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 الفصل الرابع

  عرض البيانات وتحليلها ومناقشتها

ة بعض ما يتصل بالبديع من مفهومه و أنواعه ، ستقدم ىف حثاالب بعد أن قدمت            
خطبة واصل بن عنوية و احملّسنات اللفظية يف احملّسنات امل ىحتليل النص املشتمل عل هذا الفصل

 عطاء املنزوعة الرّاء.

فى  ة من المحّسنات المعنوية وأنواعهعرض البيانات عن الصور البديعي ألول :ا المبحث
 خطبة واصل بن عطاء المنزوعة الراء.

نوعني من احملسنات املعنوية راء لواصل بن عطاء جتد الباحثة  طبة املنزوعة اليف اخل و           
 .   ومها الطباق واملقابلة

الطباق أ  .  

الطباق  هو لغة اجلمع بني الشيئني , واصطالحاً اجلمع بني معنيني متقابلني, سواء أكان ذلك 
امللكة أو التضايف, أو ما شبه ذلك,  التقابل تقابل التضاد أو اإلجياب والسلب أو العدم و

حقيقياً أو جمازياً.وسواء كان ذلك املعىن  77             

مايلى : فواصل  خطبة أّما حتليل التورية يف   

 ١. احلمد هللا القدمي بال غاية ، و الباقى بال �اية.

 الباقيو   القديم أل�ما متضادان  بني ، » الباقى.... القديم  «( الطباق بني    
مها و  ، مبعىن قبالً  "الباقى"  ة الثانيكلمة الهو "القدمي" مبعىن اآلخر ، و  كلمة األوىلال.

.متضادان )  

 ٢. والعمل بطاعته ، واجملانبة ملعصيته.  

    ۳۲۰, ص علوم البالغة : البیان و المعاني و البدیع  أحمد مصطفى المراغي, ۷۷ 
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. معصيتهو  طاعتهبني  أل�ما متضادان،  »معصيته ....  طاعته «( الطباق بني    
" معصيته" مبعىن إنكار   ةكلمة الثانيال"بطاعته" مبعىن تنفيد اآلمر، و  الكلمة األوىل هى

.) اآلمر   

 :باق في خطبة واصل بن عطاء طل الو جد

 سبب نوع ٢كلمة  ١كلمة   ةنمر 
الضّدان إجيابا و  ال خيتلف طباق اإلجياب الباقى القدمي ١

 سلبا 
الضّدان إجيابا و  ال خيتلف طباق اإلجياب معصيته طاعته ٢

 سلبا
 

 المقابلة . ب
املقابلة هي  أن يؤتى مبعنيني متوافقني أو معان متوافقة ، مث يؤتى مبا يقابل ذلك      

 :من خطبة واصل   مايلييواملقابلة موجودة ف ٧٨على الرتتيب . 
 ، ودنا يف ُعُلوِّه،  عال يف ُدنـُوِّهالذى  "احلمد اهللا القدمي بال غاية، والباقي بال �اية، . ١

 ."مكان فال حيويه زمان، وال حييط به
يقابلهما ، ّمث يأيت ما دناو  عالعلى معنيني يف صدره ومها كلمة  ثالامل( يشتمل هذا    

 ).  ُعُلّوهالذى يقابل  ُدنـُّوه، و  عالالذي يقابل  دنايف العجز على الرتتيب، أى 

 : ابلة المقتحليل ل جدو 

 سبب ٢لفظ  ١لفظ  نمرةال
 الذى عال يف ُدنـُوِّه ١

 عال  .١
 دنـُّوه .٢

 يف ُعُلوِّه ودنا
 دنا  .١
 ُعُلوِّه .٢

ألّن فيه معنيني مثّ يقابل بعدها 
 يان على الرتتيبنمع

۲٦۷،ص   جواھر البالغیة في المعاني والبیان والبدیعأحمد الھاشمي،  ۷۸    
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وأنواعها  ر البديعية من المحّسنات اللفظيةعرض البيانات عن الصو  الثاني : المبحث   
 فى خطبة واصل بن عطاء المنزوعة الراء.

ما يلي : سنات اللفظية املوجودة يف خطبة واصل بن عطاء ومن احمل        

 قتباساال . أ
عر شيئا من القران الكرمي أو احلديث الشريف من غري نثر أو الشِّ الّ  نيُ مِ ضْ تَ  االقتباسُ 

  ٧٩املقتبس قليال. ثرِ يف األَ  رَ يـِّ غَ وجيوز أن يُـ  ه منهما،على أنّ  داللةٍ 
 قتباس يف خطبة واصل بن عطاء :ن االمثال موهذا  
ْم أُولُو َهَداُهُم اهللا ، َوأُولَِئَك هُ  َوممن َيْسَتِمُع اَلقْوَل فـََيْتَبُع َأْحَسَنُه ، أُولَِئَك الَِّذْينَ  " .١

 آنية : ية القر هذه العبارة تشابه باآل اْألَْلبَاب."
                              

       ۸۰  

إما بدون  وإما يقتبس بالتبديل ، اجلاحظ من اآلية القرآنية  ىف خطبته ( اقتبس 
 كلمة"  مث  " ِممن َيْسَتِمعُ " بكلمة " الَِّذْيَن َيسَتِمُعونَ  كلمة. هو يبدل ال التبديل

أُولَِئَك  ديل فاآلية املأخوذه هي اقتباسه بدون التب أّماو  ،َبعُ فـََيتْ كلمة ب وَن بَـعُ فـََيتّ 
 . الَِّذْيَن َهَداُهُم اهللا ، َوأُولَِئَك ُهْم أُوُلو اْألَْلبَاب

أعوذ باهللا القوي ، من الشيطان الَغِوّي ، إن اهللا هو السميع العليم . بسم اهللا الفتاح  ". ٢
وهذه ." ُقْل ُهَو اهللا َأَحٌد ، اهللا الصََّمٌد ، ملَْ يَِلْد وَملَْ يـُْوَلْد ، وَملَْ َيُكْن َلُه ُكُفوًا َأَحدٌ  "املنان.

