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  كلمة الشكر والتقدير

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

احلمدهللا الذى أرسل رسوله باهلدى ودين احلقين كله ولو  ليظهره على الد

 سبق اتح ملا أغلق واخلامت ملاالم على سيدنا حممد الفالة والسوالص. كره املشركون

ناصر احلقوعلى اله وصحبه واهلادى إىل صراطك املستقيم باحلق قدره ومقداره  حق 

  .العظيم

البحث اجلامعى وال تستطيع أن تعرب  نتهاء كتابة هذاح الباحثة بعد باما أفر

وتريد الباحثة أن تقدم شكرا . وتصور عن فرحها وسعادا العظيمة على هذااحلال

  :البحث، وهم ن قد ساعدها ىف إجراء هذا مل خالصاجزيال واحتراما

 الدكتور احلاج إمام سوفرايوغو كرئيس اجلامعة اإلسالمية  فضيلة األستاذ -١
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 .اإلنسانية والثقافة

 .س قسم اللغة العربية وأدا ولدنا وركادناتا املاجستري كرئي فضيلة األستاذ -٣



   على كتابة هذا الباحث طنطاوى املاجستري الذى أشرف فضيلة األستاذ -٤

  .قد أعطاىن محاسة ىف مواجهة احلياة اللذين دفعاىن دائما فيها  أىب و أمى -٥

 .ذاتى ىف قسم اللغة العربيةاتمجيع أساتذتى وأس  -٦

ومينحين ،  كل وقت الذي مازال يدعوين،"ادهام مهتدين"فضيلة احملبوب  -٧

شكرا على كلّ ، احملبة واحلنان والنصيحة ألكون إنساناً يفضل مصلحة األمة

 .شيء

اجلامعى  البحثا حسنا، وأسأل اهللا بأن جيعل هذا عسى اهللا أن جيزهم جزاء

 .أمني ياجميب السائلني. نافعا للباحثة ولسائر القارئني
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  ملخص البحث

دراسة حتليلية (، البديع ىف سورة املعارج ٢٠٠٧، ٠٣٣١٠٠١٩أريس إمساواتى، 
شعبة اللغة العربية وأدا بكلية العلوم . البحث اجلامعى). بالغية

  .اإلنسانية والثقافة باجلامعة اإلسالمية احلكومية ماالنج
  .طنطاوى املاجستري: املشرف 

  
ر األحكام علومه ولغته ومصد كالم اهللا املعجز ىف تشريعه والقرأن الكرمي هو  

 بيان الباحثة أن تتعمق القرأن حىت تإطالعا إىل ذلك، حصر. األدبمن العقيدة و

 ملَّع تن ممكُريخ: "م .ا على قوله صعتمادوتقوم ذا البحث ا.  أسرار إعجازتدرك

سراره ة ملعرفة أة أن تبحث القرأن من ناحية البالغوقصدت الباحث ". همعلَّّ ونَأَرقُالْ

البحث على املباحث املتعلقة  قدرة الباحثة فيقتصر هذابالنظر إىل حدود . ألدبيةا

سورة املعارج نزلت مبكة بعد سورة    ،باحملسنات البديعية ىف سورة املعارج

مايلقى " احلاقة " كان مما حتدثت عنه أيات سورة . احلاقة، عدد أياا أربع وأربعون

ة وأم يسحبون ىف سالسل إىل النار، وهلذا الكافرين من عذاب ونكال يوم القيام

مفتتحة ذا الوعيد، لتواجة به املكذبني بيوم القيامة، " املعارج " جاءت سورة 

  .ولتلقاهم بالعذاب الذى أنذرو به، والذى يستعجلونه، هزوا به، وسخرية منه



يات من األمعرفة أنواع البديعية اللفظية ىف ) ١: (البحث إىل  يهدف هذا

 املنهج .يات من سورة املعارجة أنواع البديعية املعنوية ىف األمعرف) ٢. (ة املعارجسور

 ألنه جيمع البيانات من الكلمات ليس ، ىف هذا البحث هو املنهج الوصفياملستخدمة

القرأن إنّ مصادر البيانات يف هذا البحث تتكون من مصادر األولية هي . من األرقام

  .در الثانوية هي الكتب اليت تتعلق ذا البحثومصاسورة املعارج الكرمي 

وهي تبحث ) Dokumentasi(الطريقة املستخدمة جلمع البيانات هى الوثائقية 

 ، واجلريدة، والكتاب، والنسخة،ألحوال أو املتغري بصفة امللحوظةعن البيانات أو ا

ت اليت تدل تذكر األبيا) ١: (أما خطوات التحليل البيانات هي .  وغري ذلك،والة

  اللفظية واحملسنات البديعية حتليل األبيات اليت تدل على) ٢ (احملسنات البديعية على

: ريقة عما يلى وطريقة حتليل البيانات ىف هذا البحث بط.  املعنويةاحملسنات البديعية

) ٤ (عرض البيانات) ٣) (تيار البياناتاخ(ختفيض البيانات ) ٢ (مجع البيانات) ١(

  .يانات طريقة حتليل البياناتحتقيق الب

أنواع احملسنات البديعية ) ١: (ستفاد من نتائج البحث يعرف عن وباال

 احدى عشر ىف  والسجع، مواضعةأربعىف  ساللفظية ىف سورة املعارج هى اجلنا



أنواع احملسنات البديعية املعنوية ىف سورة ) ٢(،  ىف موضوعني واملوازنةموضعا،

 . موضع واحدىف  واملقابلة ،موضوعني ىف قاملعارج هى الطبا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  الباب األول

  مقدمة

  خلفية البحث  - أ

علومه ولغته م اهللا املعجز ىف تشريعه ون القرأن الكرمي هو كالأالشك 

أما اإلعجاز من حيث التشريع فيتعجب ذو . ومصدر األحكام من العقيدة و األدب

 الوافية ىف كل زمان ومكان وىف كل ما حيتاج إليه البشر من عقائد العقول بأحكامه

  .مة للمجتمعاوالق وغري ذلك من أمور احلياة اللوعبادة ومعامالت وأخ

م به مهابته ىف عيون الناس من مشارق إلسالم يتحلى بقرأنه ايد وتعظإن ا

الرباعة ألعجاز واألرض إىل مغارا وتعجب ذو العقول وأولو األلباب مبا فيه من ا

وكانت عظمة القرأن . نسجام والتوافق واإللتئام والتناسبومنتهى البالغة وغاية اال

ا ملَفَ" : ل اإلسالم بسماع هذا القرأن فقالمعروفة برواية عمر بن خطاب دخ

ِمسعقُ الْتنَأَرر لَق ى فَِبلْ قَهكَبيتو دى اِإلِنلَخسوير ىف سيد قطب، التص(  ".الم

  )١٠. القرأن، ص



 ور أمة وإيضاح غامضة، وبيان حمكمهوالقرأن هو كتاب هداية ودست

والكشف عن أسراره وذكرى جائبه، وحصر أيات األحكام فيه ملعرفة . ومتشابه

الصابون، ( .ستنباط حكم التشريعحلرام ووقوف عند األمروالنهى واالاحلالل و ا

  )٥. القرأن، صروائع البيان، تفسري أيات األحكام من

أما من حيث العلوم فيتعجب ذو العلوم باشتماله على العلوم الوفرية واملعارف 

 نيِرخَألاْ ونيِلألو اْملْ ِعادر أَنم: " وقال أبن مسعود . الكثرية عصريا كانت أو قدميا

  )٢٩. الغزاىل، إحياء علوم الدين، ص. ( "نَأَرلقُ اِْربدتيلْفَ

ك أسرار  الباحثة أن تتعمق القرأن حىت تدر بيانت إىل ذلك، حصرإطالعا

 نَأَرقُ الْملَّع تن ممكُريخ: " م . على قوله صاوتقوم ذا البحث إعتماد. إعجاز

ولَّعم١١.النواوى، لتبيان ىف أداب محلة القرأن، ص( ". ه(  

علم . بيان و علم البديعأما عناصر علم البالغة ثالثة وهو علم املعاىن وعلم ال

ىب الىت يكون ا مطابقا وائد يعرف ا أحوال الكالم العراملعاىن هو أصول وق

أمحد اهلامشى، جواهر  (.ملقتضى احلال حبيث يكون وفق الغرض الذى سبق له

  )  ١٣٠. البالغة، ص



وأما علم البيان فهو وسيلة إىل تأدية املعىن بأسلوب التشبيه أو ااز أو 

لكن هناك ناحية أخرى ليست من علم املعاىن وال البيان إال أا تزين . نايةالك

من اجلمال اللفظى أو املعنوى، ويسمى العلم " بديعة " األلفاظ أو املعاىن بألوان 

  )١٣٠. أمحد قالش، تيسري البالغة، ص (".علم البديع " اجلامع هلذه احملسنات ب 

 ة نواحى، منهم من يبحث من ناحية القرأن من أيكما عرفنا أن الباحثني

ومنهم من ناحية قواعد لغاته ومنهم من يبحث من ناحية البالغة و . إعجازه

  .وقصدت الباحثة أن يبحث القرأن من ناحية البالغة ملعرفة أسراره األدبية. األسلوب

،  أم بيانه أم بديعه معانيهرالبالغة إما منمما سبق يتضح أن ىف القرأن عناص

مور كلها توجد ىف كل سورة القرأن والميكن للباحثة أن تبحث كلها وهذه األ

 هى سورة لسورة من سور القرأن لتكون حبثهافلذلك إختارت الباحثة إحدى ا

  .املعارج

أرادت الباحثة أن تبحث هذه السورة من ناحية بديعة يفهم ما اليظهر ىف 

. حمسنات لفظ املعىن منهستعمل عليه الكالم مث تظهر  امظاهر الكالم و يستنبط ما

 لٌاِئ سلَأَس: " ديعية، منهاة هذه السورة وجدت فيها العناصر البعندما قرأت الباحث



 ٍعاِقو" ىف هذه األية سجع توافق الفاصلتان  ". عاِف ده لَسي لَنيِرِفكاَلِْل. ٍعاِق واِبذَعبِّ

