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 أهدي هذا البحث الامعي إىل:
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 ذكر هللا.ة، فاستبقوا اخلريات، الشاكر، أردا، فليح
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 كلمة الشكر والتقدير

ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،  ،ونستغفره هنستعين، حنمده و هلل حلمدإن ا
هادي له. أما بعد: فقد مت هذا البحث بعون هللا ورمحته فال من يهد هللا فال مضل له، ومن يضلله 

ولقد . "من القرآن الكرمي )دراسة حتليلية بالغية( السجع يف سورة مرميوهدايته ورضونه، حتت املوضوع "
كل السعادة على متام هذا البحث البسيط إلستقاء بعض الشروط الىت تتعلق ابلدراسة   سعد الباحث

 موالان جامعة وأدهبا العربية اللغة قسم يف اإلنسانية العلوم لكلية سرجاان ةدرج على واحلصول اآلخرة
 .مباالنج احلكومية اإلسالمية إبراهيم مالك

                                                                                                                                                                                                                                                           وال أنسى أن أقول شكري الوافر وتقديري الالئق ملن كان له الفضل الكبري                                                          
ية كانت أم روحية، مباشرة كانت أم غري مبباشرة. ولعل هللا أن جيزيهم أبحسن يف امتام هذا البحث ماد
 الزاء. وخصوصاً إىل:

 موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنجالدكتور عبد احلارس، مدير الامعة  .0
 الدكتورة شافية ، املاجستري، عميدة كلمية العلوم اإلنسانية . .0
 ، رئيس قسم اللغة العربية وأدهبا .الدكتور حليمي، املاجستري .0
 يف أتليف هذا البحث . ، مشرف، املاجستري حممد هاشم .4
 ، املاجستري، معلمي الذي ترافقين منذ سنة األويل حيت سأخترج يف هذه الامعة .سون فوزي .1
 األعزاء يف قسم اللغة العربية وأدهبا َجيع األساتذ .6
 .أصحايب يف قسم اللغة العربية و أدهبا .7
 (HTQ)أصحايب يف هيئة حتفيظ القرآن  .0
 (.HMBأصحايب يف هيئة مباّن ) .0

 (IMM) .أصحايب رابط الطالب احملمدية.01

 (GTA). أصحايب يف غرفة حتفيظ القرآن 00

 (DONGGO-BIMAمن قرية دونغو بيما ) . أصحايب00

 معهد احلسيين بيما حايب من.أص00
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 ستخلصم

البحث (. حتليلية بالغية)دراسة  سورة مرمي من القرآن الكرميالسجع يف .  04001141، َجادل
 اإلسالمية إبراهيم مالك موالان جامعة اإلنسانية العلوم كلية وأدهبا العربية اللغة قسم الامعي.
 .ماالنج احلكومية
 ، املاجستري حممد هاشم: ةاملشرف
 .، السجعسورة مرميات الرئيسية: الكلم

توافق الفاصلتني اآلخرتني. أقسام السجع هي ثالثة السجع نوع من أنواع علم البديع هي 
أقسام، السجع املطّرف، السجع املتوازي، السجع املرّصع. املطّررف هي اختلفت فاصلتاه يف الوزن، 

ع هي املرصّ واتفقنا يف احلرف األخري. املتوازي هي ماكان االتفاق فيه يف الكلمتني اآلخرتني فقط. 
  إحدى الفقرتني كلها أو أكثرها مثل ما يقابلها من الفقرة األخرى وزان وتقفيه. ماكان فيه ألفاظ

(  0( ما أنواع السجع يف سورة مرمي؟. 0يعين:  أما أسئلة البحث يف هذا البحث الامعي
البحث أهداف ( ما آاثر املعان السجع يف سورة مرمي؟. و 0كيف تصنيف السجع يف سورة مرمي؟. 

ملعرفة اآلايت اليت تتضمن السجع يف سورة مرمي، و ملعرفة تصنيف  هي: يف هذه البحث العلمي
 السجع يف سورة مرمي، و ملعرفة آاثر املعان السجع يف سورة مرمي.

( ابستعمال املنهج الوصفي Qualitativeهي من دراسة كيفية ) البحث الامعيهذه 
(Descriptive Methode دراسة كيفية عند بوغدان وتيلور هي من إحدى طريقة البحث .)

. يتوي هذا البحث مصدري كتابة أو معاملة األشخاصالمكسب البياانت الوصفي هو النطق أو 
. البياانت لطلب املعلومات املتعلقة مبوضوع البحث، ومها البياانت األساسية والبياانت الثانوية

ملتناسبة مبوضوع البحث تناسبا مباشرا، أما البياانت الثانوية فهي البياانت األساسية هي الكتب ا
 الكتب املتناسبة مبوضوع البحث تناسبا غري مباشرة.

السجع  . قسم السجع يف سورة مرمي هي السجع املطّرف و املتوازي.نتائج البحث الامعي 
لكن بعض   هلا معان خمتلف من اآلية إىل آية أخرى. آية 06، و السجع املتوازي آية 07املطّرف 

 اآلية تساوي يف اللفظ و املعىن
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ABSTRAK 

Jumadil, 2018, Saja’ di Surat Maryam dalam Al-Qur’an . Penelitian Skripsi. 

Jurusan Bahasa dan Sastra Arab. Fakutas Humaniora. Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang.   

Dosen Pembimbing : Muhammad Hasyim, M.A 

Kata Kunci  : surat Maryam, saja’ 

 Saja’ adalah salah satu jenis pembahasan yang ada dalam ilmu Badi’, ialah 

kesamaan dua fashilah yang terakhir. Adapun jenis saja’ terbagi menjadi tiga, 

Saja’ Mutharraf. Saja’ Mutawazi, dan Saja’ Murosho’. Saja’ Muthorrof adalah 

kesamaan dalam huruf akhir, tapi berbeda pada jenis wazan. Saja’ Mutawazi 

adalah kesamaan dalam huruf dan wazan. Sedangkan Murosho’ adalah apabila 

didalam lafazh tersebut sama jenis huruf, wazan, baik satu fashilah atau lebih. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; 1) apa jenis-jenis 

saja’ dalam surat Maryam?. 2) Bagaimana klasifikasi saja’ dalam surat Maryam?. 

3) Apa makna saja’ dalam surat Maryam?. Adapun tujuan penelitian ini adalah, 1) 

untuk mengetahui jenis-jenis saja’ dalam surat Maryam. 2) untuk memahami 

klasifikasi saja’ dalam surat Maryam. 3) untuk memahami makna saja’ dalam 

surat Maryam. 

 Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian kualitatif dengan 

menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif menurut Bogdan dan Tailur 

adalah satu cara penelitian untuk mendapatkan informasi secara deskriptif ialah 

ucapan, tulisan, atau wawancara dengan narasumber. Penelitian ini mencakup 

sumber informasi untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer ialah buku-buku 

yang berkaitan langsung dengan judul penelitian. Sedangkan sumber sekunder 

ialah buku-buku yang tidak berkaitan langsung dengan judul penelitian, 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Saja’ dalam surat Maryam terbagi 

menjadi dua yaitu saja’ mutharraf dan saja’ mutawazi. Saja’ mutharraf ada 

sejumlah 27 kelompok ayat. Sedangkan saja’ mutawazi ada sejumlah 16 

kelompok ayat yang memiliki makna berbeda antara satu ayat dengan ayat yang 

lainnya. Tapi ada sebagian ayat yang makna dan lafzazhnya sama. 
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ABSTRACT 

Jumadil, 2018, .Saja’ in surah maryam at Al-Quran. Thesis Research. Arab 

Language and Letters Department, Faculty of Humanities, State Islamic 

University Maulana Malik Ibrahim, Malang. 

Advisor : Muhammad Hasyim, M.A 

Keyword : surah Maryam, saja’ 

  

 Saja only is one type of discussion that exist in the science of Badi', is the 

similarity of the two last fashilah. As for the type alone is divided into three, Only 

Mutharraf. Only Mutawazi, and Only Murosho '. Only Muthorrof is a similarity in 

the final letter, but different in the type of wazan. Only Mutawazi is a similarity in 

letters and wazan. While Murosho is if in lafazh is the same type of letter, wazan, 

either one fashilah or more.  

 That formulation of the problem in this research is; 1) what types of  saja’ 

in surah maryam?. 2) how yhe clasification of saja’ in surah maryam?. 3) what is 

meaning of saja’  in surah maryam?. The purpose of this research is; 1) to know 

the types of saja’ in surah maryam. 2)to understand calsification of saja in surah 

maryam. 3) to understand the meaning of saja’ in surah maryam.  

 This research is the parth if qualitative research by using descriptive 

method. Acording to Bogdan and Tailur, descriptive methode is one way of 

research to get the information  descriptive is speech , writing, or interview with 

speakers. This research inclued the sources of information to obtain data and 

related to the research title. Primay and secondary sources. The primary source is 

the books that are directly  related to the research title while secondary source is 

books that are not directly related to the research title. 

 The result of the research . saja in surah maryam is divided into two, 

namely saja’ mutharraf and saja’ mutawazi. Saja’ mutharraf there are 27 groups of 

verses while saja mutawazi has there are 16 groups of verses that have the 

different  meaning  batween one verse with another verse, but there are some 

verses that the meaning and pronouncation is name.  
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 األولالباب 

 مقدمة

  

 خلفية البحث .أ

خالد يدوم كذلك يف كل زماان و مكاان. قاد جعلاه هللا تعااىل هادى للنااس. و  القرآن كتاب
أودع فيااه ماان احلجااج و ال اهااني و العلااوم و املعااارف مااا يناادهي لااه العقاال البشااري حااىت ال يسااع أي 

 إنسان أن ينكر أنه كتاب هللا.

ت القرآنياااة جامعاااة بااادالالاا و إشاااارااا ألناااواع الكاااالم و و ذهاااب باااديع الزماااان إىل أن اآلاي
املعاااارف احلقيقياااة و احلاجاااات البشااارية كااااألمر و النهاااي، و الوعاااد و الوعياااد، الرتغياااب و الرتهياااب، 
الزجاااار و اإلرشاااااد، القصااااص و األمثااااال، األحكااااام و املعااااارف اإلهليااااة، العلااااوم الكونيااااة، و قااااوانني و 

ياة االجتماعية و احلياة القلبية و احلياة املعنوية و احلياة األخروياة، حاىت شرائط احلياة الشخصية و احل
 يصدق عليه املثل السائر بني أهل احلقيقة:

ن اآلايت القرآنياااة فيهااا مااان الامعياااة مااا وكااان أن يكاااون دواء مبعااىن أ «خااذ ماااا شاائت ملاااا شااائت »  
 .(61.ص.0006)النورسي،  لكل داء و غذاء لكل حاجة.

ذلك ما انتفع املسلمون ابلقرآن الكرمي إال بقرائتاه و اتبااع قرأناه يف أعمااهلم، و ماا ابلرغم من 
القارآن  مين العمال بتعاالتفكر معانيه حياث قاال الصاابون أ وصل إىل ذلك إال بعد تفهمه و تفقهه و

إال هاذا ال يتحقاق  و ،ماا حاوى مان نصاح و إرشااد دبره  و الوقاوف علاىفهمه و تاال يكون إال بعد 
و مااااا  .(60.ص.0110)الصااااابين،  .ملااااا تاااادل عليااااه آايت القاااارآن" ،طريااااق الكشااااف و البيااااان عاااان

استطاع الناس أن ينتفعوا به إال إذا كان له قدرة يف اللغة العربية ألن القرآن منازل و مكتاوب ابلعربياة.  
   (0)ق.س.يوسف:كما قال تعاىل: ﴿ِإانَّ أَنْازَْلَناُه قُاْرآانً َعَربِّياً َلَعلَُّكْم تَاْعِقُلوَن﴾.
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ن القااارآن يبحثاااه العلمااااء يف كااال عصااار و جيااال باااال انقطااااع. ال تنقضاااى أيضااااف إىل هاااذا 
عجائبااه مهمااا تقاادم العااا  و حتضاار.  و ال بااد ماان التأكااد أن عجائااب القاارآن ليساات مقصااورة علااى 

جناد  رسالته الصحيحة وحدها، بل بالغة القرآن الرائعة و املتعجبة قد أخاذت ابلقلاوب و األبصاار.ال
 جتاذاب يف الرتاكيب. يف اللفظ و دماثة يف األساليب و  منه إال عذوبة

و ذكر القاضي عياض أن إعجاز القرآن الكرمي يشتمل على أربعة وجوه. منها حسان أتليفاه 
و التئااام كلمااه، و فصاااحته، و وجااوه إجيااازه، و بالغتااه اخلارقااة، و صااورة نسمااه العجيااب، و األساالوب 

    .(00.ص.0000)الباقالن،  ليب كالم العرب و مناهج نسمها و نثرها.الغريب املخالف ألسا

و القرآن الكرمي ككتاب هللا الذي يتكون من اآلايت اجملموعة يف سور كثرية فياه أسارار كثارية 
و أشاااكال متنوعاااة مااان حياااث البالغاااة. كماااا قاااال بعاااض العلمااااء أن القااارآن يتضااامن املااازااي السااااهرة و 

 .لفاااااواتح و املقاصاااااد و اخلاااااواتيم يف كااااال ساااااورة و يف مبااااااد  اآلايت و فواصااااالهاالبااااادائع الرائقاااااة يف ا
. و ماان أجاال ذلااك، لكشااف دقااائق معاااس القاارآن و أسااراره و إعجااازه ماان وجااوه (0000)الباااقالن، 

نااا اسااتيعاب علاام البالغااة و منهااا بااد لالكلمااات احملساانات و الرتاكيااب البليغااة و األساااليب الزالااة، ال
 علم البديع. 

. علاام ساورة مارميع يف نسابة إىل ذلاك سايبحث الباحاث عان اإلعجاااز البالغاي املتعلاق ابلبادي
البديع هو علم من علوم البالغة و هي من علوم اللغة العربية تبحث فيها قواعد أسالوب اللغاة العربياة 

و تدبيجاه. تستعمل يف الكتابة و احملادثة. يبحث علم البديع يف املعىن أو اللفظ من حيث تزيينه  اليت
و ذكااار حمماااود شااايخون أناااه علااام يعااارف باااه وجاااوه حتساااني الكاااالم املطاااابق ملقتضاااى احلاااال و الواضاااح 

 .  (4.ص.0074)شيخون،  .الداللة

يشااتمل البااديع علااى نااوعني، و مهااا احملساانات املعنويااة و احملساانات اللفسيااة. الوجااوه مااا يرجااع 
منهاااا إيل حتساااني اللفاااظ يسااامى ابحملسااانات إيل حتساااني املعاااىن يسااامى ابحملسااانات املعنوياااة و ماااا يرجاااع 

  .  الكالم يف سهر حمسن اللفظ و املعىنياللفسية. فبهذا العلم 
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هلااااا خصااااائص ، سااااورة ماااارمي ماااان القاااارآن الكاااارمييف  السااااجعو أراد الباحااااث أن يبحااااث عاااان 
مي ويف ساورة مار  .القارآن الكارمي غاةتدل علاى بال اليتساليب الرائعة امتازت هبا عن غريها من حيث األ

. و مااع ذلااك عاادة أيضاااً  ه عاااقرايااا الااذي ُولااد مااع والااد مسااّن هااو شااي  وأُّمااقصااص عاان ناا   هناااك 
آايت السورة تكفى لبحثها بنسر إىل الوقت الاهز الساتخدامها يف إقاماة البحاث، و   جياد الباحاث 

 قبله. والسجع عنحبثا 

 مااان ساااورة مااارميساااجع يف التااادفع الباحاااث إيل اختياااار املوضاااوع: " الااايتو هاااذه األماااور كلهاااا 
 ."القرآن الكرمي )دراسة حتليلية بالغية(

 البحث ب. أسئلة

. و سااورة ماارمييف  السااجعيقااوم علااى  امعيفيمااا ساابق أن هااذا البحااث الاا الباحااث قااد ذكاار
بعد أن يعرض الباحث خلفية البحث فالبد له أن يذكر أسائلة البحاث اهلاماة األساساية ليساهل علياه 

 يم الصميم و ال يتوسع إىل ما ال يعنيه، و هي كما أيتى:تنفيذ البحث حىت يستق

 ؟سورة مرمييف  السجعأنواع ما  .0

 ؟يف سورة مرمي السجعتصنيف  ما. 0    

    يف سورة مرمي؟ السجع . ما آاثر املعان0    

 ج. أهداف البحث

 :أهداف البحث يف هذه البحث العلمي كما يليأّما  

 .سورة مرمي يف السجعتتضمن  اليتملعرفة اآلايت  .0

 .سورة مرمييف  السجع تتضمن اليتاآلايت تصنيف ملعرفة  .0

 يف سورة مرمي. السجعملعرفة آاثر املعىن  .0
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 د. فوائد البحث

 فوائد البحث كما يلي: اأمّ  

 يف القرآن الكرمي ويف الزء السادس عشر خصة. بديعلرتقية معرفة عن ال ،للباحث .0

ن القاارآن خصااة يف الاازء السااادس عشاار ماان ليكااون مساااعدة و معاونااة البحااث عاا ،للقااار  .0
 وجه البديع.

 لزايدة حزائن العلوم واملعرفة عن اللغة و لشعبة اللغة العربية وأدهبا خصة. ،للجامعة .0

إلثباااات بعاااض عجائاااب القااارآن مااان جهاااة البالغتاااه الرائعاااة  ،وملااان كاااان يف رياااب مااان القااارآن .4
 املتعجبة.

 السابقة اته. الدراس

. جامعااة مااوالان غيااة(السااجع يف مقامااات الزيخشااري. )دراسااة بال.افوترا ا هااادي سااقاانوغروهااو إي. 0
 .0106. مالنج احلكوميةمالك إبراهيم اإلسالمية 

الكلمات اليت حتتوي على أقسام السجعفي مقامات أبو هذا البحث الامعي هي:نتيجة 
مائة وواحدة يتوي على  القاسم حممود بن عمر الزخمشري من مقامة املراشد إىل مقامة الطيب

(. وأقسام السجع يف مقامات الزخمشري هي ثالثة أقسام. تعين السجع املطّرف، السجع 010)
(. السجع املرّصع يتوي 07السجع املطّرف يتوي على سبعة وثالثني ) املرّصع، و السجع املتوازي.

