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  متهيديةكلمة 

  بسم هللا الرمحن الرحيم

العزيز الغفار ومكور الليل على النهار تذكرة احلمد � الواحد القهار 

، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني سيد& ألويل القلوب واألبصار

  <حسان إىل يوم الدين، أما بعد. احممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهوحبيبنا 

نعما كثرية وتوفيقا  يهاالذي قد أنعم علفالكاتبة تشكر هللا شكرا جزيال، 

وهداية ومعرفة وفهما حىت متكنت إلMاء كتابة هذه الرسالة العلمية البسيطة  

سالمية يف  كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة سرجا& الرتبية اإل

اإلسالمية احلكومية  عالءالدينامعة جباللغة العربية  تدريس رتبية قسمالكلية 

  مكاسر.

 بفضل لكن الرسالة هذه كتابة يف كثرية مشكالت الباحثة واجهت لقد

 حىت معاجلتها يف الباحثة استطاعت ذة واألصحاببعض األسات خدمةو  هللا

 اجلزيل الشكر تقدم أن الباحثة وّدت ولذا. كاملة الرسالة هذه كتابة انتهت

  :منهم املشجعني و املشرفني و املساعدين هؤالء على

" واألم الدينأندي حسن الكرميني العزيزين احملبوبني، األب " والديّ  .١

واجلّد "احلاج أندي عارف الدين" واجلّدة "احلاجة  ،"د. ، س.فسو&ريت"

ة منذ صغري إىل سّن ين تربية حسنة صاحلاللذين قد ربو  "،د. س.ف ،مروة

اسيت وأسأل هللا أن ميد يف على إمتام در  الرشد وساعدوين بقدر طاقتهم

 صراطا سوq. م الصحة والعافية ويهديهموأن يرزق هل عمرهم



 ح

 

بباري., م.س.إ مدير جامعة عالء الدين فج. مسافر ا األستاذ الدكتور احل .٢

 اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابه. 

 الدكتورغ. عميد كلية الرتبية ونوابه .س.، م.أ.الدكتور احلاج حممد أمرى، ل .٣

مالك  اة، والدكتورة مشكالعميد األول&ئب .غ.م.أ موليونو داموفوليـئ،

الدكتور احلاج شهر الدين األستاذ ، و ةة العميد الثاني&ئبإ. .إبراهم، م.س

العميد الثالث، الذين قد بذلوا جهودهم وأفكارهم  &ئب.د.عثمان، م.ف

 اإلسالمية احلكومية مكاسر. عالءالدينيف توجيه كلية الرتبية جبامعة 

اللغة العربية يف كلية الرتبية تدريس رئيس قسم .إ. ا.حتإميكا، محالدكتور  .٤

 الذي ساعدين بتقدمي بعض املواد املتعلقة �ذه الرسالة.

اللغة العربية يف  تدريس سكرترية قسم الدكتورة سىت عائشة خالق، م.فد.  .٥

 كلية الرتبية اليت ساعدتين بتقدمي بعض املواد املتعلقة �ذه الرسالة.

عطي الدعم تما دائ ةواملشرف ةاحملاضر ك  أ.م.قاسم، ة احلاجة عمرة الدكتور  .٦

إىل احلاضر ميكن حلها  حبث هذه الرسالةمن بداية  واالهتمام والعاطف

املشرف احملاضر دائما ك.الدكتور صالح الدين، م.أغ. و بشكل صحيح

    لذلك ميكن حل هذه االطروحة والتشجيع والدوافع للباحثةيعطي التوجيه 

واملدرسني الذين بذلوا جهودهم وطاقا�م يف ترقية ما عندي ذة تاكل األس .٧

  ة.ية اإلبتدائية إىل املرحلة اجلامعمن أفكار منذ املرحل

قسم تدريس اللغة العربية يف كلية الرتبية مجيع األصدقاء واإلخوان من طالب  .٨

 الطالب اآلخرين من الكليات األخرى بوجه عام الذين  بوجه خاص و
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  جتريد البحث

  : أندي نور هداية هللا    اسم الباحثة

  ٢٠٢٠٠١١٣٠٠٩:     الرقم اجلامعي

  : احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن (دراسة حتليلية بالغية)    عنوان الرسالة

البحوث أو املشكالت هذه الرسالة حبث عن احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن (دراسة حتليلية بالغية). 

هي نواحي احملسنات ، وما ما هي احملسنات اللفظية ونواحيها ا الباحثة يف هذه الرسالة هي:اليت تبحث عنه

  . اللفظية يف سورة الرمحن

 ية.بالغمن حيث نوعه فهذا البحث حتليل النص للدراسة التحليلية ال .حبث نوعيهو نوع هذا البحث 

ه الباحثة يف تستخدما واملنهج الذيم البديع. أحد نوع من أنواع عل احملسنات اللفظية من هذا البحث عرفنا أن

 .والبياRت يف هذا البحث هي اآلPت القرآنية اليت تنص يف سورة الرمحن .هذا البحث هو املنهج الوصفي

، ى عشرحداال أنواع احملسنات اللفظية  ) من١أما نتائج البحث فيمكن النظر إليها فيما يلي: (

) ٢سورة الرمحن، وهي اجلناس والسجع ورد العجز على الصدر واملوازنة. ( وجدت الباحثة أربعة أنواع فقط يف

، ٩؛ (أ) وأما عدد اجلناس يف سورة الرمحن أربعة مواضع فهي: يف اآلية نواحي احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن

ي: بني اآلية . (ب) أما عدد السجع يف سورة الرمحن سبعة وعشرين موضعا فه٦٠، واآلية ٥٤، واآلية ٣٣واآلية 

، بني ١٥و ١٤، بني اآلية ١٣و ١٢، بني اآلية ١١و ١٠، بني اآلية ٧و ٦، بني اآلية ٥و ٤، بني اآلية ٣و ٢

، بني اآلية ٣١و ٣٠، بني اآلية ٢٦و ٢٥، بني اآلية ٢٣و ٢٢ اآلية ، بني٢١و ٢٠، بني اآلية ١٩و ١٨اآلية 

 ٤٨، بني اآلية ٤٧و ٤٦، بني اآلية ٤٥و ٤٤، بني اآلية ٣٧و ٣٦، بني اآلية ٣٥و ٣٤، بني اآلية ٣٣و ٣٢

، ٦٠و ٥٩، بني اآلية ٥٨و ٥٧، بني اآلية ٥٥و ٥٤، بني اآلية ٥٣و ٥٢، بني اآلية ٥١و ٥٠، بني اآلية ٤٩و

، بني ٧٠و ٦٩، بني اآلية ٦٨و ٦٧، بني اآلية ٦٦و ٦٥، بني اآلية ٦٤و ٦٣، بني اآلية ٦٢و ٦١ية بني اآل

. (ج) وأما عدد رد العجز على الصدر يف سورة الرمحن مخسة مواضع فهي: ٧٦و ٧٥، وبني اآلية ٧٤و ٧٣اآلية 

ا عدد املوازنة يف سورة الرمحن أربعة . (د) وأم٦٠، ويف اآلية ٤٤، يف اآلية ٣٣، يف اآلية ١٧، يف اآلية ٩يف اآلية 

  .٤١، ويف اآلية ٣٥، يف اآلية ١٧، يف اآلية ٦و ٥مواضع فهي: بني اآلية 

وجتوز للباحثة اقرتاح مدرسي من قسم تدريس اللغة العربية أن جتعل هذه الرسالة من إحدى املصادر يف 

ئج هذا البحث أن تساعد وتساهم وتفيد دراسة عن علم البالغة خصوصا يف جوانب علم البديع. وترجو من نتا

وترجو الباحثة أيضا من الطلبة بقسم  للقارئني وأن تكون هذه الرسالة خزائن العلوم يف فهم جوانب علم البديع.

تدريس اللغة العربية أن يطوروا البحث الذي يتعلق جبوانب علم البديع أو يقوموا vلبحوث مثل هذا البحث. ألن 

وال اليت تتعلق بعلم البالغة حتتاج إىل دراستها وحبثها خصوصا عن األحوال اليت تتعلق جبوانب هناك كثري من األح

  علم البديع.
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  الباب األول

 قدمةامل

 الفصل األول: خلفية البحث

القرآن الكرمي هو كتاب هللا املعجز املتعبد بتالوته، أنزله هللا هاد� للبشر،  
وجامعا ألحكام اإلسالم، ومرشدا لكل من أراد السري على الطريق الصحيح من 

وبيا@ مجيع األ@م، وقد اهتم املسلمون به حفظا وتفسريا واستنباطا ألحكامه، 
 ألسرار إعجازه.

من اإلعجاز البالغي يف القرآن الكرمي اختياره صيغًا ذات معان متعددة، 
وهذا االختيار من الكثرة حبيث يكاد يكون ظاهرة أسلوبية يتميز Sا التوظيف 

  البالغي لصيغة الكلمة يف القرآن الكرمي خاصة.
، ومناط وهذا اجلانب األخري كان حمور دراسات كثري من البالغيني

كثرية، وصفت البحوث العديدة يف البحث عن الاهتمامهم: فقد أّلفت الكتب 
أسرار النظم القرآين، وخصائصه البالغية اليت أعجزت فصحاء العرب وخطباءهم 

 وشعراءهم.
فاجأ القرآن الكرمي العرب jسلوب ال عهد هلم به، فظلوا حائرين 

حتداهم القرآن أن mتوا بسورة  ولقد .يلمسون سحره دون أن يستطيعوا معارضته
من مثله، فبذلوا قصارى جهدهم يف ذلك فما استطاعوا، وهم بعُد فرسان 

  .البالغة وأئمة الكالم
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 لقد فاجأهم القرآن بنمط من القول املعجز ال عهد هلم به، فهو وإن
ه حالوت {لف من كلماِ|ِْم وحروِف لغِتِهْم فإنه يـَْنَصبُّ يف قالٍب متفرٍد يدركون

 .وحيسون روعته دون أن يستطيعوا حماكاته
 وكان عهدهم �لكالم اجليد أن يصوغه شاعر فصيح منهم فيِهبُّ 
 املنافسون ملعارضته واحتذائه فيسبقوه يف غالب األحوال ظافرين jحسن مما

 قال، فما �هلم يتحداهم القرآن أن mتوا بعشر آ�ت من مثله فال يستطيعون.
عليه وسلم الذي نـُّزَِل عليه الوحي mيت �لقول املبني  وهذا النيب صلى هللا

يف حديثه وخطبه، وهو أفصح العرب قاطبة، ومع هذا كان أسلوبه يبتعد ابتعادا 
ُنَـزَّْل، فدل ذلك داللة قاطعة على أن

القرآن منٌط  شاسعا عن أسلوب الوحي امل
 .إهليٌّ ليس يف طوق البشر حماذاته

را وال نثرا وال قافية وأي شيء آخر. ولكن يف  القرآن ليس {ليفا، وال شع
كثري من مؤلفات عربية بل كلها، ليس هناك {ليفا يساوي أو يناظر قيمة فن 
ولغة وأدب القرآن،ألن تصنيف لغة القرآن من مجال لغة إهلية وقد تعجب كل 

 من يقرأه ويسمعه. 
وسلم حىت ولقد عرفنا jن منذ أن جاء به رسول هللا حممد صلى هللا عليه 

عصر@ احلديث اآلن، ليس هناك أحد قادر على أن يزاحم هذا القرآن الكرمي 
مبثله. وقد بّني هللا هذا األمر يف بعض آ�ته القرآنّية jّن لن  والسيما أن mيت

يقدر أحد أن يناظر مجال لغات القرآن أبدا. قال هللا تعاىل يف كتابه الكرمي يف 
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نُس َوٱجلِْنُّ َعَلٰى  ُقل :٨٨سورة اإلسراء اآلية  َذا ِمبِْثلِ  mَْتُوا َأنلَِّئِن ٱْجَتَمَعِت ٱْإلِ  هَٰ
  ١ ريًاَظهِ  لِبَـْعضٍ  بـَْعُضُهمْ  َكانَ  َوَلوْ  ۦِمبِْثِلهِ  mَْتُونَ  َال  ٱْلُقْرَءانِ 

ن امتياز ومجال القرآن من jومن هذه النقطة، ميكن علينا االستنتاج 
بيينا حممد صلى هللا عليه وسلم. وهذا حيث لغته هو املعجزة الكربى عند ن

معجز لكفار قريش �jم لن يقدروا أن يناظروا القرآن والسيما من جهة لغته 
اجلميلة الفصيحة البليغة. وللمثل، قال هللا تعاىل يف القرآن الكرمي سورة الرمحن 

نَساَن ﴿٢﴾ َعلََّم اْلُقْرآَن ﴿١الرَّْمحَـُٰن ﴿: ٤-١اآل�ت  ﴾ َعلََّمُه ٣﴾ َخَلَق اْإلِ
  ٢.﴾٤اْلبَـَياَن ﴿

أنظر إىل هذه اآل�ت الكرمية اجلميلة ! قد اتفق كلها يف األخري، الكلمة 
"الرمحن" يف اآلية األوىل، والكلمة "القرآن" يف اآلية الثانية، والكلمة "اإلنسان" 
 يف اآلية الثالثة، والكلمة "البيان" يف اآلية الرابعة. كلها تتفق يف احلرف األخري

". والسجع نوع من أنواع السجعوهو حرف النون. ويسمى هذه العبارة بــــــــــــ "
  احملسنات اللفظية، واحملسنات اللفظية نوع من علم البديع.

أما البالغة فهي {دية املعىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا 
ه، يف النفس أثر خالب، مع مالءمة كل الكالم للموطن الذي يقال في

  واألشخاص الذين خياطبون.

                                                           

  .٨٨: ١٧/سورة اإلسراءالقرآن الكرمي،  ١ 
  .٤- ١: ٥٥/سورة الرمحنالقرآن الكرمي،  ٢ 
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فليست البالغة قبل كل شيئ إال فنا من الفنون يعتمد على صفاء 
االستعداد الفطرى ودقة إدراق اجلمال، وتبني الفروق اخلفية بني صنون 
األساليب، وللمرانة يد ال جتدد يف تكوين الذوق الفىن، وتنشيط املواهب 

اآل´ر األدبية واملوازنة بينها، وأن يكون والتملؤ من منريه الفياض، ونقد الفاترة، 
له من الثقة بنفسه ما يدفعه إىل احلكم حبسن ما يراه حسنا وبقبح ما يعده 

  ٣قبيحا.
الباحثة الكتب البالغية، ترى الباحثة أن علم البديع هو  توبعد أن قرأ

علم مهم حبثه من العلوم البالغية األخرى. وهذا ألن علم البديع حيتمل علمي 
لبالغة ومها علم البيان وعلم املعاين. لذالك، اهتمت الباحثة �لبحث املفصل ا

الدقيق عن هذا العلم. كي يكون واضحا وسهولة فهمه من قبل املغرمني بتعميق 
  هذا العلم. 

البديع يف اللغة اجلديد واحملدث واملخرتع على غري مثال سابق. وعلم 
به وجوه حتسني الكالم، بعد رعاية البديع يف االصطالح هو العلم الذي يعرف 

املطابقة ملقتضى احلال (علم املعاين)، ورعاية وضوح الداللة على ما يراد التعبري 
عنه (علم البيان). أي أن احملسنات البديعية تؤيت مثارها البالغية، وتؤثر يف بالغة 
الكالم {ثريا مجيال، وتقع من نفس املتلقي موقعا حسنا، إذا تكاملت مع 

باحث علم املعاين، وطابقت مقتضى احلال، وانسجمت مع الصور البيانية يف م
                                                           

 
، (دار املعارف)البالغة الواضحة البيان واملعان والبديع، ، اجلارم و مصطفى أمنيعلي ٣

  .٨ص. 
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وضوح الداللة على املعىن املقصود توصيله إىل املتلقي، وبدون هذا التكامل 
وينقسم  ٤واالنسجام تصبح احملسنات البديعية عبثا ولغوا وزينة فارغة ال معىن هلا.

ية واحملسنات اللفظية. واحملسنات هذا العلم إىل نوعني، ومها: احملسنات املعنو 
  ا فيما بعد. ياللفظية هي اليت سنبحث عنها حبثا تفصيل

وقد جعل كل ما يتعلق مبطابقة الكالم ملقتضى احلال (علم املعاين)، 
ص إيراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه (علم  وكل ما خي

نه بعد رعاية املطابقة، ووضوح الداللة أما ما يتعلق بتحسني الكالم وتزييالبيان)، 
  ٥فقد جعله (علم البديع).

وقبل أن نتكلم كثريا عن هذا املوضوع، ينبغي علينا أن نعرف ما هي 
  ٦حثة بتعريفات كي ال خنطأ يف البحث عنه. ااحملسنات اللفظية. ستأيت الب

  أسامة البحريي .١
ليت يكون قال أسامة البحريي يف كتابه أن احملسنات اللفظية هي ا

التحسني Sا راجعا إىل املعىن يف املقام األول، وإن كان بعض هذه احملسنات 
يفيد حتسني اللفظ أيضا. ويستحسن يف احملسنات البديعية (وخباصة احملسنات 

                                                           

كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، الدكتور  ٤ 
  .١٠ص. )، ٢٠٠٦

 
، (القاهرة: دار الفكر العريب، الطبعة الثالثة،  البالغة اإلصطالحية، قيلةلعبده عبد العزيز ق٥

  .١٩م)،ص.  ١٩٩٢ه/ ١٤١٢
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ص حىت |يمن عليه، وتكون عبئا ثقيال عليه،  اللفظية) أال تشيع وتكثر يف الن
 ٧وتصبح عالمة على التكلف واالفتعال.

  محد اهلامشيأ .٢
 رأى اهلامشى احملسنات اللفظية ما رجعت وجوه حتسينه

 ٨ اللفظ.ريإىل اللفظ دون املعىن فال يبقى الشكل ان تغي
  محد مصطفى املراغىأ .٣

أما معىن احملسنات اللفظية ما يكون التحسني Sا راجعا إىل اللفظ أصالة 
  ٩وان حسنت املعىن أحيا@ تبعا.

اختارت الباحثة سورة من القرآن للبحث عنها  وتسهيال وتفهيما للقارئني،
نظرا إىل جوانب احملسنات اللفظية فيها. وبعد القراءة والنظر إىل بعض سور من 
القرآن، اختارت الباحثة سورة الرمحن كسورة املراد حبثها من األخرى. وهذا ألن 

. وهذا يف هذه السورة كما بينتها الباحثة سابقا، اتفق اآل�ت يف احلرف الواحد
ألن هذه السورة حتتوي على لغة نوع من احملسنات اللفظية وهو السجع. وأيضا 

يف الصوت،  فريدة من جوانب الصوت، وانتخا�ت اللفظ، وانتخاب اجلملة.

                                                           

كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:علم البديعتيسري البالغة: أسامة البحريي، الدكتور   ٧
 .١١ص.)، ٢٠٠٦

 
  (بريوت: املكتبة العصرية) ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعالسّيد أمحد اهلامشي،  ٨

 
دار الكتب  :بريوت(, علوم البالغة البيان واملعاىن والبديعمحد مصطفى املراغى، أ ٩

  .٣١ص.  .)العلمية، جمهول السنة
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اآلية.ويف لفظها، يف بعض اآل�ت  ةوهلذه السورة أصوات متساوية يف كل �اي
ىت تكون متشاSة يف النطق، ويكون هلا معىن لفظ اÉاورة تنظيم اللفظ ح

 وأسلوب اجلمال. 
ومن بعض هذه اجلوانب تكون الباحثة مهتمة الختيار سورة الرمحن. ألن 
هذه اجلوانب ميكن تقييم �ستخدام �ج اللغوي مع االنتباه إىل مجال اللغة 

 ومتكن أيضا مناقشتها يف علم البديع.
  البحث  شكالتاملالفصل الثاين: 

د اتضحت املسألة األساسية ، فقسابقالوبناء على وصف خلفية البحث 
احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن " ها تتعلق بـــثحبب ةقوم الباحثتاليت س

)". ولشرح هذه املسألة، تطرح الباحثة السؤالني على دراسة حتليلية بالغية(
 النحو التايل:

 ها ؟عنواأ. ما هي احملسنات اللفظية و ١
  . ما هي احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن ؟٢

 توضيح معاين املوضوعالفصل الثالث: 

احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن "أما املوضوع يف هذا البحث يعين 

 قرتحي املوضوع هذا تفسري يف الفهم سوء لتجنب. )"دراسة التحليلية البالغية(
  : يلي ما ةحثاالب
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 ةاالندونيسي اللغة قاموسمن "@حية". ويف  الكلمة "نواحي" مجع .١
 تفسري أو وواملظهر النظر وجهات عالمة هو اجلانبأّن  كبريال

 من اليها ينظر نظر اآلخر والبعض واملواقف والقضا� األفكار
 .معينة زاوية

حتسني فهو -حيسن-معىن احملسنات اللفظية لغة هي من حّسن .٢
والتاء فيه فداللة على  حمسن أي زينة وجعله حسنا. وأّما األلف

مجع املؤنث السامل. وأّما اللفظية لغة هي من الكلمة اللفظية 
 معنها رمي به وطرح به والياء نسبة.