اِفو دى الذى يدفع الباحثة ىف إختيار أما السبب األخر. إتفاقا ىف حرف األخري " ع

 يبحثون سورة املعارج من ناحية نه مل يكن أحد من الباحثنيسورة املعارج أل

  .البالغة

احملسنات "  أهم املهمات الىت تدفع الباحثة إىل إختيار املوضوع هذه هي

  . ىف هذا البحثاعنوان" ة يالبديعية ىف سورة املعارج، دراسة حتليلية بالغ

  لبحثأسئلة ا -ب

 الباحثة فيما سبق، فاألهداف الىت ا نطالقا من خلفية البحث الىت تعينت       ا

 :     أرادت ا الباحثة هى كما يلى

وما احملسنات ، يات يف سورة املعارج الىت فيها احملسنات اللفظية ما األ-١

 اللفظية فيها ؟

، وما احملسنات يةعنوة املعارج الىت فيها احملسنات امليات يف سور ما األ-٢

   ؟املعنوية فيها

    أهداف البحث-ج



 الباحثة فيما سبق فاألهداف الىت  ابالنظر إىل أسئلة البحث الىت تعينت  

  :أرادت ا الباحثة هى كما يلى

ملعرفة عارج الىت فيها احملسنات اللفظية، و ملعرفة األيات ىف سورة امل-١ 

  .احملسنات اللفظية فيها

رج الىت فيها احملسنات املعنوية، وملعرفة ات يف سورة املعا ملعرفة األي-٢

  .عنوية فيهااحملسنات امل

    البحثفوائد  -د

  :البحث هي أما فوائد من هذا      

   فوائد البحث من الناحية التطبيقية-١

لترقية معرفتها وفهمها بالقرأن واللغة العربية ودقائقها البالغة : الباحثة  -أ

  .والتعمق فيهما

  طلبة شعبة اللغة العربية -ب

ملساعدم ىف فهم القرأن والتعمق ىف عامة ومن ناحية البالغة  على -               

  .األحض



 .ملساعدم ىف إدراك بعض أسرار القرأن ومعجزاته العظيمة -

 .ملساعدم ىف توسيع البحث ىف القرأن الكرمي -

لوم املتعلقة باللغة العربية خاصة لتوسيع أفاقهم ىف الع :حمىب اللغة العربية  -ج

  .البالغة

 نظرية فوائد البحث من الناحية ال -٢

و خصوصا ىف البالغة ن يكون هذا البحث نظرية جديدة ىف جمال أ  - أ

  . البديععلم

 البديع وخصوصا يف ن يكون هذا البحث مساعدة لتطور علمأ  - ب

 .نات اللفظية واملعنويةساحمل

 للمؤسسة فوائد البحث من الناحية  -٣

نات س خاصة يف حتليل احملن يكون هذا البحث مرجعا للبحث بعدهأ

  .القرأن سورة املعارج يف اللفظية واملعنوية

   منهج البحث -ه



 ويستخدم املنهج الوصفي (Kualitatif) البحث مضمون يف دراسة كيفية هذا

(Deskriptif).  ياقة الّيت تناسب با لسر الظّاهرة الكلّييعب البحث الكيفي (Holistik 

Kontekstual) .ة واستخدام الباحثة طبيعية كألةةجبمع البيانات من أرضيهذا .  مهم

 أظهر يف هذا لباحثة فكانت العملية واملعىن من وجه ا،يل احلثّيالبحث وصفي بالتحل

 يف البحث  الكيفي فكانت الدراسة قاصدة لفهم و تفسري .(UM, 2000: 20)البحث 

  .  قياملعىن احلقي

  ناقص،– متوسط - مثل جيد هي البيانات القيمية،فأما البيانات الكيفية 

ي يقصد ف أنّ البحث الكيى العموم،عل. (Sudjana, 1992:85)هذه تتعلّق بتقدير معين 

فكانت  Understandingألنّ صفته . لتفهيم املعىن الّذي يتصور حبركة اتمع و نظرتها

 ,Suprayogo)  وإعالمها وصفيا وقصة طبيعية، ومنهجها إستقرائيا،البيانات الكيفية

2001: 9).  

رئيسي و املصدر  ومها املصدر ال مصادر البيانات تنقسم إىل قسمني،وأما

،هو القرأن الكرمي،  فاملالثّانوي ئيسيصدر الر ا املصدر الثّانويهو الكتب الّيت ف وأم

  . وكلّ بيانات متعلّقة ذا البحث  احملسنات البديعيةتبحث عن



 (Metode Dokumenter)  يف عملية مجع البيانات منهج الوثائقةستخدم الباحثتو

 الوثائق املوجودة يف  وهو طريقة عملية جلمع البيانات و املعلومات على طريقة نظر،

  يعين،(Library Research)  فلذلك تستخدم الباحثة البحث املكتيب مكان معين،

  .مبطالعة الكتب امللحوظة

ها الباحثة بتحليل املضمون لحلّت فد مجع البيانات املتعلّقة بالبحث، وبع

(Content Analysis) ، ه من البياناتالوصفية ألن   ( Suryabrata, 1988: 94 )، وهو منهج 

 Body of  Materialتستخدم . التحليل الّذي مجع املعلومات و شحنه يف املادة املكتوبة

واستمرارها امتحنت . (Supriyatno, 2005: 1) و الكلمة و الرمز مثل الكتب و بياناا،

  .الباحثة صحة البيانات بتفتيش البيانات و تنسيقها مع البيانات األخرى مثّ تناقشها

    الدراسة السابقة-و

أن وبالنسبة إىل ذلك فالبد للباحثة .     كان هذا البحث اجلامعى دراسة مكتبية

وكانت الباحثة قد رأت البحث اجلامعى يتعلق حبثه . تدرس البحث اجلامعى سابقة

  :بدراسة حتليلية بالغية، وهى كما يلى



، ويذكر فيها ااز فاطمة الزهرة، أشكال ااز ىف سورة البقرة جمازا -١

  . عشرة مرةو ااز اإلستعارة مخس مرة ة عشراملرسل أربع

ة عن أغراض أيات سورة الرمحن من ناحية حممد فؤاد بدرالدين، دراس -٢

أن األنواع البديعية ىف األيات ) أ: (ونتيجة حبثنا هى.  م٢٠٠٣البديع، 

من سورة الرمحن تنقسم إىل نوعني البديعية اللفظية والبديعية املعنوية ىف 

سورة الرمحن هى السجع واجلناس و الترصيع والتسطري ورد العجز على 

حملسنات املعنوية ىف سورة الرمحن هى التورية أما األنواع ا. الصدر

األغراض لكل نوع من األنواع البديعية ) ب. (والطباق واملقابلة والترشيخ

 . ىف أيات سورة الرمحن 

      ومل جتد الباحثة البحث يبحث عن سورة املعارج من ناحية البديع، فغرمت 

  .  الباحثة على القيام ذا العمل

   هيكل البحث-ز

. اولت الباحثة ىف دراستها وكتاا على تنظيم وترتيب ليتم فيها البحثح    

  :قسمت الباحثة هذا البحث إىل أربعة أبواب



مقدمة البحث، تتضمن فيها التبيني عن طريق البحث وتبحث فيها : الباب األول 

خلفية البحث وأسئلة البحث وأهداف البحث وحتديد البحث وأمهية 

وات البحث والدراسة السابقة وهيكل البحث ومنهج البحث وخط

  .البحث

البحث النظرى، تقدم الباحثة ىف هضا الباب عن البحث النظرى : الباب الثاىن 

. يشتمل على حملة عن سورة املعارج وتعريف علم البديع وأنواعه

يكون هذا الباب قاعدة أساسية للباحثة ىف حتليل البيانات ىف الباب 

  .الثالث

رض البيانات وحتليلها، تبحث الباحثة فيه أنواع البديع وأغراضه ىف ع: الباب الثالث 

سورة املعارج وهذا الباب يقصد ملعرفة نتائج البحث بعد حتليل 

  .البيانات

قتراحات، ويكون هذا الباب لتكمل واالاإلختتام، حتتوى اخلالصة : الباب الرابع 

  .     البحث

  



  

  

  

