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 الفصل الرابع

 عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

قدم الباحثة عرض البيانات وحتليلها، وهي عن السجع وأنواعه يف هذا الباب الرابع ت

 .يف سورة الصافات

  

  اآليات التي تشتمل على السجع. أ

  ذِْكًراَفالتَِّلَياِت #  َزْجرًافَالزَّاِجَرِة . ١

َنا وَُكنَّا تـُرَابًا َوِعظَاًما أَِءنَّا . ٢ ُعْوثـُْونَ أَِءَذا ِمتـْ    اَألوَُّلْونَ َأَوَءابَآُؤنَا  # َلَمبـْ

َا ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة فَِإَذا ُهْم  # َداِخُرْونَ ُقْل نـََعْم َوأَنـُْتْم . ٣    يـَْنظُُرْونَ فَإمنَّ

بـُْونَ َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل الَِّذْي ُكْنُتْم ِبِه . ٤ اْحُشُرْو اّلِذْيَن ظََلُمْوا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانـُْوا  # ُتَكذِّ

   يـَْعُبُدْونَ 

   تـََناَصُرْونَ َما َلُكْم الَ  # َمْسئـُْوُلْونَ َوِفُقْوُهْم ِإنـَُّهْم . ٥

َبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض وَ  # ُمْسَتْسِلُمْونَ َبْل ُهُم اْليَـْوَم . ٦    يـََتَسآُلوءنَ أَقـْ

   ُمْؤِمِنْنيَ قَاُلْوا َبْل ملَْ َتُكْونـُْوا  # اْلَيِمْنيِ قَاُلْوا ِإنَُّكْم ُكْنُتْم تَْأتـُْونَا َعِن . ٧

نَّا لََتارُِكْوآ َءاِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر َويـَُقْوُلْوَن أَئِ  # َيْسَتْكِربُْونَ إنـَُّهْم َكانـُْوآ ِإَذا ِقْيَل َهلُْم الَإَِلُه إالَّ اهللاُ . ٨

  جمَّْنـُْونَ 

  ِعْنيٍ مَ يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبَكأٍس ِمْن  # ُمتَـَقابِِلْنيَ َعَلى ُسُرْوٍر . ٩

َبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض  # مَّْكنـُْونٌ َكأنـَُّهنَّ بـَْيٌض .١٠    يـََتَسآُلْونَ َفأَقـْ

ُهْم ِإىنِّ َكانَ . ١١   ُمَصّدِقْنيَ يـَُقْوُل أَِءنََّك َلِمَنالْ  # َقرِْينٌ ِىل  قَاَل َقاِئٌل مِّنـْ

َنا وَُكنَّا تـُرَابًا َوِعظَاًما أَِءنَّا . ١٢   ُمطّالُِعْونَ قَاَل َهْل أَنـُْتْم  # َلَمِديـْنـُْونَ أَِءَذا ِمتـْ

  اْلُمْحَضرِْينَ َوَلْوالَ نِْعَمُة َرىبِّ َلُكْنُت ِمَن  # لَتـُْرِدْينِ َقَل تَااِهللا ِإْن ِكْدَت . ١٣

  ِمبَُعذَِّبْنيَ ِإالَّ َمْوتـَتَـَنا ْاُألوَىل َوَما َحنُْن  # ِمبَيِِّتْنيَ أََفَما َحنُْن . ١٤

َلُهْم َأْكثـَُر . ١٥   ُمْنَذرِْينَ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِفْيِهْم  # ْاَألوَِّلْنيَ َوَلَقْد َضلَّ قـَبـْ
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  ْاآلِخرِْينَ َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِف  # اْلَباِقْنيَ َوَجَعْلَنا ُذرِّيَتُه ُهُم . ١٦

  اْلُمُحِسِنْنيَ ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِى  # اْلَعاَلِمْنيَ َسَالٌم َعَلى نـُْوٍح ِيف . ١٧

  اآلَخرِْينَ ُمثَّ أَغَرقـَْنا  # اْلُمْؤِمِنْنيَ ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا . ١٨

  تُرِْيُدْونَ أَئِْفًكا آِهلًَة ُدْوَن اِهللا  # تـَْعُبُدْونَ بِْيِه َوقـَْوِمِه َمَذا ِإْذ قَاَل الَ . ١٩

  تـَْنِطُقْونَ َماَلُكْم الَ  # تَْأَلُمْونَ فـَرَاَغ ِإَىل آِهلَِتِهْم فـََقاَل َأالَ . ٢٠

  تـَْعَلُمْونَ َواهللاُ َخَلَقُكْم َوَما  # تـُْونَ تـَْنحِ قَاَل أتـَْعُبُدْوَن َما  .٢١

  َسيَـْهدْينِ  َذاِهٌب ِإَىل َرىبِّ وقَاَل ِإينِّ  # ْاَألْسَفِلْنيَ َفَأرَاُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهْم . ٢٢

  اْلُمِبْنيُ ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَبَالُء  # اْلُمْحِسِنْنيَ َقْد َصّدْقَت الرُّْؤيَا ِإنَّا َكَذِلَك َجنِْز . ٢٣

ِه َوَعَلى ِإْسَحاَق َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما َوبَارَْكَنا َعَليْ  # الصَّاِحلِْنيَ َوَبشَّْرنَاُه بِِإسَحاَق نَِبي�ا ِمَن . ٢٤

  ُمِبْنيٌ ُحمِْسٌن َوظَِلٌم لِنَـْفِسِه 

  ْاَألوَِّلْنيَ اَهللا َربَُّكْم َوَربَّ آبَاِئُكْم  # اْخلَالِِقْنيَ أََتْدُعْوَن بـَْعًال َوَتَذُرْوَن َأْحَسَن . ٢٥

  اآلِخرِْينَ ْيِه ِيف َوتـَرَْكَنا َعلَ  # اْلُمْخَلِصْنيَ ِإالَّ ِعَباَد اِهللا . ٢٦

  ُمْصِبِحْنيَ لََتُمرُّْوَن َعَلْيِهْم  # اآلَخرِْينَ ُمثَّ َدمَّْرنَا . ٢٨

  َشاِهُدْونَ أَْم َخَلْقَنا اْلَمالَِئَكَة إِنَاثًا َوُهْم  # اْلبَـُنونَ فَاْستَـْفِتِهْم أََلَربَِّك اْلبَـَناُت َوَهلُُم . ٢٩

  َلَكِذبـُْونَ َوَلَد اهللاُ َوِإنـَُّهْم  # ُقوُلْونَ لَيَـ َأالَ ِإنـَُّهْم ِمْن ِإْفِكِهْم . ٣٠

  َتذَكَُّرْونَ أََفالَ  # َحتُْكُمْونَ َماَلُكْم َكْيَف . ٣١

  َصاِدِقْنيَ َفْأُتوا ِبِكَتاِبُكْم ِإْن ُكْنُتْم  # ُمِبْنيٌ أَْم َلُكْم ُسْلطَاٌن . ٣٢

َنُه َوبـَْنيَ اْجلِنَِّة َنَسَبا َوَلَقْد َعِلَمِت اْجلِنَُّة إْنـَُّهْم . ٣٣ ُسْبَحاَن اِهللا  # َلُمْحَضُرْونَ َوَجَعُلْوا بـَيـْ

  َيِصُفْونَ 

  لَيَـُقْوُلونَ َوِإْن َكانُوا  # ُحْونَ اْلُمَسبِّ َوِإنَّا لََنْحُن . ٣٤

  اْلُمْخَلِصْنيَ َلُكنَّا ِعَباَد اِهللا  # ْاَألوَِّلْنيَ َلْو َأنَّ ِعْنَدنَا ذِْكرًا ِمَن . ٣٥

 بـُْونَ اْلَغالِ إنَّ ُجْنَدنَا َهلُُم وَ  # اْلَمْنُصْوُرونَ ِإنـَُّهْم َهلُْم . ٣٦

