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Abstract: The purpose of this study was to determine the forms and types of poems
in the verses of An-Naziat and ‘Abasa Surah in the Qur’an. Both of the Surahs were
revealed in Mecca. While the An-Naziat is the 79th Surah and consists of 46 verses,
the ‘Abasa is the 80th Surah and consists of 42 verses. This qualitative descriptive
study used words or sentences containing poetic forms and types in An-Naziat and
‘Abasa Surah as the data. The results of the study showed that there were 30 data in
the form of poetry; 12 of them were saja’ mutawazi, 17 of them were saja’ mutharaf,
and one of them were saja’ muroso. Then, it could be concluded that there was a form
of similarity in the end of the word or sentence (rhyme) and the division of poetry types
in An-Naziat and Abasa. Finally, this study suggests that the next studies should
analyze the beauty of the language in the Qur'an more specific.
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القرآن كتاب مقدس ال خيلق عن
الرد كثريا و ال شك يف عجائبه  ،ميثّل اللغة

ويسمى
القافية و اختالفها يف الوزن
ّ
باملطرف .و الثاىن توافق الكلمة يف التقفية
يسمى باملتوازي .و الثالث
أو القافية و الوزن ّ

أرقى وسائل تعبريها هي الوسائل اللّغوية
اجلمالية.
السجع من أنواع احملسنات
اللفظية .احملسنة اللفظية اليت توافق الفاصلتني

البحث هو سورة النازعات و عبس .ألن
يتضمن هتني
الباحثة راغبة فيما
ّ
سورتني.سورة النازعات يشرح عن املالئكة
تنزع أرواح الكفار و املؤمنني من أجسادهم.

المقدمة

الرقيّة ،و البالغة العالية ،أساليبه بديعة رقية،
معانيه رفيعة ،وسوره أنيقة ،و تراكيبه متناسقة
نص لغوي و من
فهو كالبحر الوسيع .فهو ّ

ىف احلرف األخري و أفضله ما تساوت فقره
و يسمي بالسجع  .السجع موجود يف كالم
الكهان ،و يف كالم العرب ،كما أنه موجود

توافق كل الكلمة يف الفقرة يف التقفية و الوزن
يسمى باملرصع.
ّ
اختارت الباحثة سورتني يف هذا

مث يعبري عن قصة موسى عليه سلم الّذى يف
زمنه ،يكرب فرعون على اهلل و كفر به .و
سورة عبس يشرح عن يوم القيامة.

يف القرآن الكرمي .كل اآليات يف سورة القرآن
متفرق .لذلك جيعلها مجيلة من
سجع
هلا
ٌ
ٌ
حيث اللغة .السجع يف القرآن يثبت أن
القرآن هو أمجل من األداب .وجدت

البالغة لغة جاء يف اللسان (بلغ)  :بلغ
الشيء يبلغ بلوغا وبالغا :وصل و انتهى،

ف
الباحثة السجع،كما قوله تعاىل:يَ ْوَم تَ ْر ُج ُ
الر ِادفَةُ .تلك آيتني
الر ِاج َفةُ تَْتبَ عُ َها َّ
َّ
من سورة النازعات لتعبري أن هناك توافق يف

وبلغت املكان بلو ًغا :وصلت إليه ،وكذلك
إذا شارفت عليه ،ومنه قوله تعاىل ﴿فإذا
بلغن أجلهن﴾ أي قاربنه .وبلغ النبت :

احلرف األخري .و املثال األخرى من اآلية
سورة عبس :بِاَيْ ِد ْي َس َفَرةۙ  كَِرامۙ
بََرَرةۙ .و ينقسم السجع إيل ثالثة
أقسام :األول توافق الكلمة يف التقفية أو

انتهى  .و هكذا نرى أن الداللة اللغوية
تتمحور حول الوصول ،أو مقاربة الوصول،
و االنتهاء إىل الشيء و اإلفضاء إليه.
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اإلطار النظري
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اصطالحا جاء يف معجم
البالغة
ً
املصطلحات العربية هي مطابقة الكالم
الفصيح ملقتضى احلال ،فال ب ّد فيها من

التفكري يف املعاين الصادقة القيّمة القوية
املبتكرة منسقة حسنة الرتتيب ،مع توخي
ال ّدقة يف انتقاء الكلمات و األساليب على
حسب مواطن الكالم و مواقعه و موضوعاته
و حال من يكتب هلم أو يلقى إليهم.
أقسام علم البالغة
ينقسم علم البالغة إىل ثالثة
أقسام ،وهي  :علم البيان ،علم املعاين
 ،و علم البديع.
 )1علم البيان لغة هو اإلنكشاف
و الوضوح .علم البيان
إصطالحا هو علم يستطاع
ً
مبعرفته إبراز املعىن الواحد يف
صور خمتلفة و تراكيب متفاوتة
يف وضوح الداللة مع مطابقة
كل مقتضى احلال.
ّ

 )2علم املعاين هو العلم الذي
يعرف به ما يلحق اللفظ من
أحوال حىت يكون مطاب ًقا

 )3علم البديع لغة هو املخرتع
املوجد على غري مثال سابق،
وهو مأخوذ من قوهلم بدع
الشيء ،و أبدعه اخرتعه ال
على مثال .علم البديع
إصطالحا هو علم يعرف به
ً
الوجوه و املزايا اليت تزيد

الكالم حسنًا و طالوة
وتكسوه هباءً ورون ًقا بعد

مطابقته ملقتضى احلال و
وضوح داللته على املراد.
تعريف علم البديع

علم البديع نوع من علم البالغة يف جزء

الثالث .علم البديع لغة هو املخرتع املوجد
على غري مثال سابق ،وهو مأخوذ من قوهلم
بدع الشيء ،و أبدعه اخرتعه ال على مثال.
اصطالحا فهو علم يعرف به
علم البديع
ً
وجوه حتسني الكالم بعد رعاية املطابقة
ملقتضى احلال و رعاية وضوح الداللة.
أقسام علم البديع

ملقتضى احلال.
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تنقسم احملسنات البديعية إىل قسمان
وهي احملسنات اللفظية و احملسنات
املعنوية.

مثله :يعلم ما خيفون و ما يظهرون،
مل يتغري احملسن املذكور .أنواع من
احملسنات املعنوية هي التورية،

 )1احملسنات اللفظية هي اليت يكون

الطباق  ،املقابلة ،حسن التعليل ،
تأكيد املدح مبا يشبه الذم و
عكسه ،و أسلوب احلكيم.

