ي، ن( و )ن

 ".عرَينمبعٌت " "اْلَعارِيَ ُْتِ "لفظ 

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة عشر من شعر  البيان الرابع .14
 اْلِمَحنِ َواْلَْوُر يُ ْنَسى َما ِاْعتَ رَاُه ِمَن اْلَمَصاِئِب وَ 

 اْلَفَننِ َويَ ُعْوُد َيْشِمُخ أَنْ ُفُو َوََيِْيُس ُُمَْضر  

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف
السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "اْلَفَننِ " و "اْلِمَحنِ "

 والوزن من كلمة ،ختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةااملقرف ألن الفاصلتُت 
( و ن"، ومتساو يف قافية )فَ َعلِ يعٍت " "اْلَفَننِ "" وكلمة ِفَعلِ يعٍت "" اْلِمَحنِ "
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" و لفظ املصيبة"مبعٌت " اْلِمَحنِ "(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ ن)
 ".متنوعمبعٌت " "اْلَفَننِ "

ما  "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة عشر من شعر  البيان اخلامس .15
 يلي:

ُم   الش َبابُ َوتَ ُعْوُد لِلص ْفَصاِف هَ ْعَد الش ْيِب َأَي 
 رَابُ اْلغُ فَ يَ ْغرُِد اْلُس ْوُن فَ ْوَق ُغُصْونَُو َهَدَل 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف 
السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "رَابُ اْلغُ "" و "الش َبابُ 

 والوزن من كلمة ،ختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةااملقرف ألن الفاصلتُت 
ا، "، ومتساو يف قافية )فُ َعالُ يعٍت " "رَابُ اْلغُ "" وكلمة َفعاليعٍت "" "الش َبابُ 

" و فىت"مبعٌت  ""الش َبابُ (. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ ا، ب( و )ب
 غاق".مبعٌت " "رَابُ اْلغُ "لفظ 

ما  "اجملتهدالنهر ابب " يفميخائيل نعيمة عشر من شعر  البيان السادس .16
 يلي:

 اْلُمُرْوجُ َقْد َكاَن ِلْ ََي نَ ْهُر قَ ْلٌب َضاِحٌك ِمْثُل 
 ََتُْوجُ اٌل ُحرٌّ َكَقْلِبَك ِفْيِو أَْىَواٌء وآمَ 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف 
السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "ََتُْوجُ "" و اْلُمُرْوجُ "

 والوزن من كلمة ،ختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةااملقرف ألن الفاصلتُت 
( و، ج"، ومتساو يف قافية )فَ ُعولُ يعٍت " "ََتُْوجُ "" وكلمة فُعوليعٍت "" اْلُمُرْوجُ "
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" و املزرعة"مبعٌت " اْلُمُرْوجُ "(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ و، جو )
 "املائج".مبعٌت  "ََتُْوجُ "لفظ 

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة عشر من شعر  البيان السابع .17
ْي َوَل َيْشُكو  ُر َما َُيَسِّ  اْلَمَللُ َقْد َكاَن ُيْضِحْي َغي ْ

َدْت َكَوْجِهَك ِفْيِو أَْمَواُج   اأْلََملُ َواْليَ ْوَم َقْد جَِ

يف كلمة  لسجععلى االبياانت اليت تدل الباحثة  وجدتىذا البيت  ويف
السجع ويسمى على زي، االسجع املتو  وىي من نوع، "اأْلََملُ " و "اْلَمَللُ "

يعٍت " اْلَمَللُ " والوزن من كلمة ،الفاصلتُت إتفقتا يف وزن والتقفية ألهنا زيااملتو 
(. وأما ل( و )يعٍت "فعل"، ومتساو يف قافية )ل "اأْلََملُ "ل" و كلمة "فع

 مبعٌت "اأْلََملُ "ولفظ  مبعٌت "سئَم"" اْلَمَللُ "معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ 
 "."رجاءٌ 

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة عشر من شعر  البيان الثامن .18
 َمَساُؤَىافَ َتَساَوُت اأْلَََيُم ِفْيِو : َصَباُحَها وَ 

 ِشَقاُؤَىانَِعْيُمَها وَ َوتَ َواَزَنْت ِفْيِو اْلََياُة : 
يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف 
السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "ِشَقاُؤَىا"" و َمَساُؤَىا"