  َيْستَـْعِجُلْونَ أَفَِبَعَذبَِنا  # يـُْبِصُرْونَ َوأَْبِصْرُهْم َفَسْوَف . ٣٧
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َن َوأَْبِصْر َفَسْوَف بِّ اْلِعزَِّة َعمَّا َيِصُفوْ رَ ُسْبَحاَن رَبَِّك  # يـُْبِصُرْونَ َوأَْبِصْر َفَسْوَف . ٣٨

  نَ َيِصُفوْ بِّ اْلِعزَِّة َعمَّا ُسْبَحاَن َربَِّك رَ  # يـُْبِصُرْونَ 

  اْلَعاَلِمْنيَ َواحلَْْمُد ِهللا َربِّ  # اْلُمْرَسِلْنيَ َوَسَالٌم َعَلى . ٣٩

نَـُهَما َوَربُّ . ٤٠ نـَْيا ِبزِيـَْنٍة  #اْلَمَشارِقِ َربُّ السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بـَيـْ ِإنَّا َزيـَّنَّا السََّمآَء الدُّ

  اْلَكَواِكبِ 

الَ  الَّ  # مَّارِدٍ َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ َشْيطَاِن . ٤١
َ
ْاَألْعَلى َويـُْقَذفـُْوَن ِمْن ُكلِّ  َيسَّمَُّعْوَن ِإَىل امل

  اِنبٍ جَ 

ْطَفَة َفأَتْـبَـَعُه ِشَهاٌب  # َواِصبٌ ُدُحْورًا َوَهلُْم َعَذاٌب . ٤٢   ثَاِقبٌ إالَّ َمْن َخِطَف اخلَْ

َها َلَشْوبًا ِمْن . ٤٣ ْيمٍ ُمثَّ ِإنَّ َهلُْم َعَليـْ  اجلَِْحْيمِ َىل ُمثَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم َال◌ِ  # محَِ

  اْلُمْخَلِصْنيَ َفالَ ِعَباَد اِهللا  # رِْينَ اْلُمْنذَ َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة . ٤٤

َناُمهَا اْلِكَتاَب . ٤٥   اْلُمْسَتِقْيمَ َوَهَديـَْناُمهَا الصِّرَاَط  # اْلُمْسَتِبْنيَ َوآتـَيـْ

  اْلُمْؤِمِنْنيَ ِإنـَُّهَما ِمْن ِعَباِدنَا  # اْلُمْحِسِنْنيَ ِإنَّا َكَذاِلَك َجنْزِى . ٤٦

  

  

  السجع المطرف وتحليله. ج

  :وجد السجع املطرف يف سورة الصافاتييف هذا الفصل 

مها متفقان ، و ذِْكرًا َزْجرًالفظ وال) ٢( ذِْكرًاَفالتَِّلَياِت ) ١( َزْجرًافَالزَّاِجرَِة :  ٣-٢اآلية . ١

، والوزن هو َفعال َزْجرًا، الوزن يف الوزن الفاخت فيهما وجديلكن و ) را(ية يف التقف

  .  ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن امهافاصلت ااختلفت ماطرف أل�ونوعه امل، هو ِفعال ذِْكرًا

َنا وَُكنَّا تـُرَابًا َوِعظَاًما أَِءنَّا :  ١٧-١٦اآلية . ٢ ُعْوثـُْونَ أَِءَذا ِمتـْ  اَألوَُّلْونَ َأَوءَابَآُؤنَا ) ١٦( َلَمبـْ

ُعْوثـُْونَ لفظ وال )١٧(  فيهما وجديلكن و ) ون(ية مها متفقان يف التقف، اَألوَُّلْونَ و  َمبـْ

ُعْوثـُْونَ ، الوزن يف الوزن الفاخت ، ونوعه هو فّعلون اَألوَُّلْونَ ، والوزن هو مفعولون َمبـْ

  .       ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن امهافاصلت ااختلفت هاطرف أل�امل
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َا ِهَي َزْجَرٌة َواِحَدٌة فَِإَذا ُهْم ) ١٨( َداِخُرْونَ ُقْل نـََعْم َوأَنـُْتْم :  ١٩- ١٨اآلية . ٣ فَإمنَّ

 وجديلكن و ) ون(ية مها متفقان يف التقف، يـَْنظُُرْونَ و  َداِخُرْونَ  لفظوال )١٩( يـَْنظُُرْونَ 

هو يفُعلون،  يـَْنظُُرْونَ ، والوزن هو فاعلون َداِخُرْونَ ، والوزن يف الوزن الفاخت فيهما

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�ونوعه امل

بـُْونَ َهَذا يـَْوُم اْلَفْصِل الَِّذْي ُكْنُتْم ِبِه :  ٢٢-٢١اآلية . ٤ اْحُشُرْو اّلِذْيَن ) ٢١( ُتَكذِّ

بـُْونَ  واللفظ )٢٢( يـَْعُبُدْونَ ظََلُمْوا َوأَْزَواَجُهْم َوَما َكانـُْوا  مها متفقان ، يـَْعُبُدْونَ و   ُتَكذِّ

بـُْونَ ، الوزن يف الوزن الفاخت فيهما وجديلكن و ) ون(ية التقفيف  لون، فعِّ تهو   ُتَكذِّ

، واتفقتا يف يف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�، ونوعه امللونو يفعُ يـَْعُبُدْو�والوزن 

  . التقفية

 لفظوال )٢٥( تـََناَصُرْونَ َما َلُكْم الَ ) ٢٤( َمْسئـُْوُلْونَ َوِفُقْوُهْم ِإنـَُّهْم :  ٢٥- ٢٤اآلية . ٥

يف  الفاخت فيهما وجديلكن و ) ون(ية مها متفقان يف التقف، تـََناَصُرْونَ و  َمْسئـُْوُلْونَ 

طرف ، ونوعه امللوناعَ هو تفَ  تـََناَصُرْونَ ولون، والوزن هو مفعُ  َمْسئـُْوُلْونَ الوزن  ،الوزن

  .     ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماأل�

َبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ) ٢٦( ُمْسَتْسِلُمْونَ َبْل ُهُم اْليَـْوَم :  ٢٧-٢٦اآلية . ٦ َوأَقـْ

لكن و ) ون(ية مها متفقان يف التقف، يـََتَسآُلْونَ و  ُمْسَتْسِلُمْونَ  لفظوال )٢٧( يـََتَسآُلْونَ 

 يـََتَسآلُْونَ ، والوزن هو مستفعلون ُمْسَتْسِلُمْونَ ، والوزن يف الوزن الفاخت فيهما وجدي

  .  ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�، ونوعه املهو يتفاعلون

 ُمْؤِمِنْنيَ قَاُلْوا َبْل ملَْ َتُكْونـُْوا ) ٢٨( اْلَيِمْنيِ قَاُلْوا ِإنَُّكْم ُكْنُتْم تَْأتـُْونَا َعِن :  ٢٩-٢٨اآلية . ٧

 فيهما وجديلكن و ) ين(ية مها متفقان يف التقف، ُمْؤِمِنْنيَ و  اْلَيِمْنيِ لفظ وال )٢٩(

، ونوعه هو مفِعلني ُمْؤِمِنْنيَ ، والوزن هو فعيل اْلَيِمْنيِ ، والوزن يف الوزن الفاخت

  .     ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�امل

َويـَُقْوُلْوَن أَئِنَّا ) ٣٥( َيْسَتْكِربُْونَ إنـَُّهْم َكانـُْوآ ِإَذا ِقْيَل َهلُْم الَإَِلُه إالَّ اُهللا :  ٣٦-٣٥اآلية . ٨

مها متفقان يف ، جمَّْنـُْونَ و  َيْسَتْكِربُْونَ لفظ وال )٣٦( جمَّْنـُْونَ لََتارُِكْوآ َءاِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر 
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هو  َيْسَتْكِربُْونَ ، والوزن يف الوزن الفاخت فيهما وجديلكن و ) ون(ية التقف

