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Abstract 
 

The Holy Quran containing full of wonders beauty (al-muhassinat al-
badi’iyyah), one of the most prominent kind of this muhassinat is Tibaq 

which is called as Al-Tibaq in rhetoric. It is important for a literature scholar 

to search around this kind in the various Sura’h of the Holy Quran and 

clarify Tibaq. As researchers we have selected the topic: Feature of Al-Tibaq 

in the three Surah of Holy Quran. (Surah Al-Zumur, Surah Al- Ghafir & 

Surah Al-Fasilat). The researchers tried their best to derive and clarify the 

Al-Tibaq feature from the verses in these surahs. This result to show 

wonders beauty of Al-tibaq through the explanation of the related verses 

from the (Surah Al-Zumur, Surah Al- Ghafir & Surah Al-Fasilat). 

 

Key Words: Wonders Beauty (Al-muhassinat Al-badi’iyyah), Al-Tibaq, 
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  مالك ع عنده عمل العاملني، فهو ا ض امب لديه أمل اآلملني، و ااخماحلمد هلل الذي 
  وصحبه  وآله خامت املرسلني واألرضني، والصالة والسالم على حممد السبع السماوات

 ۔أمجعني

إن هدف الباحث من حبثه هذا هو توضيح احملسنات البديعية وهو الصور الطباقية يف  
الزمر، وسورة غافر، وسورة فصلت( مع ذكر تعريف الطباق   ثالث سور القرآنية )سورة

وقد اختار الباحث هذا البحث ملوضوعه ألجل كثري من الوجوه  ۔لغة واصطالحا
 

 ۔احملاضر بقسم اللغة العربية جامعة بشاور *

 ۔ الباحث مبرحلة الدكتوراه، اسالمية كاجل بشاور **
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البالغية فيه وخاصة حمسنة الطباق. وقد اعتمد الباحث يف حبثه هذا على املنهج 
ية يف عديد من وبيان نوع الطباق من احملسنات املعنوية البديعالتحليلي يف توضيح 

آايت السور املذكورة الثالثة، وسيذكر الكلمات املتطابقة أيًضا يف آخر البحث يف  
 ۔اجلدول لفائدة الدارسني والقارئني حني قرائتها

 الطباق  معىن
الطباق من احملسنات املعنوية البديعية، ويقال له أيًضا: املطابقة، التطبيق،   :غةً ق لالط َِّبا

  اإلمام  قاللطباق أو املطابقة أصاًل مصدر من الفعل "طابق"، كما : ا1التكافؤ، التضاد 
2عتهما على حذٍو واحدإذا مجيقال طابقت بني الشيئني  الفراهيدي: اخلليل

وطابق   ۔
األصمعي: املطابقة أصال   اإلمام قالكما الفرس يف جريه: إذا وضع رجله موضع يده،  

3ذوات األربعوغري ذلك من  مشي البعري والفرس وضع الرجل موضع اليد، يف هي 
 ۔

4زايدة وال  نقصان  أي مساواة املقدار من غري هي املطابقة: والرماين يقول: 
والطبق:   ۔

يف   وكما جاء  ۔: غطاه يعن  وطبق املاء وجه األرض  ۔أطباق  ه مجع و غطاء كل شيء، 
مالًئا  أي: ” 5طبًقا اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا َمرِّيًعا “ : رسول صلى هللا عليه وسلم حديث ال 

ُ َسْبَع ََسَاَواٍت طَِّباقًا  “ قوله تعاىل: ، ويف  6لألرض مغطًيا هلا   ۔” 7أَلَْ تَ َرْوا َكْيَف َخَلَق اَّلله

 تدل على معىن ”طابق“كلمة فمادة   ۔اليت بعضها فوق بعض :السموات الطباق
8العرب  عندالطباق لغةً  مدلولهذا هو ف ۔ املوافقة واملساواة واملناسبة

 ۔

كان متثورا أو   الواحد سواء كالمالهواجلمع بني الضدين يف  :االحً الطباُق اصط
9اإليراد واإلصدار، والبياض والسوادو كالليل والنهار،   منظوما،

وجد  يف األلوان ما ت و  ۔
قال الرماين وغريه: البياض والسواد ضدان خبالف   كماالبياض والسواد،   هو املطابقة  فيه

وقد تقرر عند غالب   ۔هضدما إذا قوي زاد بعًدا من منه  واحد بقية األلوان، ألن كل  
َسني أو من فعلني أو  ااجلمع بني الضدين ، سواء كانت من هي املطابقة:  الناس أن
 ۔غري ذلك
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: أهنا زعمون، وهم األكثر يفريققال األخفش، وقد سئل عنه: أجد قوًما خيتلفون فيها ف
 لفظ واحد، كقول زايد األعجم:  ون أهنا اشرتاك املعنيني يفر ي فريقالشيء وضده، و 

 ولل ؤم فيهم كاهل وسنام     ونب ئتهم يستنصرون بكاهل  
 ۔: كما قسمه البالغيون، طباق اإلجياب وطباق السلب10فالطباق ضرابن 

