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 الباب الثالث

 وأنواعهما الجناس و السجعتعريف 

 .الجناس و السجع تعريف ا الباب ستبحث الباحثة فيهذ
وينقسم هذا الباب إلى الفصلين ، الفصل األول يبحث فيه معرفة 

 الثاني يبحث فيه معرفة عن السجعالفصل . وأنواعه عن الجناس
 .وأنواعه

 الفصل األول
 وأنواعه الجناس

أمين، الجناس أن يتشابه اللفظان قال علي جارم ومصطفى 
تأمل األمثلة السابقة تجد في آل  46.في النطق ويختلفا في المعنى

تجانس إحداهما األخرى وتشا آلها في اللفظ مع مثال منها آلمتين 
 47.جه يسمى جناساوإيراد الكالم على هذا الواختالف في المعنى 

إال إذا ويقال التجنيس ، والتجانس والمجانسة، واليستحسن 
ساعد اللفظ المعنى ووازي مصوعه مطبوعه مع مرعاة النظير، 

لتكتسى من وتمكن القرائن فينبغي أن ترسل المعاني على سجيتها 
مراعاة األلفاظ مايزينها حتى اليكون التكلف في الجناس مع 

 :االلتئام موقعا صاحبه في قول من قال

ة               أو ما ترى تأليفة طبع المجنس فيه نوع قياد
 لألحرف

                                                            
. م ١٩٦۶الطبعة الخامسة عشرة، . دار المعاریف. الواضحة البيان والمعانى والبدیعالبالغة علي الجارم و مصطفى أمين،   46
 . ٢٦۶: ص
. م ١٩٦۶الطبعة الخامسة عشرة، . دار المعاریف. البالغة الواضحة البيان والمعاني والبدیع علي الجارم و مصطفى أمين،  47
 . ٢٦۵: ص
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وبمال حظة ما قدمنا يكون فيه استدعاء لميل السامع 
النفس تستحسن المكرر مع اختالف معناه واالصغاء إليه ألن 

في النطق  ويأخذها نوع من اإلستغراب والجناس أن يتفق اللفظان
 48.وهو ينقسم إلى نوعين لفظي و معنوي. ويختلفا في المعنى

وقال محمد عبد المنعم خفاجي و عبد العزيز شرف، 
 49.الجناس هو تشابه اللفظين في النطق واختالفهما في المعنى

يسميه بعضهم التجنيس، ولألصمعي آتاب سماه 
من  االجناس سالم آتاب هو وألبي عبيد القاسم بن" األجناس"

ذآر فيه  شتبه في اللفظ واختلف في المعنى ،آالم العرب وما ا
 50.األلفاظ المتفقة في الشكل والمختلفة في المعنى

: والجناس ثاني فن من بديع ابن المعتز، وقد عرفه بقوله
وقال  51.أخرى في بيت شعر وآالمهو أن تجيء الكلمة تجانس 

: الخطيب القزويني وقال  .هو تشابه الكلمتين في اللفظ: السكاآي 
 52.الجناس بين اللفظين هو تشابهما في اللفظ

هو تفصيل من التجانس وهو : لوي بقوله وعرفه الع
التماثل، وإنما سمي هذا النوع جناسا ألن التجنيس الكامل أن 
تكون اللفظة تصلح لمعنيين مختلفين، فالمعنى الذي تدل عليه هذه 

خر من غير مخالف اللفظة هو بعينها تدل على المعنى اآل
 53.بينهما

ومن تعريفات السابقة األستاذ علي الجندي يقال جمال 
 :الجناس إلى ثالثة أسباب

                                                            
 ٣٢٠: ص) الطبعة السادسة. دار الكتب العلمية: (بيروت .والبدیعجواهر البالغة في المعاني والبيان أحمد الهاشمي،   48
 . ١٦٠: ص . مكتبة غریب .نحو بالغة جدیدة محمد عبد المنعم خفاجي و عبد العزیز شرف،  49
 . ٢٢٣: ص) م ١٩٧۵. دار البحوث العلمية: الكویت( .فنون بالغية البيان و البدیع أحمد مطلوب،  50
 . ٢٢٢: ص). م ١٩٧۵. دار البحوث العلمية: الكویت( .ة البيان والبدیعفنون بالغيأحمد مطلوب،   51
 . ٢٢۶: نفس المرجع، ص   52
الطبعة الجدیدة، . دار الكتب العلمية: بيروت( .المعجم المفصل في علوم البالغة البدیع والبيان والمعانيأحمد شمس الدین،   53

