
1 

 الباب األّول

 املقّدمة

 خلفية البحث .أ

األدب ، جنبا إىل جنب مع  ألدب هو العلم الذي يبحث يف األعمالا

إىل جانب نص املصنفات األدبية ، ترتبط كل  يف .األعراض املصاحبة ، علميا

الكتاب والقراء ووكاالت  والوقائع االجتماعية بوجود أعمال أدبية ،األحداث 

كل   ال تنسى .التحقيق وما إىل ذلك ، هي أيضا موضوع النشر ووسائل اإلعالم

القراء ، ميكن  من قبل النقاد ، مقدرين ، أو ، أنتجتنتائج النقد، اجلوائز، القبول

 توزيع األعمال األدبية كسلع وكذلك اإلنتاج و .موضوع البحث األديب أن تصبح

 يف اللغة العرابية األدب يبحث يف علم البالغة. .2التحقيق يف األدب

صحيحة فصيحة، هلا يف  ةبعبار  أما البالغة فهي أتدية املعين اجلليل واضحا

ذى يقال فيه واألشخاص النفس أثر خالب، مع مالئمة كّل كالم للموطن ال

ملعاىن وعلم البيان و علم البالغة ثالثة وهو علم اأما عناصر علم  .3الذين خياطبون

                                                             
2 Suhariyadi, Pengantar Ilmu Satra, (Tuban : CV. Pustaka Ilalang Group) 11. 

 .8)الناشر:دار املعارف(، البالغة الواضحة اجلارم و مصطفى امني،  على  3
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هو علم  ينقسم علم البالغة على ثالثة أقسام، القسم األول: علم البيان. 4البديع

يعرف به إيراد املعين الواحد بطرق خمتلفة يف وضوح الداللة عليه، القسم الثاين: 

هو علم يعرف به أحوال اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلال،  علم املعاين

هو علم يعرف به وجوه حتسني الكالم، بعد رعاية علم البديع القسم الثالث: 

ويف علم البديع يبحث عن  .5 ووضوح الداللة تطبيقه على مقتضى احلال

 نات املعنوية.قسمان وهي احملسنات اللفظية واحملس احملسنات، واحملسنات البديعية

أما احملسنات اللفظية هي اليت يكون التحسني هبا راجعا إىل اللفظ يف 

 احملسنات اللفظيةيف  .6املقام األول، وإن كان بعدها يفيد حتسني املعين أيضا

 يبحث عن السجع واملوازنة.

السجع هو تواطؤ الفاصلتني أو فواصل على حرف واحد أو على حرفني 

متساويتني يف الوزن  هي أن تكون الفاصلتانقاربة. واملوازنة متقاربني أو حروف مت

ل أية من األايت يف سورة الواقعة اليت لحتأراد الباحث ان . ولذلك، 7دون التقفية

                                                             
 .130(، 1960، ) سوراباي: اهلداية جواهر البلغة ىف املعاىن والبيان والبديعأمحد اهلامشى,   4

 . 3 دروس البالغة امليسّرة،حممد حممد حسن القروي،   5
 .11ه(، 1427م/2006جامعة طنطا،  تيسري البالغة علم البديع، أسامة البحريي،   6
 .364علوم البالغة البيان واملعاين والبديع، أمحد مصطفى املراغي،  7
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اليت يتضّمن فيها  السجع و املوازنةوبنّي نوع  السجع و املوازنةحتتمل على معىن 

 .وغريمهان كتب التفسري والبالغة ابملراجع املتعلقة م

احد من  سورة الواقعةألّن  السجع واملوازنة يف سورة الواقعةواختار الباحث 

 سورة القرأن الكرمي، وكل سورة يف القرأن الكرمي تتضمن عن األدب/فنون. واخلاص

 كثري من األية الىت حتمل السجع و املوازنة.  سورة الواقعةيف 

 أسئلة البحث .ب

 أسئلة زم أن تظهر الباحثالبحث فمن الالعن خلفية  بعد ما ذكره الباحث

 :يلى ي كما، وهالسجع واملوازنة اسية فيما يتعلق سالبحث األ

 ؟ السجع و املوازنة تعريفما  .1

 سورة الواقعة ؟يف  السجع و املوازنةما األية اليت تدل على  .2

 يف سورة الواقعة ؟ و املوازنةما نوع السجع  .3

 أهداف البحث .ج

 البحث مبطابقة أسئلة البحث املذكورة هي :األهداف الرئيسية هلذا 

 السجع و املوازنةتعريف ملعرفة  .1

 .سورة الواقعةيف  املوازنة السجع و االية اليت تدل على  ملعرفة .2
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 .يف سورة الواقعة املوازنة السجع ونوع  تبنيل .3

 فوائد البحث .د

 الفواعد اليت متكن االستفادة من هذا البحث هي :

 الفوائد النظرية .1

 .املوازنة السجع ولزايدة الفهم عن علم البالغة خاصة يف  (.أ

 موجود يف سورة الواقعة. املوازنة السجع ولزايدة املعرفة أّن   (.ب

 يف كتب الرتمجة وحنوها املوازنة السجع ولزايدة األمثلة عن  (.ج

 الفوائد التطبيقية .2

 للباحث (.أ

الباحث لتنفيذ أمر النيب صلى هللا عليه وسّلم "اقرؤو القرآن فإنه  قدرة (1

 سيأيت يوم القيامة ضفيعا ألصحابه" يعين قراءة صورة الواقعة.