كأن يكوان    االسم،تكون بلفظني من نوع املطابقة اإلجيابية قد : طباق اإلجياب: 1
  اجلمع بني إذا ف 11( ُهْم أَيْ َقاظًا َوُهْم رُُقود  َوََتَْسب ُ ): هللا عز وجل قولحنو  ”اَسني“

كلمة ضد  ”اليقظة“كلمة ألن  ،مطابقة ”الرقود“ لفظ  و ”األيقاظ“ لفظ 
  ”فعلني“تكون املطابقة ب  , أوهو واضحوكالمها من نوع االسم كما  ”الرقود“

 ”ََيُوتُ “ كلمةبني   فيه  فاجلمع 12( اَل ََيُوُت فِّيَها َوال ََيَْي )تعاىل: سبحانه و  كقول
كما    الفعل قسمضد احلياة وكالمها من هو مطابقة؛ ألن املوت  ”ََيَْي “كلمة و  

َها َما  )قوله تعاىل:  مثل ”حرفني“املطابقة تكون ب  , أوترى  هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلي ْ
مطابقة؛ ألن يف   ”على“حرف  و ”الالم“ حرف بنيفيه فاجلمع  13( اْكَتَسَبتْ 
،  معىن املضرة ومها متضادان ” على“حرف نفعة، ويف معىن امل ”الالم“حرف 

أي من  تكون املطابقة بلفظني من نوعني خمتلفني,قد و  ۔وكالمها من نوع احلرف
َناهُ ) قوله تعاىل:ك  االسم والفعل، ًتا فََأْحيَ ي ْ بني   جمع يف هذه اآليةف 14( أََوَمْن َكاَن َمي ْ

ًتا“كلمة    ، وهي ا يتقابالن يف اجلملةفاملوت واإلحياء م  ”أحيينا “كلمة   و ” َمي ْ
أن  و مع ذلك مها من نوعني خمتلفني، كما طابقة؛ ألن معنامها متضادان، امل

15من نوع االسم، واآلخر من نوع الفعل أحدمها
 ۔

فيكون واحد  ،مع بني فعلي مصدر واحداجل يوه يةالس لب  ةبقاطامل :طباق السلب: 2
 ۔أمر واآلخر هنيهما من حديكون واهما مثبت واآلخر منفي، أو من

َولكِّنه َأْكثَ َر النهاسِّ ال يَ ْعَلُموَن،  قوله تعاىل: )حنو  : اجلمع بني اإلثبات والنفي -أ
و   ”ال يعلمون“فالطباق بني كلمة  ،16(يَ ْعَلُموَن ظاهِّرًا مَِّن احْلَياةِّ الدُّنْيا



و م االسہیم-  فہِم اسالم
عل
ہ 
ّ
ج ل
م
 2019 ونجری ۔  وجن                       شش امیہ یقیقحت 

 

116 

  إِّنه اَّللهَ وكقوله تعاىل:) ألن الكلمة األوىل منفية، واألخرى مثبتة. ”يعلمون“
ًئا َوَلكِّنه النهاَس أَنْ ُفَسُهْم َيْظلُِّمونَ  فالطباق بني كلمة ، 17(اَل َيْظلُِّم النهاَس َشي ْ

سليب، ألجل اجلمع بني كلميت منفية   ”يظلم“و بني كلمة  ”ال يظلم“
  ۔ومثبتة

،  18( َفال ََتَْشُوا النهاَس َواْخَشْونِّ مثل قوله تعاىل: ) :اجلمع بني األمر والنهي -ب
فالكلمة األوىل أمر   ،”َواْخَشْونِّ “وكلمة  ”َفال ََتَْشُوا “اق يف كلمة فالطب

اتهبُِّعوا َما أُْنزَِّل إِّلَْيُكْم مِّْن رَب ُِّكْم َواَل  ) وكقوله تعاىل: والثانية هني،كما ترى.
  ” اتبعوا“فطباق السلب بني كلمة  19( تَ تهبُِّعوا مِّْن ُدونِّهِّ أَْولَِّياَء قَلِّياًل َما َتذَكهُرونَ 

هذا النوع   ىسم يو  ۔ فاألوىل أمر كما تالحظ والثانية هني ”ال تتبعوا“وكلمة 
۔ إجيااًب وسلًبا املتضادين املعنيني جلأل ،طباق السلبب

20 

 اقية يف آايت سورة الزمر التالية الصور الطب
ٌّ َعْنُكْم َواَل يَ ْرَضى لِّعَِّبادِّهِّ اْلكُ  اآلية: :1 ْفَر َوإِّْن َتْشُكُروا يَ ْرَضُه  إِّْن َتْكُفُروا فَإِّنه اَّللهَ َغنِّ

ُتْم تَ ْعَمُلوَن إِّ  َا ُكن ْ ُعُكْم فَ يُ نَ ب ُِّئُكْم مبِّ نهُه  َلُكْم َواَل تَزُِّر َوازِّرَة  وِّْزَر ُأْخَرى ُُثه إِّىَل رَب ُِّكْم َمْرجِّ
ية وهو البديعمن احملسنات  اً نوعة الكرَية أليتضمنت ا (7َعلِّيم  بَِّذاتِّ الصُُّدورِّ )