  ۶٦٦: ص). م ١٩٧١
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تناسب األلفاظ في الصورة آلها أو بعضها، وهو مما .  ١
 .يطمئن إليه الذوق ويرتاح له

التجاوب الموسيقي الصادر من تماثل الكلمات تماثال .  ٢
آامال أو ناقصا فيطرب األذن ويونق النفس ويهز أو 

 .تار القلوب

اذ الذي يلجأ إليه المجنس الختالب األذهان التالعباألّخ.  ٣
 54.واختداع األفكار

 أنواع الجناس اللفظي

 الجناس التام ) ١

نوع الحروف : أربعة هيهو ما اتفق فيه اللفظان في أمور 
 55.وشكلها وعددها وترتيبها

الجناس التام وهو مااتفق فيه اللفظان في : قال أحمد الهاشمي
نوع الحروف، وعددها، وهيآتها، وترتيبها، مع أربعة أشياء ، 
ن أو فإن آان من نوع واحد آإسمين أو فعلي .اختالف المعنى

 56.حرفين سمى مماثال ومستوفيا

 :نقسم إلى ثالثة أقساموالجناس التام ي

المماثل هو ماآان اللفظان فيه من نوع واحد إسمين أو فعلين . أ 
  ۵۵: أو حرفين، آقول تعالى في سورة الروم 

 ٍةاَعَس َرْيا َغْوُثِباَلَم وَنُمِرْجالُم ُمِسْقُي َةاَعالسَّ ُمْوُقَت َمْوَيَو

الساعات الثانية واحدة فالمراد بالساعة األولى يوم القيامة، وب
 .الزمانية

                                                            
 . ٢٣٦: ص). م ١٩٧٥. دار البحوث العلمية. (فنون بالغية أحمد مطلوب،  54
 . ٢٦۵: ص). م ١٩٦۶الطبعة الخامسة عشرة، . دار المعاریف: القاهرة. (البالغة الواضحة علي الجارم و مصطفى أمين،  55
 . ٣٢٠: ، ص)الطبعة السادسة. دار الكتب العلمية: بيروت. (جواهر البالغة أحمد الهاشمي،  56
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 .ن نوعين آفعل وإسمماللفظان فيه  المستوفي هو ما آان. ب 

 :آقول الشاعر

 اهللا ِدْبَع ِنْب َيْحَيلدى  اَيْحَي             ُهنَِّإَف اِنَمالزَّ ِمَرَآ ْنِم اَتا َمَم

 57.فيحيا األول فعل المضارع، ويحي الثاني علم الكريم الممدوح

 .أحد رآنيه لفظا مرآباالمرآب هو ما آان . ت 

 :وقسم إلى ثالثة أقسام 

 .مرفو هو إن آان المرآب منهما مرآبا من آلمة وبعض آلمة. أ 

بدمع يحاآي الوبل حال  # وال تله عن تذآار ذنبك وابكه: نحو
 هاِبَصَم

 58.هاِبَص وروعة ملقاه ومطعم #ومثل لعينيك الحمام ووقعه 

 .تفق لفظا وخطاالمقرون، ويسمى المتشابه وهو ماا. ب 

 مَدْنَعوأنامل من   يا من تدل بوجنة : نحو

 يِمَد ْنَعألحاظ عينك   آفي جعلت لك الفدا      

تشابهين الكلمتين فيه اللفظين " عند مي"و " عندم"جانس بين 
 .وخطئين

المفروق، هو مااتفق رآناه لفظا ال خطا، وخص باسم . ت 
 .المفروق الفتراق الرآنين

إنني لعين  ياه ِلالَجفي   الروم في أيام غيرك بسطة : نحو
 ِلاِهالَج

                                                            
 . ٣٢١: نفس المرجع، ص  57
  ٦٦: ، مكتبة اآلداب، دون السنة صبغة اإلیضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغةعبد متعال الصعيدي،   58
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" الجاهل"مرآب من لفظتين ، وبين " الجاه لى"الجانس بين 
 59.لفظة واحدة، جناس ترآيب لفظا ال خطا

  غير التام جناسال ) ٢

ى بالجناس الناقص فهو مااختلف فيه وأما الجناس غير التام يسّم
الحروف واختالفهما يكون إما بزيادة حرف في اللفظان في عدد 

