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  الفصل األّول

  أساسية البحث

 مقدمة  . أ

بواسطة األمني  ـزل على خامت األنبياء واملرسلنيالقرآن الكرمي هو كالم اهللا املعجز املن

وء بسورة الفاحتة املختوم جبالتواتر واملتعبد بتالوته املب واملكتوب يف املصحف املنقول إلينا

فال جند منه إال عذوبة يف اللفظ ودماثة  جاء القرآن الكرمي بأفصح اللغة .١بسورة الناس

النىب حممد  يدأنزول القرآن الكرمي باللغة العربية  واألول. األساليب وجتاذبا ىف الرتاكبيف 

صلى اهللا عليه وسلم مناسب مقوم العرب ألن العربية مكان راقى وعجب بني اللغات 

كلما وأصلها قدما   األخرى من حيث حصائصها املتميزة منها كانت من أغىن اللغات

واخلدها اتر واوسعها صدرا وأدومها على حوادث الدهر وأشدها إعجاز وهزة يف نفس 

تأثريا واعزها مادة وتكفي اللغة العربية فضال ا�ا لغة القرآن الكرمي بيا�ا املعجز الذى 

   .٢فصحاء العرب إىل هذا اليوم حتدى

إبتدأت . ول العقيدة اإلسالميةبأص شتملتسورة الصافات من السورة املكية اليت 

تها أجنح رار، الصافات قوائهما يف الصالة، أوالسورة الكرمية باحلديث عن املالئكة األب

ّن ء اهللا، مث حتدثت عن اجلايف ارتقاب أمر اهللا، الزاجرين للسحاب يسوقون حيث ش

بأّن هناك ، ردا على أساطري أهل اجلاهلية يف اعتقادهم وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة

قرابة بني اهللا سبحانه وبني اجلن، وحتدثت السورة عن البعث واجلزاء وإنكار املشركني له، 

  . ٣واستبعادهم للحياة مرة ثانية بعد أن يصبحوا عظاما ورفاتا

                                                           
    ۸: ص  ),دار الكتب اإلسالمية( ,التباين يف علوم القرآن, حممد على الصبوين١

٥٢ص ) ١٩٩٦. دار األندلس لنشر والتوزيع( .،  املهارة اللغاويةحممد صاحل الشظى ٢  
       ۳٤٨ ص)  ٢۰۱۱. املكتبةالعصرية:بريت - صيدا.(  صفوةالتفاسري حممدعليالّصايويت، ٣
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علم البالغة هو علم بأصول . إن البالغة هلا مكانة عظيمة رفيعة ىف النص األدىب

 .ا وتكشف به وجوه اإلعجاز ىف نظر القرآن العظيمتعرف �ا دقائق العربية وأسراره

وبناء على . هي علوم البيان و علم املعاىن وعلم البديعو وتنقسم البالغة إىل ثالثة علوم 

السجع و . ذلك ستبحث الباحثة عن إعجاز البالغى املتعلق بالبديع خاصة يف السجع

  .  ٤هو توافق الفاصلتني يف احلرف األخري

ديع ليكون البالغية اختارت الباحثة أحد عناصرها وهي علم الب ومن ثالثة عناصر

ومثال السجع . واختارت الباحثة من علم البديع يعين السجع ،البحث  حبثا عميقا فيه

  ٥.اٌب َمْوُضْوَعةٌ وَ َو اَكْ  *ِفْيهاَ ُسُرٌر َمْرفـُْوَعٌة " : ىف القرآن الكرمي قوله سبحانه وتعاىل

تشتمل على العناصر ات و الصافّ  سورة السجع يف ، البحثيف هذا الباحثة  تختار إ

الدوافع اليت دفعت الباحثة على إختيار سورة و  .البالغية الرائعة واألساليب املعجبة

أن تعرفة هذا  الباحثة أرادتلسجع كثري على اخري آيات سورة، و توجد ا ات أل�االصافّ 

السجع " الباحثة حتت املوضوع  تأخذو . فهم معاين آيات القرآن العظيميف  هلناسالفن 

ات قد علجت أصول العقيدة اإلسالمية، وفيها ألن يف سورة الصافّ " اتيف سورة الصافّ 

 ،وهنا السجع عناصر من علم البالغةأسرار كثرية واشكال متنوعة من حيث البالغة، 

قرائها قران الكرمي والفضائل لأفضل سورة من سورة الفيها تنضمن على األشياء املهمة و و 

  .حتليل ناحية البالغية يف سورة القرآنو 

 

 أسئلة البحث  . ب

  ات ؟يات الىت تشتمل على السجع ىف سورة الصافّ آلما ا. ١

  ات ؟ما أنواع السجع ىف سورة الصافّ . ٢

 

                                                           
  ٣٢٦ص. )دار الكتب العلمية:  بريوت لبنان(، جواهر البالغةأمحد اهلامشي، ٤
٥

 ١٤-١۳آية :  القرآن الكرمي، الغاشية. 
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 أهداف البحث  . ج

  :سعى هذا البحث اىل حتقيقها فهي ما يلي يأما األهداف اليت 

  ملعرفة االيات الىت تشتمل على السجع ىف سورة الصافات  . ١

  ملعرفة أنواع السجع ىف سورة الصافات. ٢

 