 (.07سّتة ثالثني )(. والسجع املتوازي يتوي على 07على سبعة وعشرين )
حتليلية السجع يف حضرة ابسودان للشي  عبد هللا بن أمحد ابسودان )دراسة طيبة أغسطنا. نور . 0

 .0107النج. اجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية م بالغية(.
نتيجة هذا البحث الامعي هي: األبيات يف حضرة ابسودان هي ثالتة مائة ومخسة  
توي على السجع يف حضرة ابسودان للشي  عبد هللا بن ( بيتا. وأألبيات اليت حت071وسبعون )

بن عبد هللا بن عبد الرمحن ابسودان على حسب عدد االلفاظ فيها مائة وستة وثالثني أمحد 
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( بيتا. 06( بيتا. والقصري منها أقل من الطويل. يتوي السجع القصري على ستة وعشرين )006)
(. واألفاظ اليت حتتوي على أنواع السجع 001تا )أما السجع الطويل يتوي على مائة وعشرة بي

والسجع املرّصع والسجع املتوازي يف حضرة ابسودان للشي  عبد هللا  الثالثي. من السجع املطّرف
( بيتا. يتوي السجع 007بن أمحد بن عبد هللا بن عبد الرمحن ابسودان هي مائة ويبعة عشر )

( بيتا. أما 01وي السجع املرّصع عل مخسة عشر )( بيتا. ويت60املطّرف عل مثانية وستني )
 ( بيتا.04السجع املتوازي خيتوي على أربعة وثالثني )

. اباااو مولاااد اخلالاااد. الساااجع يف شاااعر "المااايالت مااان المااايالت" حملماااود دروياااي )دراساااة حتليلياااة 0
 .0107النج. اجامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مستليستيكية(. 

هاااذا البحاااث الاااامعي هاااي: يف الشاااعر "المااايالت مااان المااايالت" حملماااود دروياااي.  نتيجاااة 
املختلفااة لتشااكيل كلمااة قويااة وغااري متوقعااة.   ماان حممااود درويااي الاايت تساالط الضااوء علااى الوانااب 

الاناااب الاااداخلي، كياااف حمماااود دروياااي الاااذين لاااديهم التعبريياااة موقاااف تقااادمي طباااق الشاااعر املعااا ة. 
 يضا املواقف االجتماعية وحقيقة اليت حتدث يف اجملتمع.ويوضح هذه الشعر  أ

 

يبحث بحااااث الااااذي سااااومااااا ويااااز ال. السااااجععاااان  الدراسااااات السااااابقةبعااااض األحباااااث ماااان  
عااان  ات السااابقةدراسااااليعاااين، أن الباحااث ساايبحث يف ساااورة ماارمي الاااذي   يوجااد ماان  الباحااث هنااا

هاو  ساورة مارمي تضامن عان قصاتني. األول  بعاض اإلمتيااز يفيف سورة مرمي. ملاذا سورة مارمي؟  السجع
مااان حياااث  .دون األبعيساااى . الثانياااة ، والدة عااااقراقصاااة والدة ياااا ماااع والاااده هاااو الشااايوخة واألم 

، شارح ساّيد قطاب، وجاد األفااظ و الفاصالة رائاع و انعام. مثال رضايا، ساراي، حفياا  أَجل اللغة، كماا
ق. معسام حبارف دال التشاديد، مثال ماّدا، ضاّدا، هنااك األفااظ شاركة و شااجنيا. أما يف اآلية األخرى 

 هّدا، أو حبرف ز، مثل عّز و أّز.
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 ل البحثجما حتديد. و  

الباحااث فيماا سابق و ابلنسار إىل قدرتاه يف كفااءة العلااوم  هقدما الايت بنااء علاى خلفياة البحاث 
يف رة ماارمي. يعااين السااجع يف سااو ه فيحاادد جمااال حبثاا. سااجعقاات و واسااع اجملااال البحااث يف اللتااوفري الو 

لساجع بادون كل آياة الايت تتضامن االبحث عن السجع أمران لعرض البياانت. األوىل، كتب الباحث  
يف هااااذا البحااااث السااااجع.  انتتضاااامن انتاااالني التتقاااااربالباحااااث آيتااااني م كتاااابترتيااااب اآليااااة. الثااااان،  

و سابب ذلاك الفاصالتني اآلخارتني فقاط.  اينتسااو  انتالالني تتقااربمسيجمع الباحث آيتني الامعي، 
 أوىل وبعدها هل هي من السجع أم ال.ة، لنعرف آية الطريق

 هج البحثا. منز

( ابسااااااتعمال املاااااانهج الوصاااااافي Qualitativeأمااااااا هااااااذه الدراسااااااة هااااااي ماااااان دراسااااااة كيفيااااااة )
(Descriptive Methodeدراساااة كيفياااة .)  طريقاااة البحااااثعناااد بوغااادان وتيلاااور هاااي مااان إحااادى 

كتاباة أو معاملاة األشاخاص املّتباع. مانهج البحاث الكيفاي الو مكسب البياانت الوصافي هاو النطاق أ
هاااو دراساااة  يهاااو مااانهج لتحقياااق املوضاااوع لااايس أن يقااااس أرقاااام أو مقيااااس األخااارى. البحاااث الكيفااا

اسااااتقرائي. البحااااث الكيفااااي املوضااااوعي ماااان البحااااث هج التحلياااال ادام منااااخجّتاااااه ابسااااتاالوصاااافي و 
 وصاااف السااااهرة التفصااايلي. إىللبحاااث يهااادف . مااانهج الوصااافي عناااد كنيااات د. بيلاااي هاااو االوصااافي

(Muhammad ،0100.01.ص).   

 نوع البحث .1 

يعين اإلستطالع علي كتب  ةمنهج احلقائق النسري نوع هذ البحث من البحث املكت  وهو
 .(0.ص.Zed ،0114) املراجع و اجملاّلت و املقاالت املتعلقة مبادة هذا البحث العلمي.

 مصادر البياانت .2

وضاااوع البحاااث، ومهااااا اانت لطلاااب املعلوماااات املتعلقاااة مبهاااذا البحاااث مصااادري البيااا يتاااوي 
 (.  70، صفحة Siswantoro، 0101البياانت األساسية والبياانت الثانوية )



7 
 

 

البياانت األساسية هي الكتب املتناسبة مبوضوع البحث تناسبا مباشرا، أي إذا كان موضوع  .أ
، Kaelanاألساسية لاه كتاب متناسابة بتلاك النسرياة ) البحث يتعلق ابلنسرية املعينة فالبياانت

 (. وكانت بياانت هذا البحث األساسية هي القرآن سورة مرمي.016، صفحة 0100

أما البياانت الثانوية فهي الكتب املتناسبة مبوضوع البحث تناسبا غري مباشرة، أي الكتب   .ب
ائل تساعد الباحث يف ت هي الوسف واضع تلك النسرية، وهذه البيااناليت ليست تصني
بحث هي  ت الثانوية هلذا ال(. وكانت البياان017، صفحة Kaelan ،0100تكميل حبثه )

وكتب تتعلق  ا،املنري للوهبة الزهيلي وغريه، ككتاب تفسري كتب تتعلق بتفسري سورة مرمي
الش، وسائر الكتب ن لألخضري وكتاب تيسري البالغة لفككتاب الوهر املكنو   لسجعاب

 ف واملعاجم املتناسبة هبذا البحث.والصح

 .طريقة مجع البياانت0

كان يف هذا البحث طريقتان يف َجع البياانت، ومها: األول ما يسمى طريقة القراءة، وهدف 
هذه الطريقة نيل املعلومات املتعلقة ابلبحث، وتساهم القراءة يف توسيع النسر خاصة مبا يتعلق 

 (. ويف هذه الطريقة اخلطوات التالية:060، صفحة Kaelan ،0100بقضية البحث )
طريقة القراءة، وهي قراءة نص سورة مرمي، فقراءة النقاط املهمة بقراءة متفحصة  .أ

(scanning( وقراءة سريعة )skimming)  من  يف سورة مرمي  السجع  استنباط صورة
 لقرآن الكرمي.ا
ث علم التفسري بل لن ينفك طريقة التفسري التحليلي ، فليس اهلدف هنا أن يدرس الباح  .ب

عن مالحسته ألن موضوع هذا البحث أحد السور املقدسة، أما هذه الطريقة فهي أن 
يعمق الباحث يف مالحسة القراءة حىت ينشأ التفكري عن املقروء بقدر ما استطاع فكره 

 Wawasan : Jurnal Ilmiah, Agama dan Sosialويصل منه البياانت املهدوفة. )

Budaya ،0106.001، ص). 
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ج. طريقة كتابة، وهي عملية تسجيل البياانت وكتابتها يف بطاقات بيانية منسما ومرتبا لتسهل 
يف سورة  السجعمراقبة البحث فيما بعد. وأما اخلطوة هلذه الطريقة، فأوال كتابة أشكال 

التفسري ، كتابة ما يتعلق مبوضوع البحث من علم البالغة و . الثانمرمي من القرآن الكرمي
 وغريمها.

د. طريقة واثئقية وهي َجع البياانت املكتبية منها الكتاب والريدة والصحيفة واجمللة وغريها 
(Arikunto ،0116.000، ص.) 

 . تصديق البياانت4
هذه اخلطوة ادف إىل تصحيح البياانت جبهد الباحث حىت يعرف أهي صاحلة للموضوع أم ال 

(Sugiyono ،0100.وفي067، ص ،)ه ثالث طرق كما تلي؛  
اجتهاد النشاط؛ أبن يقرأ الباحث مرة اثنية البياانت اليت قد َجعت ابلقراءة،   يقرأ مرة  .أ

اثنية البياانت اليت قد َجعت ابلكتابة ويقق تلك البياانت بكتب البالغة والتفسري من 
 (.070، ص.Sugiyono ،0101الدراسات السابقة أو الصحف أواملراجع األخرى )

ريقة التثليث الزمان، وهي أن خيتار الباحث وقتا صاحلا لمع البياانت املالئمة أبسئلة ط .ب
البحث، كأن جيمعها يف وقت الصباح  حيث ارتقى نشاطه أو يف الوقت الذي فرغ عن 

 (.074، ص.Sugiyono ،0101)ء سائر الوظائف أو الوقت الذي وجد فيه اهلدو 
يقدم الباحث البياانت يف املناقشة مع الزمالء املتكافئني التحقيق مع اخلبري ابملناقشة؛ أبن  .ج

 مبوضوع البحث وقتا خمصوصا،   يقق نتائج تلك املناقشة إىل املشرف.

 طريقة حتليل البياانت .1

 Miles andتناسب هبذا البحث طريقة َجع البياانت اليت عرضتها ميلس وهابرمان )
Huberman( )0004.تلي: (، وهي خطوات أربع كما01، ص 

، يبذل الباحث يف هذه اخلطوة جيع جهده خاصة لفهم النسرية. أما َجع البياانت .أ
 عمليتها فأمران: 
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 يقوم الباحث ابلتحليل أثناء َجع البياانت. .0
 .يف سورة مرمي السجعالحظ الباحث عن  .0
  ، تراجع هذه اخلطوة يف عملية االختيار والرتكيز واالقتصار والتجريدتصنيف البياانت .ب

ول على بياانت نيلت يف بعض الكتاابت. أما أغراض هذه اخلطوة فمنها تركيز والتح
البياانت واختيارها و حذف ما ال يتاج منها وتنسيمها حىت تبني نتائج البحث 

(Emzir ،0106.001 ، ص.) 
 أساسا من ذلك، يقوم الباحث بثالثة أمور:

البحث وهي أشكال  خيتار ويلخص الباحث البياانت املقصودة املتعلقة بتغريات .0
 .السجع والناس يف سورة مرمي

 يصنف الباحث البياانت العامة مؤسسا على موضوع البحث املذكور. .0
 يذف الباحث البياانت اليت ال حتتاج وال تناسب مبوضوع البحث .0

، وهي عملية التنسيم يف بنية النسرية ليعرف عنصور واحد بعضه بعضا عرض البياانت .ج
(Kaelan ،0100وكان يف البحث الكيفي تعرض البياانت بشكل 077 ، صفحة .)

ملخص بسيط وسطرة أو عالقة بني تصانيف مهدوفة وغريها. وهلذه اخلطوة عمليتان، 
 مها:
 .يف سورة مرمي السجعبياانت تقسيما دقيقا من أشكال يالحظ الباحث ويقسم ال .0
ىت يسهل يعرض الباحث البياانت املنقسمة ابلتقسيم املذكور يف دفرت معني ح .0

 احلصول على اخلالصة.
، وإمنا االستنتاج يف البحث الكيفي ل اعة واخرتاعات   تكن من قبل. االستنتاج  .د

وتلك االخرتاعات تتصور بوصف مواضع البحث تشتك قبل أن يبحث عنها، أو 
، Emzir ،0106)تتصور ابلعالقة السببية والعالقة التفاعلية والفرضية والنسرية الديدة 

 (. ويف هذه اخلطوة ثالث عمليات:006ص.
 ر.املعروضة يف اهليكل النسري املق يالحظ الباحث البياانت اجملموعة املقلولة .0
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 يقق الباحث البياانت املعروضة حتقيقا أخريا مبساعدة ال اهني القوية املتسقة.  .0
وإن كانت تلك ال اهني تثبت البياانت املعروضة إثباات اتما فينبغي للباحث أن  .0

 صل على االستنتاجات املناسبة بعنوان البحث.         ي

 ح. هيكل البحث

 إلر أربعة أبواب  وهي كما يلي:قسم الباحث هذا البحث  

:مقدمة البحث، حتتوي على خلفية البحث، أسائلة البحاث، أهاداف البحاث، فوائاد  الباب األول
 هيكل البحث.البحث، الدراسات السابقة، حتديد جمال البحث  مناهج البحث  و 

، وتعرياااف تعرياااف علااام البالغاااة، أقساااام علااام البالغاااة :اإلطاااار النساااري، يتاااوي علاااى: لثانا الباب
 الناس والسجع.

تتعلااااق  الاااايت و حتليلهااااا البياااااانت يتااااوى علااااي عاااارض، و حتليلهااااا البياااااانت عاااارض : الباب الثالث
ث بعااد حتلياال . هااذا الباااب يقصااد ملعرفااة نتااائج البحاالناااس والسااجع يف سااورة ماارمياب

 البياانت

. هذا الباب يقصد يف سورة مرمي السجعيتوى على اخلالصة عن ، اإلختتام: الباب الرابع
 ها.حتليلو عرض البياانت  ملعرفة نتائج البحث بعد 
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 الباب الثاين

 اإلطار النظري

 تعريف علم البالغة .1

الكالم ينتهي إىل قراءة نفس واملتكلم العاجز عن إيصال  ،البالغة لغة: الوصول واإلنتهاء
السامع ليئثرا شديدا ال يسمى بليغا. واصتالحا هو أن يكون الكالم فصيحا قواي فنيا يرتك يف 

)فالش،  و األشخاص الذي خياطب. ،اثرا خالاب. و يالئم املوطن الذي قيل فيهالنفس 
 .(1.ص.0001

 ،:بلغ الشيء أي وصل إليهيقال ،تعين اإلنتهائي و الوصول ،يف األصل اللغوي ،والبالغة
ويتوصل إىل الشيء  ،والبالغ ما يتبّلغ به ،ابلشيئ وصل على مراده غوتبلّ  ،و إنتهى إليه

 .(00.ص.0116)الكواز،  املطلوب.

 ،ةاملعىن الليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف النفس أثر خالب ةالبالغة فهي أتدي
 ألشخاص الذي خياطبون. ،يهمع مالءمة كّل الكالم للموطن الذي يقال ف

فليست البالغة قبل كل شيء إاّل فّنا من الفنون يعتمد على صفاة اإلستعداد الفطري 
ال جتحد يف تكوين  للمرانة يدّ  ،تبيني الفروق اخلفية بني صنوف األساليب ،ودقة إدراك المال

األدبية اآلاثرية  الك من قراءة طرائف األدب. و نقدذالبّد لطالب إىل جانب  ،الذوق الفيّن 
واملوازنة بينها. وأن يكون له من الثقة بنفسه ما يدفعه إىل احلكم حبسن ما يراه حسنا و يقبح ما 

  .(0.ص.0000)أمني،  يعّده قبيحا.

التعباري الماال  يعتمادها الكاتاب وصاوال إىل الايتاألساليب البالغية خمتلاف الطرائاق التقنيّاة 
والبيااااان  املعااااانم البالغااااة العربيااااة تناااادرج يف إطااااار علاااام علاااا اسيسااااه و هااااي يفحعاااان األفكاااااره و أ

مقتضاى احلاال هباا بطاابق  الايتالعاريّب  موالبديع. فعلم املعان وّكن الكاتب من معرفة أحوال الكاال
 ،وكاان أن يااؤدى هبااا املعااىن الواحااد الاايتالّدعيااة إليااه. وعلاام البيااان وكنااه ماان معرفااة خمتلااف الصااور 
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باااداع. وعلااام رة األدياااب علاااى اإلوأوفرهاااا َجااااال حبساااب مقتضاااى احلاااال وقاااد واختياااار أكثاااره داللاااة
يااازداد هباااا الكاااالم رونقاااا شاااكليا بعاااد اساااتكمال  الااايتالباااديع وكناااه مااان معرفاااة التقنياااات اللفسياااة 

 (66)عكاوي، املعجم املفّصل يف علوم البديع والبيان واملعان.ص. مقتضياته البيانّية و اللغويّة.