  الباب الثاىن

  بحث النظرىال

   الفصاحة  - أ

والكالم  .ظهر ذاإ أفصح الصبح:  تقول،هي الظهر والبيان لغة الفصاحة    

ن تكون كل أا واجب ذوهل.  جيد السبك، سهل اللفظ،الفصيح ما كان واضح املعىن

على ( .سة سِلةبذ مفهومة ع، بنية معناها،كلمة فيه جارية على القياس الصرىف

  )٥ .، صاجلارمى، البالغة الواضحة البيان واملعاىن والبديع

 .حفىن بك ناصف، قواعد اللغةالعربية، ص( .واملتكلم  وتقع يف كلمة والكالم

١٠٦(  

عبارة عن األلفاظ البنية الظهرة املتباردة ، والفصاحة يف اإلصطالح أهل املعاىن    

   . الشعراء ملكان حسنها و واملأنوسة االستعمال بني الكتاب،ىل الفهمإ



  )٧. ىف املعاىن والبيان والبديع، صأمحد اهلامشى، جواهر البالغة ( 

فتنافر . فصاحة الكلمة سالمتها من تنافر احلروف وخمالفة القياس والغرابة -١

: احلروف وصفاىف الكلمة يوجب ثقلها على اللسان وعسر النطق ا حنو 

 والنقاح للماء العداب ،الظش للموضع احلشن واهلعجع لنبات ترعاه اإلبل

 وخمالفة القياس كون الكلمة غريجارية على .ل واملستشزر للمفتوالصاىف

  :مع بوق على بوقات يف قول املتنىبالقانون الصرف كج

    ففى الناس بوقات هلا وطبول   *ن يك بعض الناس سيفالدولةإف

  .والقياس مودة باإلدغام

  . مبعىن اجتمعأكأوالغرابة كون الكلمة غري ظاهرة املعىن حنو تك

ليف ومن أتالومن ضعف  نافر الكلمات جمتمعة من تتهفصاحة الكالم سالم -٢

فالتنافر وصف ىف الكالم يوجب ثقله على . التعقيد مع فصاحة كلماته

  : وعسر النطق به حنو  اللسان 

    وليس قرب حرب قرب*ىف رفع عرش الشرع مثلك يشرع  



ليف كون الكالم غري جار على القا نون النحوى املشهور أوضعف الت

  : ر لفظ ورتبة ىف قوله كذكاإلضمار قبل ال

     وحسن فعل كما جيزى سنمار*با الغيال ن عن كرب  أجزى بنوه 

 من جهة أمان يكون الكالم خفى الداللة على املعىن املراد واخلفاء أوالتعقيد 

أمحد اهلامشى، ( .ياللفظا  فصل ويسمى تعقيدأوخري أ تأواللفظ بسبب تقدمي 

  )٣١ .والبديع، صجواهر البالغة ىف املعاىن والبيان 

ى  أفصاحة املتكلم ملكة يقتدر ا على التعبري عن املقصود بكالم فصيح ىف -٣

 )١٠٥-١٠٦ .حفىن بك ناصف، قواعد اللغةالعربية، ص(  .غرض كان

   البالغة -ب

 إذا وصل إليه، –بلغ فالن مراده : ، يقال )نتهاء الالوصول وا(      البالغة يف اللغة 

وتقع يف اإلصطالح . نتهى إليها ومبلغ الشيء منتهاها إذا –وبلغ الراكب املدينة 

  .وصفا املتكلم والكالم فقد



يحة فصيحة، هلا يف النفس ح     والبالغة هي تأدية املعىن اجلليل واضحا بعبارة ص

على اجلارمى البالغة (.  كل كالم للموطن الذي يقال فيهمع مالئمةأثر خالب، 

  )٨ .ديع، صالواضحة البيان واملعاىن والب

  بالغة الكالم -١

مفردها ( هي مطابقة ملا يقتضية حال اخلطاب مع فصاحة ألفاظه    

  .)ومراكبها

. والكالم البليغ هو الذى يصوره املتكلم بصورة تناسب أحوال املخاطبني  

واملقتضى يسمى االعتبار املناسب هو الصورة املخصوصة الىت تورد عليها 

املقام هو األمر احلامل للمتكلم على أن يورد وحال اخلطاب يسمى ب. العبارة

  .عبارته على صورة خمصوصة دون أخرى

  . للكالم الفصيح ملا يقتضيه احلاللقول أن البالغة هي مطابقة وملخص ا

 بالغة املتكلم   -٢

هي ملكة يف النفس يقتدر ا صاحبها على تأليف كالم بليغ مطابق     

  .قصدهمع فصاحة ىف أى معىن . ملقتضى احلال



وتلك غاية لن يصل إليها إال من أحاط بأساليب العرب خربا، وعرف سنن 

ختاطبهم يف منافراا، ومفاخرام، ومدحيهم، وهجائهم، وشكرهم، واعتذارهم، 

جواهر البالغة ىف ، أمحد اهلامشى. ()ولكل مقام مقال ( ليلبس لكل حالة لبوسها 

  )٣٤-٣٥ .املعاىن والبيان والبديع، ص

ر البالغة إذا لفظ ومعىن وتأليف لأللفاظ مينحها قوة وتأثريا حسنا، مث فعناص

دقة يف اختيارالكلمات واألساليب على حسب مواطن الكالم ومواقعه وموضوعاته 

وحال السامعني والرتعة النفسية الىت تتملكهم و تسيطر على نفوسهم، فرب كلمة 

على اجلارمى، البالغة . ( حسنت ىف مواطن مث كانت نابية مستكرهة يف غريه

   )٩ .الواضحة البيان واملعاىن والبديع، ص

  البديع  - ج

  وجوه حتسني الكالم ان أوىف*  علم البديع ما به قد عرفا 

  فمنه لفظى ومعنوى *  مطابقا وقصده حلى      

  )١٠٤. احلافظ جالل الدين، شرح العقود اجلمان، ىف املعاىن والبيان، ص(



وهو مأخوذ ومشتق من . ر املوجد على غري مثال سابقااملختتعريف البديع لغة       

  . بدع الشىء، وأبدعه، اخترعه ال على مثال–قوهلم 

وة زايا الىت تزيد الكالم حسنا وطالواصطالحا هو علم يعرف به الوجوه، وامل      

 أمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف . (وتكسوه اء ورونقا، بعد مطابقه ملقتضى احلال

  ) ٣٦٠ .ملعاىن والبيان والبديع، صا

 البديعية إىل قسمني، فمنهما يتعلق بصورة األلفاظ ويسمى اتوتنقسم  احملسن      

  . ما يتعلق مبعاىن األلفاظ ويسمى زينة املعنويةة اللفظية ومنهزين

  )  ١٦ .أبوالقدس، أبوصاحل، البالغة والنقد، ص( 

  احملسنات اللفظية          - أ

  اجلناس -١

اجلناس هو أن يتفق اللفظان يف النطق وخيتلف يف املعىن، وهو ينقسم إىل     

أمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان ( . ومعنوى–لفظى : نوعني

  )٣٩٦. والبديع، ص

 أنواع اجلناس اللفظي. أ



  ما وغري تاماويكون اجلناس ت         

I-اجلناس تام   

 :اهليئة والنوع والعدد والترتيب، حنووهو ما اتفق حروف  يف      

  .فال برحت لعني الدهر إنسانا*   نلق غريك إنسانا يالذبه مل

  ". ينسي-نسي"والثانية من كلمة " شخص"فاإلنسان األوىل مبعىن 

  :ني أو فعلني أو حرفني مسىامسفإن كان اللفظان من نوع واحد ك

م تقُوم الساعةُ يقِْسم ويو( قوله تعاىل  حنو ك–اجلناس ممثال ومستوفيا 

 فاملراد بالساعة األوىل يوم القيامة، والساعة ).املْجِْرمونَ مالَِبثُوا غَير ساعٍة 

أمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان (. املدة من الزمان الثانية

  )٣٩٧ .والبديع، ص

. اضرات ىف علم البديع، صحممد شيخون، حم( :   أقسام اجلناس التام وهي

٨(  

  فعلنيني أو أن تكون الكلمتان من نوع واحد كامسهو فاجلناس املماثل -١

  :فاألوىل كقول بعضهم 



  والعزم طبق سوالف األقدار* مهم الرجال دالئل األقدار 

  . وهو القضاء) قدر(والثانية مفردها ) قدر(فاألقدار األوىل مفردها 

  . وفعل أوحرفاسمتكون الكلمتان من نوعني كهوأن  ف اجلناس املستوىف-٢

  : فاألول كقول أىب متام  

  اهللا حييا لدى حيىي بن عبد* مات من كرم الزمان فإنه ما

  . املمدوحاسمفيحيا األوىل فعل من احلياة والثانية 

  : وهو الذى يكون بني فعل وحرف كقول بعضهم:  والثاىن

  .ل الصبابة واجلوىأن من مح  ملا  * عللوه بقربة أن وصال ولو

  . فأن األوىل حرف توكيد ونصب  والثانية فعل ماض من األنني وهو التوجع

من كلمتني،  مركبا هو ماكان أحد لفظيه مفردا واألخر ف اجلناس املركب-٣

  : مثل

  ليت ماحل بنلبه*   ضنا الدهر بنابه     ضع

  خامل ليس بنابه*  كل من مال إليه خامل 

II-اجلناس غري تام   



أكثر من األربعة السابقة،  اختلف فيه اللفظان يف واحد أو ما وهو     

يكون إما بزيادة :  واختالفهما –وحيب أال يكون بأكثر من حروف 

 .أمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديع، ص(. حرف

٣٩١  (  

ن فَانظُر كَيف كَانَ  عاِقبةٌ منذَِرين ولَقَد أَرسلْنا ِفيهم منِذِري: "  كقوله تعاىل 

."  

 بفتح الذال ومعناه املرسل – بكسر الذال ومعناه الرسول، والثانية –فاألوىل 

  .إليه

  :أما اجلناس غري التام ينقسم إىل 

بها بدون أن يكنية يف احلروف وترت فهو ما توفق راجلناس املطلق -١

" غفراهللا هلا " وغفار " ساملهااهللا " أسلم : " جيمعها اشتقاق، قول النىب 

  .عصت اهللا ورسوله" وعصية 

 نَوداِب عمتن أَالَ ونَودبعا ت مدبع أَالَ: فان مجعها اشتقاق كقوله تعاىل 

ا أَمعبد.  



كقل . هو أن يكون اإلختالف بأكثر من حرفني ىف آخر ف اجلناس املذيل-٢

  : أىب متام

  تصوم ألسياف قواض قواضب* د عواص عواصم ميدون من أي

كقول . فهو ان يكون اإلختالف بزيادة حرفني ىف أوله اجلناس املطرف -٣

  :الشيخ عبد القاهر

  ثنائ على تلك العوارف وارف* وكم سبقت منه إىل عوارف 

 لشكرى على تلك اللطائف طائف* وكم غرز من بره ولطائف 

 ىف حرفني، يتباعدا الف ركنيهفهوأن يكون باخت اجلناس املضارع -٤

  .خمرجا

  .ليل دامس، وطريق طامس:أما ىف األول، حنو 

   "وهم ينهونَ عنه وينأَونَ عنه" أما ىف الوسط، حنوقوله تعاىل 

 .اخلليل معود ىف نواصبها اخلري يوم القيامة: أما ىف األخري، حنو

  . متباعدينوهو أن يكون  اإلختالف ىف اجلناس الالحق -٥

  مهزة ملزة: أما ىف األول، حنو 



   وِإنه ِلحبِّ وِإنه علَى ذَِلك لَشِهيد" قوله تعاىل : وأما ىف الوسط، حنو 

دِديِر لَشيالْخ.  