 ۔ ومها كلمتان متضاداتن ( ْ َتْشُكُروا) ( و بني كلمة)تكفرواكلمة الطباق بني  
رََة َويَ ْرُجو َرْْحََة رَب ِّهِّ ُقْل َهْل   اآلية:  :2 ًدا َوقَائًِّما ََيَْذُر اآْلخِّ أَمهْن ُهَو قَانِّت  آاَنَء اللهْيلِّ َساجِّ

َا  فقد وردت ( 9يَ َتذَكهُر أُوُلو اأْلَْلَبابِّ )َيْسَتوِّي الهذِّيَن يَ ْعَلُموَن َوالهذِّيَن اَل يَ ْعَلُموَن إَِّّنه
  ( يَ ْرُجواْ ) كلمة  بنييف هذه األية الكرَية نوع من احملسنات البديعية وهو الطباق 

 ۔( ومها ضدانََيَْذرُ كلمة )و 
هِّ عَِّباَدُه اَي  هَلُْم مِّْن فَ ْوقِّهِّْم ظَُلل  مَِّن النهارِّ َومِّْن ََتْتِّهِّْم ظَُلل  َذلَِّك خُيَو ُِّف اَّللهُ بِّ  اآلية:  :3

(  َتتهميوجد الطباق يف هذه اآلية بني كلمة )فوقهم( و كلمة ) (16عَِّبادِّ فَات هُقونِّ )
 ۔ وكل كلمة ضد اآلخر وهذا هو حمسن الطباق
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ْدُعوَن َولَئِّْن َسأَْلتَ ُهْم َمْن َخَلَق السهَماَواتِّ َواأْلَْرَض لَيَ ُقوُلنه اَّللهُ ُقْل أَفَ َرأَيْ ُتْم َما تَ  اآلية: :4
َفاُت ُضر ِّهِّ أَْو أَرَاَدينِّ بَِّرْْحٍَة َهْل ُهنه  مِّْن ُدونِّ اَّللهِّ  َ اَّللهُ بُِّضرٍ  َهْل ُهنه َكاشِّ إِّْن أَرَاَدينِّ

َ اَّللهُ َعَلْيهِّ يَ تَ وَكهُل اْلُمتَ وَك ُِّلوَن ) َكاُت َرْْحَتِّهِّ ُقْل َحْسيبِّ اآلية مشتملة على نوع   (38ُمْسِّ
 ۔( وكالمها ضدا اآلخرَرْْحَةٍ ) و  (ُضر ٍ )بني هو الطباق من احملسن البديع و 

ُقلِّ اللهُهمه فَاطَِّر السهَماَواتِّ َواأْلَْرضِّ َعاَلَِّ اْلَغْيبِّ َوالشهَهاَدةِّ أَْنَت ََتُْكُم بَ نْيَ   اآلية:  :5
(  الغيب)كلمة بني  فالطباق يف اآلية املذكورة  (46عَِّبادَِّك يفِّ َما َكانُوا فِّيهِّ خَيَْتلُِّفوَن ) 

 ۔( وكالمها كلمتان متضاداتن، كما هو واضحالشهادةو كلمة )
أََوَلَْ يَ ْعَلُموا َأنه اَّللهَ يَ ْبُسُط الر ِّْزَق لَِّمْن َيَشاُء َويَ ْقدُِّر إِّنه يفِّ َذلَِّك آَلاَيٍت لَِّقْوٍم اآلية:  : 6

بني  ق فقد احتوت هذه اآلية الكرَية على نوع البديع وهو الطبا ( 52يُ ْؤمُِّنوَن )
كما ترى،    ”يقدر“ضد كلمة  ”يبسط “( و كلمة يَ ْقدِّرُ ( و كلمة )يَ ْبُسطُ كلمة )

 ۔وهذا هو الطباق
لهذِّيَن مِّْن ُدونِّهِّ َوَمْن ُيْضلِّلِّ اَّللهُ َفَما َلُه مِّْن  اآلية:  :7 أَلَْيَس اَّللهُ بَِّكاٍف َعْبَدُه َوخُيَو ُِّفوَنَك ابِّ

(  َهادٍ ( و )ُيْضلِّلِّ ى كلمتني متضادتني ومها )اآلية الكرَية مشتملة عل ۔ (36َهاٍد )
 ۔ وهو نوع من احملسنات البديعية يقال له الطباق

لٍ  أَلَْيَس اَّللهُ بَِّعزِّيٍز ذِّي اْنتَِّقاٍم )  اآلية:  :8  ۔ ( 37َوَمْن يَ ْهدِّ اَّللهُ َفَما َلُه مِّْن ُمضِّ
ل ٍ إن الطباق يف آية الكرَية هو بني كلمة )يهد( وبني كلمة )   ۔وكلتامها متضاداتن   ( ُمضِّ

