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Abstract
The Holy Quran containing full of wonders beauty (al-muhassinat albadi’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,
Surah Al-Zumur, Surah Al- Ghafir & Surah Al-Fasilat.

 فهو مالك، وما ضاع عنده عمل العاملني،احلمد هلل الذي ماخاب لديه أمل اآلملني
 والصالة والسالم على حممد خامت املرسلني وآله وصحبه،السماوات السبع واألرضني
أمجعني۔

إن هدف الباحث من حبثه هذا هو توضيح احملسنات البديعية وهو الصور الطباقية يف
 وسورة فصلت) مع ذكر تعريف الطباق، وسورة غافر،ثالث سور القرآنية (سورة الزمر
لغة واصطالحا۔ وقد اختار الباحث هذا البحث ملوضوعه ألجل كثري من الوجوه
احملاضر بقسم اللغة العربية جامعة بشاور۔

*

 اسالمية كاجل بشاور۔،** الباحث مبرحلة الدكتوراه
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البالغية فيه وخاصة حمسنة الطباق .وقد اعتمد الباحث يف حبثه هذا على املنهج
التحليلي يف توضيح وبيان نوع الطباق من احملسنات املعنوية البديعية يف عديد من
أيضا يف آخر البحث يف
آايت السور املذكورة الثالثة ،وسيذكر الكلمات املتطابقة ً
اجلدول لفائدة الدارسني والقارئني حني

قرائتها۔

معىن الطباق
ِّ
أيضا :املطابقة ،التطبيق،
الطبَاق لغةً :الطباق من احملسنات املعنوية البديعية ،ويقال له ً
التكافؤ ،التضاد :1الطباق أو املطابقة أصالً مصدر من الفعل "طابق" ،كما قال اإلمام
اخلليل الفراهيدي :يقال طابقت بني الشيئني إذا مجعتهما على حذ ٍو واحد2۔ وطابق
الفرس يف جريه :إذا وضع رجله موضع يده ،كما قال اإلمام األصمعي :املطابقة أصال
هي وضع الرجل موضع اليد ،يف مشي البعري والفرس وغري ذلك من ذوات

األربع3۔

والرماين يقول :املطابقة :هي مساواة املقدار من غري أي نقصان وال زايدة4۔ والطبق:
غطاء كل شيء ،ومجعه أطباق۔ وطبق املاء وجه األرض يعن :غطاه۔ وكما جاء يف
حديث الرسول صلى هللا عليه وسلم“ :اللهم اسقنا غيثًا مغيثًا َم ِّر ًيعا طب ًقا ”5أي :مالئًا
6
اَّلل سبع ََساو ٍ
ات ِّطبَاقًا”7۔
لألرض مغطيًا هلا  ،ويف قوله تعاىل “:أَََلْ تََرْوا َكْي َ
ف َخلَ َق هُ َ ْ َ َ َ
السموات الطباق :اليت بعضها فوق بعض۔ فمادة كلمة “طابق” تدل على معىن
املوافقة واملساواة واملناسبة۔ فهذا هو مدلول الطباق لغةً عند

العرب8۔

الحا :هواجلمع بني الضدين يف الكالم الواحد سواء كان متثورا أو
ُ
الطباق اصط ً
9
منظوما ،كالليل والنهار ،واإليراد واإلصدار ،والبياض والسواد ۔ و يف األلوان ما توجد
فيه املطابقة هو البياض والسواد ،كما قال الرماين وغريه :البياض والسواد ضدان خبالف
بعدا من ضده۔ وقد تقرر عند غالب
بقية األلوان ،ألن كل واحد منهما إذا قوي زاد ً
الناس أن املطابقة :هي اجلمع بني الضدين  ،سواء كانت من اَسني أو من فعلني أو
غري ذلك۔
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قوما خيتلفون فيها ففريق ،وهم األكثر يزعمون :أهنا
قال األخفش ،وقد سئل عنه :أجد ً
الشيء وضده ،وفريق يرون أهنا اشرتاك املعنيني يف لفظ واحد ،كقول زايد األعجم:
ونبئتهم يستنصرون بكاهل وللؤم فيهم كاهل وسنام
فالطباق ضرابن :10كما قسمه البالغيون ،طباق اإلجياب