 .سورة اإلخالصب الكرمي  القرآن نص اخلطبة يناسب

ُكُفواً   ) وَملَْ َيُكْن لَّهُ ٣) ملَْ يَِلْد وَملَْ يـُْوَلْد (٢) اهللا الصََّمٌد (١ُقْل ُهَواهللا َأَحٌد ( ﴿
 ٨١﴾ )٤(َأَحدٌ 

 يّتضح أن اجلاحظ بتغري كل اآلية يف سورة اإلخالص بدون التبديل)(

۲۷۰, ص  اضحة : البیان و المعانى والبدیع, البالغة الوعلى الجارم و مصطفى أمین       ۷۹  
۱۸سورة الّزمر : آیة       ۸۰  

۸۱    -۱سورة اإلخالص: آیة   ٤  
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 إال َمساَِكنَـُهم". هذه العبارة تشابه باآلية القرآنية : تـََرى وأصبحوا ال"  3.

                                

      ۸۲   

" بكلمة "تـََرى يقتبس بالتبديل يف هذه اخلطبة يف الكلمة "وأصبحوا ال    

   ." 

 :ل االقتباس فى خطبة واصل بن عطاءجدو  

 البيان منها بس تالمقاآلية  االقتباس فيه تعبير الذيال النمرة
اَلقْوَل فـََيْتَبُع َأْحَسَنُه ، َوممن َيْسَتِمُع  ١

َهَداُهُم اهللا ، َوأُولَِئَك  أُولَِئَك الَِّذْينَ 
 ْم أُوُلو اْألَْلبَاب.هُ 

 
          

                

              

القرآن سورة 
 ١٨مر آية الزّ 

أعوذ باهللا القوي ، من الشيطان  ٢
الَغِوّي ، إن اهللا هو السميع العليم 

ُقْل ُهَو  ". بسم اهللا الفتاح املنان.
اهللا َأَحٌد ، اهللا الصََّمٌد ، َملْ يَِلْد وََملْ 

 .يـُْوَلْد ، وَملَْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحدٌ 

           

              

          

 

القرآن سورة 
اإلخالص آية 

٤-١ 

 إال َمساَِكنَـُهم تـََرى وأصبحوا ال ٣          

           

           

 

القرآن سورة 
األحقاف آية 

٢٥ 

 

   82 ۲٥سورة األحقاف : أیة  
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 الجناس . ب

شاكله واحتد معه يف اجلنس ، واصطالحًا تشابه هو لغة مصدر جانس الشيء الشيء 
 ٨٣.الكلمتني يف اللفظ مع اختالف يف املعىن 

خصائص اجلناس يف نصوص تام . و من التام واجلناس غري ال اجلناس وينقسم إىل نوعني
 بن عطاء فهي كما يلي : خطبة واصل

،  األفهام، وال ُحتيط به العقول وال  األوهامفال تبُلغه ، وتنزّه عن شبه كل مصنوع  .١
 يُعصي فيحلم.

خمتلفتان يف نوع  ومها ،األفهام"و "األوهام" ىف هذا النص تشاَبُه بني الكلمتني  ومها "( 
الكلمة األوىل  أماّ وخمتلفتان يف املعىن ،ن يف اللفظ بني حرف "و" و "ف"، ومتقاربا احلروف

ناس غري اجل الكلمة هذا ومبعىن املعرفة . األفهام" كلمة الثانية "فال مبعىن الشك األوهام""
 ). تامال

 . أمنىو  أمتو وعلى آل حممد أفضل وأزكى ،   .٢

 مها خمتلفتان يف نوع احلروفو  أنمى" و " " أتم "( ىف هذا النص تشابٌه بني الكلمتني ومها 
  ن يف اللفظ وخمتلفتان يف املعىن. وهو بني احلرف "ت" و "ن" وعدد احلروف، و متقاربا

إمناًء الشيء اي زاد أو  مبعىن أنمى" مبعىن أْكَمَل والكلمة الثانية " " أتم الكلمة األوىل "
 .)اجلناس غري التام وهذا الكلمة  الصياد،

 .وخالصة مالئكته، على صفوة أنبيائه  صالها صالة. وأجّل وأعلى ٣

وعدد  ما اتفقت كلمتان ىف نوع احلروفصالها" و "صالة" "كلمة ( ىف هذا النص  
مبعىن " صالةأما الكلمة األوىل " ظ وخمتلفتان يف املعىن. ن يف اللفاحلروف ، ولكْن متقاربتا

 .). وذلك يسمى جبناس غري التام سداجلقسم من  مبعىن" صالهاكلمة الثانية "الّدعاء فال

 

۳٥٤, ص علوم البالغة : البیان و المعاني و البدیع أحمد مصطفى المراغي,       ۸۳  
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 ، قـََبَضتهم ِمبحِملها.  الّتالد، واستخدموا  البالدوملكوا  وأعّدوا اجلياد، .٤

احلروف وهو بني  ن يف نوعت كلمتاما اتفق التالد"و "البالد" "النص كلمة  هذا  ىف (
 "البالدالكلمة األوىل "للفظ وخمتلفتان يف املعىن. ن يف احرف "ت" و "ب" ، ولكْن متقاربتا

املال مبعىن " التالدكلمة الثانية "الو  مبعى كل مكان من األرض عامرا كان أو خالء ،
 . وذلك يسمى جبناس غري التام ). األصلى القدمي