لكنهاااا حتااادثنا عااان أصاااول  ،د وردت يف كتااااب هللا تعااااىل يف آايت كثاااريةماااادة )بالغاااة( فلقااا
 ،(7]َوحَتْمااُل أَثْاَقاااَلُكْم ِإىَل بَالَااٍد َ ْ َتُكْوناُااْوا اَبلِِغْيااِه ِإالَّ ِبِشااقِّ اأْلَنْاُفااْس  )النحاال:مثل: ،الوضااع للكلمااة

ْيِن  )الكهااف:]َحااىَت  ِإذَ  ،(61]َحااىَت أَبْالُااَغ جَمَْمااَع باَاانْيَ اْلَبْحااَرْيِن  )الكهااف:  ،(00ا بَالَااَغ باَاانْيَ السَّاادَّ
ُه َواْساااااااااتَاَوى  )القصاااااااااص: اااااااااا بَالَاااااااااَغ َأُشااااااااادَّ )عبااااااااااس،  (.04وقاااااااااد حتاااااااااّدثنا عااااااااان معاااااااااىن آخر:]َوَلمَّ

   (00.ص.0007

هااو مااا جاااء يف قولااه تعاااىل يف سااورة النساااء حااديثا عاان الااذين  ،ولكاان املعااىن الااذي نريااده
 نْ أَ  نَ وْ دُ يْارِ يُ  مْ هُ ناَّ ِكالَ وَ  ،وماا أنازل مان قبلاه ،هللا علياه وساّلمأنزل إىل الن  صلى  يزعمون أهنم آمنوا مبا

يقاول  ،ًداْياعِ  بَ اًل الَ َضا مْ هُ لَّ ِضايُ  نْ أَ  انُ طَ يْ الشَّ  دُ يْ رِ يُ وَ  ،هِ ا بِ وْ رُ فُ كْ يَ  نْ ا أَ وْ رُ مِ أُ  دْ قَ وَ  ،تِ وْ اغُ  الطَّ ىَل ا إِ وْ مُ اكَ حَ تَ ياَ 
ا  غَاياْ لِ بَ  الً وْ قَاا مْ هِ ِسافُ أناْ  َ م يف هَلا لْ قُاوَ  مْ ُهاسْ عِ وَ  مْ هُ ناْ َعا ضْ رِ عْ أَ فَا مْ هبِِ وْ لُاقاُ  هللا يف  مُ لَاعْ ياَ  نَ يْ الذِ  كَ ئِ لَ  لنبيه: أُ هللا

 (00.ص.0007)عباس،  (.60)النساء:

 ،فيقااول: "البالغاة اسام جيااري يف وجاوه كثارية: منهااا ماا يكاون يف السااكوت ،أماا إبان املقّفاع
ومنهااا مااا يكااون  ،مااا يكااون شااجعا ومنهااا ،ومنهااا مااا يكااون شااعرا ،ومنهااا مااا يكااون يف اإلسااتماع

واإلشاارة إىل املعاىن  ،فاالوحي فيهاا ،فعاماة ماا يكاون مان هاذه األباواب ،ورمّباا كانات رساائل ،خطباً 
 .(10.ص.0007)عباس،  واإلجياز هو البالغة". ،أبلغ

 غةب.أقسام علم البال

 يع.أقسام: املعان والبيان والبد كما عرفنا أّن علم البالغة ينقسم إىل ثالثة 

 ج. البديع

 . تعريف البديع0
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مثاال ساابق يقاال أبادع  أي املخرتع علاى غاري  ،البديع لغة:يطلق البديع يف اللغة على املبتدع 
قاال تعااىل: ]بَاِدْيُع  ،وأبدع هللا اخللق إبداعا خلقهم ال علاى مثاال ساابق ،الشيء اخرتعة ال على مثال

 (00.ص.0110ر، )شرش (.077.)البقرة:السََّماَواِت َواأْلَْرِض 

واصاااطالحا: علااام يعااارف باااه وجاااوه حتساااني الكاااالم بعاااد رعاياااة تطبيقاااه علاااى املقتضاااى احلاااال  
   .(00.ص.0110)شرشر،  ووضوح الداللة.

أهنااا تاازين األلفاااظ أو املعااان أبلااوان "تيسريريري البالغريرية" وقااال الشااي  أمحااد فااالش يف كتابااه       
)فااالش،  بعلريريم البريريديع.لعلاام الااامع هلااذه اجملساانات يسااّمى ا ،)بديعااة( ماان المااال اللفسااي أو املعااىن

 .(001.ص.0001
 ب. أقسام البديع

 ( احملسنات املعنوية0
 وريةأ. الت  

خفي هو الذي  التورية هي أن تطلق لفسا له معنيا، أحدمها قريب ظاهر التريده. واآلخر
اي بىن آدم قد قوله تعاىل:  مثل تريده إال أنك تسرته وتغطيه ابلقريب املتبادر من لفسه.

 أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءتيكم، أي يسرتها.
 االلتفاتب.

مثل قوله  أن يّول اجتاه التعبري من أسلوب التكلم أو اخلطاب أو الغيبة على أسلوب آخر.
 تعاىل: وما يل ال أعبد الذي فطرن وإليه ترجعون.

 االستخدامج.
مثاال: إذا نااازل  ان أو إشاااارة مبعااىن آخااار.أن يااذكر اللفاااظ مبعااىن، ويعااااد عليااه ضااامري أو ضاامري 
 السماء أبرض قوم      رعيناه وإن كانوا غضااب. 

 مراعة النسريد.



14 
 

 

هااي أن تقاارن بااني أماارين أو أمااور متناساابة، لهااة جامعااة. مثاال قولااه تعلااى: الشاامس و القماار 
 حبسبان، والنجم و الشجر يسجدان.

 املقابلة ه.

يقاباال ذلااك علااى الرتتيااب. مثاال قولااه تعاااىل: ياال  هلاام  أن يااؤتى مبعنيااني أو أكثاار،  ّ يااؤتى مبااا
 عليهم اخلبائث. الطيبات ويّرم

 حسن التعليل. و        

تناساب الغارض الاذب أن ينكر األديب عليه الشايء املعروفاة، وأييت بعلاة طريفاة مان ابتكااره 
  لة مقبوال، وابتكاره حسنا َجيال.يقصد إليه. بشرط أن يكون تعلي

 حملسنات اللفسية( ا0        

 أ. الناس          

. اتم هاي أن يتفاق . وهاو أناواع اتم و غا  اتمأي يتشابه اللفسان يف النطق، وخيتلفا يف املعاىن
اللفسان يف أربعة أمور، عدد احلاروف، ونوعهاا، وشاكلها، وترتيبهاا. غاري اتم هاي ماا اختلاف 

 لفساه يف عدد احلروف، نوعها، شكلها، ترتيبها، نقطها.

 القتباساب.

تزيني النثر أو الشعر بشيء من القرآن الكرمي، أو احلديث الشريف، من غري تنبية على 
  األصل املأخوذ منه.

 ج.التضمني
  منع التنبيه على األصل.  غريالهو تزيني الشعر بشيء من الشعر 

 ه. السجع
 هي توافق الفاصلتني يف احلرف األخري.
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 و. املوازنة

 لوزن واحلرف دون احلرف األخري.هي تساوي الفواصل يف ا

 

 السجعج. 

 السجع. 0

 (061.ص.0000)املراغاي،  السجع من قوهلم: سجعت الناقة إذا مدت حنينهاا علاى جهاة واحادا.
واملاراد ابلفاصاالتني  .(040.ص.0001)فاالش،  :توافاق الفاصالتني يف احلارف األخاري.  واصاطالحا

سااالم: أيهاااا النااااس أفشاااوا ساااالم، وأطعماااوا الطعاااام، األخااارتني مااان الفقااارتني. كقولاااه صااالى هللا علياااه و 
وصاالوا االرحااام، وصاالوا ابللياال والناااس نيااام، تاادخلوا النااة بسااالم. وقااول اباان عباااس رضااي هللا عنهمااا 
يصااف ساايدان أاب بكاار رضااي هللا عنااه: كااان هللا للقاارآن اتليااا، وعاان املنكاار انهيااا، وبذنبااه عارفااا، و ماان 

فاااق أصاااحابه وابملعااروف آماارا، وابللياال قائماااا، وابلنهااار صااائما،  هللا خائفااا و عاان الشاابهات جاااازرا،
    ورعا وكفافا وسادهم زهدا و عفافا.

 أنواع السجع .أ

 املطرف  .0
)الدين،  وإتفقنا يف احلرف األخري.ختلفت فاصلتاه يف الوزن، اوهو ما 
 الَ بَ الِْ ا. وَ ادَ هَ مِ  ضَ رْ اأْلَ  لِ عَ جنَْ   َْ حنو قوله تعاىل: ]أَ  .(000.ص.0001

  (7-6)ق.س.النبأ:.ا دَ اتَ وْ أَ 
 املتوازي .0

َها ُسُرر  طخرتني فقفيه يف الكلمتني اآل تفاقما كان االوهو  . حنو قوله تعاىل: ]ِفياْ
   (.04-00)ق.س.الغاشية:َواَْكَواب  َمْوُضْوَعة .-َمْرفُاْوَعة  

 املرّصع .0
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الفقااارة  وهاااو ماكاااان فياااه ألفااااظ إحااادى الفقااارتني كلهاااا أو أكثرهاااا مثااال ماااا يقابلهاااا مااان
كقااول احلريااري، هااو يطبااع األسااجاع جبااواهر لفسااه، ويقاارأ األ اااع األخاارى وزان وتقفيااة،  

 بزواجر وعسه.
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 الباب الثالث

 عرض البياانت و حتليلها

سيدة مرمي، ووالدااا عيساى علياه الساالم، مان ة مرمي( الشتماهلا على قصة محل  يت )سور  
وما تبعه ورافق والدة عيسى من أحداء عجيبة، من أمهها كالمهاا وهاو  غري أب، وأصدا ذالك احلمل،

   (070.ص.0111)الزحيلي،  الطفل يف املهد.

مناسبااا ملا قبلها: إشتملت السوراتن علاى قصاص عجيباة، فساوررة الكهاف اشاتملت علاى  
قصاااة أصاااحاب الكهاااف، وطاااول لباااثهم هاااذه املااادة الطويلاااة، باااال أكااال وال شااارب، وقصاااة موساااى ماااع 

وسااورة ماارمي فيهااا أعجبتااان: قصااة والدة يااي باان اخلضاار، ومااا فيهااا ماان املثااريات  وقصااة ذي القاارتني. 
كااا  الوالاااد أي باااني شاااي  فاااقن وجاااوز عااااقر، وقصاااة والدة عيساااى علياااه   زكاااراي علياااه الساااالم حاااال كااا 

 السالم من غري أب. 

إثبات البعث و و وحدنيته،  موضوع السورة كسائر السور املكية هو إثبات وجود هللا 
 والزاء من خالل إيراد قصص َجاعة من األنبياء، على النحو التايل:

عليهما السالم ، من أب شي  كبري و   فتتحت السورة بقصة والدة يي بن زكرايا .0
بقدرة هللا القادر على كل شيء، خالفا للمعتاد، وإجابة أم عاقر ال تلد. ولكن 

 (.01-0يتاء يي النبوة  يف حال الصبا، )لدعاء الوالد الصاحل، وأقيبه اخل  إب
أردف ذلك قصة والدة عيسى من مرمي العذراء، من غري أب، لتمون دليال آخر  .0

على القدرة الربنية. وقد أاثر ذلك موجة من النقد و اللوم و التعنيف، خفف منها  
كالم عيسى وهو طفل يف املهد  ت ئة ألمه، ووصف نفصه بصفات النبوة و 

أمه حني الوالدة أبال عيسى  ن املخاض حبدثني غربني: مها نداءاقرت  الكمال. و
الرطب، حتزن، فقد جعل هللا عندها هنرا، وأمره هبز النخل أخذا ابألسباب ألسقاط 

(. و أحدثت هذه الوالدة اختالفا بني النصارى يف شأن  00-06اآلايت )
 (.41-07عيسى  اآلايت )
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نااااب ماااان قصااااة إبااااراهيم اخللياااال عليااااه السااااالم، ىل بيااااان جابعدئااااذ إ نتقلاااات اآلايتا  .0
 -وهاو كباري، وإمرتاه ساارة عااقر -مناقشته أابه يف عبادة األصنام، وإمارام هللا لاه هببتاه

ولدا هو إسحاق ومن بعده ابنه يعقوب وجعلهما نبيني، كما حدث فعال مان والدة 
 إ اعيااال قبااال ذلااااك، وإباااراهيم شااااي  كباااري بعااااد دخولاااه عاااال زوجتاااه هاااااجر، اآلايت

(40-11.) 

  حتدثت السورة عن قصة موسى ومناجتاه رباه يف الطاور، وجعال أخياه هاارون نبياا،  .4
 (.  10-10اآلايت )

  إشارت إىل قصص إ اعيل املوصوف بصدق الوعد وإقاماة الصاالة وإيتااء الزكااة،  .1
وإدريااس الّصااديق الناا ، ومااا أنعاام هللا بااه علااى أولئااك األنبياااء ماان ذريتااه آدم إلثبااات 

   (.10-14لرسالة بدعوة الناس إىل التوحيد ونبذ الشرك، اآلايت )وحدة ا

قورن اخللف ابسلف، وابن اخللف أضاعو الصلوات وأتبعوا الشهوات  وجدد الوعد  .6
 (.60-10جبنات عدن ملن اتب وعمل صاحلا. اآلايت 

نسااب ذلااك الكااالم عاان الااوحي، وأن ج ياال ال يناازل ابلااوحي إال إبذن ربااه، اآلايت  .7
(64-64.) 

انقي هللا املشركني انكاروا البعاث، وأخا  حبشار الكاافرين ماع الشاياطني، وإحضاارهم  .0
 (.70-66جثيا حول جهنم، وأبن َجيع اخللق ترد على النار. اآلايت )

أابن هللا تعاىل موقف املشركني حني  اع القرآن من املاؤمنني أبهنام خاري مانهم جملساا  .0
الساابقة بسابب عتاوهم واساتكبارهم، وأناه وجمتمعا. وهددهم أبنه أهلم كثاريا مان األم 

 للساملني ووهلهم، ويزيد اهلداية للمهتدين، وان معبودات املشركني. ودّ 

إىل النااااريان. اآلايت التمييااااز بااااني حشاااار وفااااد املتقااااني إىل النااااان، وسااااوق اجملاااارمني  .01
(01-07.) 
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رآن لتبشا  التنديد مبن أدعى الولد هللا، والرضاا عان عان املاؤمنني الصااحلني، وأن القا .00
 .(000.ص.0111)الزحيلي،  (.00-00املتقني وإنذار الكافرين املعاندين. )
ساايبحث الباحااث يف الباااب الثالااث هااي عاارض كمااا قااد ذكاار الباحااث يف هيكاال البحااث، 

، تصااانيف الساااجع. أماااا عااارض البيااااانت انقسااام إىل ثالثاااة أقساااام  أناااواع البيااااانت و حتليلهاااا
 سورة مرمي. يف السجع، و آاثر املعان السجع

 يف سورة مرمي السجعأنواع  .أ
 نتاهذان اآلي (.0( ) ِإۡذ اَنَدٰى َربَُّهۥ نَِدااًء َخِفّيا.0.)ذِۡكُر َرمۡحَِت َربَِّك َعۡبَدُهۥ زََكرايَّا  .0

 .املطّرفهي السجع 

ََقَاَلَ) .0 َوََهَن َإِِّّنِّ َوَََۡلَعۡظمَ ٱَرِبِّ َٱَۡشَتَعَلَٱمِِّّنِّ س 
ۡ
أ ۢنََلرَّ ك 

َ
َأ ََولَۡم َشۡيٗبا

َعاَ ِّد  اب ِٗٗ ََشيِّ ََرِبِّ  َِّ َ)َ(4.كِئ ََِإَوِّنِّ ۡفت  ََٱخِّ َٰلِّ ََلَۡمَو اءِّيََوََكنَتِّ َٱمِّنََوَرا تِّ
َ
َۡمَرأ

ا ِٗ نَ ََولِّ َمِّنََّلَّ    .(1.َعقِّٗراََفَهۡبَلِّ
 هذان اآليتان هي السجع املتوازي.

0. (َ َوَََيَرِّث ّنِّ وَبَۖ ََيۡعي  ََءالِّ َمِّۡن اَۡجَعۡلهَ ٱَوَيرِّث  ِٗٗ َرَضِّ اَ( )6.َرِبِّ إِّنَّاَََيََٰزَكرِّيَّا
َلٍَٰمَ ِّغ  َكَب هَ ٱن بَِّشِّ  َ َۥۡسم  َلَۡمَََنَۡعلَّلَّ ِٗٗاَۥََيََۡيَٰ ََسمِّ (. هذان اآليتان 7.مِّنََقۡبل 

 هي السجع املتوازي.

ََقَاَلَ) .4 ََۡجَعلٱَرِبِّ َت َكِلَِّم َّلَّ
َ
َأ ََءاَيت َ  قَاَل ََۖ ََءايَٗة ا ََلَاٖلََنلَّاَسَٱِلِّ ََٰث ثََل

ا ََقۡومِّهََِّفََخَرجََ)َ(01.َسوِِّيٗ َٰ ََۦلََعَ واََْلۡمِّۡحَرابَِّٱمَِّن نََسِبِّح 
َ
َأ َإَِّلۡهِّۡم ۡوََحٰٓ

َ
فَأ

ا ِٗٗ  هذان اآليتان هي السجع املتوازي.َ(.00.ب ۡكَرٗةَوََعشِّ

َٗۡحََيََٰ .1 َٰ َََي ذِّ ََۡلكَِّتََٰبَٱخ  َٗۡنَٰه  َوَءاَت ةَٖٖۖ وَّ ِّي  اَۡۡل ۡكمََٱب ِٗٗ ِمِّنََوََحَناٗنا)َ(00.َصبِّ
ا ِٗٗ َوََكَنَتَيِّ ََۖ ٗة نَّاََوَزَكوَٰ  ن اآليتان هي السجع املتوازي. (. هذا00.َّلَّ 
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ۢا) .6 اََوَبرَّ ِٗٗ نََجبَّاًراََعصِّ يۡهََِّولَۡمَيَك  َ ََّٰلِّ َِّو ََوَيۡوَمََوََسَلَٰمَ ( )04.ب َ َّلِّ ٗۡهَِّيَۡوَمَو  َعلَ
ا ِٗٗ ََح ۡبَعث  ََوَيۡوَمَي  وت   هذان اآليتان هي السجع املطّرف.َ (.01.َيم 

رَۡٱوََ) .7 ََۡذك  ََۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ َإِّذِّ ِٗٗامََِّنتََبَذۡتَٱَمۡرَيَم قِّ َََشۡ ََمََكٗنا ۡهلَِّها
َ
َأ (. 06.ۡن

ََذۡتَٱفََ) اَََّتَّ َبََّشٗ َلََها ََفَتَمثََّل وَحَنا َر  َإَِّلَۡها ا رَۡسۡلَنا
َ
َفَأ َجاٗبا َحِّ َد ونِّهِّۡم مِّن

 هذان اآليتان هي السجع املطّرف. َ(. 07.َسوِِّيٗا

ََِّقَالَۡتَ) .0 َب وذ  ع 
َ
َأ ا ِٗٗاَلرَِّنَٰمۡحٱإِِّّنِّ نَتَتَيِّ َََلَقَا( )00.مِّنَ َإِّنَك  ول  نَاَ۠رَس 

َ
أ َا َما إِّنَّ

ا ِٗٗ َلَٰٗماََزكِّ َغ  َهَبَلَ ِّ
َ
َِلِّ ِّ ِّ  هذان اآليتان هي السجع املتوازي.َ(.00.َرِب

اَقَالَۡتَ) .0 ِٗٗ َبَغِّ ك 
َ
َأ ََولَۡم َبََّشٞ َلَٰٞمََولَۡمََيۡمَسۡسّنِّ

َغ  َلِّ ون  َيَك  َٰ ّنَّ
َ
َقَاَلَ( )01.أ

َۡجعََ َونلِّ ََۖ ٞ ََهِيِّ َّ
َوَلََعَ َه  َقَاَلََربُّ ِّ ِّ ِّ ََورَۡۡحَٗةَِمِّنَّاََۚوََكَنَََۥالَهَ َكَذَٰل َءايَٗةَِلِّلنَّاسِّ

ا ِٗٗ ۡيضِّ ۡمٗراَمَّ
َ
 .(. هذان اآليتان هي السجع املطّرف00.أ

َفََ) 01 ِّهََِّنتََبَذۡتَٱَفَحَملَۡته  ِٗٗاَۦب اَءَها( )00.َمََكٗناَقَصِّ َجا
َ
َٱَفَأ ََلَۡمَخاض  ۡذعِّ َجِّ إَِّلَٰ

ََهَََٰنلَّۡخلَةَِّٱ ََقۡبَل َمِّتُّ ٗۡتَّنِّ
ََيَٰلَ اَقالَۡت ِٗٗ نسِّ َمَّ ا ٗٗ َنَۡس نت  ََوك  (. هذان 00.َذا

 اآليتان هي السجع املطّرف.