َا   اآلية: :9 هِّ َوَمْن َضله فَإَِّّنه حْلَق ِّ َفَمنِّ اْهَتَدى فَلِّنَ ْفسِّ إِّانه أَنْ َزْلَنا َعَلْيَك اْلكَِّتاَب لِّلنهاسِّ ابِّ
َها َوَما أَْنَت َعَلْيهِّْم بِّوَكِّيٍل )  هذه اآلية هو بني كلمة  فالطباق يف (41َيضِّلُّ َعَلي ْ

 ۔جل التضاد يف هاتني الكلمتني( و كلمة )ضل(، أل)اهتدى 
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 الصور الطباقية يف آايت سورة الغافر التالية 

َغافِّرِّ الذهْنبِّ َوقَابِّلِّ الت هْوبِّ َشدِّيدِّ اْلعَِّقابِّ ذِّي الطهْولِّ اَل إَِّلَه إِّاله ُهَو إِّلَْيهِّ   اآلية:  :1
رُي ) ( و  بالذنكلمة )الطباق بني  فاآلية مشتملة على نوع بديعي وهو  ۔  (3اْلَمصِّ

 ۔ (التوبكلمة)
َلُهْم قَ ْوُم نُوٍح َواأْلَْحزَاُب مِّْن بَ ْعدِّهِّْم َومَههْت ُكلُّ أُمهٍة بَِّرُسوهلِِّّْم لَِّيْأُخُذوُه  اآلية:   :2 َكذهَبْت قَ ب ْ

ُضوا بِّهِّ احْلَقه فََأَخْذتُ ُهْم َفَكْيَف َكاَن عَِّقابِّ ) ْلَباطِّلِّ لُِّيْدحِّ مجع بني   قدو  (5َوَجاَدُلوا ابِّ
َلُهمْ ) كلمة  ۔حمسن الطباقوهو  ( ومها ضدان،مِّْن بَ ْعدِّهِّمْ ( و كلمة )قَ ب ْ

تَ َنا اثْ نَ تَ نْيِّ فَاْعتَ َرفْ َنا بُِّذنُوبَِّنا فَ َهْل إِّىَل ُخُروٍج مِّْن   اآلية:   :3 قَاُلوا رَب هَنا أََمت هَنا اثْ نَ تَ نْيِّ َوَأْحيَ ي ْ
   ( أََمت هَنا) هي كلمة قد جيئت يف هذه اآلية بكلمتني املتناقضتني و  ۔ (11َسبِّيٍل )

تَ َنا)و  ۔( وهو الطباق البديعيَأْحيَ ي ْ
ُ   اآلية:  :4 َ اَّلله َوقَاَل َرُجل  ُمْؤمِّن  مِّْن آلِّ فِّْرَعْوَن َيْكُتُم إَِّيَانَُه أَتَ ْقتُ ُلوَن َرُجاًل َأْن يَ ُقوَل َرّب ِّ

ْلبَ ي َِّناتِّ مِّْن رَب ُِّكْم َوإِّْن َيُك َكاذِّاًب ف َ  ْبُكْم  َوَقْد َجاءَُكْم ابِّ َعَلْيهِّ َكذِّبُُه َوإِّْن َيُك َصادِّقًا ُيصِّ
فالطباق يف   (28بَ ْعُض الهذِّي يَعِّدُُكْم إِّنه اَّللهَ اَل يَ ْهدِّي َمْن ُهَو ُمْسرِّف  َكذهاب  )

 ۔( كما هو واضحَكاذِّابً )  ( و كلمةَصادِّقاً كلمة )بني  اآلية 
َها ُغُدو ا وَ  اآلية:   :5 ُلوا آَل فِّْرَعْوَن َأَشده النهاُر يُ ْعَرُضوَن َعَلي ْ ي ا َويَ ْوَم تَ ُقوُم السهاَعُة أَْدخِّ َعشِّ

كلميت بني  هو واقع و ففي اآلية الكرَية نوع من البديع وهو الطباق  (46اْلَعَذابِّ )
ي اً ) و (ُغُدو اً )  ۔( ألجل املضادةَعشِّ

رُي َوالهذِّيَن آَمُنوا  اآلية:  :6 يُء قَلِّياًل   َوَما َيْسَتوِّي اأْلَْعَمى َواْلَبصِّ َاتِّ َواَل اْلُمسِّ ُلوا الصهاحلِّ َوَعمِّ
 ۔ومها متضاداتن   ( البصري كلمة )   و    ( األعمى كلمة ) بني  فالطباق    ( 58َما تَ َتذَكهُروَن ) 

َا يَ ُقوُل َلُه ُكْن فَ َيُكوُن ) اآلية: :7 الطباق   ( 68ُهَو الهذِّي َُيْيِّي َوَيِّيُت فَإَِّذا َقَضى أَْمرًا فَإَِّّنه
 ۔( ألجل التضاد بينهما كما ترى َيِّيتُ ( و كلمة )َُيْيِّيكلمة )  بنيواضح 

