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 :الملخص

ة عة العربيرك اللتعتبر اللغة العربية بحراً زاخرا بالمعارف والعلوم المتنوعة ففي كل ضرب من ضروب الحياة. وتت

 وعلوم ن فروعمبصمتها الواضحة، ويشار إلى أن هذه قد تمكنت من اجتياح كافة مجاالت الحياة بفضل ما تنقسم له 

ً وغيرها.  ومن الطبيعي أن تستوحي اللغة العربية أهميتها غة ن كونها لهذه م متعددة سواء كان ذلك لغويا أو نحويا

ا غزر لغويغات األالقرآن الكريم الذي يعد المصدر األول اإلستخالص قواعدها وأساسياتها مما جعلها ضمن قائمة الل

اإلعراب  وافي وعة فروع على األقل ومنها النحو و العروض و القأما فيما يتعلق بالعلوم التي تتضمنها فإنها سب

وإفهامه  لمخاطبلواإلشتقاق والبالغة.  علم البالغة، من علوم اللغة العربية وهي تختص باللفظ والمعني وإيصاله 

ا لعلم تفوقاا ي هذفبطريقة مؤثرة وموجرة وإيصال الكثير من المعاني في ألفاظ قليلة وصور مختلفة، وقد تفوق العرب 

وقت لقرآن وتفبعد ا ال يضاهي وقد أعجزهم القرآن بقوة بيانه وأضاف الكثير للغة العربية بل إن اللغة العربية زادت

يان وعلم لم البعفي المعاني واأللفاظ ما لم يوجد في غيرها من اللغات. يتفرع علم البالغة إلى ثالثة فروع وهي 

ع، وكما البدي حث الباحثون في هذه الدراسة عن السجع، وهو نوع من أنواع علمالمعاني وعلم البديع، ومن ذلك يب

زي جع المتواوالس  عرفه علماء البالغة بأنه " توافق الفاصلتين اآلخرتين". وأقسام السجع ثالثة وهي السجع المطرف

ق ان االتفاو ماكالمتوازي هوالسجع المرصع. وأما المطرف فاختلفت فاصلتاه في الوزن، واتفقتا في الحرف األخير. و

لفقرة بلها من امايقا فيه في الكلمتين اآلخرتين فقط. المرصع هو ماكان فيه ألفاظ إحدى الفقرتين كلها أو أكثرها مثل

وصفي ) ( باستعمال المنهج الQualitative أما هذه الدراسة فهي من دراسة كيفية )األخرى وزنا وتفقية. 

Descriptive methodأهداف هذهولبيانات التي يتم جمعها في شكل الكلمات والصور وليست باألرقام.  (. ألن ا 

ع فى هذه ى السجالدراسة هي معرفة  السجع من آيات سورة القمر ومعرفة أنواعه، وتحليل كل اآليات التي تشتمل عل

سجع ع فيها الرة وقهذه السو السورة ) دراسة تحليلية في علم البديع ("، وقد توصل الباحثون فى هذه الدراسة إلى أن

المصرع وازي وفى جميع أياتها. وأما موقع السجع والفاصلة والفقرة في سورة القمر فهي مشتملة على مطرف والمت

طرف وكلها بحرف األخير " ر"، وخمس آيات هي مشتملة على سجع مرصع، وكما وجدت أربعون آية على سجع م

 وعشر آيات على سجع متوازي.

 : سورة القمر، علم البالغة ، علم البديع، السجع، السجع المطرف. رئيسيةالكلمات ال

 

 هللازة ألن ون معجالقرآن الكريم هو كالم هللا سبحانه وتعالى وما دام كالم هللا يجب أن يكإن 

في  مالد يدوالكريم هو كتاب خ القرآنوكما إن سبحانه وتعالى الذي أنزله ليس كمثله شيئ، 

لعلوم هين واقد حعله هللا تعالى هدى للناس. وأودع فيه من الحجج والبراوكل زمان ومكان. 

ذهلت ولقد أ ان أن ينكر أنه كتاب هللا.ال يسع أي إنس له العقل البشروالمعارف ما يندهش 

 بالغة القرآن عند نزوله أهل اللغة والفصاحة. 

ا، كما قال هللا سبحانه هي أفصح اللغات وأغناهو ،منزل باللغة العربيةالكريم القرآن إن و

. والناس يستطيعون أن يفهموه بملكة اللغة 151وتعالى " إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون" 

جميع  العربية واتقانها التي قد وسعت كتاب هللا لفظا وغاية. فاللغة العربية لغة المسلمين في

هللا. وإنها لغة عالية في أسلوبها  يقرأ المسلمون كتاب هللا ويعبدون أنحاء العالم. وبهذه اللغة

وقيمتها ولها ميزة خاصة من حميع اللغات التي توجد في هذا العالم. والقرآن بهذه اللغة، 
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وجدت فيه أساليب ومعاني كثيرة، حتى إذا كان الناس يستطيعون أن يفهموا ذلك، فإنهم 

من أراد أن يفسر أو يعتقدون أنه كتاب صالح لكل زمان ومكان منذ أول نزوله حتى اآلن. 