واألول يسمى مردوفا، والثاني يسمى مكتنفا، ثم الثالث . األول
 .فاّريسمى مط

 .ال من الَمحَالدوام الَح :إما اختالف في حرف األول  :نحو

 .ى َجهِدىَجدِّ: أو في الوسط نحو 
 60.الَهَوى مطية الَهوَان: حو أو في اآلخر ن

 الجناس المطلق )أ 

وهو توافق رآنيه في الحروف وترتيبها بدون أن يجمعهما 
 اَرفَّوَغأسلم سالمها اهللا "صلى اهللا عليه وسلم اشتقاق، آقوله 

 .اهللا لها وعصية عصت اهللا ورسوله َرَفَغ

 ْمُتْنَأ َالَو. وَنُدُبْعا َتَم ُدُبْعَأ َال: (نحو. فإن جمعهما اشتقاق
 61.فقيل يسمى جناس اشتقاق) ْدُبْعَأا َم وَنُداِبَع

 .الجناس المذيل أو الجناس المطرف ) ب

والثاني . فاألول يكون اإلختالف بأآثر من حرفين في آخره
 :فالمذيل آقول أبي تمام . يكون بزيادة من حرفين في أوله

 اٍضَوَقتصول بأسياف    ٍماِصَوَع اٍصَوَع يمدون من أيد
 .ٍباِضَوَق

                                                            
  ٤٧٩: ص). دار الكتب العلمية: بيروت. (المعجم المفصل في علوم البالغة ري،ّل عكاّإنعام فوا  59
 . ٣٢١: ص). الطبعة السادسة. دار الكتب العلمية: بيروت. (جواهر البالغة أحمد الهاشمي،  60
 . ٣٢١: ص: نفس المرجع  61
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 : عبد القاهروالمطرف، آقول الشيخ 

ثنائى على تلك العوارف  # ِفاِرَوَعوآم سبقت منه إلى 
 فاِرَو

 لشكرى على تلك اللطائف # فاِئَطِلَووآم غرر من بره 
 62.فاِئَط

 

 )الجناس الالحق ( الجناس المضارع )  ت

 .فاألول يكون باختالف رآنيه في حرفين لم يتباعدا مخرجا

 َساِمَطوطريق  َساِمَدليل : إما في األول ، نحو 

 ُهْنَع َنْونَأَيَو ُهْنَع َنْوَهْنَي ْمُهَو: وإما في الوسط ، نحو 

 63.ُرْيالَخا يَهاِصَوفي َن وُدُقْعَم ُلْيالَخ: وإما في اآلخر ، نحو 

 الجناس اللفظى ) ث

وهو ما تماثل رآناه لفظا، واختلف أحد رآنيه عن اآلخر 
في (وإما باالختالف ). بالنون و التنوين(إما بالكتابة . خطا

 64).الضاد والظاء أو الهاء والتاء

 :بالنون والتنوين  نحو -
 ْنَمَفان لم يكن أحق بالحسن  # مًاَفَوأعذب خلق اهللا نطقا 

 : نحو في الضاد والظاء -
 ٌةَراِظَنإلى ربها  ٌةَراِضَنوجوه يومئذ 

 :نحو في الهاء والتاء  -

                                                            
 . ٣٢٢: نفس المرجع ، ص  62
 . ٣٢٢: نفس المرجع ، ص  63
 . ٣٢٣: ، ص)الطبعة السادسة. دار الكتب العلية: بيروت. (جواهر البالغة أحمد الهاشمي،  64
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 بما تحدث من ماض ومن آت #إذا جلست إلى قوم لتؤنسهم 

 اتاَدَعالَم اِةاَدَعبَمموآلِ  #فال تعيدن حديثا إن طبعهموا 

 )الجناس الممصحف ( الجناس المحرف )  ج

فاألول مااختلف رآناه في هيآت الحروف أي حرآاتها 
 .وسكناتها

 الَبرِدجنة  الُبرِدجبة : نحو 

لوزال والثاني ما تماثل رآناه وضعا واختلفا نقطا، بحيث 
غرك غزك : آقول بعضهم. إعجام أحدهما لم يتميز عن اآلخر
 65.، فصار قصارى ، فاخش فاحش