 
 



36 
 

 : الجناس فى خطبة واصل بن عطاء دولج  

 ٢معىن  ١معىن  سببال اجلناس نوع ٢الكلمة  ١الكلمة  النمرة
 ىحدألن الكلمتني خمتلفتان يف إ جناس غري التام  األفهام ألوهاما ١

ربعة وهو من عدد االمور ألا
، ونوع  )٥ – ٤احلروف ( 

 احلروف بني "و" و "ف"

 عرفةامل الشك

 ىحدألن الكلمتني خمتلفتان يف إ جناس غري التام  أمنى أمت ٢
 ربعة وهو من نوع احلروفالمور األا

 ، وعدد احلروف ن) -( ت  

إمناًء الشيء  أكمل
اي زاد أو 

 ٨٤الصياد
ألن الكلمتني خمتلفتان يف احد  جناس غري التام  صالها صالة ٣

 امور اربعة وهو من نوع احلروف 
 ها ) –( ة 

قسم من  عاءالدّ 
 سداجل

ألن الكلمتني خمتلفتان يف احد  جناس غري التام  الدالت البالد ٤
 امور اربعة وهو من نوع احلروف

 ت) -( ب  

كل مكان من 
األرض عامرا كان 

 أو خالء

املال األصلى 
 القدمي 

۸٤   ۲۰۰۸، بیروت : دار المشریق ،  ، المنجد في اللغة واألعالملویس معلوف    
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 السجعج.  

السجع الذي  ٨٥السجع هو تَوافق الفاصلتني يف احلرف األخري ، وأفضله ما تساَوْت فقره .        

   . السجع املتوازي السجع املرصع و السجع املطرف ، وجدته الباحثُة يف خطبة واصل بن عطاء هو

وأما السجع  ٨٦السجع املطرف هو ما اختلفت فاصلته يف الوزن واتفقتا يف احلرف األخري ..  ١ 

 املطرف يف خطبة واصل بن عطاء فما يلي: 

  بال �اية والباقي بال غاية،هللا القدمي  احلمد.  

 تفختلا.  ايةبال نهو  ايةبال غبني يشتمل هذا املثال على السجع  (     
 (ي) الياء اليف (أ) وهو حرف تقفيةالأى  واتفقتا يف احلرفني األخريينيف ن اتالفاصال

نوع السجع المن  ذاوه . ايةبال نهكلمة الو  ايةبال غكلمة ال يف (ت) والتاء
 ).املطرف

   ألوهّيتهفدل على  حكمته،، وأوضح مشيئته ومتّم. 

 تفاختل ألوهّيتهو  تهحكم و ئتهمشيبني يشتمل هذا املثال على السجع ( 
 الّتاءهو حرف و  التقفية ،أي األخريين  نيواتفقتا يف احلرف يف الوزن ناالفاصلت

.   تهألوهيّ  و تهحكم و  تهمشيئ كلمة اليف  و ضمري مفرد مذكر "ُه" (ت)
 ).  نوع السجع املطرفالمن هذا و 

  ِلِِعظمته، تواضع كل شيء  لقضائه، وال دافَع  كمهحلُ  ٨٧فسبحانه ال ُمَعقِّب.  

 تفختلا . هِعظمتلو  هقضائ و  هُحكمبني يشتمل هذا املثال على السجع  (    
وقع يف  التقفية . وتقفية هناأي األخريين  واتفقتا يف احلرف يف الوزن ناالفاصلت

 هذا و هِعظمتل و كلمة  هقضائ و  هُحكمكلمة  ال قي ضمري مفرد مذكر "ُه" 
 ).سجع املطرفالنوع المن 

۲۷۳۰, ص والبدیع, البالغة الواضحة : البیان و المعانى على الجارم و مصطفى أمین       ۸٥  
۳٦۱, ص علوم البالغة : البیان و المعاني و البدیع أحمد مصطفى المراغي,    ۸٦    
ال راد لھ.   ۸۷    
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  فضُله.، ووِسع كل شيء  سلطانه وذّل كل شيء 

 ناتالفاصال تفاختل فضله،و سلطانه بني يشتمل هذا املثال على السجع (  
هنا وقع يف ضمري مفرد مذكر  . والتقفيةاألخريين  نيواتفقتا يف احلرف يف الوزن

 ). نوع السجع املطرفالمن  ذا وه، هفضلُ و كلمة   هسلطانكلمة وهو من   "ُه"

   آالؤه، وَعظُمت  أمساؤهإهلاً تقّدست. 

 تفختلا،  ؤهآالو أسماؤه بني يشتمل هذا املثال على السجع  (    
حرف يف وهو  ،تقفية الأى  األخريين نياحلرفواتفقتا يف  يف الوزن ناتالفاصال

نوع السجع المن  ، وذلك ؤهآالو كلمة  ؤهأسماكلمة   يف "ؤ" وضمري "ُه" 
 .)املطرف

   صدق.، وقوَل  حقوأشهد شهادة  

يف  ناتالفاصال تفاختل ،صدقو حق بني يشتمل هذا املثال على السجع  (     
و  قح(ق) يف كلمة حرف القاف . وتقفيهما األخريين نيرفاحلواتفقتا يف  الوزن
 ).نوع السجع املطرفالمن  هذاو ،   قصد

   َطوِيّة.، وِصحَّة  نيَّةبإخالص  

 يف الوزن ناتالفاصال تفاختل َطوِيّة،و نِيَّة بني يشتمل هذا املثال على السجع  (
(ة) يف   والتاء التأنيث(ي)  رف الياء احل والتقفيهما .األخريين نيواتفقتا يف احلرف

 .)السجع املطرفب وذلك يسمى، يّةَطوِ  و ةنيَّ  كلمة

   ألمته، ونصح ٨٨مأُلكتهفبّلغ. 