يف  افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�، ونوعه املهو مفعول جمَّْنـُْونَ ، والوزن يستفعلون

  .، واتفقتا يف التقفيةالوزن

 )٤٥( َمِعْنيٍ يُطَاُف َعَلْيِهْم ِبَكأٍس ِمْن ) ٤٤( ُمتَـَقابِِلْنيَ َعَلى ُسُرْوٍر :  ٤٥-٤٤اآلية . ٩

يف  الفاخت فيهما وجديلكن و ) ين(مها متفقان يف التقفية  َمِعْنيٍ و  ُمتَـَقابِِلْنيَ  لفظوال

 ماطرف أل�، ونوعه املهو فعيل َمِعْنيٍ ، والوزن هو متفاعلني ُمتَـَقابِِلْنيَ ، الوزن الوزن

  .    ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت

َبَل بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ) ٤٩( مَّْكنـُْونٌ َكأنـَُّهنَّ بـَْيٌض :  ٥٠-٤٩اآلية . ١٠  يـََتَسآُلْونَ فَأَقـْ

 فيهما وجديلكن و ) ون(ية مها متفقان يف التقف يـََتَسآُلْونَ و  مَّْكنـُْونٌ لفظ وال )٥٠(

، ونوعه تفاعلونهو ي يـََتَسآُلْونَ ، والوزن هو مفعول مَّْكنـُْونٌ ، الوزن يف الوزن الفاخت

  .    ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�امل

ُهْم ِإىنِّ َكاَن ِىل :  ٥٢-٥١اآلية . ١١  يـَُقْوُل أَِءنََّك َلِمَنا) ٥١( َقرِْينٌ َقاَل َقاِئٌل مِّنـْ

 وجديلكن و ) ين(ية مها متفقان يف التقف ُمَصّدِقْنيَ و  َقرِْينٌ  لفظوال)٥٢(ُمَصّدِقْنيَ لْ ا

هو مفّعِلني، ونوعه  ُمَصّدِقْنيَ ، والوزن هو فعيل َقرِْينٌ ، الوزن يف الوزن الفاخت فيهما

  .       ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�امل

َنا وَُكنَّا تـُرَابًا َوِعظَاًما أَِءنَّا :  ٥٤- ٥٣اآلية . ١٢ قَاَل َهْل أَنـُْتْم ) ٥٣( َلَمِديـْنـُْونَ أَِءَذا ِمتـْ

لكن و ) ون(ية ، مها متفقان يف التقفُمطّالُِعْونَ و  َمِديـْنـُْونَ لفظ وال)٥٤( الُِعْونَ ُمطَّ 

هو  ُمطّالُِعْونَ ، والوزن مفعلونهو  َمِديـْنـُْونَ ، الوزن يف الوزن الفاخت فيهما وجدي

  .         ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه الفاخت ما، ونوعه املطرف أل�مفعلون

َوَلْوَال نِْعَمُة َرىبِّ َلُكْنُت ِمَن ) ٥٦( لَتـُْرِدْينِ َقَل تَااِهللا ِإْن ِكْدَت :  ٥٧-٥٦اآلية . ١٣

لكن و ) ين(، مها متفقان يف التقفية اْلُمْحَضرِْينَ و  لَتـُْرِدْينِ لفظ وال )٥٧( اْلُمْحَضرِْينَ 

هو  اْلُمْحَضرِْينَ ، والوزن تفعيلهو  تـُْرِدْينِ ، الوزن يف الوزن الفاخت فيهما وجدي

  .          ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�، ونوعه املمفَعلني



٢٧ 
 

 
 

ِبْنيَ ِإالَّ َمْوتـَتَـَنا ْاُألوَىل َوَما َحنُْن ) ٥٨( ِمبَيِِّتْنيَ أََفَما َحنُْن :  ٥٩-٥٨اآلية . ١٤  )٥٩( ِمبَُعذَّ

ِبْنيَ و  ِمبَيِِّتْنيَ لفظ وال  الفاخت فيهما وجديلكن و ) ين(ية ، مها متفقان يف التقفِمبَُعذَّ

ِبْنيَ ، والوزن لنيهو فعّ  ِمبَيِِّتْنيَ ، الوزن يف الوزن  ماطرف أل�لني، ونوعه املهو مفعَّ  ِمبَُعذَّ

  .           ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت

َلُهْم َأْكثـَُر :  ٧٢-٧١اآلية . ١٥  ُمْنَذرِْينَ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِفْيِهْم ) ٧١( ْاَألوَِّلْنيَ َوَلَقْد َضلَّ قـَبـْ

 فيهما وجديلكن و ) ين(ية ، مها متفقان يف التقفُمْنَذرِْينَ و  ْاَألوَِّلْنيَ لفظ وال )٧٢(

، أفعلنيهو  ْاَألوَِّلْنيَ الوزن  )ين(ا متفقان يف التقفية الوزن مه، يف الوزن الفاخت

، يف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�، ونوعه املوالوزن  ُمْنَذرِْيَن هو مفَعلني

  .             واتفقتا يف التقفية

 )٧٨( ْاآلِخرِْينَ ىَعَلْيِه فِ َوتـَرَْكَنا ) ٧٧( اْلَباِقْنيَ َوَجَعْلَنا ُذرِّيَتُه ُهُم :  ٧٨-٧٧اآلية . ١٦

ف الاخت فيهما وجديلكن و ) ين(ية ، مها متفقان يف التقفْاآلِخرِْينَ اْلَباِقْنيَ و لفظ وال

 ماطرف أل�هو فاعلني، ونوعه امل ْاآلِخرِْينَ ، والوزن هو فاعيل اْلَباِقْنيَ ، الوزن يف الوزن

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت

 اْلُمْحِسِنْنيَ إِنَّا َكَذِلَك َجنْزِى ) ٧٩( اْلَعاَلِمْنيَ َسَالٌم َعَلى نـُْوٍح ِيف :  ٨٠-٧٩اآلية . ١٧

 وجديلكن و ) ين(ية مها متفقان يف التقف، اْلُمْحِسِنْنيَ و  اْلَعاَلِمْنيَ لفظ وال )٨٠(

هو  اْلُمْحِسِنْنيَ ، والوزن هو فاعلني اْلَعاَلِمْنيَ ، الوزن  ف يف الوزنالاخت فيهما

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�، ونوعه املمفِعلني

 لفظوال )٨٢( اآلَخرِْينَ ُمثَّ أَغَرقـَْنا ) ٨١( اْلُمْؤِمِنْنيَ إِنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا :  ٨٢- ٨١اآلية . ١٨

ف يف الاخت فيهما وجديلكن و ) ين(ية مها متفقان يف التقف ،اآلَخرِْينَ و  اْلُمْؤِمِنْنيَ 

طرف ، ونوعه املهو فاعلني اآلَخرِْينَ ، والوزن  لنيعِ هو مفْ  اْلُمْؤِمِنْنيَ ، الوزن الوزن

  .، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماأل�

أَئِْفًكا آِهلًَة ُدْوَن اِهللا ) ٨٥( تـَْعُبُدْونَ َذا ابِْيِه َوقـَْوِمِه مَ ِال◌َ ِإْذ قَاَل :  ٨٦-٨٥اآلية . ١٩

 وجديلكن و ) ون(ية مها متفقان يف التقف، تُرِْيُدْونَ و  تـَْعُبُدْونَ  لفظوال )٨٦( تُرِْيُدْونَ 
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هو فُعيلون،  تُرِْيُدْونَ تفُعلون، والوزن و ه تـَْعُبُدْونَ الوزن  ،اختلف يف الوزن فيهما

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�ونوعه امل

 تـَْنِطُقْونَ َماَلُكْم َال ) ٩١( تَْأَلُمْونَ فـَرَاَغ ِإَىل آِهلَِتِهْم فـََقاَل َأَال :  ٩٢-٩١اآلية . ٢٠