معناه إصطالحا هي اليت تكون التحسني Sا راجعا إىل  وأما
 اللفظ

 نواعها هي اجلناس،أهّم أأصالة وإن حسنت املعىن أحيا@ تبعا . و 
  .السجع، اإلقتباس

. الكرمي القرآن من فصول أو أقسام تعين أن ميكن ة "سورة"كلم .٣
 الكرمي القرآن يف ٥٥ السورة وهي رحيم يعين "الرمحن" كلمة مث

 مكية. سورة وهو يف اآل�ت ٧٨ من يتألف والذي
بشامل  املوضوع هذا تفسريبينا مبعاين من املوضوع تبني املراد يف بعد أن 

  هذه تشمل ، حيثللفظية يف سورة الرمحننواحي احملسنات اتقوم الباحثة عن 
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ذلك، تقوم الباحثة عن حمتو�ت  اىل و�الضافة عن اجلناس والسجع واإلقتباس.
 يف سورة الرمحن. 

  الفصل الرابع: الدراسة السابقة عن جوانب حمسنات اللفظية

 عن يف الدراسة السابقة، حتصل الباحثة على األعمال اليت تناقش
ومع ذلك، هناك العديد من األعمال اليت تناقش حمسنات سنات اللفظية. احمل

 ثو الباحثة إشارة من مصادر أوالبحخذ {اللفظية  بشكل عام وأصبح 
  املختلفة، من بينها ما يلي:

إيفا  ألفاها الباحثة " سورة الواقعةظية يففحمسنات اللحبث عن " .١
 سيلفيا. يناقش هذا العمل جناس، قافية، وموازنة. نتائج رمحوات

هذه الدراسة هي اآل�ت اليت حتتوي على حمسنات لظية يف سورة  
موازنة. بيا@ت جناس، والقوايف و  ٣٦تكون تالواقعة يصل اىل 

جناس يف سورة الواقعة جناس غري Òم  خيتلف من حيث احلروف 
. قافية يف سورة الواقعة رد العجز على صدرواألرقام وسالسل، و 

 أي تقسيم. نةمواز و مطارف قصيدة و  متوازيهي 
 سأحبث عنه اليت الرسالة مع تلك الرسالة بني الفرق أّما

 البحث يف سواء حد على أننا الرغم على. البحث موضوع هو
 سورة نناقش أن بينهما هو الفرق ولكن الكرمي، القرآن من آ�ت



١٠ 

 

 سأحبث وأّما أ@ الواقعة سورة تبحث الباحثة يف رسالتها. خمتلفة
  .يتالرمحن يف رسال سورة

حمسنات اللفظية يف كتاب مناقب الفيض الرمحاين حبث عن " .٢
فريدة. سيت  ألفاها الباحثة "الشيخ عبد القادر اجليالين {ليف

كتاب نتائج هذه الدراسة يف كتاب مناقب الفيض الرمحاين هوال
ص عن املشايخ عبد القادر  الذي حيتوي على مناقب أوقص

 بن جعفر هو الشيخاجليالين مع كل كرامة ما كان له مؤلف 
، وهوبعد ذلك مجعتها حممد عثمان ربزجنيعبد الكرمي ال حسن

 االسحاقي الصنع وكذلك وظيقة اليت كتبها طريقة اجلماعة.
طاملا ينطق عنه  غريبا، ليس القادر عبد الشيخ مناقب

 ،"رمحاينال لفيضا" كتاب يفاملوجودة  لو فصال منو  املسلمون
 يعربها اليت ظافلاأل مجال منها ،األدبية القيم كاتبةال وجدت
 "رمحاينال لفيضا" كتابه يف ربزجنيال الكرمي عبد ماماإل الشيخ
ص ذلك الكتاب .قتباساإلو  ،سجعال ناس،اجل وهي ومن خصائ
 أيضا هلو  سنات اللفظيةاحمل السيما ةيبالغال صراعنكثرية ال هي

 يةالقرآن �تاآل نقول تقع فيهو  متميزة باليسأ جمموعة
  .يثداحواأل
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حبثه. تبحث  من اهلدف الدراستني هاتني بني الفرق وأّما
 عن مناقب هفي .كتاب مناقب الفيض الرمحاينعن   فريدة سيت

 هذا ذلك، إىل �إلضافة. اجليالين القادر عبد الشيخ {ليف
 من االقتباس آ�ت هناك ومنهم لرجل مقال كتاب هو الكتاب
 آ�ت عن الدراسة هذه يف حثتبس الباحثة أن. واحلديث القرآن

  .الرمحن سورة يف القرآن من
  الفصل اخلامس: أغراض البحث وفوائده

 أغراض البحث .١

  لي:فكما يهذا البحث   غراضأ أما

 .نات اللفظية وأنواعهاساحملعرفة مل .أ

 .الرمحنيف سورة نات اللفظية ساحملعرفة مل .ب

 البحث فوائد .٢

  وأما الفواعد اليت تستفاد من هذا البحث فهي:

 .بالغته مجال اجلانب خالل من القرآن عجزاتم معرفة .أ
 يف العربية اللغة للمتعلمني إضافية أومسامهات املعرفة توفري .ب

 .يتعلق فيما وخاصة عام بشكل بديع العلوم
 .الرمحن سورة يف احملسنات اللفظية جلوانب تفسريا تقدم .ج
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  .العربية للباحثني مرجع إضافة
  الفصل السادس: أساس ترتيب الرسالة

الرسالة حتتوي على مخسة أبواب متتابعة، ويف كل �ب منها عدد هذه 
  بتصنيف اإلطار العام حملتو�ت الرسالة. ةالباحث تمن فصول. ولتوضيحها، قام

إىل ستة فصول، وهي: خلفية  ةه الباحثتقدمة، قسماملفالباب األول:   
الدراسة السابقة عن البحث وتوضيح معاين املوضوع و  مشكالتو  شكالتامل

  وأساس ترتيب الرسالة. االبحث وفوائده غراضوأ جوانب حمسنات اللفظية
 فصول، وهي: أربعةه الباحثة إىل تنظري، قسمالبحث الوالباب الثاين:  

جوانب احملسنات ، تعريف علم البديع وأقسامه، تعريف علم البالغة وأقسامه
  .وصف سورة الرمحنو ، اللفظية

فصول، وهي:  مخسةه الباحثة إىل تقسم، مناهج البحثوالباب الثالث:   
 حتليلو ، ومصادرها البيا@ت، البيا@ت طريقة مجع، البحث نوع، منهج البحث

  .البيا@ت
ه الباحثة إىل تقسم، احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن: رابعوالباب ال

 يف سورة الرمحن اليت حتتوي على احملسنات اللفظية، الكلمة ، وهي:نيفصل
   .ظية يف سورة الرمحناحملسنات اللفو 

 اخلالصات ه الباحثة إىل فصلني، وهي:تقسم، تمةتخاملوالباب اخلامس: 
 احات.رت واإلق
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  الباب الثاين
 نظريالبحث ال

  الفصل األول: تعريف علم البالغة وأقسامه
قبل يف علم البالغة. يف هذا الباب يشتمل علي البحث احملسنات اللفظية 

  علم البالغة وهي:ستبحث الباحثة عن أن يبحث عن حبث نظري 
  تعريف البالغة لغة .١

لفعل بـََلَغ، أي البالغة هي أحد علوم اللغة العربية، وهي اسم مشتّق من ا
مبعىن َوَصَل إىل النهاية، وقد مسّيت البالغة Eذا االسم؛ ألAّا تنهي املعىن إىل قلب 
املستمع ممّا يؤّدي إىل فهمه بسهولة، وتعرف البالغة لغة AّLا الوصول واالنتهاء إىل 

جر السوق الشيء، مثل قوله تعاىل: "َوَلمَّا بـََلَغ َأُشدَُّه"، أي مبعىن وصل، وبلغ التا
أي وصل التاجر السوق، ومبلغ الشيء منتهاه، فالبالغة تدّل يف اللغة على إيصال 
ً، كما أّن اإلنسان  معىن اخلطاب كامًال إىل املتلقي، سواء أكان سامعًا أم قا̀ر
يوصف Lنه بليغ حني يكون قادرًا على إيصال املعىن إىل املستمع gجياز ولديه 

  ١ة كالمه وأسلوبه.القدرة على اإلقناع بواسط

                                                           

"، املوقع موضوع. اصطالحاو  لغة البالغة تعريف، "موضوع١
/.com٣http://mawdooتعريف_البالغة_لغة_واصطالحا.html )٢٠١٧نوفمرب  ٢٠( 
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  تعريف البالغة اصطالحاً  .٢
تعرف البالغة ALا مطابقة الكالم الفصيح ملقتضى احلال، أو سوق الكالم 
الفصيح على مقتضى احلال حبسب املقامات، كما أّن البالغة ال تكون وصفاً 

ظ للكلمة أو املتكّلم، إّمنا تكون وصفًا للكالم، وحتّمل البالغة معاين كثرية يف ألفا
قليلة، فالبالغة كلمة تستخدم لتكشف عن بقية الكالم gجياز وإيصال للمعىن، 
والبالغة أيضًا تكون ضد العّي، والعّي هنا معناه العجز عن البيان، والبالغة 
اصطالحًا تقوم على �دية املعىن اجلليل بعبارة صحيحة، يكون هلا يف النفس أثر 

ال فيه، والبالغة تشمل مثانية أضرب: خالب، مع مالئمة للكالم يف كل موقع يق
اإلجياز، واالستعارة والتشبيه، والبيان، والنظم، والتصّرف، واملشاكلة، واملثل. للبالغة 
منزلة رفيعة بني العلوم العربية، فهي تعىن مبالئمة الكالم للمقام الذي قيل فيه ووفائه 

   �٢ملعىن املراد، ووضوح املعىن ومجال األسلوب.
  وأقسامه اسة علم البالغةأمهية در  .٣

لدراسة البالغة أمهية كبرية يف حياتنا ويف جماالت متعددة ومتنوعة يف الكون، 
  ومن أهّم فوائد دراسة علم البالغة: 

                                                           

 
"، املوقع موضوع. اصطالحاو  لغة البالغة تعريف، "موضوع٢

/.com٣http://mawdooتعريف_البالغة_لغة_واصطالحا.html )٢٠١٧نوفمرب  ٢٠( 
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تساعد البالغة على معرفة معاين القرآن، وأسرارالتعبري فيه، والوجوه احملتملة  •
  جلمله وتراكيبه.

الشعر والنثر وغريها من أضرب  تساعد على اختيار النصوص البليغة من •
  الكالم.

  تنمي القدرة على متييز الكالم احلسن من الرديء. •
تساعد املتكلم على صياغة كالمه وفقًا للمناسبة، وتعني القارئ على إدراك  •

  مجال أو قبح ما يقرأ، وتعطي الناقد آالت النقد وأحكامه.
  إدراك وفهم اجلمل اليت يتم قرائتها. •
  ٣اد النصوص األدبية بطريقٍة صحيحٍة وخاليٍة من األخطاء.القدرة على إنتق •

البالغُة :هي ْ�ديُة املعىن اجلليل واضحًا بعبارة صحيحٍة فصيحة، هلا يف 
النفس أَثٌر خالٌب، مع مالَءمة كلِّ كالم للموطن الذي يُقاُل فيه، واألشخاِص 

  .الذين ُخياطَبون
الفنون يـَْعتِمُد على صفاء  فليسِت البالغُة قبَل كل شيٍء إال فن ا من

االستعداد الِفطريِّ ودقة إدراك اجلماِل، وتَبِني الفروِق اخلفيَّة بني صنوف اَألساليب، 
، وتنشيِط املواهب الفاتِرة، وال بدَّ  وللمرانِة يٌد ال ُجتَحُد يف تكوين الذوق الفينِّ

                                                           

 
"، املوقع موضوع. اصطالحاو  لغة البالغة تعريف، "موضوع٣

/.com٣http://mawdooتعريف_البالغة_لغة_واصطالحا.html )٢٠١٧نوفمرب  ٢٠( 
  



١٦ 

 

ِؤ   من َمنريه مْن قراَءة طرائف اَألدِب، و التََّملُّ  -إىل جانب ذلك  -للطالبِ 
الفياض، ونقِد اآل¨ر األدبية واملوازنة بينها، وأْن يكوَن له من الثقِة بنفسه ما يدفعه 

  .إىل احلكِم حبسن ما يراه حسناً وبقْبح ما يـَُعدُّه قبيحاً 
وليَس هناك من فرق بني البليغ والرَّسام ِإال أنَّ هذا يتناوُل املسموَع من 

املْرئيِّ من األلوان واَألشكاِل، أمَّا يف غري ذلك فهما  الكالم، وذلك ُيشاكُل يني
سواء، فالرَّساُم  ِإذا همَّ برسم صورة فكَّر يف األلوان املالئمة هلا، مث يف �ْليِف هذه 
األَلوان حبيث ْختَتِلُب األَبصار وتُثري الوجدان، والبليُغ ِإذا أَراد َأن يـُْنشىَء قصيدًة أَو 

ر يف َأجزاِئها، مث دعا ِإليه من األَلفاظ واَألساليب َأخفَّها على مقالًة أو خطبًة فكَّ 
  .السمع، وأكثرها اتصاال مبوضوعِه. مث أَقواها أثًرا يف نفوس سامعيه وأروَعها مجاالً 

فعناصُر البالغة إًذا لفٌظ ومعًىن و�ليٌف لألَلفاظ َميَْنُحها ُقوًة و�ْثريًا وُحْسناً. 
ات واَألساليب على حسب مواطن الكالِم ومواقعه مث دقٌة يف اختيار الكلم

وموضوعاته، وحال السامعني والنـَّْزعِة النفسية اليت تـََتملَّكهم وُتَسْيِطُر على 
  ٤نفسوسهم، فـَُربَّ كلمٍة حُسنْت يف موطٍن مث كانْت ±بيًة ُمْستْكَرهًة يف غريه.

                                                           

ص.  .بريوت: املكتبة العصرية. جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع. السّيد أمحد اهلامشي٤ 
٤١.  

  



١٧ 

 

ين وإيصاله علم البالغة من علوم اللغة العربية وهي ختتص �للفظ واملع 
للمخاطب وإفهامه بطريقة مؤثرة وموجزة وإيصال الكثري من املعاين يف ألفاظ قليلة 
وصور خمتلفة ، وقد تفوق العرب يف هذا العلم تفوق ال ُيضاهي ، وقد أعجزهم 
القرآن بقوة بيانه وأضاف الكثري للغة العربية بل إنَّ اللغة العربية زانت بعد القرآن 

 مامل يوجد يف غريها من اللغات. واأللفاظ. وتفوقت يف املعاين
وعلم البالغة مشتق من الفعل بلغ الذي معين وصل وأدرك غايته واملعين أنَّ 

ينقسم علم  املتكلم Eذا العلم يصل لغايته من إيصال املعين للمخاطب وإفهامه.
 البالغة ايل ثالثة أقسام :

ري عن العاطفة األول : علم البيان ويستخدم لبيان املعين �لتعب -
َوَال  :املثال .واإلحساس الداخلي عن طريقة الصور احمليطة �إلنسان

ِإَىل ُعُنِقَك َوَال تـَْبُسْطَها ُكلَّ اْلَبْسِط فـَتَـْقُعَد َمُلوًما َجتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة 
 ٥َحمُْسورًا.

                                                           

  .٩٢: ١٧/ إلسراءاسورة القرآن الكرمي، ٥ 



١٨ 

 

اصول وقواعد يعرف Eا احوال الكالم العرىب هو  علم البيان  الثاين : -
  لَ اطِ بَ الْ  نَّ إِ  لُ اطِ بَ الْ  قَ هَ زَ وَ  قُّ احلَْ  اءَ جَ  لْ قُ  املثال: .٦ يكون Eا مطابقاالىت
 ٧.اقً وْ هُ زَ  انَ كَ 

الثالث : علم البديع خيتص بتزيني تراكيب الكلمة وحتسينها وتنظيم  -
ْحَسانُ َهْل َجَزاُء  املثال: .اجلمل والكلمات ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ  ٨.اْإلِ

  وأقسامه علم البديع تعريف: الثاينالفصل  - 
 البديع) لغة: هو من َبدَع وأبدع، أي: أوجده ال على مثال سابق.(

   واصطالحاً: هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم.
البديع هو بدع الشيئ يبدعه بدعا وابتدعه: أنشأه وبدأه، وابدعت الشيئ: 

داعه االشياء اخرتعته ال على مثال. واملديع، والبديع من أمساء هللا تعاىل ال ب
  ٩وإحداثه اÅها وهو البديع األول قبل كل شيئ. والبديع: اجلديد.

                                                           

. اÆايلادي ، الرمسية هلجماله"، "رسالة علم املعاين و هادي اÆايل٦

-ruang-dan-maani-ilmu-/makalah٢٠١٦/١٢/١٧https://hadialmajaly.wordpress.com/

lingkupnya/ )٢٠١٨مارس  ١٠ ( 

  ٨١: ١٧/ إلسراءاسورة القرآن الكرمي، ٧ 
 

 
 ٦٠ :٥٥/ رمحنالسورة القرآن الكرمي، ٨

 
(اجلزء األول؛ بغداد: مطبعة ، معجم املصطلحات البالغية وتطورهاالدكتور أمحد مطلوب، ٩

  .٢٧٩- ٢٧٨م)، ص.  ١٩٨٣ –ه  ١٤٠٣اÆمع العلمي العراقي، 



١٩ 

 

البديع يف اللغة اجلديد واحملدث واملخرتع على غري مثال سابق. وعلم البديع 
يف االصطالح هو العلم الذي يعرف به وجوه حتسني الكالم، بعد رعاية املطابقة 

الداللة على ما يراد التعبري عنه (علم  ملقتضى احلال (علم املعاين)، ورعاية وضوح
البيان). أي أن احملسنات البديعية تؤيت مثارها البالغية، وتؤثر يف بالغة الكالم �ثريا 

مجيال، وتقع من نفس املتلقي موقعا حسنا، إذا تكاملت مع مباحث علم املعاين، ١٠
على املعىن  وطابقت مقتضى احلال، وانسجمت مع الصور البيانية يف وضوح الداللة

املقصود توصيله إىل املتلقي، وبدون هذا التكامل واالنسجام تصبح احملسنات 
   ١١البديعية عبثا ولغوا وزينة فارغة ال معىن هلا.

 وينقسم هذا العلم إىل نوعني، ومها: احملسنات املعنوية واحملسنات اللفظية. 
 احملسنات املعنوية .١

إما بزÅدة تنبيه على كل  ،سنااحملسنات املعنوية هي ما يزيد املعىن ح
فبعض هذه احملسنات  ،أو بزÅدة التناسب بني أجزاء الكالم ،شيء

الرمحن على  :املثال املعنوية _ إذن _ ال ختلو عن حتسني اللفظ.
  .استوى شالعر 
 

                                                           

 

، لية اآلدابك  ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديع أسامة البحريي،الدكتور  ١١ 
  .١٠ص.  )،٢٠٠٦



٢٠ 

 

 احملسنات اللفظية .٢
وإن كان ال خيلو عن  ،احملسنات اللفظية هي ما يزيد األلفاظ حسنا

د جرت عادة العلماء أن يبدأو �ملعنوي؛ ألن حتسني املعىن. وق
اللهم  املثال: واأللفاظ توابع وقوالب هلا. ،املقصود األصلي هو املعاين

  .لفا, واعط ممسكا تلفاخنفقا اعط م
  أسامة البحريي .أ

قال أسامة البحريي يف كتابه Lن احملسنات اللفظية هي اليت يكون التحسني 
األول، وإن كان بعض هذه احملسنات يفيد حتسني  Eا راجعا إىل املعىن يف املقام

اللفظ أيضا. ويستحسن يف احملسنات البديعية (وخباصة احملسنات اللفظية) أال 
تشيع وتكثر يف النص حىت Ñيمن عليه، وتكون عبئا ثقيال عليه، وتصبح عالمة 

  ١٢ على التكلف واالفتعال.