اجعا إىل اللفظ أصالة
التحسني هبا ر ً
تبعا
و إن حسنت املعىن أحيانًا ً
كاجلناس يف قوله تعاىل ﴿و يوم
تقوم الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا
غري ساعة﴾ فالساعة األوىل يوم
القيامة و الساعة الثانية واحدة
الساعات الزمنية ،و عالمتها أنه لو
غري اللفظ الثاين إىل ما يرادفه زال
ذلك احملسن ،فلو قيل :و يوم تقوم
الساعة يقسم اجملرمون ما لبثوا
إالقليال لضاع ذلك احلسن .أنواع
ً

احملسنات اللفظية هي اجلناس التام،
اجلناس غري التام،و السجع.
 )2احملسنات املعنوية هي اليت يكون
أوال و
اجعا إىل املعىن ً
التحسني هبا ر ً
بالذات ،و إن كان بعضها قد يفيد
أيضا كالطباق بني
حتسني اللفظ ً
يسر و يعلن ىف قوله تعاىل﴿ .يعلم
ّ
يسرون و ما يعلنون﴾ و عالمتها
ما ّ
أنه لو غري اللفظ هبا يرادفه فقيل
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تعريف السجع
السجع هو أحد من أنواع علم البديع.
السجع لغة سجعت الناقة إذا مدت حنينها
إصطالحا توافق
على جهة واحدة .السجع
ً
الفاصلتني يف احلرف األخري من النثر أو
الشعر.
أقسام السجع
ينقسم إىل ثالثة أقسام و هي املطرف و
املتوازي و املرصع  .كما يلى :
 )1املطرف هو ما اختلفت فاصلتاه يف
الوزن و اتفقتا يف احلرف
األخري،حنو﴿:مالكم الترجون هلل
وقاراً وقد خلقكم أطو ًارا﴾ ،وقوله:
جنابه حمط الرحال ،و خميم اآلمال.

 )2املتوازي هو ما اتفق فيه الفقرتان يف
الكلمتني األخريتني حنو قوله
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تعاىل﴿:و املرسالت عرفا
فالعاصفات عصفا﴾ و قوله غز
سرر مرفوعةٌ و أكواب
وعال﴿:فيها ٌ

موضوعةٌ﴾.
 )3املرصع هو ما اتفقت ألفاظ إحدى
الفقرتني أو أكثرها يف الوزن و
التقفية كقول احلريري ،فهو يطبع
السجاع جبواهر لفظه ،و يقرع
األمساع بزواجر وعظه ،وقول أيب
الفتح البسيت :ليكن إقدامك
تأمال.
كال،و إحجامك ً
تو ً
مفهوم القرآن
القرآن أصل الكلمة "قرأ" له العىن "
اجتمع" .و قرأة معنه ترتيب احلروف أن
تكون الكلمات يف تعبري الكالم مرتب.
القرآن نفس الكلمة بقرأة الىت جاء من
مصدر (قرأ-يقرأ-قرأ ًة-قرآنًا) .كما بني يف
سورة القيامة :11-11اِ َّن َعلَْي نَا مجَْ َعهُ َو
قُ ْرآنَهُ فَاِ َذا قَ َرأْنَهُ فَاتَّبِ ْع قُ ْرءَانَهُ
كلمة " قُ ْرءَانَهُ" معنها "قرأة" ،إ ًذا تلك
الكلمة مصدر من تصريف االصطالحى.
أما مفهوم معىن القرآن اصطالحا عند
الصابوين هو كالم اهلل املعجز املنزل على

خامت الألنبياء و املرسلني بواسلة األمني
السالم املكتوب يف املصاحف
جربيل عليه ّ
املنقول إلينا بالتواتر املتعبّد بتالوته املبدؤ
بسورة الفاحتة املختوم بسورة الناس .لغة
القرآن الكرمي وهي اللغة العربية .وذلك وجب
كل مسلم أن يتعلم اللغة العربية ،ألهنا
على ّ
مفتاح لفهم القرآن .اآليات من القرآن
الكرمي حتتوى على العقيدة ،و األخالق ،و
األحكام ،و قصص األنبياء و غري ذلك.
سورة النازعات
سورة النازعات هي سورة التاسعة و
السبعون من القرآن الكرمي ،ونزلت مبكة
ويسمى مبكية ،و آياهتا ست و أربعون آية
ّ
ومائة و سبعون كلمة و سبعمائة و ثالثون
أيضا سوورة الساهرة مأخوذ
حرفًا ،وتسمي ً
الطامة مأخوذ من آية .31
من آية 11و ّ
نزلت سورة النازعات بعد سورة النباء و قبل
سورة عبس،و النازعات من أصل الكلمة
"نزع" .هذه السورة شرح عن املالئكة اليت
تنزع أرواح الكفار من أجسادهم بش ّدة و
املالئكة تنشط أرواح املؤمنني كما ينشط
العقال من يد البعري إذا حل عنه ،و تنزل
املالئة من السماء مسرعني كالفراس اجلواد و
اعجاز السجع يف سوريت انلازاعت و عبس
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يدبر األمر يف الدنيا وهم جربيل و ميكائل
و ملك املوت و إسرافيل حىت جيعل قلوب
النّاس خوفًا .و قصة األخرى عن موسى عليه
السالم و فرعون ،تكرب فرعون على اهلل و
كفر به .مث عذب اهلل على فرعون عذاب
شديد .و يذكر على مجيع الناس إذا يتكرب

و يكفر على اهلل فالنار مكان رجوءه ،و إذا
يتوكل اهلل فاجلنة مكان رجوءه.
سورة عبس
سورة عبس هو سورة الثامنون من
القرآن الكرمي ،ونزلت هذه السورة مبكة
يسمى املكية ،و آياهتا اثنتان و أربعني،
ّ
أيضا بسورة الصاخبة.سورة عبس
وتسمي ً
تشرح عن كلح وجه النيب ﷺ بوجهه ألجل
عند جاء األعمى إليه امسه عبد اهلل بن ّأم
مكتوم ،هو يريد أن يتعلم عن الدين
اإلسالم ،فكره الرسول اهلل ﷺ قطعه لكالمه
و عبس عنه مث أنزل اهلل هذه اآليات فكان
رسول اهلل بعد ذلك يكرمه .و البحث
األخرى عن يوم القيامة ،إذا جاء الصوت
يفر من اخيه و ّامه و
ّ
الصاخة و كل النّاس ّ
أبيه .ذكر اهلل تعاىل حال القيامة يف اهلول
بني أ ّن املكلفتني على قسمني وهو وجوه
110
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النّاس ذلك اليوم مسفرةٌ ،بعض األخرى
وجوه غربة وهم من الكافر.
منهجية البحث:

املنهج الذي ستستخدمها الباحثة يف

هذا البحث منهج الكيفي أو النوعي .من
حيث نوعه فهذا البحث من نوع البحث
التحليلي بالغية.
بيانات البحث و مصادرها
بناء على القاموس العربية أن البيانات من
كلمة "بني" .البيانات هي املعلومات
الصحيحة اليت تستطيع استخدامها
كاألساس التقدمي .أما بيانات هذا البحث
هي من الكلمات اليت تتطمن عن السجع
يف سورتى النازعات و عبس .أما تعريف
مصدر البيانات هي مكان البيانات
احملصولة .أما مصدر هذا البحث فهو القرآن
الكرمي يف سورة النازعات وعبس.
أدوات جمع البيانات
أدوات مجع البيانات هي اآلالة
استخدامتها الباحثة ملقياس املظاهر
الطبيعية أي اإلجتماعية .أما يف مجع
البيانات فتستخدم هذا البحث األداوات
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البشرية أي الباحثة نفسها .مما يعين أن
الباحثة تشكل أداة جلمع بيانات البحث.
طريقة جمع البيانات
أما الطريقة املستخدمة يف مجع بيانات
هذاالبحث فهي طريقة الوثائق .وهي أن أتقرأ
الباحثة سوريت النازعات و عبس يف القرآن
الكرمي .عدد مرات ليستخرج منها البيانات
اليت تريدها،بالنظر تعريفها من الكتب املعني.
مث تنقسم تلك البيانات و تصنفها حسب
األسئلة الىت حتاول الباحثة اإلجابة عليها.
عرض البيانات وتحليلها:
 أشكال وأنواع السجع في سورة
النازعات:
السبِ ّٰق ِ
الن ِز ِ
َ )1و ّٰ
عّٰت غَ ْرقًا * فَ ّٰ
ت
َس ْب ًقا.
وجدت الباحثة اجلملة من اآلية األوىل
و اآلية الرابعة مها عالقة بالسجع .الكلمة
الن ِز ِ
من اآلية األوىل هي " ّٰ
عّٰت" وزهنا
"فَ ِ
اع َالت"  ،و الكلمة من اآلية الرابعة هي
ت" وزهنا "فَ ِ
السبِ ّٰق ِ
" ّٰ
اع َالت" .الكلمة
عّٰتِ ِ ّٰ -
الن ِز ِ
" ّٰ
يسمى بالفاصلة.
السب ّٰقت" مها ّ
فالتقفية منهما "ت" .بعد ذلك الكلمة من