 .الجناس المرطب أو الجناس الملفق)  ح

 إفرادا وترآيبافاألول ـ ما اختلف رآناه 

 :آقوله الحرير. فإن آان من آلمة وبعض أخرى سمى مرفوا

 بدمع يضاهي المزن حال #وال تله عن تذآار ذنبك وابكه 
 ِهاِبَصَم

 هاِبَصوروعة ملقاه ومطعم  #ومثل لعينيك الحمام ووقعه 

. وإن آان من آلمتين، فإن اتفق الرآنان خطا سمى مقرونا
 :آقوله

 اهبُهَذفدعه فدولته  # بٌهاَهَذإذا ملك لم يكن 

 :واالسمى مفروقا، آقوله 

 اَهيِبِذْهَتمالم نكن بالغت في  #ال تعرضن على الرواة قصيدة 
                                                            

 . ٣٢٣: نفس المرجع ، ص  65
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ى ِذْهَتعدوه منك وساوسا  #فإذا عرضت الشعر غير مهذب 
 اَهِب

 :آقوله. والثاني وهو الملفق يكون بترآيب الرآنين جميعا

 لعمري والصبا في العنفوان #وليت الحكم خمسا وهي خمس 

 66.ياِنَشَر ْدَقوال قالوا فالن  # ياِنَش َرْدَقفلم تضع األعادي 

وهو ما تساوت حروف رآنية عددا : الجناس المقلوب)  خ
 67.وتخالفت ترتيبا

 .ئهألعدَا َفَتَحو ئه ،يَاألوِل َحَتَفحسامه : نحو

 .آل ال نعكاس الترتيب ويسمى قلب

 .نَاَتوعَاُر، وآمن  نَاَتورَاَع َراسَت مَُّهالّل: نحو 

 ويسمى قلب بعض

 .يِهِفَآوأطلق ما بين  يِهِكَفرحم اهللا امرأ أمسك ما بين : نحو 

ا المتجانسين في أول البيت واآلخر في آخره وإذا وقع أحد
 :آقوله. سمى مقلوبا مجنحا آأنه ذو جناحين

 اَلَح لِّفي ُآ فِهن َآِم #ى َدار الَهنَوَأ َحَال

وإن آان ". المزدوج"وإذا ولى أحد المتجانسين اآلخر قيل له 
فالمستوى وهو " بعينه"الترآيب بحيث لو عكس حصل 

ما ال يستحيل " أخص من المقلوب المجنح ، ويسمى أيضا
 :نحو " باألنعكاس

 68.رّبكََِف َربَكَو: ونحو  َفَلٍكفي  ُآلُّ
                                                            

 . ٣٢۶: نفس المرجع، ص  66
  ٤٠: ص). م ١٩٦٦الطبعة األولى، . مكتبة الشباب: القاهرة(، الصور البدیعية خفي محمد شرف،  67
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 أنواع الجناس المعنوي

الجناس اإلضمار، أن تأتي بلفظ يحضر في ذهنك لفظا اخر  )1
. بداللة السياقوذلك اللفظ المحضر يراد به غير معناه 

 :آقوله

أبا  يحكىوقلبه قسوة  #الماء رقته  تحكىمنعم الجسم 
 69.أوس

الجناس اإلشارة، هو ما ذآر فيه أحد الرآنين ، وأشير  )2
وذلك إذا لم يساعد الشعر على . لآلخر بما يدل عليه

 :نحو. التصريح به

 وامنن علينا بقرب #بوصل  اسمحيا حمزة 

 مصحفا وبقلبي #أضحى  اسمكفي ثغرك 

وأشار إلى الجناس فيه بأن . المتجانسين وهو حمزةفقد ذآر أحد 
 مصحفه ، في ثغره ، أي خمرة ـ وفي قلبه ، أي جمرة

واعلم أنه ال يستحسن الجناس إال إذا جاء عفوا وسمح به الطبع 
 70.من غير تكلف

 

 :شروط الجناس البليغ 

 .متكلفأن يكون غير  – ١
 .وأن يطلبه المعنى – ٢

                                                                                                                                                                   
 . ٣٢۵: نفس المرجع، ص  68
 . ٣٢۵: نفس المرجع ، ص  69
 . ٣٢٦: ص). الطبعة السادسة. دار الكتب العلمية: بيروت( .جواهر البالغة أحمد الهاشمي،  70
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وأن تكون الكلمة التى فيها االجناس يطلبها األسلوب  – ٣
 71.والمقام

 
 الفصل الثاني
 السجع وأنواعه

هو لغة سجعت الناقة إذا مدت حنينها على جهة السجع 
واحدة، و اصطالحا هو أن تتواطأ الفاصلتان في النثر على 

 72.حرف واحد

وأما السجع في قوله أحمد مطلوب هو تواطؤ الفواصل في 
والسجع من أوصاف البالغة . المنثور على حرف واحد الكالم

