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 الباب األول 
 املقدمة 

 
  خلفية البحث  .أ

القرآن يف اللغة : من قرأ مرادف للقراءة، و قرأان، و يف االصطالح هو كالم 
النيب   على  املنزل  املعجز  تعاىل  وسلم  حممدهللا  عليه  هللا  يف   صلى  املكتوب   ،

املتعبد بتالوته،  املصاحف، واحملفوظ يف الصدور واملقروء ابللسان، املنقول ابلتواتر،  
يف املصدر اآلخر أن القرأن هو لفاحتة، واملختوم بسورة الناس. و املبدوء بسورة ا

 1املتعبد بتالوته.  صلى هللا عليه وسلم،  كالم هللا املنزل على حممد
إن القرآن الكرمي مصدرا العلوم من العلوم املتنوعة، كعلوم الشريعة والعقيدة 
وعلوم الدين واإلجتماعية لذلك جيب علينا أن يفهم اللغة العربية، وأنواع العلوم  

يتوصل إىل عصمة اللسان والقلم عن اخلطأ، هي ثالثة عثر  اليت يتعلق هبا، يعىن  
انىوالبديع والعروض والقواىف وقرض الشعر  علما : الصرف واإلعراب والرسم واملع

 . 2واإلنشاء واخلطابة واتريخ األدب ومنت اللغة 
القرآن العظيم معجز من وجوه متعددة من حيث فصاحته وبالغته ونظمه  
من   عليه  اشتمل  وما  ومستقبلة  ماضية  أخرب  من  تضمنه  وما  وأساليبه  وتراكيبه 

ا ألفاظه فصحاء  ببالغة  اشتمل أحكام جلية وقد حتدى  مبا  لعرب كما حتداهم 
العلماء،  التحدى عند كثري من  عليه من معان صحيحة كاملة وهي أعظم يف 
فأسلوب كالم القرآن ال يشبه أسلوب كالم رسول هللا الوارد يف أحاديث الشريفة 

 
 . 20(, ص. 2000, )مكتبة املعارف، مباحث يف علوم القرآن مناع القطان,    1
  . 26، ص.  مرجع سابق مناع القطان،   2
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ال يقدر أحد من الصحابة وال من جاء بعضهم أن يتكلم مبثل أساليبه صلى هللا  
ل ْوَن اْفََتَاه  ق ْل فَأت  ْوا و كما قال هللا تعاىل }أَْم يَ ق    3بالغته. عليه وسلم يف فصاحته و 

ت ْم َصاِدِقْْيَ )اهلود   ِبَعْشِر س َوٍر مِّْثِلِه م ْفََتَََيٍت َواْدع ْوا َمْن اْسَتطَْعت ْم مِّْن د ْوِن هللا ِإْن ك ن ْ
 :13 .}) 

إيص عن  العاجز  واملتكلم  واالنتهاء،  الوصول  هي  لغة  ال كالم  البالغة 
ينتهي إىل قرارة نفس السامع ليؤثر فيها أتثريا شديدا. والبالغة اصطالحا هي أن  
يكون الكالم فصيحا قوَي فنيا يَتك يف النفس أثرا خالاب، ويالئم املوطن الذي  

علم البالغة أحد من علوم اللغة العربية   4قيل فيه، واألشخاص الذين خياطبون. 
 اين القرآن فهما عميقا ودقيقا.  للوصول إىل اهلدف وهو فهم مع

البالغة فهي أتدية املعاين اجلليل واضحا بعبارة صحيحة وفصيحة،   أما 
فيه،   يقول  الذي  للموطن  مالئمة كل كالم  مع  خالب،  أثر  النفس  يف  وهلا 

 .5واألصخاص الذي خياطبون 
 العصر من الطبيعي مسارها وسواها والنقد البالغة علوم وسارت 

 جدل،  من الوحي تزول رافق وما  اإلسالمية الدعوة ظهور بعد وكذلك  اجلاهلي،
 مسيلمة، أمثال املوتورين املهووسْي  بعض قبل من الكرمي القرآن معارضة وبوادر
 :قوله عنه  أثر الذي املغرية ابن الوليد  اجلاحد املتكرب وذلك  التميمية،  وسجاح

 
 .  11( ص. 2002، )القاهرة : دار األفاف،اإلعجاز البالغي يف القرآن الكري حممد حسْي سالمة،    3
 . 3(،ص.  1995، )مدينة املنورة ، ، تيسري البالغة أمحد قالش   4