اآلية األوىل هي "غَ ْرقًا" وزهنا "فَ ْع ًال" ،و
الكلمة من اآلية الرابعة هي " َس ْب ًقا" وزهنا

سمى
"فَ ْع ًال" .الكلمة "غَ ْرقًاَ -س ْب ًقا" مها ي ّ
بالفاصلة .و التقفية منهما "قا" ،وهم من
أشكال السجع.
مث اتفق الكلمتني األول من اآلية األوىل
السبِ ّٰق ِ
(الن ِز ِ
و اآلية الرابعة ّٰ
عّٰتّٰ -
ت) من
جهة وزمنها " فَ ِ
اع َالت" ،وجهة التقفية

منهما "ت" .بعد ذلك الكلمتني الثاىن من
اآلية األوىل و اآلية الرابعة (غَ ْرقًاَ -س ْب ًقا) من

جهة وزمنها "فَ ْع ًال" ،و جهة التقفية منهما
"قا".و كل الفقرة ىف تلك اآلية ،دخلت إىل
أنواع السجع املرصع.

الر ِ
اج َفةُ *
ف َّ
 )2يَ ْو َم تَ ْر ُج ُ
الر ِادفَةُ.
تَ ْتبَ عُ َها َّ
البيانة الثانية الكلمة من اآلية السادسة و
اآلية السابعة مها عالقة بالسجع .الكلمة من
اج َفةُ" وزهنا "فَ ِ
الر ِ
اعلَة"
اآلية السادسة هي " َّ

الر ِادفَةُ"
 ،و الكلمة من اآلية السابعة هي " َّ
وزهنا "فَ ِ
الر ِ
الر ِادفَةُ"
اج َفةُ َّ -
اعلة" .الكلمة " َّ

يسمى بالفاصلة .فالتقفية منهما فاء و
مها ّ
تاء"فة".

اعجاز السجع يف سوريت انلازاعت و عبس
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بعد اطلعت الباحثة اآلية السادسة و
اآلية السابعة مها عالقة بالسجع .اتفق
كلمتني من اآلية السادسة و اآلية السابعة
الر ِ
الر ِادفَةُ" من جهة الوزن
اج َفةَُّ -
" َّ
وهي"فَ ِ
اعلة" ،و جهة التقفية وهي "فة".
ودخلت تلك اآلية إىل أنواع السجع املتوزى.

ِ ِ
ارَها
 )3قُلُ ْوب يَّ ْوَمئذ َّواج َفة * اَبْ َ
صُ
َخ ِ
اش َعة.
البيانة الثالثة وجدت الكلمة من اآلية
الثامنة و اآلية التاسعة مها عالقة بالسجع.
الكلمة من اآلية الثامنة هي " َّو ِ
اج َفة" وزهنا
"فَ ِ
اعلَة" ،و الكلمة من اآلية التاسعة هي

اشعة" وزهنا " فَ ِ
ِ
اعلَة " .الكلمة " َّو ِ
اج َفة
" َخ َ
ِ
يسمى بالفاصلة .فالتقفية
 َخاش َعة" مها ّمنهما تاء "ة".

اتفق كلمتني من اآلية الثامنة إىل اآلية
اج َفةَ -خ ِ
التاسعة " َّو ِ
اش َعة" من جهة وزهنما
" فَ ِ
اعلَة " ،و جهة التقفية منهما تاء "ة".
ودخلت تلك اآلية إىل أنواع السجع املتوزى.

 )4يَ ُق ْولُْو َن َءاِنَّالَ َم ْر ُد ْو ُد ْو َن فِى
ْحافِ َرةِ * َءاِذَا ُكنَّا ِعظَ ًاما نَّ ِرِخ َرةً.
ال َ
البيانة الرابعة وجدت الكلمة من اآلية
العاشرة و اآلية احلادية عشرة مها عالقة
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بالسجع .الكلمة من اآلية العاشرة هي
"الْحافِرةِ " وزهنا " فَ ِ
اعلَة"  ،و الكلمة من
َ َ
اآلية احلادية عشرة هي " نَّ ِرِخ َرًة " وزهنا
ِ
ْحافِ َرةِ  -نَّ ِرِخ َرةً " مها
"فَعلَة" .الكلمة " ال َ
يسمى بالفاصلة .فالتقفية منهما "رة".
ّ

اختلف الكلمتني من اآلية العاشرة و
ْحافِ َرةِ  -نَّ ِرِخ َرًة ) من
اآلية احلادية عشرة (ال َ
جهة وزهنما "فَ ِ
اعلَة-فَ ِعلَة" ،واتفق من جهة
التقفية منهما "رة".دخلت تلك اآلية إىل

أنواع السجع املطرف.
ْك اِ ًذا ُك َّرة َخ ِ
اس َرة *
 )5قَالُْوا تِل َ
فَِانَّما هي زجرة َّو ِ
اح َدة.
َ َ َ ََْ
البيانة اخلامسة وجدت الكلمة من اآلية
الثانية عشرة و اآلية الثالثة عشرة مها عالقة
بالسجع .الكلمة من اآلية الثانية عشرة هي
اسرة " وزهنا "فَ ِ
ِ
اعلَة" ،و الكلمة من
" َخ َ
اآلية الثالثة عشرة هي " َّو ِ
اح َدة " وزهنا
اسرةَّ -و ِ
ِ
ِ
اح َدة " مها
"فَاعلَة" .الكلمة " َخ َ
يسمى بالفاصلة .فالتقفية منهما "ة".
ّ
اتفق كلمتني من اآلية الثانية عشرة و
الكلمة من اآلية الثالثة عشرة " َخ ِ
اس َرة-
اح َدة " من جهة وزهنما "فَ ِ
َّو ِ
اعلَة"،و التقفية

اعجاز السجع يف سوريت انلازاعت و عبس

منهما "ة" .ودخلت تلك اآلية إىل أنواع
السجع املتوزى.
 )6فَِانَّما هي زجرة َّو ِ
اح َدة * فَِا َذا
َ َ َ ََْ
الس ِ
اه َرةِ.
ُه ْم بِ َّ
البيانة السادسة من اآلية الثالثة عشرة
إىل اآلية الرابعة عشرة هناك كلمنت عالقة
بالسجع .الكلمة من اآلية الثالثة عشرة هي
اح َدة " وزهنا "فَ ِ
" َّو ِ
اعلَة"  ،و الكلمة من