ََٰها) 00 اََفَناَدى َََسِِّيٗ َََتَۡت ِّ َقَۡدََجَعَلََربُّ ِّ َََتَۡزِنِّ
َّلَّ
َ
أ َا ِزِّيَا( )04.مِّنَََتۡتَِّها َوَه 

َ ِّۡذعِّ َِبِّ اَنلَّۡخلَةَِّٱإَِّلۡ ِّ ِٗٗ ََجنِّ َر َطٗبا ِّ ۡٗ ََعلَ  (. هذان اآليتان هي01.ت َسَٰيِّۡط
 املتوازي. السجع

00. (َ ِّ َٱوَََفَُك  بِّ َمَِّنَََۡشَ اَتََريِّنَّ ِّمَّ فَإ ََۖ ٗۡٗنا ََۡلبََّشَِّٱَوَقِرِّيََع َنََذۡرت  َإِِّّنِّ ا وِلِّ َحٗداََفي 
َ
أ

َ َكِلَِّم
 
ِّلرَِّنَٰمۡحََصۡوٗماَفَلَۡنَأ اَۡلَۡومََٱل ِٗٗ تَۡتَ( )06.إِّنسِّ

َ
ِّهََِّفَأ ََۖۥَقَۡوَمَهاَََتۡمِّل هَ َۦب

ئَۡ َلََيۡدَجِّ ََشۡيَقَال واََْيََٰمۡرَيم   (. هذان اآليتان هي السجع املطّرف.07.اَفَرِِّيٗاتِّ
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ۡخَتَ) .00
 
أ َََيٰٓ ب وكِّ

َ
َأ َََكَن ََما وَن َٱَهَٰر 

َ
اَۡمَرأ ِٗٗ َبَغِّ مُّ ِّ

 
َأ َََكنَۡت ََوَما ( 00.َسوۡءٖ

َشاَرۡتَ)
َ
ََفَأ ََمنَََكَنَِفِّ َٗۡفَن َكِلِّم  ََْك اَلَۡمۡهدَِّٱإَِّلۡهَِّٖۖقَال وا ِٗٗ (. هذان 00.َصبِّ

 املتوازي.اآليتان هي السجع 

ََقَاَلَ) .04 ََعۡبد  َِّٱإِِّّنِّ ََّللَّ َ َّٰنِّ اَۡلكَِّتََٰبَٱَءاتَى ِٗٗ ِّ َنَب ّنِّ
َ( )01.وََجَعلَ ّنِّ

َباَرًَكََوََجَعلَ م 
َِّ َب ۡوَصَّٰنِّ

َ
ََوأ نت  َك  ََما ۡيَن

َ
ةَِّٱأ لَوَٰ ةَِّٱوَََلصَّ َكوَٰ اَلزَّ ِٗٗ ََح َد ۡمت  هذان (. 00.َما

 اآليتان هي السجع املطّرف.

ۢا) .01 ََيَََۡوَبرَّ ََولَۡم تِّ َ ََّٰلِّ َِّو اب ِٗٗ ََشيِّ ََجبَّاٗرا َلَٰمَ ٱوََ( )00.َعۡلّنِّ ََلسَّ تُّ َّلِّ َو  َيَۡوَم َّ لََعَ
ِٗٗا ََح ۡبَعث 

 
ََوَيۡوَمَأ وت  م 

َ
 َف. (. هذان اآليتان هي السجع املطرّ 00.َوَيۡوَمَأ

06. (َ َِّ َٰل َقۡوَلََۡبنَ ٱعِّيََسَََذ ِقَِّٱَمۡرَيَمََۖ ِّيٱَۡۡلَ ونََََّلَّ َيۡمََت  هَِّ َََِّما( )04.فِّٗ َّ ََكَنَّللِّ
ََيتََّ ن

َ
ۡبَحََٰنهَ أ َس  ََوََّلٖٖۖ َمِّن َذ ََّلَ َۥاَۚخِّ ول  ََيي  ِّنََّما َفَإ ۡمٗرا

َ
َأ َقَََضٰٓ نََۥإَِّذا ك 

ونَ  َٗك   َ(. هذان اآليتان هي السجع املطّرف. 01.َف

ََٱَِإَونََّ) .07 ۡمَفَََّللَّ ََوَربُّك  َۚٱَرِبِّ وه  ۡسَتيِّٗمََٞۡعب د  َرَٰٞطَمُّ َۡخَتلََفَٱفََ( )06.َهََٰذاَصِّ
َٱ ۡحَزاب 
َ
ٗمٍََمِّۢنَبَۡينِّهِّۡمََِۖۡل َيَۡوٍمََعظِّ ۡشَهدِّ واَْمِّنَمَّ ِّيَنََكَفر  (. 07.فََوۡيٞلَِلَِّّلَّ

 هذان اآليتان هي السجع املطّرف. 

ۡسمِّعَۡ) .00
َ
ََأ نِّ ََلَٰكِّ َۖ ت وَنَنا

ۡ
َيَأ َيَۡوَم ۡ بِۡصِّ

َ
ََوأ ِّهِّۡم ونََٱب َٰلِّم  ََضَلَٰٖلََۡلَۡومََٱَلظَّ ِفِّ

بِّيَٖ مَۡ( )00.مُّ رۡه  نذِّ
َ
ةَِّٱيَۡوَمَََوأ ََۡۡلَۡۡسَ َ مَۡٱإِّۡذَق َضِّ

َ
ۡمَََّلََرَ ِۡل ََغۡفلَٖةَوَه  ۡمَِفِّ َوه 

 (. هذان اآليتان هي السجع املطّرف.00.ي ۡؤمِّن ونََ
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بَتَِّ) .00
َ
أ َََيٰٓ َمَِّن اَءّنِّ ََجا َقَۡد َفَََۡلعِّۡلمَِّٱإِِّّنِّ  َِّ ت

ۡ
َيَأ َلَۡم َاٱَما َرَٰٗطاََتَّبِّۡعّنِّ َصِّ َك ۡهدِّ

َ
أ

ا بَتَِّ( )40.َسوِِّيٗ
َ
أ َََيٰٓ ََتۡعب دِّ َٗۡطََٰنََۖٱََّل ََلشَّ ِّلرَِّنَٰمۡحََكََََٗۡطَٰنََلشَِٱإِّنَّ َل َن

ا ِٗٗ  َ.توازي(. هذان اآليتان هي السجع امل44.َعصِّ

بَتَِّ( .01
َ
أ َََيٰٓ َِمَِّن ََعَذاٞب  َ ََيَمسَّ ن

َ
َأ َخاف 

َ
َأ ا ََلرَِّنَٰمۡحٱإِِّّنِّ َٗۡطَٰنِّ

ِّلشَّ َل وَن َفَتك 
ِٗا َتَنَتهََِّقَاَلَ)َ(41.َولِّ َلَّۡم ِّن َلَئ َۖ م  إِّبَۡرَٰهِّٗ ََيٰٓ َِّهِتِّ ََءال ََعۡن نَت

َ
َأ َراغِّب 

َ
أ

ََ رۡج 
َ
وَََِل َٱنََّ ََۖ ۡرِنِّ ِٗٗاَۡهج   .هذان اآليتان هي السجع املتوازي(. 46.َملِّ

َإِّنَّهَ َقَاَلَ) .00 ٖۖ ا ََرِبِّ َلََ  ۡسَتۡغفِّر 
َ
ََسأ َۖ َۡٗ ََعلَ اَۥَسَلَٰم  ِٗٗ ََحفِّ َِبِّ ( 47.ََكَن

مَۡ) ۡعََتِّل ك 
َ
َََوأ وَنَمِّنَد ونِّ َِّٱَوَماَتَۡدع  وَنََّللَّ ك 

َ
َأ ا َّلَّ
َ
َأ ََعََسٰٓ ََْرِبِّ وا ۡدع 

َ
َوأ

َعاَ ِّد  اب ِٗٗ ََشيِّ  (. هذان اآليتان هي السجع املتوازي. 40.ءََِّرِبِّ

ا) .00 مَۡٱَفَلَمَّ لَه  ََۡعََتَ وَنَمِّنَد ونِّ ََيۡعب د  َِّٱَوَما ََّلَ َّللَّ وَبََََۖۥاوََهۡبَنا ََوَيۡعي  إِّۡسَحََٰق
ا ِٗٗ ِّ ََجَعۡلَناَنَب

ِٗ دَََۡوَوَهۡبَنا( )40.َولُك  َِّساَنَصِّ ۡمَل مَِمِّنَرَّۡۡحَتَِّناَوََجَعۡلَناَلَه  ٍقَلَه 
ا ِٗٗ  هذان أآليتان هي السجع املتوازي.. (11.َعلِّ

رَۡٱوََ) .00 ََۡذك  َإِّنَّهَ َۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ ۚ وَسٰٓ ِٗٗاَۥم  َنَّبِّ وَّٗل َرَس  ََوََكَن ۡلَٗصا َُم  ( 10.ََكَن

َََوَنََٰديَۡنَٰهَ ) ورَِّٱمِّنََجانِّبِّ ۡيَمنَِّٱَلطُّ
َ
اَِۡل ِٗٗ َََنِّ ۡبَنَٰه  (. هذان اآليتان هي 10.َوَقرَّ

 َ.السجع املتوازي

اَۥَّلَ َوََهۡبَناوََ) .04 ِٗٗ ِّ َنَب وَن ََهَٰر  َخاه 
َ
َأ ا َرَّۡۡحَتَِّنا رَۡٱوََ( )10.مِّن ََۡذك  َۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ

َۚإِّنَّهَ  ََۥإِّۡسَمَٰعَِّٗل اَلۡوَۡعدَِّٱََكنََصادَِّق ِٗٗ َنَّبِّ وَّٗل َرَس  (. هذان اآليتان هي 14.َوََكَن
 َالسجع املتوازي.
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ۡهلَهَ ََوََكنََ)َ .01
َ
َأ ر  م 

ۡ
ََِّۥيَأ ةِّوََٱب لَوَٰ ةَِّٱلصَّ َكوَٰ ِّهََِّلزَّ ََرِب َعِّنَد ِٗٗاَۦَوََكَن ( 11.َمۡرضِّ

رَۡٱوََ) ََۡذك  َإِّنَّهَ َۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ اَۥإِّۡدرِّيَسۚ ِٗٗ يٗياَنَّبِّ ِدِّ (. هذان اآليتان هي 16.ََكَنَصِّ
 َالسجع املطّرف. 

ًّٗا) .06 ََعلِّ ََمََكنًا ْوَلٰٓئَِّ َ( )17.َوَرَفۡعَنَٰه 
 
ِّينََٱَأ َََّلَّ ۡنَعَم

َ
َ ٱأ َِمَِّنََّللَّ ٗۡهِّم

َعلَ
َٱ َمََنََنلَّبِِّيِّ َإِّبَۡرَٰهِّٗ َذ ِرِّيَّةِّ ََومِّن َن وٖح ََمَع ََۡحَۡلَنا ۡن ََومِّمَّ ََءاَدَم َذ ِرِّيَّةِّ مِّن

ۡنََهَدۡيَناَوََ ٰٓءِّيَلََومِّمَّ اَۚٱِإَوۡسَر َٗۡنا ََۡجَتبَ ََءاَيَٰت  ٗۡهِّۡم
ََعلَ َت ۡتََلَٰ ْۤاوُّرَخََلرَِّنَٰمۡحٱإَِّذا

ِٗٗا  َ(. هذان اآليتان هي السجع املطّرف.10.ۤاٗدَّجُسََوب كِّ

َٰتَِّ) .07 َََجنَّ َٱَعۡدٍن ِتِّ
ََلَّ ََِّۥعَِّباَده ََلرَّۡحَمَٰنَ ٱوََعَد َ ٱب ٗۡبِّ ه ََِإنَُّهۥَۡلَغ َوَۡعد  َۥََكَن

ِٗٗا تِّ
ۡ
َ( )60.َمأ َب ۡكَرٗةَََّلَّ َها َفِّٗ ۡم ه  َرِّزۡق  ۡم َولَه  ََۖ ََسَلَٰٗما

َإَِّّلَّ َلَۡغًوا َها َفِّٗ وَن يَۡسَمع 
ا ِٗٗ  َ(. هذان اآليتان هي السجع املطّرف.60.وََعشِّ

ِّۡلَ َ) .00 نََّٱَت َٱَةَ ۡۡلَ ِتِّ
اَلَّ ِٗٗ ََمنَََكَنَتَيِّ َمِّۡنَعَِّبادِّنَا َََوَما( )60.ن ورِّث  َإَِّّلَّ ل  نَتَََنَّ
َّلَ  ََۖ َِّ ََرِب ۡمرِّ

َ
ِّأ ََربَُّ ََۥب َََكَن ََوَما ۚ َِّ َٰل ََذ ََبۡيَ ََوَما ََخۡلَفَنا ََوَما يَنا يۡدِّ

َ
َأ ََبۡيَ َما

ا ِٗٗ  َهذان اآليتان هي السجع املتوازي.(. 64.نَسِّ

00. (َ ََٰٱَرَّبُّ َمََٰو َٱوَََتَِّلسَّ ۡرضِّ
َ
َفَََِۡل َما َبَۡيَنه  َۡٱوَََۡعب ۡده َٱَوَما َلِّعَِّبََٰدتِّهََِّۡصَطبِّ َهۡلََۦۚ

ََّلَ  اَۥَتۡعلَم  ِٗٗ ول َ)َ(61.َسمِّ نَسَٰنَ ٱََوَيي  ََۡۡلِّ ۡخَرج 
 
َأ َلََسۡوَف َمِّتُّ ََما ءَِّذا

َ
أ

ًّٗا  َ(. هذان اآليتان هي السجع املطّرف.66.َح

01. (َ َِّ ۡمَوَََفََوَرِب نَّه  َ َيَٰطِّيََٱنَلَۡحّش  اَلشَّ ِٗٗ ثِّ ۡمََحۡوَلََجَهنََّمَجِّ نَّه  َ َنَل ۡحِضِّ َ(60.ث مَّ
ََث مََّ) َلََعَ َشدُّ

َ
َأ ۡم ه  يُّ

َ
َأ َٗعٍة َشِّ ِّ

ِ َك  َمِّن ِٗٗاَلرَِّنَٰمۡحٱنَلََنَِّعنَّ (. هذان 60.عِّتِّ
 اآليتان هي السجع املتوازي.
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ََِّث مََّ) .00 َب ۡعلَم 
َ
َأ ِّينََٱنَلَۡحن  ِٗٗاََّلَّ لِّ َصِّ َِّها َب ۡوَِلَٰ

َ
َأ ۡم َِمِّنَِإَون)َ(71.ه  َإَِّّلَّ ۡم ك 

ِٗٗا ۡيضِّ َمَّ ََحۡتٗما  َِّ ََرِب َٰ
َلََعَ َََكَن ۚ َها هذان اآليتان هي السجع (. 70.َوارِّد 

 َاملطّرف.

ََث مََّ) .00 ِّينََٱن َنِّجِّ َْٱََّلَّ ََتََّيوا نََذر  َٰلِّمِّيََٱوَّ ِٗٗاَلظَّ ثِّ َجِّ َها ََِإَوَذا)َ(70.فِّٗ ت ۡتََلَٰ
َ َقَاَل َِّنَٰٖت ِٗ ََب ََءاَيَٰت َنا ٗۡهِّۡم

ِّينََٱَعلَ ََكَفرَ ََّلَّ يُّ
َ
َأ ْ ََءاَمن واا ِّيَن َِّّلَّ َل ْ َۡلَفرِّيَيۡيَِّٱوا

يِٗا َنَدِّ ۡحَسن 
َ
َياٗماََوأ  َ(. هذان اآليتان هي السجع املطّرف.70.َخۡۡيَٞمَّ

ََق ۡلَ) .00 َِفِّ َََكَن َلَٰلَةَِّٱَمن ََلضَّ ََّل  ۡد َٗۡمد  ََماََلرَّۡحَمَٰنَ ٱفَۡل ْ ۡوا
َ
ََرأ َإَِّذا ٰٓ ََحِتَّ اۚ َمدًّ

َ ا َإِّمَّ وَن َِإَومَََّۡلَعَذاَبَٱي وَعد  اَعةََٱا ََكٗناََلسَّ َمَّ ٞ َََشِ َو َه  ََمۡن وَن َٗۡعلَم  فََس
نٗدا َج  ۡضَعف 

َ
َ ٱََوَيزِّيدَ )َ(71.َوأ ِّينََٱَّللَّ َْٱََّلَّ َوَََۡهَتَدۡوا ٗدىۗ َٱه  َۡلَبَٰيَِّيَٰت 
َٱ َٰلَِّحَٰت  َردًّاَلصَّ َمَّ َوََخۡۡيٞ َثََواٗبا  َِّ ََرِب َعِّنَد (. هذان اآليتان هي 76.َخۡۡي 

 َالسجع املطّرف.

