
 الباب الثالث

 الفصل األول

 مفهوم السجع

 سورة قبل ان تبحثة الباحثة عن الكلمات السجعية خصوصا ما يف ال

 . الطور فمن احملتسن ان تدكرها عن تعريف السجع

 واما يف االصطالح العلماء البالغني 29 . والسجع لغة هو الكالم املقفى

 : فله التعاريف وهي كما دكر فيما يلي

 قال على جارم ومصطفى أمني إن السجع هو توافق الفاصلتني على . 1

 30 . احلرف األخري

 الفاصلتني على حروف قال خفين حممد شرف إن السجع تواطئ . 2

 هذا القول موافق أيضا بقول امحد مطلوب وهو أن 31 . واحدة

 32 . السجع هو تواطئ الفاصل يف الكالم املنثور على حروف واحدة

 130 ص٬ ). ذار الكتب العلية٬ مجهول السنة : بيروت ( نعام فوال عكساوي٬ المعجم المفصل في علوم البالغة 1
 273 ص٬ ) مجهول النكان و المطبعة والسنة ( ٬ " البالغة الواضحة " على جارم و مصطفى أمين٬ 2

 305 ص٬ ) 1966 مجهول المكان والمطبعة٬ ( ٬ " الصور البديعية " خفني محمد شرف٬ 2 9
 244 ص٬ ) 1975 ذارالبجوث العلمية٬ : القاهرة ( ٬ " فنون البالغة " احمد مطلوب٬ 32



 قال عبدالرمحن األحضري إن السجع هو توافق الفاصلتني من النثر . 3

 33 . حبرف واحدة

 غاء ومن هذه التعاريفات خلصت الباحثة ان تعريف السجع عند البال

 يتساوي معىن ولو كانت عبارام خمتلفة لكن صلب فكرم متساوي يعين ان

 السجع هو التوافق أو التوطئ من حيث الفواصل يف الكالم املنشور على

 . حروف واحدة

 وحقيقة الشيئ أن السجع من االسلوب البالغية اليت توجد مرارا يف

 يه وسلم مل يذم السجع القران الكرمي وانه حسن كما ان النيب صلى اهللا عل

 34 . وإمنا ذم كان مثل السجع الكهان ال غري

 اما بعض العلماء قد نفي وجود السجع يف القران الكرمي منهم ابوبكر

 البالقين وابواحلسن األشعري الن القران لو كان سجعا لكن غري خارج عن

 اساليب العرب يف مجيع كالمهم ولو كان داخال فيها مل يقع بذلك

 35 . اإلعجاز

 ٬ 143 ص٬ " جواهر المكنون " عبد الرحمن األحضري٬ 3 1
 ٬ 245 ص٬ " البديع  فنون البالغة البيان " أحمد مطلوب٬ 3 2
3 321 ص٬ ). هول السنة ذار الكتب العلية٬ مج : بيروت ( نعام فوال عكساوي٬ المعجم المفصل في علوم البالغة 3 1
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 وأما األدلة للمعتصبني لوقوع السجع يف القران الكرمي فمنحصرة فيما

 : يلي

 أن القران وهو كتاب الدين اإلسالمي وهو ترتيل من لدن حكيم محيد . 1

 ال تكد ختلو منه سوره بل غن هناك سور مسجوعة بأكماهلا كما

 36 . حدث يف سورة الرمحن والقمر وطه

 صل اهللا عليه وسلم فمن أن السجع كثري ما ورد يف حديث الرسول . 2

 أيها الناس أفشوا السالم وأطعموا : ذلك قوله صل اهللا عليه وسلم

 37 . وصلوا بالليل والناس قيام , الطعام

 38 . كان اجتاه العرب يف اجلاهلية إىل تفصيل السجع . 3

 فهذه األدلة تدل أن استكراه الرسوالهللا صلى عليه وسلم واقع يف

 . سجع الكهان كما يف البيان السابق

 317 ص، ) 1966 جمهول املكان واملطبعة، ( ، " الصور البديعية " خفين حممد شرف، 24
 317 . ،ص " الور البديعية " خفين حممد شرف، 5 3
318 . ،ص " الصور البجيعية " خفين حممج شرف، 6 3
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 الفصل الثاين