يفهم القرآن فهما جيدا أو عميقا إال بمعرفة اللغة العربية وكذلك أيضا األحاديث النبوية 

 والكتب العربية األخرى، التي فيها العلوم اإلسالمية المختلفة.

الم واع الكتها ألنإلى أن اآليات القرآنية جامعة بدالالتها وإشاراالهمذاني وذهب بديع الزمان 

هيب التروالترغيب  والحاجات البشرية كاألمر والنهي والوعد والوعيد عارف الحقيقيةوالم

ن وقوانية والعلوم الكوني واألحكام والمعارف اإللهية األمثالالقصص وو اإلرشاد ةالزجر

لحياة ية واوشرائط الحياة الشخصية والحياة االجتماعية والحياة القلبية والحياة المعنو

 األخروية.

ئبه ي عجالى هذا أن القرآن يبحثه العلماء في كل عصر وجيل بال انقطاع. ال تنقضيضاف إ

ته رسال مهما تدقم العالم وتحضر. والبد من التأكد أن عجائب القرآن ليست مقصورة على

ه  بد منار. الالصحيحة وحدها، بل بالغة القرآن الرائعة والمتعجبة قد أخذت بالقلوب واألبص

 ودماثة في األساليب وتجاذبا في التراكيب.  إال عذوبة في اللفظ

 أليفهتوذكر القاضي عياض أن إعجاز القرآن القريم يشتمل على أربعة وجوه. منها حسن 

، والتئام كلمه، وفصاحته، ووجوه إيجازه، وبالغته الخارقة، وصورة نظمه العجيب

 ني،) الباقال واألسلوب الغريب المخالف ألساليب كالم العرب ومناهج نظمها ونثرها.

 (21.ص.1991

ة ار كثيره أسروالقرآن الكريم ككتاب هللا الذي يتكون من اآليات المجموعة في سور كثيرة في

ظاهرة يا الوأشكال متنوعة من حيث البالغة. كما قال بعض العلماء أن القرآن يتضمن المزا

 واصلها.ت وفدئ اآلياوالبدئع الرائقة في الفواتح والمقاصد والخواتيم في كل سورة وفي مبا

ة القمر، (. نسبة إلى ذلك أراد الباحث أن يبحث عن السجع في سور21.ص.1991) الباقالني، 

رآن ة القلها خصائص امتازت بها عن غيرها من حيث األساليب الرائعة التي تدل على بالغ

 الكريم. 

 توقد نزل، خمسة وخمسون أية وعدد آياتها فهي مكية من المفصل،سورة القمر وأما 

 هذه تقعو .لةبعد سورة الطارق وهي من السور القليلة التي لم يذكر فيها لفظ الجال السورة

نا رسول على سيدهذه السورة أنزل هللا عز وجل وقد  .نيفي الجزء السابع والعشر السورة

ة رالسو هفي هذ اسم القمر وذلك ألن هللا عز وجل ذكر عليها، وأطلق  صلى هللا عليه وسلمهللا

واء ن احتحدي العالمات الدالة على اقتراب الساعة، بالرغم مانشقاق القمر باعتبارها إ

هناك  ال أنالقرآن الكريم على الكثير من المعجزات التي يعجز العقل البشري عن تصورها إ

وذلك  ز وجلعكثير من الناس المشككين في نزول القرآن والجاحدين آلياته فقد توعدهم هللا 

 ت التهديد والوعيد لهؤالء الكفار المشركين.بذكر آيا

ون ، وقد خصص الباحثوهو علم البديع علوم البالغةوهذه الدراسة تسعى إلى بحث عن أحد 

لسجع وأنواعه في سورة القمر التى يتمثل فيها السجع من بدايتها إلى بحثه عن ا وحدد

 .نهايتها
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 مشكلة البحث

ابة ي اإلجفذكرت في المقدمة، تتحدد مشكلة البحث اعتمادا على خلفية البحث السابقة كما 

 عن األسئلة التالية:

 ما اآليات التي تتضمن السجع في سورة القمر ؟ .1

 ما أنواع السجع في سورة القمر ؟ .2

 أهداف البحث

 انطالقا من أسئلة البحث السابقة فإن أهداف البحث كما يلي :

 لمعرفة اآليات التي تتضمن السجع في سورة القمر. .1

 معرفة أنواع السجع في سورة القمرل .2

 فوائد البحث

 الكريم. قرآنقد تفيد الدراسة المشتغلين بالعلم البالغة وتوحه أنظارهم إلى اعجاز ال .1

 ى.قد تفتح هذه الدراسة أفاق الباحثين لدراسات مماثلة على سور قرآنية أخر .2

نواعها وأ السجع أن تكون هذه الدراسة النتشار العلم وزيادة إثبات النظرية عن بيان .3

 من ناحية الوظيفة في سورة القمر.