 والوزن من كلمة ،ختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةاالفاصلتُت املقرف ألن 
ا، "، ومتساو يف قافية )ِفعاهلايعٍت " "ِشَقاُؤَىا"" وكلمة َفعاهلايعٍت "" َمَساُؤَىا"

" َمَساُؤَىا"(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ ا، ؤ، ه، ا( و )ؤ، ه، ا
 "ابئس". مبعٌت "ِشَقاُؤَىا"" و لفظ عصر"مبعٌت 
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 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة من شعر  البيان التاسع عشر .19
 الَشَتاءُ ِفْيِو َغَدا الر هِْيُع َمَع اْْلَرِْيُف َأْو  َسي انِ 
، َوُضَحُك أَهْ َناُء ن َ  َسي انِ  َفاءُ ْوُح اْلَباِئِسُْتَ  الصِّ
يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف 

َفاءُ "" و "الَشَتاءُ  السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "الصِّ
 والوزن من كلمة ،ختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةااملقرف ألن الفاصلتُت 

َفاءُ "" وكلمة َفعاليعٍت "" "الَشَتاءُ  ( ا، ء"، ومتساو يف قافية )ِفعاليعٍت " "الصِّ
" و لفظ الربد"مبعٌت " "الَشَتاءُ (. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ ا، ءو )
َفاءُ "  كينة"."السّ  مبعٌت "الصِّ

 ما يلي: "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة عشرون من شعر البيان ال .21
َها وَ   اِنْ َفَردَ نَ َبَذْتُو َضْوَضاءُ اْلََياُة َفَماَل َعن ْ
 َأَحدِ فَ َغًدا ُجَاداً َل َيَِن  َوَل ََيِْيُل ِإَل 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف 
السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "َأَحدِ "" و "اِنْ َفَردَ 

 والوزن من كلمة ،ختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةااملقرف ألن الفاصلتُت 
( و د"، ومتساو يف قافية )فعليعٍت " "َأَحدِ "" وكلمة اْنفعليعٍت "" اِنْ َفَردَ "
" و لفظ الوحيد"مبعٌت " اِنْ َفَردَ "(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ د)
 "انفرد". مبعٌت "َأَحدِ "
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ما  "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة وعشرون من شعر  البيان احلادي .21
 يلي:

ُهمُ َوَغًدا َغْريِباً هَ ُْتَ قَ ْوٍم َكاَن قَ ُبلً   ِمن ْ
 مُ ب ْهَ مُ َوَغَدْوُت هَ ُْتَ الن اُس لَِغزاً ِفْيِو لَِغِز 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف 
ُهمُ " السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "مُ ب ْهَ مُ "" و ِمن ْ

 والوزن من كلمة ،ختلفتا يف الوزن واتفقتا يف التقفيةااملقرف ألن الفاصلتُت 
ُهمُ " ( ه، م"، ومتساو يف قافية )ُمْفَعلُ يعٍت " "مُ ب ْهَ مُ "" وكلمة ِمْفُعلُ يعٍت "" ِمن ْ

ُهمُ "(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ ه، مو ) " و لفظ عنهم"مبعٌت " ِمن ْ
 "التجريدي". مبعٌت "مُ ب ْهَ مُ "

ما  "النهر اجملتهدابب " يفميخائيل نعيمة وعشرون من شعر  البيان الثاين .22
 يلي:

 ُمَكب ًل ََي نَ ْهُر! َذا قَ ْلِبْ أَرَاُه َكَما أَرَاَك 
 َل َواْلَفْرُق أَن َك َسْوَف تَ ْنِشُط ِمْن َعَقاِلَك، َوُىَو 

يف كلمة  لسجعالبياانت اليت تدل على االباحثة  وجدتىذا البيت  ويف 
السجع ويسمى على السجع املقرف،  وىي من نوع، "َل "" و ُمَكب ًل "

 والوزن من كلمة ،التقفيةختلفتا يف الوزن واتفقتا يف ااملقرف ألن الفاصلتُت 
( و ل، ا"، ومتساو يف قافية )َفعْ يعٍت " "َل "" وكلمة ُمَفعليعٍت "" ُمَكب ًل "
 "َل "" و لفظ  رهط"مبعٌت" ُمَكب ًل "(. وأما معٌت من الكلمتُت يعٍت لفظ ل، ا)