  

  

  

  

                                                           

 )،٢٠٠٦كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، الدكتور ١٢
 .١١ص. 



٢١ 

 

  أمحد اهلامشي .ب
 ا رجعت وجوه حتسينهرأى اهلامشى احملسنات اللفظية م

 ١٣ اللفظ.ريتغي إذاإىل اللفظ دون املعىن فال يبقى الشكل 
  محد مصطفى املراغىأ .ج

أما معىن احملسنات اللفظية ما يكون التحسني Eا راجعا إىل اللفظ أصالة 
 ١٤وان حسنت املعىن أحيا± تبعا.

  جوانب احملسنات اللفظيةالفصل الثالث: 
  :حد عشر قسماأ إىلاحملسنات اللفظية تنقسم   
  اجلناس .١

، أما يف املعىن ١٥ق واختالفهما يف املعىنطيف الن هو تشابه لفظني اجلناس
، ١٦وحده يف املعىنوالتلفظ فقط ال  قطتشابه لفظني يف الن اجلناس هو اآلخر

  اجلناس التام واجلناس غري التام.: نيقسم ينقسم إىلوهو 

                                                           

 
، (بريوت: املكتبة العصرية) ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعالسّيد أمحد اهلامشي، ١٣

  .٢٩٨ ص.

 
دار الكتب العلمية،  :بريوت(, علوم البالغة البيان واملعاىن والبديعمحد مصطفى املراغى، أ١٤

  ٣١ص.  .)جمهول السنة

 
١٥
 )،٢٠٠٦كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، لدكتور ا

  .١٢٨ .ص



٢٢ 

 

 التاماجلناس  .أ
أمور، املعىن، والتفقا يف أربعة اجلناس التام هو ما اختلف لفظاه يف 

يئة (ضبط) احلروف، ترتيب احلروف. هي نوع احلروف، عدد احلروف، ه
يف ما اتفق فيه اللفظان  جواهر البالغة اجلناس التام هويف واملعىن اآلخر 

   ١٧وترتيبها مع اختالف املعىن.، نوع احلروف، عددها، وهيئآÑا، أربعة أشياء
  ثالثة أنواع، هي: ىلإوينقسم اجلناس التام 

من نوع املتجانسان هوما كان فيه اللفظان ، اجلناس املماثل )١
 ١٨واحد: امسني، أو فعلني، أو حرفني.

  :املثال
َويـَْوَم تـَُقْوُم السَّاَعُة يـُْقِسُم اْلُمْجرُِمْوَن َما لَِبثـُْوا  :قوله تعاىل
َر َساَعةٍ    )٥٥(الروم: َغيـْ

                                                                                                                                                                      

، (الطبعة األوىل؛ بالغةدروس الحفين ±صف، حممد دÅب سلطان حممد، مصطفى طموم. ١٦ 
  .٢٠٨ .ص دينة)،املكتبة امل �كستان:

 
، (بريوت: املكتبة العصرية) ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديعالسّيد أمحد اهلامشي،  ١٧

  .٣٢٦ص 

 
١٨
كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، الدكتور  

  .١٢٨ ص. )،٢٠٠٦



٢٣ 

 

"املدة الزمنية مبعىن نية فالساعة األوىل مبعىن "القيامة" والثا
  نطق، خمتلفان يف املعىن.يف ال ومها امسان متفقان ."املعروفة

ملا قرضوا أو قوم لو أSم ارRضوا : حممد اخلازنوقول أيب 
  .Vلنقص ما شعرواأSم شعروا 

نظموا ""أحسوا" وشعروا الثانية مبعىن مبعىن شعروا األوىل 
خمتلفان يف و  النطق متفقان يفومها فعالن ماضيان  ."الشعر
  املعىن.

خمتلفني املتجانسان وهو ما كان فيه اللفظان ، اجلناس املستويف )٢
واآلخر فعال، أو يكون أحدمها امسا يف النوع، Lن يكون 

 ١٩.أحدمها حرفا واآلخر امسا أو فعال
  املثال:

نفقة إنك لن تنفق  : قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
يف يف حىت ما جتعل جرت عليها، أوجه هللا إال ا \تبتغي 

  امرأتك.

                                                           

 
كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، كتور الد ١٩

  .١٣٠ص. )،٢٠٠٦



٢٤ 

 

 مبعىن "فم".يفيد الظرفية" ويف الثانية  يف األوىل "حرف جرّ 
  النوع.وخمتلفان يف املعىن و يف النطق، ومها متفقان 

حييا الزمن فإنه * ما مات من كرم أيب متام يف املدح: وقول 
  بن عبد هللا.لدى حيىي 

، "يعيش ويدوم"مبعىن األوىل فعل مضارع  املراد بكلمة حييا
ومها متفقان يف  هو اسم املمدوح.الثاين حيىي بكلمة واملراد 
وخمتلفان يف  )يف الرسم اإلمالئي�ختالفهما (وال عربة  النطق

  املعىن والنوع.
، واآلخر لفظا مفرداما كان أحد طرفيه  ، هواجلناس املركب )٣

 ام:ينقسم إىل أربعة أقسمركبني وهو أو كان الطرفان مركبا، 
مكو± من  وهو ما كان طرفه املركب اجلناس املرفّو،  )أ

 ٢٠أخرى.وجزء من كلمة كلمة Ùمة 
  املثال:
واملكر مهما إحدى مقاماته:  يفاحلريري قول 

  .واملكرمهد ؤدلتقتين الساسطعت ال nته * 

                                                           

 
 )،٢٠٠٦كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، الدكتور ٢٠

  .١٣٥ص.



٢٥ 

 

مكون من كلمة (املكر مهــ) الطرف األول يف اجلناس 
الطرف الثاين . و من كلمة (مهما) املكر وامليم واهلاء

يف نطق خمتلفان يف الل، ومها متفقان )هلفظ (املكرم
  واآلخر مركب.وأحدمها لفظ مفرد  املعىن

ما كان طرفه املركب مكو± من كلمتني  املتاشابه، هو )ب
 نطقا وخطا.الطرف املفرد تشبهان معا  Ùمتني
  املثال:

* إذا ملك مل يكن ذاهبه البسيت: قول أيب الفتح 
  .هبهذافدعه فدولته 

ذاهبه) مكون من كلمة (ذا) الطرف األول يف اجلناس (
أي كرمي وكلمة هبة مبعىن هدية، صاحب، "مبعىن 
يف اجلناس (ذاهبه) مبعىن والطرف الثاين . "معطاء

متفقان نطقا وخطا، خمتلفان . ومها "وموليةضائعة "
 واآلخر مركب.وأحدمها مفرد معىن، 



٢٦ 

 

طرفيه مركب أحد يف أن هو كاجلناس املتشابه املفروق،  )ج
املفرد يف تتفقان مع الطرف من كلمتني Ùمتني، 

 ٢١يف الكتابة. ، ولكنهما خيتلفانالنطق
  املثال:

على الرواة ال تعرضّن قول أيب حفص املطوعي: 
فمىت ذيبها. wيف تكن Vلغت قصيدة * ما مل 

وساوسا عدّوه منك الشعر غري مهذب * عرضت 
w .ذي \ا  

مبعىن  Ñذيبها)س لفظ (الطرف األول يف اجلنا
 مكون من كلمة". والطرف الثاين تنقيحها واحكامها"
" وكلمة (Eا) "تقول كالما غري مفهومÑذي) مبعىن (
  ."جار وجمرور"

من  مركبني اجلنس كالمها امللّفق، وهو ما كان فيه طرفا  )د
 ٢٢وخيتلفان معىن.يتفقان نطقا،  ؛كلمتني Ùمتني

                                                           

 
 )،٢٠٠٦ كلية اآلداب،  ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، الدكتور ٢١

  .١٣٥ص.



٢٧ 

 

 املثال:
قدمي * أرى إىل حتفى سعى  بسيت:قول أيب الفتح ال
  .قدمي أراق دمي

أرى) وكلمة من كلمة (الطرف األول يف اجلنس املركب 
الطرف الثاين يف اجلنس املركب من كلمة و  .(قدمي)
ومها متفقان نطقا وكلمة (دمي). مبعىن أسال، (أراق) 

  وخمتلفان معىن.
 اجلناس غري التام .ب

األربعة د من األمور يف واحما اختلف لفظاه  اجلناس غري التام هو
وعدد احلروف، وضبط توافرها يف اجلناس التام وهي نوع احلروف، اليت جيب 
  .٢٣ترتيب احلروفاحلروف، و 

                                                                                                                                                                      

 
 )،٢٠٠٦كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، الدكتور ٢٢

  .١٣٥ص.

 )،٢٠٠٦كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، الدكتور ٢٣
  .١٣٥ص.



٢٨ 

 

بني االختالف أن ال يزيد اختالفا يف نوع احلروف، يشرتط  )١
وينقسم إىل ثالثة حرف واحد، املتجانسني على اللفظني 
 أقسام: 

فيه املختلفان هو ما كان احلرفان ، اجلناس املضارع )أ
أول االختالف يف الصويت ويكون يف املخرج متقاربني 
 الكلمتني.

  املثال:
ما أضيف شيئ قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  .من علم إىل حلمإىل شيئ أفضل 
، واحلرفان املختلفان (علم) و(حلم)اجلناس بني لفظي 

، وخمرجهما من ، واحلاء يف (حلم)مها: العني يف (علم)
 لق.احل

املختلفان فيه هو ما كان احلرفان اجلناس الالحق،  )ب
االختالف يف أول الصويت ويكون متباعدين يف املخرج 

 .الكلمتني
  املثال:

  .)١(اهلمزة: َويٌل لُِّكلِّ ُمهََزٍة لَُّمَزةٍ قول هللا تعاىل: 



٢٩ 

 

، واحلرفان املختلفان (مهزة) و(ملزة)اجلناس بني اللفظي 
ن اومها متباعدالالم يف (ملزة)، (مهزة) و اء يف مها: اهل

 يف املخرج الصويت.
يف ما كان اختالف احلرفني اجلناس املصحف،  )ج

 .بسبب النطق فقطالكلمتني فيه 
  املثال:

َوالَِّذي عن إبراهيم عليه السالم: قول هللا تعاىل حكاية 
َوِإَذا َمِرْضُت فـَُهَو ﴾ ٧٩﴿ُهَو ُيْطِعُمِين َوَيْسِقنيِ 

  .﴾٨٠﴿ َيْشِفنيِ 
ناس بني اللفظي (يسقني) و(يشفني)، واحلرفان اجل

 الشني) و يسقنييف ( السنيمها:  يف النطق املختلفان
وأيضا القاء يف (يسقني) والفاء يف  )يشفنييف (

 .(يشفني)
يف عدد إذا اختلفت الكلمتان ، يف عدد احلروفاالختالف  )٢

  ٢٤، فإن اجلناس يسمى جناس ±قض.احلروف

                                                           

 
كلية اآلداب،   طنطا: ، (جامعةتيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، الدكتور ٢٤

  .١٣٧ص. )،٢٠٠٦



٣٠ 

 

  وينقسم إىل قسمني:
 حبرف واحديف إحدى الكلمتني انت الزÅدة إذا ك )أ

 يكون يف أول الكلمة.
  املثال:

  .اإلميان  ميانقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
(ميان) تزيد على الكلمة الثانية  الكلمة األوىل (اإلميان)
  حبرف واحد يف أوهلا.

  الكلمة.د يف وسط ئزاالرف احلوأحيا± يكون 
  املثال:

ما أنزل هللا داء ى هللا عليه وسلم: قول رسول هللا صل
  إال أنزل له دواء.

. الكلمة الثانية (داء) و(دواء)اجلناس بني كلميت: 
يف (داء) حبرف واحد على الكلمة األوىل تزيد (دواء) 
  وسطها.

  وأحيا± يكون احلرف الزائد يف آخر الكلمة.
   املثال:



٣١ 

 

 من آوى ضالة قول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:
  ضال. فهو

تزيد على  أي شيئ ما ضائع  الكلمة األوىل (ضالة)
 .(ضال) حبرف واحد يف آخرهاكلمة الثانية 

 يف إحدى كلمتيهوهو ما كانت الزÅدة ل، اجلناس املذيّ  )ب
 يف آخرها.Lكثر من حرف 

  املثال:
  قول هللا تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم:

ِة َأْن تـَُقْوَل َال ِمَساَس قَاَل فَاْذَهْب فَِإنَّ َلَك ِىف اْحلَٰيو 
َك الَِّذْي  َوِإنَّ َلَك َمْوِعًدا لَّْن ُختَْلَفه َواْنُظْر ِإٰىل ِإهلِٰ

 .ظَْلَت َعَلْيِه َعاِكًفا لَُنَحّرِقـَنَّه مثَُّ لَنَـْنِسَفنَّه ِىف اْلَيمِّ َنْسًفا
  )٩٧سورة طه:(

تزيد الكلمة الثانية اجلناس بني لفظي (إىل) و(إهلك)، 
  (إىل) حبرفني يف آخرها. على الكلمة األوىل (إهلك)



٣٢ 

 

، ينقسم اجلناس أما يف كتاب البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليلية
  :٢٥الناقس إىل ثالثة أنواع

 يف أوله.حبرف واحد ما كان النقص  )أ
  املثال:
َوالتَـفَِّت السَّاُق Vِلسَّاِق * ِإَىل رَبَِّك : تعاىلقوله 

اجلناس بني . )٣٠-٢٩لقيامة:(سورة ا َيوَمِئٍذ املََساُق.
اللفظني (الساق) و(املساق) حيث نقص حرف 

 (امليم) يف أول اللفظ األول.
 كان النقص حبرف واحد يف وسطه.ما   )ب

  املثال:
. اجلناس بني (َجّدي) َجّدي جهديقولك: 

وذلك لنقص حرف (اهلاء) الذي  و(جهدي) ±قص
وهذا النوع يسمى يتوسط الكلمة الثانية. 

 ـ(املكتنف).بــــــــ
 آخره.ما كان النقص حبرف واحد يف  )ج

                                                           

(الطبعة األوىل؛ اخلرطوم:  البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليليةÅسر عبد املطلب أمحد.  الدكتور٢٥ 
  .١٧٦-١٧٥ص.)، ٢٠١٣جامعة إفريقيا العاملية،



٣٣ 

 

  املثال:
أيد عواص عواصم   تصول ميدون من قول أيب متام: 

فاجلناس بني اللفظني  ٢٦قواض قواضب.�سياف 
±قص لنقص حرف (امليم) من (عواص) و(عواصم) 

أي طرفا، وجناس والذي يقع يف آخرها. اللفظة الثانية 
كما هو و(قواضب)  (قواض) ±قص أيضا يف اللفظني 

من اجلناس الناقص وّمسى هذا النوع واضح. 
 بـــــــــ(املطّرف) لطرف الزÅدة فيه.

وّمسى هذا النوع  ،حرفكثر من ما كان النقص L )د
 كالذيل.يف آخره  الزÅدة جاءت املذّيل)، ألن بـــــــــ(

  املثال:
هو الشفاء  يف اجلوى بني إن البكاء قول اخلناس: 

اجلوى) اجلناس بني اللفظني ( وقع. اجلوانح
نقص يف أحرف جناس ±قص، لوقع  وهوو(اجلوانح) 

 الكلمة األوىل. 

                                                           

 
م: (الطبعة األوىل؛ اخلرطو  البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليليةÅسر عبد املطلب أمحد.  الدكتور٢٦

  .١٧٨ص. )،٢٠١٣جامعة إفريقيا العاملية،



٣٤ 

 

 :٢٧االختالف يف هيئة احلروف، وهو ضر�ن )٣
 لفظاه يف احلركات.وهو ما اختلف  ،فرّ احمل )أ

  املثال:
 ﴾٧٢﴿َوَلَقْد َأْرَسْلَنا ِفيِهم مُّنِذرِينَ قول هللا تعاىل: 

(الصافات:  ﴾٧٣﴿ِقَبُة ٱْلُمنَذرِينَ َفٱنُظْر َكْيَف َكاَن عَٰ 
٧٣-٧٢(  

 مها خمتلفانو اجلناس بني كلميت (منِذرين) و(منَذرين)، 
  .٢٨وهو (الذال) دحضبط حرف وايف 

، حبيث لو طوهو ما اختلف لفظاه يف النق املصّحف، )ب
أزيل إعجاز أحدمها أو كليهما مل مييز أحدمها عن 

 اآلخر.
  املثال:

                                                           

 
(الطبعة األوىل؛ اخلرطوم:  البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليليةÅسر عبد املطلب أمحد.  الدكتور٢٧

  .١٧٨ص. )،٢٠١٣جامعة إفريقيا العاملية،

 
كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، الدكتور ٢٨

  .١٧٨ص. )،٢٠٠٦



٣٥ 

 

ما حسَّن هللا ليه وسلم: قول رسول هللا صلى هللا ع
  تطمعه النار.فوُخُلقه َخْلق رجل 

يف ضبط حريف (َخْلق) و(ُخُلق)  اختلفت الكلمتان
 اخلاء والالم.

الكلمة يف ترتيب  إذا اختلفتاالختالف يف ترتيب احلروف،  )٤
 نوعان: احلروف مسي اجلناس جناس القلب، وهو

كلها حروفهما  إذا كانت كلمتا اجلناس  ،قلب الكل )أ
حروف  األوىل عكسأي أن حروف الكلمة لوبة، مق

 ٢٩الكلمة الثانية.
  املثال: 

 حسامك فيه لألحباببن األحنف: قول العباس 
  .فيه لألعداء حتفُ فتح * ورمحك 

(حتف)، ) عكس حروف كلمة تححروف كلمة (ف
  وبينهما جناس القلب.

                                                           

 
(الطبعة األوىل؛ اخلرطوم:  البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليليةÅسر عبد املطلب أمحد.  الدكتور٢٩

  .١٧٨ص. )،٢٠١٣جامعة إفريقيا العاملية،



٣٦ 

 

ت ءما يسمى (املقلوب اÆنح)، إذا جاومن هذا النوع 
جاءت  وأو البيت، يف أول الفقرة األوىل  الكلمة
  للبيت.اجلناحني فيشبهان يف اآلخر، الثانية 
  املثال:
كفه يف كل أنوار اهلدى من *  الح الشاعر: قول 
  حال.

عكس حروف كلمة (حال)، حروف كلمة (الح) 
، فبينهما جناس والثانية يف آخره واألوىل يف أول البيت

  مقلوب جمنح.
يسمى �جلناس  ما الكل ما يسمىويتصل بقلب 

وفيه تقرأ (ما ال يستحيل �النعكاس) �ملستوى أو 
(من الشعري من أوهلا النثرية أو البيت  الكلمات الفقرة

دون أن اليمني) كما تقرأ من آخرها (من الشمال) 
  يتغري املعىن.

  املثال:
*  لكل هولمودته تدوم : رجايناأللقاضي قول ا

  .مودته تدوم وهل كل



٣٧ 

 

تغيري ه دون من آخر أوله كما يُقرأ من هذا البيت يقرأ 
 يف املعىن.