فََرَءيَۡتَ) .04
َ
ِّيٱَأ َأَِبََّلَّ اَكَفَر ََوَوََّلً ََماَّٗل وَتَيَّ

 
ََِل ََوقَاَل لََعَ)َ(77.َيَٰتَِّنا طَّ

َ
أ

َٗۡبَٱ ََۡلَغ مِّ
َ
َذََٱأ  َ(. هذان اآليتان هي السجع املطّرف.70.َعۡهٗداَلرَِّنَٰمۡحٱعِّنَدَََّتَّ

01. (َۚ ََّلَ َلََكَّ دُّ ََوَنم  ول  ََيي  ََما ََۥَسَنۡكت ب  اَۡلَعَذابَِّٱمَِّن َماََۥهَ َونَرِّث َ)َ(70.َمِدٗ
ِّيَناَفَۡرٗدا ت

ۡ
ََوَيأ ول   َ(. هذان اآليتان هي السجع املطّرف. 01.َيي 

ا) .06 ََعِدٗ ۡم َلَه  دُّ ََنع  َإِّنََّما ٗۡهِّۡمَۖ
ََعلَ ََتۡعَجۡل ََيَۡومََ)َ(04.فَََل تَّيِّيََٱََنّۡش   إَِّلََلۡم 

 َ(. هذان اآليتان هي السجع املطّرف. 01.َوۡفٗداَلرَِّنَٰمۡحٱ

وق َ) .07 ۡجرِّمِّيََٱََونَس  ََجَهنََّمَوِّۡرٗداَلۡم  َ)َ(06.إَِّلَٰ وَنَََّلَّ َفََٰعةََٱَيۡملِّك  ََلشَّ ََمنِّ
إَِّّلَّ

َذََٱ  (. هذان هي السجع املطّرف.07.َعۡهٗداَلرَِّنَٰمۡحٱعِّنَدَََّتَّ
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00. (َ ْ َذََٱَوقَال وا اَلرَّۡحَمَٰنَ ٱََّتَّ ََشيََۡلََّيدَۡ)َ(00.َوََّلٗ ۡئت ۡم ائجِّ َإِِّدٗ (. هذان هي 00.ا
 َف. السجع املطرّ 

َمََٰوَٰت َٱَتََكادَ ) .00 ََلسَّ ََوتَنَشقُّ ۡرَنَمِّۡنه  َٱَيَتَفطَّ ۡرض 
َ
ََِۡل َبال َٱَوََّتِّرُّ اَۡۡلِّ َ(01.َهدًّ

ن)
َ
اَأ ِّلرَِّنَٰمۡحََوََّلٗ  َ(. هذان اآليتان هي السجع املطّرف. 00.َدَعۡواَْل

ا) .41 ََوََّلً َذ ََيتَّخِّ ن
َ
ِّلرَِّنَٰمۡحَأ َل َيَۢنَبِغِّ ََإِّن)َ(00.َوَما َِفِّ ََمن ُّ ََمََٰوَٰتَِّلسََّٱك 

َٱوََ ۡرضِّ
َ
ََِۡل َءاتِّ َا

 َ. هذان اآليتان هي السجع املطّرف.(00.َعۡبٗداَلرَِّنَٰمۡحٱإَِّّلَّ

اَلََّيدَۡ) .40 ۡمََعِدٗ ه  ۡمَوََعدَّ َٰه  ۡحَصى
َ
هَِّيَۡوَمَ)ََ(04.أ ۡمََءاتِّٗ ُّه   (.01.فَۡرًداَۡليَِّيََٰمةَِّٱَوُك 

 َهذان اآليتان هي السجع املطّرف. 

ِّينََٱَإِّنََّ) .40 َََّْلَّ َََءاَمن وا ْ َٰلَِّحَٰتَِّٱوََعمِّل وا ََلصَّ م  َلَه  َٗۡجَعل  اَلرَّۡحَمَٰنَ ٱَس ِدٗ َ(06.و 
ِّنََّما) ََفَإ ِّهِّ َب َ َِلِّ بَِّشِّ  َِّ ِّلَِّسان َب َنَٰه  ۡ تَّيِّيََٱيَۡسَّ ِّهََِّلۡم  َب َر اَۦَوت نذِّ ِٗ ََّلُّ (. 07.قَۡوٗما

 ََ.هذان اآليتان هي السجع املتوازي

 ورة مرمييف س السجعتصنيف    .ب

يصنيف الباحث إىل ، يف سورة مرمي السجعاليت تتضمن  بعد جند الباحث اآلايت
 أقسام السجع كما يلي:
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 السجع املطّرف .1

نوع  اآليةا رقم
 السجع

 البيان

ََعۡبَده ََ 0  َِّ ََرِب َرَۡۡحَتِّ ََۥذِّۡكر  ۡذَإ٢ََزَكرِّيَّاا
ََربَّهَ  اََۥنَاَدىَٰ ِٗٗ اًءََخفِّ َِّدا  ٣َن

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
آلية األوىل: زََكراِّي، يف اي""يعين

و يف اآلية الثانية: َخِفيَّا. 
. ولكن إختلفتا يف الوزن
  األوىل:اسم َعا َْ. الثانية:َفِعْيل  

اَ 0 َلٍَٰمَََيََٰزَكرِّيَّا ِّغ  َكَب هَ ٱإِّنَّاَن بَِّشِّ  َلَۡمََۥۡسم  ََيََۡيَٰ
 َ اََۥََنَۡعلَّلَّ ِٗٗ ََسمِّ ٧ََمِّنََقۡبل 

َغَ َقَاَلَ َلِّ ون  َيَك  َٰ ّنَّ
َ
َأ ََرِبِّ ََوََكنَتِّ َلَٰٞم

َٱ تِّ
َ
َمَِّنََۡمَرأ اََۡلكَِّبَِّٱَعقِّٗراََوقَۡدَبَلَۡغت  ِٗٗ عِّتِّ
٨ََ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
يَّايف اآلية األوىل: ي"يعين" َِ  ،

. ولكن ِعِتيَّا و يف اآلية الثانية:
.األوىل:َفِعْيل . إختلفتا يف الوزن

 ل  يْ عِ الثانية:فِ 

0 

 

ۢا ََََوَبرَّ ََّٰلِّ َِّو اَب ِٗٗ نََجبَّاًراََعصِّ ١٤َيۡهََِّولَۡمَيَك 
ََوَيۡوَمََوََسَلَٰمَ  وت  ََيم  ََوَيۡوَم َ َّلِّ َو  َيَۡوَم ٗۡهِّ َعلَ

اَ ِٗٗ ََح ۡبَعث  ١٥ََي 

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
 يف اآلية األوىل:ي"يعين"
. حَيَّا، و يف اآلية الثانية: َعِصيَّا

  .ولكن إختلفتا يف الوزن
 األوىل:َفِعْيل  

   الثانية:فَاْعل  
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رَۡٱوََ 4 ََۡذك  مِّۡنََنتََبَذۡتَٱَمۡرَيَمَإِّذََِّۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ
َ ا ِٗٗ قِّ َََشۡ ََمََكٗنا ۡهلَِّها

َ
ََذۡتَٱف١٦َََأ مِّنَََّتَّ

وَحَناَ َر  َإَِّلَۡها ا رَۡسۡلَنا
َ
َفَأ َجاٗبا َحِّ ِّهِّۡم د ون

اَ اََسوِِّيٗ ١٧َََفَتَمثََّلَلََهاَبََّشٗ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
يف اآلية األوىل: ي"يعين"
، و يف اآلية الثانية: َشرِْقيَّا
. . ولكن إختلفتا يف الوزنسَِوايَّ 

 َمْفِعْيلُ األوىل:

  الثانية:َفِعْيل  

ََقَالَۡتَ 1 َلَٰٞمََولَۡمََيۡمَسۡسّنِّ
َغ  َلِّ ون  َيَك  َٰ ّنَّ

َ
أ

َ ا ِٗٗ َبَغِّ ك 
َ
َأ ََولَۡم َقَاَلََقَاَل٢٠ََبََّشٞ ِّ ِّ َكَذَٰل

ََۖ ٞ ََهِيِّ َّ
َلََعَ َو َه  َۡجَعلَهَ َربُّ ِّ َءايَٗةَََۥاََونلِّ

اَ ِٗٗ ۡيضِّ ۡمٗراَمَّ
َ
ََورَۡۡحَٗةَِمِّنَّاََۚوََكَنَأ ٢١ََِلِّلنَّاسِّ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، بَِغيَّايف اآلية األوىل: ي"يعين"

. مَْقِضيَّا و يف اآلية الثانية:
. ولكن إختلفتا يف الوزن

 األوىل:َفِعْيل  

  الثانية:َمْفِعْيل  

6 

 

َفََ ِّهََِّنتََبَذۡتَٱفََحَملَۡته  ََۦب ا ِٗٗ َقَصِّ ٢٢ََمََكٗنا
اَءَها َجا

َ
َٱَفَأ ََلَۡمَخاض  ۡذعِّ َجِّ َنلَّۡخلَةَِّٱإَِّلَٰ

َ نت  ََوك  ََهََٰذا ََقۡبَل َمِّتُّ ٗۡتَّنِّ
ََيَٰلَ قَالَۡت

اَ ِٗٗ نسِّ ٗٗاَمَّ ٢٣ََنَۡس

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
يف اآلية األوىل: ي"يعين"
لثانية: ، و يف اآلية اقَِصيَّا
. ولكن إختلفتا يف مَْنِسيَّا
 األوىل:َفِعْيل   .الوزن

 الثانية:َمْفِعْيل  
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7 َ ِّ َٱوَََفَُك  بِّ َمَِّنَََۡشَ اَتََريِّنَّ ِّمَّ فَإ ََۖ ٗۡٗنا َوقَِرِّيََع
ِنَٰمۡحََۡلبََّشَِّٱ ِّلرَّ َل َنََذۡرت  َإِِّّنِّ ا وِلِّ ََفي  َحٗدا

َ
أ

َكِلَِّمَ
 
اََۡلَۡومََٱَصۡوٗماَفَلَۡنَأ ِٗٗ تَۡت٢٦ََإِّنسِّ

َ
َفَأ

ِّهَِّ َََتۡمِّل هَ َۦب ََلَيۡدَََۖۥَقَۡوَمَها ََيََٰمۡرَيم  ْ قَال وا
ََشۡيَ ۡئتِّ اَجِّ ٢٧ََاَفَرِِّيٗ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
يف اآلية األوىل: ي"يعين"
. فَِرايَّ اآلية الثانية: ، و يف ِإنِْسيَّا

 .ولكن إختلفتا يف الوزن
 فَاْعل  األوىل:

  الثانية:َفِعْيل  

ََقَاَلَ 0 َإِِّّنِّ َِّٱََعۡبد  ََّللَّ َ َّٰنِّ َۡلكَِّتََٰبَٱَءاتَى
اَ ِٗٗ ِّ َنَب ّنِّ

٣٠ََوََجَعلَ ّنِّ
ۡيَنََماََوََجَعلَ

َ
َأ َباَرًَك م 

َِّ َب ۡوَصَّٰنِّ
َ
ََوأ نت  ةَِّٱك  لَوَٰ ةَِّٱوَََلصَّ َكوَٰ َماََلزَّ
اَ ِٗٗ ََح ٣١ََد ۡمت 

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، نَِبيَّايف اآلية األوىل: ي"يعين"

. ولكن يَّاحَ و يف اآلية الثانية: 
 . األوىل:َفِعْيل  إختلفتا يف الوزن

  الثانية:فَاْعل  

ۢا 0 اَََوَبرَّ ِٗٗ ََجبَّاٗراََشيِّ ََولَۡمََيَۡعۡلّنِّ تِّ َ ََّٰلِّ َِّو ٣٢َب
َلَٰمَ ٱوََ ََوَيۡوَمََلسَّ وت  م 

َ
ََوَيۡوَمَأ تُّ َّلِّ َيَۡوَمَو  َّ لََعَ

ِٗٗاَ ََح ۡبَعث 
 
٣٣ََأ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، َشِقيَّااآلية األوىل: يف ي"يعين"

. ولكن حَيَّاو يف اآلية الثانية:
 . األوىل:َفِعْيل  إختلفتا يف الوزن

  فَاْعل  الثانية:

01 َ َِّ َٰل ِّيٱَۡۡلَِقَِّٱَمۡرَيَمََۖقَۡوَلََۡبنَ ٱعِّيََسَََذ ََّلَّ
َ وَن ََيۡمََت  هِّ َذَََما٣٤َفِّٗ ََيتَّخِّ ن

َ
َأ ِّ َّ َّللِّ ََكَن

ۡبَحََٰنهَ  ََوََّلَٖٖۖس  َمِّن ََقََضََٰٓۥاۚ َماََإَِّذا ِّنَّ َفَإ ۡمٗرا
َ
أ

ََّلَ  ول  ََۥَيي  ون  َٗك  نََف ٣٥ََك 

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
يف اآلية األوىل: "نيعين"
، و يف اآلية الثانية: َوْتَارُْونَ 
. ولكن إختلفتا يف فاَيَُكوْنَ 
 . األوىل:يَاْفَعُلْونَ الوزن



29 
 

 

  الثانية:يَاْفَعل  

ََٱَِإَونََّ 00 مََّۡللَّ ََوَربُّك  َۚٱفََََرِبِّ وه  َهََٰذاََۡعب د 
َ ۡسَتيِّٗٞم َمُّ َرَٰٞط َٱَۡخَتلََفَٱف٣٦َََصِّ ۡحَزاب 

َ
َِۡل

َمِّنَ ْ وا ََكَفر  ِّيَن َِلَِّّلَّ َفََوۡيٞل َبَۡينِّهِّۡمَۖ مِّۢن
ٍٗمَ َيَۡوٍمََعظِّ ۡشَهدِّ ٣٧ََمَّ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
 يف اآلية األوىل:م"يعين"

، و يف اآلية الثانية: َمسْتَِقيْمَ 
لكن إختلفتا يف . و عَِسيْمٍ 
 ُمْستَاْفِعل  .األوىل:الوزن

  الثانية:َفِعْيل  
ۡسمِّعَۡ 00

َ
ََأ نِّ ََلَٰكِّ َۖ ت وَنَنا

ۡ
َيَأ َيَۡوَم ۡ بِۡصِّ

َ
ََوأ ِّهِّۡم ب

ونََٱ َٰلِّم  ََۡلَۡومََٱَلظَّ بِّٖي َمُّ ََضَلَٰٖل ٣٨َِفِّ
مَۡ رۡه  نذِّ

َ
َََوأ ةَِّٱيَۡوَم ََۡۡلَۡۡسَ َ َق َضِّ ۡمرَ ٱإِّۡذ

َ
َِۡل

ۡمَََّلَي ؤَۡ ََغۡفلَةَٖوَه  ۡمَِفِّ ٣٩ََمِّن وَنَوَه 

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، مُِبنْيَ يف اآلية األوىل: ن"يعين"

. ياُْؤِمنُاوْنَ و يف اآلية الثانية: 
: ولكن إختلفتا يف الوزن

 فُِعْيل  األوىل:
  الثانية:يُاْفِعُلْونِ 

ۡهلَهَ ََوََكنََ 00
َ
َأ ر  م 

ۡ
ََِّۥيَأ ةِّوََٱب لَوَٰ ةَِّٱلصَّ َكوَٰ َوََكَنََلزَّ
ِّهَِّ اََۦعِّنَدََرِب ِٗٗ رَۡٱو٥٥ََََمۡرضِّ ََۡذك  َۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ
َإِّنَّهَ  اََۥإِّۡدرِّيَسۚ ِٗٗ يٗياَنَّبِّ ِدِّ ٥٦ََََكَنَصِّ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
يف اآلية األوىل: ي"يعين"
. نَِبيَّا، و يف اآلية الثانية: مَرِْضيَّا

 .ولكن إختلفتا يف الوزن
 َمْفِعْيل  األوىل:
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  الثانية:َفِعْيل  

َوَََ 04 ًّٗا ََعلِّ ََمََكنًا ْوَلٰٓئَِّ ٥٧َََرَفۡعَنَٰه 
 
ِّينََٱَأ ََّلَّ

ۡنَعَمَ
َ
َ ٱأ ٗۡهِّمَِمَِّنََّللَّ

َٱَعلَ مِّنَذ ِرِّيَّةََِّنََنلَّبِِّيِّ
َذ ِرِّيَّةَِّ ََومِّن َن وٖح ََمَع ََۡحَۡلَنا ۡن ََومِّمَّ َءاَدَم
ََهَدۡيَناَ ۡن ََومِّمَّ ٰٓءِّيَل َِإَوۡسَر َم َٰهِّٗ إِّبَۡر

اَۚٱوََ َٗۡنا ََۡجَتبَ َت ۡتََلَٰ َإَِّذا ََءاَيَٰت  ٗۡهِّۡم
َلرَِّنَٰمۡحٱَعلَ
ِٗٗا۩َ ٥٨ََْۤاوُّرَخَۤاٗدَّجُسََوب كِّ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، عَِليَّايف اآلية األوىل: ي"يعين"

. ولكن بُِكيَّا و يف اآلية الثانية:
 . األوىل:َفِعْيل  إختلفتا يف الوزن

  فُِعْيل  الثانية:

َٰتَِّ 01 َٱَعۡدٍنَََجنَّ ِتِّ
َۥعَِّباَده ََلرَّۡحَمَٰنَ ٱَدَوَعَََلَّ

َِّ َ ٱب ٗۡبِّ ه ََۥإِّنَّهَ َۡلَغ َوَۡعد  ََۥََكَن ا ِٗٗ تِّ
ۡ
٦١َََمأ ََّلَّ

ۡمَ ََولَه  َۖ ََسَلَٰٗما َإَِّّلَّ َلَۡغًوا َها َفِّٗ يَۡسَمع وَن
اَ ِٗٗ َهاَب ۡكَرٗةَوََعشِّ ۡمَفِّٗ ه  ٦٢ََرِّزۡق 

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، مَْأِتيَّايف اآلية األوىل: ي"يعين"

. عَِشيَّاية الثانية: و يف اآل
. ولكن إختلفتا يف الوزن

 األوىل:َمْفِعْيل  

  الثانية:َفِعْيل  
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06 َ َمََٰوَٰتَِّٱَرَّبُّ َٱوَََلسَّ ۡرضِّ
َ
َماََِۡل َبَۡيَنه  َوَما

َۡٱوَََۡعب ۡده َٱفََ ِّهََِّۡصَطبِّ َلِّعَِّبََٰدت ََّلَ َۦۚ َۥَهۡلََتۡعلَم 
َ ا ِٗٗ ول ٦٥َََسمِّ نَسَٰنَ ٱََوَيي  ََۡۡلِّ َمِّتُّ ََما ءَِّذا

َ
أ

ًّٗاََلََسۡوَفَ ََح ۡخَرج 
 
٦٦ََأ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
يَّايف اآلية األوىل: ي"يعين" َِ  ،

. ولكن حَيَّاو يف اآلية الثانية: 
 . األوىل:َفِعْيل  إختلفتا يف الوزن

  الثانية:فَاْعل  

ََِّث مََّ 07 َب ۡعلَم 
َ
َأ ِّينََٱنَلَۡحن  َِّهاَََّلَّ َب ۡوَِلَٰ

َ
َأ ۡم ه 

َ ِٗٗا لِّ َََكَنَِمِّنكَ َِإَون٧٠َصِّ ۚ َها ََوارِّد 
َإَِّّلَّ ۡم
اَ ِٗٗ ۡيضِّ َِّ ََحۡتٗماَمَّ ََرِب َٰ