الس ِ
اه َرةِ " وزهنا "
اآلية الرابعة عشرة هي " بِ َّ
اعلَة " .الكلمة " َّو ِ
فَ ِ
الس ِ
اه َرةِ" مها
اح َدة  -بِ َّ
يسمى بالفاصلة .فالتقفية منهما "ة".
ّ
اتفق الكلمتني من اآلية الثالثة عشرة إىل
اآلية الرابعة عشرة " َّو ِ
الس ِ
اه َرةِ"
اح َدة  -بِ َّ
من جهة وزهنما " فَ ِ
اعلَة " ،و اتفق التقفية
منهما "ة" .دخلت تلك اآلية إىل أنواع

السجع املتوزى.
 )7واَه ِدي ِ
ك فَ تَ ْرِخ ّٰشى* اِ َّن
ك ا ّٰلى َربِّ َ
َْ ََ
ك لَ ِع ْب َرةً لِّ َم ْن يَّ ْرِخ ّٰشى.
فِ ْي ّٰذلِ َ
البيانة السابعة من اآلية التاسعة عشرة و
اآلية السادسة و العشرين مها عالقة

بالسجع .الكلمة من اآلية التاسعة عشرة هي
" تَ ْرِخ ّٰشى " وزهنا "تَ ْف َع ُل"  ،و الكلمة من
اآلية السادسة و العشرين هي " يَّ ْرِخ ّٰشى "

وزهنا "يَ ْف َع ُل" ومها من فعل املضارع .الكلمة
يسمى بالفاصلة.
"تَ ْرِخ ّٰشى  -يَّ ْرِخ ّٰشى" مها ّ
فالتقفية منهما "خشى".

اختلف الكلمتني من اآلية التاسعة

عشرة و اآلية السادسة والعشرين (تَ ْرِخ ّٰشى
– يَّ ْرِخ ّٰشى) من جهة وزهنما "تَ ْف َع ُل-

يَ ْف َع ُل" ،و اتفق من جهة التقفية منهما
"خشى" .دخلت تلك اآلية إىل أنواع
السجع املطرف.

ال اَ َن۟ َاربُّ ُك ُم ْاْلَ ْع ّٰلى *
 )8فَ َق َ
ال ْ ّٰ
اْل ِخ َرِة
فَاَ َخ َذهُ اهللُ نَ َك َ
َو ْاْلُ ْوّٰلى.
البيانة الثامنة من اآلية الرابعة و العشرين
إىل اآلية اخلامسة و العشرين مها عالقة
بالسجع .الكلمة من اآلية الرابعة و العشرين
هي " ْاْلَ ْع ّٰلى " وزهنا "أَفْ َع َل"  ،و الكلمة
من اآلية االمخسة و العشرين هي " ْاْلُ ْوّٰلى"
وزهنا "فُ ْعلَى" .الكلمة " ْاْلَ ْع ّٰلىَ -و ْاْلُ ْوّٰلى "
يسمى بالفاصلة .فالتقفية منهما "لى".
مها ّ
اختلف الكلمتني من اآلية الرابعة
والعشرين إىل اآلية اخلامسة والعشرين
( ْاْلَ ْع ّٰلىَ -و ْاْلُ ْوّٰلى) من جهة وزهنما
"أَفْ َع َل-فُ ْعلَى" ،و اتفق من جهة التقفية
اعجاز السجع يف سوريت انلازاعت و عبس
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منهما "لى" .دخلت تلك اآلية إىل أنواع

ض ّٰح َىها"
من اآلية التاسعة و العشرين هي " ُ

َ )9ءاَنْتُ ْم اَ َش ُّد َخ ْل ًقا اَِم َّ
الس َم۟اءُ
س ّٰو َهها.
بَ َ
نّٰىها * َرفَ َع َس ْم َك َها فَ َ

هي " َد ّٰح َىها " وزهنا "فَ َعلَ َها" .الكلمة "
يسمى بالفاصلة.
ُ
ض ّٰح َىهاَ -د ّٰح َىها " مها ّ

السجع املطرف.

البيانة التاسعة من اآلية السابعة و
العشرين اىل اآلية الثامنة و العشرين مها
عالقة بالسجع .الكلمة من اآلية السابعة و
نّٰىها " وزهنا "فَ َعلَ َها"  ،و
العشرين هي " بَ َ
الكلمة من اآلية الثامنة و العشرين هي "
نّٰىها -
س ّٰو َهها " وزهنا "فَ َّعلَ َها" .الكلمة " بَ َ
فَ َ

يسمى بالفاصلة .فالتقفية
س ّٰو َهها " مها ّ
فَ َ
منهما "هها" .هاء من ضمري املتصل "هي".
اختلف الكلمتني من اآلية السابعة
نّٰىها–
والعشرين إىل اآلية الثامنة والعشرين (بَ َ
س ّٰو َهها) من جهة وزهنما "فَ َعلَ َها-فَ عَّلَ َها".
فَ َ
و اتفق من جهة التقفية منهما "هها" .هاء

من ضمري املتصل "هي".دخلت تلك اآلية
إىل أنواع السجع املطرف.
ج
)11
أَ ْغطَ َ
ش لَْي لَ َها َو اَ ْخ َر َ
ك
ض بَ ْع َد ّٰذلِ َ
ُ
ض ّٰح َىها * َو ْاْلَ ْر َ
َد ّٰح َىها.
البيانة العاشرة من اآلية التاسعة و العشرين

إىل اآلية الثالثني مها عالقة بالسجع .الكلمة
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وزهنا "فُ َعلَ َها"  ،و الكلمة من اآلية الثالثني

فالتقفية منهما "هها"،حرف اهلاء من ضمري

املتصل "هي".
اختلف الكلمتني من اآلية

التاسعة

ض ّٰحى َها-
والعشرين إىل اآلية الثالثني ( ُ

َد ّٰح َىها) من جهة وزهنما "فُ َعلَ َها-فَ َعلَ َها"،
اتفق من جهة التقفية منهما "هها"،حرف
اهلاء من ضمري املتصل "هي" .دخلت تلك
اآلية إىل أنواع السجع املطرف.
اَ ْخر ِ
آء َها
)11
ََ
ج م ْن َها َم َ
عّٰىها * و ال ِ
ال اَ ْر ّٰسى َها.
ْجبَ َ
َوَم ْر َ َ
البيانة احلادية عشرة من اآلية احلادية و
الثالثني إىل اآلية الثانية و الثالثني مها عالقة
بالسجع .الكلمة من اآلية احلادية و الثالثني
عّٰىها " وزهنا " َم ْف َعلُ َها"  ،و الكلمة
هي " َوَم ْر َ
من اآلية الثانية و الثالثني هي "اَ ْر ّٰس َىها" وزهنا

عّٰىها -اَ ْر ّٰس َىها" مها
"أَفْ َعلَ َها" .الكلمة " َوَم ْر َ
يسمى بالفاصلة .فالتقفية منهما "هها"،
ّ
حرف اهلاء من ضمري املتصل "هي".
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اختلف الكلمتني من اآلية احلادية والثالثني