في موضعه وعند سماحة القول فيه وأن يكون في بعض الكالم 
الجميعه، فإنه في الكالم آمثل القافية في الشعر، وإن آانت 
القافية غير مستغنى عنها في الشعر القديم والسجع مستغنى 

 73.عنه

ن في الحرف وقال علي الجارم، السجع هو توافق الفاصلتي
وأما قال أحمد الهاشمي،  74.األخير، وأفضله ما تساوت فقره

السجع هو توافق الفاصلتين في الحرف األخير، وأفضله 
 75.ماتساوت فقره

 :ووضع للكالم المسجوع أربع شرائط 

اختيار مفردات األلفاظ على الوجه الصحيح، وذلك أن )  ١
 .تكون جيدة

 .اختيار الترآيب الحسن)  ٢
                                                            

 . ١٦١: ص. مكتبة غریب .نحو بالغة جدیدةبد العزیز شرف، محمد عبد المنعم خفاجي و ع  71
 . ٣٦٠: ص) . دار الكتب العلمية: بيروت( .علوم البالغةأحمد مصطفى المراغي،   72
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أن يكون اللفظ في الكالم المسجوع تابعا للمعنى ال )  ٣
 .المعنى تابعًا

أن تكون آل واحدة من الفقرتين المسجوعتين دالة على )  ۶
 76.معنى غير المعنى الذي دلت عليه أختها

وفرقوا بين الفاصلة والسجع فقالوا إن الفواصل تتبع 
يقصد المعاني وال تكون مقصودة في نفسها ، والسجع 

 77.سه ثم يحيل المعنى إليهلنف
 :وال يحسن السجع آل الحسن إال إذا استوفى أربعة أشياء 

 .أن تكون المفردات رشيقة أنيقة خفيفة على السمع.  ١
أن تكون األلفاظ خدم المعاني، إذ هي تابعة لها، فإذا .  ٢

رأيت السجع ال يدين لك إال بزيادة في اللفظ، أو نقصان 
 .فيه، فاعلم أنه من المتكلف الممقوت

أن تكون المعاني الخاصة عند الترآيب مألوفة غير .  ٣
 .مستنكرة

على معنى يغاير ما أن تدل آل واحدة من السجعتين .  ۶
يه األخرى حتى ال يكون السجع تكرارا بال دلت عل
 78.فائدة

 79:والسجع ينقسم على أربعة أقسام 
وهو مااختلفت فاصلتاه في الوزن : ف السجع المطّر. أ 

 .واتفقتا في الحرف األخير
  َأطوَارَاَوَقد َخَلَقُكم  َوقَارَان اهللا ومَا َلُكم َال َترُج: نحو 

هما " أطوارا"و " وقارا"ونظرنا في تلك اآلية بين اللفظ 
 .يختلف في فاصلته واتفقه في الحرف األخير

                                                            
 . ٢۶٨: ص). م ١٩٧۵دار البحوث العلمية، . (فنون بالغية أحمد مطلوب،  76
 . ٢۶٩: نفس المرجع، ص  77
  ٣٦٠: ص). دار الكتب العلمية: بيروت( .لوم البالغةع أحمد مصطفى المراغي،  78
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وهو ما آان فيه ألفاظ إحدى : ع السجع المرّص. ب 
الفقرتين آلها أو أآثرها مثل ما يقابلها من الفقرة 

 80.األخرى وزنا وتقفيه
 :قوله تعالى في السورة اإلنفطار: نحو 

 َجِحيماَر َلِفي الُفجَّ ، وإنَّ َنِعيمإن اَألبرَار َلِفي 
 .إتفق بالفقرتهما وزنهما" جحيم"و " نعيم"لفظ وفي 

وهو ما اتفق فيه الفقرتان في : السجع المتوازي .  ج
بمعنى اآلخر المتوازي هو أن . الكلمتين األخرتين فقط

تتفق اللفظة األخيرة من القرينة مع نظيرتها في الوزن 
 81.والروي

 ُضوَعٌةوَم َوَأآَواٌب َمرُفوَعٌةِفيهَا ُسُروٌر : نحو 
رأينا تلك األية اتفاق اللفظين في الوزن والقافية، وأما 

 ".موضوعة"و " مرفوعة"اختالف اللفظين فهما 
لكل نصف من البيت وهو أن يكون : ر السجع المشّط.  د