 هم أَمر ِمن اَْألمِن أَِو اخلَوِفجاَءوِإذَا " وأما ىف آخر، حنو قوله تعاىل 

 ". ِبِه أَذاَعوا

واختلف أحدى ركنيه أن  لفظا  ركناههو مامتاثله ف اجلناس اللفظى-٦

مثل ) بالضاد، والظاء، أواهلاء والتاء(بة اختالف ىف الكتما االاألخرخطا، إ

  )".ناِظرةٌ( ِإلَى ربِّها) ناِضرةٌ(وجوه يومِئٍذ ": قوله تعاىل

  :والقول

  ومن اتمباحتدث من ماض *  إذاجلست إىل قوم لتؤنسهم  

  )مبعاداة املعادات(موكل * فال تعيدن حديثا إن طبعهمو 

  :بة باالنون والتنوين، مثلااإلختالف ىف الكت وأما

  )فمن( إن مل يكن أحق باحلسن) *  وفما(أعذب خلق اهللا نطقا

 من ذارءاه مقبال وال افتنن *      مثل الغزال نظرة ولفته  



 هيأت احلروف احلاصلة من ركناه ىفهو ما اختلف  ف اجلناس احملرف-٧

 .جبة الربد جنة الربد: حركاا وسكناا، حنو 

فا لفظا، حبيث لوزال اثل ركناه وضعا، واختلهو ما مت فاجلناس املصحف -٨

  :إعجام أحد مها مل يتميز عن األخر، مثل

  .غرك عزك، فصار قصارى، ذلك ذلك

  .فاخش فاحش فعلك، فعلك ذا تدى

  . زل بزلته العاملإذا زل العلم : مثل

  :وقال أبو فراس 

 وبفضل علمك أعترف* من حبر شعرك أغترف 

فإن كان من . إفرادا و تركيبا) ركناه(هو ما اختلف  فاجلناس املركب -٩

  :، مثل قول احلريرى )مرفوا(كلمة وبعض أخرى، مسى 

  بدمع يضاهى املزن حال مصابه* والتله عن تذ كارذنبك وابكه 

  )صابه( وروعة ملقاه ومطعم *  م ووقعه   ومثل لعينك احلما

  :مثل " مقرونا"متني فإن اتفق الركنان خطا مسىوإن كان من كل



  )ذاهبه(فدعه فدولته  *    ) ذاهبه(إذا ملك مل يكن 

  :مثل " مفروقا " و إال 

  )ذيبها(مامل تكن بالغت ىف *    التعرضن على الرواة قصيدة 

  )ذى ا(سا ه منك وساوعدو* فإذا عرضت الشعر غري مهذب 

  :عا، مثل يهو أن يكون بتركيب الركنني مجف اجلناس امللفق -١٠

  لعمرى والصبا ىف العنفوان* وهى مخس سا وليت احلكم مخ 

  )رشاىن(وال قالوا فالن قد *   )شان(فلم تضع األعادى قدر

  :هو ما اختلف فيه اللفظان ىف ترتيب احلروف، مثل ف اجلناس القلب-١١

  .مه فتح الوليائه، وحتف ألعدائهحسا 

  :النكاس الترتيب، مثل ) قلب كل ( ويسمى    

  اللهم استرعوراتنا ، وأمن روعاتنا

  :، مثل )قلب بعض( ويسمى 

  رحم اهللا امرأ ، أمسك ما بني فكيه ، وأطلق ما بني كفيه



مقلوبا  (وإذ وقع أحد املتجانسني ىف أول بيت، واألخرى ىف أخره، مسى

  :أنه ذوجنا حني مثل ك) جمنحا 

 "حال " من كفه ىف كل *  أنوار اهلدى  " الح "   

وإن كان الترتيب ). املزدواج ( وإذا وىل أحد املتجانسني األخر قيل له   

املقلوب انح ( وهو أخص من ) فاملستوى ( حبيث لو عكس حصل بعينه 

: ثل ، وم)كل ىف فلك : ( مثل) االنعكاس مااليستحيل ب( ويسمى أيضا) 

  ).وربك فكرب ( 

فال خيفى على األديب، ما ىف اجلناس من االستدعاء مليل السامع،  ألن   

النفس ترى حسن اإلفادة، والصورة صورة تكرار وإعادة ومن مث تأخدها 

أمحد اهلامشى،  (.اجلناس من حلى الشعر الدهشة واالستغراب، وألمرما، عدا

  )٤٠١-٤٠٢ .ع، صجواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبدي

   أنواع اجلناس املعنوى-ب 

أمحد اهلامشى، (. اجلناس املعنوى نوعان مها جناس إضمار وجناس إشارة    

  )٤٠٣.جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديع، ص



هو أن يأتى بلفظ حيضر ىف ذهنك لفظا اخر وذلك  فجناس اإلضمار -١ 

 :ة السياق، مثل اللفظ احملضر يراد به غري معناه، بدال ل

  أوس حيكى أبا"  قسوة "وقلبه * اجلسم حتكى املاء رقته " منعم"

اسم أبيه حجر، فلفظ أىب شاعر مشهور من شعراء العراب، و) وأوس (

: وهو غري مراد، وإمنااملراد ) حجر(وهو ه، امسحيضر ىف الذهن ) أوس ( 

تأخرين احلجر املعلوم، وكان هذا النوع ىف مبدئه مستنكرا، ولكن امل

  .والعوابه، وقالوا منه كثريا

هو ما ذكر فيه أحد الركنني، وأشري لالخر مبا يدل عليه،  ف جناس اإلشارة-٢

  :ولذلك إذا مل يساعد الشعر على التصريح به ، مثل 

   بقرباوامنن علين*   ح بوصل امس" محزة " يا 

  مصحفا و بقلىب*   ك أضحى   امسىف ثغرك 

وأشار إىل اجلناس ) محزة ( تجانسني وهو فقد ذكر الشاعر أحد امل

  ).مجرة (وىف قلبه، اى ) مخرة(ة ىف ثغرة، اى فيه، بأن مصحف



فاعلم أنه ال تستحسن اجلناس، والبد من أساليب احلسن، إال إذا جاء عفوا 

ومسح به الطبع من غري تكلف، حىت ال يكون من أسباب ضعف القول 

أمحد اهلامشى، جواهر البالغة (. تهزاءواحنطاطه، وتعرض قائله للسخرية واإلس

  )٤٠٣. ىف املعاىن والبيان والبديع، ص

 السجع -٢

ما تساوت : وأفضله). النثر (من هو توافق الفاصلتني ىف احلرف األخري       

وجد كل ". ِفيها سرٍرمرفُوعةٌ، وأَكْواب موضوعةٌ : " تعاىلكما قال اهللا . فقره

وهذا ما يسمى بالسجع، وتسمى . من فقرتني ىف احلروف األخريمنها يتألف 

 .حروف األخريمن كل فقرة فا صلة ىف النثر كالقافية ىف الشعر وهو زينة مجيلة

  )٤٠٤ .أمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديع، ص( 

  :  والسجع ينقسم إىل ثالثة أقسام 

١ - ت فاصلتاه ىف الوزن، واتفقتا ىف التفقيه، ف وهو ما اختلفالسجع املطر

القران ().  أَطْواراا، وقَد خلَقَكُمما لَكُم الَ ترجونَ ِهللا وقَار(تعاىل حنو قوله 



ا اَألرض ِمهاد ِلعجنْ ملَأَ(قوله تعاىل  حنوو) ١٣-١٤النوح : الكرمي

ادت الَ أَواجلِْباو.(  

٢- ما اتفقت فيه ألفاظ إحدى الفقرتني أوأكثرها ىف ع وهو السجع املرص

ومثل . هويطبع األسجاع جبواهر لفظه: الوزن والتقفية، مثل قول احلريرى

 .إن بعد الكدر صفوا وبعد املطر صحوا: قول اهلمذاىن 

قوله  ، حنوت فيه الفقرتان ىف الوزن والتقفيةالسجع املتوازى وهو ما اتفق -٣

   ).ةٌعوضو مبوكْأَ وةٌعوفُرم ِررا سهيِف( تعاىل 

 السجع املتوازن وهو أن تتفق الفاصلتان ىف وزن واحد دون تقفية، -٤

وبعضهم ال يعترب هذا ) الناس كاألهداف، لناب األمراض : ( كقوهلم

إنعام فوال عكاّدي، املعجم املفصل ىف علوم البالعة، ( . النوع من السجع

       ) ٥٧٨. ص

                      

 قتباساال -٣



هوتضمني النثر أو الشعر شيئا من القرأن الكرمي أو احلديث الشريف من      

على اجلارمى، (. غري داللة على أنه منهما، وجيوز أن يغري ىف األثر املقتبس قليال

                      )٢٧٠. البالغة الواضحة البيان واملعاىن والبديع، ص

 يضمن املتكلم منثوره، أو منظومه، شيئا من القرأن أو احلديث، وهو أن     

أمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان (. على وجه ال يشعربأنه منهما

  )٤١٤. والبديع، ص

  :  كقوله 

  وأنكر بكل ما يستطاع *  التكن ظاملا والترض بالظلم

  يطاعمن محيم وال شفيع * يوم يأتى احلساب ما لظلوم   

  :وينقسم اإلقتباس إىل ضربني 

ضرب منه ال ينقل فيه اللفظ املقتبس عن معناه األصلى معىن أخر، كما  -١

  .تقدم

 : بن الروم ماينقل إىل معىن أخر، كقول أ-٢

   ما أخطأ ت ىف منعى  * لئن أخطأت ىف مد حيك



  بواد غري ذى زرع   * لقد أنزلت حاجاتى       

عن رجل ال يرجى نفعه، وال خريفيه، وهو ىف األية ) د وا( فقد كىن بلفظ      

وقد أجازوا تغري اللفظ املقتبس بزيادة فيه . ال ماء وال نبات) واد ( الكرمي مبعىن 

  .أو نقص أو تقدمي أو تأخري

  :واإلقتباس ثالثة أقسام هى 

  هو ما كان ىف اخلطب واملواعظ  : مقبول  -١

 سائل والقصصهومايكون ىف الغزل والر: مباح   -٢

أمحد اهلامشى، جواهر البالغة  ىف املعاىن (  .هو ماكان ىف اهلزل:  مردود -٣

 )٤١٦. والبيان والبديع، ص

 حسن االبتداء -٤

حسن االبتداء أو براعة املطلع وهو أن جيعل أول الكالم رقيقا سهال،        

 إىل واضح املعاىن، مستقال عما بعده مناسبا للمقام، حبيث جيذب السامع

أمحد ( . اإلصغاء بكليته، ألنه أول ما يقرع السمع، وبه يعرف مما عنده

  )٤١٩ .اهلامشى، جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديع، ص



  : كقول الشاعر 

  وزال عنك إىل أعدئك السقم* اد عوىف إذ عوفيت والكرم 

  . وتزداد براعة املطلع حسنا إذا دلت على املقصود بإشارة لطيفة

ىف ابتداء كالمه مبا يدل : الناثر  وتسمى براعة استهالل هى أن يأتى الناظم أو

 . البالتصريح–على مقصوده منه، باإلشارة 

 حسن االنتهاء -٥

حسن االنتهاء وهو أن جيعل أخر الكالم عذب اللفظ حسن السبك              

 :املقطع، مثلاشتمل على ما يشعر باالنتهاء مسى براعة  صحيح املعىن فإذا

   )١٣٥ .خفى بك، قواعد اللغة العربية، ص(

  وهذا دعاء للربية شامل* بقيت بقاء الدهر يا كهف اهله 

اع مؤذنا مسأن يكون أخر الكالم مستعذبا حسنا، لتبقى لذته ىف اال: يعىن

أمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف (. باالنتهاء حبيث ال يبقى تشوقا إىل ماوراءه

 )٤٢١. بيان والبديع، صاملعاىن وال

   املوازنة-٦



:       املوازنة هى تساوى الفاصلتني يف الوزن دون التقفية ، حنو قوله تعاىل   

فإن مصفُوفَةٌ ومبثُوثَةٌ متفقتان ىف الوزن، ) ونماِرق مصفُوفَةٌ وزراِبى مبثُوثَةٌ (

  :دون التقفية، حنو قول الشاعر

 وساد فجاد وعاد فأفضل*  اد فزاد  أفاد فساد وق  

  احملسنات املعنوية  - ب

 التورية -١

  .إذا سترتة، وأظهرت غريه: التورية هى لغة مصدر وريت اخلرب تورية      

واصطالحا أن يذكر املتكلم لفظا مفردا له معنيان، أحدمها قريب غري مقصود 

عليه خفية، وداللة اللفظ عليه ظاهرة، واألخر بعيد مقصود، وداللة اللفظ 

  :كقوله تعاىل 

 "وهِذ الَّوى يتاكُفَّوالَّ ِبمِلليو يلَعمم ا جرحتِبم النالقران الكرمي ( "اِره .