"رى" .دخلت تلك اآلية إىل أنواع السجع

اَ ْر ّٰس َىها) من جهة وزهنما " َم ْف َعلُ َها-

ِ
ْج ِح ْي َم ِه َي
)13
فَا َّن ال َ
ام
ال َْمأ ّْٰوى * َواََّما َم ْن َخ َ
اف َم َق َ
س َع ِن ال َْه ّٰوى.
َربِّه َو نَ َهى النَّ ْف َ
البيانة الثالثة عشرة من اآلية التاسعة و
الثالثني إىل اآلية األربعني مها عالقة
بالسجع .الكلمة من اآلية التاسعة و الثالثني

إىل اآلية الثانية والثالثني ( َوَم ْرعّٰى َها–
أَفْ َعلَ َها"،اتفق من جهة التقفية منهما
"هها" ،حرف اهلاء من ضمري املتصل

"هي" .دخلت تلك اآلية إىل أنواع السجع
املطرف.
فَِاذَا جآء ِ
ت َّ
)12
الط۟ َّامةُ
َ َ
ِ
ْج ِح ْي ُم لِ َم ْن
الْ ُك ْب ّٰرى * َوبُ ِرَزت ال َ
يَّ ّٰرى.
البيانة الثانية عشرة من اآلية الرابعة و
الثالثني و اآلية السادسة و الثالثني مها
عالقة بالسجع .الكلمة من اآلية الرابعة و

املطرف.

هي "ال َْمأ ّْٰوى" وزهنا " َم ْف َع ًال"  ،و الكلمة
من اآلية األربعني هي " ال َْه ّٰوى" وزهنا

"فَ َع ُل" .الكلمة "ال َْمأ ّْٰوى -ال َْه ّٰوى" مها
يسمى بالفاصلة .فالتقفية منهما "وى".
ّ

اختلف الكلمتني من اآلية التاسعة

الثالثني هي "الْ ُك ْب ّٰرى" وزهنا "فُ ْع ًال" ،و
الكلمة من اآلية السادسة و الثالثني هي

والثالثني إىل اآلية األربعني (ال َْمأ ّْٰوى-

"يَّ ّٰرى" وزهنا "يَ ْف َع ُل" .الكلمة "الْ ُك ْب ّٰرى-
يسمى بالفاصلة .فالتقفية منهما
يَّ ّٰرى" مها ّ

اتفق من جهة التقفية منهما "وى" .دخلت
تلك اآلية إىل أنواع السجع املطرف.

"رى".

اختلف الكلمتني من اآلية الرابعة
والثالثني و اآلية السادسة والثالثني
(الْ ُك ْب ّٰرى-يَّ ّٰرى) من جهة وزهنما"فُ ْع ًال-

يَ ْف َع ُل"،و اتفق من جهة التقفية منهما

ال َْه ّٰوى) من جهة وزهنما " َم ْف َع ًال-فَ َع ُل"  ،و

ام َربِّه
)14
َواََّما َم ْن َخ َ
اف َم َق َ
س َع ِن ال َْه ّٰوى * فَِا َّن
َو نَ َهى النَّ ْف َ
ْجنَّةَ ِه َي ال َْمأ ّْٰوى.
ال َ

البيانة الرابعة عشرة من اآلية األربعني إىل
اآلية احلادية و األربعني مها عالقة بالسجع.
الكلمة من اآلية األربعني هي " ال َْه ّٰوى "
اعجاز السجع يف سوريت انلازاعت و عبس
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وزهنا "فَ َع ُل"  ،و الكلمة من اآلية احلادية و
األربعني هي " ال َْمأ ّْٰوى" وزهنا " َم ْف َع ًال".
يسمى
الكلمة " ال َْه ّٰوى -ال َْمأ ّْٰوى " مها ّ
بالفاصلة .فالتقفية منهما "وى".

اختلف الكلمتني من اآلية األربعني إىل
اآلية احلادية و األربعني (ال َْه ّٰوى -الْ َمأ ّْٰوى )

من جهة وزهنما "فَ َع ُلَ -م ْف َع ًال" .اتفق من
جهة التقفية منهما "وى" .دخلت تلك
اآلية إىل أنواع السجع املطرف.

اع ِة
)15
ك َع ِن َّ
يَ ْسئَ لُ ْونَ َ
الس َ
ت ِم ْن
اَيَّا َن ُم ْر ّٰس َىها * فِ ْي َم اَنْ َ
ِذ ْك ّٰر َهها.

البيانة اخلامسة عشرة من اآلية الثانية و
األربعني إىل اآلية الثالثة و األربعني مها عالقة
بالسجع .الكلمة من اآلية الثانية و األربعني
هي " ُم ْر ّٰس َىها " وزهنا " ُم ْف َعلَ َها"  ،و الكلمة
من اآلية الثالثة واألربعني هي " ِذ ْك ّٰر َهها "
وزهنا "فِ ْع ّٰلىها" .الكلمة " ُم ْر ّٰس َىها ِ -ذ ْك ّٰر َهها"
يسمى بالفاصلة .فالتقفية منهما "هها".
مها ّ

وجدت الكلمتني سورة النازعات من
اآلية الثانية واألربعني إىل اآلية الثالثة
واألربعني مها عالقة بالسجع .اختلف
الكلمتني من اآلية الثانية واألربعني إىل اآلية
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ثالثة واألربعني ( ُم ْر ّٰس َىها ِ -ذ ْك ّٰر َهها) من جهة
وزهنما " ُم ْف َعلَ َها-فِ ْع ّٰلىها"،و اتفق من جهة
التقفية منهما "هها" .دخلت تلك اآلية إىل

أنواع السجع املطرف.
ِ
ك ُم ْنتَ ّٰه َىها * اِنَّ َمآ
)16
ا ّٰلى َربِّ َ
ت ُم ْن ِذ ُر َم ْن يَّ ْرِخ ّٰش َىها * َكاَنَّ ُه ْم
اَنْ َ
يَ ْو َم يَ َرْونَ َها لَ ْم يَلْبَثُ ْوآ اَِّْل َع ِشيَّةً
ض ّٰح َىها.
اَ ْو ُ

البيانة السادسة عشرة من اآلية الرابعة و
األربعني و اآلية اخلامسة و األربيون و اآلية
السادسة و األربعني هم عالقة بالسجع.
الكلمة من اآلية الرابعة و األربعني هي

" ُم ْنتَ ّٰه َىها" وزهنا " ُم ْفتَ َعلُ َها"  ،و الكلمة من
اآلية اخلامسة و األربعني هي "يَّ ْرِخ ّٰش َىها"
وزهنا "يَ ْف َعلُ َها" .و الكلمة من اآلية السادسة
ض ّٰح َىها " وزهنا "فُ َعلَها"،
و األربعني " ُ
ض ّٰح َىها"
الكلمات " ُم ْنتَ ّٰه َىها -يَّ ْرِخ ّٰش َىهاُ -
يسمى
ّ

بالفاصلة.