 فيهما وجديلكن و ) ون(مها متفقان يف التقفية ، تـَْنِطُقْونَ و  تَْأَلُمْونَ  لفظوال )٩٢(

هو تفِعلون، ونوعه  تـَْنِطُقْونَ ، والوزن هو تفَعلون تَْأَلُمْونَ ، الوزن ف يف الوزنالاخت

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن التامهفاص ااختلفت مااملطرف أل�

 )٩٦( تـَْعَلُمْونَ َواُهللا َخَلَقُكْم َوَما ) ٩٥( تـُْونَ تـَْنحِ َقاَل أتـَْعُبُدْوَن َما :  ٩٦-٩٥اآلية . ٢١

ف الاخت فيهما وجديلكن و ) ين(ية التقفمها متفقان يف ، تـَْعَلُمْونَ و  تـُْونَ تـَْنحِ  لفظوال

طرف هو تفَعلون ونوعه امل تـَْعَلُمْونَ ، والوزن تفِعلون هو تـُْونَ تـَْنحِ الوزن  ،يف الوزن

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماأل�

 َذاِهٌب ِإَىل وقَاَل ِإينِّ  )٩٨( ْاَألْسَفِلْنيَ َفَأرَاُدوا ِبِه َكْيًدا َفَجَعْلَناُهْم :  ٩٩-٩٨اآلية . ٢٢

) ين(ية ، مها متفقان يف التقفَسيَـْهدْينِ و  اَألْسَفِلْنيَ  لفظوال )٩٩( َسيَـْهدْينِ َرىبِّ 

 ْينِ َسيَـْهدِ ، والوزن نيلِ هو يفعَ  اَألْسَفِلْنيَ الوزن يف الوزن،  الفاخت فيهما وجديلكن و 

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�، ونوعه املهو يفعيل

ِإنَّ َهَذا ) ١٠٥( اْلُمْحِسِنْنيَ ْقَت الرُّْؤيَا إِنَّا َكَذِلَك َجنِْز َقْد َصدَّ :  ١٠٦-١٠٥اآلية . ٢٣

) ين(ية ، مها متفقان يف التقفاْلُمِبْنيُ و  اْلُمْحِسِنْنيَ لفظ وال )١٠٦( اْلُمِبْنيُ َهلَُو اْلَبالَُء 

 اْلُمِبْنيُ ، والوزن هو مفِعلني اْلُمْحِسِنْنيَ ، الوزن ف يف الوزنالاخت فيهما وجديلكن و 

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�، ونوعه املعيلهو فُ 

َوبَارَْكَنا َعَلْيِه ) ١١٢( الصَّاِحلِْنيَ َوَبشَّْرنَاُه بِِإْسَحاَق نَِبي�ا ِمَن :  ١١٣-١١٢اآلية . ٢٤

و  الصَّاِحلِْنيَ  لفظوال )١١٣( ُمِبْنيٌ ِإْسَحاَق َوِمْن ُذرِّيَِّتِهَما ُحمِْسٌن َوظَِلٌم لِنَـْفِسِه َوَعَلى 

،  الوزن ف يف الوزنالاخت فيهما وجديلكن و ) ين(ية ، مها متفقان يف التقفُمِبْنيٌ 

 ااختلفت ماطرف أل�، ونوعه املمفعلهو  ُمِبْنيٌ ، والوزن هو فاعلني الصَّاِحلِْنيَ 

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه
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اَهللا َربَُّكْم ) ١٢٥( اْخلَالِِقْنيَ أََتْدُعْوَن بـَْعًال َوَتَذُرْوَن َأْحَسَن :  ١٢٦- ١٢٥اآلية . ٢٥

ية مها متفقان يف التقف ،ْاَألوَِّلْنيَ و  اْخلَالِِقْنيَ لفظ وال )١٢٦( ْاَألوَِّلْنيَ َوَربَّ آبَاِئُكْم 

والوزن  ،هو فاعلني اْخلَالِِقْنيَ  الوزن ،ف يف الوزنالاخت فيهما وجديلكن و ) ين(

، واتفقتا يف يف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�ونوعه امل ،أفعلنيهو  ْاَألوَِّلْنيَ 

  . التقفية

 اآلِخرِْينَ َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِيف ) ١٢٨( اْلُمْخَلِصْنيَ ِإالَّ ِعَباَد اِهللا : ١٢٩- ١٢٨اآلية . ٢٦

 وجديلكن و ) ين(مها متفقان يف التقفية ، اآلِخرِْينَ و  اْلُمْخَلِصْنيَ لفظ وال )١٢٩(

، هو فاعلني اآلِخرِْينَ ، والوزن هو مفَعلني اْلُمْخَلِصْنيَ الوزن  ،الوزن ف يفالاخت فيهما

  . ، واتفقتا يف التقفيةفاصلتاه يف الوزن ااختلفت ماطرف أل�ونوعه امل

َناُه َوأَْهَلُه ) ١٣٣( اْلُمْرَسِلْنيَ َوِإّنض ُلوطًا َلِمَن : ١٣٤-١٣٣ اآلية. ٢٧  َأْمجَِعْنيَ ِإْذ َجنَّيـْ

 وجديلكن و ) ين(ية مها متفقان يف التقف ،َأْمجَِعْنيَ و  اْلُمْرَسِلْنيَ لفظ وال )١٣٤(

هو  َأْمجَِعْنيَ ، والوزن هو مفَعلني اْلُمْرَسِلْنيَ الوزن ،يف الوزن الفاخت فيهما

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�ونوعه امل،أفعلني

 )١٣٧( ُمْصِبِحْنيَ لََتُمرُّْوَن َعَلْيِهْم ) ١٣٦( اآلَخرِْينَ ُمثَّ َدمَّْرنَا : ١٣٧-١٣٦اآلية . ٢٨

 فيهما وجديلكن و ) ين(ية مها متفقان يف التقف، ُمْصِبِحْنيَ و  اآلَخرِْينَ لفظ وال

ونوعه ، هو مفِعلني ْصِبِحْنيَ ، والوزمنُ هو فاعلني اآلَخرِْينَ الوزن ،ف يف الوزنالاخت

  . ، واتفقتا يف التقفيةلوزنيف ا افاصلتامه ااختلفت مااملطرف أل�

أَْم َخَلْقَنا ) ١٤٩( اْلبَـُنونَ فَاْستَـْفِتِهْم أََلَربَِّك اْلبَـَناُت َوَهلُُم :١٥٠-١٤٩اآلية . ٢٩

مها متفقان يف ، َشاِهُدْونَ و  اْلبَـُنونَ لفظ وال )١٥٠( َشاِهُدْونَ اْلَمالَِئَكَة ِإنَاثًا َوُهْم 

، هو فعول اْلبَـُنونَ الوزن  ،نف يف الوز الاخت فيهما وجديلكن و ) ين(التقفية 

، واتفقتا يف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�ونوعه امل، هو فاعلون َشاِهُدْونَ والوزن

  . يف التقفية
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 َلَكِذبـُْونَ َوَلَد اُهللا َوِإنـَُّهْم ) ١٥١( لَيَـُقولُْونَ َأَال ِإنـَُّهْم ِمْن ِإْفِكِهْم : ١٥٢- ١٥١اآلية . ٣٠

 وجديلكن و ) ين(ية مها متفقان يف التقف، َلَكِذبـُْونَ و  لَيَـُقوُلْونَ لفظ وال )١٥٢(

ونوعه ،يفعلون َلَكِذبـُْونَ ، والوزن يفعلونهو  لَيَـُقوُلْونَ  الوزن ،اختلف يف الوزن فيهما

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�امل

لفظ وال )١٥٥( َتذَكَُّرْونَ أََفَال ) ١٥٤( َحتُْكُمْونَ َماَلُكْم َكْيَف : ١٥٥-١٥٤اآلية . ٣١