يف ن اتالفاصال تفاختلألمته و مألكته بني يشتمل هذا املثال على السجع (           
الضمري حرف التاء و يف وهو أى يف تقفية  األخريين  نيواتفقتا يف احلرفالوزن 

 .)السجع املطرفوذلك يسمى ب،  تهألم و تهمأُلكمن كلمة  "ُه"  املفرد مذكر

المألكة : بضم االم وتفتح : الرسالة. ۸۸      
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   مالئكتهوخالصة  أنبيائه ،وأجّل وأعلى صالة صالها على صفوة. 

 ناتالفاصال تاختالف ، مالئكتهو أنبيائه بني يشتمل هذا املثال على السجع ( 
 فرد مذكر "ُه" املضمري ال وهو أى تقفية  األخريين نيواتفقتا يف احلرف يف الوزن
 ).،نوع السجع املطرفالمن  ، و هذا همالئكت و   هأنبيائيف كلمة 

  ملعصيتهِ ، واجملانَبة  بطاعتهِ  أوصيكم عباد اهللا مع نفسي بتقوى اهللا ، والعمل. 

يف  ناتالفاصال تفاختل معصيته،و طاعته بني يشتمل هذا املثال على السجع (           
ضمري الو (ت) وهو حرف التاء  أى تقفية  واتفقتا يف احلرفني األخريين الوزن

 ).،السجع املطرفوذلك يسمى ب تهمعصي و ته طاعكلمة   يففرد مذّكر "ُه" امل

   لديه، َويُزلفكم منه َوأُحضكم على ما يدينيكم. 

يف ن اتالفاصال تفاختل ، لديهو منه بني يشتمل هذا املثال على السجع (           
 و  همنيف كلمة  ضمري مفرد مذّكر "ُه" األخريين وهو نيفقتا يف احلرفواتالوزن 

 ).نوع السجع املطرف الوهو من ،   هلدي

  عادٍ م ، وأحسن عاَفبة يفزاد فإن تقوى اهللا أفضُل. 

يف ن اتالفاصال تفاختل ، معادٍ و زاد بني يشتمل هذا املثال على السجع (           
من   فرد مذّكر "ُه" املضمري ال وهوقفية أي تاألخريين  نيواتفقتا يف احلرفالوزن 
 ).نوع السجع املطرفالمن  ذاوه دمعا و دزاكلمة 

  ا، وشهوات آماهل هتا، وفواتن لّذا هاوال تُلهيَنكم احلياة الدنيا بزينتها وُخَدع. 

 تفاختل ،آمالهاو لذاّتها و خدعها بني يشتمل هذا املثال على السجع (     
يف   حرف "ها" . و تقفيهماواتفقتا يف احلرفني األخريين يف الوزن ناتالفاصال
 كلمة 
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 ).،السجع املطرفذلك يسمى بو ،   هاآمال و هالّذاَتو  هاُخَدع

   وأهلكتمن َجنح  حبائلها، وكم نصَبْت لكم من  أعاجيبهافكم عاينتم من ،
 .عليها، واعتماد  إليها

 عليهاو إليها و حبائلها و أعاجيبها بني يشتمل هذا املثال على السجع ( 
وهو حرف ى تقفية أواتفقتا يف احلرفني األخريين  يف الوزن نتاالفاصل تفاختل

،  يهاعل و يهاإلبني كلمة  (يها)و حرف ، هاحبائلو هاأعاجيبكلمة "ها"  يف  
 ).السجع املطرف نوعالهذا من و 

   مساً ، ومزجت هلم  حلواً أذاقتهم. 

يف  ناتالفاصال تفاختل سمًا ،و حلوًا بني يشتمل هذا املثال على السجع ( 
يف كلمة  " ًأ " حرف  هو و أى تقفية .  واتفقتا يف احلرفني األخريين الوزن
 ).السجع املطرف. وذلك يسمى ب اً سم و  اً حلو 

  اُحلجَّاب، وكاثفوا  ألبوابَوأوثقوا ا . 

 تفاختل ،الُحجَّابو األبواب بني يشتمل هذا املثال على السجع  (  
وهو حرف  أى تقفية،  واتفقتا يف احلرفني األخريين يف الوزن ناتالفاصال

السجع  وهذا من النوع،  ابالُحجَّ  و باألبوا(اب) يف كلمة   األليف والباء 
 ).املطرف

   بأنياهبا، وعّضتهم  ٩٠بكلكِلها ، وطحنتهم٨٩ ِمبحِملهاقـََبَضتهم. 
 ،أنيابها  وبكلكلها و بمحملها بني يشتمل هذا املثال على السجع ( 

وهو أى تقفية ،  واتفقتا يف احلرفني األخريين يف الوزن ناالفاصلت تفاختل
 وذلك يسمى،  هابأنياب و هابكلكلو   هابمحمليف كلمة  حرف "هاَ"

 ).السجع املطرفب

المحمل : شفان على البعیر یحمل فیھما العنیالن ، والمراد أحتوت علیھم.  ۸۹    
الكلكل : الصدر.      ۹۰  
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   ُذالً ، ومن العزِّة ٍضيقاً َوعاَضتهم من السََّعة. 

يف  ناتالفاصال تفختلا ،ُذالًّ و َضيقًا بني يشتمل هذا املثال على السجع (
يف كلمة  حرف "أً"تقفيهما الو أى تقفية . واتفقتا يف احلرفني األخريين  الوزن
 ). نوع السجع املطرفالمن  هذاو   ُذالًّ  و اً َضْيق

   الّدود، وأكلهم  اللحودفسكنوا. 