٧١ََلََعَ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، ِصِليَّايف اآلية األوىل: ي"يعين"

و يف اآلية الثانية: 
َمْقِضيَّا.ولكن إختلفتا يف 

 . األوىل:ِفِعْيل  الوزن

  الثانية:َمْفِعْيل  

ََث مََّ 00 ِّينََٱن َنِّجِّ َْٱََّلَّ َيوا ََتَّ نََذر  َٰلِّمِّيََٱوَّ َلظَّ
َ ا ِٗٗ ثِّ َجِّ َها ََءاَيَٰت َناََِإَوَذا٧٢َفِّٗ ٗۡهِّۡم

ََعلَ ت ۡتََلَٰ
َ َِّنَٰٖتَقَاَل ِٗ ِّينََٱَب ِّيَنََءاَمن وااَََّْلَّ َِّّلَّ َْل وا َكَفر 

َ يُّ
َ
يِٗاََۡلَفرِّيَيۡيَِّٱأ َنَدِّ ۡحَسن 

َ
ََوأ َياٗما َمَّ َخۡۡيٞ

٧٣ََ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، ِجِثيَّا اآلية األوىل: يفي"يعين"

ولكن  .نَِدايَّ و يف اآلية الثانية: 
 .األوىل:ِفِعْيل  إختلفتا يف الوزن

  الثانية:َفِعْيل  

ََق ۡلَ 00 َِفِّ َََكَن َلَٰلَةَِّٱَمن ََلضَّ ََّل  ۡد َٗۡمد  فَۡل
وَنََلرَّۡحَمَٰنَ ٱ َي وَعد  ََما ْ ۡوا

َ
ََرأ َإَِّذا ٰٓ ََحِتَّ اۚ َمدًّ

َ ا ََۡلَعَذاَبَٱإِّمَّ ا وَنََاَعةََلسََّٱِإَومَّ َٗۡعلَم  فََس
َ نٗدا َج  ۡضَعف 

َ
ََوأ ََكٗنا َمَّ ٞ َََشِ َو َه  ٧٥ََمۡن

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، جُْنًدا: يف اآلية األوىلد"يعين"

. ولكن مَرَدَّاو يف اآلية الثانية: 
 . األوىل:فُاْعل  إختلفتا يف الوزن
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َ ٱََوَيزِّيدَ  ِّينََٱَّللَّ َْٱََّلَّ ٗدىََۗۡهَتَدۡوا ه 
َٱوََ َٱَۡلَبَٰيَِّيَٰت  َٰلَِّحَٰت  َِّ ََلصَّ ََرِب َعِّنَد َخۡۡي 

اَ َردًّ ٧٦َثََواٗباَوََخۡۡيَٞمَّ

  فَاَعلَ الثانية:

فََرَءيَۡتَ 01
َ
ِّيٱَأ َأَِبََّلَّ ََوقَاَلََكَفَر َيَٰتَِّنا

َ ا ََماَّٗلََوَوََّلً وَتَيَّ
 
٧٧ََََِل لََع طَّ

َ
َٗۡبَٱأ ََۡلَغ مِّ

َ
أ

َذََٱ ٧٨َََعۡهٗداََلرَِّنَٰمۡحٱعِّنَدَََّتَّ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، وَلًَدايف اآلية األوىل: د"يعين"

. عَْهًداو يف اآلية الثانية: 
. ولكن إختلفتا يف الوزن

 األوىل:فَاَعل  

  الثانية:فَاْعل  

00 َۚ ََّلَ َلََكَّ دُّ ََوَنم  ول  ََيي  ََما مَِّنََۥَسَنۡكت ب 
اََۡلَعَذابَِّٱ تِّيَناََۥَونَرِّث هَ ٧٩ََمِدٗ

ۡ
ََوَيأ ول  َماََيي 

٨٠ََۡرٗداَفََ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، و مًَدايف اآلية األوىل: د"يعين"

. ولكن فَارْدًايف اآلية الثانية: 
 فَاَعلَ . األوىل:إختلفتا يف الوزن

  الثانية:فَاْعل  

اَ 00 ۡمََعِدٗ َلَه  دُّ إِّنََّماََنع  ٗۡهِّۡمََۖ
٨٤َفَََلََتۡعَجۡلََعلَ

ََيَۡومََ تَّيِّيََٱََنّۡش   ٨٥َََوۡفٗداََلرَِّنَٰمۡحٱَإَِّلََلۡم 

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
ا،يف اآلية األوىل: د"يعين"  عَدًّ

. ولكن وَفًْداو يف اآلية الثانية: 
 فَاَعلَ . األوىل:إختلفتا يف الوزن

  الثانية:فَاْعل  
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وق َ 00 ۡجرِّمِّيََٱََونَس  ََلۡم  َوِّۡرٗدا ََجَهنََّم ٨٦َإَِّلَٰ ََّلَّ
َ وَن َفََٰٱَيۡملِّك  َََعةََلشَّ ََمنِّ

َذََٱإَِّّلَّ عِّنَدَََّتَّ
٨٧َََعۡهٗداََلرَِّنَٰمۡحٱ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، ِورْدًايف اآلية األوىل: د"يعين"

. عَْهًداو يف اآلية الثانية: 
. ولكن إختلفتا يف الوزن

 األوىل:ِفْعل  
  الثانية:فَاْعل  

َذََٱَوَقال واََْ 04 اََلرَّۡحَمَٰنَ ٱََّتَّ ۡئت ۡمََلََّيد٨٨َََۡوََّلٗ جِّ
اََشۡيَ ٨٩ََاَإِِّدٗ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، وَلًَدايف اآلية األوىل: د"يعين"

. ولكن ِإدًّاو يف اآلية الثانية: 
 األوىل:فَاَعل  .إختلفتا يف الوزن

  الثانية:ِفْعل  

َمََٰوَٰت َٱَتََكادَ  01 ََلسَّ ََوتَنَشقُّ َمِّۡنه  ۡرَن َيَتَفطَّ
َٱ ۡرض 
َ
ََوََّتََِِّۡل َبال َٱرُّ ََۡۡلِّ ا ن٩٠ََهدًّ

َ
َدَعۡواََْأ

اَ ِّلرَِّنَٰمۡحََوََّلٗ ٩١ََل

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، َهدًّايف اآلية األوىل: د"يعين"

. ولكن وَلًَداو يف اآلية الثانية: 
 األول:فَاَعلَ .إختلفتا يف الوزن

  الثانية:فَاَعل  

نََيتَّخَِّ 06
َ
ِّلرَِّنَٰمۡحَأ َل اََوَماَيَۢنَبِغِّ َإِّن٩٢ََذََوََّلً

َ َِفِّ ََمن ُّ َمََٰوَٰتَِّٱك  َٱوَََلسَّ ۡرضِّ
َ
ََِۡل ََءاتِّ ا

إَِّّلَّ
٩٣َََعۡبٗداََلرَِّنَٰمۡحٱ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، وَلًَدايف اآلية األوىل: د"يعين"

. ولكن عَبًْداو يف اآلية الثانية: 
 فَاَعل  . األوىل:إختلفتا يف الوزن

  الثانية:فَاْعل  
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ََدَۡلَّيََ 07 ا ََعِدٗ ۡم ه  َوََعدَّ ۡم َٰه  ۡحَصى
َ
٩٤َأ ۡمََ ُّه  َوُك 

يَۡوَمَ هَِّ ٩٥ََفَۡرًداََۡليَِّيََٰمةَِّٱَءاتِّٗ

يف احلرف األخري  اتفقامها  املطّرف
، عَدًّايف اآلية األوىل: د"يعين"

. ولكن فَارْدًاو يف اآلية الثانية: 
 فَاَعلَ . األوىل:إختلفتا يف الوزن

  الثانية:فَاْعل  

 

 

 زيالسجع املتوا .2

نوع  اآلية رقم
 السجع

 البيان

ََقَاَلَ 0 َوََهَن َإِِّّنِّ َوَََۡلَعۡظمَ ٱَرِبِّ َۡشَتَعَلَٱمِِّّنِّ
َٱ س 

ۡ
أ ََلرَّ ََرِبِّ  َِّ كِئ

َعا ِّد  َب ۢن ك 
َ
َأ ََولَۡم َشۡيٗبا

َ ا ِٗٗ ٤َََشيِّ ََََإِِّّنِّ ۡفت  ََٱخِّ اءِّيََلَۡمَوَٰلِّ ََوَرا مِّن
َ َٱَوََكنَتِّ تِّ

َ
نَ ََۡمَرأ ََّلَّ  َمِّن َلِّ ََفَهۡب َعقِّٗرا

ِٗاَ ٥َََولِّ

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية يالوزن. يعين "

. و يف اآلية َشِقيَّا :األوىل
 من الوزن َفِعْيل    وَِليَّا. :الثانية

0 َ وَََيَرِّث ّنِّ وَبََۖ ََيۡعي  َمِّۡنََءالِّ ََۡجَعۡلهَ ٱَوَيرِّث  َرِبِّ
اَ ِٗٗ ا٦ََرَضِّ َلٍَٰمَََيََٰزَكرِّيَّا ِّغ  َكَب هَ ٱإِّنَّاَن بَِّشِّ  َۥۡسم 

 َ َلَۡمَََنَۡعلَّلَّ اََۥََيََۡيَٰ ِٗٗ ََسمِّ ٧ََمِّنََقۡبل 

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية يالوزن. يعين "

. و يف اآلية رَِضيَّا :األوىل
يَّا. :الثانية  من الوزن َفِعْيل    َِ

ََقَاَلَ 0 ََۡجَعلٱَرِبِّ َّلَّ
َ
َأ ََءاَيت َ  قَاَل ََۖ ََءايَٗة ا يف احلرف  األخري  اتفقامها  املتوازيِلِّ
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اََاَسَنلََّٱت َكِلَِّمَ ََٰثََلَاٖلََسوِِّيٗ َفََخَرج١٠َََثََل
َقَۡومِّهَِّ َٰ نََلۡمِّۡحَرابَِّٱمَِّنََۦلََعَ

َ
َإَِّلۡهِّۡمَأ وََۡحٰٓ

َ
فَأ

اَ ِٗٗ واَْب ۡكَرٗةَوََعشِّ ١١َََسِبِّح 

" يف اآلية يو الوزن. يعين "
. و يف اآلية سَِوايَّ  :األوىل
وزن من ال عَِشيَّا. :الثانية
 َفِعْيل  

َٗۡحََيََٰ 4 َٰ َََي ذِّ ََۡلكَِّتََٰبَٱخ  َٗۡنَٰه  ََوَءاَت ةٖٖۖ وَّ ِّي  ب
ََۡۡل ۡكمََٱ ا ِٗٗ َََۖوََحَناٗنا١٢ََصبِّ ٗة ََوَزَكوَٰ نَّا ِمِّنََّلَّ 

اَ ِٗٗ ١٣َََوََكَنَتَيِّ

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية يالوزن. يعين "

. و يف اآلية صَِبيَّا :األوىل
 من الوزن َفِعْيل   ا.تَِقيَّ  :الثانية

ََِّقَالَۡتَ 1 َب وذ  ع 
َ
َأ ا نَتََلرَِّنَٰمۡحٱإِِّّنِّ َك  َإِّن مِّنَ 

َ ا ِٗٗ َهَبََقَاَل١٨ََتَيِّ
َ
َِلِّ ِّ ِّ ََرِب

ول  َرَس  ۠ نَا
َ
َأ ا َما إِّنَّ

اَ ِٗٗ َلَٰٗماََزكِّ َغ  ١٩ََلَ ِّ

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية يالوزن. يعين "

ية . و يف اآلتَِقيَّا: األوىل
 من الوزن َفِعْيل   زَِكيَّا. :الثانية

ََٰها 6 ََجَعَلَََفَناَدى َقَۡد َََتَۡزِنِّ
َّلَّ
َ
َأ ا َََتۡتَِّها مِّن
اَ َََسِِّيٗ َََتَۡت ِّ ِزِّيَا٢٤ََربُّ ِّ ََوَه  ِّۡذعِّ َِبِّ إَِّلۡ ِّ

اََنلَّۡخلَةَِّٱ ِٗٗ َر َطٗباََجنِّ ِّ ۡٗ ٢٥ََت َسَٰيِّۡطََعلَ

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية ي "الوزن. يعين
. و يف اآلية سَِرايَّ األوىل: 
 من الوزن َفِعْيل   جَِنيَّا.الثانية: 

ۡخَتَ 7
 
أ َََيٰٓ ب وكِّ

َ
َأ َََكَن ََما وَن َٱَهَٰر 

َ
َسۡوٖءََۡمَرأ

َ ا ِٗٗ َبَغِّ مُّ ِّ
 
َأ َََكنَۡت َشاَرۡت٢٨َََوَما

َ
إَِّلۡهََِّٖۖفَأ

َ َِفِّ َََكَن ََمن َن َكِلِّم  َٗۡف ََك ْ َلَۡمۡهدَِّٱقَال وا
اَ ِٗٗ ٢٩َََصبِّ

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية يالوزن. يعين "

. و يف اآلية بَِغيَّااألوىل: 
 من الوزن َفِعْيل   صَِبيَّا.الثانية: 

بَتَِّ 0
َ
أ َََيٰٓ َمَِّن اَءّنِّ ََجا َقَۡد َلَۡمََۡلعِّۡلمَِّٱإِِّّنِّ يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازيَما
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َفََ تَِّ 
ۡ
َاٱيَأ ََتَّبِّۡعّنِّ ا ََسوِِّيٗ َرَٰٗطا َصِّ َك ۡهدِّ

َ
٤٣َأ

بَتَِّ
َ
أ ََََّلَََيٰٓ َٗۡطََٰنََۖٱَتۡعب دِّ ََلشَّ َٗۡطَٰنََٱإِّنَّ َلشَّ

اَ ِٗٗ ِّلرَِّنَٰمۡحََعصِّ ٤٤ََََكَنَل

" يف اآلية يالوزن. يعين "
. و يف اآلية سَِوايَّ األوىل: 
من الوزن  َعِصيَّا.الثانية: 

 َفِعْيل  

بَتَِّ 0
َ
أ َ ََعَذاٞبَََيٰٓ نََيَمسَّ

َ
َأ َخاف 

َ
َأ ا ِمَِّنَإِِّّنِّ

اََلرَِّنَٰمۡحٱ ِٗ ََولِّ َٗۡطَٰنِّ
ِّلشَّ وَنَل ٤٥َََفَتك 

َََۖقَاَلَ م  إِّبَۡرَٰهِّٗ ََيٰٓ َِّهِتِّ ََءال ََعۡن نَت
َ
َأ َراغِّب 

َ
أ

وََ َنََّ ََۖ رۡج 
َ
َِل ِّنَلَّۡمَتَنَتهَِّ َٱلَئ ۡرِنِّ اََۡهج  ِٗٗ ٤٦َََملِّ

يف احلرف األخري  اتفقامها   املتوازي
" يف اآلية يو الوزن. يعين "

اَاألوىل: ِٗ و يف اآلية  .ََولِّ

االثانية:  ِٗٗ من الوزن  .َملِّ
 َفِعْيل  

إِّنَّهَ َقَاَلَ 01 َٖۖ ا ََرِبِّ َلََ  ۡسَتۡغفِّر 
َ
َٗۡ َََۖسأ ََعلَ َۥَسَلَٰم 

اَ ِٗٗ ََحفِّ م٤٧ََََۡكَنَِبِّ ۡعََتِّل ك 
َ
وَنَََوأ َوَماَتَۡدع 

َ َد ونِّ َِّٱمِّن اََّللَّ َّلَّ
َ
َأ ََعََسٰٓ ََرِبِّ

ْ وا ۡدع 
َ
َوأ

َِٗٗ ََشيِّ َرِبِّ ءَِّ
َعا ِّد  وَنَب ك 

َ
٤٨ََاَأ

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية يالوزن. يعين "

. و يف اآلية حَِفيَّااألوىل: 
 من الوزن َفِعْيل   َشِقيَّا.الثانية: 

ا 00 مَۡٱَفَلَمَّ لَه  ََۡعََتَ وَنَمِّنَد ونِّ ََيۡعب د  َِّٱَوَما َّللَّ
ََّلَ  ََجَعۡلَناَََۥاوََهۡبَنا

ِٗ ََولُك  وَبَۖ ََوَيۡعي  إِّۡسَحََٰق
َ ا ِٗٗ ِّ َوََجَعۡلَناَََووََهۡبَنا٤٩َنَب َرَّۡۡحَتَِّنا َِمِّن م لَه 

اَ ِٗٗ ۡدٍقََعلِّ َِّساَنَصِّ ۡمَل ٥٠ََلَه 

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية يالوزن. يعين "

. و يف اآلية نَِبيَّااألوىل: 
 من الوزن َفِعْيل   عَِليَّا.الثانية: 

رَۡٱوََ 00 ََۡذك  ََۚۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ وَسٰٓ ۡلَٗصاََۥَإِّنَّهَ م  ََكَنَُم 
َ ِٗٗا َنَّبِّ وَّٗل َرَس  َََوَنََٰديَۡنَٰهَ ٥١ََوََكَن مِّنََجانِّبِّ

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية يالوزن. يعين "

. و يف اآلية نَِبيَّااألوىل: 
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ورَِّٱ ۡيَمنَِّٱَلطُّ
َ
اََِۡل ِٗٗ َََنِّ ۡبَنَٰه  يّاَ.الثانية:٥٢َََوَقرَّ  َفِعْيل   جنَِ

اََۥَّلَ ََووََهۡبَنا 00 ِٗٗ ِّ َنَب وَن ََهَٰر  َخاه 
َ
َأ ا َرَّۡۡحَتَِّنا مِّن

رَۡٱو٥٣َََ ََۡذك  َإِّنَّهَ َۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ ۚ َۥإِّۡسَمَٰعَِّٗل
اََلۡوَۡعدَِّٱََكنََصادَِّقَ ِٗٗ وَّٗلَنَّبِّ ٥٤َََوََكَنَرَس 

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية يالوزن. يعين "

آلية . و يف انَِبيَّااألوىل: 
 من الوزن َفِعْيل   .نَِبيَّاالثانية: 

ِّۡلَ َ 04 نَّةَ ٱَت َٱَۡۡلَ ِتِّ
ََمنََلَّ َعَِّبادِّنَا َمِّۡن ن ورِّث 

اَ ِٗٗ َّلَ ََوَما٦٣َََكَنَتَيِّ ََۖ َِّ ََرِب ۡمرِّ
َ
ِّأ َب
َإَِّّلَّ ل  َۥنَتَََنَّ

َۚ َِّ َٰل ََذ ََبۡيَ ََوَما ََخۡلَفَنا ََوَما يَنا يۡدِّ
َ
َأ ََبۡيَ َما

اَ ِٗٗ ٦٤َََوَماَََكَنََربَُّ َنَسِّ

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية يالوزن. يعين "

. و يف اآلية تَِقيااألوىل: 
 من الوزن َفِعْيل   نَِسيَّا.الثانية: 

01 َ َِّ َوَََفََوَرِب ۡم نَّه  َ َيَٰطِّيََٱنَلَۡحّش  ََلشَّ ث مَّ
َ ا ِٗٗ ثِّ َجِّ ََجَهنََّم ََحۡوَل ۡم نَّه  َ َث م٦٨َََّنَل ۡحِضِّ

َ َمِّن َنَلََنَِّعنَّ َلََعَ َشدُّ
َ
َأ ۡم ه  يُّ

َ
َأ َٗعٍة َشِّ ِّ

ِ ك 
اَ لرَِّنَٰمۡحٱ ِٗٗ ٦٩ََعِّتِّ

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية يالوزن. يعين "

. و يف اآلية ِجِثيَّااألوىل: 
 من الوزن َفِعْيل   ِعِتيَّا.الثانية: 

ِّينََٱَإِّنََّ 06 َََّلَّ ْ َوََعمِّل وا ْ َٰلَِّحَٰتَِّٱَءاَمن وا َلصَّ
َٗۡجعََ ََس م  َلَه  ََلرَّۡحَمَٰنَ ٱل  ا ِدٗ ِّنََّما٩٦َو  َفَإ

ِّهَِّ َب َ َِّ َِلِّ بَِّشِّ ِّلَِّسان َب َنَٰه  ۡ تَّيِّيََٱيَۡسَّ َرََلۡم  َوت نذِّ
ِّهَِّ اََۦب ِٗ ٩٧ََقَۡوٗماََّلُّ

يف احلرف األخري و  اتفقامها  املتوازي
" يف اآلية دالوزن. يعين "

. و يف اآلية وُدَّااألوىل: 
االثانية: ُ    فُاْعل  .لدًّ
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 يف سورة مرمير املعاين السجع آاث .ت

 

 رقم

 
 اآلية

نوع 
 السجع

 
 املعاين

ََعۡبَده ََ 0  َِّ ََرِب َرَۡۡحَتِّ ََۥذِّۡكر  ا ٢ََزَكرِّيَّا إِّۡذََ
ََربَّهَ  اًءََۥنَاَدىَٰ َِّدا ان ِٗٗ ٣ََََخفِّ

 املطّرف
 

2.Zakarya adalah 
keturunan Sulaiman bin 
Dawud. 3.lemah 
lembut. 