 أنواع السجع

 وإذا لوحظ السجع بالنسبة اىل طوال الفقرة وقصرها فهو ينقسم اىل

 39 . قسمني

 هذا السجع هو األفضل ألنه , قصري وهو ماكان مؤلفا من الفاظ قليلة . 1

 وأقل , أمجل صورة وأحلى وقعا لقرب تواردالفاصلتني على السمع

 , ياأيها املدثر قم فأندر : " مثل قوله تعاىل , 40 ما كان لفظتني القليل

 ). 5 - 1 : سورة املدثر " ( والرجز فاهجر , وثيابك فطهر , وربك فكرب

 ومن القليل أيضا ما يكون مؤلفا من ثالثة ألفاظ أو أربعة أو مخسة

 والنجم إذا هوى ما ضل :" حىت ينتهي اىل تسع كلمات كقوله تعاىل

 " صاحبكم وما غوى وما ينطق عن اهلوى

 326 . ،ص " الصور البديعية " خفين حممد شرف، 3 7

326 . ،ص " الصور البديعية " خفين حممد شرف، 8 3



 هذاالسجع هو اسهل تناوال . من الفاظ كثرة طويل وهو ماكان مؤلفا . 2

 ألن طول تأليفة جيعل وضعه أخف مؤنة على صانعه واما درجاته

 اديريكهم اهللا يف منامك قليال :" لقوله تعاىل 41 . فتفاوت يف الطول ايضا

 ولو أراكهم كثريا لفشلتم ولتنازعتم يف االمر ولكن اهللا سلم انه عليم

 لتقيتم يف اعينكم قليال ويقللكم يف واذ يريكمهم إذا , بذات الصدور

 سورة "( واىل اهللا ترجع االمور , اعينهم ليقضي اهللا امرا كان مفعوال

 ). 43 - 42 : االنفال

 . صلة فهنا له قوالن ا نظرنا اىل السجع من حيث وجود الف ما وأ

 : وهي 42 . القول األول يقول ان السجع ينقسم اىل اربعة أقسام

 اجزاء كالمه أو يف بعضها بإسجاع وهو أن يأيت املتكلم يف : املطرف . 1

 غري متزنة بزنة عروضية وال حمصورة يف عدد معني بشرط أن يكون

 مالكم ال ترجون هللا :( لقوله تعاىل 43 . روي األسجع روي القافية

 ). وقد خلقكم اطوارا , وقارا

 326 . ،ص " الصور البديعية " خفين حممد شرف، 9 3
 ٬ 347 ص " البديع  فنون البالغة البيان " حمد مطلوب٬ 0 4
٬ 347 ص " البديع  فنون البالغة البيان " حمد مطلوب٬ 1 4
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 وهو ان تتفق اللفظة اال خرية من القرينة مع نظريا يف الوزن : املوازى . 2

 سورة ). ( وأكواب موضوعة , سرور مرفوعة : ( تعاىل لقوله 44 . والروى

 رأينا تلك األية إتفاق اللفظني واختالف اللفظني ) 14 - 13 , الغا سية

 واما اتفاق اللفظني يف الوزن والقافية فهما مرفوعة , يف الوزن والقافية

 وموضوعة على وزن مفعولة واما اختالف اللفظني فهما سرر

 . واكواب

 كل نصف من البيت قافيتان مغايرتان لقافييت وهو أن يكون ل : املشطر . 3

 : كقول ايب متام 45 , وهذا القسم حمتص بالنظم , النصف األخري

 هللا مرتغب يف اهللا مرتقب تدبر معتصم باهللا منتقم

 وبيان ذلك أنه قوله معثصم ومرتغب اللذان يكونان يف نصف البيت

 . األول خمالف مبا يف النصف األخر وهو منتقم ومرتقب

 ٬ 347 ص " البديع  فنون البالغة البيان " حمد مطلوب٬ 4 2
٬ 347 ص " البديع  فنون البالغة البيان " حمد مطلوب٬ 3 4



 كقوله تعاىل 46 , مقابلة كل لفظة بلفظة على وزا ورويها : رصع امل . 4

 - 13 , سورة اإلنفطار )"( إن األبرارلفي نعيم وإن الفجارلفي جحيم :"(

14 ( 

 وبيان ذلك أن نعيم وجحيم متفقان يف الوزن والقفية ومها على وزن

 . فعيل

 والقول الثاين ينقسم السجع على ثالثة أقسم هي السجع القصري

 47 . واملتوسط والطويل

 أما السجع قصري وهو أن تكون كل واحدة من السجعتني مؤلفة من . 1

 ألفاظ قليلةوكلما قلت األلفاظ كان أحسن لقرب الفواصل

 ومرسالت عرفا : كقوله تعاىل 48 . املسجوعة من السمع السمع

 . فالعاصفات عصفا

 ٬ 347 ص " البديع  ون البالغة البيان فن " حمد مطلوب٬ 4 4
 ٬ 346 ص " البديع  فنون البالغة البيان " حمد مطلوب٬ 4 5
٬ 346 ص " البديع  فنون البالغة البيان " حمد مطلوب٬ 6 4