  )٦٠: األنعام



أراد بقوله جرحتم معناه البعيد، وهو ارتكاب الذنوب، وألجل هذا مسيت 

بالغة ىف املعاىن والبيان أمحد اهلامشى، جواهر ال ().إيهاما و ختييال ( التورية 

  )٣٦٣ .والبديع، ص

 الطباق -٢

نيني  اجلمع بني املع هو اجلمع بني الشىء وضده ىف الكالم، أو الطباق    

  .متضدين ىف اجلملة

  :وله نوعان :  أنواعه 

طباق االجياب، إذا كان التقابل ىف املعىن بغري االجياب والسلب بني  -١

أو . (هو األول واألخر: ، حنو)نيامسن ويكونا. (لفظني خمتلفني مادة 

وهلن مثل : ، حنو)أو حرفني. (وأنه هو أضحك وأبكى: ، حنو)فعلني

ومن يضلل اهللا فما له من : ، حنو)أو خمتلفني. (الذى عليهن باملعروف

  .هاد

طباق السلب، إذا كان التقابل ىف املعىن باالجياب والسلب، بأن جيمع بني  -٢

ولكن أكثر : حدمهامثبت واألخر منفى، حنوفعلني من مصدر واحد، أ



الناس اليعلمون، يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا، أوأحدمها أمر واألخر 

رسالة املذاكر بني الطالب ىف (. أطعن وال تطع النمام: ى، حنو قولك 

شعبة اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية كلية التربية سونان أمبيل 

   )٦٢ .غة، ص مع التطبيق ىف علم البالمالنج، النظرية

 املقابلة -٣

 .أكثر مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الترتيب  هى أن يؤتى مبعنيني أو املقابلة    

  )١٢٠ .خفى بك، قواعد اللغة العربية، ص(

 أو أن جتمع أمور خمتلفة مث تقابل بضد كل منهما، مثل قابل املدح بالذم 

  : تعاىل وقابل اهلوى باهلدى، كقوله

 لَِخ بنا ممأَى، ورسيلْ ِلهرسِّينس، فَىنسحالْ ِبقدصى، وقَاتّى وطَع أَناممأَفَ" 

واستغىنذَّكَ والْ ِببحسفَىن سنسِّيرلْ ِلهعسى ر"  

  : ومثل األخرى 

  ليس له صديق ىف السرى، والعدو ىف العالنية



" العالنية "ب " السرى " وقابل " عدو " ب " صديق " ىف هذاللفظ قابل 

 .على الترتيب، فسمى املقابلة

 ة النظريامراع -٤

وهي اجلمع بني أمرين أو أمور متناسبة العلى جهة التضاد، وذلك إما       

" وإما بني أكثر، كقوله تعاىل ". وهوالسِميع الْبِصير " بني اثنني، كقوله تعاىل 

   ".ك الَِّذين اشتروا الضاللَةَ ِبالْهدى فَما رِبحت تِّجارتهمأُولَِئ

: بني طرىف الكالم يعىن) املعىن(ويلحق مبراعاة النظري، وما بىن على املناسبة ىف 

  أن خيتم الكالم مبا يناسب أوله ىف املعىن، كقوله تعاىل 

   ".ريِبخ الْفيِط اللَّوهوارصبَأل اْكِرد يوه وارصبَأل اْهكُِردتالَ" 

يناسب إدراكه ) اخلبري ( يناسب عدم إدراك األبصارله، و) اللطيف ( فإن 

  .سبحانه وتعاىل لألبصار 

باعتبار معىن له غري املعىن املقصود ىف ) اللفظ (  وما بىن على املناسب ىف      

 ".والشجريسجداٍن  والنجم مر ِبحسباٍَناَلشمس واْلقَ" ، كقوله تعاىل العبارة

( هنا النبات، فال يناسب ) بالنجم( فإن املرد .)٥-٦: الرمحن. القران الكرمي(



ولكن لفظه يناسبهما، باعتبار داللته على الكواكب، ) القمر ( و) الشمس 

غة ىف املعاىن أمحد اهلامشى، جواهر البال( ). إيهام التناسب (  وهذا يقال له

    )٣٦٩-٣٦٨ .والبيان والبديع، ص

 املذهب الكالمى -٥

وهو أن يورد املتكلم على صحة دعواه حجة قاطعة مسلمة عند       

  : كقوله تعاىل. املخاطب بأن تكون املقدمات بعد تسليمها مستلزمة للمطلوب

 متن كُنْ ِإاسا النهياأَي: " عاىل وكقوله ت " لَوكَانَ ِفيِهما آِلهةٌ ِإال اُهللا لَفَسدتاَ" 

  "ٍبراَ تن ِمماكُنقْلَا خنِا فَِثعلب اْن ِمٍبيى رِف

 ستخدام اال-٦

وهو ذكر اللفظ مبعىن وإعادة ضمري عليه مبعىن أخر أو إعادة ضمريين       

خفى بك، قواعد اللغة العربية، (. تريد بثنيهما غري ما أرادته أو ملها

  )١٣١.ص

  أريد أوال بالشه  " همصيلْ فَره الشمكُن ِمدِه شنمفَ: "  كقوله تعاىل 

  .مث أعيد عليه الضمري أخريا مبعىن أيام رمضان) اهلالل ( 



 أو أن يذكر اللفظ مبعىن، ويعاد عليه ضمري أو ضمريين أو إشارة مبعىن 

  : مثل. األخر

  وإن كانوا غضابارعيناه * ذا نزل السماء بأرض قوم إ

. ( عليها مبعىن النبات" رعيناه " املطر، وأعاد ضمري " السماء " أراد بكلمة 

  )١٦٠ .أمحد قالس، تفسري البالغة، ص

 اجلمع  -٧

إما ىف : وهو أن جيمع املتكلم بني متعدد، حتت حكم واحد، وذلك       

  "ا ين الداِةيح الْةُني ِزنَونبالْ والُملْاَ: " اثنني، كقول تعاىل 

: " وكقوله تعاىل. ىف حكم واحد وهو فتنة الدنيا) املال و البنون (  فقد مجع

ولَاعما اَونا أَممكُالُومأَ والَوكُدِفم تةٌُن."   

 مالَزاَأل وارصنَألاْ ورِسيمالْ ورمخ الْاَمنَِّإ: " وإما ىف أكثر كقوله تعاىل       

أمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف املعاىن  ( ".وهبِنتاج فَانُطَي الشِلم عن ِمسجِر

  )٣٧٧. والبيان والبديع، ص

  



 

 التفريق -٨

وهو أن يفرق بني أمرين من نوع واحد ىف اختالف حكمهما، كقوله       

 اجج أُحلْا ِمذَه، وهابر شغٌاِئ ستراَ فُبذْا عذَ هاِنرحبى الِْوتسا يمو: " تعاىل

."  

وقال عبد املتعال الصيدى أن التفريق هو ايقاع تباين بني أمرين من نوع      

أمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان (. واحد ىف املدح أو غريه

  : مثل )٣٧٨ . والبديع، ص

  كنوال األمري يوم سخاء* ما نوال الغمام وقت ربيع 

 ونوال الغمام قطرة ماء * نوال األمري بدرة عني   ف

 التقسيم -٩

هو أن يذكر متعدد مث يضاف إال كل من أفراد، ماله على جهة و      

، ِةياِغالطَّ ِب كَذَّبت ثَمود وعاد ِبالْقَاِرعِة، فَأَما ثَمود فَأُهِلكُوا: "التعيني، مثل 

أَوما عأُ فَادكُِلهِرا ِبوٍحيص رٍرصاِتعٍةي."   



  :وقد يطلق التقسيم على أمرين أخرين

ى ا ِفم واِتومى السا ِف مهلَ: " أن تستوىف أقسام الشئ، كقوله تعاىل -١

  ".ى ر الثَّتحا تم واَمهني بماَ وِضرَألاْ

 : اىلأن تذكر أحوال الشئ، مضافا إىل كل منها مايليق به، كقوله تع -٢

 لى عٍةزِع أَنيِنِمؤم الْلى عٍةلَِّذ أَهنوبِحي ومهبِح يٍموقَ ِبى اُهللاِتأْ يفوسفَ" 

   ".      ٍمِئ الَةَمو لَنَوفُخاَ يالَ و اِهللاِليِبى س ِفنَوداِهج ينيِراِفكَالْ

 تأكيد املدح -١٠

 الذمتأكيد املدح مبا يشبه  -١        

أمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف  (:تأكيد املدح مبا يشبه الذم نوعان       

  )٣٨١.املعاىن والبيان والبديع، ص

 أن يستثىن من صفة ذم منفية عن الشئ، صفة مدح بتقدير دخوهلا   فيها، -أ

  : مثل

  ن فلول من قراع الكتاب*  والعيب فيهم غريأن سوفهم 



، مث يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة مدح  أن يثبت لشئ صفة مدح-ب