ن صة عومن فوائد الدراسة هي لزيادة والترقية المعارف عن النظريات اللغوية خا .4

 النظرية التي تدل على السجع في درس البالغة.

 هج البحثامن

التي  اناتأما هذه الدراسة هي من دراسة كيفية باستعمال المنهج الوصفي . ألن البي

 جمعها في شكل الكلمات، والصور، وليس أرقام.  يتم

 وهي (طريقة جمع البيانات : استخدم الباحث دراسة مكتبية )مهالقشقغ قثسثشقؤا 

ي هائق طريقة التفكير العلمي الذي يستنيط نتائج البحث من الكتب هي طريقة الوث

ب كتاتبحث عن البيانات أو األحوال أو المتغيرة بصفة الملحوظة والنسخة وال

 والمجلة والجريدة وغير ذلك.

 :  منهج تحليل البيانات

 قراءة سورة القمر آية بعد آية .1

 استخراج اآليات التي تتضمن على السجع في سورة القمر  .2

 تحليل آيات السجع في سورة القمر  .3

 السابقة  اتالدراس

عرض قة ستهدف الدراسة السابقة إلعراض البحث بما فعل من قبل . في هذه الدراسة السابي

 الباحث بعض الدراسات السابقات التي تتعلق بالبحث ، وهي
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غة ، تحت الموضوع " السجع في سورة الرحمن " ، قسم الل ۲۰۰۷يوني إستقامة ،  .1

مية ة الحكوالميالعربية وأديما لكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلس

ما (  ۲ )تضمن السجع في سورة الرحمن ؟ ماآليات التي ت(  ۱أسئلة البحث ) . ماالنج

ن ، ونتيجة البحث هي أن السجع في سورة الرحم؟أنواع السجع في سورة الرحمن 

ف المطرّ  لسجعاثالثون أية ، وتنتشر من قافية الراء ، الميم والتون . وأنواع السجع هو 

 والسجع المتوازي

ة بقرة " ، قسم اللغ، تحت الموضوع " السجع في سورة ال ۲۰۱۱واحدة فطرية ،  .2

مية ة الحكوالميالعربية وأديما لكلية العلوم اإلنسانية جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلس

ما (  ۲)  ما اآليات التي تتضمن السجع في سورة البقرة ؟(  ۱ماالنج أسئلة البحث ) 

 ة هيلبقرالسجع في سورة ا أنواع السجع في سورة البقرة ؟ ، ونتيجة البحث هي أنواع

كون ، ويالمطرف والسجع المتوازي. اآليات التي تشتمل على السجع اثنان وسبعون أية

من السجع المطرف سبع وأربعون آية، ويكون من السجع المتوازي خمس وعشرون 

 آية.

ى ، تحت الموضوع " السجع في منظومة األسماء الحسن 2014لولوء نور سعيدة ،  .3

نية اإلنسا علومسم اللغة العربية وأديما لكلية الللشيخ يوسف ابن إسماعيل النبهان " ، ق

ما النظم (  ۱جامعة موالنا مالك إبراهيم اإلسالمية الحكومية ماالنج . أسئلة البحث ) 

نظومة مما أنواع السجع في (  ۲الذي يتضمن السجع في منظومة األسماء الحسنى ؟ ) 

يخ للش األسماء الحسنى األسماء الحسنى ؟ ، ونتيجة البحث هي أن السجع في منظومة

صع يوسف ابن اسماعيل النبهان يتكون من ثالثة أسجاع وهو السجع المطرف والمر

 والمتوازي . والسجع المطرف عدده خمسة وعشرين بينا ، والسجع المرصع عدده

 .ثالثة بيوتا ، وسجع المتوازي عدده ثمانية عشر بيتا

قسم  ي سورة الملك والمدثر " ،، تحت الموضوع " السجع ف ۲۰۱۳فارحة النساء ،   .4

 .رابايا ة سواللغة العربية وأدبها كلية اآلداب جامعة سونان أمبيل اإلسالمية الحكومي

لسجع في ما أنواع ا(  ۲ما أنواع السجع في سورة الملك ؟ ) (  ۱وأسئلة بحثها هي ) 

و وه نسورة المدثر ؟ ، ونتيجة البحث هي أن السجع في سورة الملك يتكون من سجعا

ده عدده ست آية. والسجع المتوازي عد السجع المرصع والمتوازي . وسجع المرصع

 سجع واحد.

قة، إما موضوع هذا البحث هو في سورة القمر، إعتمادا على تلك الدراسات الساب

 رأيت أن البحث تحت الموضوع " السجع في سورة القمر" لم يبحث من قبل.