الكلمتان يف ترتيب هو ما اختلفت فيه قلب البعض،  )أ(
 ٣٠بعض.بعض احلروف دون 

  املثال:
اللهم اسرت قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 

  .وآمن روعاتناعوراتنا 
اختالفا يف ترتيب ) و(روعاتنا )بني كلميت (عوراتنا

  احلروف. روف ال يف كلبعض احل
  

 �جلناسامللحق  .ج
  :يلحق �جلناس شيئان

 ٣١ق.اتوافق أصل اللفظني يف اإلشتق، جناس اإلشتقاقي )١
اللفظني جناس اإلشتقاقي هو أن جيمع  واملعىن اآلخر 

                                                           

 
(الطبعة األوىل؛ اخلرطوم:  البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليليةÅسر عبد املطلب أمحد.  الدكتور٣٠

  .١٧٨ص. )،٢٠١٣جامعة إفريقيا العاملية،



٣٨ 

 

أصل لغوي جذر أو يشرتكان يف ، أي اللفظني قيااإلشتق
 ٣٢واحد.
  املثال:

يِن اْلَقيِّ قول هللا تعاىل:  ِم ِمْن قـَْبِل َأْن �َِْيتَ فََأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ
  )٤٣(الروم: يـَْوٌم َال َمَردَّ َلُه ِمَن ا َِّ يـَْوَمِئٍذ َيصَّدَُّعونَ 

ألن أصلهما اشتقاق، بينهما جناس قيم) الكلمتا (أقم) و (
  اللغوي واحد هو (قوم).

من يف كثري  نيتأي أن الكلمتني متشاEشبه االشتقاق،  )٢
  اللغوي.األصل خيتلفان يف احلروف، ولكنهما 

  املثال:
قَاَل ِإّىنِ : حكاية عن لوط عليه السالمتعاىل  هللاقول 

َن ٱْلَقاِلنيَ    )١٦٨(الشعراء: ِلَعَمِلُكم مِّ

                                                                                                                                                                      

 
دار الكتب العلمية،  :بريوت(, علوم البالغة البيان واملعاىن والبديعمحد مصطفى املراغى، أ٣١

  .٣٥٦.ص ).١٩٩٣

كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، الدكتور ٣٢ 
  .١٤٣ص. )،٢٠٠٦

  



٣٩ 

 

وكلمة (القالني) أصلها ، )قول من القول(أصلها  )قال(كلمة 
بعض احلروف، خمتلفان يف فهما متشاهبان أي كره،  )قلي(

  األصل اللغوي.
 السجع .٢

هو  ويف االصطالح البالغيوهديله،  للغة الصويت احلماميف ا السجع
   ٣٣األخري.من النثر يف احلرف اتفاق الفاصلتني 

الكلمة األخرية يف والفاصلة هي �لقرينة، املسجوعة تسمى اجلملة 
  القرينة.

، فهو وجماله الثاين الشعرجماله األول النثر، لفظي والسجع حمسن بديعي 
  يف الشعر.  النثر أكثر منهيف نه لكبينهما، قاسم مشرتك 

  ثالثة أقسام:والنغمية إىل سيقية و من الناحية املينقسم السجع يف النثر 
 كلمات إحدى القرينتنيهو ما تكون فيه  ، السجع املرّصع (الرتصيع) .أ

(ال العروضي األخرى يف الوزن القرينة كلمات أو أكثرها متاثل  
 ٣٤الصريف) والقافية.

                                                           

 
كلية اآلداب،   معة طنطا:، (جاتيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، الدكتور ٣٣

  .١٥١ص. )،٢٠٠٦
  



٤٠ 

 

  املثال:
َنا ِإÅَبـَُهمْ إ: قول هللا تعاىل َنا ِحَسابـَُهم ﴾٢٥﴿نَّ إِلَيـْ   ﴾٢٦﴿ُمثَّ ِإنَّ َعَليـْ

 ى ويف احلروف األخريةيف الوزن املوسيقكلمات اآليتني متماثلة، 
  (إلينا = علينا)، (إEÅم = حساEم)

  شطري البيت. شعر بني كلمات اليف وàيت الرتصيع 
  املثال:

* ورحيق مخرة للمعتدي  سيفهفحريق مجرة قول الشاعر يف املدح: 
  سيبه للمعتفي.

  العطاء) طالب:  ، (املعتفي: العطاء) (السيب
ويف أكثر احلروف  العروضيبيت متماثلة يف الوزن كلمات شرطي ال

(سيفه = سيبه)، (مجرة = مخرة)، ، (حريق = رحيق)األخرية 
  (للمتعدي = للمعتفي)

ألن أكثر قى يف النغم واملوسيأعلى مراتب السجع والسجع املرصع 
والقافية، تكون متماثلة يف الوزن يف اجلمل املسجوعة الكلمات 

 من موسيقى الشعر.جوا موسيقيا قريبا وتضفي على النثر 

                                                                                                                                                                      

 
(الطبعة األوىل؛ اخلرطوم:  البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليليةÅسر عبد املطلب أمحد.  الدكتور٣٤

  .١٩٠. ص )،٢٠١٣جامعة إفريقيا العاملية،



٤١ 

 

 ٣٥الفاصلتان يف الوزن والقافية.، هو ما اتفقت فيه السجع املتوازي .ب
  املثال:

ُضوَعٌة َوَأْكَواٌب مَّوْ ﴾ ١٣﴿ ِفيَها ُسُرٌر مَّْرُفوَعةٌ قول هللا تعاىل: 
﴿١٤﴾  

يف الوزن والقافية يف كل مجلة) (الكلمة األخرية اتفقت الفاصلتان 
  مرفوعة = موضوعة).(

. منفق خلفااللهم أعط كل وقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: 
  وكل ممسك تلفا.

  .اتفقت الفاصلتان يف الوزن والقافية (خلفا = تلفا)
 وضي.ممسك) يف الوزن العر ) متاثل (منفقوكلمة (

فقط يف احلرف األخري الفاصلتان هو ما اتفقت فيه ف، السجع املطرّ  .ج
 العروضي.دون الوزن 

  املثال:
ْطَوارًاقول هللا تعاىل:   .مَّا َلُكْم َال تـَْرُجوَن ِ َِّ َوقَارًا. َوَقْد َخَلَقُكْم َأ

  )١٤-١٣(سورة نوح: 

                                                           

 
وم: (الطبعة األوىل؛ اخلرط البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليلية. Åسر عبد املطلب أمحد الدكتور٣٥

  .١٩٠. ص )،٢٠١٣جامعة إفريقيا العاملية،



٤٢ 

 

) واختالفا يف احلرف األخري (الراء(وقارا) و(أوطارا) اتفق الفاصلتان 
 يف الوزن العروضي.
 فق املوسيقياو طرف أن التاملرصع و املتوازي واملوالفرق بني السجع 

اجلملتني  قد حتقق يف كل كلمات يف السجع واملرصع(الوزن والقافية) 
واقتصر التوافق املوسيقي (الوزن والقافية) على أو أكثرمها، (القرينتني) 
أما يف السحع  يز مجلة) يف السجع املتوا(الكلمة األخرية يف كل الفاصلتني 

  فقط.من الفاصلة التوافق املوسيقي على احلرف األخري فقد اقتصر املطرف 
السجع املوسيقية يليه يف القمة من الناحية Åيت السجع املرصع لذلك 

  ٣٦موسيقيا.املرتبة األخرية املتوازي، وحيتمل السجع املطرف 
 رد العجز على الصدر .٣

، ورد أعجاز الكالم على ما تقدم، وجّل علماء التصديرويسمى 
البالغة يعدونه نوعا مستقال من احملسنات اللفظية إال أن اخللخايل يف شرحه 

                                                           

 
(الطبعة األوىل؛ اخلرطوم:  البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليليةÅسر عبد املطلب أمحد.  الدكتور٣٦

  .١٩٠. ص )،٢٠١٣جامعة إفريقيا العاملية،



٤٣ 

 

 يقول من اجلناس اللفظي رد العجز على الصدور.جعله من أنواع اجلناس، 
  ٣٧ويقع يف النثر ويف الشعر.

جبعل أحد اللفظني املكررين ر ثيكون رد العجز يف النيف النثر،  .أ
قرة، واللفظ أو املتجانسني أو امللحقني Eما، يف أول الف

 اآلخر يف آخر الفقرة.
  املكرر، املثال: )١

 . َوَختَشى النَّاَس َوهللاُ َأَحقُّ َأن َختَشاهُ قوله تعاىل: 
ها، ر خفجاءت كلمة (ختشى) يف أول اآلية ويف آ

 ا ومعىن.لفظيف املوضعني متشاEتان والكلمتان 
 املثال:، املتجانس )٢

  .سائل اللئيم يرجع ودمعه سائلقوهلم: 
جاء لفظ (سائل) مكررا يف أول الفقرة وآخرها، ولكنه 
يف كل موضع مبعىن، فاألول من السؤال، واآلخر من 

  السيالن.
 ، املثال:امللحق به )٣

                                                           

 
خلرطوم: (الطبعة األوىل؛ ا البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليليةÅسر عبد املطلب أمحد.  الدكتور٣٧

  .١٩٠. ص )،٢٠١٣جامعة إفريقيا العاملية،



٤٤ 

 

  .ِإنَّ َهللا حيُِبُّ املُحِسِننيَ َوَأحِسُنوا قوله تعاىل: 
 سنوا) يف أول اآلية و(احملسنني) يف آخرها، فــــــــ(أح

ويكون يف النظم جبعل أحد اللفظني املكررين أو يف الشعر،  .ب
امللحقني Eما، يف آخر البيت، واللفظ اآلخر املتجانسني أو 

يف صدر املصراع األول أو يف آخره، أو يف صدر املصراع 
 .اآلخر
  املثال:

وجهه * وليس إىل العّم يلطم سريع إىل ابن قول األُقيشر: 
  داعي الندى بسريع.

سريع إىل الشر واللؤم يف لطم وجه ابن أن هذا املذموم أي: 
فسريع إليه من الكر. إىل العمل مبا يدعى العم، وليس بسريع 

لفظ املكرر، يف آخر املصراع الثانية ويف صدر املرصاع 
  ٣٨األول.

  
  

                                                           

 
(الطبعة األوىل؛ اخلرطوم:  البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليليةÅسر عبد املطلب أمحد.  الدكتور٣٨

  .١٩١.ص )،٢٠١٣جامعة إفريقيا العاملية،



٤٥ 

 

 املوازنة .٤
تساويهما وعدم ؛ التقفيةاملوازنة هي تساوي الفاصلتني يف الوزن دون 

  .يف التقفية هو اختالفهما يف احلرف األخري منهما
  ٣٩السجع.من جعلها من أقسام ومنهم 
  املثال:

-١٥(سورة الغاشية:  َمصُفوَفٌة*َزرَاِيبُ َمبُثوثٌَة.َوَمنَاِرُق قوله تعاىل: 
١٦(  

ألن يف الوزن ال يف تقفية، متساوÅن (مصفوفة) و(مبثوثة) فلفظا: 
فيهما )، وال ينظر إىل (Ùء �نيث) على (الفاء) واآلخر على (الثاء األول

  وقف.الألAا ال تعد من حروف القافية إلبداهلا هاًء يف 
*َوَتُكوُن اجلَِباُل  َيوَم َيُكوُن النَّاُس َكالَفَراِش املَبُثوثِ له تعاىل: ومنها قو 

  َكالِعهِن املَنُفوش).
خرى بلفظ (املنقوش) ومها لفظان (املبثوث) واألفانتهت األوىل بلفظ 

  يف احلرف األخري. متواز±ن، على وزن (مفعول) ولكنهما خمتلفان 

                                                           

 
  .١٩٣. ص ،البديع رؤية Ùرخيية وقراءة حتليليةÅسر عبد املطلب أمحد.  الدكتور٣٩



٤٦ 

 

أو أكثر ألفاظ القرينة وتساوت  ال تقفيةوز± الفاصلتان تساوت وإذا 
�سم خص هذل الضرب أيضا األخرى يف الوزن ألفاظها مقابالÑا 

  (املماثلة).
  املثال:

الصراط تاب املستبني. وهدينامها وآتينامها الكقوله تعاىل: 
  املستقيم.

و(املستقيم)، وهي  فقابل بني (الكتاب) و(الصراط)، وبني (املستبني) 
 اتفقت يف الوزن ومل تتفق يف احلرف األخري.كلمات 

 لزوم ما ال يلزم .٥
حرف الروي وما يف معناه من أن جييئ قبل لزوم ما ال يلزم هو 

ويسمى أيضا اإللزام، واإلعنات،  جع.بالزم يف مذهب السالفاصلة ما ليس 
  والشديد.

  املثال:
  َفَال تَنَهر. َفَال َتقَهر. َوَأمَّا السَّآِئلَ فََأمَّا الَيِتيَم  قوله تعاىل:

احلرف األخري يف الكلمة مبكان حرف الروي يف الشعر، وجمئ فالراء 
  .قبلها يف الفاصلتني لزوم ما ال يلزم؛ لصحة السجع بدوAاحرف (اهلاء) 

 



٤٧ 

 

 االقتباس .٦
الكرمي واحلديث �ألخذ من القرآن خمتص  فن بالغياالقتباس هو 

شعره شيئا الشاعر  نثره، أوأن يضمن الكاتب فقط، وهو  النبوي الشريف
أي ال Lنه منه، على وجه ال يشعر القرآن الكرمي أو احلديث النبوي  من 

صلى هللا عليه أو قال رسول هللا  ،يقال يف أثناء الكالم: قال هللا تعاىل
فال يعد اقتباسا، وإمنا يسمى من القرآن واحلديث على أنه إذا نّص ف، وسلم

  ٤٠وبيانه.وسوف Åيت تعريفه "العقد" 
، أما أنتم Eذا املطرقونفيا أيها الغفلة خطبه: يف إحدى نباتة ابن كقول 
مثل إن حلق السماء واألرض مصدقون، ما لكم ال تشفقون، فورب احلديث 
  من سورة الذارÅت. ٢٣نباته اآلية اقتبس ابن . تنطقون" ما أنكم

  واالقتباس نوعان:
عن معناه من القرآن أو احلديث اجلزء املقتبس ما ال ينقل فيه  .أ

 إىل معىن اآلخر.األصلي 
 ما نقل فيه اجلزء املقتبس عن معناه األصلي إىل معىن اآلخر. .ب

 
                                                           

 
كلية اآلداب،   ، (جامعة طنطا:تيسري البالغة: علم البديعأسامة البحريي، كتور الد ٤٠

  .١٧٦ص. )،٢٠٠٦



٤٨ 

 

 التلميح .٧
فيه  أما التلميح الذي  ذكره.أو شعر من غريقصة أن يشار إىل التلميح هو 

  إىل قصة.إشارة 
  املثال:

  احلبيب وقت الزوالعند سري  * أترى اجلرية الذين تداعواقول ابن املعتز: 
  راحل فيهم أمام اجلمال * مقيم وقليبأنين موا لع        
  م وال يعلمون ما يف الرحال * يف أرحل القو صاع العزيزمثل      

إىل قصته يف صاع العزيز) إشارة بــــــــ(ح وذلك يف تلمييف األبيات السابقة 
قَاُلْوا نـَْفِقُد   * قَاُلْوا َوأَقْـبَـُلْوا َعَلْيِهْم َماَذا تـَْفِقُدْونَ (حيث يقول تعاىل:  سورة يوسف

َنا قَاُلْوا æÙَِّٰ َلَقْد  *  ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَء بِه ِمحُْل بَِعْريٍ وََّأَ± بِه َزِعْيمٌ  َعِلْمُتْم مَّا ِجئـْ
  )لِنُـْفِسَد ِىف اْألَْرِض َوَما ُكنَّا َسارِِقْنيَ 

 القلب .٨
احلاصل من عكسه هو حبيث لو عكس كان أن يكون الكالم القلب هو 

على أن يكون جيد السبك منسجم بعينه، وأضيف على التعريف ذلك الكالم 
لقاضي الفاضل: الكتاب ل: "أرض خضراء" وقول عماد الدين املعاين. كقولك 

  وجواب القاضي: "دار على العماد". سر فال كبابك الفرس" "



٤٩ 

 

الذي استوعب على هذا النوع أبلغ الشواهد اإلمجاع أن ولذي وقع عليه 
  ذكرها قول القاضي األرجاين:اليت تقدم ±ظمه فيه الشروط 

  وهل كل مودته تدزم؟    مودته تدوم لكل هول
ْ)٤١ٍك)ُكلٌّ ِيفْ فـَلَ  وكقوله تعاىل: ( . فأنت تالحظ ٤٢، وقوله: (َورَبََّك َفَكربِّ

  مل تتغري قراءÑا.األمثلة السابقة قلبت أحرف أنك لو 
وأما ما هو �ئن، التكلف والصنعة البديعي من هذا اللون وال شك أن يف 

: يقول الصعيدي عن هذا األسلوبفغري متكلف، يف كتاب هللا العزيز ما جاء منه 
وما جاء منه يف القرآن فهو غري مقصود فيه، فال يرد التكلف من "ال خيفى ما فيه 

 عليه ما يرد من متكلفه".
 التضمني .٩

عليه إن مل اآلخرين، مع التنبيه شيئا من شعر  أن يضمن الشعرالتضمني هو 
  ٤٣مشهورا عند البلغاء.يكن 

                                                           

  .٣٣ :٢١/ورة األنبياءسالقرآن الكرمي،  ٤١ 

  .٣ :٧٤ /ملدثراسورة القرآن الكرمي،  ٤٢    
 ٤٣Å رخيية وقراءة حتليليةر عبدهللا املطلب أمحد، سالدكتورÙ الطبعة األوىل؛  البديع رؤية)

  .٢٠٤)، ص. ٢٠١٣رطوم: جامعة إفريقيا العاملية، اخل



٥٠ 

 

فإن مل غريك، ولو بعض مصراع، مبعىن أن جتعل يف شعرك شيئا من شعر 
نسبته لقائله.   ، بذكر ما يدل علىلينبه عليه خوفا أن يظن به السرقةيكن مشهورا ف
  كقول احلريري:

  عند بيعي    أضاعوين وأي فىت أضاعواعلى أىن سأنشد  
والنصف اآلخر للشاعر األموي عبد هللا بن األوىل للحريري، فنصف البيت 

  متامه:عمرو بن عثمان بن عفان امللقب �لعرجي وقيل هو ألمية بن الصلت، و 
  أضاعوين وأي فىت أضاعوا     ليوم كريهة وسداد ثغر

إمنا يكون السبكي: "فقد نبه على تضمنه بقوله: أنشد، فأن اإلنشاد يقول 
   قد سبق نظمه.لشيئ 

 العقد .١٠
 حملوال فصارألنه كان نثرا ومسي عقدا مرتبط �لنظم هذا األلوب البديعي 

. أي: أن يؤخذ االقتباسى طريق نظر ال عل، فهو أن ينظم نظما معقودا �لوزن
أو مثال أو غري قرآ± أو حديثا  سواء كان ذلك النثر يف أصله فينظم،الكالم النثر 

و إن كان  أو حديث فنظمه عقد،إن كان غري قرآن إال أن النثر املنظومة  ذلك.
  ٤٤.ال على طريق اإلقتباس)يكون النظم (قرآن أو حديث فيقيد Lن 

                                                           

  
٤٤Å رخيية وقراءة حتليليةر عبدهللا املطلب أمحد، سالدكتورÙ الطبعة األوىل؛  البديع رؤية)

  .٢٠٥)، ص. ٢٠١٣اخلرطوم: جامعة إفريقيا العاملية، 
  



٥١ 

 

على طريق االقتباس هو  لذي يكون يف القرآن أو احلديثالنظم اأن ّنا بيوقد 
أما إذا نظم  بال تغيري كثري، من القرآن أو احلديث ال على أنه أن ينظم أحدمها

وكذلك إذا نظم مع ويدخل يف العقد،  فيهرج عن االقتباس مع التغيري الكثري أحدمها
(قال تعاىل، قال رسول وذلك Lن يقال مثال: من القرآن أو احلديث التنبيه على أنه 

  أيضا ويدخل يف العقد. فإنه خيرج بذلك عن االقتباسهللا صلى هللا عليه وسلم،..) 
عقد بال قيد، ونظم القرآن فنخلص من هذا أن نظم غري القرآن و احلديث 

  أو غّري كثريا.إن نبه على أنه قرآن أو حديث إمنا يكون عقدا أو احلديث 
 الواساين:بن احلسنحسني القرآن: كقول الشاعر للعقد  .أ

  فإن هللا خالق ال̧رب       عنت جلالل هيبته الوجوه
  يقول: إذا تداينتم بدين    إىل أجل مسمى فاكتبوه

ُتْم ِبَدْيٍن ِإَىلٰ َأَجٍل  Åتعاىل: ( همن قول أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَنـْ
 ٤٥)ُمَسم ى فَاْكتُـُبوهُ 

 ام الشافعي:ما روي لإلمعقد احلديث:  .ب
  عند« كلمات     أربع قاهلن خري الربيةعمدة اخلري 

  وازهد ودع ما   ليس يعنيك واعملن بنّيهاتق الشبهات 
  :عقد قول الرسول صلى هللا عليه وسلم

                                                           

  .٢٨٢: ٢/لبقرةسورة االقرآن الكرمي،  ٤٥ 



٥٢ 

 

"احلالل بّني، واحلرام بّني، وبينهما مشتبهات ال يعلمها كثري  )١
 ."من الناس

 حيبك هللا". "ازهد يف الدنيا، )٢
 تركه ماال يعنيه".م املرء من حسن إسال" )٣
 إمنا األعمال �لنيات"." )٤

 حنو قول الشاعر:: لاملثعقد  .ج
  ألبس جديدك إين ال بس خلقي*وال جديد ملن ال يلبس اخللقا

له)؛ يروى أن عائشة رضي هللا خلق عقد املثل: (ال جديد ملن ال 
كثريا مث أمرت بثوب هلا أن يرقع ومتثلت Eذا   عنها وهبت ماال

 ٤٦.املثل
 عقد أقوال العلماء واحلكماء: حنو قول أيب العتاهية: .د

  ما Vل من أوله نطفة     وجيفة آخره يفخر
آدم والفخر، وإمنا أوله نطفة : وما البن عقد قول علي رضي هللا عنه

  وآخره جيفة.
  