 :مثل . أخرى

  .فأنستىن األيام أهال وموطنا*  والعيب فيه غريأىن قصدته   

 تأكيد الذم مبا يشبه املدح -٢      

  :تأكيد الذم مبا يشبه املدح نوعان أيضا    

 أن يستثىن من صفة مدح منفية عن الشئ، صفة ذم بتقدير دخوهلا فيها، -أ

 :مثل 

  أراه ىف احلمق ال جيارى * خالل من الفصل غري أىن 

  .  الفضل للقوم إال أم اليعرفون للجار حقه: وحنو

 أن يثبت لشئ صفة ذم، مث يؤتى بعدها بأداة استثناء تليها صفة ذم -ب

  .فالن حسود إال أنه منام: مثل. أخرى

  :وكقوله

 . ذاك ىف الكلبوسوء مراعاة وما*   هو الكلب إال أن فيه ماللة  

 حسن التعليل -١١



وهو أن ينكر األديب صراحة، أوضنا، علة الشئ املعروفة، ويأتى بعلة         

أخرى أدبية طريقة، هلااعتبار لطيف، ومشتملة على دقة النظر، حبيث تناسب 

  .الغرض الذى يرمى إليه

ها يدعى لوصف علة مناسبة غري حقيقية، ولكن في: يعىن أن األديب        

حسن وطرافة، فيزداد ا املعىن املراد الذى يرمى إليه مجاال وشرفا، كقوله 

  : املعرى ىف الرثاء 

  ولكنها ىف وجهه أثر اللطم*  وما كلفة البدر املنري قدمية  

. مشل كثريا من مظاهر الكون، فهو لذلك) املرثى ( أن احلزن على : يقصد

ليست ناشئة ) هه من كدرة وهى ما يظهر على وج( عى أن كلفه البدر يد

أمحد  ().أثر اللطم على فراق املرثى( سبب طبيعى، وإمنا هى حادثة من من

 )٣٧١.اهلامشى، جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديع، ص

  ائتالف اللفظ مع املعىن -١٢



وهو أن تكون األلفاظ موافقة للمعاىن، فتختار األلفاظ اجلزلة،          

شديدة للفخر واحلماسة، وختتار الكلمات الرقيقة، والعبارات والعبارات ال

  :مثل. اللينة، للغزل واملدح

  هتكنا حجاب الشمس أو قطرت دما*  إذا ماعضبنا غضبة مضربة  

  .ذرى منري صلى علينا و سلما*  إذا ما أغرنا سيدا من قبيلة  

 )٣٨٥.صأمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديع ، ( 

 القلب -١٣

 حبيث لو عكس كان احلاصل من عكس هو ذلك مهوأن يكون الكال        

وما حاء منه ىف القرأن فهو غري مقصود . الكالم بعينه وال خيفى ما التكلف

" وهو كقوله تعاىل ىف سورة املدثر . فيه فال يرد عليه ما يرد على من يتكلفه

ورببِّكَ فَكالقلب واملقلوب املستوى وما ال يستحيل ومنه نوع يسمى ". ر 

باإلنعكاس وهو أن تقرأ الكلمة من أخرها إىل أوهلا، كما تقرأ من أوله إىل 

 .أخرها

 املبالغة  -١٤  



وهى أن يدعى املتكلم لوصف، بلوغه ىف الشدة أوالضعف حدا مستبعدا       

  :أو مستحيال وتنحصر ىف ثالثة أنواع

ا عقال دعاء للوصف من الشدة أوالضعف ممكن إن كان ذلك اال–تبليغ  -١

 دكَ يم لَهد يجرخ أَذاَ ِإٍضع بقوا فَضهع بتماَلُظُ: " وعادة، كقوله تعاىل 

يرا اه."  

 إن كان االدعاء للوصف من الشدة أوالضعف ممكنا عقال – وإغراق -٢

  : العادة، كقوله 

 لكرامة حيث ماال ونتبعه ا*  ونكرم جارنا ما دام فينا  

   إن كان االدعاء للوصف من الشدة–وغلو  -٣

  :أوالضعف مستحيال عقال عادة، كقوله 

  . متكن ىف قلوم النباال*  تكاد قسيه من غري رام  

 )      ٣٨٠. ، صأمحد اهلامشى، جواهر البالغة ىف املعاىن والبيان والبديع(

 جتاهل العارف -١٥



ما يعلمه حقيقة، جتاهال لنكتة، كالتوبيخ، ىف وهو سؤال للمتكلم ع       

  :قوله

  كأنك مل جتزع على ابن طريف*   أبا شجر اخلابور مالك مورقا 

  :أو املبالغة ىف املدح، كقول البحترى 

  أم إبتسامتها باملنظر الضاحى*  املع برق سرى أم ضوء مصباح؟؟ 

  :أو املبالغة ىف الذم، كقول زهري

  أقوم ال حصن أم نساء*   رى   وما أدرى وسوف إدخال أد

   ".نَورُِص تبْ الَمتن أَأَفَِسحر هذَا أَم: " أو التعجب، مثل 

أمحد اهلامشى، جواهر البالغة (. إىل غري ذلك من األغرض البديعية الىت حتصى

  )٣٩٣.ىف املعاىن والبيان والبديع، ص

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  الباب الثالث

   وحتليلهااناتعرض البي

ضع ناحية البديع ىف سورة املعارج وت من ب على حتليل بالغيوى هذا الباحيت

الباحثة واحدا فواحدا على الترتيب هذا التحليل مثل الباب السابق يتكون من نوعني 

 بزينة اللفظية سمى ما يتعلق بصورة األلفاظ وي، مها. البديعيةات من احملسنجمملني

  .بزينة املعنوية وأنواعها سمىومنها ما يتعلق مبعىن األلفاظ ي



سورة املعارج نزلت مبكة بعد سورة احلاقة، عدد أياا أربع وأربعون، وعدد     

. كلماا مائتان وثالث عشرة كلمة وعدد حروفها  سبعمائة وسبعة ومخسون حرفا

مايلقى الكافرين من عذاب ونكال يوم " احلاقة " كان مما حتدثت عنه أيات سورة 

سحبون ىف سالسل إىل النار، ويسجرون فيها، مث يطمعون غسلينها القيامة وأم ي

  . وزقومها

مفتتحة ذا الوعيد، لتواجة به املكذبني بيوم " املعارج " وهلذا جاءت سورة 

القيامة، ولتلقاهم بالعذاب الذى أنذرو به، والذى يستعجلونه، هزوا به، وسخرية 

من أن يكون تال حم جوار، وإمنا هو وذا جند التالحم بني السورتني، أكثر . منه

      )١١٥٦. الكرمي اخلطب، التفسري القرأن للقرأن، ص(. تالحم نسب وقرابة

  أنواع احملسنات اللفظية -١

 و اجلناس و السجعاملوجودة ىف سورة املعارج فهى  اللفظية اتأنواع احملسن

  : كاألتيةأما بياما، املوازنة

  ية اللفظيةمن ناحية البديع: الفصل األول

    اجلناس  - أ



تام و غري : ، وهو أنواع يف املعىناهو أن يتفق اللفظان يف النطق وخيتلف

  :سورة املعارج تكون فيما يلىاجلناس ىف أما . تام

 الْخير مسه ِإذَاو *  جزوعا  الشرمسه ِإذَا : ٢٠-٢١ ىف األية -١

، أن يتفق فيه ه و مسهمس اجلناس تام بني مسى األيةىف ، منوعاَ

عدد احلروف، ونوعها، (اللفظان املتجانسان ىف أربعة أشياء 

   ).وشكلها، وترتيبها

 " منوعاَ الْخير وِإذَا مسه *  ِإذَا مسه الشر جزوعا  : "قوله تعاىل  

  .بيان اهللع الذى هو طبيعة غالبة ىف اإلنسان

 اجلناس غريتام مسى األية، ىف ٍعاِق واٍبذَع ِبلٌاِئس لَسأَ : ١ ىف األية -٢

  .ختالف بينهما ىف عدد احلروفال ل،بني سأَلَ و ساِئلٌ

مل تذكر األية الكرمية اسم  " ٍعاِق واٍبذَع ِبسأَلَ ساِئلٌ"  : قوله تعاىل  

  .هذا السائل، بل جاء به منكرا

  اجلناس غريتام بنيمسى األيةىف ،  جِميالًراًبص رِباصفَ  :٥ ىف األية -٣

ِبرراًفَاصبختالف بينهما ىف عدد احلروفالل،  ص.  