ُهْم َمْن َلَْ نَ ْقُصْص   اآلية:  :8 ن ْ ُهْم َمْن َقَصْصَنا َعَلْيَك َومِّ ن ْ َوَلَقْد أَْرَسْلَنا ُرُساًل مِّْن قَ ْبلَِّك مِّ
يٍَة إِّاله ِبِِّّْذنِّ اَّللهِّ فَ  َ ِبِّ حْلَق ِّ  َعَلْيَك َوَما َكاَن لَِّرُسوٍل َأْن ََيِْتِّ َي ابِّ إَِّذا َجاَء أَْمُر اَّللهِّ ُقضِّ
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َر ُهَنالَِّك اْلُمْبطُِّلوَن )   يف مجلة  طباق السلبفالطباق يف هذه اآلية هو  ( 78َوَخسِّ
 ۔(، ألن الكلمة األوىل هي مثبتة واألخرى منفيةمهن َلْه نَ ْقُصصْ ( و )مهن َقَصْصَنا)

لتْ الصور الطباقية يف آايت سورة   التالية  فص ِّ
ريًا َونَذِّيرًا فََأْعَرَض َأْكثَ ُرُهْم فَ ُهْم اَل َيْسَمُعوَن ) اآلية: :1  اجتمعت يف اآلية الكرَية (4َبشِّ

رياً ) الكلمتان املتضاداتن ومها (، وهو من قبيل احملسن البديعي يسماه َونَذِّيراً ( و )َبشِّ
 ۔ طباق اإلجياب

ُُثه اْستَ َوى إِّىَل السهَماءِّ َوهَِّي ُدَخان  فَ َقاَل هَلَا َولِّأْلَْرضِّ اْئتَِّيا َطْوًعا أَْو َكْرًها قَالََتا   اآلية: :2
َنا طَائِّعِّنَي ) ( ذكرت يف اآلية معا، يقال  َكْرهاً ( و ضدها )طَْوعاً ) إن كلمة (11أَتَ ي ْ

 ۔ هلا طباق اإلجياب

 بَ نْيِّ أَْيدِّيهِّْم َومِّْن َخْلفِّهِّْم َأاله تَ ْعُبُدوا إِّاله اَّللهَ قَاُلوا َلْو  إِّْذ َجاَءتْ ُهُم الرُُّسُل مِّنْ  اآلية: :3
ْلُتْم بِّهِّ َكافُِّروَن ) َا أُْرسِّ بَ نْيَ  كلمة )بني  فالطباق  ( 14َشاَء رَب َُّنا أَلَنْ َزَل َماَلئَِّكًة فَإِّانه مبِّ

 ۔ ( و كلتامها متضاداتنمْ هِّ َخْلفِّ ( وبني كلمة )أَْيدِّيهِّمْ 

ُم اْلَقْوُل يفِّ أُمَ  اآلية:  :4 ٍم  َوقَ يهْضَنا هَلُْم قُ َراَنَء فَ َزي هُنوا هَلُْم َما بَ نْيَ أَْيدِّيهِّْم َوَما َخْلَفُهْم َوَحقه َعَلْيهِّ
رِّيَن )  ْم مَِّن اجلِّن ِّ َواإْلِّْنسِّ إِّن هُهْم َكانُوا َخاسِّ يف هذه اآلية أيًضا   ( 25َقْد َخَلْت مِّْن قَ ْبلِّهِّ

 ۔( كما هو بني َوَما َخْلَفُهمْ ( وبني كلمة ) مها بَ نْيَ أَْيدِّيهِّمْ مة ) الطباق بني كل 

َنُه   اآلية: :5 َنَك َوبَ ي ْ لهيتِّ هَِّي َأْحَسُن فَإَِّذا الهذِّي بَ ي ْ َواَل َتْسَتوِّي احلََْسَنُة َواَل السهي َِّئُة اْدَفْع ابِّ
ٌّ ْحِّيم  ) ( و هونوع  السيئة) مضادة كلمة( هي احلسنةإن كلمة ) (34َعَداَوة  َكأَنهُه َوِلِّ

 ۔من احملسنات البديعية يقال له الطباق

َومِّْن آاَيتِّهِّ اللهْيُل َوالن هَهاُر َوالشهْمُس َواْلَقَمُر اَل َتْسُجُدوا لِّلشهْمسِّ َواَل لِّْلَقَمرِّ   اآلية:  :6
ُه تَ ْعُبُدوَن  ُتْم إِّايه فالطباق يف هذه اآلية هو  (37)َواْسُجُدوا َّللِّهِّ الهذِّي َخَلَقُهنه إِّْن ُكن ْ
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( ألن األوىل منفية  َواْسُجُدوا( وبني كلمة )اَل َتْسُجُدواباق السلب بني كلمة )ط
 ۔واألخرى مثبتة

وقع  ( 42اَل ََيْتِّيهِّ اْلَباطُِّل مِّْن بَ نْيِّ يََدْيهِّ َواَل مِّْن َخْلفِّهِّ تَ ْنزِّيل  مِّْن َحكِّيٍم ْحِّيٍد ) اآلية:  :7
 ۔ومها ضدان(ِّ  مِّْن َخْلفِّه( وبني كلمة ) مِّْن بَ نْيِّ يََدْيهِّ الطباق بني كلمة ) 