 المناقشة والنتائج

 : غةتعريف علم البال .1

البالغة لغة: الوصول واإلنتهاء، والمتكلم العاجز عن إيصال الكالم ينتهي إلى قراءة نفس 

واصطالحا هو أن يكون الكالم فصيحا قويا فنيا يترك  السامع ليئثرا شديدا ال يسمى بليغا. 

في النفس أثرا خالبا. ويالئم الموطن الذي قيل فيه، واألشخاص الذي يخاطب. )فالش، 
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البالغة فهي تأدية المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة لها في النفس إن و (1995

 أثر خالبة، مع مالءمة كل الكالم للموطن الذي يقال فيه، ألشخاص الذي يخاطبون. 

دقة طري واإلستعداد الف تفليست البالغة قبل كل شيئ إال فنا من الفنون يعتمد على صفا

كوين في ت لخفية بين صنوف األساليب، للمرانة يد ال تجحدإدراك الجمال، تبيين الفروق ا

دبية ية األالذوق الفني، البد لطالب إلى جانب ذالك من قراءة طرائف األدب. ونقد اآلثار

يقبح حسنا و يراه والموازنة بينها . وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إلى الحكم بحسن ما

 (1999ما يعده قبيحا. )أمين، 

اتب مكن الكيمعاني البالغة العربية تندرج في إطار علم المعاني والبيان والبديع. فعلم العلم و

نه يان يمكم البمن معرفة أحوال الكالم العربي التي بها بطابق مقتضى الحال الدعية إليه. عل

ة دالل من معرفة مختلف الصور التي يمكن أن يؤدى بها المعنى الواحد، واختيار أكثره

نه من جماال بحسب مقتضى الحال وقدرةاألديب على اإلبداع. وعلم البديع يمكوأوفرها 

نية ه البياتضياتمعرفة التقنيات اللفظية التي يزداد بها الكالم رونقا شكليا بعد استكمال مق

 (77واللغوية. ) عكاوي، ص.

هتم من ذلك نوع ، كما عرفنا أن علم البالغة ينقسم إلى ثالثة أقسام : المعاني والبيان والبدي

 إلى علم البديع وأنواعه 

 تعريف البديع : .1.1

ع قال أبدابق يسالبديع لغة : يطلق البديع في اللغة على المبتدع، أي المخترع على غير مثال 

:  ل تعالىق، قاالشيء اخترعة ال على مثال، وأبدع هللا الخلق إبداعا خلقهم ال على مثال ساب

فهو : علم تعرف  أما تعريف البديع اصطالحاو (177البقرة : ) بَِدْيُع السماواِت واألرِض(. )

ي حال التضى البه الوجوه والمزايا التي تكسب الكالم حسنا وقبوال بعد رعاية المطابقة لمقت

 يورد فيها ووضوح الداللة على ما عرفت العلمين السالفين. 

ألوان ني باظ أو المعاوقال الشيخ أحمد فالش في كتابه "تيسير البالغة" أنها تزين األلف

ديع. م الب)بديعة( من الجمال اللفظي أو المعنى، يسمى العلم الجامع لهذه المحسنات بعل

 (1995)فالش، 

لبديع ان علم أالبديع ينقسم إلى المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية. كما عرف على علم و

 : له قسمان وهي

إن ت، واجعا إلى المعنى أوال والذامحسنات معنوية، وهي التي يكون التحسن بها ر .1

 كان بعضها قد يفيد تحسين اللفظ.

سنت محسنات لفظية، وهي التي يكون التحسين بها راجعا إلى اللفظ أصالة وإن ح .2

 المعنى أحيانا تبعا.
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حث لك ستبذومن  من المحسنات اللفظية : الجناس ، االقتباس، التضمين، السجع، الموازنة. 

ي فعن السجع وأنواعه ون في موضوع البحث ، وقد خصصه الباحثعن أحد محسنات لفظية

 سورة القمر. 

 : تعريف السجع وأنواعه .3

(، وابن م1963تعريف السجع : السجع هو التسجيع، عند القدامى مثل ابن اإلصبع المصري )

 هــــــ (.1313مالك )دزت(، والعلوي )

ة مواال هو الكالم المقفى، أو والسجع عند المعجمان، يقول الجزهري " السجع في اللغة

ع، ع ونفالكالم على َرِوّي واحد، وجمعه أسجاع وأساجيع، وسجع الرجل كالمه من باب قط

ع فيه بالتشديد  عه وسجه م يكن لشعر ولاكما يقال : نظمه، إذا جعل له فواصل كقوافي  –وسجه

على  النثر اصلتين منوقد عرفه الدكتور عبد العزيز عتيق قائال :" هو توافق الف موزونا" 

 حرف واحد.

صلتين (. والمراد بالفا1995واصطالحا: توافق الفاصلتين في الحرف األخير. ) فالش، 

 األخرتين من الفقرتين. 

