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Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang 

yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan. (QS. Al Mujadalah: 11) 

 

 

“Barangsiapa meniti jalan mencari ilmu maka Allah akan memudahkan baginya jalan 

kesurga.” (HR. Muslim) 
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Abstrak 

 

Dalam skripsi ini peneliti melakukan penelaahan yang mendalam pada al 

quran juz tiga puluh. Ayat yang populer didengar dan dilantunkan khususnya di 

kalangan santri pondok pesantren. Juz tiga puluh sendiri sampai sekarang semakin 

banyak digunakan oleh santriwan santriwati dalam metode belajar awal. Juz tiga 

puluh ini tidak hanya ditulis dan dilafalkan saja tetapi juga diajarkan menggunakan 

lagu murattal. 

Setelah membaca lebih jauh ayat al quran juz tiga puluh, peneliti meyakini 

adanya sajak yang berbeda-beda yang terlihat dari fashilah, wazan, dan faqrahnya. 

Peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Ada berapa sajak di dalam al quran juz tiga puluh? 

2. Di mana letak sajak di dalam juz tiga puluh? 

Untuk membantu menemukan jenis dan letak sajak yang terdapat dalam juz 

tiga puluh, peneliti menggunakan ilmu badi’ yang merupakan bagian dari ilmu 

balaghah tentang sajak sebagai rujukan. 

Setelah melakukan penelitian tentang sajak yang terdapat di dalam juz tiga 

puluh, maka peneliti menemukan hasil sebagai berikut: 

 Terdapat tiga jenis sajak yakni sajak mutharraf berjumlah delapan puluh tujuh 

sajak, sajak murassha berjumlah delapan sajak, sajak mutawazi berjumlah 

sebelas sajak. 

 Semua surat di dalam juz tiga puluh mengandung sajak, kecuali pada surat an 

nasr dan surat al quraisy. 

Kata kunci: Sajak, Ilmu badi’, Al quran 
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  األّول الباب

  مقّدمة

 

 خلفية البحث  . أ

ال رسوخا إ العلمي الدة اليت ال يزيدها التقدمم اخلسالإلان الكرمي هو معجزة آالقر 

، أنزله اهللا على رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم ليخرج الناس من الظلمات عجازإلايف 

  ١.إىل النور، ويهديهم إىل الصراط املستقيم

ن على رسولنا حممد صلى اهللا عليه وسلم هلداية البشر، فكان نزوله آل اهللا القر أنز  

نزاله األول يف ليلة القدر إلدى أهل السماء وأهل األرض، فال يؤذن مبكانته يحدثا جل

أشعر العامل العلوي من مالئكة اهللا بشرف األمة احملمدية اليت أكرمها اهللا �ذه الرسالة 

نزال إاملعهود يف  فمة أخرجت للناس، وتنزيله الثاين مفرقا على خاللتكون خري أاجلديدة 

الكتب السماوية قبله أثر الدهشة اليت محلت القوم على املماراة فيه، حىت أسفر هلم صبح 

الرسول صلى اهللا عليه وسلم  هلية، فلم يكنإلااحلقيقة فيما وراء ذلك من أسرار احلكمة 

دة ويقنع �ا القوم مع ما هم عليه من صلف وعناد، ليتلقى الرسالة العظمى مجلة واح

فكان الوحي يتنزل عليه تباعا تثبيتا لقلبه، وتسلية له، وتدرجا مع األحداث والوقائع حىت 

  ٢.الدين، وأمت النعمةأكمل اهللا 

                                                           

 .٩ .ص،)  ١٩٧٣منشورات العصر احلديث، : لببان( مباحث يف علوم القران،مناع القطان،  ١

 .١٠٠ .ص) ١٩٧٣منشورات العصر احلديث، : لببان(، مباحث يف علوم القرانمناع القطان،  ٢
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ىل حد فاق كل بيان، وأخرس كل لسان، وأسكت إن الكرمي آقر بالغة ال وصلت

كل معارض ومكابر، وهدم كل جمادل ومهاتر، حىت قام وال يزال يقوم يف فم الدنيا 

  . ية من احلق لتأييد رسولهآمعجزة من اهللا حلبيبه، و 

عجازه، ويف بالغة كالم النبوة وامتيازه، إن ووجوه آوالكالم يف أسرار بالغة القر 

ىل شرح وال تبيان، فهذا كتاب إيف ميدان البيان، كل ذلك مما ال حيتاج  تنافس العرب ويف

النبوة يفيض بالدراري وهذا حبر . عجازه كافة اخللقإاهللا ينطق علينا باحلق، ويتحدى ب