هو تطمني للنىب، وتسرية عنه، "  جِميالً فَاصِبر صبراً"  : قوله تعاىل  

ملا يلقى من عناد قومه، واستهزائهم به، إن عليه أن يوطن نفسه على 

  .الصرب

 اجلناس غريتام مسى األية، ىف ماًيِمح ميِمح لُأَوالَ يس  :١٠ ىف األية -٤

  .ختالف بينهما ىف عدد احلروفال ل،حِميم وحِميماًبني 

 أى ىف هذاليوم، اليسأل "حِميم حِميماً  لُوالَ يسأَ  : "قوله تعاىل  

صديق عن صديق، وال يلتفت قريب إىل قريب، ملا يواجة الناس 

 .ما حييط م من كروبيومئذ من أهوال، و

   السجع-ب

السجع ىف سورة  أما). النثر (من هو توافق الفاصلتني ىف احلرف األخري

  :املعارج تكون فيما يلى

، عاِفد ه لَسي لَنيِراِفكَلِْل * ٍعاِقو اِبذَع ِبلٌاِئ سلَسأَ : ١-٢ ىف األية -١

لتان واتفقا ىف الوزن فاص واِقٍع و داِفع، ،متوازى سجع مسى األيةىف 

  .والتقفية



هو رد على هذا السؤال "  داِفع ه لَسي لَنيِراِفكَلِْل  : "قوله تعاىل  

  .املتحدى، املنكر

ا عيِم جِضرى اَأل ِفنمو * ِهيِوؤت ِىت الَِّهِتلَيِصفَو : ١٣-١٤ ىف األية -٢

 تؤويه و ينجيه، فاصلتان ، ومتوازى سجع مسى األية، ىف ِهيِجني مثُ

  . والتقفية زنواتفقا ىف الو

 ما ثُعيِم جِضرى اَأل ِفنمو* تؤِويِه  ِىت الَِّهِتلَيِصفَو  : "قوله تعاىل  

 بيان للحال الىت يكون عليها الناس يوم القيامة، كل إنسان "ينِجيِه 

  . مشغول بنسه، ال يسأل عن أحد، وال يسأل عنه أحد

مسى  األية، ىف ىولشِل ةًاعزن * ىظَ لَاهن ِإالَّكََ : ١٥-١٦ ىف األية -٣

  .التقفية وى، فاصلتان واتفقا ىف، لظى و للشاملطرف سجع

 تلويح – ِإنها لَظَى "نزاعةً ِللشوى* ِإنها لَظَى  الَّكََ  : "قوله تعاىل  

 إشارة إىل أن – نزاعةً ِللشوى ذه النار اجلهنمية ىف وجه ارمني،

  .أول ماحتدثه النار ىف الكائن احلى الذى يشوى ا



، ىف ىعوفَأَ عمجو * ىلَّوتو ربدتَدعوا من أَ : ١٧-١٨ ىف األية -٤

 ىف ، فاصلتان واتفقاوتولَّى و فَأَوعى، املطرف مسى سجع األية

  .التقفية

حال أخرى من أحوال لظى، "   وتولَّىربدتَدعوا من أَ  : "قوله تعاىل  

  .   وأا تدعو إليها من أعرض عن اإلميان باهللا

 ِلاِئلسِل * مولُعم ق حمِهاِلومالَِّّذين ِفى أَ و٢٤-٢٥ ىف األية -٥

الْومحرى األية ىف ،ِموف سجع مسواملطر ملُوعم ، مورحالْم، 

   . التقفيةفاصلتان واتفقا ىف

" ِللساِئِل والْمحروِم* معلُوم  ق حمِهاِلومالَِّّذين ِفى أَو :"قوله تعاىل  

 من شأن أن –فإن من شأن من يؤمن باهللا، ويداوم على الصالة 

  .  يذكر ربه

 م هالَِّذينو * ٍنومأْم ري غَمِهبِّ راِبذَ عنَِّإ : ٢٨-٢٩ ىف األية -٦

 مأْموٍن و حاِفظُونَ ،املطرف مسى سجع األية ىف ،نَوظُِفاح مِهِجورفُِل

  .التقفية ، فاصلتان واتفقا ىف



 مع -أى أن املؤمن "   مأْموٍنري غَمِهبِّ راِبذَ عنَِّإ  : "قوله تعاىل  

  .إميانه باهللا ال خيلى نفسه من الشعور باخلوف من اهللا

*  نَوداعالْ م هكِئولَفَمِن ابتغى وراَء ذَِلك فَأُ : ٣١-٣٢ ىف األية -٧

ألَِو مه نالَِّذيِهِتاناَممو عِهِدهم راعى األية ىف ،نَومتوازى  سجعمس، 

  .والتقفية  ، فاصلتان واتفقا ىف الوزنالْعادونَ و راعونَ

 بيان لصفة "راعونَ  مِهِدهع ومِهِتاناَم هم ألَِالَِّذينو  : "قوله تعاىل  

  . أخرى من صفات املؤمن، سواء أكانت هذه األمانات هللا

 م هالَِّذين و* نَومِئقاَ مِهِتاَ داَهش ِبم هالَِّذينو : ٣٣-٣٤ ىف األية -٨

علىِهِتالَ صم يظُاِفحأُ * نَوِئلَوِفك ى جٍتان كْمرمى  األية ىف ،نَومس

 ن واتفق فاصالتقاَِئمونَ و يحاِفظُونَ و مكْرمونَ،، املطرفسجع 

  .التقفية ىف

والَِّذين هم على *  الَِّذين هم ِبشهاَداَ ِتِهم قاَِئمونَو  : "قوله تعاىل  

أداء الشهادة على   "كْرمونَأُولَِئك ِفى جناٍت م* صالَِتِهم يحاِفظُونَ 



وجهها الذى حيق احلق ويبطل الباطل، وحفظ الصالة هو أداؤها 

  .على وجهها الصحيح، وجزاء املؤمنني الذين على تلك الصفات

 ِنيِمي الِْنع * نيِعِطهم كلَبوا ِقرفَ كَالَِّذين اِلمفَ : ٣٦-٣٧ ىف األية -٩

وِزِع الشِّماَِل ِنعيى سجع  األية ىف ،نفمساملطر، ،نو ِعِزي  نِطِعيهم 

  . التقفية فاصلتان واتفقا ىف

 ِنع وِنيِمي الِْنع *  مهِطِعينكلَبوا ِقرفَ كَالَِّذين اِلمفَ  : "قوله تعاىل  

  . بالذين كفروا هنا، هم املشركون" ِعِزين  الشِّماَِل

 أُقِْسم الَفَ *  نَوملَعي اَم ِممهاَنقْلَ خِإناَ الَّكَ : ٣٩-٤٠ ىف األية -١٠

، املطرف مسى سجع األية ىف ،الَقاِدرونَ و الْمغاَِرِب ِإن املْشاِرِقبِّرِب

  .التقفية  فاصلتان واتفقا ىفيعلَمونَ و قاِدرونَ،

إم أن يدخلوا " ونَ يعلَم اَم ِممهاَنقْلَ خِإناَ الَّكَ  : "قوله تعاىل  

مداخل املؤمنني أبدا، ولن يكون هلم إىل جنة النعيم سبيل لقدرة اهللا 

  . سبحانه وتعاىل



 مهمووا يقُالَ يىتوا حبعلْيوا وضوخ يمهرذَفَ : ٤٢-٤٣ ىف األية -١١

 ىلَهم ِإنكَأَيوم يخرجونَ ِمن اَألجداَِث ِسراَعاً  * نَودوعيى ِذالَّ

نٍبص يِفوضى سجع األيةىف ، نَوف مسنَ، املطروِفضونَ و يودوعي ،

  .التقفية فاصلتان واتفقا ىف

ى ِذ الَّمهمووا يقُالَ يىتوا حبعلْيوا وضوخ يمهرذَفََ  : "قوله تعاىل  

 اليوم الذى يوعدون،  ديد هلؤالء املشركني، حىت يالقوا"يوعدونَ 

  .  وهو يوم القيامة وما توعدهم اهللا به من عذاب

   املوازنة-ج

 ىف سورة وزن دون التفقية، أما املوازنةهى تساوى الفاصلتني ىف ال

  :املعارج تكون فيما يلى

 اهرنو *  اديِع بهنور يمهنِإ *  الًيِمجا رب صرِباصفَ : ٥-٧ ىف األية -١

 ىف  فاصالت ، جِميالً و بِعيدا و قَِريباً، موازنةمسى األية ىف ،باًيِرقَ

 .ية فقالوزن دون الت



أي أنه وإن بدا هذا  " ونراه قَِريباً*  يرونه بِعيدا  مهن ِإ : "قوله تعاىل

  .  هو ىف حقيقة قريب-اليوم بعيدا ىف نظر املشركني املكذبني

  الشرمسه ِإذَا * اًعولُه قِل خانَسن اِإلنَِّإ : ١٩-٢١ية  ىف األ-٢

وزاجع  * ِإذَاو هسم رياَ الْخعوى األية، ىف منعاً موازنة، مسلُووه  

 .يةفق ىف الوزن دون التفاصالت، منوعا و جزوعا

 اإلنسان هنا اإلنسان الذى ضلّ "هلُوعاً  قِل خانَسن اِإلنَِّإ  : "قوله تعاىل

  .عن سبيل اهللا، وكفر به، وبرسله وباليوم األخر

  

  قائمة ملخصة البحث
  ألنواع البديع اللفظية ىف السورة املعارج

  
  رقم

    -أ
  املعىن  رقم األية  األية  أنواع اجلناس

  ١-  

  

  الشرمسه ِإذَا  جناس تام

 ِإذَاو *  جزوعا

٢٠-٢١  Ditimpa 

, kesusahan

mendapat 

kebaikan 



هسم يالْخر 

  .منوعاَ

 لٌاِئس لَسأَ  جناس غري تام  -٢  

  .ٍعاِق واٍبذَعِب

١  Seseorang 

 telah peminta

meminta  

 راًبص رِباصفَ  جناس غري تام  -٣  

  .جِميالً

٥  Maka 

bersabarlah 

dengan kamu 

 yang sabar

baik 

 ميِمح لُالَ يسأَو  جناس غري تام  -٤  

ِمحماًي.  

١٠  Seorang 

teman 

 akrabpun

menanyakan 

temannya 

  املعىن  رقم األية  األية  أنواع السجع    -ب

 لٌاِئ سلَسأَ  ىمتواز سجع  -١  

 * ٍعاِقو اِبذَعِب

 ه لَسي لَنيِراِفكَلِْل

اِفدع.  

١-٢  bakal Yang 

tidak , terjadi

seorang pun 

dapat 

menolaknya  



 ِىت الَِّهِتلَيِصفَو  ىسجع متواز  -٢  

تِوؤِهي * ومى  ِفن

ا عيِم جِضراَأل

  .ِهيِجني مثُ

١٣-١٤  Dan 

, saudaranya

yang 

melindunginy

tebusan itu , a

dapat 

menyelamatka

.nnya  

 * ىظَ لَاهن ِإالَّكَ   ف مطرسجع  -٣  

نزِل ةًاعلشىو.  

١٥-١٦  Api yang 

, bergejolak

mengelupasny

.kulit kepalaa   

 ربدتدعوا من أَ  فمطرسجع   -٤  

وتىلَّو * وجمع 

  .ىعوفَأَ

١٧-١٨  Yang 

dari (berpaling 

lalu , )agama

menyimpanny

.a  

الَِّّذين ِفى و  فمطرسجع   -٥  

 ق حمِهاِلومأَ

ملُعوِل * مِلاِئلس 

لْاومحرِمو.  

٢٤-٢٥  Hartanya 

tersedia 

bagian 

tidak , tertentu

mempunyai 

yang (apa -apa

tidak mau 

meminta).  

 Tidak dapat  ٢٨-٢٩ مِهبِّ راِبذَ عنَِّإ  ف مطرسجع  -٦  

merasa orang 

-orang, aman



 * ٍنومأْم ريغَ

ونالَِّذيه م 

 مِهِجورفُِل

ظُِفاحنَو.  

ng yang ora

memelihara 

kemaluannya.  

فَمِن ابتغى وراَء    ىسجع متواز  -٧  

 م هكِئولَذَِلك فَأُ

الَِّذين و*  نَوداعالْ

 مِهِتاناَمهم ألَِ

وعِهِدهم راعنَو.  