 أنواع السجع:

، لديناالمطرف : وهو ما اختلفت فاصلتاه في الوزن، وإتفقتا في الحرف األخير.)  .1

 (7-6:نبأ مهادا. والجبال أوتادا" ) ال (. نحو قوله تعالى : "ألم نجعل األرض1990

الى :" ه تعالمتوازي : وهو ما كان االتفاق فيه في الكلمتين اآلخرتين فقط. نحو قول .2

 (.14-13وأكواب موضوعةٌ " ) الغاشية : –فيها سرر مرفوعةٌ 

  التقفية.زن والمرصع : وهو ما اتفقت فيه ألفاظ إحدى الفقرتين كلها أو أكثرها في الو .3

 قول الحريري : هو يطبع األسجاع بجواهر لفظه، ويقرع األسماع بزواجرمثل 

 وعظه.

 :تحليل اآليات السجع في سورة القمر

 السجع المتوازي  .1

 (6ر  )ْيء  نُكُ ْوَم يَْدعُ الدهاعِ إِلَى شَ يَ ( َفتََوله َعْنُهْم 5ِحْكَمةٌ بَاِلغَةٌ فََما تُْغِن النُّذُُر ) -1

، المتوازي، التفاق في الفاصلة وهي نذر ونكر يدخل هذا اللفظ على السجع

هو ووزن ويتفقان في الوزن والتقفية وهو الراء. وكان الفاصلتين متساويا في ال

 .ل  عُ فُ  وزن
 

َوُسعُر   لَِفي َضاَلل   ا إِذًاِحدًا نَتهِبعُهُ إِنه ( فَقَالُوا أَبََشًرا ِمنها َوا23َكذهبَْت ثَُمودُ بِالنُّذُِر ) -2

(24) 

، ل هذا اللفظ على السجع المتوازي، التفاق في الفاصلة وهي نذر وسعريدخ

هو ووزن ويتفقان في الوزن والتقفية وهو الراء. وكان الفاصلتين متساويا في ال

 ل  عُ فُ وزن 
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اْلقُْرآَن  قَْد يَسهْرنَا( َولَ 31ِظِر )ْلُمْحتَ ايِم إِنها أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم َصْيَحةً َواِحدَةً فََكانُوا َكَهشِ  -3

 (32ِللِذّْكِر فََهْل ِمْن ُمدهِكر  )

، دهِكر  مُ و ْحتَِظرميدخل هذا اللفظ على السجع المتوازي، التفاق في الفاصلة وهي ُ

هو ووزن ويتفقان في الوزن والتقفية وهو الراء. وكان الفاصلتين متساويا في ال

  ل  عِ تَ فْ مُ وزن 
 

 ( 05َصِر ) َواِحدَةٌ َكلَْمح  بِاْلبَ ( َوَما أَْمُرنَا إِاله 49ر  )إِنها ُكله َشْيء  َخلَْقنَاهُ بِقَدَ  -4

صر، وب دَر  قيدخل هذا اللفظ على السجع المتوازي، التفاق في الفاصلة وهي َ

هو ووزن ويتفقان في الوزن والتقفية وهو الراء. وكان الفاصلتين متساويا في ال

 ل  عَ فَ  وزن

 

 السجع المطرف  .2

 (2تَِمرٌّ )ٌر ُمسْ ةً يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسحْ ( َوإِْن يََرْوا آيَ 1َعةُ َواْنَشقه اْلقََمُر )اْقتََربَِت السها -1

 يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن قمر ومستمر اتفقا في الحرف

لفا اخت األخير، "ر" في الفاصلة األول: قمر، وفي الفاصلة الثاني: مستمر ولكن

 . لعِ تَ فْ مُ والثاني كان وزنه  ل  عَ فَ وزنه  في الوزن. فاألول كان

 

َولَقَْد َجاَءُهْم ِمَن اأْلَْنبَاِء َما فِيِه  (3) َوَكذهبُوا َواتهبَعُوا أَْهَواَءُهْم َوُكلُّ أَْمر  ُمْستَِقرٌّ  -2

 (4ُمْزدََجٌر )

لحرف ا في ااتفق ُمْزدََجرٌ  و ُمْستَِقرٌّ ألن  يدخل هذا اللفظ على السجع المطرف،

ن ولك رٌ ْزدَجَ مُ ، وفي الفاصلة الثاني:  ُمْستَِقرٌّ ير، "ر" في الفاصلة األول: األخ

 لعَ تَ فْ مُ والثاني كان وزنه  لعِ ُمْفتَ اختلفا في الوزن. فاألول كان وزنه 
 

اعِ ْهِطِعيَن إِلَى الده ( مُ 7تَِشٌر )دٌ ُمنْ َراجَ ُخشهعًا أَْبَصاُرُهْم يَْخُرُجوَن ِمَن اأْلَْجدَاِث َكأَنهُهْم  -3

 (8يَقُوُل اْلَكافُِروَن َهذَا يَْوٌم َعِسٌر )

لحرف اوعسر اتفقا في  تَِشرٌ مْ نيدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن ُ 