0 

 

 

 

 

َوَََقَاَلَ َإِِّّنِّ ََرِبِّ َوَََۡلَعۡظمَ ٱَهَن َۡشَتَعَلَٱمِِّّنِّ
َٱ س 

ۡ
أ ََلرَّ ََرِبِّ  َِّ كِئ

َعا ِّد  َب ۢن ك 
َ
َأ ََولَۡم َشۡيٗبا

ا ِٗٗ ٤ََََشيِّ ََِإَوِّنِّ ۡفت  ََٱخِّ اءِّيََلَۡمَوَٰلِّ مِّنََوَرا
َ َٱَوََكنَتِّ تِّ

َ
نَ ََۡمَرأ َمِّنََّلَّ  َلِّ ََفَهۡب َعقِّٗرا

ِٗاَ ٥َََولِّ

 kecewa (Nab Zakarya.4 املتوازي

belum pernah kecewa 

dalam berdoa). 

5.seorang putra 

0 َ َوَََيَرِّث ّنِّ وَبَۖ ََيۡعي  ََءالِّ َمِّۡن َۡجَعۡلهَ ٱَوَيرِّث 
َ اَرِبِّ ِٗٗ ا٦َََرَضِّ َلٍَٰمَََيََٰزَكرِّيَّا ِّغ  َب َك َن بَِّشِّ  إِّنَّا

هَ ٱ َ َۥۡسم  َََنَۡعلَّلَّ َلَۡم ََۥََيََۡيَٰ اَمِّنََقۡبل  ِٗٗ َسمِّ
٧ََ

 yang diridhai oleh.6 املتوازي

Allah. 7.menamakan 

(sebelumnya tidak ada 

yang bernama Yahya) 

ََقَاَلَ 4 ََۡجَعلٱَرِبِّ َّلَّ
َ
َأ ََءاَيت َ  قَاَل ََۖ ََءايَٗة ا ِلِّ

َ ََنلَّاَسَٱت َكِلَِّم ََلَاٖل ََٰث اثََل ١٠َََسوِِّيٗ
َقَۡومِّهََِّفََخَرجََ َٰ ََۦلََعَ ََلۡمِّۡحَرابَِّٱمَِّن ۡوََحٰٓ

َ
فَأ

واَْب ۡكَرٗةَ نََسِبِّح 
َ
اَإَِّلۡهِّۡمَأ ِٗٗ ١١ََوََعشِّ

 sempurna bentuknya.10 املتوازي

(anggota tubuh yang 

sehat tanpa cacat). 

11.waktu petang, yaitu 

waktu ujung hari yakni 

waktu sholat ashar 
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َٗۡحََيََٰ 1 َٰ َََي ذِّ ََۡلكَِّتََٰبَٱخ  َٗۡنَٰه  ََوَءاَت ةٖٖۖ وَّ ِّي  ب
اََۡۡل ۡكمََٱ ِٗٗ َََۖوََحَناٗنا١٢ََصبِّ ٗة نَّاََوَزَكوَٰ ِمِّنََّلَّ 
ِٗٗاَوََ ١٣ََََكَنَتَيِّ

 kanak-kanak.12 املتوازي

(Tatkala Nbai Yahya 

masih kanak-kanak) 

13.orang yang 

bertakwa, yaitu taat 

kepada apa yang 

diperintahkan dan 

menajauhi segala 

larangan. 

ۢا 6 َََوَبرَّ نََجبَّاًرا َيَك  ََولَۡم يۡهِّ َ ََّٰلِّ َِّو اب ِٗٗ ١٤َََعصِّ
ََٗۡوََسَلَٰمَ  ََوَيۡوَمََعلَ وت  ََيم  ََوَيۡوَم َ َّلِّ َو  َيَۡوَم هِّ
َ ۡبَعث  اي  ِٗٗ ١٥ََََح

  Durhaka.14 املطّرف

15.hari dibangkitkan, 

yaitu saat seseorang 

melihat dirinya 

dibangkitkan di padang 

mahsyar. 

 

 

رَۡٱوََ 7 ََۡذك  ََۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ َإِّذِّ مِّۡنََنتََبَذۡتَٱَمۡرَيَم
َ ََمََكٗنا ۡهلَِّها

َ
َََشَۡأ ِٗٗا ََذۡتَٱف١٦َََقِّ مِّنَََّتَّ

وَحَناَ َر  َإَِّلَۡها ا رَۡسۡلَنا
َ
َفَأ َجاٗبا َحِّ ِّهِّۡم د ون
اَ اََفَتَمثََّلَلََهاَبََّشٗ ١٧َََسوِِّيٗ

 tempat di sebelah.16 املطّرف

timur, saat Maryam 

mengasingkan diri dari 

keluarganya. 

17.Bentuk tubuh yang 

sempurna. 

ََقَالَۡتَ 0
َ
َأ ا َِّإِِّّنِّ َب وذ  نَتََلرَِّنَٰمۡحٱع  َإِّنَك  مِّنَ 

ِٗٗا َهَبََقَاَل١٨َََتَيِّ
َ
َِلِّ ِّ ِّ ََرِب

ول  َ۠رَس  نَا
َ
َأ ا َما إِّنَّ

َلَٰٗماَ َغ  اَلَ ِّ ِٗٗ ١٩َََزكِّ

 seorang yang.18 املتوازي
bertakwa. 

19.cerdas, suci dari 
dosa-dosa. Yaitu 
seorang putra dari 
Maryam 

 

َغَ َقَالَۡتَ 0 َلِّ ون  َيَك  َٰ ّنَّ
َ
َأ  ,seorang pezina.20 املطّرفَلَٰٞمََولَۡمََيۡمَسۡسّنِّ
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َ ك 
َ
َأ ََولَۡم َبََّشٞ ا ِٗٗ َقَاَلََقَاَل٢٠ََبَغِّ ِّ ِّ َكَذَٰل

َۡجَعلَهَ  َونلِّ ََۖ ٞ ََهِيِّ َّ
َوَلََعَ َه  َََۥاَربُّ ِّ َءايَٗةَِلِّلنَّاسِّ

ۡمٗراَ
َ
اََورَۡۡحَٗةَِمِّنَّاََۚوََكَنَأ ِٗٗ ۡيضِّ ٢١ََمَّ

bahwasanya Maryam 
bukan seorang pezina. 
Karena dia belum 
pernah digauli oleh 
seorang laki-laki. 

21.sesutau yang telah 
diputuskan. Artinya 
penciptaan Nabi Isa 
merupakan perkara 
yang yang telah 
diputuskan sejak jaman 
azali dalam pengetahuan 
Allah 

َفََ 01 ِّهََِّنتََبَذۡتَٱفََحَملَۡته  ََمََكنََٗۦب َا ا ِٗٗ ٢٢َقَصِّ
اَءَها َجا

َ
َٱَفَأ ََلَۡمَخاض  ۡذعِّ َجِّ َنلَّۡخلَةَِّٱإَِّلَٰ

اَ ٗٗ َنَۡس نت  ََقۡبَلََهََٰذاََوك  َمِّتُّ ٗۡتَّنِّ
قَالَۡتََيَٰلَ
ا ِٗٗ نسِّ ٢٣َََمَّ

 Suatu tempat untuk.22 املطّرف
menyepi. Maryam 
menyepi dari 
kelaurganya. 

23.Sesutau yang telah 
dilupakan 

َٰهََ 00 ََجَعَلََاَفَناَدى َقَۡد َََتَۡزِنِّ
َّلَّ
َ
َأ ا َََتۡتَِّها مِّن

َ َََتَۡت ِّ اَربُّ ِّ ِزِّيَا٢٤ََََسِِّيٗ ََوَه  ِّۡذعِّ َِبِّ إَِّلۡ ِّ
َر َطٗباََنلَّۡخلَةَِّٱ ِّ ۡٗ ات َسَٰيِّۡطََعلَ ِٗٗ ٢٥ََََجنِّ

 Sebuah sungai kecil.24 املتوازي
yang telah dialirkan 
dibawah Maryam. 

25.Kurma yang matang, 
tanpa perlu difermentasi 

00 َ ِّ َٱوَََفَُك  بِّ َمَِّنَََۡشَ َتََريِّنَّ ا ِّمَّ فَإ ََۖ ٗۡٗنا َوَقِرِّيََع
ِنَٰمۡحََۡلبََّشَِّٱ ِّلرَّ َل َنََذۡرت  َإِِّّنِّ ا وِلِّ ََفي  َحٗدا

َ
أ

َ َكِلَِّم
 
َأ َفَلَۡن اَۡلَۡومََٱَصۡوٗما ِٗٗ تَۡت٢٦ََإِّنسِّ

َ
َفَأ

  .seorang manusia.26 املطّرف

27.Perkara yang sangat 
berat dan mungkar dan 
diluar kebiasaan, yaitu 
melahirkan tanpa 
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ِّهَِّ َََتۡمِّل هَ َۦب َلََيۡدَََۖۥَقَۡوَمَها ََيََٰمۡرَيم  ْ قَال وا
ۡئتَِّ ااََشۡيََجِّ ٢٧َََفَرِِّيٗ

seorang suami 

ۡخَتَ 00
 
أ َََيٰٓ ب وكِّ

َ
َأ َََكَن ََما وَن َٱَهَٰر 

َ
َسوٖۡءََۡمَرأ

َ مُّ ِّ
 
َأ َََكنَۡت اَوَما ِٗٗ َشاَرۡت٢٨َََبَغِّ

َ
إَِّلۡهََِّٖۖفَأ

َ َِفِّ َََكَن ََمن َن َكِلِّم  َٗۡف ََك ْ َلَۡمۡهدَِّٱقَال وا
ا ِٗٗ ٢٩ََََصبِّ

 Seorang pezina,yaitu.28 املتوازي
Marya bukanlah seorang 
pezina. 

29.Anak kecil, yaitu Isa 

ََقَاَلَ 04 ََعۡبد  َِّٱإِِّّنِّ ََّللَّ َ َّٰنِّ َۡلكَِّتََٰبَٱَءاتَى
َ ّنِّ
اوََجَعلَ ِٗٗ ِّ ٣٠َََنَب ّنِّ

بَََوََجَعلَ ََماَم  ۡيَن
َ
َأ اَرًَك

َِّ َب ۡوَصَّٰنِّ
َ
ََوأ نت  ةَِّٱك  لَوَٰ ةَِّٱوَََلصَّ َكوَٰ َماََلزَّ
َ اد ۡمت  ِٗٗ ٣١ََََح

 Seorang Nabi yang.30 املطّرف
ditetapkan oleh Allah 
swt. 

31.Selama hidup di 
dunia.  

ۢا 01 َََوَبرَّ ََجبَّاٗرا ََيَۡعۡلّنِّ ََولَۡم تِّ َ ََّٰلِّ َِّو اب ِٗٗ ََشيِّ
َلَٰمَ ٱو٣٢ََ َََّلسَّ ََلََعَ وت  م 

َ
َأ ََوَيۡوَم تُّ َّلِّ َو  يَۡوَم

َ ۡبَعث 
 
اَوَيۡوَمَأ ِٗٗ ٣٣ََََح

 Celaka, karena tidak.32 املطّرف
taat kepada Tuhan dan 
juga ibunya. 

33.Pada hari 
dibangkitkan 

06 َ َِّ َٰل ََۡبنَ ٱعِّيََسَََذ َقَۡوَل ِّيٱَۡۡلَِقَِّٱَمۡرَيَمَۖ ََّلَّ
هَِّ ونََفِّٗ َََِّما٣٤َََيۡمََت  َّ َذَمِّنَََكَنَّللِّ نََيتَّخِّ

َ
أ

ۡبَحََٰنهَ  س  ََوََّلَٖٖۖ ََۥاۚ ول  ََيي  ِّنََّما َفَإ ۡمٗرا
َ
َأ َقَََضٰٓ إَِّذا

نَفَََۥَّلَ  ونَ ك  ٣٥ََََٗك 

-Mereka berbantah.34 املطّرف
bantahan (tentang 
kebenaran). 

35.Maka jadilah. 

ََٱَِإَونََّ 07 َفَََّللَّ ۡم ََوَربُّك  َۚٱَرِبِّ وه   Jalan menuju surga.36 املطّرفَهََٰذاََۡعب د 

37.Hari yang sangat 
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َ َرَٰٞط ۡستََصِّ َٱَۡخَتلََفَٱف٣٦َََيِّٗمَٞمُّ ۡحَزاب 
َ
َِۡل

َمِّنَ ْ وا ََكَفر  ِّيَن َِلَِّّلَّ َفََوۡيٞل َبَۡينِّهِّۡمَۖ مِّۢن
َيَۡوٍمَ ۡشَهدِّ ٗمٍَمَّ ٣٧ََََعظِّ

dahsyat, yaitu hari 
kiamat. 

ۡسمِّعَۡ 00
َ
ََأ نِّ ََلَٰكِّ َۖ ت وَنَنا

ۡ
َيَأ َيَۡوَم ۡ بِۡصِّ

َ
ََوأ ِّهِّۡم ب

ََٰٱ ونََلظَّ ََضَلَٰٖلََۡلَۡومََٱَلِّم  بِّيَِٖفِّ ٣٨َََمُّ

مَۡ رۡه  نذِّ
َ
ةَِّٱيَۡوَمَََوأ ََۡۡلَۡۡسَ َ ۡمرَ ٱإِّۡذَق َضِّ

َ
ۡمََِۡل وَه 

ۡمَََّلَ ََغۡفلَةَٖوَه  ٣٩َََي ۡؤمِّن ونََِفِّ

 Nyata, yaitu.38 املطّرف
kesesatan bagi orang-
orang yang zalim. 

39.Mereka tidak 
beriman 

بَتَِّ 00
َ
أ َََيٰٓ َإِِّّنِّ َمَِّن اَءّنِّ ََجا َلَۡمََۡلعِّۡلمَِّٱقَۡد َما

َفََ تَِّ 
ۡ
َاٱيَأ ََتَّبِّۡعّنِّ َرَٰٗطا َصِّ َك ۡهدِّ

َ
اأ ٤٣َََسوِِّيٗ

بَتَِّ
َ
أ َََيٰٓ ََتۡعب دِّ َٗۡطََٰنََۖٱََّل ََلشَّ َٗۡطَٰنََٱإِّنَّ َلشَّ

ِّلرَِّنَٰمۡحَ ِٗٗاََكَنَل ٤٤ََََعصِّ

 ,Jalan yang lurus.43 املتوازي
yaitu jalan yang 
mengantarkan pada 
kebahagiaan. 

44.Durhaka dan banyak 
membangkan 

 

. 

بَتَِّ 01
َ
أ َ ََعَذاٞبَِمَِّنَََيٰٓ نََيَمسَّ

َ
َأ َخاف 

َ
َأ ا إِِّّنِّ

ََلرَِّنَٰمۡحٱ َٗۡطَٰنِّ
ِّلشَّ َل وَن اَفَتك  ِٗ َقَاَل٤٥ََََولِّ

ِّنَ َلَئ َۖ م  َٰهِّٗ إِّبَۡر ََيٰٓ َِّهِتِّ ََءال ََعۡن نَت
َ
َأ َراغِّب 

َ
أ

وََ َنََّ ََۖ رۡج 
َ
َِل َٱلَّۡمَتَنَتهَِّ ۡرِنِّ ِٗٗامَََۡهج  ٤٦َََلِّ

 seorang kawan.45 املتوازي

46.waktu yang lama 

إِّنَّهَ َقَاَلَ 00 َٖۖ ا َلََ ََرِبِّ ۡسَتۡغفِّر 
َ
َسأ ََۖ َۡٗ ََعلَ َۥَسَلَٰم 

َ ِٗٗاََكَنَِبِّ م٤٧ََََۡحفِّ ۡعََتِّل ك 
َ
وَنَََوأ َوَماَتَۡدع 

 Sangat baik, bahwa.47 املتوازي
Allah sangat baik kepada 
Ibrahim, selalu 
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َ َد ونِّ َِّٱمِّن اََّللَّ َّلَّ
َ
َأ ََعََسٰٓ ََرِبِّ

ْ وا ۡدع 
َ
َوأ
َ َرِبِّ ءَِّ

َعا ِّد  وَنَب ك 
َ
اَأ ِٗٗ ٤٨ََََشيِّ

mengabulkan doanya. 