وهذا تاريخ األدب العريب يسجل ألولئك  .ويزخر باهلدايات البالغة واحلكم الغوايل ئلوالآل

 صناعة الكالم، وسبقهم يف حلبة الفصاحة كافة األنام، وامتيازهم يف العرب فوقهم يف

  ٣.نآتذوق أسرار البالغة خصوصا بالغة القر 

يعرفون الشعر منذ العصر  وكذلك. ىف صناعة الشعر دونيكانت األمة العربية جي

 ريب يعرفون صناعة الشعر، ومع مرور الوقت تتطورعهناك كثري من ا�تمع ال. اجلاهلي

والعلم . اهتم الشعراء العرب يف ذلك الوقت اهتماما شديدا جبمال اللغة. م فيها�مقدر 

وعلم  علم البيان وعلم املعاين إىل وهو ينقسم: الذي يدرس مجال اللغة هو علم البالغة

   .البديع

هو العلم الذى يعرف  املتأخرينقدماء و الالح البالغيني طىف اص علم البديع

احلال، ورعاية وضوح الداللة  ملقتضى األديب به وجوه حتسني كالمه بعد رعاية املطابقة

                                                           
) ١٩٩٥لدار الكتاب العريب، : بريوت( ، مناهل العرفان علوم القران، الشيخ حممد عبد العظيم الزرقاين ٣

 .٢٤١. ص
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تواطؤ : السجع من احملسنات اللفظية، وهو عند البالغينيو   ٤.على ما يريد التعبري عنه

: ىل أقسام ثالثةإ والبالغيون يقسمون السجع ٥.الفاصلتني من النثر على حرف واحد

  ما وهو: عف وهو ما اختلفت فاصلته ىف الوزن واتفقت ىف احلرف األخري، واملرصّ املطرّ 

حدى الفقرتني كلها أو أكثرها مثل ما يقابلها من الفقرة األخرى وزنا إكان فيه ألفاظ 

  ٦.وهو ما كان االتفاق فيه ىف الكلمتني األخريتني فقط: ىوتقفية، واملتواز 

ميكن  "دراسة حتليلية بالغية للجزء الثالثني"القرآن  السجع يفوهكذا فإن نظرية 

  .فهمها بسهولة عند القارئ

 تحديد المسألة  . ب

  :يتكاآل  لفية البحث السابقة، فتحديد املسألة بناء على خ

  ؟من القرآن الكرمي الثالثني ءز اجلكم نوع السجع يف .١

  ؟هفيسجع ال يف أي مكان يكون .٢

  أغراض البحث وفوائده. ج

  :هي البحث اهذ غراضالسابقة، فأ املسألة وحتديد البحث خلفية ىلإ نظرا

                                                           
. ، ص)١٩٩٢: الفكر العرىبدار : القاهرة( ، البالغة االصطالحيةدكتور عبده عبد العزيز قلقيلة،  ٤

٢٨٨ 

: مكتبة االجنلو املصرية( ، املقاييس البالغية عند اجلاحظ ىف البيان ة التبينيفوزى السيد عبد ربه عيد،  ٥

 .٢٥١. ص ،)١٩٩٩

 .٢٥٢.ص. درنفس املص ٦
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  .رآن الكرميقمن الالثالثني  ءز اجلملعرفة عدد السجع يف  .١

 .من القرآن الكرمي الثالثني ءصلة والفقرة يف اجلز امكنة السجع والفأملعرفة  .٢

  :فمنها فوائد البحثو أما 

 وأمكنتها صلة والفقرةايعرف السجع والف أن لتسهيل القارئ .١

 على املعرفة من خالل البحث ولحصلل .٢

 يف البحث املستقبل جع املستعملةامن املر  االبحث واحدكون ألن ي .٣

  

 التحقيق المكتبي. د

البحث الذي  قارنةهذا أمر مل. هو أمر ضروري ىف الدراسة ن التحقيق املكتيبإ

ما فمنها . باحثة بعض البحوث العلمية اليت تقارب هذا البحثال توجدو . أجري فيه

  : يلي

داب يف قسم اللغة العربية جبامعة سونان  طالب كلية اآلالبحث لعبد البسيط أوًال، 

حتت املوضوع السجع يف القرآن  ٢٠٠٤مية احلكومية جوكجاكرتا سنة كاليجاكا االسال

. يرى الباقالين أن ليس يف القرآن سجع. مقارنةدراسة حتليلية عند الباقالين واجلاحظ 

كانت قضية إعجاز القرآن عامال أساسيا لنشأة علم . ويرى اجلاحظ أن يف القرآن سجعا

كان املتكلمون ناشطني يف وضع املباحث البالغية بقصد تفسري اإلعجاز . البالغة

 .البالغي للقرآن الكرمي

 اب يف قسم اللغة العربية جبامعةدطالب كلية اآل نامشمس األالبحث لثانيا، 

حتت املوضوع السجع  ٢٠٠٦مية احلكومية جوكجاكرتا سنة االسال سونان كاليجاكا
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يف سورة امللك هو  السجع الذي وجده. غيةباليف سورة امللك دراسة حتليلية  املوازنةو 