                                                           

 
٤٦Å رخيية وقراءة حتليلية ر عبدهللا املطلب أمحد،سالدكتورÙ الطبعة األوىل؛  البديع رؤية)

  .٢٠٧)، ص. ٢٠١٣اخلرطوم: جامعة إفريقيا العاملية، 



٥٣ 

 

 احللّ  .١١
، وهو عكس العقد، أي أن ُجيعل النظم نثرا، وشرط  احلّل هو أن ينثر نظم

  :مقبوال شيئانكونه 
 عن سبك أصله.خمتارا ال يتقاصر أن يكون سبكه  .أ

 يف حمله غري قلق.املوقع مستقرا أن يكون حسن  .ب
 مستحسنة،ذا فقرات Lن يكون سجعا يرجع إىل اللفظ فالشرط األول 

ملا جتب مراعاته يف البالغة، كقول بعض مطابقا والثاين يرجع إىل املعىن Lن يكون 
، يصدق الظن يقتادهمل يزل سوء وحنظلت خنالته،ه، "فإنه ملا قُبحت فعالتاملغاربة: 

  حل قول أيب الطيب:توّمهه الذي يعتاده". 
  ساءت ظنونه    وصّدق ما يعتاده من توّهمفعل املرء إذا ساء   
أي إذا قبح فعل واستماعه لقول أعدائه،  فالشاعر يشكو سيف الدولة  

على بقلبه من التوهم  خيطروصدق ما  فيسئ ظنه Lوليائه قبحت ظنونه، اإلنسان 
  ٤٧موضحا ملا يف النظم مفسرا له يزيده حسنا.أصاغره، وكونه 

  
  

                                                           

 
٤٧Å رخيية وقراءة حتليلية (الطبعة األوىل؛ سالدكتورÙ ر عبدهللا املطلب أمحد، البديع رؤية

  .٢٠٨)، ص. ٢٠١٣اخلرطوم: جامعة إفريقيا العاملية، 



٥٤ 

 

  سورة الرمحنوصف الفصل الرابع: 
 هاتسورة الرمحن تسميتها وأسباب نزول .١

وقد كتب يف ة كلها، يمدنابن مسعود ومقاتل: سورة الرمحن يف رأي 
واجلمهور أAا ثري القرطيب وابن كواألصح كما ذكر ة، ياملصاحف أAا مدنبعض 

. وقال ابن وعطاء وجابروعكرمة وعروة بن الزبري مكية كلها، وهو قول احلسن 
اآلية. َيْسأَلُُه َمن ِيف السََّماَواِت َواْألَْرِض﴾ ﴿هي قوله تعاىل:  إال آية منهاعباس: 

  آية. )٧٦وعدها بعضهم (. ) آية٧٨(وهي مثان وسبعون 
قال: أول من وى عروة بن الزبري والرأي األصح: ما ر ودليل اجلمهور 

أن الصحابة : وذلك ابن مسعود مبكة بعد النيب صلى هللا عليه وسلمجهر �لقرآن 
؟ فقال ابن يسمعهموهفمن رجل قط،  هذا القرآن جيهر به قالوا: ما مسعت قريش

فأىب، مث مينعونه، له عشرية  ، وإمنا تريد رجالإ± خنشى عليك: أ±، فقالوا: مسعود
مث  )﴾٢) َعلََّم اْلُقْرآَن (١﴿الرَّْمحَـُٰن (بسم هللا الرمحن الرحيم ، فقال: ند املقامقام ع

عبد؟ ما يقول ابن ام ، وقريش يف أنديتها، فتأملوا وقالوا: رافعا Eا صوتهمتادى 
. ، حىت أثروا يف وجهه، مث ضربوهحممد أنه أنزل عليهيقول الذي يزعم قالوا: هو 

  ٤٨.بنخلةقام يصلي  الصبح  عليه وسلم صلى هللاوصح أن النيب 

                                                           

 
(اÆلد الرابع عشر؛  التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجة الزحيلي، األستاذ الدكتور وهب٤٨

  .٢٠٥- ٢٠٤)، ص. ٢٠٠٩؛ دمشق: دار الفكر، ٢٨-٢٧اجلزءان 



٥٥ 

 

على  : خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلمعن جابر قالويف الرتمذي 
فقال: ((لقد  ، فسكتوا.من أوهلا إىل آخرهاعليهم سورة (الرمحن) أصحابه، فقرأ 

أتيت على كنت كلما منكم،  فكانوا أحسن مردودا ليلة اجلن، قرأÑا على اجلن 
َ�ِن ( فَِبَأيِّ قوله: ﴿ ك ربنا نكذب، ممن نعقالوا ال بشيئ )﴾ ١٣آَالِء رَبُِّكَما ُتَكذِّ

  ٤٩ويف هذا دليل على أAا مكية. مد.احلفلك 
 وهو (الرمحن)من أمساء هللا احلسىن الفتتاحها �سم سورة الرمحن: مسيت و 

جبالئل النعم وهو املنعم  الرحيموهو أشد مبالغة من من الرمحة، وهو اسم مبالغة 
  النعم، واخلاص �ملؤمنني.فهو املنعم بدقائق جلميع اخللق، أما الرحيم: و 

  ، والرحيم �ملؤمنني.الرمحن جلميع اخللققال اإلمام الطربي: 
مرفوعا  عن علي كرم هللا وجههأخرجه البيهقي  وتسمى أيضا يف حديث

: ((لكل شيئ َعروس، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم .(عروس القرآن)
  روس القرآن: سورة الرمحن)).وع

ف به إال هللا صي وسعت رمحته كل شيئ فلذلك ال يو الرمحن هو الذ
تعاىل واما راحم ورحيم فيجوز ان يوصف Eما العباد والبيان هو  األدلة املوصلة اىل 
العلم وقيل البيان اظهار املعىن للنفس مبا يتميز به من غريه كتميز معىن رحل من 

                                                           

    
٤٩

(اÆلد الرابع  التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهجاألستاذ الدكتور وهبة الزحيلي،  
  .٢٠٥- ٢٠٤)، ص. ٢٠٠٩؛ دمشق: دار الفكر، ٢٨- ٢٧عشر؛ اجلزءان 



٥٦ 

 

قادر من معىن عاجز ومعىن عام من معىن خاص واحلسبان مصدر معىن فرس ومعىن 
 ٥٠حسبته احسبه حسا� وحسبا±.

ت سورة الرمحن وفوائدها .٢  حمت̧و
وقعها، ، وشدة �ثريها و بقصر آÑÅااملكية املتميزة  سورة الرمحن كسائر السور

والنبوة  اإلهلية،القدرة التوحيد وأدلة اإلعتقاد وهي واملتعلقة Lصول ومزيد ربتها، 
  وشدائد وأهوال.وآالء ونعم، من جنة و±ر، والقيامة وما فيها والوحي، 

وأوهلا نعمة الدين العظمى، سورة آالء ونعمه المطلع عدد هللا تعاىل يف 
وسنام الكتب فهو نعمة الكربى، عباده به، وإنزال القرآن وتعليمه والوحي، 

للدين، أنه إمنا خلقه ليعلم  خلق اإلنسان السماوية و مصداقها. مث أتبعه بيان
البيان: وهو عن سائر احليوان من ذكر ما متيز به وكتاب هللا، مث حي و واإلفادة من ال

  عما يف الضمري.ب ر املنطق الفصيح املع
من الشمس الكربى يف الكون أصول النعم الظاهرة مث أحصى هللا تعاىل 

، واألرض التوازن الدقيقى والسماء القائمة علوالشجر، والنجم (البنات) والقمر، 
عامل آخر مع اإلشارة إىل خلق والرÅحني، والزروع والثمر واألشجار، ذات الفواكه 

  .ملموس وهو اجلنمادي وال غري 
                                                           

 ؛الطبعة األوىل( جممع البيان يف تفسري القرآنالشيخ أبو علي الفضل بن احلسن الطربسي.  ٥٠ 
  . ٢٥١ص.  )،١٩٨٦دار إحياء الرتاث العريب.  :لبنان –بريوت ؛ اجلزء التاسع



٥٧ 

 

بني البحر املاحل والعذب، الباهرة �لفصل آية على قدرته  وأضاف إىل ذلك
من الرتاب، والرحيان  والعصف، كإخراج احلب املاحل ءوإخراج اللؤلؤ واملرجان من املا

  يف أعايل البحار. وتسيري السفن
ذي احلي القيوم قى سوى ب، وال ي�لفناء احلتميالكون البديع مث يطوى عامل 

ومصري من أهوال اجلسام، عامل القيامة وما فيه عدئذ ويبدأ باجلالل واإلكرام، 
  نريان اجلحيم.وزّج يف للمجرمني، عصيب 

اإلميان واليمني، احللد ألهل النعيم يف اجلنان املشهد املؤمل ويقابل ذلك 
والفواكه، أنواع األغصان، والعيون واألAار، ويف تلك اجلنان واخلوف من مقام هللا، 

  ، واخلريات احلسان.واحلور والولداناخلضر، واألرائك الوثرية احلريرية والفرش 
على ما  ،بتمجيد هللا عّز وجّل، والثناء عليهسورة ال ذلك ختم و±سب كل

  ٥١.)﴾٧٨﴿تـََباَرَك اْسُم رَبَِّك ِذي اجلََْالِل َواْإلِْكَراِم (وأنعم على عباده تفضل به 
 مناسبة سورة الرمحن لسورة قبلها وبعدها .٣

(وملا ختم سبحانه القمر بعظيم امللك وبليغ القدرة ، وكان امللك القادر 
مها ، قصر هذه السورة ال يكمل ملكه إال �لرمحة ، وكانت رمحته ال تتم إال بعمو 

  على تعداد نعمه على خلقه يف الدارين ، وذلك من آ¨ر امللك).
                                                           

 
٥١

الرابع  األستاذ الدكتور وهبة الزحيلي، التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج (اÆلد 
  .٢٠٧- ٢٠٦)، ص. ٢٠٠٩؛ دمشق: دار الفكر، ٢٨- ٢٧عشر؛ اجلزءان 



٥٨ 

 

وملا قال سبحانه وتعاىل يف آخر القمر: (بل الساعِة موعدهم والساعة 
أَدهى وأَمر) مث وصف حال اÆرمني يف سقر، وحال املتقني يف جنات وAر، فصل 

الرتتيب الوارد يف اإلمجال فبدأ هذا اإلمجال يف هذه السورة أمت تفصيل، على 
بوصف مرارة الساعة، واإلشارة إىل إدهائها، مث وصف النار وأهلها، واجلنة وأهلها، 
ولذا قال فيهم (وِلمن خاَف مقام ربِه جنتان) وذلك هو عني التقوى ومل يقل: ملن 
آمن وأطاع، أو حنوه، لتتوافق األلفاظ يف التفصيل واملفصل وعرف بذلك أن هذه 

  .لسورة Lسرها شرح آلخر السورة اليت قبلها فلله احلمد على ما أهلم وفهما
  سورة الواقعة

أقول: هذه السورة متآخية مع سورة الرمحن يف أن كال منهما يف وصف 
القيامة، واجلنة والنار وانظر إىل اتصال قوله هنا: (ِإذا وقعت الواقعة) بقوله هناك: 

ر يف الرمحن على ذكر انشقاق السماء، ويف (فِإذا انشقت السماء) وهلذا اقتص
الواقعة على ذكر رج األرض فكأن السورتني لتالزمهما واحتادمها سورة واحدة وهلذا 
عكس يف الرتتيب فذكر يف أول هذه السورة ما ذكره يف آخر تلك، ويف آخر هذه 
ما يف أول تلك، فافتتح الرمحن بذكر القرآن، مث ذكر الشمس والقمر، مث ذكر 

لنبات، مث خلق اإلنسان، واجلان من مارج من ±ر، مث صفة القيامة، مث صفة النار، ا
مث صفة اجلنة وابتدأ هذه بذكر القيامة مث صفة اجلنة، مث صفة النار، مث خلق 

 اإلنسان، مث النبات، مث املاء، مث النار، مث النجوم، ومل يذكرها يف الرمحن، كما مل



٥٩ 

 

ر القرآن فكانت هذه السورة كاملقابلة لتلك، وكرّد يذكر هنا الشمس والقمر، مث ذك
 ٥٢العجز على الصدر.

  
 

                                                           

 
٥٢

عبد الرمحن اجلابري، "تفسري سورة الرمحن"، بلوق عبد الرمحن اجلابري.  
.http://abohmmam.blogspot.co.id/٢٠١٣/١٢/blog-post_٣٨١٧.html) .٢٠١٧نوفمرب  ٢٤.(  



٦٠ 

  الباب الثالث

 منهج البحث

 البحث الفصل األول: نوع

)، والبحث النوعي Penelitian Kualitatif( حبث نوعي هو نوع هذا البحث

واحلوادث والعمليات االجتماعية هو حبث يقصد به وصف وحتليل الظواهر 

  ١.معياهب واآلراء والفكر اإلفرادي واجلواملواقف واملذ

 Metodeيف هذا البحث هو املنهج الوصفي ( واملنهج الذي تستخدمه الباحثة

Deskriptif(  ت من الكلمات ليس من األرقام. واحلقائقJيف هذا البحث جيمع البيا

  ).Data Kualitatifية (تسمى Mحلقائق النوع

  بيا!تالفصل الثاين: طريقة مجع ال

) وهي طريقة التفكري Library Researchدراسة مكتبية ( البحث إن هذه

ي الذي يستنبط نتائج البحث من الكتب. وطريقة الوUئق هي تبحث عن العلم

                                                           

 ١ JJWشؤودي سوكمادينا، Metode Penelitian Pendidikan  ندونج: رمياجاM) ،]روسداكر

  .٦٠)، ص. ٢٠٠٥



٦١ 

 

البياJت أو األحوال أواملتغرية بصفة امللحوظة والنسخة والكتاب واdلة واجلريدة 

 ٢وغري ذلك.

  جلمع البياJت يف هذا البحث هي: الباحثة وأما الطريقة اليت تستعمل

ر على البياJت  العثو ستخدم عندما متتالطريقة االستقرائية، والذي  .١

 االستنتاجات العامة املشرتكة املستخلصة منه. تلكلديك عناصر يف 

ستخدم إال فإن الشعور العام أن هناك تاملنهج االستنباطي، والذي  .٢

 للبحث عن البياJت اليت ميكن تعزيزه.

ستخدم لوصف مجيع األمور املتعلقة vذا تطريقة الوصفي، والذي  .٣

منهجية وواقعية ودقيقة عن العوامل وخصائص  املوضوع يف معلومات

العالقة بني الظاهرة املدروسة. من هذا االنتباه أخريا االستنتاج العام 

الذي مستمدة يف األصل من البياJت املوجودة حول موضوع 

 املشكلة.

 

 

                                                           

 
، (جاكرProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik :Wسوحارسيمي أريكونتو، ٢

  .٢٠٦)، ص. ٢٠١٠بت. رينيكاجيبتا، 



٦٢ 

 

  اهمصدر و  بيا!تال: لثالفصل الثا

البياJت و  ٣نتائج تسجيل الباحثني يف شكل احلقائق  واألرقام.البياJت هي 

البياJت  درامص أما يف سورة الرمحن. اآل[ت القرآنية اليت تنص يف هذا البحث هي

  يف هذا البحث هي:

هي البياJت اليت جتمع الباحثة  ،ةمصدر البياJت األساسي .١

ر . وأما املصادمن املصادر األساسيوتستنبطها وتستوضحها 

 مأخوذة من القرآن الكرمي. بياJت هي األساسي

أخذت الباحثة من  البياJت اليت هي ،مصادر البياJت الثانوية  .٢

نت مصادر من الكتب اليت تناقش ايف هذه احلالة ك. املراجع األخرى

 جماواملع يف علم البديع احملسنات اللفظية البالغة خصوصا عن عن

 .اليت تتعلق vذا املوضوع األخرى ت والكتبيواإلنرتن وكتب التفاسري

  البيا!ت حتليل: رابعالفصل ال

استخدمت الباحثة يف هذا البحث هو حتليل املضمون  اليت منهج حتليل البياJت

)Content Analysis.ئق وملعرفة مضمو�اUلتحليل الو (  

                                                           

، (جاكرProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik :W، سوحارسيمي أريكونتو٣ 

  .١٦١ )، ص.٢٠١٠بت. رينيكاجيبتا، 



 

٦٣ 

  الرابع بابال
  احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن

لقد عرفنا من الباب السابق ما هي احملسنات اللفظية وأقسامها، فعرضت 
 املوجودة يف سورة الرمحن.الباحثة يف هذا الباب التحليل عن احملسنات اللفظية 

من  والبحث والتحليل يف هذا الباب على حسب ما تستطيع الباحثة حبوثها
أن جيدوا أنواعها أخرى سوى ما جتدها لذالك فيمكن للقارئني ها. حيث فهم

  الباحثة.
 يف سورة الرمحن اليت حتتوي على احملسنات اللفظية اآل تالفصل األول: 

اليت حتتوي على الكلمات يف هذا الفصل تريد الباحثة أن تبحث عن 
  :احملسنات اللفظية

 مواضع اجلناس يف سورة الرمحن فهي كما تلي: .١
  اآلية التاسعةيف )١

 ﴾٩﴿اْلِميَزانَ Yِْلِقْسِط َوَال ُختِْسُروا  اْلَوْزنَ َوأَِقيُموا 
 الثالثة والثالثونيف اآلية  )٢

نِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأن  ِمْن أَْقطَاِر  تَنُفُذواdَ َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ
  ﴾٣٣اٍن﴿ِبُسْلطَ  ِإالَّ  تَنُفُذونَ  َال  فَانُفُذواَماَواِت َواْألَْرِض السَّ 
 مسونايف اآلية الرابعة وخ )٣
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 اْجلَنـَّتَـْنيِ  َجَىن وَ  َبطَائِنُـَها ِمْن ِإْستَـبـَْرقٍ  ُمتَِّكِئَني َعَلٰى فـُُرشٍ 
 ﴾٥٤َداٍن﴿

 يف اآلية السادسون )٤
ْحَسانِ َهْل َجَزاُء  ْحَسانُ ِإالَّ  اْإلِ  ﴾٦٠﴿اْإلِ

 فهي كما تلي: مواضع السجع يف سورة الرمحن .٢
 لثةبني اآلية الثانية والثا )١

نَسانَ ﴾ َخَلَق ٢﴿اْلُقْرآنَ َعلََّم   ﴾٣﴿اْإلِ
 الرابعة واخلامسةبني اآلية  )٢

 ﴾٥﴿ِحبُْسَبانٍ ﴾ الشَّْمُس َواْلَقَمُر ٤﴿اْلبَـَيانَ َعلََّمُه 
 بني اآلية السادسة والسابعة )٣

﴾ َوالسََّماَء َرفـََعَها َوَوَضَع ٦﴿َيْسُجَدانِ َوالنَّْجُم َوالشََّجُر 
 ﴾٧﴿اْلِميَزانَ 