وطباق السلب۔

 :1طباق اإلجياب :املطابقة اإلجيابية قد تكون بلفظني من نوع االسم ،كأن يكوان

“اَسني” حنو قول هللا عز وجلَ ( :وََْت َسبُ ُه ْم أَيْ َقاظًا َوُه ْم ُرقُود) 11فإذا اجلمع بني
لفظ “األيقاظ” و لفظ “الرقود” مطابقة ،ألن كلمة “اليقظة” ضد كلمة
“الرقود” وكالمها من نوع االسم كما هو واضح ,أو تكون املطابقة ب “فعلني”
12
كقول سبحانه وتعاىلَ( :ال َي ِّ
وت”
وت ف َيها َوال ََْي َي) فاجلمع فيه بني كلمة “َيَُ ُ
َُ ُ
و كلمة “ ََْي َي” مطابقة؛ ألن املوت هو ضد احلياة وكالمها من قسم الفعل كما
ت َو َعلَْي َها َما
ترى ,أو املطابقة تكون ب “حرفني” مثل قوله تعاىلَ ( :هلَا َما َك َسبَ ْ
ت) 13فاجلمع فيه بني حرف “الالم” و حرف “على” مطابقة؛ ألن يف
ا ْكتَ َسبَ ْ
حرف “الالم” معىن املنفعة ،ويف حرف “على” معىن املضرة ومها متضادان،
وكالمها من نوع احلرف۔ وقد تكون املطابقة بلفظني من نوعني خمتلفني ,أي من
َحيَ ْي نَاهُ) 14فجمع يف هذه اآلية بني
االسم والفعل ،كقوله تعاىل( :أ ََوَم ْن َكا َن َمْي تًا فَأ ْ
كلمة “ َمْي تًا” و كلمة “أحيينا” فاملوت واإلحياء ما يتقابالن يف اجلملة ،وهي
املطابقة؛ ألن معنامها متضادان ،و مع ذلك مها من نوعني خمتلفني ،كما أن
أحدمها من نوع االسم ،واآلخر من نوع

الفعل15۔

 :2طباق السلب :املطابقة السلبية وهي اجلمع بني فعلي مصدر واحد ،فيكون واحد
منهما مثبت واآلخر منفي ،أو يكون واحد منهما أمر واآلخر

هني۔

أ -اجلمع بني اإلثبات والنفي :حنوقوله تعاىل( :و ِّ
لك هن أَ ْكثَ َر الن ِّ
هاس ال يَ ْعلَ ُمو َن،
َ
ي علَمو َن ِّ
احلَياةِّ ُّ
الدنْيا) ،16فالطباق بني كلمة “ال يعلمون” و
ظاهراً ِّم َن ْ
َْ ُ
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“يعلمون” ألن الكلمة األوىل منفية ،واألخرى مثبتة .وكقوله تعاىل(:إِّ هن ه
اَّللَ
ِّ
ِّ
هاس أَنْ ُف َس ُه ْم يَظْلِّ ُمو َن) ،17فالطباق بني كلمة
هاس َشْي ئًا َولَك هن الن َ
َال يَظْل ُم الن َ
“ال يظلم” و بني كلمة “يظلم” سليب ،ألجل اجلمع بني كلميت منفية
ومثبتة۔

اخ َش ْو ِّن)،18
هاس َو ْ
ب -اجلمع بني األمر والنهي :مثل قوله تعاىل( :فَال ََتْ َش ُوا الن َ
اخ َش ْو ِّن” ،فالكلمة األوىل أمر
فالطباق يف كلمة “فَال ََتْ َش ُوا” وكلمة “ َو ْ
والثانية هني،كما ترى .وكقوله تعاىل( :اتهبِّعُوا َما أُنْ ِّزَل إِّلَْي ُك ْم ِّم ْن َربِّ ُك ْم َوَال
تَتهبِّعُوا ِّم ْن ُدونِِّّه أ َْولِّيَاءَ قَلِّ ًيال َما تَ َذ هك ُرو َن) 19فطباق السلب بني كلمة “اتبعوا”
وكلمة “ال تتبعوا” فاألوىل أمر كما تالحظ والثانية هني۔ ويسمى هذا النوع

إجيااب
بطباق السلب ،ألجل املعنيني املتضادين ً

وسلبًا۔

20

الصور الطباقية يف آايت سورة الزمر التالية
اَّلل َغ ِّن عْن ُكم وَال ي ر ِّ ِّ ِّ ِّ
ضى لعبَاده الْ ُك ْفَر َوإِّ ْن تَ ْش ُك ُروا يَْر َ
 :1اآلية :إِّ ْن تَ ْك ُف ُروا فَِّإ هن هَ ٌّ َ ْ َ َْ َ
ضهُ
ِّ
ِّ
لَ ُك ْم َوَال تَ ِّزُر َو ِّازَرة ِّوْزَر أ ْ
ُخَرى ُثُه إِّ َىل َربِّ ُك ْم َم ْرجعُ ُك ْم فَيُنَ بِّئُ ُك ْم مبَا ُكْن تُ ْم تَ ْع َملُو َن إِّنههُ
علِّيم بِّ َذ ِّ
الص ُد ِّ
ور ( )7تضمنت األية الكرَية نوعاً من احملسنات البديعية وهو
ات ُّ
َ
متضاداتن۔