َما يُ َقاُل َلَك إِّاله َما َقْد قِّيَل لِّلرُُّسلِّ مِّْن قَ ْبلَِّك إِّنه رَبهَك َلُذو َمْغفِّرٍَة َوُذو عَِّقاٍب   اآلية: :8
 ۔( ألجل املضادةعَِّقابٍ ) ( وكلمةَمْغفِّرَةٍ كلمة )بني  الطباق واضح  ( 43أَلِّيٍم )

ٌّ ُقْل ُهَو لِّلهذِّيَن   اآلية:  :9 َلْت آاَيتُُه أََأْعَجمِّيٌّ َوَعَرّبِّ ي ا َلَقاُلوا َلْواَل ُفص ِّ َوَلْو َجَعْلَناُه قُ ْرآاًن أَْعَجمِّ
َفاء  َوالهذِّيَن اَل يُ ْؤمُِّنوَن يفِّ آَذاهنِِّّْم َوق ْر  َوُهَو َعَلْيهِّْم َعًمى أُولَئَِّك يُ َناَدْوَن  آَمُنوا ُهًدى َوشِّ

 هي كلمة و اجتمعت الكلمتان املتضاداتن يف كالم واحد  ( 44مِّْن َمَكاٍن بَعِّيٍد ) 
ٌّ كلمة )  و  ( ْعَجمِّيٌّ )أَ  ( ويسمى هذا الطباق اإلجياب وهو نوع من احملسن َعَرّبِّ

21البديع
( وبني كلمة آَمُنوا وأيًضا يف هذه اآلية الكرَية الطباق السلب بني كلمة )  ۔

 ۔اضح ( كما هو و اَل يُ ْؤمُِّنونَ ) 
ٍم لِّْلَعبِّيدِّ ) اآلية: :10 َها َوَما رَبَُّك بَِّظاله هِّ َوَمْن َأَساَء فَ َعَلي ْ ًا فَلِّنَ ْفسِّ   (46َمْن َعمَِّل َصاحلِّ

هِّ يف كلمة )  ”الالم“ حرف بنييف هذه اآلية فاجلمع  بني حرف   و ( فَلِّنَ ْفسِّ
املنفعة،  معىن  ”الالم“حرف ؛ ألن يف وهو الطباق ( فَ َعَلي َْهايف كلمة )  ”على“

 ۔، وكالمها من نوع احلرفمعىن املضرة ومها متضادان ”على“حرف ويف 
إِّلَْيهِّ يُ َردُّ عِّْلُم السهاَعةِّ َوَما ََتْرُُج مِّْن ََثَرَاٍت مِّْن َأْكَمامَِّها َوَما ََتْمُِّل مِّْن أُنْ َثى   اآلية:  :11

َك َما مِّنها مِّْن َشهِّيٍد )َواَل َتَضُع إِّاله بِّعِّْلمِّهِّ َويَ ْوَم يُ َنادِّيهِّْم أَْيَن ُشَر    ( 47َكائِّي قَاُلوا آَذانه
 ۔ومها متضاداتن  (َتَضعُ ) ( و بني كلمةََتْمِّلُ ) فالطباق وقع بني كلمة

ْنَساُن مِّْن ُدَعاءِّ اخلَْرْيِّ َوإِّْن َمسهُه الشهرُّ فَ يَ ُئوس  قَ ُنوط  )  اآلية:  :12 إن كلمة   ( 49اَل َيْسَأُم اإْلِّ
 ۔( وهو نوع من احملسنات البديعية املسمى ابلطباق الشر )   متضادة كلمة   ( اخلري ) 
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 اخلامتة 
إن القرآن هو كالم هللا تعاىل املعجز مليئ بصور بالغية كثرية، وإن الفصاحة والبالغة  
جبميع أنواعها تتقطر من عباراته املليحة، ومن كلماته اجلميلة، وهو منبع العلوم من  

فقد أوردان هنا نوعا من احملسنات  ۔صرف وغري ذلكالبيان واملعاين والبديع والنحو وال
 ۔ املعنوية البديعية أال وهو الطباق

 جدول صور الكلمات املتطابقة يف ثالث سور القرآنية 
 السورة النوع البديعي كلمات الطباق العدد

 الزمر طباق اإلجياب، بفعلني َتْشُكُروا  ..... تكفروا 1

 الزمر اإلجياب، بفعلنيطباق  وََيَْذرُ  ..... يَ ْرُجواْ  2

 الزمر طباق اإلجياب، ابَسني  وََتْتِّهِّمْ  ..... فَ ْوقِّهِّمْ  3

 الزمر طباق اإلجياب، ابَسني  وَرْْحَةٍ  .....  ُضر ٍ  4

 الزمر طباق اإلجياب، ابَسني  والشهادة  ب .....الغي 5

 الزمر طباق اإلجياب، بفعلني َويَ ْقدِّرُ  ..... يَ ْبُسطُ  6

 الزمر طباق اإلجياب، بفعلني َهادٍ ... .... ُيْضلِّلِّ  7

 الزمر طباق اإلجياب، بفعلني   ُمضِّل ٍ يهد .....   8

 الزمر طباق اإلجياب، بفعلني وَضله  .....  اهتدى  9

 الغافر طباق اإلجياب، ابَسني  والتوب.....  الذنب 10
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َلُهْم  11  الغافر طباق اإلجياب، ابَسني  بَ ْعدِّهِّمْ  ...... قَ ب ْ