 .الباحث حتليل األية يف السورة الواقعة قدرة (2

 الباحث حتليل صيغة التورية يف سورة الواقعة. قدرة (3

 للقارئ و الطالب األخرين  (.ب

 املوازنة. السجع ولزايدة معرفتهم عن تعريف  (1
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 يف سورة الواقعة. املوازنة السجع وهتم عن وجود الزايدة معلوم (2

 املوازنة. السجع ولزايدة املراجع عن علوم البالغة خاّصة يف  (3

 للجامعة (.ج

لزايدة املراجع يف مكتبة جامعة اإلسالمية سوانن غري بوجونغارا خاصة  (1

 العربية وأدهبا.لكلّية األدب شعبة اللغة 

ب اللغة العربّية وكانت بعدان يف تعلم اللغة لتقوية األنشطة من طال (2

 العربّية.

ب اجلامعة سوانن غريي اإلسالمّية ببوجونغارا يف شعبة ولتظهري أّن الّطال (3

 اللغة العربّية مستطيعا ابلّلغة العربّية

 للمجتمع  (.د

مع تطبيقها يف احلياة  السجع و املوازنةان يعرف  قدرة  كون اجملتمع (1

 اليومّية من نتيجة هذا البحث.

السجع ولتكوين منطقهم منطقا انقدا كي ال يكونوا خمدوعا عن خمالف  (2

 .و املوازنة

 توضيح املصطلحات .ه

 ستبحث يف هذا البحث اجلامعي. اليت  الرئيسية املصطلحات وضح الباحث
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البالغي : هو اتفاق ويف االصطالح  8،السجع يف اللغة : الكالم املقفى .1
ًقا ، َوَأْعِط اللهمَّ أَْعِط ُمْنِفًقا َخلَ حنو :  9الفاصلتني من النثر يف احلرف األخري.

 ُُمِْسًكا تَ َلفا.
 كقوله تعاىل:  10هي أن تكون الفاصلتان متساويتني يف الوزن دون التقفية،املوازنة  .2

١٦َوَزَرابِيُّ َمۡبث وثَةٌ   ١٥َمۡصف وفَٞة   َونََماِرق  
11
فأن كان ما في إحدى القرينتين من  

 .األلفاظ أو أكثر ما فيها مثل ما يقابله من األخرى في الوزن خص باسم المماثلة

فقد نزلت على  املكية يف القرآن الكرمي، ةإن سورة الواقعة من السور  سورة الواقعة .3

رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف مكة املكرمة، وهي السورة السادسة واخلمسون 

، ويبلغ عدد 54واحلزب  27يف ترتيب املصحف الشريف، حيث تقُع يف اجلزء 

وتشمل وصفا دقيقا ألهوال  ية، وقد نزلت سورة الواقعة بعد سورة طه،أ 96ايهتا أ

كأصحاب   س بني يدي الساعة إىل أقسامالقيامة، وتتحدث عن انقسام النا

اليمني وأصحاب الشمال، وهذا املقال خمصص للحديث عن سورة الواقعة 

12وأسباب نزوهلا وسبب تسميتها وفضلها.
 

                                                             
 .296ه(. 1418م/1997، )القاهرة : مؤسسة املختار للنشر والتوزيع،علم البديعلدكتور بسيوين عبد الفتاح فيود،   8

 .151 تيسري البالغة علم البديع ،الدكتور أسامة البحريي،  9
 .364علوم البالغة البيان واملعاين والبديع، أمحد مصطفى املراغي،  10
 .16-15سورة الغاشية اآلية  11

12 https://weziwezi.comسبب-نزول-سورة-الواقعة/ اطُِّلع عليه بتاريخ05-07-2019، بتصّرف/ 
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 حتديد البحث .و

"وعرفنا أن السجع واملوازنة يف سورة الواقعة كما يف موضوع هذا البحث "