(  1999)القاهرة: دار املعارف،  ، البالغة الواضحة البيان املعاين البديععلي اجلالرم ومصطفى أمْي  5   
  8ص. 
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 ملورق،  أعاله  وإن ملغرق، أسفله وإن  لطالوة، عليه وإن حلالوة،  لكالمه  إن  وهللا
 .} 6البشر بقول هو وما عليه، يعلى وال ليعلو وإنه

علم البالغة ينقسم على ثالثة فروع : علم البيان واملعاىن والبديع. علم 
البيان وسيلة إىل أتدية املعىن أبسلوب التشبيه أو اجملاز أو الكناية. وعلم املعاىن  
تعرف به احلال اليت تقتضى إيراد الكالم على صورة خمصوصة كتأكيد أو اإلجياز  

ث عن تزين األلفاظ أو املعاىن أبلوان أو الوصول أو غري ذلك. علم البديع يبح
 بديعة من اجلمال اللفظى أو املعنوى.  

واحملسنات يف البديع    7علم البديع هو علم يعرف به وجوه حتسْي الكالم. 
احملسنات اللفظية أما ية واثنيا احملسنات املعنوية. و قسمان : أوال، احملسنات اللفظ

 والسجع.  اجلناس  منها
املثال }َويَ ْوَم    8تشابه اللفظْي يف النطق واختالفهما يف املعىن.اجلناس هو  

 ْجرِم ْوَن َما لَِبث  ْوا َغرْيَ َساَعٍة{.
اجلناس بْي لفظي : الساعة    تَ ق ْوم  السَّاَعة  ي  ْقِسم  امل

النط متفقان يف  امسان  ومها  املعروفة،  الزمنية  املدة  مبعىن  وساعة  القيامة،  ق  مبعىن 
 ملعىن.خمتلفان يف او 

كقوله صلى هللا    9السجع هو توافق الفاصلتْي يف احلرف األخري يف النثر،  
ا. الغرض من املثال أعاله  ف  لَ ا ت َ ك  سِ م ْ   طِ عْ أَ ا وَ ف  لَ ا خَ ق  فِ نْ ط م  عْ أَ   مَّ ه  عليه و سالم : اللِّ 

يوجد قسمان من جزأين من اجلملة مها كلمة َخَلف ا وكلمة تَ َلف ا، يف جزئْي من  
 ف ا.ا نفس احلروف، ومهااجلملة مه

 
   ( ، ص. أ 1978لعلمية، ، )بريوت: دار الكتب امفتاح العلوم اإلمام يوسف السكاكي،  6
 .  79(، ص. 2011)لبنان : دار ابن حزم ،   ،، البالغة امليسرة عبد العزيز علي احلرب   7
 .  128(، ص. 2006، )جامعة طنطا ، تيسري البالغةأسامة البحريي،   8
 .  139(، ص.2011، )لبنان : دار ابن حزم ، البالغة امليسرة عبد العزيز علي احلرب،    9
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 على حممدسورة النبأ سورة مكِّية؛ نزل هبا الوحي على قلب رسوِل هللا  
يف مكة املكرمة، وقد نزلْت بعد سورة املعارج، وترتيبها الثامنة    صلى هللا عليه وسلم

والسبعون، أي يف اجلزء الثالثْي واحلزب التاسع واخلمسْي، وت سمِّى أيض ا سورَة  
وعمِّ يستاءلون، ومس ِّي اجلزء األخري من القرآن الكرمي ابمسها وهو جزء عمِّ،    عمَّ 

ويبلغ عدد آَيِِتا أربعْي آية وهي سورة ت ثبْت عقيدة البعث اليت أنكرها املشركون  
 صلى هللا عليه وسلم. على حممد عندما ب عَث الرسول

صلى    على حممد   سورة مكيِّة اليت نزلْت على النيبِّ حممِّد   سورة النازعات 
يف مكة املكرمة، وقد نزلْت بعد سورة النبأ، وهي من السور اليت    هللا عليه وسلم

تبدأ بقَسم، فقد أقسَم هللا تعاىل يف مطلعها ابلنازعات، ويبلغ عدد آَيِت هذه 
التاسعة والسبعون يف املصحف، حي  46السورة   ث تقع يف اجلزء آية، وترتيبها 

الثالثْي ويف احلزب التاسع واخلمسْي، ويدور  حمور  السُّورِة حوَل القيامِة وأْحواهلَا،  
 والسَّاعِة وأهواهلا، وعْن مصري املؤمنْي والكافرين.