ن اتالفاصال تفختلا . الّدود و وداللحبني يشتمل هذا املثال على السجع ( 
(ود) يف  حرف الواو والدال  ماه، وتقفي األخريين نيحرفواتفقتا يف يف الوزن 

 ).،نوع السجع املطرفالمن هذا  و.  دو الدُّ  و داللحو  كلمة 

   َوممن َيْسَتِمُع  سعادته، َويعمل حلظِّه و  مبواعظهجعلنا اهللا وإياكم ممن ينتفع ،
 .َأْحَسَنهُ اَلقْوَل فـََيْتَبُع 

 تفاختل ، نهُ َأْحس و هسعادتو  مواعظهبني يشتمل هذا املثال على السجع (
يف   "ُه"  فحر . و تقفيهم وقع يف األخريين رفحواتفقتا يف  يف الوزن انالفاصلت
 ).السجع املطرف، وذلك يسمى ب هُ َأْحسن و  هسعادتو  هبمواعظكلمة  

   املتقني، وأبلغ مواعظ  املؤمننيإن أحسن َقَصص. 

 ناتالفاصال تختالفا ،  ينمتقو نين مؤمبني يشتمل هذا املثال على السجع ( 
(ين) يف   رف الياء و النونما احلهتقفيو  .واتفقتا يف احلرفني األخريين يف الوزن
 ).السجع املطرفب وذلك يسمى،  ينمتق و ينمؤمنكلمة  

   بيناتُه، الواضحُة  آياتُهالزَّكية. 

يف  ناتالفاصال تفختلا ، تُهبيناو  آيُتهبني يشتمل هذا املثال على السجع (  
فرد املضمري الحرف التاء و  لتقفية ، يفاأى  واتفقتا يف احلرفني األخريين الوزن

 ).نوع السجع املطرفالمن  هذاو    تُهبينا و ُته آيمن كلمة    مذكر "ُه" 
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   َأَحدٌ ، وََملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً  يـُْوَلدْ  ، ملَْ يَِلْد وَملَْ  الصََّمدٌ ، اهللا  َأَحدٌ ُقْل ُهَو اهللا. 

 ، دٌ َأحَ  و يـُْوَلدْ  و الصََّمدٌ و  دٌ َأحَ بني يشتمل هذا املثال على السجع (    
 هوو  تقفية ،الأى  األخريين احلرفواتفقتا يف  يف الوزن لتانالفاص تفختلا

 ذلك يسمىو   دٌ َأحَ  و دْ يـُْولَ  و دٌ الصَّمَ  و دٌ َأحَ كلمة  (د) يف   رف الدالاحل
 ).السجع املطرفب

   جميد. محيدوأضعاف ذلك ، إنه  

ن تاالفاصال تفاختلمجيد ،و حميد بني يشتمل هذا املثال على السجع ( 
الياء و الدال (يد) كما يف وهو حرف  أى تقفية ،   احلرفني األخريينواتفقتا يف

 .)السجع املطرف. وذلك يسمى بدمجيو   دحميكلمة ال

 ٩١.السجع املرصع هو ما اتفقت ألفاظ إحدى الفقرتني أو أكثرها يف الوزن والتقفية  .٢   
 والسجع املرصع الذي وجدته الباحثة يف خطبة واصل بن عطاء كمايلي:

   عُلوِّه.ودنا يف ،  يف ُدنـُوِّه عالالذي     

ه( وهذا مثال من السجع بني  (             ت فيهاتفق ،) عال في ُدنـُوِّه ، ودنا في عُلوِّ
 َعلَ على وزن فَـ دنا و عال  األوىل ومها الكلمة .تقفيةالفقرتني يف الوزن وال لفظال
حرف األلف (أ) يف   وتقفيهما ه.فـُُعلِّ  على وزنُعُلّوه و ُدنـُّوه الكلمة الثانية  و

هُدنُـ  ، و حرف (ؤه) يف كلمة ادنو  عالكلمة   وذلك يسمى  .  ّوهُعلُ و  وِّ
 ).السجع املرصعب

   ًقصده على ُموفياً ، سنته على  ماِضيا. 

  ،) ماِضيًا على سنته ، ُموفيًا على قصده( مثال من السجع بني  وهذا( 
الفقرتني يف  اللفظ فيه تاتفق ما .تقفيةالفقرتني يف الوزن وال لفظال ت فيهاتفق

الكلمة  على وزن فَاِعًال وُموفيًا و ماِضيًا ومها الكلمة األوىل الوزن والتقفية ، 

   ۳٦۱, ص علوم البالغة : البیان و المعاني و البدیع أحمد مصطفى المراغي, ۹۱
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  ياً ماضيف كلمة  حرف (ياً) ه . والتقفيهمافـََعلِ  على وزنقصده و سنته الثانية 
نوع السجع المن  وهذا،  هقصدو   هستتضمري ُه يف كلمة  و  ياً موفو 

 ).املرصع

   َالنعيم جنات إياكمو  وأدخلنا،  ليممن العذاب األ إياكمو  أعاذناو. 

َوأعاذنا وإياكم من العذاب األليم ، وأدخلنا ( وهذا مثال من السجع بني(       
 . ومهاالفقرتني يف الوزن والتقفية اللفظ فيه تاتفق،  )وإياكم جنات النعيم

و إياكم  على وزن اَفعلناَ، والكلمة الثانية أدخلنا  وأعاذنا  كلمة األوىلال
 ، َفِعْيلُ على وزن النعيم و  األليم الثالثة  كلمةوال ، فّعَالُ على وزن إياكم 

مث حرف (م) يف كلمة ،  ناأدخل و   ناأعاذ هو حرف (نا) يف كلمة وتقفيهم
 ). السجع املرصع ب  ذلك يسمىو ،  مالنعي و م األلي

هذا مثال من  ٩٢ين. فيه الفقرتان يف الكلمتني األخري اتفق زي هو ما ا. السجع املتو ٣ 
 السجع املتوازي يف خطبة واصل بن عطاء :

   مكانوال حييط به  زمان،فال حيويه. 