لفا اخت األخير، "ر" في الفاصلة األول: منتشر، وفي الفاصلة الثاني: عسر ولكن

  .ل  عِ فَ والثاني كان وزنه   لعِ فَ نمُ في الوزن. فاألول كان وزنه 
 

رْ 11فَفَتَْحنَا أَْبَواَب السهَماِء ِبَماء  ُمْنَهِمر  ) -4 لَى عَ ْلَماُء نَا اأْلَْرَض ُعيُونًا فَاْلتَقَى ا( َوفَجه

 (12أَْمر  قَْد قُِدَر )

ف منهمر وقدر اتفقا في الحريدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن ُ 

لفا اخت ة الثاني: قدر ولكناألخير، "ر" في الفاصلة األول: منهمر، وفي الفاصل

 . لعِ فُ والثاني كان وزنه   لعِ فَ نْ مُ في الوزن. فاألول كان وزنه 
 

 ( 41ِفَر )ِنَنا َجَزاًء ِلَمْن َكاَن كُ ( تَْجِري بِأَْعيُ 13َوَحَمْلنَاهُ َعلَى ذَاِت أَْلَواح  َودُُسر  ) -5

حرف دسر وكفر اتفقا في اليدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن ُ

ا في ختلفاألخير، "ر" في الفاصلة األول: دسر، وفي الفاصلة الثاني: كفر ولكن ا

 . ل  عِ فُ والثاني كان وزنه   ل  عُ فُ الوزن. فاألول كان وزنه 
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 (16اَن َعذَابِي َونُذُِر )( فََكْيَف كَ 15َولَقَْد تََرْكنَاَها آيَةً َفَهْل ِمْن ُمدهِكر  ) -6

 المطرف، ألن مدكر و نذر اتفقا في الحرف يدخل في هذا اللفظ على السجع

ا في ختلفااألخير، "ر" في الفاصلة األول: مدكر، وفي الفاصلة الثاني: نذر ولكن 

 ل  عُ فُ والثاني كان وزنه  ل  عَ فَّ مُ الوزن. فاألول كان وزنه 
 

 فََكْيَف َكاَن َعذَابِي َونُذُرِ  ( َكذهَبْت َعادٌ 71َولَقَْد يَسهْرنَا اْلقُْرآَن ِللِذّْكِر فََهْل ِمْن ُمدهِكر  ) -7

(18) 

 يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن مدكر و نذر اتفقا في الحرف

ا في ختلفااألخير، "ر" في الفاصلة األول: مدكر، وفي الفاصلة الثاني: نذر ولكن 

 ل  عُ فُ والثاني كان وزنه  ل  عِ فَّ مُ الوزن. فاألول كان وزنه 
 

 ( 22ِكر  )ْن ُمده آَن ِللِذّْكِر فََهْل مِ ( َولَقَْد يَسهْرنَا اْلقُرْ 21اِبي َونُذُِر )فََكْيَف َكاَن َعذَ  -8

 يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن نذر ومدكر  اتفقا في الحرف

لفا في اخت األخير، "ر" في الفاصلة األول: نذر ، وفي الفاصلة الثاني: مدكر ولكن

 ل  عِ فَّ مُ والثاني كان وزنه  ل  عُ فُ الوزن. فاألول كان وزنه 
 

( َوَنبِّئُْهْم أَنه اْلَماَء قِْسَمةٌ بَْيَنُهْم ُكلُّ 72ْر )َطبِ إِنها ُمْرِسلُو النهاقَِة فِتْنَةً لَُهْم فَاْرتَِقْبُهْم َواصْ  -9

 (28ِشْرب  ُمْحتََضٌر )

يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن اصطبر ومحتضر  اتفقا في 

تضر ف األخير، "ر" في الفاصلة األول: اصطبر، وفي الفاصلة الثاني: محالحر

 ل  عَ فَّ مُ والثاني كان وزنه  لْ عِ فَّ وزنه اِ ولكن اختلفا في الوزن. فاألول كان 
 

 (30ذَابِي َونُذُِر )( فََكْيَف َكاَن عَ 29فَنَادَْوا َصاِحَبُهْم فَتَعَاَطى فَعَقََر ) -10

لمطرف، ألن عقر ونذر  اتفقا في الحرف يدخل في هذا اللفظ على السجع ا

ا في ختلفااألخير، "ر" في الفاصلة األول: عقر ، وفي الفاصلة الثاني: نذر ولكن 

 ل  عُ فُ والثاني كان وزنه  ل  عَ وزنه فَ الوزن. فاألول كان 
 

َسَحر  ْينَاُهْم بِ وط  َنجه لُ ِهْم َحاِصبًا إاِله آَل ( إِنها أَْرَسْلنَا َعلَيْ 33َكذهبَْت قَْوُم لُوط  بِالنُّذُِر ) -11

(34) 

 يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن نذر و سحر  اتفقا في الحرف