٣١-٣٢  Orang-orang 

yang 

melampaui 

, batas

memelihara 

amanat-

amanat dan 

.janjinya  

 م هالَِّذينو  فمطرع سج  -٨  

 مِهِتاَ داَهشِب

 الَِّذين و* نَومِئقاَ

همع لىِهِتالَ صم 

يظُاِفحنَو * 

٣٣-٣٥  Yang 

 memberikan

kesaksian, 

yang 

 memelihara

sholatnya, 

mereka itu 

kekal disurga 

lagi 

.dimuliahkan  



 ٍتانى ج ِفكِئلَوأُ

كْمرمنَو.  

 الَِّذين اِلمفَ  فمطرسجع   -٩  

 كلَبوا ِقرفَكَ

مِعِطهين * ِنع 

 ِنع وِنيِميالْ

  .نيِزِع الشِّماَِل

٣٦-٣٧  Bersegera 

datang 

, kearahmu

dengan 

-berkelompok

.kelompok  

 مهاَنقْلَ خِإناَ الَّكَ  فمطرسجع   -١٠  

 *  نَوملَعي اَمِم

 بِّر ِبأُقِْسم الَفَ

 اِرِق واملْش

الْمغاَِرِب 

نَِإنوالَقاِدر.  

٣٩-٤٠  yang Apa 

mereka 

air (ketahui

mani), 

sesungguhnya 

-benarkami 

benar Maha 

.Kuasa  

 Yang  ٤٢-٤٣وا ضوخ يمهرذَفَ  فمطرسجع   -١١  

diancamkan 

oleh mereka, 



ولْيعبوا حىت 

قُالَيوا يومهم 

 * نَودوعيى ِذالَّ

ِمن يوم يخرجونَ 

اَألجداَِث ِسراَعاً 

 ٍبص نىلَهم ِإنكَأَ

يِفوضنَو.  

mereka pergi 

dengan segera 

kepada 

berhala-

berhala(sewak

tu didunia)  

  املعىن  رقم األية  األية  أنواع املوازنة    -ج

ا رب صرِباصفَ  موازنة  -١  

ِمجِإ *  الًينهم 

يرونهِع بياد  * 

ونرِرقَ اهباًي.  

٥-٧   sabar Dengan

 ,yang baik

memandang 

siksaan itu 

)mustahil(jauh

, sedangkan 

kami 

memandangny

pasti (dekata 

.)terjadi  



 قِل خانَسن اِإلنَِّإ  موازنة  -٢  

لُهِإذَا * اًعو هسم 

رالش وزاجع * 

اِإذَو هسالْ مخير 

   .َمنوعا

١٩-٢١   keluh Bersifat

kesah lagi 

ia , kikir

berkeluh 

amat ia , kesah

.kikir  

  

  

  

  

  

  

  أنواع احملسنات املعنوية -٢

الطباق و املقابلة، أما  فهى موجودة ىف سورة املعارجأنواع احملسنات املعنوية 

ا كاألتيةمبيا:  

  بديعية املعنويةمن ناحية ال: الفصل الثاىن



    الطباق -١

 نيني متضدين ىف  اجلمع بني املعهو اجلمع بني الشىء وضده ىف الكالم، أو        

  :ىف سورة املعارج تكون فيما يلى  الطباق أما.اجلملة

 طباق مسى األية، ىف نيِز ِعاْلشِّماِل ِنع وِنيِملياْ ِنع  :٣٧ىف األية  -١

 .، ملقابلة لفظني متضادين اْلشِّماِلاْليِميِن وجياب، اال

 بيان حلال املشركني، وهم "نيِز ِعاْليِميِن وعِن اْلشِّماِل ِنع" :  قوله تعاىل 

  . يهطعون مجاعات مجاعات، عن ميني النىب وعن مشاله

 األية ىف. نَفَالَ أُقِْسم ِبربِّ املْشاِرِق و الْمغاَِرِب ِإنالَقاِدرو : ٤٠ىف األية  -٢

  .، ملقابلة لفظني متضاديناملْشاِرِق و الْمغاَِرِبجياب، مسى طباق اال

 

     املقابلة-٢

املقابلة  أما .أكثر مث يؤتى مبا يقابل ذلك على الترتيب أن يؤتى مبعنيني أو         هي 

  :ىف سورة املعارج تكون فيما يلى



 ريخالْ مسه ِإذَاو * اوعزج الشر مسه ِإذَا  :٢٠-٢١ىف األية  -١  

َمنوى األيةىف    ،اعر، مقابلةمسيالْخ و رالش ، جزوعا وم نوجدنا ىف عا، و

  .هاتني األيتني مقابلة بني اثنني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمة ملخصة البحث
  ألنواع البديع املعنوية ىف السورة املعارج

  
الطباقأنواع  األية رقم األية املعىن رقم  

-أ   
.Dari kanan 

dan dari kiri 

dengan 

berkelompok-

kelompok. 

عِن اْليِمينِ  ٣٨
وعِن اْلشِّمالِ 

.نيِزِع  

جيابطباق اال  ١-   

Maka aku 

bersumpah 

dengan tuhan 

yang 

mengatur 

tempat  terbit 

dan 

tenggelamnya 

matahari, 

bulan dan 

bintang. 

 بِّر ِبأُقِْسم الَفَ ٤٠

  وِقاِرشاملْ

 ِبِراَغمالْ

  .نَورِداقلَِإنا

-٢  جيابطباق اال   

-ب رقم أنواع املقابلة األية رقم األية املعىن  

Apabila ia 

ditimpah 

kesusahan ia 

berkeluh 

kesah, dan 

apabila ia 

٢٠-٢١   رالش هسِإذَا م
جزاوع * ِإذَاو 

 ريالْخ هسم
َمنواع.  

-١ املقابلة   



mendapat 

kebaikan ia 

amat kikir. 

  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  



  الباب الرابع

  قتراحاتاخلالصة واال

ت اناحثة البياالباب من اخلالصة عن نتائج البحث بعد أن حتلل الب حيتوى هذا

  .قتراحاتوأيضا اال

    اخلالصة -١

ث والنظرية ىف عتمادا على ما قدمته الباحثة من أسئلة البحاستفادا وا

  :الباب الثاىن والتحليل فلخصت الباحثة ىف األمور التالية

 :احملسنات البديعية اللفظية ىف السورة املعارج هى -١

 والثالث ٥ والثاىن ىف األية ١األول ىف األية : أربع مواضع اجلناس، ىف  -أ

  .٢٠-٢١ والرابع ىف األية ١٠ىف األية 

 والثاىن ىف ١-٢األول ىف األية :  احدى عشرة مواضع السجع، ىف -ب

 ١٧-١٨ والرابع ىف األية ١٥-١٦ والثالث ىف األية ١٣-١٤األية 

 والسابع ىف ٢٨-٢٩ والسادس ىف األية ٢٤-٢٥واخلامس ىف األية 



 ٣٦-٣٧ والتاسع ىف األية ٣٣-٣٥ والثامن ىف األية ٣١-٣٢األية 

  .٤٢-٤٣ واحلادى العشر ىف األية ٣٩-٤٠والعاشر ىف األية 

-٢١ والثاىن ىف األية ٥-٧األول ىف االية :  املوازنة، ىف موضعني -ت

١٩ .  

 : أما احملسنات البديعية املعنوية ىف السورة املعارج هى -٢

   . ٤٠ والثاىن ىف األية ٣٨األول ىف األية :  موضعني الطباق، ىف -أ

 ٢٠-٢١ موضع واحد يعىن ىف األية املقابلة، ىف -ب

    قتراحات  اال -٢

احملسنات البديعية اللفظية واملعنوية فحسب لبحث يقتصر على  اهذا

واحملسنات البديعية فرع من فروع علم البالغة ولذلك ترجو الباحثة ملتعلمى 

القرأن أن يرقوا مباحثهم البالغة األخرى حىت جيدوا جودة أساليب القرأن 

  .وروعتها من ناحية اللفظة

لتعليقات على سبيل إصالح قتراحات وااحثة من القراء االوترجو الب

 فيه حسنة مرضية وعلى هذا ما يسره اهللا سبحانه وتعاىل و لعلّ. هذا البحث



 اناهم انفعنا بعلومنا ىف ديننا ودنياللّ. ما نافعة وأعماال مقبولة وأرزاقا طيبة

  أمني. وأخرتنا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  قائمة املراجع
  

  القرأن الكرمي
اململكة العربية السعودية وزرة التعليم العاىل، ، غة والنقدالبالأبو صاحل، أبو القدس، 

١٤١١.  
اهلداية، :  سوراباياة الواضحة البيان واملعاىن والبديع،البالغاجلارمى، على مصطفى، 

١٩٦١.  
عقود اجلمان ىف علم املعاىن و احلافظ، جالل الدين عبد الرمحن السيوطى ، شرح 

  .السنةنور اسيا، دون :  سوراباياالبيان،
  .١٩٦٠اهلداية، :  سوراباياقواعد اللغة العربية،ناصف،خفىن بك، 
  .١٩٧٣دار الطابعة احملمدية، :  القاهرةحماضرات ىف علم البديع،شيخون، حممد، 
 .١٩٩٥ املدينة املنورة، تيسري البالغة،قالش، أمحد، 
  .   دار الشورق، الد السادس:  القاهرةىف ضالل القرأن،قطب، سيد، 

: بريوتاملعجم املفصل ىف علوم البالغة البديع والبيان واملعاىن، عكّادي، إنعام فوال، 
  .دار الكتاب العلمية، دون السنة

  .١٩٧٦دار الفكر، :  بريوتصفوة التفاسري،الصابون، حممد على، 
  . ١٩٨٧املكتبة العصرية، :  بريوتس العربية،جامع الدروغاليني، مصطفى، 
  . الرياض، دون السنةمباحث ىف علوم القرأن،ع، القطان، خليل منا

   ١٩٧٠ دار الفكر العراىب، التفسري القرأىن للقرأن،اخلطب، عبد الكرمي، 
، مكتبة نور، تفسري اجلاللنيالسيوطي، جالل الدين و احمللّي، جالل الدين، 

  .سورابايا، دون السنة



 .١٩٦٠اهلداية، :  سوراباياوالبديع،جواهر البال غة ىف املعاىن والبيان اهلامشى، أمحد، 
رسالة املذاكر بني الطالب ىف شعبة اللغة العربية اجلامعة اإلسالمية احلكومية كلية 

املعاىن والبيان  غة، النظرية مع التطبيق ىف علم البالالتربية سونان أمبيل
 .١٩٨٩ ماالنج، ،والبديع
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