يف ت فيه الفقرتان قاتف ، "مكان"و زمان" " على السجع بني يشتمل هذا املثال  (
 و  انزميف كلمة  )حرف (أن، والتقفيهما على وزن َفعَاَل مها و  .الوزن والتقفية

 .)ع املتوازى سجالمن النوع  اهذ.  انمك

   سبق، ومل خيلقه على مثاٍل  خلقِحفظ ما  ٩٣اليُؤودهو.  

يف الوزن  فيه الفقرتان تقاتف،  "سبق" وخلق" "  يشتمل هذا املثال على بني(
 . قسب و قخلكلمة  قي   )حرف (قوالتقفيهما  ،  على وزن فـََعلَ  ومها . والتقفية

 ). سجع املتوازىذلك يسمى بالو 

   ۳٦۱, ص غة : البیان و المعاني و البدیع علوم البالأحمد مصطفى المراغي,   ۹۲ 
 

یثقلھ، آده أودا (كنصر) بلغ منھ المجھود. ۹۳     
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  اصطناعاً  ، وَعدَّ له ابتداعاً  بل أنشأه.  

اتفقت فيه  ، اصطناعاً" " و" ابتداعاً"  بنييشتمل هذا املثال على السجع (   
كلمة    يف )حرف (أعاً والتقفيهما  ، اِْفِتعَاالً  على وزن اومه.  والتقفية يف الوزنالفقرتان 

 .)زي انوع السجع املتو الهذا من ، اعاً اصطن و  اعاً ابتد

   زاعم.، وال َيُصّده عنه زعم  الئِمالتأخذه يف احلق لومة  

يف الوزن ت فيه الفقرتان قاتفزائم" " والئم " " يف هذا املثال بني( فالسجع  
 .  مزائو   مالئكلمة ِعل والتقفيهما حرف (م) يف  على وزن فاَ  . ومها والتقفية

 ).زي االسجع املتو وذلك يسمى ب

  وأمنى.، وأمت  وأزكى وعلى آل حممد أفضل  

يف  الفقرتان تقاتف أنمى" " وأزكى " "  بنييشتمل هذا املثال على السجع ( 
 و ىأزك كلمة . ومها على وزن اَفـَْعَل و تقفيهما حرف (ى) يف  الوزن والتقفية

 ).زي انوع السجع املتو الهذا من  .ىأنم

   الّتالد، واستخدموا  البالد، َوَمَلكوا اجليادوأعّدوا. 

يف  ت فيه الفقرتني تفقا" التالد" و "البالد " و" الجياد"   بنيفالسجع هنا ( 
 و  دلجياحرف(د)  يف كلمة  ا، وتقفيهما على وزن ِفعَاِل  م، وهالوزن والتقفية 

 ).زي االسجع املتو ، وذلك يسمى ب  دالتالو  دالبال

   َمَعاملهم، وال جتد إال  َمساَِكنَـُهموأصبحوا ال تـََرى إال. 

اتفقت فيه مساكنهم"   "ومعالمهم"  يشتمل هذا املثال على السجع بني(
مع اخلضمري . وتقفيهما الَمفاَِعَل  على وزن ايف الوزن والتقفية ، ومه الفقرتان

 ).زي ااملتو نوع السجع الهذا من .  هممساكنو   هممعالم"ُهْم" يف كلمة  

   الَغِوي، من الشيطان  القويأعوذ باهللا.  
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 اتفقت فيه الفقرتان" الغوي "و" القوي" بنييشتمل هذا املثال على السجع (
 ويّ القحرف (وي) يف كلمة  فـََعَل ، وتقفيهما على وزن ايف الوزن والتقفية ، ومه

 ).زي ااملتو  السجعوذلك يسمى ب .ويالغ و
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 المطرف ل السجعجدو 

 ٢قافية  ١قافية  ٤فاصلة  ٣فاصلة  ٢فاصلة  ١فاصلة  العبارة النمرة

بال ، والباقي بال غايةاهللا القدمي  احلمد ١
 .�اية

 أية أية - - بال �اية بال غاية

فدل على  حكمته،وأوضح  ، مشيئتهومتّم  ٢
 ألوهّيته.

 ته ته - ألوهّيته حكمته  مشيئته

، وال  ُحلكمه ٩٤ُمَعقِّبِ فسبحانه ال  ٣
، تواضع كل شيء قضائه لدافَع 

  .ِعظمتهلِ 

 ِه ِه - ِعظمته قضائه ُحكمه

، ووِسع كل لسلطانه وذّل كل شيء  ٤
 فضُله.شيء 

 ُه ُه - - فضُله سلطانه

 ُه ُه - - آالؤه أمساؤه .آالؤه، وَعظُمت  أمساؤهإهلاً تقّدست  ٥
 ق ق - - صدق. حق صدق.، وقوَل  حقوأشهد شهادة  ٦

 

ال راد لھ.  ۰   ۹٤    
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 سبب نوع ٤وزن  ٣وزن  ٢وزن  ١وزن  ٤قافية  ٣قافية 
يف  ااختلفت فاصلتان يف الوزن واتفقت  سجع املطرفال - - مفاعالتن مفاعالن - -

 التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن واتفقتا يف  سجع املطرفال - أفعلّية فعلته فعيلته - ته

 التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن واتفقتا يف  سجع املطرفال - لفعلته فعالئه لهفُعوْ  - ِه

 التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن واتفقتا يف  سجع املطرفال - - فعوله فعالنه - -

 التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن واتفقتا يف  سجع املطرفال - - فعاله أفعاله - -

 التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن واتفقتا يف  سجع املطرفال - - فعل فعل - -

 التقفية
 

 

 
 



48 
 

 

 ٢قافية  ١قافية  ٤فاصلة  ٣فاصلة  ٢فاصلة  ١فاصلة  العبارة النمرة
 ية ية - - َطوِيّة نيَّة َطوِيّة.، وِصحَّة  نيَّةبإخالص  ٧
 ته ته - - ألمته مأُلكته ألمته.، ونصح مأُلكته بّلغف ٨
وأجّل وأعلى صالة صالها على   ٩

 مالئكته.، وخالصة  أنبيائه صفوة
 ه ه - - مالئكته أنبيائه

أوصيكم عباد اهللا مع نفسي  ١٠
،  بطاعتهِ  بتقوى اهللا ، والعمل

 ملعصيتِه.واجملانَبة 

 ته ته - - معصيته طاعته

،  منهَوأُحضكم على ما يدينيكم  ١١
 .ديهَويُزلفكم ل

 ه ه - - لديه منه

، زاد فإن تقوى اهللا أفضُل  ١٢
 عاٍد.موأحسن عاَفبة يف 

 اد اد - - َمعاٍد. زاد
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 سبب نوع ٤وزن  ٣وزن  ٢وزن  ١وزن  ٤قافية  ٣قافية 
اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - - فعّلةُ  ِفعَّلً  - -

 واتفقتا يف التقفية
فاصلتان يف الوزن اختلفت  سجع املطرفال - - هِ لِ عف َمْفُعَلِتهِ  - -

 واتفقتا يف التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - - مفاعلته أفعالَئه - -

 واتفقتا يف التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - - تهمفاعل فاَِعله - -

 واتفقتا يف التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - - فعله فعل - -

 واتفقتا يف التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - - ِفعَالٍ  فَعلَ  - -

 واتفقتا يف التقفية
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المحمل : شفان على البعیر یحمل فیھما العنیالن ، والمراد أحتوت علیھم.  ۹٥     
الكلكل : الصدر.      ۹٦  

 ٢قافية  ١قافية  ٤فاصلة   ٣فاصلة  ٢فاصلة  ١فاصلة  العبارة النمرة
وال تُلهيَنكم احلياة الدنيا بزينتها  ١٣

وُخَدعها ، وفواتن لّذاهتا ، 
 وشهوات آماهلا.

 ها ها - آماهلا لّذاهتا ُخَدعها

فكم عاينتم من أعاجيبها ، وكم  ١٤
نصَبْت لكم من حبائلها ، 
وأهلكتمن َجنح إليها ، واعتماد 

 إليها.
 

 ها ها  إليها إليها حبائلها أعاجيبها

 أً  أً  - - مساً  حلواً  .أذاقتهم حلواً ، ومزجت هلم  مساً  ١٥
َوأوثقوا األبواب ، وكاثفوا  ١٦

 اُحلجَّاب.
 اب اب - - ُحجَّاب أبواب

، وطحنتهم ٩٥قـََبَضتهم ِمبحِملها  ١٧
 ، وعّضتهم بأنياهبا. ٩٦بكلكِلها

 ها ها - أنياهبا كلكِلها حمِملها
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، ومن  ٍضيقاً  َوعاَضتهم من السََّعة ١٨
 .ُذالً العزِّة 

 

 أً   أً  - - ُذالًّ  ضْيقاً 

 سبب نوع ٤وزن   ٣وزن  ٢وزن  ١وزن  ٤قافية  ٣قافية 
اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - فعاهلا فعاهلا فعلها - ها

 واتفقتا يف التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال فعلها فعلها فواعلها أفاعيلها يها يها

 واتفقتا يف التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - - لفع فـَْعالً  - -

 واتفقتا يف التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - - فـُعَّالٌ  أَْفعَالٌ  - -

 واتفقتا يف التقفية
اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - أفعَالِ  ُمْفِعل َمْفعلُ  - ها

 واتفقتا يف التقفية
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  : المطرف ل تحليل السجعجدو 

 ٢قافية  ١قافية  ٤فاصلة  ٣فاصلة  ٢فاصلة ١فاصلة  العبارة النمرة
، وأكلهم  اللحودفسكنوا  ١٩

 .الّدود
 ود ود - - الّدود اللحود

جعلنا اهللا وإياكم ممن ينتفع  ٢٠
 سعادته، َويعمل حلظِّه و واعظه مب

، َوممن َيْسَتِمُع اَلقْوَل فـََيْتَبُع 
 َأْحَسَنُه.

 ه ه - َأْحَسَنهُ  سعادته مواعظه

،  املؤمننيإن أحسن َقَصص   ٢١
 املتقني.وأبلغ مواعظ 

 ين ين - - متقني مؤمنني

،  الصََّمدٌ ، اهللا  َأَحدٌ  ُقْل ُهَو اهللا ٢٢
، وَملَْ َيُكْن لَُه  يـُْوَلْد ملَْ يَِلْد وَملَْ 

 د د َأَحدٌ  يـُْوَلدْ  صََّمدٌ  َأَحدٌ 

اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - - فـُْعلَ  فـَْعالً  يها يها
 واتفقتا يف التقفية
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 .َأَحدٌ ُكُفواً 

 

 سبب نوع ٤وزن  ٣وزن  ٢وزن  ١وزن  ٤قافية  ٣قافية 
اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - - فُّعل فعْولِ  - -

 واتفقتا يف التقفية

اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال - أفـَْعلُ  مفاَعل َمفاَعل - ه
 واتفقتا يف التقفية