النبأ والنازعات ألهنما تستعمالن كلمة    الباحثة سوريتختتار  وهذا البحث  
وجد حبث ي عن اجلناس والسجع، ومل  ْيورت الس ْيوجد كثرية يف هاتيومجلة مجيلة. و 

والنازعات. النبأ  والسجع يف سوريت  اجلناس  احدى   جامعي عن  اجلناس هو 
هو و    ،النظرية الذي تبحث يف اجلملة او الكلمة من حيث املعىن فيه

اللفظْي يف النطق واختالفهما يف املعىن هو احدى  . أما السجع  تشابه 
تبحث يف   الذي  الكلمة من حيثالنظرية  او  توافق   اللفظ،  اجلملة  هو 
إسنادا   . ومها ظاهرة مجال االغة عند تقرأ أو تسمع.الفاصلتْي يف احلرف األخري

  الرسالة العلمية   إىل ما كان يف فقرة هذه خلفية البحث املشكالت، فتقدم الباحثة 
 " النبأ والنازعات يتاجلناس والسجع يف سور حتت املوضوع "
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 املصطلحات حتديد   .ب
ومن البياانت السابقة أن املراد جبمال اجلناس هو تشابه اللفظْي يف النطق  
واختالفهما يف املعىن يف سوريت النبأ والنازعات وجبمال السجع هو مناسبة الكلمة  
األخرية يف احلرف األخري من الفاصلتْي أو أكثر يعين يف سوريت النبأ والنازعات.  

اليت   اآلابت  لفظهما وحتليل  انحية  من  فيهما  السجع  و  اجلناس  مجايل  حتتوي 
 وأنواعهما. 

لفظه   والسجع من  يتعلق ابجلناس  ما  النظري حول  حتديد كاتبة إبطار 
  وأنواعه

 يف هذا البحث تكون من؛املصطالت حتديد 
مبعىن احلسن يف تركيب اللفظ يعين يف    10مجال : من لفظ اجلمال احلسن.  .1

أخر البيت من آَيت القرآن ليخفف املستمع والقارئ، استخدام الكلمة يف  
 .فقرتْي و أكثر املناسبتان واملتساوَين يف آخر البيت من انحية وزهنا وتقفيهما

 11اجلناس هو تشابه اللفظْي يف النطق واختالفهما يف املعىن.  .2
 12صلتْي نثرا يف احلرف األخري. السِّجع :  توافق الفا  .3
صلى   على حممدسورة النبأ سورة مكِّية؛ نزل هبا الوحي على قلب رسوِل هللا   .4

وقد نزلْت بعد سورة املعارج، وترتيبها الثامنة    .يف مكة املكرمة  هللا عليه وسلم
أيض ا   وت سمِّى  واخلمسْي،  التاسع  واحلزب  الثالثْي  اجلزء  أي يف  والسبعون، 
سورَة عمَّ وعمِّ يستاءلون، ومس ِّي اجلزء األخري من القرآن الكرمي ابمسها وهو  

 
10 Ahmad Warson Munawwir, Kamus Arab-Indonesia, (Surabaya : 

Pustaka Progresif, 2002), h.21. 
 . 128،ص.  سابق ، مرجع أسامة البحري 11
 . 139، ص. مرجع سابقعبد العزيز علي احلرب،  12
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البعث   ت ثبْت عقيدة  اليت  جزء عمِّ، ويبلغ عدد آَيِِتا أربعْي آية وهي سورة 
  صلى هللا عليه وسلم. على حممدأنكرها املشركون عندما ب عَث الرسول 

صلى هللا    على حممد سورة النازعات سورة مكيِّة اليت نزلْت على النيبِّ حممِّد   .5
وهي من السور اليت   .كرمة، وقد نزلْت بعد سورة النبأ يف مكة امل  عليه وسلم

تبدأ بقَسم، فقد أقسَم هللا تعاىل يف مطلعها ابلنازعات، ويبلغ عدد آَيِت هذه  
آية، وترتيبها التاسعة والسبعون يف املصحف، حيث تقع يف اجلزء    46السورة  

القيامِة   حوَل  السُّورِة  حمور   ويدور   واخلمسْي،  التاسع  احلزب  ويف  الثالثْي 
   وأهواهلا، وعْن مصري املؤمنْي والكافرينوأْحواهلَا، والسَّاعةِ 

 أسئلة البحث ج.  
أما أسئلة البحث فهي األسئلة املقدمة بناء على خلفية البحث، منها  

 :ما يلي
 النبأ والنازعات ؟ يتاجلناس والسجع يف سور يف أي أآلَيت اليت تتضمن عن  .1
 النبأ والنازعات؟ انواع اجلناس والسجع يف سوريتما  .2

 حث أهداف الب  د. 
 أما أهداف البحث يف هذه البحث، منها ما يلي : 

   النبأ والنازعات  يتاجلناس والسجع يف سور أآلَيت اليت تتضمن عن عرفة مل .1
 النبأ والنازعات  انواع اجلناس والسجع يف سوريت عرفةمل .2