 ية الثامنة والتاسعةبني اآل )٤
﴾ َوأَِقيُموا اْلَوْزَن Yِْلِقْسِط َوَال ُختِْسُروا ٨﴿اْلِميَزانِ أَالَّ َتْطَغْوا ِيف 

 ﴾٩﴿اْلِميَزانَ 
 بني اآلية العاشرة واحلادية عشرة )٥

﴾ ِفيَها فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت ١٠﴿ِلْألDََمِ َواْألَْرَض َوَضَعَها 
 ﴾١١﴿اْألَْكَمامِ 
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 ثانية عشرة والثالثة عشرةبني اآلية ال )٦
﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ١٢﴿الرَّْحيَانُ َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف وَ 

Hَنِ   ﴾١٣﴿ُتَكذِّ
 الرابعة عشرة واخلامسة عشرة بني اآلية )٧

نَساَن ِمن َصْلَصاٍل  ﴾ َوَخَلَق اْجلَانَّ ِمن ١٤﴿َكاْلَفخَّارِ َخَلَق اْإلِ
رٍ مَّارٍِج مِّن  َّD﴿١٥﴾ 

 الثامنة عشرة والتاسعة عشرةية بني اآل )٨
 ﴾١٩﴿يـَْلَتِقَيانِ ﴾ َمرََج اْلَبْحَرْيِن ١٨﴿ُتَكذHَِّنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما 

 العشرون واحلادية والعشرونبني اآلية  )٩
نَـُهَما بـَْرزٌَخ الَّ  Hَنِ ﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ٢٠﴿يـَْبِغَيانِ بـَيـْ  ﴾٢١﴿ُتَكذِّ

 والعشرون والثالثة والعشرون الثانية اآليةبني  )١٠
ُهَما اللُّْؤُلُؤ وَ  ﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ٢٢﴿اْلَمْرَجانُ َخيْرُُج ِمنـْ

Hَنِ   ﴾٢٣﴿ُتَكذِّ
 ة والعشرونسادسة والعشرون والامسبني اآلية اخل )١١

َها ٢٥﴿ُتَكذHَِّنِ  فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  ﴾٢٦﴿فَانٍ ﴾ ُكلُّ َمْن َعَليـْ
 واحلادية والثالثون الثونالثبني اآلية  )١٢

Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  ﴾ َسنَـْفرُُغ َلُكْم أَيَُّه ٣٠﴿ُتَكذِّ
نِ  الَ   ﴾٣١﴿الثـََّق



٦٦ 

 

 

 بني اآلية الثانية والثالثون والثالثة والثالثون )١٣
Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  نِس ِإِن ٣٢﴿ُتَكذِّ ﴾ dَ َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ

 َال َأن تَنُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّماَواِت َواْألَْرِض فَانُفُذوا  اْسَتَطْعُتمْ 
 ﴾٣٣﴿ِبُسْلطَانٍ  ِإالَّ  تَنُفُذونَ 

 ة والثالثونامسالثالثون واخلالرابعة و بني اآلية  )١٤
رٍ  مِّن ُشَواظٌ  َعَلْيُكَما يـُْرَسلُ  ﴾٣٤﴿ُتَكذHَِّنِ  رَبُِّكَما آَالءِ  فَِبَأيِّ  َّ� 

 ﴾٣٥﴿نَتِصَرانِ تَ  َفَال  َوُحنَاسٌ 
 بني اآلية السادسة والثالثون والسابعة والثالثون )١٥

Hَنِ  رَبُِّكَما آَالءِ  فَِبَأيِّ  َفَكاَنْت  السََّماءُ  انَشقَّتِ  فَِإَذا ﴾٣٦﴿ُتَكذِّ
َهانِ َوْرَدًة   ﴾٣٧﴿َكالدِّ
 واألربعونون واخلامسة بعر بني اآلية الرابعة واأل )١٦

يمٍ  نَـَها َوبـَْنيَ محَِ ﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ٤٤﴿آنٍ  َيُطوُفوَن بـَيـْ
Hَنِ   ﴾٤٥﴿ُتَكذِّ

 واألربعونة ابعوالس واألربعونة سادسبني اآلية ال )١٧
 ﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما٤٦﴿َجنـََّتانِ َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه 

Hَنِ   ﴾٤٧﴿ُتَكذِّ
 واألربعونعة ساتوال واألربعون ثامنةبني اآلية ال )١٨
Hَنِ ﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ٤٨﴿َأفْـَنانٍ  َذَوا�َ   ﴾٤٩﴿ُتَكذِّ



٦٧ 

 

 

 اخلمسونة و دياواحل اخلمسونبني اآلية  )١٩
َناِن  Hَنِ ﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ٥٠﴿َجتِْرَ نِ ِفيِهَما َعيـْ  ﴾٥١﴿ُتَكذِّ

 واخلمسون الثالثةو  واخلمسونالثانية  بني اآلية )٢٠
ِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما فَ ﴾ ٥٢﴿َزْوَجانِ ِفيِهَما ِمن ُكلِّ فَاِكَهٍة 

Hَنِ   ﴾ ٥٣﴿ُتَكذِّ
 واخلمسونة امساخلو  واخلمسونالرابعة بني اآلية  )٢١

 اْجلَنـَّتَـْنيِ  َوَجَىن  َبطَائِنُـَها ِمْن ِإْستَـبـَْرقٍ  ُمتَِّكِئَني َعَلٰى فـُُرشٍ 
Hَنِ  رَبُِّكَما آَالءِ  فَِبَأيِّ  ﴾٥٤﴿َدانٍ   ﴾٥٥﴿ُتَكذِّ
 واخلمسونة نامثوال واخلمسونابعة سبني اآلية ال )٢٢

Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  ﴾ َكأَنـَُّهنَّ اْلَياُقوُت ٥٧﴿ُتَكذِّ
 ﴾٥٨﴿اْلَمْرَجانُ وَ 

 ونتسوال واخلمسونعة ساتبني اآلية ال )٢٣
Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  ْحَساِن ِإالَّ ٥٩﴿ُتَكذِّ ﴾ َهْل َجزَاُء اْإلِ

ْحَسانُ   ﴾٦٠﴿اْإلِ
 والستون نيةاالثو  تونوالس ةديابني اآلية احل )٢٤

 ﴾٦٢﴿َجنـََّتانِ ﴾ َوِمن ُدوِ�َِما ٦١﴿ُتَكذHَِّنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما 
 والستونة رابعوال والستون ةلثاثبني اآلية ال )٢٥

 ﴾٦٤﴿ُمْدَهامََّتانِ ﴾ ٦٣﴿ُتَكذHَِّنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما 
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 والستونة سادسوال والستون ةمسابني اآلية اخل )٢٦
َناِن ٦٥﴿ُتَكذHَِّنِ آَالِء رَبُِّكَما  فَِبَأيِّ   ﴾٦٦﴿َنضَّاَخَتانِ ﴾ ِفيِهَما َعيـْ
 والستونة مناثوال والستون ةبعاسبني اآلية ال )٢٧

Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  ﴾ ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوَخنٌْل ٦٧﴿ُتَكذِّ
 ﴾٦٨﴿رُمَّانٌ وَ 

 ونبعوالس والستون عةساتبني اآلية ال )٢٨
َراٌت ٦٩﴿ُتَكذHَِّنِ رَبُِّكَما  فَِبَأيِّ آَالءِ   ﴾٧٠﴿ِحَسانٌ ﴾ ِفيِهنَّ َخيـْ

 بني اآلية الثالثة والسبعون والرابعة والسبعون )٢٩
Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  َلُهْم َوَال ٧٣﴿ُتَكذِّ ﴾ ملَْ َيْطِمثْـُهنَّ إِنٌس قـَبـْ

 ﴾٧٤﴿َجانٌّ 
 ة والسبعوندساسة والسبعون والمسابني اآلية اخل )٣٠

Hَنِ آَالِء رَبُِّكَما  فَِبَأيِّ  ﴾ ُمتَِّكِئَني َعَلٰى َرفْـَرٍف ُخْضٍر ٧٥﴿ُتَكذِّ
َقرِيٍّ   ﴾٧٦﴿ِحَسانٍ َوَعبـْ

 :يف سورة الرمحن فهي كما تلي رد العجز على الصدرمواضع  .٣

 يف اآلية التاسعة )١

 ﴾٩﴿اْلِميَزانَ Yِْلِقْسِط َوَال ُختِْسُروا  اْلَوْزنَ َوأَِقيُموا 

 ةعشر  عةابيف اآلية الس )٢
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 ﴾١٧اْلَمْغرِبـَْنيِ﴿ َربُّ اْلَمْشرِقـَْنيِ وَ  َربُّ 

 يف اآلية الثالثة والثالثون )٣

نِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأن  ِمْن أَْقطَاِر  تَنُفُذواdَ َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ
 ﴾٣٣ِبُسْلطَاٍن﴿ ِإالَّ  تَنُفُذونَ  َال  فَانُفُذواَماَواِت َواْألَْرِض السَّ 

 ربعونيف اآلية الرابعة واأل )٤

نَـَهاَيُطوُفوَن  يٍم آٍن﴿ بـَْنيَ وَ  بـَيـْ  ﴾٤٤محَِ

 الستون يف اآلية )٥

ْحَسانِ َهْل َجَزاُء  ْحَسانُ ِإالَّ  اْإلِ   ﴾٦٠﴿اْإلِ

 :يف سورة الرمحن فهي كما تلي املوازنةمواضع  .٤

 اخلامسة والسادسةبني اآلية  )١

 ﴾٦اِن﴿َيْسُجدَ  الشََّجرُ وَ  النَّْجمُ ﴾ وَ ٥ِحبُْسَباٍن﴿ اْلَقَمرُ وَ  الشَّْمسُ 

 يف اآلية السابعة عشرة )٢

 ﴾١٧﴿اْلَمْغرِبـَْنيِ َوَربُّ  اْلَمْشرِقـَْنيِ َربُّ 

 اخلامسة والثالثونيف اآلية  )٣

رٍ  مِّن ُشَواظٌ  َعَلْيُكَما يـُْرَسلُ   ﴾٣٥تَنَتِصرَاِن﴿ َفَال  ُحنَاسٌ وَ  �َّ

 احلادية واألربعون يف اآلية )٤
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  ﴾Yِ٤١لنـََّواِصي َواْألَْقَداِم﴿ فـَيـُْؤَخذُ اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهْم  يـُْعَرفُ 

 احملسنات اللفظية يف سورة الرمحنالفصل الثاين: 

  أما أنواع احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن:

 اجلناس .١

  يف سورة الرمحن فيما يلي:ناس الذي وجدت الباحثة اجل

  يف اآلية التاسعة جناس إشتقاقي )١

  ﴾٩﴿اْلِميَزانَ وا Yِْلِقْسِط َوَال ُختِْسرُ  اْلَوْزنَ َوأَِقيُموا 
وإذا تالحظ الباحثة هذه الكلمات نوعا من أنواع 

 : "فوجدت يف اللفظوهو اجلناس، احملسنات اللفظية 
، يدل على جناس إشتقاقيهذا اجلناس ". اْلِميَزانَ  و اْلَوْزنَ 

يعين  أصلهما من كلمة من كلمة واحدة ألن كالمها اشتق 
اسم (امليزان) ثاين فاألول (الوزن) اسم املصدر وال (وزن)
  .اآللة

 يف اآلية الثالثة والثالثون جناس إشتقاقي )٢

 َd نِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأن ِمْن أَْقطَاِر  تَنُفُذوا َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ
ِإالَّ  تَنُفُذونَ  َال  فَانُفُذواالسََّماَواِت َواْألَْرِض 

  ﴾٣٣ِبُسْلطَاٍن﴿
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 تَنُفُذوا ": هذه الكلمة تتضمن اجلناس يف اللفظ
. هذا اجلناس يدل على جناس إشتقاقي، ألن  "انُفُذواوَ 

كلها اشتق من كلمة واحدة يعين  أصلهما من كلمة 
  ).نفذ(

  يف اآلية الرابعة وخامسون شبه اإلشتقاقيجناس  )٣

َرٍق  وَ   اْجلَنـَّتَـْنيِ  َجَىن ُمتَِّكِئَني َعَلٰى فـُُرٍش َبطَائِنُـَها ِمْن ِإْستَـبـْ
 ﴾٥٤﴿َدانٍ 

 و َجَىن : "كلمة تتضمن اجلناس يف اللفظهذه ال
. هذا اجلناس يدل على جناس شبه اإلشتقاقي، "اْجلَنـَّتَـْنيِ 

ولكنهما  يف بعض احلروف الكلمتني متشا¢تني ألن
كلمة (اجلنتني   ) و. كلمة (جىن خيتلفان يف األصل اللغوي

من اجلّنة) مبعىن البستان و معىن اآلخر دار النعيم يف 
   ١اآلخرة.

 ناس احملرف يف اآلية السادسوناجل )٤

ْحَسانِ َهْل َجَزاُء  ْحَسانُ ِإالَّ  اْإلِ   ﴾٦٠﴿اْإلِ

                                                           

 
 .١٠٧املعجم العريب بني يديك.ص. ١
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ْحَسانِ اجلناس بني كلميت ( ْحَسانُ ) و(اْإلِ )، ومها اْإلِ
  )نونخمتلفان يف ضبط حرف واحد وهو (ال

كذلك جبدول فيما ولتسهيل الباحثة القارئني فوضعت حتليل بيا�¨ا  
 يلي:

  جدول حتليل اجلناس

  السبب  نوع اجلناس  ٢ الكلمة  ١ الكلمة  العبارة  رةمن

 اْلَوْزنَ َوأَِقيُموا   ١
Yِْلِقْسِط َوَال 

ُختِْسُروا 
  ﴾٩﴿اْلِميَزانَ 

جناس   اْلِميَزانَ   اْلَوْزنَ 
  إشتقاقي

اشتق من  
  كلمة واحدة

dَ َمْعَشَر اجلِْنِّ   ٢
نِس ِإِن  َواْإلِ
اْسَتَطْعُتْم أَن 

ِمْن أَْقطَاِر  تَنُفُذوا
َماَواِت السَّ 

 فَانُفُذواَواْألَْرِض 
ِإالَّ  تَنُفُذونَ َال 

جناس   فَانُفُذوا  تَنُفُذوا
  إشتقاقي

اشتق من  
  كلمة واحدة
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  ﴾٣٣ِبُسْلطَاٍن ﴿
ُمتَِّكِئَني َعَلٰى   ٣

فـُُرٍش َبطَائِنُـَها ِمْن 
َرٍق  وَ   َجَىن ِإْستَـبـْ

 اْجلَنـَّتَـْنيِ 
  ﴾٥٤﴿َدانٍ 

جناس   اْجلَنـَّتَـْنيِ   َجَىن 
شبه 
  تقاقياإلش

الكلمتني 
متشا¢تني يف 
بعض احلروف 

ولكنهما 
خيتلفان يف 

األصل 
  اللغوي

َهْل َجَزاءُ   ٤
ْحَسانِ  ِإالَّ  اْإلِ
ْحَسانُ    ﴾٦٠﴿اْإلِ

اجلناس   نُ اساإلح  نِ اساإلح
  احملرف

خمتلفان يف 
ضبط حرف 
واحد وهو 

  )نون(ال
 السجع .٢

  السجع الذي وجدت الباحثة يف سورة الرمحن فيما يلي:
  بني اآلية الثانية والثالثة طرفالسجع امل )١

نَسانَ ﴾ َخَلَق ٢﴿اْلُقْرآنَ َعلََّم    ﴾٣﴿اْإلِ
 :الكلمة من تلك الكلمة تدل على السجع وهي

نَسانَ و اْلُقْرآنَ " على نوع من هذه الكلمة تدل  ." اْإلِ
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اتفقت  األ�، السجع يعين السجع املطرفأنواع 
 ري (النون)يف احلرف األخ و(اإلنسان) (القرآن) ناالفاصلت

   واختالفا يف الوزن.

  بني اآلية الرابعة واخلامسة السجع املطرف )٢

  ﴾٥﴿ِحبُْسَبانٍ ﴾ الشَّْمُس َواْلَقَمُر ٤﴿اْلبَـَيانَ َعلََّمُه 

: من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
هذه الكلمة تدل على نوع من أنواع . ِحبُْسَبانٍ و اْلبَـَيانَ 

اتفقت الفاصلتان  ا�ألالسجع يعين السجع املطرف، 
) يف احلرف األخري (النون) واختالفا يف ِحبُْسَبانٍ ) و(اْلبَـَيانَ (

  الوزن. 

  بني اآلية السادسة والسابعة السجع املطرف )٣

﴾ َوالسََّماَء َرفـََعَها َوَوَضَع ٦﴿َيْسُجَدانِ َوالنَّْجُم َوالشََّجُر 
  ﴾٧﴿اْلِميَزانَ 

 ": من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
هذه الكلمة تدل على نوع من . " اْلِميَزانَ و َيْسُجَدانِ 

اتفقت  األ�أنواع السجع يعين السجع املطرف، 
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يف احلرف األخري (النون)  و(امليزان) الفاصلتان (يسجدان)
  واختالفا يف الوزن.

  بني اآلية العاشرة واحلادية عشرة طرفالسجع امل )٤

ِفيَها فَاِكَهٌة َوالنَّْخُل َذاُت  ﴾١٠﴿ِلْألDََمِ َواْألَْرَض َوَضَعَها 
  ﴾١١﴿اْألَْكَمامِ 

: من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
هذه الكلمة تدل على نوع من أنواع ". اْألَْكَمامِ و  ْألََ�مِ "ا

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
(األ�م) و(األكمام) يف احلرف األخري (امليم) واختالفا يف 

  الوزن.

بني اآلية الثانية عشرة والثالثة  السجع املطرف )٥
  عشرة

﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ١٢﴿الرَّْحيَانُ َواحلَْبُّ ُذو اْلَعْصِف وَ 
Hَنِ    ﴾١٣﴿ُتَكذِّ

: من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ تُ و  الرَّْحيَانُ " هذه الكلمة تدل على نوع من أنواع  ".َكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�ين السجع املطرف، السجع يع
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) واختالفا النون) يف احلرف األخري (تكذYن(الرحيان) و(
   يف الوزن.

بني اآلية الرابعة عشرة واخلامسة  السجع املطرف )٦
  عشرة

نَساَن ِمن َصْلَصاٍل  ﴾ َوَخَلَق اْجلَانَّ ١٤﴿َكاْلَفخَّارِ َخَلَق اْإلِ
رٍ ِمن مَّارٍِج مِّن  َّD﴿١٥﴾  

: لك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمةمن ت
ٍر. و اْلَفخَّارِ " هذه الكلمة تدل على نوع من أنواع  �َّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا يف الراء) يف احلرف األخري (�ر) و(الفخار(

  الوزن.

بني اآلية الثامنة عشرة والتاسعة  السجع املطرف )٧
  عشرة

Hَنِ آَالِء رَبُِّكَما  فَِبَأيِّ  ﴾ َمرََج اْلَبْحَرْيِن ١٨﴿ُتَكذِّ
 ﴾١٩﴿يـَْلَتِقَيانِ 

 : "من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ  هذه الكلمة تدل على نوع من أنواع ". يـَْلَتِقَيانِ و  ُتَكذِّ
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اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا النونألخري () يف احلرف ايلتقيان) و(تكذYن(

  يف الوزن.

بني اآلية العشرون واحلادية  السجع املطرف )٨
  والعشرون

نَـُهَما بـَْرزٌَخ الَّ  ﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ٢٠﴿يـَْبِغَيانِ بـَيـْ
Hَنِ    ﴾٢١﴿ُتَكذِّ

 : "من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ و  يـَْبِغَيانِ  واع ى نوع من أنهذه الكلمة تدل عل ".ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا يف النون) يف احلرف األخري (تكذYن) و(يبغيان(

  الوزن.

بني اآلية الثانية والعشرون والثالثة  السجع املطرف )٩
  والعشرون

ُهَما اللُّْؤُلُؤ وَ  َما ﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبِّكُ ٢٢﴿اْلَمْرَجانُ َخيْرُُج ِمنـْ
Hَنِ    ﴾٢٣﴿ُتَكذِّ
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: من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ و  اْلَمْرَجانُ " واع هذه الكلمة تدل على نوع من أن ".ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا النون) يف احلرف األخري (تكذYن) و(املرجان(

  يف الوزن.