اختلفت فاصلتان يف الوزن  املطرفسجع ال - - فيعال َفعَالُ  - -
 واتفقتا يف التقفية

اختلفت فاصلتان يف الوزن  سجع املطرفال فـََعلٌ  فـُْوَعلُ  فـََّعلٌ  فـََعلٌ  د د
 واتفقتا يف التقفية
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 السجع المرصع تحليل  جدول

 ٢قافية  ١قافية  ٤فاصلة  ٣فاصلة  ٢فاصلة ١فاصلة  العبارة النمرة

 .عُلوِّهيف دنا و  ،ُدنـُوِّه يف  عالالذي  ١
 
 

 عال 
 نـُوِّهدُ 

 دنا 
 عُلوِّه

 أ  - -
 ؤه

 أ 
 ؤه

على ُموفياً ،  سنتهعلى  ماِضياً   ٢
 .صدهق
 
 

 ماضياً 
 سنته

 موفياً 
 قصده

 ياً  - -
 ه

 ياً 
 ه

من العذاب وإياكم  أعاذناوَ  ٣
جنات إياكم و  دخلنا، وأاألليم 
 النعيم.

 
 

 أعاذنا
 إياكم 

 أليم

 أدخلنا 
 إياكم 

 نعيم

 نا - -
 كم
 مي

 نا
 كم
 مي
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 سبب نوع ٤وزن  ٣وزن  ٢وزن  ١وزن  ٤قافية  ٣قافية 

 علفَ  - -
 هفـُُعلِّ 

 علفَ 
 هفـُُعلِّ 

ما اتفقت فبه الفظ  سجع املرصع - -
الفقرتني أو أكثر ها يف 

 الوزن والتقفية

- 
 

 فاِعالً  -
 َفعلهُ 
 

 فْوِعالً 
 َفعلهُ 

ما اتفقت فبه الفظ  سجع املرصع - -
أو أكثر ها يف الفقرتني 

 الوزن والتقفية

 فّعَاُل  - -
 َفعيلُ 

 فّعَالُ 
 َفِعْيلُ 

فظ ما اتفقت فبه ال رصعسجع املال - -
الفقرتني أو أكثر ها يف 

 الوزن والتقفية
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 المتوازي ل تحليل السجعجدو 

 ٢قافية  ١قافية  ٤فاصلة   ٣فاصلة  ٢فاصلة  ١فاصلة  العبارة النمرة
 .مكان، وال حييط به زمانفال حيويه  ١

 
 ان ان - - مكان زمان

، ومل خيلقه على  خلقِحفظ ما  ٩٧واليُؤوده ٢
 .سبقمثاٍل 

 ق ق - - سبق خلق

، وَعدَّ له  ابتداعاً بل أنشأه  ٣
 اصطناعاً.

 

 اعا اعا - - اصطناعاً  ابتداعاً 

، وال  الئِمالتأخذه يف احلق لومة  ٤
 .زاعمَيُصّده عنه زعم 

 م م - - زاعم الِئم

،  أزكى وعلى آل حممد أفضل و ٥
 .أمنى وأمت و

 ى ى - - أمنى أزكى

یثقلھ، آده أودا (كنصر) بلغ منھ المجھو ۹۷     
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 سبب نوع ٤وزن  ٣وزن  ٢وزن  ١وزن  ٤قافية  ٣قافية 
اتفقت الفاصلتان عند   توازيسجع املال - - َفعَالَ  َفعَالَ  - -

الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية

اتفقت الفاصلتان عند   توازيسجع املال - - فـََعلَ  فـََعلَ  - -
الفقرتني يف الوزن 

 والتقفية
اتفقت الفاصلتان عند   توازيسجع املال - - اِْفِتعَاالً  اِْفِتعَاالً  - -

الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية

اتفقت الفاصلتان عند   توازيسجع املال - - فاَِعلٌ  فاَِعلٌ  - -
الفقرتني يف الوزن 

 والتقفية
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اتفقت الفاصلتان عند   توازيسجع املال - - أفـَْعلَ  أَفـَْعلَ  - -
الفقرتني يف الوزن 

 والتقفية
 ازي:جدول السجع المتو   

 ٢قافية  ١قافية  ٤فاصلة   ٣فاصلة  ٢فاصلة  ١فاصلة  العبارة النمرة
،  البالد، َوَمَلكوا اجليادوأعّدوا  ٦

 .الّتالدواستخدموا 
 

 دال دال - الّتالد البالد اجلياد

،  ساَِكنَـُهمال تـََرى إال مَ وأصبحوا  ٧
 .َمَعاملهموال جتد إال 

 

 هم هم - - َمَعاملهم َمساَِكنَـُهم

 ته ته - - يناتُهب آياتُه بيناتُه.، الواضحُة  آياتُهالزَّكية  ٨

 يد يد - - جميد محيد جميد. محيد، إنه  ٩
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 سبب نوع ٤وزن  ٣وزن  ٢وزن  ١وزن  ٤قافية  ٣قافية 
اتفقت الفاصلتان عند   توازيسجع املال - ِفعال ِفعال ِفعَالَ  - الد

الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية

اتفقت الفاصلتان عند   توازيسجع املال - - مفاَِعُلهم مفاَِعُلهم - -
الفقرتني يف الوزن 

 والتقفية
اتفقت الفاصلتان عند   توازيسجع املال - - مفاَِعلُ  مفاَِعلُ  - -

الفقرتني يف الوزن 
 والتقفية

اتفقت الفاصلتان عند   توازيسجع املال - - َفِعيلٌ  َفِعْيلٌ  - -
الفقرتني يف الوزن 

 والتقفية
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