فالتقفية

منهما

"هها".حرف اهلاء من ضمري املتصل "هي".
اختلف ثالث كلمات من اآلية الرابعة
واألربعني و اآلية اخلامسة واألربعني و اآلية
السادسة واألربعني ( ُم ْنتَ ّٰهى َها -يَّ ْرِخ ّٰش َىها–

ض ّٰح َىها) من جهة وزهنم " ُم ْفتَ َعلُ َها-
ُ
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يَ ْف َعلُ َها-فُ َعلَها"،اتفق من جهة التقفية
منهما "هها".حرف اهلاء من ضمري املتصل
"هي" .دخلت تلك اآلية إىل أنواع السجع
املطرف.
 أشكال وأنواع السجع في سورة
عبس:

ك لَ َعلَّهۥُ يَ َّزّٰكى۟۟ * َوَما
َ )1وَما يُ ْد ِريْ َ
ك اََّْل يَ َّزّٰكى۟ .
َعلَْي َ

البيانة السابعة عشرة من اآلية الثالثة و
اآلية السابعة مها عالقة بالسجع .الكلمة من
اآلية الثالثة هي " يَ َّزّٰكى۟" وزهنا "يَ َّفعَّ ُل"،
والكلمة من اآلية السابعة هي " يَ َّزّٰكى۟"
وزهنا "يَ َّفعَّ ُل" .الكلمة " يَ َّزّٰكى۟  -يَ َّزّٰكى۟
يسمى بالفاصلة ،فالتقفية منهما "
" مها ّ
يزكى".

اتفق الكلمتني من اآلية الثالثة و اآلية
السابعة "يَ َّزّٰكى۟  -يَ َّزّٰكى۟ " من جهة
وزهنما "يَ َّفعَّ ُل"،و التقفية منهما " يزكى".
ودخلت تلك اآلية إىل أنواع السجع املتوزى.
ِ
ص ُحف ُّم َك َّرَمة۟ * َّم ْرفُ ْو َعة
 )2ف ْي ُ
َّرة ۟ ۟ .
ُّمطَه َ

البيانة الثامنة عشرة من اآلية الثالثة عشرة
إىل اآلية الرابعة عشرة مها عالقة بالسجع.

الكلمة من اآلية الثالثة عشرة هي " ُّم َك َّرَمة"

وزهنا " ُم َف َّعلَة"  ،و الكلمة من اآلية الرابعة
َّرة " وزهنا " ُم َفعَّلَة ".
عشرة هي" ُّمطَه َ
يسمى
َّرة" مها ّ
الكلمة " ُّم َك َّرَمةُّ۟ -مطَه َ
بالفاصلة .فالتقفية منهما "ة".

اتفق الكلمتني من اآلية الثالثة عشرة إىل
َّرة" من
اآلية الرابعة عشرة " ُّم َك َّرَمةُّ -مطَه َ
جهة وزهنما " ُم َفعَّلَة "،و جهة التقفية منهما

"ة" .ودخلت تلك اآلية إىل أنواع السجع
املتوزى.
 )3بِاَيْ ِد ْي َس َف َرة۟ * كِ َرام۟ بَ َرَرة۟
.

البيانة التاسعة عشرة من اآلية اخلامسة
عشرة إىل اآلية السادسة عشرة مها عالقة
بالسجع .الكلمة من اآلية اخلامسة عشرة
هي " َس َف َرة" وزهنا "فَ َعلَة" ،و الكلمة من
اآلية السادسة عشرة هي " بَ َرَرة" وزهنا
يسمى
"فَ َعلَة" .الكلمة " َس َف َرة -بَ َرَرة" مها ّ
بالفاصلة ،فالتقفية منهما "رة".

اتفق الكلمتني من اآلية اخلامسة عشرة
إىل اآلية السادسة عشرة ( َس َف َرة -بَ َرَرة ) من
جهة وزهنما "فَ َعلَة"  ،و جهة التقفية منهما

اعجاز السجع يف سوريت انلازاعت و عبس
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"رة" .ودخلت تلك اآلية إىل أنواع السجع
املتوزى.

سمى
الكلمة " فَ َق َّد َرهۥُ  -يَ َّ
س َرهۥُ " مها ي ّ
بالفاصلة .فالتقفية منهما " ره ".

ِ ِ
سا ُن َما۟ اَ ْك َف َرهۥُ * ِم ْن
 )4قُت َل ْاْلنْ َ
ي َش ْيء َخلَ َقهۥُ.
اَ ِّ

اتفق الكلمتني من اآلية التاسعة عشرة
س َرهۥُ) من جهة
إىل اآلية العشرين (فَ َق َّد َرهۥُ – يَ َّ

البيانة العشرون من اآلية السابعة عشرة
إىل اآلية الثامنة عشرة مها عالقة بالسجع.

دخلت تلك اآلية إىل أنواع السجع املتوازى.

الكلمة من اآلية السابعة عشرة هي " اَ ْك َف َرهۥُ
" وزهنا "أفْ َعلَهُ"  ،و الكلمة من اآلية الثامنة
عشرة هي " َخلَ َقهۥُ" وزهنا "فَ َعلَهُ" .الكلمة "

يسمى بالفاصلة.
اَ ْك َف َرهۥُ َََ -خلَ َقهۥُ " مها ّ
فالتقفية منهما " ۥهُ".
اختلف الكلمتني من اآلية السابعة
عشرة إىل اآلية الثمانة عشرة (اَ ْك َف َرهۥُ ََ-

َخلَ َقهۥُ) من جهة وزهنا "أَفْ َعلَهُ-فَ َعلَهُ".و اتفق
من جهة التقفية منهما " ۥهُ" .دخلت تلك
اآلية إىل أنواع السجع املطرف.
ِ )5م ْن نُّطْ َفة۟ َخلَ َقهۥُ فَ َق َّد َرهۥُ * ثُ َّم
س َرهۥُ.
السبِْي َل يَ َّ
َّ

البيانة احلادية و العشرون من اآلية
التاسعة عشرة إىل اآلية العشرين مها عالقة
بالسجع .الكلمة من اآلية التاسعة عشرة هي
" فَ َق َّد َرهۥُ " وزهنا "فَ َّعلَهۥُ"  ،و الكلمة من
س َرهۥُ " وزهنا "فَ عَّلَهۥُ".
اآلية العشرين هي " يَ َّ
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وزهنما "فَ َّعلَهۥُ" و جهة التقفية منهما " ره ".
 )6ثُ َّم اََماتَه فَاَقْبَ َرهۥُ* ثُ َّم اِذَا َشاَ َء
ش َرهۥُ.
اَنْ َ
البيانة الثانية و العشرون من اآلية احلادية
و العشرين إىل اآلية الثانية و العشرين مها
عالقة بالسجع .الكلمة من اآلية احلادية و
العشرين هي " فَاَقْبَ َرهۥُ " وزهنا "افْ َعلَهۥُ"  ،و
الكلمة من اآلية الثانية و العشرين هي "
ش َرهۥُ " وزهنا "أَفْ َعلَهۥُ" .الكلمة "فَاَقْبَ َرهۥُ-
اَنْ َ
يسمى بالفاصلة ،فالتقفية منهما
اَنْ َ
ش َرهۥُ" مها ّ

"ره".