 "غَت". مبعٌت
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 ل حتليل السجعجدو 

 السجع ادلتوازي .1

البيت  منرة

 الشعر

 نوع السجع وزن قافية فاصلة لفظ الشعر

1 2 1 2 1 2 

 اْْلَرِْيرِ .... فَانْ َققََعَت َعِن  ٕ-ٔ ٔ

# 

 اْلَمِسَْتِ .... فَانْ ثَ نَ ْيَت َعِن 

 زياالسجع املتو  فعيل فعيل ر ر اْلَمِسَْتِ  اْْلَرِْيرِ 

 الز ُىْورِ ..... هَ ُْتَ اْلََداِئِ  وَ  ٗ-ٖ ٕ

# 

 زياالسجع املتو  فعول فعول ه و ر ه و ر الد ُىْورِ  الز ُىْورِ 
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َها َأَحاِدْيَث   الد ُىْورِ ..... ِفي ْ

َََْشى اْلَمَواِنَع يف  ٙ-٘ ٖ  الق رِْي ِ ..... 

# 

َنُة اْلَلْحِد   اْلَعِمْي ِ .... َسِكي ْ

 زياالسجع املتو  فعيل فعيل ي ق ي ق اْلَعِمْي ِ  الق رِْي ِ 

 َجِلْيدِ ..... أَْم َىِذْي قُ يُ ْوٌد ِمْن  ٕٔ-ٔٔ ٗ

# 

 الش ِدْيدِ ..... ِبَا يَُد اْلبَ ْرِد 

 زياالسجع املتو  فعيل فعيل ي د ي د الش ِدْيدِ  َجِلْيدِ 

 َجَالُ .... لَ َوَرٌق َعَلْيِو َوَل  ٗٔ-ٖٔ ٘

# 

 زياالسجع املتو  فعال فعال م ا ل م ا ل الش َمالُ  َجَالُ 
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 الش َمالُ .... َمر ْت ِهِو رِْيُح 

 أَْغَصانَوُ .... فَ ْوَق رَْأِسَك اَنثِراً  ٙٔ-٘ٔ ٙ

# 

 َأْلَانَوُ ....اْلس وُن ِفْيِو ُمردِّداً 

 زياالسجع املتو  أفعالو أفعالو ا ن ه ا ن ه َأْلَانَوُ  أَْغَصانَوُ 

 اْلَمَساءِ .... ِعْنَد الص َباِح َويف  ٕٓ-ٜٔ ٚ

# 

 اْلبَ َقاءِ .... الص ايف ِإَل َداِر 

 زياالسجع املتو  فعال فعال ا ء ا ء اْلبَ َقاءِ  اْلَمَساءِ 

ُم  ٕٕ-ٕٔ ٛ  الر هِْيعُ ...... َوتَ ُعْوُد َأَي 

# 

 زياالسجع املتو  فعيل فعيل ي ع ي ع الص ِقْيعُ  الر هِْيعُ 
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نَ ْتُو َيُد   الص ِقْيعُ .... ِعَقاِل َمك 

 الن ِسْيمُ ... َوْجَهَك الص ايف  ٕٙ-ٕ٘ ٜ

# 

 اْلَبِهْيمُ ... ِمَياُىَك َأْنَُم الل ْيُل 

 زياالسجع املتو  فعيل فعيل ي م ي م اْلَبِهْيمُ  الن ِسْيمُ 

ْي َوَل َيْشُكو  ٖٙ-ٖ٘ ٓٔ  اْلَمَللُ ... َما َُيَسِّ

# 

 اأْلََملُ ... َكَوْجِهَك ِفْيِو أَْمَواُج 

 زياالسجع املتو  فعل فعل ل ل اأْلََملُ  اْلَمَللُ 

 

 