  أهمية البحث. د

فلذلك هناك ، "السجع يف سورة الصافات"البحث  سبق بأن موضوع هذا لقد

  :وهي يذكر مما يلي، ليت تستفاد منها على حسب ا�الاألمهيات الكثرية ا

لزيادة املراجع للجامعة اإلسالمية خاصة يف مراجع اللغة العريبة : النظرية مهية ا. ۱

وأد�ا ومساعد�م يف البحث العلمى الذي يتعلق بالبحث الغوى وخاصة عن 

 السجع

لقرآن الكرمي دراسة بالغية عن السجع يف سورة  الصافات من ا: مهية التطبيقية ا. ۲

  .أدابـها يف تعّلم البالغةغة العربية و للتسّهلهم يف قسم اسوف تساعد الطالب و 

  توضيح المصطلحات. ه 

تكون منها صياغة عنوان هذا توضح الباحثة فيما يلي املصطلحات اليت ت

  :وهي ،البحث

هو تواطؤ الفاصلتني أو الفواصل على حرف واحد أو على :  السجع . ١

حرفني متقاربني أو حروف متقاربة، ويقع يف الشعر كما يقع يف النثر، فمما تواطأت فيه 

يف رق ) ٢(وكتاب مسطور ) ١(والطور :  ، قوله تعاىل٦الفواصل على حرف واحد

  )٣(منشور 

                                                           
  ٢٨٩ص ) ٢٠١١. مجيع حقوق الطبع حمفوظة للناشر: القاهرة. ( علم البديع. بسويت عبدى الفتاح فيود٦
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بأصول العقيدة  تشتملهي من السورة املكية اليت : سورة الصافات . ٢

شأ�ا كشأن سائر السور املكية اليت " البعث واجلزاءو الوحي، و التوحيد، "اإلسالمية 

ديث عن املالئكة األبرار، احلابتدأت السورة الكرمية ب. إلميان�دف اىل تثبيت دعائم ا

تها يف ارتقاب أمر اهللا، الزاجرين للسحاب الصافات قوائهما يف الصالة، أو أجنح

  . ٧يسوقونه حيث شاء اهللا

  تحديد البحث. و

لكي يركز حبثه فيما وضع ألجله وال يتسع إطارا وموضوعا فحددته الباحثة يف 

  :ضوء ما يلي

إن موضوع الدراسة يف هذا البحث هو السجع يف سورة الصافات من القرآن . ١

  .١٨٢إىل  ١الكرمي الذي تنصها اآلية 

 ١إن هذا البحث يركز حتليل السجع يف سورة الصافات من القرآن الكرمي اآلية . ٢

  .من ناحية بالغية حتديد على تعريفه وأنواعه وعناصره املشكلة  ١٨٢إىل 

  

  الدراسات السابقة. ز 

ن أفالبد للباحثة . ىل ذلكإوبنسبة . اجلامعية دراسة مكتبية كانت هذه الرسالة  

تدرس الكتاب او املراجع من قبل، وتسجل الباحثة يف السطور التالية تلك الدراسة 

السابقة بـهدف عرض خريطة الدراسة يف هذا الـموضوع و إبراز النقاط املميزة بني هذا 

  :البحث و ما سبقه من الدراسة،كما يلي 

                                                           
  ٢٤ص...........  صفوة التفاسريحممد علي الّصايويت ،  ٧
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حبث تكميلي قّدمته لنيل شهادة " السجع يف سورة البقرة"إرما محيدة  .١

البكالوريوس يف اللغة العربية وأدابيها يف شعبة اللغة العريبة وأد�ا كلية األداب 

  . م ٢٠١٢جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونسيا 

حبث تكميلي قّدمته لنيل شهادة " السجع يف سورة الطور"حكمة املنورة  .٢

ة العريبة وأد�ا كلية األداب البكالوريوس يف اللغة العربية وأدابيها يف شعبة اللغ

  .م ٢٠١٢جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونسيا 

حبث تكميلي قّدمته لنيل شهادة " السجع يف سورة الكهف"حسنية الفجرية  .٣

البكالوريوس يف اللغة العربية وأدابيها يف شعبة اللغة العريبة وأد�ا كلية األداب 

  .   م ٢٠١٣المية احلكومية سورابايا إندونسيا جامعة سونن أمبيل اإلس

حبث " السجع يف  اجلزء التسعة وعشرين من ايات القران الكرمي"فارحة النساء  .٤

تكميلي قّدمته لنيل شهادة البكالوريوس يف اللغة العربية وأدابيها يف شعبة اللغة 

سورابايا العريبة وأد�ا كلية األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية 

  س.م ٢٠١٢إندونسيا 

تناولت السجع يف سورة الصافات  األربعةال حظت الباحثة أن هذه البحوث 

من جوانب خمتلفة حيث تناوهلا البحث األول من موضوعه السجع يف سورة البقرة، و 

تناوهلا الثاين من ناحية  السجع يف سورة الطور، والثالث من ناحية السجع يف سورة 

وهذه . ن الكرميآجلزء التسعة وعشرين من ايات القر بع من ناية السجع يف االكهف، والرا

ناول ختتلف عن هذا البحث الذي تقوم �ا الباحثة حيث أن األخري ت األربعةالبحوث 

 .   اتالسجع يف سورة الصافّ 