 ،ف يف الوزنالوجد اختيلكن و ) ين(ية التقفمها متفقان يف ، َتذَكَُّرْونَ و  َحتُْكُمْونَ 

 ااختلفت ماطرف أل�ونوعه امل، تفّعلون َتذَكَُّرْونَ ، والوزنهو تفُعلون َتْحُكُمْونَ الوزن

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه

 َصاِدِقْنيَ َفْأُتوا ِبِكَتاِبُكْم ِإْن ُكْنُتْم ) ١٥٦( ُمِبْنيٌ أَْم َلُكْم ُسْلطَاٌن : ١٥٧- ١٥٦اآلية . ٣٢

 فيهما وجديلكن و ) ين(ية مها متفقان يف التقف، َصاِدِقْنيَ و  ُمِبْنيٌ لفظ وال )١٥٧(

ونوعه ، هو فاعلني َصاِدِقْنيَ  ، والوزنمفعلهو  ُمِبْنيٌ  الوزن ،ف يف الوزنالاخت

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�امل

َنُه َوبـَْنيَ اْجلِنَِّة َنَسَبا َوَلَقْد َعِلَمِت اْجلِنَُّة إْنـَُّهْم : ١٥٩-١٥٨اآلية . ٣٣ َوَجَعُلْوا بـَيـْ

مها ، َيِصُفْونَ و  َلُمْحَضُرْونَ لفظ وال )١٥٩( َيِصُفْونَ ُسْبَحاَن اِهللا )١٥٨( َلُمْحَضُرْونَ 

هو  َلُمْحَضُرْونَ الوزن  ،ف يف الوزنالاختوجد يلكن و ) نو (متفقان يف التقفية 

يف  افاصلتامه ااختلفت ماونوعه املطرف أل�، هو فعُلون َيِصُفْونَ  والوزن ،مفعلون

  .، واتفقتا يف التقفيةالوزن

 )١٦٧( لَيَـُقْوُلونَ َوِإْن َكانُوا ) ١٦٦( ُحْونَ اْلُمَسبِّ َوِإنَّا لََنْحُن : ١٦٧-١٦٦اآلية . ٣٤

 فيهما وجديلكن و ) نو (مها متفقان يف التقفية ، لَيَـُقْوُلونَ و  ُحْونَ اْلُمَسبِّ لفظ وال

، يفعلونهو   لَيَـُقْوُلونَ ، والوزن هو مفعَّلون ُحْونَ اْلُمَسبِّ  الوزن  ،ف يف الوزنالاخت

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�ونوعه امل

َلُكنَّا ِعَباَد اِهللا ) ١٦٨( ْاَألوَِّلْنيَ َلْو َأنَّ ِعْنَدنَا ذِْكرًا ِمَن : ١٦٩-١٦٨اآلية . ٣٥

) ين(ية مها متفقان يف التقف، اْلُمْخَلِصْنيَ و  ْاَألوَِّلْنيَ لفظ وال )١٦٩( اْلُمْخَلِصْنيَ 
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 اْلُمْخَلِصْنيَ ، والوزن أفعلنيهو  ْاَألوَِّلْنيَ  الوزن ،ف يف الوزنالاخت فيهما لكن توجدو 

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه تافالاخت ماطرف أل�ونوعه امل ،هو مفَعلني

 بـُْونَ اْلَغالِ َوإنَّ ُجْنَدنَا َهلُُم ) ١٧٢( اْلَمْنُصْوُرونَ ِإنـَُّهْم َهلُْم : ١٧٣- ١٧٢اآلية . ٣٦

 وجديلكن و ) ين(مها متفقان يف التقفية ، بـُْونَ اْلَغالِ و  اْلَمْنُصْوُرونَ لفظ وال )١٧٣(

هو  ْونَ اْلَغالِبُـ ، والوزن هو مفُعُلون اْلَمْنُصْوُرونَ الوزن  ،ف يف الوزنالاخت فيهما

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�ونوعه املفاعُلون،

 َيْستَـْعِجُلْونَ أَفَِبَعَذبَِنا ) ١٧٥( يـُْبِصُرْونَ َوأَْبِصْرُهْم َفَسْوَف : ١٧٦-١٧٥اآلية . ٣٧

 وجديلكن و ) ين(ية مها متفقان يف التقف، َيْستَـْعِجُلْونَ و  يـُْبِصُرْونَ لفظ وال )١٧٦(

هو  َيْستَـْعِجُلْونَ ، والوزن هو يفعُلون يـُْبِصُرْونَ  الوزن ،ف يف الوزنالاخت فيهما

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�ونوعه امل ،يستفِعلون

ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ اْلِعزَِّة َعمَّا ) ١٧٩( يـُْبِصُرْونَ َوأَْبِصْر َفَسْوَف : ١٨٠-١٧٩اآلية . ٣٨

لكن و ) ين(ية مها متفقان يف التقف، نَ َيِصُفوْ يـُْبِصُرْوَن و لفظ وال )١٨٠( نَ َيِصُفوْ 

هو  َيِصُفْونَ ، والوزن هو يفعلون يـُْبِصُرْونَ  الوزن ،ف يف الوزنالاخت فيهما وجدي

  .، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماونوعه املطرف أل� ،يفعلون

 اْلَعاَلِمْنيَ َواحلَْْمُد ِهللا َربِّ ) ١٨١( اْلُمْرَسِلْنيَ َوَسَالٌم َعَلى : ١٨٢-١٨١اآلية . ٣٩

 وجديلكن و ) ين(ة متفقان يف التقفيمها ، اْلَعاَلِمْنيَ و  اْلُمْرَسِلْنيَ لفظ وال )١٨٢(

هو فاعِلني ،  اْلَعاَلِمْنيَ ، والوزن هو مفَعلني اْلُمْرَسِلْنيَ الوزن  ،ف يف الوزنالاخت فيهما

  . ، واتفقتا يف التقفيةيف الوزن افاصلتامه ااختلفت ماطرف أل�ونوعه امل
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  جدول السجع المطرف في سورة الصافات

 

 تقفية نوع السبب

)٢(  

 تقفية

)١(  

 وزن

)٢(  

 وزن

)١(  

 فاصلة

)٢(  

 فاصلة

)١(  

 رقم عبارة

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

  )١(َزْجرًافَالزَّاِجَرةِ  َزْجرًا ذِْكًرا َفعال ِفعال را را

 )٢(ذِْكرًاَفالتَِّلَياِت  

١.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

ُعْوثـُْونَ  اَألوَُّلْونَ  َمفُعوُلونَ  فـَعَُّلونَ  ون ون َنا وَُكنَّا تـُرَابًا  َمبـْ أَِءَذا ِمتـْ

َوِعظَاًما أَِءنَّا 

ُعْوثـُْونَ  ) ١٦( َلَمبـْ

َأَوَءابَآُؤنَا 

٢.  
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 )١٧(اَألوَُّلْونَ 

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

ُقْل نـََعْم َوأَنـُْتْم  َداِخُرْونَ  يـَْنظُُرْونَ  فَاِعُلونَ  يـَْفُعُلونَ  ون ون

) ١٨( َداِخُرْونَ 

َا ِهَي َزْجَرٌة  فَإمنَّ

َواِحَدٌة فَِإَذا ُهْم 

 )١٩( يـَْنظُُرْونَ 

٣.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َوِفُقْوُهْم ِإنـَُّهْم  َمْسئـُْوُلْونَ  تـََناَصُرْونَ  َمفُعوُلونَ  تـََفاَعُلونَ  ون ون

 )٢٤( َمْسئـُْوُلْونَ 

َما َلُكْم الَ  

 )٢٥( تـََناَصُرْونَ 

٥.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

السجع 

 املطرف

َبْل ُهُم اْليَـْوَم  ُمْسَتْسِلُمْونَ  يـََتَسآُلْونَ  ُمسَتفِعُلونَ  يـَتَـَفاَعُلونَ  ون ون