اتفق الكلمتني من اآلية احلادية
والعشرين إىل اآلية الثانية والعشرين
ش َرهۥُ) من جهة وزهنما "أَفْ َعلَهۥُ"،
(فَاَقْبَ َرهۥُ -اَنْ َ
والتقفية منهما "ره" .دخلت تلك اآلية إىل
أنواع السجع املتوزى.
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َ )7ك َّال لَ َّما يَ ْق ِ
ض َما۟ اََم َرهۥُ *
ِ
سا ُن اِ ّٰلى طَ َع ِامه۟ َِ
فَ لْيَ ْنظُ ِر ْاْلنْ َ
.
البيانة الثالثة و العشرون من اآلية الثالثة
و العشرين إىل اآلية الرابعة و العشرين مها
عالقة بالسجع .الكلمة من اآلية الثالثة و
العشرين هي "اََم َرهۥُ" وزهنا "فَ َعلَهۥُ"  ،و
الكلمة من اآلية الرابعة و العشرين هي "
طَ َع ِامه۟ َِ " وزهنا "فَ َعاله" .الكلمة "اََم َرهۥُ -
ِ
يسمى بالفاصلة .فالتقفية
طَ َعامه۟ َِ " مها ّ
منهما " ه".
اختلف الكلمتني من اآلية الثالثة
والعشرين إىل اآلية الرابعة والعشرين (اََم َرهۥُ -
طَ َع ِامه۟ َِ) من جهة وزهنما "فَ َعلَهۥُ-فَ َعاله".
و اتفق التقفية منهما " ه" .دخلت تلك اآلية

إىل أنواع السجع املطرف.
 )8فَاَ ْن۟بَ ْت نَا فِ ْي َها َحبًّا۟ * َّو ِعنَبًا
ضبًا۟.
َّوقَ ْ

البيانة الرابعة و العشرون من اآلية
السابعة و العشرين إىل اآلية الثامنة و
العشرين مها عالقة بالسجع .الكلمة من
اآلية السابعة و العشرين هي " َحبًّا" وزهنا
"فَ ْع ًال"  ،و الكلمة من اآلية الثامنة و

ضبًا" وزهنا "فَ ْع ًال".
العشرين هي " َّوقَ ْ
يسمى
ضبًا" مها
الكلمة " َحبًّا َّ -وقَ ْ
ّ
بالفاصلة .فالتقفية منهما "با".
اختلف الكلمتني من اآلية السابعة

والعشرين إىل اآلية الثامنة والعشرين ( َحبًّا –

ضبًا) من جهة وزهنما "فَ ْع ًال-فَ ْع ًال"،و
َّوقَ ْ
اتفق التقفية منهما "با" .دخلت تلك اآلية
إىل أنواع السجع املطرف.
َّ )9و َح َداَئِ َق غُلْبًا * َوفَاكِ َهةً َّواَبًّا.

البيانة اخلامسة و العشرون من اآلية
الثالثني إىل اآلية احلادية والثالثني مها عالقة
بالسجع .الكلمة من اآلية الثالثني هي "
غُلْبًا " وزهنا "فُ ْع ًال"  ،و الكلمة من اآلية
احلادية و الثالثني هي " اَبًّا " وزهنا "فَ ْع ًال".
يسمى بالفاصلة.
الكلمة " غُلْبًا  -اَبًّا " مها ّ
فالتقفية منهما "با".

اختلف الكلمتني من اآلية الثالثني إىل
اآلية احلادية والثالثني (غُلْبًا  -اَبًّا ) من جهة

وزهنما "فُ ْع ًال-فَ ْع ًال" ،و اتفق التقفية منهما

"با" .دخلت تلك اآلية إىل أنواع السجع
املطرف.

يَ ْو َم يَِف ُّر ال َْم ْرءُ ِم ْن
)11
اَ ِخ ْي ِه۟ * َواُِّمه َواَبِْي ِه۟.
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البيانة السادسة والعشرون من اآلية الرابعة
والثالثني إىل اآلية اخلامسة و الثالثني مها
عالقة بالسجع .الكلمة من اآلية الرابعة
والثالثني هي "اَ ِخ ْي ِه"  ،و الكلمة من اآلية
اخلامسة والثالثني هي " َواَبِْي ِه" .الكلمة "
ِِ
ِ ِ
يسمى بالفاصلة و من
اَخ ْيه َ -واَب ْيه " مها ّ
أمساء اخلمسة ،فالتقفية منهما "يه".

اتفق الكلمتني من اآلية الرابعة و الثالثني إىل
اآلية اخلامسة والثالثني (اَ ِخ ْي ِه – َواَبِْي ِه) من
جهة عددمها ألن ال وجد من جهة الوزن ،و
ذلك أمساء اخلمسة .اتفق من جهة التقفية

منهما "يه" .ودخلت تلك اآلية إىل أنواع
السجع املتوزى.

وص ِ
احبَتِه َوبَنِْي ِه۟ *
َ َ

)11
لِ ُك ِّل ْام ِرئ ِّم ْن ُه ْم يَ ْوَم ِٕىذ َشأْن
يُّغْنِْي ِه۟ .
البيانة السابعة والعشرون من اآلية
السادسة والثالثني إىل اآلية السابعة والثالثني
مها عالقة بالسجع .الكلمة من اآلية
السادسة والثالثني هي " بَنِْي ِه" وزهنا
"فَ ع ِ
له" ،و الكلمة من اآلية السابعة والثالثني
َ
هي "يُّ ْغنِْي ِه" وزهنا "يُ ْف ِعله" .الكلمة "بَنِْي ِه -
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ِِ
يسمى بالفاصلة ،فالتقفية منهما
يُّغْن ْيه" مها ّ

"نيه".

اتفق الكلمتني من اآلية الرابعة و الثالثني إىل
اآلية اخلامسة والثالثني (اَ ِخ ْي ِه – َواَبِْي ِه) من
جهة عددمها ألن ال وجد من جهة الوزن ،و
ذلك أمساء اخلمسة .اتفق من جهة التقفية
منهما "يه" .ودخلت تلك اآلية إىل أنواع
السجع املتوزى.
ُو ُج ْوه يَّ ْوَم ِٕىذ ُّم ْس ِف َرة۟ *
)12
ضِ
اح َكة ُّم ْستَْب ِش َرة.
َ
البيانة الثامنة وعشرون من اآلية الثامنة
والثالثني إىل اآلية التاسعة والثالثني مها
عالقة بالسجع .الكلمة من اآلية الثامنة
والثالثني هي " ُّم ْس ِف َرة۟" وزهنا " ُم ْف ِعلة" ،و
الكلمة من اآلية التاسعة والثالثني هي "
ُّم ْستَْب ِش َرة " وزهنا " ُم ْستَ ْف ِعلة" .الكلمة "
يسمى
ُّم ْس ِف َرةُّ۟ -م ْستَْب ِش َرة " مها
ّ
بالفاصلة ،فالتقفية منهما "رة".
اختلف الكلمتني من اآلية الثامنة والثالثني
إىل إىل اآلية التاسعة والثالثني ( ُّم ْس ِف َرة۟-
ُّم ْستَْب ِش َرة) من جهة وزهنما " ُم ْف ِعلة-
ُم ْستَ ْف ِعلة"،و اتفق الكلمتني من جهة التقفية
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منهما "رة" .و دخلت تلك اآلية إىل أنواع
السجع املطرف.
)13

َوُو ُج ْوه يَّ ْوَم ِٕىذ َعلَْي َها

غَبَ َرة۟ * تَ ْرَه ُق َها قَ تَ َرة ۟ .