ا في ختلفااألخير، "ر" في الفاصلة األول: نذر ، وفي الفاصلة الثاني: سحر ولكن 

 ل  عَ فَ والثاني كان وزنه  ل  عُ وزنه فُ الوزن. فاألول كان 
 

النُّذُِر َرْوا بِ أَْنذََرُهْم بَْطَشتَنَا فَتََما ( َولَقَدْ 35ذَِلَك َنْجِزي َمْن َشَكَر )نِْعَمةً ِمْن ِعْنِدنَا كَ  -12

(36) 

 يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن شكر و نذر  اتفقا في الحرف

ا في ختلفااألخير، "ر" في الفاصلة األول: شكر ، وفي الفاصلة الثاني: نذر ولكن 

 ل  عُ فُ والثاني كان وزنه ل عَ وزنه فَ الوزن. فاألول كان 
 

( َولَقَْد َصبهَحُهْم 73َونُذُِر ) ذَابِيعَ وا َولَقَْد َراَودُوهُ َعْن َضْيِفِه َفَطَمْسنَا أَْعيَُنُهْم فَذُوقُ  -13

 ( 38بُْكَرةً َعذَاٌب ُمْستَِقرٌّ )
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ف يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن نذر ومستقر  اتفقا في الحر

تلفا ن اخر، "ر" في الفاصلة األول: نذر ، وفي الفاصلة الثاني: مستقر ولكاألخي

 ل  فِ ْستَ مُ والثاني كان وزنه  ل  عُ وزنه فُ في الوزن. فاألول كان 
 

 (40ر  ) ُمدهكِ لِذّْكِر فََهْل ِمنْ ( َولَقَْد يَسهْرنَا اْلقُْرآَن لِ 39فَذُوقُوا َعذَابِي َونُذُِر ) -14

ف السجع المطرف، ألن نذر و مدكر  اتفقا في الحريدخل في هذا اللفظ على 

تلفا ن اخاألخير، "ر" في الفاصلة األول: نذر ، وفي الفاصلة الثاني: مدكر  ولك

 ل  عِ فَّ مُ والثاني كان وزنه ل عُ وزنه فُ في الوزن. فاألول كان 
 

 (42ر  )ِزيز  ُمْقتَدِ ْخذَ عَ أََخْذنَاُهْم أَ ا ُكِلَّها فَ ( َكذهبُوا بِآيَاِتن41ََولَقَْد َجاَء آَل فِْرَعْوَن النُّذُُر ) -15

رف يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن نذر و مقتدر  اتفقا في الح

تلفا ن اخاألخير، "ر" في الفاصلة األول: نذر ، وفي الفاصلة الثاني: مقتدر ولك

 ل  عِ تَ فْ مُ والثاني كان وزنه  ل  عُ وزنه فُ في الوزن. فاألول كان 
 

( أَْم يَقُولُوَن َنْحُن َجِميٌع ُمْنتَِصٌر 34بُِر )لزُّ ااُرُكْم َخْيٌر ِمْن أُولَِئُكْم أَْم لَُكْم َبَراَءةٌ فِي أَُكفه  -16

(44) 

رف يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن زبر و منتصر  اتفقا في الح

تلفا اخن األخير، "ر" في الفاصلة األول: زبر، وفي الفاصلة الثاني: منتصر  ولك

 ل  عِ فَ نْ مُ والثاني كان وزنه  ل  عُ وزنه فُ في الوزن. فاألول كان 
 

 (46رُّ )ى َوأَمَ ْوِعدُُهْم َوالسهاَعةُ أَْدهَ مَ ( بَِل السهاَعةُ 45َسيُْهَزُم اْلَجْمُع َويَُولُّوَن الدُّبَُر ) -17

يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن دبر وأمر  اتفقا في الحرف 

في  ختلفاا"ر" في الفاصلة األول: دبر ، وفي الفاصلة الثاني: أمر ولكن األخير، 

 َفعَل  والثاني كان وزنه  ل  عُ وزنه فُ الوزن. فاألول كان 
 

قُوا ِهْم ذُوفِي النهاِر َعلَى ُوُجوهِ  ( َيْوَم يُْسَحبُونَ 47إِنه اْلُمْجِرِميَن فِي َضاَلل  َوُسعُر  ) -18

 (48َمسه َسقََر )

اللفظ على السجع المطرف، ألن سعر وسقر  اتفقا في الحرف  يدخل في هذا

ا في ختلفاألخير، "ر" في الفاصلة األول: سعر، وفي الفاصلة الثاني: سقر ولكن ا

 ل  عَ فَ والثاني كان وزنه  ل  عُ وزنه فُ الوزن. فاألول كان 
 

بُِر )لُّ َشيْ ( َوكُ 51َولَقَْد أَْهلَْكنَا أَْشيَاَعُكْم َفَهْل ِمْن ُمدهِكر  ) -19  ( 25ء  فَعَلُوهُ فِي الزُّ

 يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن مدكر وزبر  اتفقا في الحرف

لفا اخت األخير، "ر" في الفاصلة األول: مدكر ، وفي الفاصلة الثاني: زبر ولكن

 ل  عُ فُ والثاني كان وزنه  ل  عِ فَّ وزنه مُ في الوزن. فاألول كان 

 

 ( 54َجنهات  َونََهر  ) ( إِنه اْلُمتهِقيَن ِفي53ير  ُمْستََطٌر )َوُكلُّ َصِغير  َوَكبِ  -20

رف يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن مستطر و نهر  اتفقا في الح

تلفا ن اخاألخير، "ر" في الفاصلة األول: مستطر ، وفي الفاصلة الثاني: نهر ولك

 ل  عَ فَ ن وزنه والثاني كا ل  عَ فَّ وزنه مُ في الوزن. فاألول كان 
 

 (55)   ِعْندَ َمِليك  ُمْقتَِدر  ( فِي َمْقعَِد ِصْدق  54إِنه اْلُمتهِقيَن ِفي َجنهات  َوَنَهر  ) -21
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ف يدخل في هذا اللفظ على السجع المطرف، ألن نهر ومقتدر  اتفقا في الحر

 لفا فياخت األخير، "ر" في الفاصلة األول: نهر، وفي الفاصلة الثاني: مقتدر ولكن

 ل  عِ فَّ مُ والثاني كان وزنه  ل  عَ وزنه فَ الوزن. فاألول كان 

 السجع المرصع .3

( فَدََعا َربههُ أَِنّي 9)  َواْزدُِجرَ ْجنُونٌ وا مَ َكذهبَْت قَْبلَُهْم َقْوُم نُوح  فََكذهبُوا َعْبدَنَا َوقَالُ  -1

 (10َمْغلُوٌب فَاْنتَِصْر )

لفظ "  الفقرتين في الوزن. يدخل هذا اللفظ على السجع المرصع، التفاق فيه

مجنون" " ومغلوب" اتفقت في الوزن، ولفظ ازدجر "انتصر" اختتمت 

 بحرف واحد هو حرف "الراء".
 

ُع النهاَس َكأَنهُهْم ( تَْنزِ 19 )ْستَِمر ّ س  مُ إِنها أَْرَسْلنَا َعلَْيِهْم ِريًحا َصْرَصًرا فِي َيْوِم نَحْ  -2

 (20أَْعَجاُز َنْخل  ُمْنقَِعر  )

لفظ "  يدخل هذا اللفظ على السجع المرصع، التفاق فيه الفقرتين في الوزن.

ت اختتم "ُمْنَقِعر   ،  "ْستَِمر ّ م”نحس" " ونخل" اتفقت في الوزن، ولفظ ُ

 بحرف واحد هو حرف "الراء".
 

 َغدًا َمِن اْلَكذهاُب ( َسيَْعلَُمونَ 25ٌر ) أَشِ أَأُْلِقَي الِذّْكُر َعلَْيِه ِمْن َبْيِننَا بَْل ُهَو َكذهابٌ  -3

 (26اأْلَِشُر )

لفظ "  يدخل هذا اللفظ على السجع المرصع، التفاق فيه الفقرتين في الوزن.

رف ختتمت بح" اٌر أَشِ  ،  "أَِشٌر ّ  ”" اتفقت في الوزن، ولفظ ُذهابٌ وك" " َذهابٌ كَ 

 واحد هو حرف "الراء".

 

 وخاتمة. نتائج البحث

كل اآليات التي تشتمل على سجع في هذا البحث تحت وبعد أن بحث الباحث وحلل 

لى احث إالموضوع " السجع في سورة القمر ) دراسة تحليلية في علم البديع ("، وصل الب

 الخالصة يعني:

لة آية، موقع السجع والفاص55اآليات التي تضمن على السجع في سورة القمر عددها 

ر " ازي والمصرع وكلها بحرف األخيوالفقرة في سورةالفمر مشتملة على مطرف والمتو

آية على سجع 40آية مشتملة على سجع مرصع، ووجدت 5ر"، وفي سورة القمر وجدت 

 آية على سجع متوازي.10مطرف ووجدت 

حتى  معونةنشكر هللا عزوجل بقول الحمد هلل وحده ال شريك له الذي قد أعطاني القوة وال

رين المحاضوبعون هللا تعالى ودعاء الوالدين تمت الكتابة في هذا البحث. وهذا أيضا كله 

، ولذا نقصانوالمدرسين. وأعتقد أن البحث بعيد عن الكمال وتوجد فيهأنواع من األخطاء وال

 ذلك.بليهم أرجو نقد القارئين باإلصالح لهذا البحث حتى يصل إلى الكمال. وأقدم الشكر ع

 عسى أن يجزيهم هللا أحسن الجزاء.
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