تَ َنا  .....  ت هَناأَمَ  12  الغافر طباق اإلجياب، بفعلني َوَأْحيَ ي ْ

 الغافر طباق اإلجياب، ابَسني  وَكاذِّابً .....  َصادِّقاً  13

ي اً .....  ُغُدو اً  14  الغافر طباق اإلجياب، ابَسني  َوَعشِّ

 الغافر طباق اإلجياب، ابَسني  والبصري .....  األعمى 15

 الغافر ق اإلجياب، بفعلنيطبا َوَيِّيتُ .....   َُيْيِّي 16

 الغافر طباق السلب، مثبت، منفي  َلهْ نَ ْقُصصْ .. َقَصْصَنا  17

رياً  18  فصلت  طباق اإلجياب، ابَسني  َونَذِّيراً  ..... َبشِّ

 فصلت  طباق اإلجياب، ابَسني  وَكْرهاً .....  َطْوعاً  19

 فصلت  طباق اإلجياب، ابَسني  ُهمْ َخْلفِّ  .....أَْيدِّيهِّْم   20

 فصلت  طباق اإلجياب، ابَسني  َخْلَفُهمْ  .....أَْيدِّيهِّْم   21

 فصلت  طباق اإلجياب، ابَسني  والسيئة   ..... احلسنة 22

 فصلت  طباق اإلجياب، ابَسني  وعَِّقابٍ .....  َمْغفِّرَةٍ  23

ٌّ  .... َءاْعَجمِّيٌّ  24  فصلت  طباق اإلجياب، ابَسني  وَعَرّبِّ

 فصلت  ق اإلجياب، بفعلنيطبا وَتَضعُ  ..... ََتْمِّلُ  25

 فصلت  طباق اإلجياب، ابَسني  والشر  .......  اخلري 26
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هِّ  27 َها ..... فَلِّنَ ْفسِّ  فصلت  طباق اإلجياب، حبرفني  فَ َعَلي ْ

 فصلت  طباق السلب، النهي واألمر  اَل َتْسُجُدوْا.واسجدوا 28

 فصلت  طباق السلب، مثبت، منفي  الَ يُ ْؤمُِّنونَ  .....  آَمُنواْ  29
 

 

 احلواشي
  ۔  (572/ 4بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة ) ۔ (1125/ 2والعلوم )كشاف اصطالحات الفنون    1

 ۔ ( 335جامعة املدينة )  -البيان والبديع    -  1البالغة  
 ۔ ( 27البديع يف البديع البن املعتز ) 2
 ۔ ( 6/ 2العمدة يف حماسن الشعر وآدابه )   3
 ۔ ( 6/ 2العمدة يف حماسن الشعر وآدابه )   4
 ۔ ( 404/ 1سنن ابن ماجه )  ۔ ( 120/ 2ن أّب شيبة )مسند اب    5
 ۔ ( 210/ 10لسان العرب )   6
 ۔ (3سورة امللك )   7
 ۔ ( 336جامعة املدينة )  -البيان والبديع    -  1البالغة   8
 ۔ ( 98/ 7هناية األرب يف فنون األدب )   9

 ۔ ( 1126/ 2كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ) 10
 ۔ ( 18سورة الكهف ) 11
 ۔ (74)  سورة طه 12
 ۔ ( 286سورة البقرة ) 13
 ۔ ( 122اأْلَنْ َعام ) 14
 ۔ (163/ 1املنهاج الواضح للبالغة ) 15
 ۔ ( 7سورة الروم ) 16
 ۔ (44يُوُنس ) 17
 ۔ ( 44اْلَمائَِّدة ) 18
 ۔ ( 3)اأْلَْعَراف:   19
 ۔ ( 198/ 2دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون ) 20
 ۔ (316/ 24التحرير والتنوير )  21
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 ملصادر و املراجع ا
دار الكتب العلمية،  ، َتقيق: حممد ابسل عيون السود  ه (538املؤلف: الزخمشري جار هللا )املتوىف: . ساس البالغة أ 1

 ۔ ( م  1998. )لبنان  –بريوت  
 ۔ ةه ( مطبعة املدين ابلقاهرة، دار املدين جبد471أبو بكر عبد القاهر، اجلرجاين الدار )املتوىف:    .أسرار البالغة  2
  -دار اإلرشاد للشئون اجلامعية  ه (1403حميي الدين بن أْحد مصطفى درويش )املتوىف :  ۔هإعراب القرآن وبيان   3

 ۔ (ه    1415)  بريوت(  -دمشق    -بريوت( ، ) دار ابن كثري    -دمشق    -سورية ، )دار اليمامة    -ْحص  
 ۔لنعمان، النحف األشرفصدر الدين ابن معصوم. مطبعة ا  ۔أنوار الربيع يف أنواع البديع  4
  مكتبة اآلداب  ه (1391عبد املتعال الصعيدي )املتوىف: . بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة   5