   أمهية البحثه. 
نت املكتيب هي أبن  البحث  إعطاع مناسبا أبهداف  البحث ِتدف  يجة 

 ةتقدم اإلجتماعى والتقدم العلوم. فهذا البحث يطلب النوعْي من أمهي  نتيجته إىل
 البحث.
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تطبيقية، فالنتيجة من هذا البحث ترجى أن  الالبحث النظرية و ة  ومها أمهيت 
 تكون فوائد كما يلي : 

  النظرية .1
العربية عن علم البالغة خصوصا  املعلومات ملن يشتغل ابللغة  عرفة و زَيدة امل (أ

 عن  اجلناس والسِّجع.
و  (ب  املعرفة  النبأ  زَيدة  سوريت  عن  األطالع  أو  التعمق  يريد  ملن  املعلومات 

 والنازعات.
أنتساري   (ت  جامعة  مكتبة  يف  املراجع  زَيدة  البحث  هذا  نتيجة  يكون  أن 

 األسالمية احلكومية بنجرماسْي.  
  التطبيقية .2

زَيدة املعرفة على فهم القرآن وما فيه من العلوم والقواعد ومجال الكلمة   (أ
 اللغة العربية خاصة عن  اجلناس والسِّجع يف علم البالغة.

 لسِّجع يف سوريت النبأ والنازعات. يسهل أن يفهم املقصد  اجلناس وا (ب 
 الدراسة السابقةو. 

اإلسالمية  أنتساري  جبامعة  املكتبة  يف  موجودة  دراسات  الباحثة  اطالع  أن  بعد 
 :احلكومية ببنجرماسْي واإلنَتنيت، فوجد الباحثة ثالثة دروس املتعلقة هبذا البحث

ناس والسجع يف سورة اجلحتت املوضوع "   2016يف سنة    النداء راتنا فطرية،   .1
احلكومية"  الصافات اإلسالمية  إبراهيم  مالك  هذه    مباالنج.  موالان  أهداف 

البحث ملعرفة ما أنواع اجلناس والسجع يف سورة الصافات وأسرار ذلك. ونتيجة  
أن أنواع اجلناس يف سورة الصافات نوعان هي اجلناس االشتقاق    هذا البحث
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آَيت وجناس احملرف    7اس احملرف واآَيت اليت تتضمن اجلناس االشتقاق  وجن
والسجع     4 املطرف  السجع  هي  الصافات  سورة  يف  السجع  وأنواع  أَيتز 

اَيت والسجع املطرف   4املرصع. واألَيت اليت تتضمن السجع املرصع فهي  
ويف هذه البحث ستبحث الباحثة عن اجلناس والسجع يف سوريت   آَيت.  107

 نبأ والنازعات. ال
حممد إحسان الدين، القصيدة العينية للحبيب عبد هللا بن علوي احلداد وما  .2

فيها من احملسنات البديعة، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بقسم اللغة العربية  
. يف هذا  2009وآدهبا جبامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية جاكرات  

احملسنات البديعية يف القصيدة العينية للحبيب البحث يستعمل ما فيها من  
الفرق بْي  هذه البحث و االبحث الذي كتبه حممد     عبد هللا بن علوي احلداد.

احسان الدين يعين يف البحث عن السجع يف القصيدة العينية. وأما يف هذا 
البحث ستبحث عن اجلناس والسجع  يف القرآن الكرمي يعين يف سورة النبأ  

 ت.والنازعا
من الدراسة السابقة، مل جتد الباحثة البحث عن اجلناس والسجع يف 

   موضوعا يف فذه االبحث. سورة النبأ والنازعت، ولذلك ترغب الباحثة لتختار  
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  هيكل البحث   .ج
 أبواب فيما يلي :  أربعة كوِّن من تتأما هيكل البحث فهو 

املصطلحات  : املقدمة، وهي تتكون من خلفية البحث والتحديد   الباب األول 
وأسئلة البحث وأهدافه وأمهيته وأسباب اختيار املوضوع والدراسات السابقة وهيكل 

 البحث. 
سِّجع وهي تتكون من تعريف   : اإلطار النظري عن  اجلناس وال   لباب الثاين ا

 والسِّجع وأنواعهما.  اجلناس
البحث:     الباب الثالث  من  منهجية  تتكون  مصدر     وهي  البحث،  نوع 

 البياانت، طريقة مجع البياانت وطريقة حتليل البياانت. 
حملة عن سورة النبأ وسورة    وهي تتكون من تقدمي البياانت وحتليليها : الرابع  الباب

 النازعات 

 ختتام : اإل الباب اخلامس

 

 
 
 
 
 
 
 