ف سجع املطرّ الأما . عجع املرصّ سوالسجع املتوازى وال يوجد فيها ال. فالسجع املطرّ 

 ٧.والسجع املتوازى يقع يف أربعة مواضع. يقع يف سبعة مواضعف

سونان   داب يف قسم اللغة العربية جبامعةكلية اآل  ةطالب البحث نور ليلىثالثا، 

ع السجع يف سورة و حتت املوض ٢٠٠٥كجاكرتا سنة االسالمية احلكومية جو  كاليجاكا

السجع  فوجدتسورة احلاقة ب الباحثة اهتمت. دراسة حتليلية بالغية يف علم البديعاحلاقة 

بعة اوالثالثة من الثانية والر  أطول من األوىل ه الثانيةتاملتوازى وهو من أكثرها، وتكون فاصل

عرفنا من أن أواخر احلرف من آيات . من الثالثة وكذلك اخلامسة والسادسة وغري ذلك

صوت اهلاء الساكنة، وحرف اهلاء هو  افقرئت التاء كأ� ،سورة احلاقة حبرف التاء املوقوف

 ٨.الذى خيرج من أقصى اخللق احلرف

دراسة (القرآن  السجع يف"  أن هذا البحث يعين ةثالباح اعتقدت ،نظرا إىل ذلك

   .مل يبحث فيما قبل" )حتليلية بالغية للجزء الثالثني

 اإلطار النظري  . ه

 تساوت ما فضلاألو . النثر من األخري احلرف ىف الفاصلتني توافق هو السجع

  :أقسام ثالثة وهو ،الفقرات

                                                           
 )٢٠٠٦ة، يب والثقافادجوكجاكرتا، مكتبة كلية اآل(  سورة امللك،يفالسجع واملوازنة ، ناممشس األ ٧

 )٢٠٠٥، ةيب والثقافادجوكجاكرتا، مكتبة كلية اآل( السجع يف سورة احلاقة،، نور ليلى ٨
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 احلرف ىف فقتاتوا ،وزنال ىف تهفاصل اختلفت ما وهو :فاملطرّ  السجع أوهلا

: كقولهو  ١٠).أطوارا خلقكم وقد وقارا اهللا ترجون ال لكم ما: (تعاىل قوله حنو ٩،األخري

  ١١)أوتادا واجلبال مهادا األرض علجن أمل(

وهو ما كان فيه ألفاظ إحدى الفقرتني كلها أو أكثرها مثل : عثانيها السجع املرصّ 

األسجاع جبواهر هو يطبع : تقفية، كقول احلريريو ما يقابلها من الفقرة األخرى وزنا 

  ١٢.ظهعلفظه، ويقرع األمساع بزواجر و 

حنو  ،فيه يف الكلمتني األخريتني فقط قاتفالا كان  وهو ما :ياز ثالثها السجع املتو 

سرر وأكواب وزنا  الختالف ١٣)وأكواب موضوعة *فيها سرر مرفوعة: (قوله تعاىل

الختالف املرسالت  ١٤)واملرسالت عرفا فالعاصفات عصفا: ( وحنو قوله تعاىل وتقفية،

 -وهلك احلاسد والشامت ،حسد الناطق والصامت :وحنو ،قطوزنا ف والعاصفات

  ١٥.عدا الصامت والشامت تقفية فقط الختالف ما

                                                           
 .٣٣٠ص ،)١٩٩٩:بريوت(  ،اهر البالغة يف املعاين و البيان و البديعجو ، السيد أمحد اهلامشي ٩

 .١٤-١٣: نوح ١٠

 ٧-٦: النبأ ١١

 .٣٣١.ص....... جواهر البالغةالسيد أمحد اهلامشي،  ١٢

 .١٤-١٣: الغاشية ١٣

 .٢-١: املرسالت ١٤

 .٣٣١.ص..... جواهر البالغةالسيد أمحد اهلامشي، ١٥
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حنو قوله  ،وأحسن السجع ما تساوت فقره ،واألسجاع مبنية على سكون أواخرها