) ٢٦( ُمْسَتْسِلُمْونَ 

َبَل بـَْعُضُهْم َعَلى  َوأَقـْ

٦.  
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 يـََتَسآُلْونَ بـَْعٍض  يف التقفية

)٢٧( 

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

قَاُلْوا ِإنَُّكْم ُكْنُتْم  اْلَيِمْنيِ  ُمْؤِمِنْنيَ  َفِعيل ُمفِعِلنيَ  ين ين

 اْلَيِمْنيِ تَْأتـُْونَا َعِن 

)٢٨( 

قَاُلْوا َبْل ملَْ َتُكْونـُْوا  

 )٢٩( ُمْؤِمِنْنيَ 

٧.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

واتفقتا الوزن 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

إنـَُّهْم َكانـُْوآ ِإَذا ِقْيَل  َيْسَتْكِربُْونَ  جمَّْنـُْونَ  َيسَتفِعُلونَ  َمفُعول ون ون

َهلُْم الَإَِلُه إالَّ اهللاُ 

) ٣٥( َيْسَتْكِربُْونَ 

َويـَُقْوُلْوَن أَئِنَّا لََتارُِكْوآ 

 جمَّْنـُْونَ َءاِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر 

)٣٦( 

٨.  
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اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

 ُمتَـَقابِِلْنيَ َعَلى ُسُرْوٍر  ُمتَـَقابِِلْنيَ  َمِعْنيٍ  ُمتَـَفاِعِلنيَ  َفِعيل ين ين

يُطَاُف ) ٤٤(

َعَلْيِهْم ِبَكأٍس ِمْن 

 )٤٥( َمِعْنيِ◌ٍ 

٩.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َكأنـَُّهنَّ بـَْيٌض  مَّْكنـُْونٌ  يـََتَسآُلْونَ  َمفُعول يـَتَـَفاَعُلونَ  ون ون

) ٤٩( مَّْكنـُْونٌ 

َبَل بـَْعُضُهْم َعَلى  َفأَقـْ

 يـََتَسآُلْونَ بـَْعٍض 

)٥٠( 

١٠.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

ُهْم ِإىنِّ   َقرِْينٌ  الْ ُمَصّدِقْنيَ  َفِعيل ُمُ◌فـَعِِّلنيَ  ين ين قَاَل َقاِئٌل مِّنـْ

 َقرِْينٌ َكاَن ِىل 

)٥١( 

 يـَُقْوُل أَِءنََّك َلِمَنا 

١١.  
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 )٥٢(ُمَصّدِقْنيَ لْ ا

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َنا وَُكنَّا تـُرَابًا  َمِديـْنـُْونَ  ُمطّالُِعْونَ  مفعلون ُمَفاِعُلون ون ون أَِءَذا ِمتـْ

َوِعظَاًما أَِءنَّا 

) ٥٣( َلَمِديـْنـُْونَ 

قَاَل َهْل أَنـُْتْم 

 )٥٤( ُمطّالُِعْونَ 

١٢.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َقَل تَااِهللا ِإْن ِكْدَت  تـُْرِدْينِ  اْلُمْحَضرِْينَ  تفعيل ُمفَعِلني ين ين

َوَلْوالَ ) ٥٦( لَتـُْرِدْينِ 

نِْعَمُة َرىبِّ َلُكْنُت ِمَن 

 )٥٧( اْلُمْحَضرِْينَ 

١٣.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

السجع 

 املطرف

ِبْنيَ  فـَعِِّلنيَ  ُمَفعَِّلني ين ين  ِمبَيِِّتْنيَ أََفَما َحنُْن  ِمبَيِِّتْنيَ  ِمبَُعذَّ

)٥٨( 

ِإالَّ َمْوتـَتَـَنا ْاُألوَىل  

١٤.  
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ِبْنيَ َوَما َحنُْن  يف التقفية  ِمبَُعذَّ

)٥٩( 

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َلُهْم  ْاَألوَِّلْنيَ  ُمْنَذرِْينَ  أفعلني ُمفَعِلني ين ين َوَلَقْد َضلَّ قـَبـْ

 ْاَألوَِّلْنيَ َأْكثـَُر 

)٧١( 

َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ِفْيِهْم  

 )٧٢( ُمْنَذرِْينَ 

١٥.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َوَجَعْلَنا ُذرِّيَتُه ُهُم  اْلَباِقْنيَ  ْاآلِخرِْينَ  َفاعيل فاِعِلني ين ين

) ٧٧( اْلَباِقْنيَ 

َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه 

 )٧٨( ْاآلِخرِْينَ ىفِ 

١٦.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

السجع 

 املطرف

َسَالٌم َعَلى نـُْوٍح ِيف  اْلَعاَلِمْنيَ  اْلُمْحِسِنْنيَ  فاَعِلني مفِعِلني ين ين

 )٧٩( اْلَعاَلِمْنيَ 

١٧.  



٣٨ 
 

 
 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

ِإنَّا َكَذِلَك َجنْزِى  

 )٨٠( اْلُمْحِسِنْنيَ 

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

ِإنَُّه ِمْن ِعَباِدنَا  اْلُمْؤِمِنْنيَ  اآلَخرِْينَ  مفِعِلني فاَعِلني ين ين

ُمثَّ ) ٨١( اْلُمْؤِمِنْنيَ 

َنا   اآلَخرِْينَ أَغَرقـْ

)٨٢( 

١٨.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

ِإْذ قَاَل ِألَ◌بِْيِه  تـَْعُبُدْونَ  تُرِْيُدْونَ  تَفُعُلون فُعيُلون ون ون

 تـَْعُبُدْونَ َوقـَْوِمِه َمَذا 

أَئِْفًكا آِهلًَة ) ٨٥(

 تُرِْيُدْونَ ُدْوَن اِهللا 

)٨٦( 

١٩.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

السجع 

 املطرف

فـَرَاَغ ِإَىل آِهلَِتِهْم  تَْأَلُمْونَ  تـَْنِطُقْونَ  تفَعُلون تفِعُلون ون ون

 تَْأَلُمْونَ فـََقاَل َأالَ 

٢٠.  



٣٩ 
 

 
 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

)٩١( 

 تـَْنِطُقْونَ َماَلُكْم الَ  

)٩٢( 

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

قَاَل أتـَْعُبُدْوَن َما  تـَْنحِ تـُْونَ  تـَْعَلُمْونَ  تفِعُلون تفَعُلون ون ون

) ٩٥( تـُْونَ تـَْنحِ 

َواهللاُ َخَلَقُكْم َوَما 

 )٩٦( تـَْعَلُمْونَ 

٢١.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َفَأرَاُدوا ِبِه َكْيًدا  ْاَألْسَفِلْنيَ  َسيَـْهدِ ْينِ  يَفعِلني يفِعيل ين ين

 ْاَألْسَفِلْنيَ َفَجَعْلَناُهْم 

)٩٨( 

وقَاَل ِإينِّ َذاِهٌب  

 َسيَـْهدْينِ ِإَىل َرىبِّ 

)٩٩( 

٢٢.  



٤٠ 
 

 
 

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

ْقَت الرُّْؤيَا َقْد َصدَّ  اْلُمْحِسِنْنيَ  اْلُمِبْنيُ  مفِعِلني فُِعيل ين ين

ِإنَّا َكَذِلَك َجنِْز 

 اْلُمْحِسِنْنيَ 

)١٠٥( 

ِإنَّ َهَذا َهلَُو اْلَبالَءُ  

 )١٠٦( اْلُمِبْنيُ 

٢٣.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َوَبشَّْرنَاُه بِِإْسَحاَق  الصَّاِحلِْنيَ  ُمِبْنيٌ  فاِعِلني مفعل ين ين

 الصَّاِحلِْنيَ نَِبي�ا ِمَن 

)١١٢( 

َوبَارَْكَنا َعَلْيِه َوَعَلى  

ِإْسَحاَق َوِمْن 

ُذرِّيَِّتِهَما ُحمِْسٌن 

 ُمِبْنيٌ َوظَِلٌم لِنَـْفِسِه 

٢٤.  