48.Kecewa, karena 
usaha yang sia-sia. 
Seperti dalam berdoa. 

ا 00 مَۡٱَفَلَمَّ لَه  ََۡعََتَ وَنَمِّنَد ونِّ َِّٱَوَماََيۡعب د  َّللَّ
ََّلَ  َََۥاوََهۡبَنا ََجَعۡلَناَإِّۡسَحََٰق

ِٗ ََولُك  وَبَۖ َوَيۡعي 
ا ِٗٗ ِّ َوََجَعۡلَناَََووََهۡبَنا٤٩ََنَب َرَّۡۡحَتَِّنا َِمِّن م لَه 

ۡدٍقَ َِّساَنَصِّ ۡمَل الَه  ِٗٗ ٥٠ََََعلِّ

 Seorang Nabi yang.49 املتوازي
ditetapkan oleh Allah 
swt. 

50.Tinggi, yaitu hamba 
yang dipuji 

رَۡٱوََ 00 ََۡذك  ََۚۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ وَسٰٓ ََكَنََۥإِّنَّهَ َم 
وَّٗلَ ۡلَٗصاََوََكَنَرَس  ِٗٗاُم  مِّنَََوَنََٰديَۡنَٰهَ ٥١ََنَّبِّ

َ ورَِّٱَجانِّبِّ ۡيَمنَِّٱَلطُّ
َ
ََِۡل ۡبَنَٰه  اَوقَرَّ ِٗٗ ٥٢َََََنِّ

 seorang Nabi.51 املتوازي

52.waktu dia 
bermunajat kepada 
kami (Nabi Musa) 

ََهَََٰۥَّلَ ََووََهۡبَنا 04 َخاه 
َ
َأ ا َرَّۡۡحَتَِّنا َمِّن وَن ار  ِٗٗ ِّ َنَب

رَۡٱو٥٣َََ ََۡذك   ََكنَََۥإِّۡسَمَٰعَِّٗلَۚإِّنَّهَ َۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ

وَّٗلََلۡوَۡعدَِّٱَصادَِّقَ اَوََكَنَرَس  ِٗٗ ٥٤َََنَّبِّ

 Seorang Nabi, yaitu.53 املتوازي
Harun saudaranyaYahya 
menjadi Nabi. 

54.Seorang Nabi, yaitu 
Nabi Ismail yang 
diceritakan dalam Al-
Qur’an. 

ۡهلَهَ ََوََكنََ 01
َ
َأ ر  م 

ۡ
ََِّۥيَأ ةِّوََٱب لَوَٰ ةَِّٱلصَّ َكوَٰ َوََكَنََلزَّ
ِّهَِّ ِٗٗاَۦعِّنَدََرِب رَۡٱو٥٥َََََمۡرضِّ ََۡذك  َۡلكَِّتَٰبَِّٱِفِّ
َإِّنَّهَ  يٗياََۥإِّۡدرِّيَسۚ ِدِّ ِٗٗاََكَنَصِّ ٥٦َََنَّبِّ

 Orang yang diridhai.55 املطّرف
oleh Allah. Karean 
perkataan dan 
perbuatannya mendapat 
derajat yang tinggi. 

56.Seorang Nabi, yaitu 
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Nabi Idris. 

06 ََ ََمََكنًا ًّٗاَوَرَفۡعَنَٰه  ْوَلٰٓئَِّ ٥٧ََََعلِّ
 
ِّينََٱَأ ََّلَّ

َ ۡنَعَم
َ
َ ٱأ ََّللَّ َِمَِّن ٗۡهِّم

َٱَعلَ مِّنَذ ِرِّيَّةََِّنََنلَّبِِّيِّ
َذ ِرِّيَّةَِّ ََومِّن َن وٖح ََمَع ََۡحَۡلَنا ۡن ََومِّمَّ َءاَدَم

َمَِإَو َٰهِّٗ ۡنََهَدۡيَناَوََإِّبَۡر ٰٓءِّيَلََومِّمَّ اَۚٱۡسَر َنا ۡٗ َۡجَتبَ
َ ََءاَيَٰت  ٗۡهِّۡم

ََعلَ َت ۡتََلَٰ ْۤاوُّرَخََلرَِّنَٰمۡحٱإَِّذا
ِٗٗاۤاٗدَّجُسَ ٥٨ََ۩ََوب كِّ

 Martabat yang.57 املطّرف
tinggi. 

58.Menangis. yaitu 
orang yang menangis 
apabila dibacakan ayat-
ayat Allah. 

َٰتَِّ 07 َعََََجنَّ َٱۡدٍن ِتِّ
ََلَّ َۥعَِّباَده ََلرَّۡحَمَٰنَ ٱوََعَد

َِّ َ ٱب ٗۡبِّ ه ََۥإِّنَّهَ َۡلَغ َوَۡعد  ِٗٗاَۥََكَن تِّ
ۡ
٦١ََََمأ ََّلَّ

ۡمَ ه  ۡمَرِّزۡق  َولَه  ََۖ ََسَلَٰٗما
َهاَلَۡغًواَإَِّّلَّ يَۡسَمع وَنَفِّٗ

َهاَب ۡكَرٗةَ افِّٗ ِٗٗ ٦٢َََوََعشِّ

 .Pasti akan datang.61 املطّرف
Yaitu Janji Allah berupa 
surga. 

62.waktu petang. Ketiks 
di surga tidak ada waktu 
pagi dan petang, 
melainkan cahaya abadi. 

ِّۡلَ َ 00 َٱَۡۡلَنَّةَ ٱَت ِتِّ
ََمنََلَّ َعَِّبادِّنَا َمِّۡن ن ورِّث 

ِٗٗاََكَنَ َّلَ ََوَما٦٣ََتَيِّ ََۖ َِّ ۡمرََِّرِب
َ
ِّأ َب
َإَِّّلَّ ل  َۥنَتَََنَّ
َ ََخۡلَفَنا ََوَما يَنا يۡدِّ

َ
َأ ََبۡيَ َِّ ََۚما َٰل ََذ ََبۡيَ َوَما

اَوَماَََكَنََربَُّ َ ِٗٗ ٦٤َََنَسِّ

 Hamba yang.63 املتوازي
bertakwa. 

64.Allah tidak akan lupa 
apa yang ada di 
sekeliling kita. 

00 َ َمََٰوَٰتَِّٱَرَّبُّ َٱوَََلسَّ ۡرضِّ
َ
َماََِۡل َبَۡيَنه  َوَما

َۡٱوَََۡعب ۡده َٱفََ ِّهََِّۡصَطبِّ َلِّعَِّبََٰدت ََّلَ َۦۚ َۥَهۡلََتۡعلَم 
ِٗٗا ول ٦٥ََََسمِّ نَسَٰنَ ٱََوَيي  ََۡۡلِّ َمِّتُّ ََما ءَِّذا

َ
أ

  .Sesuatu yang sama.65 املطّرف

66.dibangkitakan 
kembali. 
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َ ۡخَرج 
 
ًّٗالََسۡوَفَأ ٦٦ََََح

01 َ َِّ َوَََفََوَرِب ۡم نَّه  َ َيَٰطِّيََٱنَلَۡحّش  ََلشَّ ث مَّ
َ ََجَهنََّم ََحۡوَل ۡم نَّه  َ انَل ۡحِضِّ ِٗٗ ثِّ َث م٦٨ََََّجِّ

َنَلََ َلََعَ َشدُّ
َ
َأ ۡم ه  يُّ

َ
َأ َٗعٍة َشِّ ِّ

ِ َك  َمِّن َنَِّعنَّ
ِٗٗاَلرَِّنَٰمۡحٱ  ٦٩ََعِّتِّ

 Dikumpulkan di.68 املتوازي
jahannam dalam 
keadaan berlutut. 

69.Orang yang durhaka 
kepada Arrahman (Allah 
swt) 

00 

 

ََِّث مََّ َب ۡعلَم 
َ
َأ ِّينََٱنَلَۡحن  َِّهاَََّلَّ َب ۡوَِلَٰ

َ
ۡمَأ اه  ِٗٗ لِّ َصِّ

َِّ ََِإَون٧٠َ ََرِب َٰ
َهاَََۚكَنَلََعَ ََوارِّد 

ۡمَإَِّّلَّ ِمِّنك 
اَحۡتٗماَ ِٗٗ ۡيضِّ ٧١َََمَّ

 Yang lebih pantas.70 املطّرف

terbakar. Yaitu masuk 

ke dalam neraka. 

71.Yang sudah 

ditetapkan akan terjadi. 

00 

 

 

 

ََث مََّ ِّينََٱن َنِّجِّ َْٱََّلَّ ََتََّيوا نََذر  َٰلِّمِّيََٱوَّ َلظَّ
َ َها افِّٗ ِٗٗ ثِّ ََءاَيَٰت َناََِإَوَذا٧٢ََجِّ ٗۡهِّۡم

ََعلَ ت ۡتََلَٰ
َ َقَاَل َِّنَٰٖت ِٗ ِّينََٱَب ََءاَمن وااَََّْلَّ ِّيَن َِّّلَّ َل ْ وا َكَفر 

َ يُّ
َ
ََۡلَفرِّيَيۡيَِّٱأ ۡحَسن 

َ
ََوأ َياٗما َمَّ يِٗاَخۡۡيٞ َنَدِّ

٧٣ََ

 Orang-orang kafir.72 املطّرف
berlutut dalam neraka. 

73.Tempat pertemuan 
atau tempat 
berbincang-bincang. 

ََق ۡلَ 00 َِفِّ َََكَن َلََٰلةَِّٱَمن ََلضَّ ََّل  ۡد َٗۡمد  فَۡل
وَنََلرَّۡحَمَٰنَ ٱ َي وَعد  ََما ْ ۡوا

َ
ََرأ َإَِّذا ٰٓ ََحِتَّ اۚ َمدًّ

اَ اََۡلَعَذاَبَٱإِّمَّ اَعةََٱِإَومَّ وَنََمۡنََلسَّ َٗۡعلَم  فََس
َ ۡضَعف 

َ
ََوأ ََكٗنا َمَّ ٞ َََشِ َو نٗداه  ََوَيزِّيدَ ٧٥ََج 

َ ٱ ِّينََٱَّللَّ َْٱََّلَّ َوَََۡهَتَدۡوا ٗدىۗ َٱه  َۡلَبَٰيَِّيَٰت 
َٱ َٰلَِّحَٰت  َوََخۡۡيََٞلصَّ َثََواٗبا  َِّ ََرِب َعِّنَد َخۡۡي 

 .Penolong-penolong.75 املطّرف

76.Kesudahan yang 
baik. 
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ا َردًّ ٧٦َََمَّ
فََرَءيَۡتَ 04

َ
ِّيٱَأ ََكَفَرَأَِبََّلَّ وَتَيَّ

 
َيَٰتَِّناََوقَاَلََِل

َوََ ٧٧ََاَوََّلًََماَّٗل ََ لََع طَّ
َ
َٗۡبَٱأ ََۡلَغ مِّ

َ
َذََٱأ ََّتَّ

٧٨َََعۡهٗداََلرَِّنَٰمۡحٱعِّنَدَ

 .Seorang anak.77 املطّرف

78. Janji 

01 َۚ ََّلَ َلََكَّ دُّ ََوَنم  ول  ََيي  ََما مَِّنََۥَسَنۡكت ب 
اَۡلَعَذابَِّٱ تِّيَناََۥَونَرِّث هَ ٧٩َََمِدٗ

ۡ
ََوَيأ ول  َماََيي 

٨٠ََفَۡرٗداَ

 .Perpanjangan (azab).79 املطّرف

80.Seorang diri (Datang 
pada hari kiamat tanpa 
diikuti oleh harta dan 
anak). 

06 

 

 

ۡمَ َلَه  دُّ ٗۡهِّۡمََۖإِّنََّماََنع 
افَََلََتۡعَجۡلََعلَ ٨٤َََعِدٗ

ََيَۡومََ تَّيِّيََٱََنّۡش   ٨٥ََََوۡفٗداَلرَِّنَٰمۡحٱإَِّلََلۡم 

-Menghitung hari.84 املطّرف
hari (siksaan). 

85.Para utusan. 

وق َ 07 ۡجرِّمِّيََٱََونَس  ََلۡم  ََجَهنََّم ٨٦َََوِّۡرٗداإَِّلَٰ ََّلَّ
َ وَن َفََٰعةََٱَيۡملِّك  ََلشَّ ََمنِّ

َذََٱإَِّّلَّ عِّنَدَََّتَّ
٨٧ََََعۡهٗداَلرَِّنَٰمۡحٱ

 .Keadaan dahaga.86 املطّرف

87.Kesaksian tiada 
Tuhan selain Allah. 

َذََٱَوقَال واَْ 00 اَلرَّۡحَمَٰنَ ٱََّتَّ ٨٨ََََوََّلٗ

ۡئت ۡمََشۡيََلََّيدَۡ ااَجِّ ٨٩َََإِِّدٗ

 .Seorang anak.88 املطّرف

89.Perkara yang sangat 
mungkar. 

َمََٰوَٰت َٱَتََكادَ  00 ََلسَّ ََوتَنَشقُّ َمِّۡنه  ۡرَن َيَتَفطَّ
َٱ ۡرض 
َ
ََِۡل َبال َٱَوََّتِّرُّ اََۡۡلِّ ٩٠َََهدًّ

 .Hancur lebur.90 املطّرف

91.Seorang anak. 
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ن
َ
ِّلرَِّنَٰمۡحََأ اَدَعۡواَْل ٩١ََََوََّلٗ

َذََ 41 نََيتَّخِّ
َ
ِّلرَِّنَٰمۡحَأ َل اَوَماَيَۢنَبِغِّ َإِّن٩٢َََوََّلً

َ َِفِّ ََمن ُّ َمََٰوَٰتَِّٱك  َٱوَََلسَّ ۡرضِّ
َ
ََِۡل ََءاتِّ ا

إَِّّلَّ
٩٣ََََعۡبٗداَلرَِّنَٰمۡحٱ

 .Seorang anak.92 املطّرف

93.Seorang hamba. 

مََۡلََّيدَۡ 40 ه  َوََعدَّ ۡم َٰه  ۡحَصى
َ
اَأ ٩٤َََعِدٗ ۡمََ ُّه  َوُك 

يَۡوَمَ هَِّ ٩٥َََفَۡرًداَۡليَِّيََٰمةَِّٱَءاتِّٗ

 .Menghitung jumlah.94 املطّرف

95.Seorang diri 

ِّينََٱَإِّنََّ 40 َََّلَّ ْ َوََعمِّل وا ْ َٰلَِّحَٰتَِّٱَءاَمن وا َلصَّ
َ م  َلَه  َٗۡجَعل  اَلرَّۡحَمَٰنَ ٱَس ِدٗ ِّنََّما٩٦ََو  َفَإ

ََ َِلِّ بَِّشِّ  َِّ ِّلَِّسان َب َنَٰه  ۡ ََيَۡسَّ ِّهِّ تَّيِّيََٱب َلۡم 
ِّهَِّ َرَب اقَۡوٗماََۦَوت نذِّ ِٗ ٩٧ََََّلُّ

 Kasih sayang dan rasa.96 توازيامل
cinta. 

97.Orang-orang yang 
sangat memusuhi dan 
berdebat dengan 
kebatilan. 
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 الرابع الباب

 ختتاماال

 اخلالصة .1

جع يف سورة مرمي، كيف املتقدم يف أسئلة البحث يعين ما أنواع الس حبسب الباب
تصنيف السجع يف سورة مرمي، و ما آاثر املعان السجع يف سورة مرمي. بعد عرض البياانت 

 و حتليلها يف الباب الثالث، فخالصة الباحث يف هذا الباب كما يلي:

كما عرفنا كل آية من القرآن هي السجع. لكن صّنف   أنواع السجع يف سورة مرمي. .0
جند الباحث  .ساوي من الوزن و احلرف األخري أو حرف األخري فقطالباحث آيتان اليت ت

 .يعين السجع املطرف و السجع املتوازي يف هذا البحث الامعي

 :سجع هيتصنيف السجع يف سورة مرمي. اآلية اليت تصنيف ال .0

)  (،00-00) (،00-01) (،07-06) (،01-04) (،0-0:)السجع املطرف .أ
06-07،) (01-00،) (00-00،) (04-01،) (06-07،) (00-00،) 
(11-16،) (17-10،) (60-60،) (61-66( ،)71-70( ،)70-70 ،)
(71-76( ،)77-70( ،)70-01( ،)04-01( ،)06-07( ،)00-00 ،)
(01-00( ،)00-00( ،)04-01.) 

(، 00-00(، )00-00(، )00-01(، )7-6(، )1-4السجع املتوازي:)  .ب
(04-01( ،)00-00( ،)40-44( ،)47-40( ،)40-11( ،)10-14 ،)
(60-64( ،)60-60( ،)06-07.) 

كما قد شرح الباحث يف الباب املتقدم هلا معان خمتلف من   معان السجع يف سورة مرمي .0
، 14، 10لكن بعض اآلية تساوي يف اللفظ و املعىن مثل اآلايت   اآلية إىل آية أخرى.

11 . 
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 اإلقرتاحات  .2

البديع خصة للسجع يف سورة إن هذا البحث مهم يف حاجة إىل فهم على علم 
يستطيعوا أن  أن يفهموا يف هذا العلممرمي. فلذالك ينبغي لطالب قسم اللغة العربية و أدهبا 

 يقوموا مبثل هذا البحث يشكل أحسن و أفضل. 
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 .دار املعارف :القاهرة .البديع-املعان-البيان:البالغة الواضحة .(0000) .ا .ع ,أمني
تبريو  .البالغة العربية أسسها وعلمها وفنوهنا .(0006) .ا .ع ,حبسك  .دار القلم :
 .جامعة األزهر :القاهرة .لباب البديع .(0110) .م .ا ,شرشر
 .دار الطبعة احملمدية  :القاهرة .حماضرات يف علم البديع .(0074) .م ,شيخون
 .املكتبة العصرية :بريوت .البالغة الشعرية يف كتاب البيان والتبيني .(0000) .ع .م ,صباغ
نوهنا وأفناهناالبالغة ف .(0007) .ف .ا ,عباس  .دار الفرقان :بريوت .
  .املعجم املفصّل يف علوم البديع والبيان واملعان .(دون عام) .ف .إ ,عكاوي
  .املعجم املفصّل يف علوم البالغة البديع والبيان واملعان .(دون عام) .ف .إ ,عكاوي
 .مدينة املنورة .تيسر لبالغة .(0001) .أ .ا ,فالش

 

 