 . وبيان ذلك انالسجع الذي وقع فيه بالستعمال األلفاظ القليلة

 ع الطويل هو ان يكون تألفه من إحد عشرة إىل إثىن عشرة السج . 2

 ومنه مايكون تألفه من العشرين . لفظا وأكثره مخس عشرة لفظه

 49 . لفظه أوما يزيد على ذلك

 إذيريكهم اهللا يف منامك قليال ولو اراكهم كثري لفشلتم : مثاال

 وإذ , ولتنازعتم يف األمر ولكن اهللا سلم إنه عليم بذات الصدور

 كموهم إذالتقيتم يف اعينكم قيال ويقللكم يف أعينهم ليقضي اهللا يري

 . أمرا كان مفعوال وعلى اهللا ترجع األمور

 وبيان السجع يف هذهاأليات ان السجع فيها التوجد يف األلفاظ

 . القليلة بل األلفاظ الطويل

 50 . وأماالسجع املتواسط فهو ماكان بني السجع القصري والطويل . 3

 وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا , اعة وانشق القمر اقتربت الس : مثال

 ) 2 - 1 , سورة القمر .( سحر مستمر

 ٬ 346 ص " البديع  فنون البالغة البيان " حمد مطلوب٬ 7 4
311 . ص ". الصور البديعية " خفني شرف٬ 8 4



 . وتبيان هذه ان السجع يف هذه األيات ال يستعمل بالفاظ متواسط

 وتلخيص هذه األنواع املختلفة ان تقسيم السجع قد اختلف بالنظر

 : املختلف ايضا وهو كما يلي

 . اىل قصريه وطواله أن السجع ينقسم إىل قسمني بنظر الفقرة . 1

 أن السجع ينقسم اىل أربعة أقسم أو ثالثة أقسام بالنظر املباشرة اىل . 2

. حالة الفاصلة



 الفصل الثالث

 شروط مجال السجع

 وبعد الكالم عن السجع من حيث مفهمه وأنواعه يف الفصل السابق

 ركان ففي هذا الفصل أرادت الباحثة أن تذكر وتبني عما يعلق به من األ

 . والشروط جلماله

 51 : فالكالم مسجوعة يتكون من ثالثة أركان وهي

 وهي يف النثر . وهي القطعة من الكالم املتزوج لألخرى , القرينة . 1

 من الشعر مبرتلة البيت

 . ومجعها فواصل , وهي الكلمة األخرية يف القرينة , الفاصلة . 2

 . هو احلرف األخري من الفاصلة , الروي . 3

 52 : ع ال يكون حسنا رائعا إال بأربعة شروط وهي ولذلك أن السج

 إختيار مفردات األلفاظ على وجه الصحيح وذلك ان تكون جيدة . 1

 . إختيار تركيب احلسن . 2

 ٬ 305 ص ". الصور البديعية " خفني محمد شرف٬ 4 9
٬ 237 ص " البديع  فنون البالغة البيان " حمد مطلوب٬ 0 5
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 . أن يكون اللفظ يف الكالم املسجوعةالتابعاللمعىن الاملعىن تابعا للفظ . 3

 أن يكون كل واحدة من الفقرتني املسجعتني دالة على معىن غري . 4

 . ملعىن الذي دلت عليه أختها ا

 وإن الفجار لفي جحيم إن األبرارلفي نعيم : مثال

 وبيان ذلك ان نعيم وجحيم مستوفيان الشروط منها ان كل واحدة

 . منهما يدل على املعىن الذي ال يوافق باألخر

 هذه الشروط السابقة مهمة جدا لكي يكون السجع معروفا مبا يوافق

 ومىت استو يف هذه الشروط كان , وفا غري موافق به قول البلغاء ال يكون معر

 حلية ظاهرة يف الكالم ومن مث ال يعرف املتعلم كالم السجع إال إذا عرف

. شروطه بالفصيل