43 
 

 السجع ادلطرف .2

البيت  منرة

 الشعر

 نوع السجع وزن قافية فاصلة لفظ الشعر

1 2 1 2 1 2 

ُتَك اَبِكياً  ٛ-ٚ ٔ َتٍِتْ ......ِإَذا أَتَ ي ْ  َسل ي ْ

# 

ُتَك َضاِحكاً  َتٍِتْ .... أَتَ ي ْ  أَْهَكي ْ

َتٍِتْ  َتٍِتْ  َسل ي ْ ي ت  أَْهَكي ْ

 ن ي

ي ت 

 ن ي

 املقرفالسجع  أْفعْلتٍت فّعلتٍت

 تَ َوج ِعيْ .... سَِْعَت تَ نَ ه ِدْي وَ  ٓٔ-ٜ ٕ

# 

 !َمِعيْ .....َوْحِدْي، َوَل تَ ْبِكْي 

 املقرفالسجع  فعلْ  تفّعلي ع ي ع ي َمِعيْ  تَ َوج ِعيْ 
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 اْلِبَحارُ ... الن ِقَيُة ُحر ًة َنَْو  ٕٗ-ٖٕ ٖ

# 

 الن  َهارِ ... الد َجى، ُثَْلى أِبَنْ َواِر 

 املقرفالسجع  َفعال ِفعالُ  ا ر ا ر  الن  َهارِ  اْلِبَحارُ 

 جلَُُْت ِسَاِه َعَلْيَك ِسًْتاً ِمْن  ... ٕٛ-ٕٚ ٗ

# 

 اْلَعاريُت... اِبأْلَزَاِىُر ِمْنُكبَ ْيَك 

 املقرفالسجع  فاعلُت فعْيلِ  ي ن ي ن اْلَعاريُت جلَُُْت 

 اْلِمَحنِ ... ِمَن اْلَمَصاِئِب وَ  ٖٓ-ٜٕ ٘

# 

 اْلَفَننِ ... أَنْ ُفُو َوََيِْيُس ُُمَْضر  

 املقرفالسجع  فَ َعلِ  ِفَعلِ  ن ن اْلَفَننِ  اْلِمَحنِ 
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ُم  ٕٖ-ٖٔ ٙ  الش َبابُ ... هَ ْعَد الش ْيِب َأَي 

# 

 اْلُغرَابُ ... فَ ْوَق ُغُصْونَُو َهَدَل 

 املقرفالسجع  فُ َعالُ  َفعال ب ا ا ب اْلُغرَابُ  الش َبابُ 

 اْلُمُرْوجُ ... قَ ْلٌب َضاِحٌك ِمْثُل  ٖٗ-ٖٖ ٚ

# 

 ََتُْوجُ ... ِفْيِو أَْىَواٌء وآَماٌل 

 املقرفالسجع  فَ ُعولُ  فُعول م و ج م و ج ََتُْوجُ  اْلُمُرْوجُ 

 َمَساُؤَىا... ِفْيِو : َصَباُحَها وَ  ٖٛ-ٖٚ ٛ

# 

 ِشَقاُؤَىا... اْلََياُة : نَِعْيُمَها وَ 

 املقرفالسجع  ِفعاهلا َفعاهلا ا ؤ ه ا ا ؤ ه ا ِشَقاُؤَىا َمَساُؤَىا
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 الَشَتاءُ ... َمَع اْْلَرِْيُف َأْو  ٓٗ-ٜٖ ٜ

# 

َفاءُ .... َوُضَحُك أَهْ َناُء   الصِّ

َفاءُ  الَشَتاءُ   املقرفالسجع  ِفعال َفعال ا ء ا ء الصِّ

َها  ٕٗ-ٔٗ ٓٔ  اِنْ َفَردَ وَ ... اْلََياُة َفَماَل َعن ْ

# 

 َأَحدِ ... َل َيَِن  َوَل ََيِْيُل ِإَل 

 املقرفالسجع  فعل اْنفعل د د َأَحدِ  اِنْ َفَردَ 

ُهمُ ... قَ ْوٍم َكاَن قَ ُبلً  ٗٗ-ٖٗ ٔٔ  ِمن ْ

# 

 ُمب َْهمُ ... الن اُس لَِغزاً ِفْيِو لَِغِز 

ُهمُ  َهمُ  ِمن ْ  املقرفالسجع  ُمْفَعلُ  ِمْفُعلُ  ه م ه م ُمب ْ
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 ُمَكب ًل .... أَرَاُه َكَما أَرَاَك  ٙٗ-٘ٗ ٕٔ

# 

 َل .... ِمْن َعَقاِلَك، َوُىَو 

 املقرفالسجع  َفعْ  ُمَفعل ل ا ل ا َل  ُمَكب ًل 

 