من اآلية الثانية و األربعني هي " الْ َف َج َرةُ "

وزهنا " فَ َعلَة " .الكلمة " قَ تَ َرة  -الْ َف َج َرةُ "

يسمى بالفاصلة .فالتقفية منهما "رة".
مها ّ

اتفق الكلمتني من اآلية احلادية و

األربعني إىل اآلية الثانية و األربعني (قَ تَ َرة -

البيانة التاسعة و العشرون من اآلية
األربعني إىل اآلية احلادية و األربعني مها

الْ َف َج َرةُ ) من جهة وزهنما " فَ َعلَة "،و جهة

عالقة بالسجع .الكلمة من اآلية األربعني "

أنواع السجع املتوزى.

غَبَ َرة۟" وزهنا "فَ َعلَة"  ،و الكلمة من اآلية
احلادية و األربعني هي " قَتَ َرة " وزهنا
"فَ َعلَة" .الكلمة " غَبَ َرة۟ -قَ تَ َرة " مها
يسمى بالفاصلة .فالتقفية منهما "رة".
ّ

اتفق الكلمتني من اآلية األربعني و اآلية

احلادية و األربعني (غَبَ َرة۟ -قَ تَ َرة) من
جهة وزهنا "فَ َعلَة" ،و جهة التقفية منهما

"رة" .ودخلت تلك اآلية إىل أنواع السجع
املتوزى.
)14

تَ ْرَه ُق َها قَتَ َرة ۟ *

َ
ك ُه ُم الْ َك َف َرةُ الْ َف َج َرةُ.
اُوّٰل ِٕى َ

البيانة الثالثون من اآلية احلادية و األربعني
إىل اآلية الثانية و األربعني مها عالقة
بالسجع .الكلمة من اآلية احلادية و األربعني
هي " قَ تَ َرة " وزهنا " فَ َعلَة "  ،و الكلمة

التقفية منهما "رة" .ودخلت تلك اآلية إىل
اإلحتتام:

بعد انتهت الباحثة البيانات عن
املوضوع "السجع يف سوريت النازعات و
عبس" .وصلت الباحثة على أخذ
اإلستنباطات ،مث وجدت الباحثة السجع يف
سوريت النازعات و عبس يف الدراسة
البالغية .كما مذكورة فيما يلي:
 -1أشكال السجع يف سوريت
النازعات وعبس:
أ) أشكال السجع يف سورة
النازعات هي َغ ْرقًاَ -سْب ًقا،
الر ِادفَةَُّ ،و ِاج َفةٌ –
الر ِاج َفةُ – َّ
َّ
خِ
احلَافَِرةِ – ََِّّنَرةً،
اش َعةٌْ ،
َ
اح َدةٌَّ ،و ِ
اسرةٌَّ -و ِ
ِ
اح َدةٌ –
َخ َ
الس ِ
اهَرةََِ ،تْ ٰشى – َّخيْ ٰشى،
بِ َّ
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ٰىها –
ْاالَ ْع ٰلىَ -و ْاالُْوٰىل ،بَن َ
ض ٰح َىهاَ -د ٰحى َها،
ٰىهاُ ،
فَ َس ّو َ
َوَم ْر ٰع َىها –اَْر ٰس َىها ،الْ ُكْب ٰرى-
يَّ ٰرى ،الْ َمأْ ٰوى -ا ْهلَٰوى،
ا ْهلَٰوى–الْ َمأْ ٰوىِ ،ذ ْك ٰر َىها –
ُم ْر ٰس َىهاُ ،مْنتَ ٰه َىها َّ -خيْ ٰش َىها –

ض ٰح َىها.
ُ
ب) أشكال السجع يف سورة عبس
يََّزّٰكىۙ-
هي
،م َكَّرَمةُّۙ -مطَ َّهَرة،
يََّزّٰكىۙ ُّ

َس َفَرة-بََرَرة ،اَ ْك َفَرهۥُ َََ -خلَ َقهۥُ،
َّرهۥُ –يَ َّسَرهۥُ ،فَاَقْ بَ َرهۥُ َ-نْ َشَرهۥُ،
فَ َقد َ
َحبًّا–
اََمَرهۥُ-طَ َع ِامهۙ َِ،
ضبًا ،غُْلبًا–اَبًّا ،اَ ِخْي ِه– َواَبِْي ِه،
َّوقَ ْ
ُّم ْس ِفَرةٌۙ-
بَنِْي ِه–يُّ ْغنِْي ِه،
ُّم ْستَْب ِشَرةٌَ ،غبَ َرةٌۙ-قَتَ َرةٌ،قَتَ َرةٌ–
الْ َف َجَرةُ.
 -2أنواع السجع ينقسم إىل ثالثة
أقسام هو املتوزى ،املطرف،
املرصع:
أ) اآلية سورة النازعات اليت
تتضمن السجع املتوزى-6 :
-13 ،13-12 ،9-1 ،1
 .11اآلية سورة عبس الىت
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تتضمن السجع املتوزى:
3و،16-11 ،11-13 ،1
-31 ،22-22 ،21-19
.12-11 ،11-12 ،31
ب) اآلية سورة النازعات اليت
تتضمن السجع املطرف:
-21 ،26-19 ،11-12
،32-29 ،21-21 ،21
-39 ،36-31 ،32-31
،13-12 ،11-12 ،12
 .16-11-11واآلية سورة
عبس الىت تتضمن السجع
املطرف-23 ،11-11 :
،31-32 ،21-21 ،21
.39-31 ،31-36
ج) اآلية سورة النازعات الىت
تتضمن السجع املرصع :اآلية
 1واآلية  .1و ال جتد اآلية
سورة عبس الىت تتضمن
السجع املرصع.
المراجع والمصادر

اجلارم ،علي و مصطفى أمني .البالغة
الواضحة.
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زين العامل ،حممد غفران1991 .م.

البالغة يف علم البديع مقرر
لصف السادس كلية املعلمينة
اإلسالمية مبعهد دار السالم
كنتور للرتبية اإلسالمية
احلديثة .فونوروكو :معهد دار

السالم.
زين العامل ،حممد غفران2226 .م.

البالغة يف علم البيان مقرر
لصف الرابع كلية املعلمينة
اإلسالمية مبعهد دار السالم
كنتور للرتبية اإلسالمية
احلديثة ،الطبيعة اجلديدة.

املراغي ،أمحد مصطفى2221 .م، .

علوم البالغة البيان و املعاين و
البديع .بريوت-لبنان.
اهلامشي ،أمحد1999 .م .جواهر
البالغة يف املعاين و البيان
والبديع ،ضبط و تدقيق
وتوثيق د.يوسف املصميلي
صيدا .بريوت

فونوروكو :مطبعة دار السالم.
الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب.
ّ
2221م .تفسري اخلطيب
الشّربيين .بريوت-لبنان.
قاسم ،حممد أمحد و حمي الدين ديب.
2223م .علوم البالغة البديع
و البيان و املعاين .لبنان

القامسي ،حممد مجال الدين2221 .م.
حماسن التأويل ،الطببعة
األوىل .بريوت-لبنان:مكتبة
التوثيق والدراسات.
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