قافيتان مغايرتان  لقافيتي النصف األخير ، وهذا القسم 
 82.مختص بالنظم

 :آقول أبي تمام : نحو 
 ُبِقرَتُمفي اهللا  ُبِغرَتُم هللا # ُمِقنَتُمباهللا  ُمِصعَتُم يُرِبْدُت

في هذا النظم آان يغير في النصف األول ونظرنا 
" معتصم"ونصف األخير من حيث قافتيان، بين لفظ 

 ".مرفقب"و " مرتغب"، ثم بين لفظ " منتقم"و 
 83:ثم قسمه المتأخرون إلى ثالثة أقسام 

هو أن تكون آل واحدة من السجعتين : السجع القصير . أ 
مؤلفة من الفاظ قليلة وآما آلما قلت األلفاظ آان أحسن 

                                                            
  ٣٢٦: ص). الطبعة السادسة. دار الكتب العلمية: بيروت. (جواهر البالغةأحمد الهاشمي،   80
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  ٨٠: ص. مكتبة اآلداب، دون السنة. بغية اإلیضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغةعبد المتعال الصعيدي،   83
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سجع أما ال. لقرب الفواصل المسجوعة من سمع السامع
 .ما آان مؤلفا من لفظتين لفظتين ةالقصير فأحسن

 فَالعَاِصفَاِت. ُعرفًا َوالُمرَسَالِت: آقوله تعالى: نحو 
 .َعصفًا

هذا األية يسمى بالسجع القصير ألن لفظتين لفظتين 
ونظر من حيث لفظ هو لفظة قليلة والفاصلة . فقط

 .المسجوعة
هو أن يكون لفظة بين القصير : السجع المتوسط . ب 

 .والطويل
 :آقوله تعالى في السورة القمر: نحو 

وِإن َيَروا آَيٍة ُيعِرُضوا . الَقَمُر وانَشقَّ اَعُةالسَّاقَتَرَبِت 
 .ُمسَتِمٌر ِسحٌرَوَيُقوُلوا 

والسجع المتوسط في هذا اآلية هوألن لفظة ال قصير 
وال طويل، ومن جهة قصره واتفاق أسلوب فقراته في 

 ".مستمر"و " سحر"، ولفظ "القمر"و " الساعة"لفظ 
هو أن يكون تألفه من إحدى عشرة : السجع الطويل .  ج

 .عشرة لفظة وأآثره خمس عشرة لفظة إلى اثنى
 :آقوله تعالى في السورة األنفال : نحو 

م لُتِشَفَل يرًاِثَآ مُهَآرَاَأو َلَو يًالِلَق َكِمنَاَم اهللا فِي مُهيَكِرُيذ ِإ
 ِتذَاِب يٌمِلَع ُهنَِّإ َملَّاهللا َس َنولِك مِراَأل فِي معُتَزنَاَتَلَو

 يًالِلَق مُكِنعُيَأ م فِييُتَقالَتذ ِإ موُهُميُكِرُي ذور، وِإُدالُص
 لَىِإَو وًالفُعَم َنآَا يقضى اهللا أمرًاِل مِهِنعُيَأ فِي مُكُللَِّقُيَو
 84.وِرُماُأل ُعرَجُت اِهللا

هذا اآلية يسمى بالسجع الطويل ألن اتفاق في لفظ 
والتق  "ويريكموهم" "ولتنازعتم" "وأراآهم" "يريكهم"
 ".نهموأعي" "ويقللكم" "واعينكم"
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 :آان تنبيهات من أحمد مصطفى المراغي 
 .أحسن السجع ما تساويت قرائنة: األول 
األسجاع مبنية على سكون أو أخرها ألن المزاوجه : الثاني 

 .بين الفقر في جميع الصور ال تتم إال بالوقف
الواحد من السجع سجعة وجمعها يقال للجزء : الثالث 

الروي أو سجعات، وللحرف األخير منها حرف 
 .الفاصلة

ربما غيرت الكلمة عن موضوعها في تصريف : الرابع 
 .اللغة طلبا للسجع والمزاوجة بين الكلمة واخواتها

يرى بعض العلماء ومنهم الباقالني وابن األثير : الخامس 
آراهة إطالق السجع على القرآن الكريم ألنه نوع 
من الكالم يعتمد الصنعة وقلما يخلو من التكلف 

 .لتعسفوا
يرى بعضهم أن السجع غير مختص بالنثر بل : السادس 

الرأي التشطير هو يكون في النظم ، ومنه على هذا 
أن يجعل في آل من شطري البيت سجعتان على 

 85.روى مخالف لروى سجعتي الشطر اآلخر
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