من احملسنات اللفظية، أما احملسنات اللفظية فتتضمن اجلناس، رد  السجع واملوازنة

الباحث  حدد. و وغري ذلك 13العجز على الصدر، السجع، املوازنة، القلب، التشريع

يف القرآن الكرمي   السجع واملوازنةفقط يف هذا البحث وعرفنا أن  السجع واملوازنةعن 

من هذه   كثرية جدا، ولكن أراد الباحث يف هذا البحث تثقيال يف السورة الواقعة ألنّ 

الباحث ستبحث عن  أكثر من سورة أخر. السجع واملوازنةالسورة عرف الباحث عن 

 يف سورة الواقعة. السجع واملوازنةاألنواع 

 الدراسة السابقة .ز

الواقعة من جانب السجع واملوازنة. وال تقل هذه الدراسة على سورة  ركزت

أيضا الدراسات أبنواع النظرايت يف علم اللغة واألدب اليت كان موضع حبثها القران 

 الكرمي ، ولكن ال احد درس السجع واملوازنة حصراي يف سورة الواقعة.

 واألدب يف شكل الصحيفة أن يبحث السجع و املوازنة مبا يف ذلك :

                                                             
لبنان، املؤسسة احلديثة -طرابلس( (علوم البالغة )البيان واملعاين والبديعالدكتور حممد امحد قاسم، الدكتور حمي الدين ديب،   13

 . 62  )، م2003الكتاب، 
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، جامعة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية 2006 استفادة انجية، -1

ماالنج. ابملوضوع "السجع واملوازنة يف سورة نوح )درسة حتليلية بالغية(". 

استخدمته ابملنهج االستقراء االقرتاين فأسئلة البحث فيه : ما مواضع السجع 

يف سورة واملوازنة يف سورة نوح ؟، أوال و ما مواضع أنواع السجع واملوازنة 

نوح؟، اثنيا. أما النتجة حبثها: يف سورة نوح أنواع من السجع واملوازنة. 

، 10-9، 9-8، 8-7، 7-6، 6-5السجع املطرف: بني أخر األية 

10-11 ،11-12 ،12-13 ،13-14 ،21-21 ،22-23 ,27-

. والسجع 27-26، بني أخر األية 9، 7. والسجع املرصع: يف أية 28

. 20-19، 16-15الوازنة املماثلة: بني أخر األية . و 23القصري: يف أية 

الباحثة تبحث عن مواضع السجع واملوازنة يف سورة نوح و مواضع أنواع 

 السجع واملوازنة يف سورة نوح.

. قسم اللغة العرابية وأدهبا كلية العلوم اإلنسانية جامعة  2018مجادل،  -2

ملوضوع "السجع يف سورة موالان مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية ماالنج. اب

مرمي من القران الكرمي )درسة حتليلية بالغية(". واستخدم دراسة كيفية ابملنهج 

الوصفي، على أسئلة البحث كما يلي: ما أنواع السجع يف سورة مرمي؟،  

كيف تصنيف السجع يف سورة مرمي؟، ما ااثر املعاين السجع يف سورة مرمي؟  
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آية، ةالسجع  27السجع املطرفكان أنواع السجع يف سورة مرمي. 

آية هلا معاين خمتلف من اآلية إىل آية أخرى. لكن بعض اآلية  16املاوازي

 يف سورة مرمي. حث يبحث عن أنواع السجعتساوي يف اللفظ واملعىن. البا

. السجع يف القرآن )دراسة يف آايت سورة الكهف(. 2013أنصاري مذّكر،  -3

التحليل الكيف الوصفي، على أسئلة جامعة أنتاساري. واستخدم املنهج 

البحث كما يلي: أي آايت حتتوي علي السجع يف سورة الكهف؟ وما أنواع 

السجع يف سورة الكهف؟. من هذا البحث توجد اآلايت الىت حتتوي 

السجع يف سورة الكهف، اثىن ومخسني آية، وأنواعه هو نوعان يعىن السجع 

من: األية عن اجلزاء ، األية عن املتوازي واملطرف، بعض املعاىن مكونه 

القصة ، األية عن التمثيل ، األية عن يةم احلساب ، األية عن واسع علم 

 يف سورة الكهف. حث يبحث عن أنواع السجعهللا. البا

 منهج البحث .ح

أماهذه الدراسة هي من دراسة كيفية ابستعمال املنهج الوصفي. دراسة كيفية 

يقة البحث مكسب البياانت الوصفي أو الكتابة عند بوغدان وتيلور هي من إحد طر 

أو معاملة األ شخاص املتبع. منهج البحث الكيفي هو منهج لتحقيق ليس أن يقاس 
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ه ابستخدام مناهج الوصفي واتّ أرقام أو مقايس األخر. البحث الكيفي هو دراسة 

 التحليل استقرائي. البحث الكيفي املوضوعي من البحث الوصفي. 

 نوع البحث .1

استخدم الباحث يف هذا البحث العلمي الدراسة املكتبية، مبعىن أن مجيع 

املصادر املعلومات والبياانت املنقولة من الكتب املتعلقة هبذا البحث. 