 ۔ (م 2005)
  ، دمشق، دار القلم، بريوت ، ه (1425عبد الرْحن بن حسن َحبَ نهَكة امليداين الدمشقي )املتوىف: . البالغة العربية  6

 ۔ (م  1996)الدار الشامية  
ابن أّب اإلصبع العدواين، البغدادي ُث املصري )املتوىف:   .َترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن  7

اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية   -اجلمهورية العربية املتحدة ، تقدمي وَتقيق: الدكتور حفن حممد شرف( ه 654
 ۔جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي  -

سنة النشر:  . تونس  –ه ( الدار التونسية للنشر 1393حممد الطاهر بن حممد التونسي )املتوىف : . التحرير والتنوير  8
 ۔ ( ه   1984)

 ۔ ( م1983)   لبنان–ه ( دار الكتب العلمية بريوت  816علي الشريف اجلرجاين )املتوىف:    .التعريفات  9
   ۔ (م1987)  بريوت  –دار العلم للماليني    ه (321بن دريد األزدي )املتوىف:  : امجهرة اللغة  10
 ۔ ه ( 573نشوان بن سعيد احلمريى اليمن )املتوىف:    ۔مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم  11
  زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف احلدادي ُث املناوي القاهري )املتوىف:  ۔لتوقيف على مهمات التعاريفا 12

 ۔ ( م 1990، )القاهرة -عبد اخلالق ثروت  38عاَل الكتب    ه (1031
  بريوت -بريوت، دار البحار -ه ( دار ومكتبة اهلالل837ابن حجة احلموي )املتوىف:  .خزانة األدب وغاية األرب 13

 ۔ (م  1999)  سورية(  -لبنان(، دار الفكر )دمشق    -دار الفكر املعاصر )بريوت  (،  م 2004)
 ۔بريوت / لبنان  -ه ( دار الكتب العلمية  429لثعاليب )املتوىف:  أبو منصور ا  .سحر البالغة وسر الرباعة   14
 ۔ ( م1983، ) دمشق، بريوت  -املكتب اإلسالمي    ه (516حميي السنة، البغوي الشافعي )املتوىف:  .  شرح السنة  15
 ۔ ( م  1997)  القاهرة  –دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع  .  الصابوين حممد علي.  صفوة التفاسري   16
مكتبة لبنان   ه (1158حممد بن علي الفاروقي احلنفي التهانوي )املتوىف: بعد  : كشاف اصطالحات الفنون والعلوم  17

 ۔ (م 1996)  بريوت  –انشرون  
 ۔ ( م 1990)  دار اجليل  :ه ( 296)املتوىف:    كتاب البديع يف البديع. ابن املعتز  18
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 ۔ م(   1981)  ه ( دار اجليل  463زدي )املتوىف:  بن رشيق القريواين األ . االعمدة يف حماسن الشعر وآدابه   19
ه ( دار  12القاضي عبد النيب األْحد نكري )املتوىف: ق  .دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون 20

 ۔ ( م2000)  لبنان / بريوت  -الكتب العلمية  
ه ( مؤسسة  1094احلنفي )املتوىف:  أبو البقاء ،أيوب بن موسى .الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية 21

 ۔ بريوت  –الرسالة  
ه ( دار الكتب  775أبو حفص سراج الدين عمر احلنبلي الدمشقي النعماين )املتوىف:  .اللباب يف علوم الكتاب  22

 ۔ ( م1998، ) بريوت / لبنان  -العلمية  
دار  . حممد علي السهراج .غة واملثلاللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض والل 23

 ۔ ( م  1983)دمشق     -الفكر  
 ۔ م( 2005)  القاهرة  –هنضه مصر    ه (1384أْحد أْحد عبد هللا البيلي البدوي )املتوىف:  .  من بالغة القرآن   24
  –مطبعة اجلوائب . ه (337قدامة بن جعفر بن قدامة بن زايد البغدادي، أبو الفرج )املتوىف: . نقد الشعر 25

 ۔ ( 1302)  قسطنطينية
دار الكتب والواثئق   ه (733أْحد بن عبد الوهاب )املتوىف:  ،شهاب الدين النويري. هناية األرب يف فنون األدب 26

 ۔ ( ه    1423، )القومية، القاهرة 
 ۔ (ه    1414)  ،  بريوت   –دار صادر  ،  ه ( 711ابن منظور اإلفريقى )املتوىف:  .  لسان العرب 27
احملقق: عادل بن يوسف العزازي و أْحد بن ،  ه ( 235أبو بكر بن أّب شيبة، العبسي )املتوىف:    .يبةمسند ابن أّب ش  28

 ۔ (م1997، )الرايض   –دار الوطن  ،  فريد املزيدي 
دار إحياء  ، َتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي  ه (273 )املتوىف: أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزوين، .ابن ماجةسنن  29

 ۔فيصل عيسى الباّب احلليب  -  الكتب العربية
 