٤١ 
 

 
 

)١١٣( 

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

أََتْدُعْوَن بـَْعالً  اْخلَالِِقْنيَ  ْاَألوَِّلْنيَ  فاِعِلني أفعلني ين ين

َوَتَذُرْوَن َأْحَسَن 

) ١٢٥( اْخلَالِِقْنيَ 

اَهللا َربَُّكْم َوَربَّ 

 ْاَألوَِّلْنيَ آبَاِئُكْم 

)١٢٦( 

٢٥.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

ِإالَّ ِعَباَد اِهللا  اْلُمْخَلِصْنيَ  اآلِخرِْينَ  مفَعلني فاِعِلني ين ين

 اْلُمْخَلِصْنيَ 

)١٢٨( 

َوتـَرَْكَنا َعَلْيِه ِيف  

 )١٢٩( اآلِخرِْينَ 

٢٦.  

اختلفت  السجع  َوِإّنض ُلوطًا َلِمَن  اْلُمْرَسِلْنيَ  َأْمجَِعْنيَ  مفَعِلني أفَعِلني ين ين ٢٧.  



٤٢ 
 

 
 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

) ١٣٣( اْلُمْرَسِلْنيَ  املطرف

َناُه َوأَْهَلُه  ِإْذ َجنَّيـْ

 )١٣٤( َأْمجَِعْنيَ 

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

 اآلَخرِْينَ ُمثَّ َدمَّْرنَا  اآلَخرِْينَ  ُمْصِبِحْنيَ  فَاِعِلنيَ  ُمفِعِلنيَ  ين ين

)١٣٦( 

لََتُمرُّْوَن َعَلْيِهْم  

 )١٣٧( ُمْصِبِحْنيَ 

٢٨.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

فَاْستَـْفِتِهْم أََلَربَِّك  اْلبَـُنونَ  َشاِهُدْونَ  فـَُعول فَاِعُلونَ  ون ون

 اْلبَـُنونَ اْلبَـَناُت َوَهلُُم 

)١٤٩( 

أَْم َخَلْقَنا اْلَمالَِئَكَة  

 َشاِهُدْونَ ِإنَاثًا َوُهْم 

)١٥٠( 

٢٩.  



٤٣ 
 

 
 

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َأالَ ِإنـَُّهْم ِمْن ِإْفِكِهْم  يـَُقوُلْونَ  َكِذبـُْونَ  يفعلون َفِعُلونَ  ون ون

) ١٥١( لَيَـُقوُلْونَ 

َوَلَد اهللاُ َوِإنـَُّهْم 

 )١٥٢( َلَكِذبـُْونَ 

٣٠.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َماَلُكْم َكْيَف  َحتُْكُمْونَ  َتذَكَُّرْونَ  تَفُعُلونَ  تـََفعَُّلونَ  ون ون

) ١٥٤( َحتُْكُمْونَ 

 َتذَكَُّرْونَ أََفالَ 

)١٥٥( 

٣١.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

واتفقتا  الوزن

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

أَْم َلُكْم ُسْلطَاٌن  ُمِبْنيٌ  َصاِدِقْنيَ  مفعل فَاِعِلنيَ  ين ين

 )١٥٦( ُمِبْنيٌ 

َفْأُتوا ِبِكَتاِبُكْم ِإْن  

 َصاِدِقْنيَ ُكْنُتْم 

)١٥٧( 

٣٢.  



٤٤ 
 

 
 

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َنُه َوبـَْنيَ  ُحمَْضُرْونَ  َيِصُفْونَ  ُمْفَعُلونَ  َفِعُلونَ  ون ون َوَجَعُلْوا بـَيـْ

اْجلِنَِّة َنَسَبا َوَلَقْد 

َعِلَمِت اْجلِنَُّة إْنـَُّهْم 

 َلُمْحَضُرْونَ 

)١٥٨( 

 َيِصُفْونَ ُسْبَحاَن اِهللا 

)١٥٩( 

٣٣.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َوِإنَّا لََنْحُن  اْلُمَسبِّ ُحْونَ  يـَُقْوُلونَ  ُمَفعُِّلونَ  يفعلون ون ون

 ُحْونَ اْلُمَسبِّ 

)١٦٦( 

 لَيَـُقْوُلونَ َوِإْن َكانُوا  

)١٦٧( 

٣٤.  

اختلفت  السجع  َلْو َأنَّ ِعْنَدنَا ذِْكرًا  ْاَألوَِّلْنيَ  اْلُمْخَلِصْنيَ  أفعلني ُمْفَعِلنيَ  ين ين ٣٥.  



٤٥ 
 

 
 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

 ْاَألوَِّلْنيَ ِمَن  املطرف

)١٦٨( 

َلُكنَّا ِعَباَد اِهللا  

 اْلُمْخَلِصْنيَ 

)١٦٩( 

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

ِإنـَُّهْم َهلُْم  اْلَمْنُصْوُرونَ  اْلَغالِ بـُْونَ  َمْفُعوُلونَ  فَاِعُلونَ  ون ون

 اْلَمْنُصْوُرونَ 

)١٧٢( 

َوإنَّ ُجْنَدنَا َهلُُم  

 )١٧٣( بـُْونَ اْلَغالِ 

٣٦.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

السجع 

 املطرف

َوأَْبِصْرُهْم َفَسْوَف  يـُْبِصُرْونَ  َيْستَـْعِجُلْونَ  يـُْفِعُلونَ  َيْستَـْفِعُلونَ  ون ون

) ١٧٥( يـُْبِصُرْونَ 

 َيْستَـْعِجُلْونَ أَفَِبَعَذبَِنا 

٣٧.  



٤٦ 
 

 
 

 )١٧٦( يف التقفية

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َوأَْبِصْر َفَسْوَف  يـُْبِصُرْونَ  َيِصُفوْ نَ  يـُْفِعُلونَ  يفعلون ون ون

) ١٧٩( يـُْبِصُرْونَ 

ُسْبَحاَن َربَِّك َربِّ 

 نَ َيِصُفوْ اْلِعزَِّة َعمَّا 

)١٨٠( 

٣٨.  

اختلفت 

فاصلتاه يف 

الوزن واتفقتا 

 يف التقفية

السجع 

 املطرف

َوَسَالٌم َعَلى  اْلُمْرَسِلْنيَ  اْلَعاَلِمْنيَ  ُمْفِعِلنيَ  فَاَعِلنيَ  ين ين

) ١٨١( اْلُمْرَسِلْنيَ 

َواحلَْْمُد ِهللا َربِّ 

 )١٨٢( اْلَعاَلِمْنيَ 

٣٩.  



٤٧ 
 

 
 

  

  السجع المتوازي وتحليله. د

  :ات السحع املطرف يف سورة الصافّ وجد ييف هذا الفصل 

نَـُهَما َوَربُّ :  ٥-٤اآلية  .١ ِإنَّا َزيـَّنَّا ) ٥( اْلَمَشارِقِ َربُّ السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

نـَْيا ِبزِيـَْنٍة  و  اْلَمَشارِقِ لفظ  ألنه عانسمى سج) ٦( اْلَكَواِكبِ السََّمآَء الدُّ

) ق و ب(، وتقفيتهما الوزن والتقفية، ووز�ما مفاعل ، مها اتفقان يفاْلَكَواِكبِ 

 .ونوعه املتوازى ألن اتفقت الفاصلتان عند الفقرتني يف الوزن والتقفية

الَّ َيسَّمَُّعْوَن ِإَىل اْلْ◌َمِإلَ◌ ) ٧( مَّارِدٍ َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ َشْيطَاِن :  ٨-٧اآلية  .٢

، َجاِنبٍ و  مَّارِدٍ لفظ  ألنه سمى سجعان) ٨( َجاِنبٍ ْاَألْعَلى َويـُْقَذفـُْوَن ِمْن ُكلِّ 