اخلامسة والعشرون بني اآلية  السجع املطرف )١٠
  والسادسة والعشرون

Hَنِ  فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما َها ٢٥﴿ُتَكذِّ ﴾ ُكلُّ َمْن َعَليـْ
 ﴾٢٦﴿فَانٍ 

 : "من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ  واع هذه الكلمة تدل على نوع من أن ."فَانٍ و  ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا يف النون) يف احلرف األخري (فان) و(كذYنت(

  الوزن.

بني اآلية الثالثون واحلادية  السجع املطرف )١١
  والثالثون

Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  ﴾ َسنَـْفرُُغ َلُكْم أَيَُّه ٣٠﴿ُتَكذِّ
نِ  الَ   ﴾٣١﴿الثـََّق
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 : "من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ ُتكَ و  الثـََّقَالنِ  واع هذه الكلمة تدل على نوع من أن ."ذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا النون) يف احلرف األخري (تكذYن) و(الثقالن(

  يف الوزن.

بني اآلية الثانية والثالثون والثالثة  السجع املطرف )١٢
 والثالثون

Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  نِس ٣٢﴿ُتَكذِّ ﴾ dَ َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ
ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأن تَنُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّماَواِت َواْألَْرِض 

  ﴾٣٣﴿ِبُسْلطَانٍ  ِإالَّ  تَنُفُذونَ  َال فَانُفُذوا 

 من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة: "
Yَنِ  اع ". هذه الكلمة تدل على نوع من أنو بُسْلطَانٍ و  ُتَكذِّ
اتفقت الفاصلتان  األ�يعين السجع املطرف،  السجع

) يف احلرف األخري (النون) واختالفا بُسْلطَانٍ (تكذYن) و(
  يف الوزن.

بني اآلية الرابعة والثالثون واخلامسة  السجع املطرف )١٣
 والثالثون
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Hَنِ  رَبُِّكَما آَالءِ  فَِبَأيِّ   ُشَواظٌ  َعَلْيُكَما يـُْرَسلُ  ﴾٣٤﴿ُتَكذِّ
  ﴾٣٥﴿تَنَتِصَرانِ  َفَال  َوُحنَاسٌ  رٍ �َّ  مِّن

 من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة: "
Yَنِ  واع ". هذه الكلمة تدل على نوع من أنتَنَتِصَرانِ و  ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) يف احلرف األخري (النون) واختالفا تَنَتِصرَانِ (تكذYن) و(

  يف الوزن.

بني اآلية السادسة والثالثون  السجع املطرف )١٤
  والسابعة والثالثون

Hَنِ  رَبُِّكَما آَالءِ  فَِبَأيِّ   السََّماءُ  انَشقَّتِ  فَِإَذا ﴾٣٦﴿ُتَكذِّ
َهانِ َفَكاَنْت َوْرَدًة   ﴾٣٧﴿َكالدِّ

 : "من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ  َهانِ و  ُتَكذِّ واع لى نوع من أنهذه الكلمة تدل ع ."الدِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا النون) يف احلرف األخري (الدهان) و(تكذYن(

  يف الوزن.

بني اآلية الرابعة واألربعون  السجع املطرف )١٥
 واخلامسة واألربعون
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يٍم  نَـَها َوبـَْنيَ محَِ ا ﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكمَ ٤٤﴿آنٍ َيُطوُفوَن بـَيـْ
Hَنِ   ﴾٤٥﴿ُتَكذِّ

 من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة: "
واع ". هذه الكلمة تدل على نوع من أنتكذYنو  آن

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
(تكذYن) يف احلرف األخري (النون) واختالفا يف (آن) و
  الوزن.

بني اآلية السادسة واألربعون  السجع املطرف )١٦
  والسابعة واألربعون

 ﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما٤٦﴿َجنـََّتانِ َوِلَمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه 
Hَنِ    ﴾٤٧﴿ُتَكذِّ

 : "من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ و  َجنـََّتانِ  هذه الكلمة تدل على نوع من أنواع  ." ُتَكذِّ

 اتفقت الفاصلتان األ�ع املطرف، سجالسجع يعين ال
) واختالفا النونيف احلرف األخري ( (تكذYن) و )جنتان(

  يف الوزن.
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بني اآلية الثامنة واألربعون والتاسعة  السجع املطرف )١٧
  واألربعون

Hَنِ ﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ٤٨﴿َأفْـَنانٍ  َذَوا�َ    ﴾٤٩﴿ُتَكذِّ

 : "كلمةمن تلك الكلمة تدل على السجع وهي ال
Yَنِ و  فْـَنانٍ أ واع هذه الكلمة تدل على نوع من أن ."ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا يف النونيف احلرف األخري ((تكذYن) و )أفنان(

  الوزن.

بني اآلية اخلمسون واحلادية  السجع املطرف )١٨
  واخلمسون

َناِن  فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  ﴾٥٠﴿َجتِْرَ نِ ِفيِهَما َعيـْ
Hَنِ    ﴾٥١﴿ُتَكذِّ

: من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ و  َجتْرdَِنِ " واع هذه الكلمة تدل على نوع من أن ." ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا النونيف احلرف األخري (  (تكذYن)و )جترdن(

  .يف الوزن
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بني اآلية الثانية واخلمسون والثالثة  السجع املطرف )١٩
  واخلمسون

﴾ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما ٥٢﴿َزْوَجانِ ِفيِهَما ِمن ُكلِّ فَاِكَهٍة 
Hَنِ   ﴾ ٥٣﴿ُتَكذِّ

: من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ تُ و  ْوَجانِ ز "َ  واع هذه الكلمة تدل على نوع من أن ."َكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�ين السجع املطرف، السجع يع
) واختالفا النونيف احلرف األخري (  (تكذYن)و )زوجان(

  يف الوزن.

بني اآلية الرابعة واخلمسون  السجع املطرف )٢٠
  واخلامسة واخلمسون

 اْجلَنـَّتَـْنيِ  َوَجَىن  َبطَائِنُـَها ِمْن ِإْستَـبـَْرقٍ  ُمتَِّكِئَني َعَلٰى فـُُرشٍ 
Hَنِ  رَبُِّكَما آَالءِ  يِّ فَِبأَ  ﴾٥٤﴿َدانٍ   ﴾٥٥﴿ُتَكذِّ

: من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ و  دان" واع هذه الكلمة تدل على نوع من أن ."ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا يف النون) يف احلرف األخري (تكذYن((دان) و

  الوزن.
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آلية السابعة واخلمسون بني ا السجع املطرف )٢١
 والثامنة واخلمسون

Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  ﴾ َكأَنـَُّهنَّ اْلَياُقوُت ٥٧﴿ُتَكذِّ
  ﴾٥٨﴿اْلَمْرَجانُ وَ 

 من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة: "
Yَنِ  واع ". هذه الكلمة تدل على نوع من أنَجاناملر و  ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
جان) يف احلرف األخري (النون) واختالفا املر (تكذYن) و(

  يف الوزن.

بني اآلية التاسعة واخلمسون  السجع املطرف )٢٢
  والستون

Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  ْحَساِن ِإالَّ ٥٩﴿ُتَكذِّ ﴾ َهْل َجَزاُء اْإلِ
ْحَسانُ   ﴾٦٠﴿اْإلِ

الكلمة:  من تلك الكلمة تدل على السجع وهي
Yَنِ " ". هذه الكلمة تدل على نوع من انساإلحو  ُتَكذِّ

أنواع السجع يعين السجع املطرف، ألن اتفقت الفاصلتان 
) يف احلرف األخري (النون) انساإلح(تكذYن) و(

  واختالفا يف الوزن.
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والستون والثانية  بني اآلية احلادية السجع املطرف )٢٣
  والستون

Hَنِ ا فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكمَ  ﴾ َوِمن ُدوِ�َِما ٦١﴿ُتَكذِّ
  ﴾٦٢﴿َجنـََّتانِ 

 : "من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ  واع هذه الكلمة تدل على نوع من أن ."َجنـََّتانِ  و ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا النون) يف احلرف األخري (جنتان) و(تكذYن(

 وزن.يف ال

والستون والرابعة  بني اآلية الثالثة السجع املطرف )٢٤
  والستون

  ﴾٦٤﴿ُمْدَهامََّتانِ ﴾ ٦٣﴿ُتَكذHَِّنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما 

 من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة: "
Yَنِ  ". هذه الكلمة تدل على نوع من ُمْدَهامََّتانِ و  ُتَكذِّ

اتفقت  األ� واع السجع يعين السجع املطرف،أن
يف احلرف األخري  ُمْدَهامََّتاِن)الفاصلتان (تكذYن) و(
  (النون) واختالفا يف الوزن.
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والستون  بني اآلية اخلامسة السجع املطرف )٢٥
  والسادسة والستون
Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  َناِن ٦٥﴿ُتَكذِّ ﴾ ِفيِهَما َعيـْ

 ﴾٦٦﴿َنضَّاَخَتانِ 

: سجع وهي الكلمةمن تلك الكلمة تدل على ال
Yَنِ " هذه الكلمة تدل على نوع من  ."َنضَّاَخَتانِ و  ُتَكذِّ
اتفقت الفاصلتان  األ�واع السجع يعين السجع املطرف، أن
) النون) يف احلرف األخري (نضاختان) و(تكذYن(

 واختالفا يف الوزن.

والستون والثامنة  بني اآلية السابعة السجع املطرف )٢٦
  والستون

Hَنِ َالِء رَبُِّكَما فَِبَأيِّ آ ﴾ ِفيِهَما فَاِكَهٌة َوَخنٌْل ٦٧﴿ُتَكذِّ
  ﴾٦٨﴿رُمَّانٌ وَ 

: من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ " واع هذه الكلمة تدل على نوع من أن ."ُرمَّانٌ و  ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا يف النون) يف احلرف األخري (رمان) و(تكذYن(

  الوزن.
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والستون  بني اآلية التاسعة السجع املطرف )٢٧
 والسبعون

Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  ﴾ ِفيِهنَّ َخيـْرَاٌت ٦٩﴿ُتَكذِّ
  ﴾٧٠﴿ِحَسانٌ 

: من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة
Yَنِ " واع هذه الكلمة تدل على نوع من أن ."ِحَسانٌ و  ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ� السجع املطرف، السجع يعين
) واختالفا النونيف احلرف األخري ( ) حسان(و(تكذYن) 
  يف الوزن.

بني اآلية الثالثة والسبعون والرابعة  السجع املطرف )٢٨
 والسبعون

Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  َلُهْم ٧٣﴿ُتَكذِّ ﴾ ملَْ َيْطِمثْـُهنَّ إِنٌس قـَبـْ
 ﴾٧٤﴿َجانٌّ َوَال 

: ن تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمةم
Yَنِ " واع هذه الكلمة تدل على نوع من أن ."َجانٌّ و  ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
) واختالفا يف النون) يف احلرف األخري (جان) و(تكذYن(

  الوزن.
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بني اآلية اخلامسة والسبعون  السجع املطرف )٢٩
 ونوالسادسة والسبع

Hَنِ فَِبَأيِّ آَالِء رَبُِّكَما  ﴾ ُمتَِّكِئَني َعَلٰى َرفْـَرٍف ٧٥﴿ُتَكذِّ
َقرِيٍّ    ﴾٧٦﴿ِحَسانٍ ُخْضٍر َوَعبـْ

من تلك الكلمة تدل على السجع وهي الكلمة: 
Yَنِ " واع ". هذه الكلمة تدل على نوع من أنسانحو  ُتَكذِّ

اتفقت الفاصلتان  األ�السجع يعين السجع املطرف، 
Yسان) يف احلرف األخري (النون) واختالفا حن) و((تكذ

  يف الوزن.

  

لتسهيل الباحثة  جبدول بعد ذلك وضعت الباحثة حتليل بيا�ت السجع
  القارئني فيما يلي:

  جدول حتليل السجع

  نوع  ٢قافية   ١قافية   ٢فاصلة   ١فاصلة   العبارة  منرة

َعلََّم   ١
﴾ ٢﴿اْلُقْرآنَ 
َخَلَق 

  مطرف  ن  ن  اإلنسان   القرآن
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نَسانَ    ﴾٣﴿اْإلِ
َعلََّمُه   ٢

﴾ ٤﴿اْلبَـَيانَ 
الشَّْمُس َواْلَقَمُر 

  ﴾٥﴿ِحبُْسَبانٍ 

  مطرف  ن  ن  حبسبان  البيان

٣  
  

َوالنَّْجُم َوالشََّجُر 
﴾ ٦﴿َيْسُجَدانِ 

َوالسََّماَء َرفـََعَها 
َوَوَضَع 
  ﴾٧﴿اْلِميَزانَ 

  مطرف  ن  ن  انامليز   يسجدان

َواْألَْرَض َوَضَعَها   ٤
﴾ ١٠﴿ِلْألDََمِ 

ِفيَها فَاِكَهٌة 
َوالنَّْخُل َذاُت 

  ﴾١١﴿اْألَْكَمامِ 

  مطرف  م  م  األكمام  األ�م

َواحلَْبُّ ُذو   ٥
اْلَعْصِف 

١٢﴿الرَّْحيَانُ وَ 

  مطرف  ن  ن  تكذYن  الرحيان
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﴾ فَِبَأيِّ آَالِء 
رَبُِّكَما 
Hَنِ    ﴾١٣﴿ُتَكذِّ

نَساَن   ٦ َخَلَق اْإلِ
ِمن َصْلَصاٍل 

١٤﴿َكاْلَفخَّارِ 
َق اْجلَانَّ ﴾ َوَخلَ 

ِمن مَّارٍِج مِّن 
رٍ  َّD﴿١٥﴾  

  مطرف  ر  ر  �ر  الفخار

فَِبَأيِّ آَالِء   ٧
رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾ ١٨﴿ُتَكذِّ

َمرََج اْلَبْحَرْيِن 
  ﴾١٩﴿يـَْلَتِقَيانِ 

  مطرف  ن  ن  يلتقيان  تكذYن

نَـُهَما بـَْرزٌَخ الَّ   ٨ بـَيـْ
﴾ ٢٠﴿يـَْبِغَيانِ 

فَِبَأيِّ آَالِء 
رَبُِّكَما 

  مطرف  ن  ن  تكذYن  يبغيان
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 َH   ﴾٢١﴿نِ ُتَكذِّ
ُهَما   ٩ َخيْرُُج ِمنـْ

اللُّْؤُلُؤ 
٢٢﴿اْلَمْرَجانُ وَ 

﴾ فَِبَأيِّ آَالِء 
رَبُِّكَما 
Hَنِ    ﴾٢٣﴿ُتَكذِّ

  مطرف  ن  ن  تكذYن  املرجان

فَِبَأيِّ آَالِء   ١٠
 رَبُِّكَما

Hَنِ  ﴾  ٢٥﴿ُتَكذِّ
َها  ُكلُّ َمْن َعَليـْ

  ﴾٢٦﴿فَانٍ 

  مطرف  ن  ن  فان  تكذYن

فَِبَأيِّ آَالِء   ١١
رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾ ٣٠﴿ُتَكذِّ

َسنَـْفرُُغ َلُكْم أَيَُّه 
نِ  الَ   ﴾٣١﴿الثـََّق

  الثقالن  تكذYن
  

  مطرف  ن  ن

  مطرف  ن  ن  ُسْلطَانٍ بِ   تكذYنفَِبَأيِّ آَالِء   ١٢
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رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾ ٣٢﴿ُتَكذِّ

dَ َمْعَشَر اجلِْنِّ 
نِس ِإِن  َواْإلِ
اْسَتَطْعُتْم َأن 
تَنُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر 

 السََّماَواتِ 
َواْألَْرِض فَانُفُذوا 

 ِإالَّ  تَنُفُذونَ  َال 
٣٣﴿ِبُسْلطَانٍ 

﴾  
 آَالءِ  فَِبَأيِّ   ١٣

 رَبُِّكَما
Hَنِ   ﴾٣٤﴿ُتَكذِّ

 َعَلْيُكَما يـُْرَسلُ 
 �َّرٍ  مِّن ُشَواظٌ 
 َفَال  َوُحنَاسٌ 

٣٥﴿تَنَتِصَرانِ 

  مطرف  ن  ن  تَنَتِصَرانِ   تكذYن
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﴾  
 آَالءِ  فَِبَأيِّ   ١٤

 رَبُِّكَما
Hَنِ   ﴾٣٦﴿ُتَكذِّ

 انَشقَّتِ  فَِإَذا
َفَكاَنْت  السََّماءُ 
َوْرَدًة 

َهانِ  ٣٧﴿َكالدِّ
﴾  

  مطرف  ن  ن  الدهان  تكذYن

نَـَها   ١٥ َيُطوُفوَن بـَيـْ
يٍم  َوبـَْنيَ محَِ

﴾ ٤٤﴿آنٍ 
فَِبَأيِّ آَالِء 

رَبُِّكَما 
Hَنِ    ﴾٤٥﴿ُتَكذِّ

  مطرف  ن  ن  تكذYن  آن

َوِلَمْن َخاَف   ١٦
َمَقاَم رَِبِّه 

﴾ ٤٦﴿َجنـََّتانِ 

  مطرف  ن  ن  تكذYن  جنتان
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فَِبَأيِّ آَالِء 
 رَبُِّكَما

Hَنِ    ﴾٤٧﴿ُتَكذِّ
 َذَوا�َ   ١٧

﴾ ٤٨﴿َأفْـَنانٍ 
فَِبَأيِّ آَالِء 

رَبُِّكَما 
Hَنِ    ﴾٤٩﴿ُتَكذِّ

  مطرف  ن  ن  تكذYن  أفنان

َناِن   ١٨ ِفيِهَما َعيـْ
﴾ ٥٠﴿َجتِْرَ نِ 

فَِبَأيِّ آَالِء 
ا رَبُِّكمَ 

Hَنِ    ﴾٥١﴿ُتَكذِّ

  مطرف  ن  ن  تكذYن  رdنجت

ِفيِهَما ِمن ُكلِّ   ١٩
فَاِكَهٍة 
﴾ ٥٢﴿َزْوَجانِ 

فَِبَأيِّ آَالِء 
رَبُِّكَما 

  مطرف  ن  ن  تكذYن  زوجان
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Hَنِ    ﴾٥٣﴿ُتَكذِّ
ُمتَِّكِئَني َعَلٰى   ٢٠

َبطَائِنُـَها  فـُُرشٍ 
 ِمْن ِإْستَـبـَْرقٍ 

 اْجلَنـَّتَـْنيِ  َوَجَىن 
 ﴾٥٤﴿َدانٍ 

 آَالءِ  َأيِّ فَبِ 
 رَبُِّكَما

Hَنِ    ﴾٥٥﴿ُتَكذِّ

  مطرف  ن  ن  تكذYن  دان

فَِبَأيِّ آَالِء   ٢١
رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾  ٥٧﴿ُتَكذِّ

َكأَنـَُّهنَّ اْلَياُقوُت 
٥٨﴿اْلَمْرَجانُ وَ 
﴾  

  مطرف  ن  ن  املرجان  تكذYن

فَِبَأيِّ آَالِء   ٢٢
رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾ ٥٩﴿ُتَكذِّ

  مطرف  ن  ن  انساإلح  تكذYن
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َهْل َجَزاءُ 
ْحَساِن ِإالَّ   اْإلِ

ْحَسانُ  ٦٠﴿اْإلِ
﴾  

فَِبَأيِّ آَالِء   ٢٣
رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾ ٦١﴿ُتَكذِّ

َوِمن ُدوِ�َِما 
  ﴾٦٢﴿َجنـََّتانِ 

  مطرف  ن  ن  جنتان  تكذYن

فَِبَأيِّ آَالِء   ٢٤
رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾ ٦٣﴿ُتَكذِّ

٦٤﴿ُمْدَهامََّتانِ 
﴾  

  مطرف  ن  ن  مدهلمتان  تكذYن

آَالِء فَِبَأيِّ   ٢٥
رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾ ٦٥﴿ُتَكذِّ

َناِن  ِفيِهَما َعيـْ

  مطرف  ن  ن  نضاختان  تكذYن
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٦٦﴿َنضَّاَخَتانِ 
﴾  

فَِبَأيِّ آَالِء   ٢٦
رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾ ٦٧﴿ُتَكذِّ