حنو  ،مث ما طالت فقرته الثانية١٦).*وظل ممدود*وطلح منضود*ىف سدر خمضود: ( تعاىل

 حنو ،ثالثتهطالت  مث ما ١٧)*ضل صاحبكم وما غوى ما *ذا هوىإوالنجم : (قوله تعاىل

وهم على ما يفعلون باملؤمنني  *ذ هم عليها قعودإ *الوقود النار ذات: (قوله تعاىل

ذا انقطع دونه إف ،ىل مقدار األولإالسجع ينتظر ألن  ،وال حيسن عكسه ١٨)*شهود

 .واأللفاظ خدم املعاين ،ردات رشيقةفذا كانت املإال إوال حيسن السجع  .أشبه العثار

وحينئذ يكون حلية ظاهرة  ،ينتني على معىن غري ما دلت عليه األخرىودلت كل من القر 

  ١٩.ىف الكالم

  منهج البحث. و

فهم يستطيع أن يالبحث  منهج تيجة من البحث سوف تكون جيدة إذا كانالن

  :وىف هذا البحث تستخدم الكاتبة النظرية فيما يلى. اجيد

  أنواع البحث .١

تقوم  ىف عملية البحث  اليت Library Researchدراسة مكتبية  ةستخدم الباحثت

ونوع . اجع أو قراءة املواد الىت تتعّلق  بعنوان البحثعلى قراءة ودراسة وعرض بعض املر 

                                                           
 .٣٠-٢٨: الواقعة ١٦

 .٢-١: النجم ١٧

 .٧- ٥: الربوج ١٨

 .٣٣١.ص،  ..... جواهر البالغةالسيد أمحد اهلامشي،  ١٩
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 فباحث .التحليلي  خالل الدراسة األدبية هو الوصفيالبحث األديب الذي يتطّور ىف

  ٢٠ .تبدو بالتحليل الوصفي األديب مطلوب لكشف احلقائق اليت العمل

  املصدر حلقائق البحث .٢

  :فرقت الكاتبة احلقائق إىل نوعني   

  .زء الثالثني من القرآن الكرمياجلهو : ياملصدر الرئيس  ) أ

از ىف علم املعاىن، مناهل العرفان ىف علم دالئل اإلعجكتاب : املصدر الثانوي  ) ب

القرآن، صفوة التفاسري، إعجاز القرآن، علم البديع، البالغة االصطالحية، املقايس 

  .البالغة، البالغة الواضحة

  الطريقة جلمع احلقائق .٣

. النظم املستخدمة بالكاتبة ىف علمية مجع احلقائق هذا البحث هو النظم التوثيقى

  ٢١.عىن كل األشياء املكتوبة، مثل الدفاتر وا�لة والتسجيل اليومية والنظمالتوثيق لغة مب

حتليل "نظم التوثيق آلة مجع احلقائق عن طريق حقائق الكتابية باستخدام 

نظرية حتليل املتويات هي نظم البحث لصناع . Content Analysis)("احملتويات

  .االستنباط املثاىل وحقائقه صحيحة باهتمام السياق

                                                           
٢٠ Mahi M. Hikmat, Metode Penelitian: Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi, 

dan Sastra, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm.100. 

Prof.Dr. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Jakarta: PT. ٢١ Rineka 

Cipta, 1998), hal. 149. 
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وباألدوات الصحيحة جلمع البيانات ستكون البيانات احملصول عليها صحيحة 

استنادا إىل جودة البيانات املسّندة لنجاح البحث ميكن تصنيف . وفقا إلحتياجة البحث

والبيانات األولوية هي البيانات . انات إىل فئتني ومها البيانات األولوية والبيانات الثانويةالبي

  ٢٢.املطلوبة ىف إجراء البحث أو تسمى بالبيانات الرئيسّية

 طريقة البحث .٤

فهي الطريقة البالغية البديعية وهي  ثأما الطريقة املستخدمة ىف هذا البح

حية األلفاظ أو احملسنات تعريف الوجوه الىت تزيد الكالم حسنا على األخص من نا

     .اللفظية

  نظام البحث. ز

هذا  يتكون. ل أن يكون متناسقا ومتنظماحيتاج البحث إىل نظام منضبط ألج

دمته الباحثة فكما وأما نظام البحث الذي استخ. أبواب ولكل باب فصولمن البحث 

   :يلي

وأغراض البحث وفوائده  حتديد املسألةخلفية البحث و  وفيها .مقدمة: األولالباب 

  .والتحقيق املكتيب واإلطار النظري ومنهج البحث ونظام البحث

سور يتكون من الفصلني، الفصل األّول فيه  . سور اجلزء الثالثني وحمتويا�ا  :الباب الثاىن

  .وحمتويات سور اجلزء الثالثني والفصل الثاين فيه اجلزء الثالثني
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