ونوعه املتوازى ) د و ب(، وتقفيتهما  الوزن والتقفية، ووز�ما فاعلمها اتفقان يف

 .ألن اتفقت الفاصلتان عند الفقرتني يف الوزن والتقفية

ْطَفَة َفأَتْـبَـَعُه ) ٩( َواِصبٌ ُدُحْورًا َوَهلُْم َعَذاٌب :  ١٠- ٩اآلية  .٣ إالَّ َمْن َخِطَف اخلَْ

، مها اتفقان يف ثَاِقبٌ و  َواِصبٌ لفظ  ألنه نسمى سجعا )١٠( ثَاِقبٌ ِشَهاٌب 

ونوعه املتوازى ألن اتفقت ) ب(، وتقفيتهما ز�ما فاعل، وو الوزن والتقفية

  .الفاصلتان عند الفقرتني والتقفية

َها َلَشْوبًا ِمْن ُمثَّ ِإنَّ َهلُْم َعلَ :  ٦٨- ٦٧اآلية  .٤ ْيمٍ يـْ ُمثَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم َإلِ◌َىل ) ٦٧( محَِ

ْيمٍ  نسمى سجعا ألنه لفظ) ٦٨( اجلَِْحْيمِ  فقان ىف الوزن ، مها اتاجلَِْحْيمِ و  محَِ

ونوعه املتوازى ألن اتفقت الفاصلتان عند ) م(، وتقفيتهنا والتقفية، ووز�ا فعيل

 .الفقرتني والتقفية

َفَال ِعَباَد اِهللا ) ٧٣( اْلُمْنَذرِْينَ َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة :  ٧٤- ٧٣اآلية  .٥

مها اتفقان ، اْلُمْخَلِصْنيَ و  اْلُمْنَذرِْينَ لفظ  ألنه نسمى سجعا )٧٤( اْلُمْخَلِصْنيَ 

ونوعه املتوازى ألن اتفقت ) ين(، وتقفيتهنا مفَعلني، ووز�ا ىف الوزن والتقفية

 .الفاصلتان عند الفقرتني والتقفية



٤٨ 
 

 
 

َناُمهَا اْلِكَتاَب :  ١١٨-١١٧اآلية  .٦ َوَهَديـَْناُمهَا الصِّرَاَط ) ١١٧( اْلُمْسَتِبْنيَ َوآتـَيـْ

مها اتفقان ىف ، اْلُمْسَتِقْيمَ و  ُمْسَتِبْنيَ الْ لفظ  ألنه نسمى سجعا) ١١٨( اْلُمْسَتِقْيمَ 

ونوعه املتوازى ألن اتفقت ) ين و مي(ا ، وتقفيتهنمفعِلني، ووز�ا الوزن والتقفية

  .الفاصلتان عند الفقرتني والتقفية

 اْلُمْؤِمِنْنيَ ِإنـَُّهَما ِمْن ِعَباِدنَا ) ١٢١( اْلُمْحِسِنْنيَ ِإنَّا َكَذاِلَك َجنْزِى :  ١٢٢-١٢١ .٧

مها اتفقان ىف الوزن ،اْلُمْؤِمِنْنيَ و  ُمْحِسِنْنيَ الْ لفظ  ألنه نسمى سجعا) ١٢٢(

ونوعه املتوازى ألن اتفقت الفاصلتان ) ين(، وتقفيتهنا مفعلني، ووز�ا والتقفية

 .عند الفقرتني والتقفية

   
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٤٩ 
 

 
 

 

  جدول السجع المتوازى في سورة الصافات

  

  فاصلة  عبارة  رقم

)١(  

  فاصلة

)٢(  

  وزن

)١(  

  وزن

)٢(  

  تقفية

)١(  

  تقفية

)٢(  

  السبب  نوع

َربُّ السََّماَواِت   .١

نَـُهَما  َواَألْرِض َوَما بـَيـْ

  )٥( اْلَمَشارِقِ َوَربُّ 

ِإنَّا َزيـَّنَّا السََّمآَء 

نـَْيا ِبزِيـَْنٍة  الدُّ

  )٦( اْلَكَواِكبِ 

  اْلَمَشارِقِ 

  

السجع   ب  ق  مفاعل  مفاعل  اْلَكَواِكبِ 

  املتوازى

اتفقت الفاصلتان 

، يف عند الفقرتني

  الوزن و القفية

َوِحْفظًا ِمْن ُكلِّ   .٢

  )٧( مَّارِدٍ َشْيطَاِن 

الَّ َيسَّمَُّعْوَن ِإَىل  

السجع   ب  د  فاعل  فاعل  َجاِنبٍ   مَّارِدٍ 

  املتوازى

اتفقت الفاصلتان 

، يف عند الفقرتني

  الوزن و القفية



٥٠ 
 

 
 

اْلْ◌َمِإلَ◌ ْاَألْعَلى 

َويـُْقَذفـُْوَن ِمْن ُكلِّ 

  )٨( َجاِنبٍ 

ُدُحْورًا َوَهلُْم َعَذاٌب   .٣

 )٩( َواِصبٌ 

إالَّ َمْن َخِطَف  

ْطَفَة َفأَتْـبَـَعُه  اخلَْ

 ثَاِقبٌ ِشَهاٌب 

)١٠(  

السجع   ب  ب  فاعل  فاعل  ثَاِقبٌ   َواِصبٌ 

  املتوازى

اتفقت الفاصلتان 

، يف عند الفقرتني

  الوزن و القفية

َها   .٤ ُمثَّ ِإنَّ َهلُْم َعَليـْ

ْيمٍ َلَشْوبًا ِمْن   محَِ

)٦٧( 

ُمثَّ ِإنَّ َمْرِجَعُهْم  

 اجلَِْحْيمِ َإلِ◌َىل 

ْيمٍ  السجع   ي م  ي م  فعيل  فعيل  اجلَِْحْيمِ   محَِ

  املتوازى

اتفقت الفاصلتان 

، يف عند الفقرتني

  الوزن و القفية



٥١ 
 

 
 

)٦٨(  

َفاْنظُْر َكْيَف َكاَن   .٥

 اْلُمْنَذرِْينَ َعاِقَبُة 

)٧٣( 

َفالَ ِعَباَد اِهللا  

  )٧٤( اْلُمْخَلِصْنيَ 

السجع   ين  ين  مفَعلني  مفَعلني  اْلُمْخَلِصْنيَ   اْلُمْنَذرِْينَ 

  املتوازى

اتفقت الفاصلتان 

، يف عند الفقرتني

  الوزن و القفية

َناُمهَا اْلِكَتاَب   .٦ َوآتـَيـْ

) ١١٧( اْلُمْسَتِبْنيَ 

َوَهَديـَْناُمهَا الصِّرَاَط 

  )١١٨( اْلُمْسَتِقْيمَ 

السجع   ي م  ي ن  مفعلني  مفعلني  اْلُمْسَتِقْيمَ   اْلُمْسَتِبْنيَ 

  املتوازى

ان اتفقت الفاصلت

، يف عند الفقرتني

  الوزن و القفية

ِإنَّا َكَذاِلَك َجنْزِى   .٧

) ١٢١( اْلُمْحِسِنْنيَ 

ِإنـَُّهَما ِمْن ِعَباِدنَا 

  )١٢٢( اْلُمْؤِمِنْنيَ 

السجع   ين  ين  مفعلني  مفعلني  اْلُمْؤِمِنْنيَ   اْلُمْحِسِنْنيَ 

  املتوازى

اتفقت الفاصلتان 

، يف عند الفقرتني

  الوزن و القفية



٢٦ 
 

 
 

 



٥٣ 
 

 

، سجع متوازىسمان سجع مطرف و ق الصافاتالسجع يف سورة  نعرف أن  

سجع متوازى عدده ثالثون آيات و  تسعةهو عدده  الصافات سجع مطرف يف سورةو 

  .آيات سبعة

 
  