ِفيِهَما فَاِكَهٌة 
َوَخنٌْل 

  ﴾٦٨﴿رُمَّانٌ وَ 

  مطرف  ن  ن  رمان  تكذYن

فَِبَأيِّ آَالِء   ٢٧
رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾ ٦٩﴿ُتَكذِّ

َراٌت  ِفيِهنَّ َخيـْ
  ﴾٧٠﴿ِحَسانٌ 

  تكذYن
  

  مطرف  ن  ن  حسان

فَِبَأيِّ آَالِء   ٢٨
رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾ ٧٣﴿ُتَكذِّ

ملَْ َيْطِمثْـُهنَّ إِنٌس 
َلُهْم َوَال  قـَبـْ

  مطرف  ن  ن  جان  تكذYن
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  ﴾٧٤﴿َجانٌّ 
فَِبَأيِّ آَالِء   ٢٩

رَبُِّكَما 
Hَنِ  ﴾ ٧٥﴿ُتَكذِّ

ُمتَِّكِئَني َعَلٰى 
ْضٍر َرفْـَرٍف خُ 

َقرِيٍّ  َوَعبـْ
  ﴾٧٦﴿ِحَسانٍ 

  مطرف  ن  ن  انسح  تكذYن

 رد العجز على الصدر .٣

الذي وجدت الباحثة يف سورة  رد العجز على الصدر
  الرمحن فيما يلي:

  يف اآلية التاسعة امللحق به )١

  ﴾٩﴿اْلِميَزانَ Yِْلِقْسِط َوَال ُختِْسُروا  اْلَوْزنَ َوأَِقيُموا 
ما، يف أول الفقرة، يف النثر جبعل أحد اللفظني ¢

) يف أول اآلية الوزنفــــــــ( واللفظ اآلخر يف آخر الفقرة.
  .) يف آخرهايزانو(امل

 املكرر يف اآلية السابعة عشرة )٢



٩٩ 

 

 

  ﴾١٧اْلَمْغرِبـَْنيِ﴿ َربُّ اْلَمْشرِقـَْنيِ وَ  َربُّ 
) يف أول اآلية ويف آخرها، ربّ فجاءت كلمة (

 معىن.والكلمتان يف املوضعني متشا¢تان لفظا و 
 يف اآلية الثالثة والثالثون امللحق به )٣

نِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم َأن  ِمْن أَْقطَاِر  تَنُفُذواdَ َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ
 ِإالَّ  تَنُفُذونَ  َال  فَانُفُذواَماَواِت َواْألَْرِض السَّ 

  ﴾٣٣ِبُسْلطَاٍن﴿
يف النثر جبعل أحد اللفظني ¢ما، يف أول الفقرة، 

) يف أول اآلية تنفذوافــــــــ( خر يف آخر الفقرة.واللفظ اآل
  .) يف آخرهاتنفذونو(

 يف اآلية الرابعة واألربعون املكرر )٤

نَـ َيُطوُفوَن  يٍم آٍن﴿ بـَْنيَ وَ  َهابـَيـْ   ﴾٤٤محَِ

) يف أول اآلية ويف آخرها، بنيفجاءت كلمة (
  والكلمتان يف املوضعني متشا¢تان لفظا ومعىن.

 املكرر يف اآلية الستون )٥

ْحَسانِ َهْل َجَزاُء  ْحَسانُ ِإالَّ  اْإلِ   ﴾٦٠﴿اْإلِ
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) يف أول اآلية ويف اإلحسانفجاءت كلمة (
  آخرها، والكلمتان يف املوضعني متشا¢تان لفظا ومعىن.

جبدول  رد العجز على الصدربعد ذلك وضعت الباحثة حتليل بيا�ت 
  لتسهيل الباحثة القارئني فيما يلي:

  الصدر رد العجز علىجدول حتليل 
  نوع  الكلمات  العبارة  الرقم
َوأَِقيُموا اْلَوْزَن Yِْلِقْسِط َوَال ُختِْسُروا   ١

  ﴾٩اْلِميَزاَن﴿
  امللحق به  اْلِميَزانَ  -اْلَوْزنَ 

َربُّ اْلَمْشرِقـَْنيِ َوَربُّ   ٢
  ﴾١٧اْلَمْغرِبـَْنيِ﴿

  املكرر  َربُّ 

نِس ِإِن اْسَتَطْعُتْم   ٣ dَ َمْعَشَر اجلِْنِّ َواْإلِ
َأن تَنُفُذوا ِمْن أَْقطَاِر السََّماَواِت 

 ِإالَّ  تَنُفُذونَ  َال َواْألَْرِض فَانُفُذوا 
  ﴾٣٣ِبُسْلطَاٍن﴿

  امللحق به  فَانُفُذوا -تنفذوا

يٍم آٍن﴿  ٤ نَـَها َوبـَْنيَ محَِ   املكرر  بـَْنيَ   ﴾٤٤َيُطوُفوَن بـَيـْ
ْحَساِن ِإالَّ   ٥ َهْل َجَزاُء اْإلِ

ْحَساُن﴿   ﴾٦٠اْإلِ
  املكرر  َسانِ اْإلِحْ 

 املوازنة .٤
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   وجدت الباحثة يف سورة الرمحن فيما يلي:يتال املوازنة

 املوازنة بني اآلية اخلامسة والسادسة )١

َوالشََّجُر  النَّْجمُ ﴾ وَ ٥ِحبُْسَباٍن﴿ َواْلَقَمرُ  الشَّْمسُ 
  ﴾٦َيْسُجَداِن﴿

) متساوdن يف الوزن ال النجم) و(الشمسفلفظا: (
 .يف تقفية

 ية السابعة عشرةيف اآل املوازنة )٢

  ﴾١٧﴿اْلَمْغرِبـَْنيِ َوَربُّ  اْلَمْشرِقـَْنيِ َربُّ 

) متساوdن يف الوزن املغربني) و(املشرقنيفلفظا: (
 .ال يف تقفية

 يف اآلية اخلامسة والثالثون املوازنة )٣

رٍ  مِّن ُشَواظٌ  َعَلْيُكَما يـُْرَسلُ    ﴾٣٥تَنَتِصرَاِن﴿ َفَال  ُحنَاسٌ وَ  �َّ

) متساوdن يف الوزن ال يف اسحن) و(شواظفلفظا: (
 .تقفية

 يف اآلية احلادية واألربعون املوازنة )٤
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Yِلنـََّواِصي  فـَيُـْؤَخذُ اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهْم  يـُْعَرفُ 
  ﴾٤١َواْألَْقَداِم﴿

) متساوdن يف الوزن ال يف يؤخذ) و(يعرففلفظا: (
  .تقفية

سهيل الباحثة جبدول لت املوازنةبعد ذلك وضعت الباحثة حتليل بيا�ت 
  القارئني فيما يلي:

  املوازنةجدول حتليل 
  سببال  الكلمات  العبارة  الرقم
﴾ ٥الشَّْمُس َواْلَقَمُر ِحبُْسَباٍن﴿  ١

  ﴾٦َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَداِن﴿
متساوdن يف   النجم -الشمس

الوزن ال يف 
  تقفية

َربُّ اْلَمْشرِقـَْنيِ َوَربُّ   ٢
  ﴾١٧اْلَمْغرِبـَْنيِ﴿

-ملشرقنيا
  املغربني

متساوdن يف 
الوزن ال يف 

  تقفية
رٍ  مِّن ُشَواظٌ  َعَلْيُكَما يـُْرَسلُ   ٣  َوُحنَاسٌ  �َّ

  ﴾٣٥تَنَتِصَراِن﴿ َفَال 
متساوdن يف   حناس-شواظ

الوزن ال يف 
  تقفية

متساوdن يف   ذيؤخ-يعرفيـُْعَرُف اْلُمْجرُِموَن ِبِسيَماُهْم فـَيُـْؤَخُذ   ٤
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الوزن ال يف   ﴾Yِ٤١لنـََّواِصي َواْألَْقَداِم﴿
  تقفية

 لزوم ما ال يلزم .٥
لزوم ما ال يلزم هو أن جييئ قبل  كما ذكره الباحثة أن

حرف الروي وما يف معناه من الفاصلة ما ليس بالزم يف مذهب 
  السجع. ويسمى أيضا اإللزام، واإلعنات، والشديد.

وبناء على ذلك التعريف، وصلت الباحثة إىل االستنتاج 
  مل يكن متوفرا يف هذا البحث.  زوم ما ال يلزمل±ن 

 اإلقتباس .٦

االقتباس هو فن بالغي خمتص كما ذكره الباحثة أن 
Yألخذ من القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف فقط، وهو أن 
يضمن الكاتب نثره، أو الشاعر شعره شيئا من  القرآن الكرمي أو 

أي ال يقال يف أثناء احلديث النبوي على وجه ال يشعر ±نه منه، 
 .الكالم

إىل االستنتاج ، وصلت الباحثة وبناء على ذلك التعريف
  مل يكن متوفرا يف هذا البحث. ±ن اإلقتباس 

 التلميح .٧
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التلميح هو أن يشار إىل قصة أو كما ذكره الباحثة أن 
  شعر من غري ذكره. أما التلميح الذي فيه إشارة إىل قصة.

لت الباحثة إىل االستنتاج وبناء على ذلك التعريف، وص
 مل يكن متوفرا يف هذا البحث.  التلميح±ن 

 القلب .٨

القلب هو أن يكون الكالم حبيث لو عكس كان أما 
احلاصل من عكسه هو ذلك الكالم بعينه، وأضيف على التعريف 

  على أن يكون جيد السبك منسجم املعاين.

 وبناء على ذلك التعريف، وصلت الباحثة إىل االستنتاج
 مل يكن متوفرا يف هذا البحث. القلب±ن 

 التضمني .٩

التضمني هو أن يضمن الشعر شيئا كما ذكره الباحثة أن 
من شعر اآلخرين، مع التنبيه عليه إن مل يكن مشهورا عند 

  البلغاء.

وبناء على ذلك التعريف، وصلت الباحثة إىل االستنتاج 
 مل يكن متوفرا يف هذا البحث. التضمني±ن 

 العقد .١٠
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ذا األلوب البديعي مرتبط Yلنظم ومسي عقدا ألنه كان ه
نثرا حملوال فصار نظما معقودا Yلوزن، فهو أن ينظم نظر ال على 
طريق االقتباس. أي: أن يؤخذ الكالم النثر فينظم، سواء كان 
ذلك النثر يف أصله قرآ� أو حديثا أو مثال أو غري ذلك. إال أن 

أو حديث فنظمه عقد، و إن   النثر املنظومة إن كان غري قرآن
كان قرآن أو حديث فيقيد ±ن يكون النظم (ال على طريق 

  اإلقتباس).

 عقدالوصلت الباحثة إىل االستنتاج ±ن  ،وبناء على ذلك
 مل يكن متوفرا يف هذا البحث.

 احللّ  .١١

احلّل هو أن ينثر نظم، وهو عكس العقد، أي أن أما 
  . ُجيعل النظم نثرا

وصلت الباحثة إىل االستنتاج  ،عريفالت وبناء على ذلك
 مل يكن متوفرا يف هذا البحث. لّ احل±ن 
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  الباب اخلامس

  متةااخل

اخلالصة واإلقرتاحات. األول يشتمل  الفصلني هذا الباب حيتوي على

على حتليل أنواع احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن، والثاين يشتمل على 

  اإلقرتاحات. ومها ستشرح الباحثة كما يلي:

  الفصل األول: اخلالصات

خلالصات على النحو وبعد أن تقوم الباحثة بتحليل البيا<ت، =يت ا  

  التايل:

أربعة أنواع  وجدت الباحثة عشر، االحدىأنواع احملسنات اللفظية   من .١

اجلناس والسجع ورد العجز على الصدر  ، وهيفقط يف سورة الرمحن

 واملوازنة.

، جناس جناس إشتقاقي: هيف يف سورة الرمحن أما أنواع اجلناسو  .أ

 ، واجلناس احملرفشبه اإلشتقاقي

  السجع املطرف :فهيالسجع يف سورة الرمحن  أما أنواعو  .ب

امللحق  :فهييف سورة الرمحن  رد العجز على الصدرأما أنواع و  .ج

 .املكررو به، 

متساوaن يف الوزن ال يف  :فهييف سورة الرمحن  املوازنة ببسأما و  .د

 تقفية
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 :احملسنات اللفظية يف سورة الرمحن .٢

واع فهي اجلناس، السجع، أن أربعة يف سورة الرمحن حملسنات اللفظيةأما ا

 رد العجز على الصدر، واملوازنة.

، واآلية ٩اجلناس يف سورة الرمحن أربعة مواضع فهي: يف اآلية  .أ

 .٦٠، واآلية ٥٤، واآلية ٣٣

بني اآلية  فهي: ن موضعايوعشر  ةسبعيف سورة الرمحن  السجع .ب

 ١٠، بني اآلية ٧و ٦بني اآلية ، ٥و ٤بني اآلية ، ٣و ٢

، بني اآلية ١٥و ١٤، بني اآلية ١٣و ١٢ة ، بني اآلي١١و

، بني ٢٣و ٢٢، بني اآلية ٢١و ٢٠، بني اآلية ١٩و ١٨

، ٣٣و ٣٢، بني اآلية ٣١و ٣٠، بني اآلية ٢٦و ٢٥اآلية 

 ٤٤، بني اآلية ٣٧و ٣٦بني اآلية ، ٣٥و ٣٤بني اآلية 

، بني اآلية ٤٩و ٤٨، بني اآلية ٤٧و ٤٦ ، بني اآلية٤٥و

، بني ٥٥و ٥٤، بني اآلية ٥٣و ٥٢، بني اآلية ٥١و ٥٠

، ٦٢و ٦١، بني اآلية ٦٠و ٥٩، بني اآلية ٥٨و ٥٧اآلية 

 ٦٧، بني اآلية ٦٦و ٦٥، بني اآلية ٦٤و ٦٣بني اآلية 

بني اآلية و ، ٧٤و ٧٣، بني اآلية ٧٠و ٦٩، بني اآلية ٦٨و

 .٧٦و ٧٥
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يف  فهي: مخسة مواضعيف سورة الرمحن  رد العجز على الصدر    .ج

 ، ويف اآلية٤٤يف اآلية  ،٣٣ يف اآلية ،١٧اآلية  يف، ٩اآلية 

٦٠. 

، ٦و ٥بني اآلية  فهي: أربعة مواضعيف سورة الرمحن  املوازنةو      .د

 .٤١، ويف اآلية ٣٥، يف اآلية ١٧يف اآلية 

  اإلقرتاحات: الثاين الفصل

وبناء على اخلالصات السابقة، ترجو الباحثة من هذه الرسالة أن تساعد 

قسم تدريس اللغة العربية يف علم البالغة، خصوصا يف جوانب وتساهم وتفيد 

  علم البديع. ولذلك، =يت الباحثة uقرتاحات على النحو التايل:

أن جتعل هذه الرسالة ترجو الباحثة من قسم تدريس اللغة العربية   .١

من إحدى املصادر يف دراسة عن علم البالغة خصوصا يف 

 ج هذا البحث أن تساعد. وترجو من نتائجوانب علم البديع

خزائن العلوم يف وتساهم وتفيد للقارئني وأن تكون هذه الرسالة 

 فهم جوانب علم البديع.

أن يطوروا  ترجو الباحثة من الطلبة بقسم تدريس اللغة العربية .٢

أو يقوموا uلبحوث مثل  جبوانب علم البديعالبحث الذي يتعلق 

 تتعلق بعلم البالغة ألن هناك كثري من األحوال اليتهذا البحث. 
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اليت تتعلق حتتاج إىل دراستها وحبثها خصوصا عن األحوال 

 .جبوانب علم البديع



 املراجع
  

 املراجع الرئيسية
  

 .القرآن الكرمي
  

. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik  .سوحارسيمي ،أريكونتو
 .٢٠١٠ .جاكر#: بت. رينيكاجيبتا

  
اخلرطوم:  .البديع رؤية #رخيية وقراءة حتليليةالدكتور .سر عبد املطلب.  ،أمحد

 .٢٠١٣. جامعة إفريقيا العاملية
  

جامعة طنطا: كلية . تيسري البالغة: علم البديع .الدكتور أسامة ي،البحري 
 .٢٠٠٦ .اآلداب

  
دار  .البالغة الواضحة البيان واملعان والبديع .أمني علي ومصطفى اجلارم،

 .املعارف
  

اWلد الرابع عشر؛ . التفسري املنري يف العقيدة والشريعة واملنهج .وهبة الزحيلي،
  .٢٠٠٩ .ار الفكر؛ دمشق: د٢٨-٢٧اجلزءان 

 
. جممع البيان يف تفسري القرآنالشيخ أبو علي الفضل بن احلسن.  ،الطربسي

لبنان: دار إحياء الرتاث العريب.  –الطبعة األوىل؛ اجلزء التاسع؛ بريوت 
١٩٨٦.  

 
الفوزان، عبد الرمحن إبراهيم وخمتار الطاهر حسني وحممد عبد اخلالق فضل. 

  ه. ١٤٢٥ر.ض: العربية للجميع. ال .املعجم العريب بني يديك
 

بريوت: دار  .علوم البالغة البيان واملعاىن والبديع .محد مصطفىأاملراغى، 
  .١٩٩٣ .الكتب العلمية

 
بريوت: املكتبة . جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع. السّيد أمحد اهلامشي،

  .العصرية
 

{ندونج: رمياجا  .Metode Penelitian Pendidikan.شؤوديyy  سوكمادينا#،
  .٢٠٠٥ .روسداكر.

 
القاهرة: دار الفكر العريب، . البالغة اإلصطالحية .عبده عبد العزيز ،قيلةلق

  .م ١٩٩٢ه/ ١٤١٢  .الطبعة الثالثة
 

اجلزء األول؛ . معجم املصطلحات البالغية وتطورها .الدكتور أمحد مطلوب،
  .م ١٩٨٣ –ه  ١٤٠٣ .بغداد: مطبعة اWمع العلمي العراقي

 
 .دروس البالغةمصطفى طموم. و   حممد د.ب سلطان حممدو حفين  ،yصف

  .دينةاملكتبة امل الطبعة األوىل؛ {كستان:



 
  املراجع اإليضافية

 
. تفسري سورة الرمحن"، بلوق عبد الرمحن اجلابري" .عبد الرمحن اجلابري،
.http://abohmmam.blogspot.co.id/٢٠١٣/١٢/blog-post_٣٨١٧.html .)٢٤ 

  ).٢٠١٧نوفمرب 
"، املوقع موضوع. اصطالحاو  لغة البالغة تعريف" .موضوع
/.com٣http://mawdooتعريف_البالغة_لغة_واصطالحاhtml. )نوفمرب  ٢٠

٢٠١٧(. 
 

:  نج"، الرسالة. ماال يف سورة الواقعةظية فحمسنات الل" .رمحواتإيفا  ،سيلفيا
كلية العلوم اإلنسانية والثقافة جامعة موالy مالك إبراهيم اإلسالمية 

  .٢٠١٤احلكومية، 
 

سنات اللفظية يف كتاب مناقب الفيض الرمحاين العمل الشيخ احمل" .سيت ،فريدة
انية "، الرسالة. سورا{.: كلية اآلدب والعلوم اإلنسعبد القادر اجليالين

 .٢٠١٦ .جامعة سنن أمبل اإلسالمية احلكومية



  سرية ذاتية

  

  : أندي نور هداية هللا      اسم

  ١٩٩٥وبر أكت ٢٤: كا�رو،       مولد

  (امرأة) أنثى  :      جنس

  إندونيسية:       جنسية

  الوالدان

 : أندي حسن الدين    األب .١

 : سناريت    األم .٢

دنري، -كا�رو، قرية لبوكونج، والية دنري :      عنوان

  منطقة صوفينج

  سرية تربوية

 ٣٧ ميةكو احلبتدائية مدرسة كا�رو اال:   بتدائيةادرسة م .١

)٢٠٠٧-٢٠٠٠( 

 )٢٠١٠-٢٠٠٧املعهد يسريب صوفنج (:   مدرسة متوسطة .٢

 )٢٠١٣-٢٠١٠: املعهد يسريب صوفنج (  مدرسة فانوية .٣

: جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية     جامعة .٤

  )٢٠١٨-٢٠١٣مكاسر (
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