والدراسة املكتبية هي البحث الذي تكون عمليته ابلبياانت واملعلومات من 

 14النصوص إما كتب وإما جمالت أو صحف من جرائد وغريها. 

 در البياانت مصا .2

مصادر البياانت  15البياانت هي تعليقة للقائع أو البيان املركز يف البحث. 

املستخدمة يف هذا البحث نوعان، مصادر البياانت األساسية و مصادر 

سورة البياانت الثانوية. مصادر البياانت األساسية هي البياانت املأخوذة من 

بياانت اليت أخذها من الكتب مصادر البياانت الثانوية هي الالواقعة. و 

 املختلفة املتعلقة هبذا البحث العلمي. 

 مجع البياانت .3

                                                             
14  Kartini, Pengantar Riset Sosial, )Bandar Maju, Bandung, 1996(, 33. 

15  Ahmad Tanzeh, Pengantar Metode Penelitian, )Teras, Yogyakarta, 2009(, 54. 
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للها الباحث هي األية يف سورة األنبياء من أية األوىل حيالبياانت اليت سوف 

إىل األخر والطريقة اليت استخدم الباحث جلمع البياانت يعين دراسة مكتبية. 

مجع البياانت مبساعدة املواد املوجودة الدراسة املكتبية هي الدراسة يقصدها 

 يف املكتبة.

 وأما أدوات طريقة مجع البياانت اليت استحدمها الباحث هي :

 الطريقة الواثئقية .أ

الطريقة الواثئقية هي الطريقة تطلب األشياء املكتوبة من الكتاب واجملالت 

. استخدم الباحث هذا 16والواثئق وغري ذالك إلستنتاج عن هذا البحث

طريقة  جلمع البياانت من الكتاب املكتوب، واإلنتاج للتحليل الشحش عن ال

 هذا البحث.

وأما هذا البحث فيبدأ جبمع بياانت السجع واملوازنة يف سورة الواقعة  

مبساعدة املواد املوجودة يف املكتبة من الواقعية املتكاملة ومبطالعة الكتب علم 

مّث كتبها الباحث يف دفرته وأزادها ذلك البالغة بقراءهتا وفهمها فهما عميقيا 

 البحث كي يكون حبثا كامال.

 املالحظة  .ب
                                                             

16 Sujarweni Wiratna. Metode penelitian lengkap praktis dan mudah di fahami (yogyakarta : 

pustaka baru press, 2004(, 23. 
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املالحظة هي الطريقة جلمع البياانت ملساعدة املواد املوجودة يف املكتبة املتعلقة 

ابلبحث. استخدم الباحث املالحظة جلمع البياانت من كتاب علم البالغة 

يها صيغة الباحث الكلمة اليت كان فختار اليت  تبحث عن صيغة التوريّة، مث ا

 حلل الباحث صيغة التورية يف السورة األنبياء.التورية ذلك الكتاب، و 

 طريقة حتليل البياانت .4

وكانت طريقة حتليل البياانت يف هذ البحث وهي حتليل املسائل وحل 

 املشكالت املتعلقة هبذا البحث، وخطواهتا كما يف اآلتية:

 األية األول إىل األخر. قراءة سورة الواقعة من .أ

 كتب الباحث العالمة على األلفاظ يف " سورة الواقعة" .ب

 عني الباحث السجع واملوازنة يف " سورة الواقعة" .ت

 حلل الباحث األبيات وأنواع السجع واملوازنة يف " سورة الواقعة" .ث

 هيكل البحث .ط

 قسم الباحث هذا البحث إىل أربعة أبواب، وهي كما يلي:
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:مقدمة البحث، حتتوي على خلفية البحث، أسئلة البحث،  الباب األول

أهداف البحث، فوائد البحث، حتديد البحث، الدراسات 

 السابقة، منهج البحث، وهيكل البحث.

بالغة، أقسام علم توي على: تعريف الحتطار النظري، :اإل الباب الثاين

 ،شروط مجال السجع، أنواع السجع السجع، مفهومالبالغة، 

، أسباب النزول سورة الواقعة، تسمية سورة الواقعة، املوازنةمفهوم 

 .كيفية التحليل،  تعريف التحليل وكيفيتها، الواقعة سورة فوائد

: عرض البياانت و حتليلها، حتتوي على عرض البياانت و  الباب الثالث

حتليلها اليت تتعلق ابلسجع و املوازنة يف سورة الواقعة. هذا الباب 

 نتائج البحث بعد حتليل البياانت.يقصد ملعرفة 

ختتام، حتتوي على اخلالصة عن السجع و املوازنة يف سورة : اال الباب الرابع

الواقعة. هذا الباب يقصد ملعرفة نتائج البحث بعد عرض 

 البياانت و حتليلها.