الطباق بني كلمة (تكفروا) و بني كلمة (تَ ْش ُك ُرواْ ) ومها كلمتان
آانء اللهي ِّل س ِّ
ِّ
اج ًدا َوقَائِّ ًما ََْي َذ ُر ْاآل ِّخَرةَ َويَْر ُجو َر ْْحَةَ َربِِّّه قُ ْل َه ْل
 :2اآلية :أَهم ْن ُه َو قَانت َ َ ْ َ
يستَ ِّوي اله ِّذين ي ْعلَمو َن واله ِّذين َال ي ْعلَمو َن إِّهَّنَا ي تَ َذ هكر أُولُو ْاألَلْب ِّ
اب ( )9فقد وردت
َ
َْ
َ َ ُ َ َ َ ُ
َ ُ
يف هذه األية الكرَية نوع من احملسنات البديعية وهو الطباق بني كلمة (يَ ْر ُجواْ)
ومها ضدان۔

وكلمة ( ََْي َذ ُر)
ِّ
 :3اآليةَ :هلُْم ِّم ْن فَ ْوقِّ ِّه ْم ظُلَل ِّمن الن ِّ
اَّللُ بِِّّه ِّعبَ َادهُ َاي
ف ه
ك ُخيَ ِّو ُ
هار َوِّم ْن ََْتتِّ ِّه ْم ظُلَل َذل َ
َ
ِّعب ِّاد فَاته ُق ِّ
ون ( )16يوجد الطباق يف هذه اآلية بني كلمة (فوقهم) و كلمة (َتتهم)
َ
وكل كلمة ضد اآلخر وهذا هو حمسن

الطباق۔
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ِّ
ِّ
اَّللُ قُ ْل أَفَ َرأَيْتُ ْم َما تَ ْدعُو َن
ض لَيَ ُقولُ هن ه
 :4اآليةَ :ولَئ ْن َسأَلْتَ ُه ْم َم ْن َخلَ َق ال هس َم َاوات َو ْاأل َْر َ
ِّ
ِّمن ُد ِّ
ض ِّرهِّ أ َْو أ ََر َادِّين بَِّر ْْحٍَة َه ْل ُه هن
اَّللِّ إِّ ْن أ ََر َادِّينَ ه
ون ه
ات ُ
اَّللُ بِّ ُ
ض ٍر َه ْل ُه هن َكاش َف ُ
ْ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
اَّللُ َعلَْيه يَتَ َوهك ُل الْ ُمتَ َوكلُو َن ( )38اآلية مشتملة على نوع
يب ه
مُْس َك ُ
ات َر ْْحَته قُ ْل َح ْس َ
ض ٍر) و ( َر ْْحَ ٍة) وكالمها ضدا اآلخر۔
من احملسن البديع وهو الطباق بني ( ُ
ات و ْاألَر ِّ ِّ
ب والش ِّ
ِّ
ِّ
ني
ت ََْت ُك ُم بَ ْ َ
هه َادة أَنْ َ
ض َعاَلَ الْغَْي ِّ َ َ
 :5اآلية :قُ ِّل الله ُه هم فَاطَر ال هس َم َاو َ ْ
ِّعبَ ِّاد َك ِّيف َما َكانُوا فِّ ِّيه َخيْتَلِّ ُفو َن ( )46فالطباق يف اآلية املذكورة بني كلمة (الغيب)
واضح۔

و كلمة (الشهادة) وكالمها كلمتان متضاداتن ،كما هو
ِّ
ِّ
ط ِّ ِّ
ك َآلاي ٍ
ت لَِّق ْوٍم
 :6اآلية :أ ََوََلْ يَ ْعلَ ُموا أَ هن ه
اَّللَ يَْب ُس ُ
الرْز َق ل َم ْن يَ َشاءُ َويَ ْقد ُر إِّ هن ِّيف ذَل َ َ
يُ ْؤِّمنُو َن ( )52فقد احتوت هذه اآلية الكرَية على نوع البديع وهو الطباق بني
ط) و كلمة (يَ ْق ِّد ُر) و كلمة “يبسط” ضد كلمة “يقدر” كما ترى،
كلمة (يَْب ُس ُ
الطباق۔

وهذا هو
اف عب َده وُخي ِّوفُونَ ِّ ه ِّ
ٍ
اَّللُ فَ َما لَهُ ِّم ْن
ضلِّ ِّل ه
س ه
ين ِّم ْن ُدونِِّّه َوَم ْن يُ ْ
اَّللُ بِّ َك َْ ُ َ َ َ
ك ابلذ َ
 :7اآلية :أَلَْي َ
ضلِّ ِّل) و ( َه ٍاد)
َه ٍاد ( )36۔ اآلية الكرَية مشتملة على كلمتني متضادتني ومها (يُ ْ
وهو نوع من احملسنات البديعية يقال له الطباق۔
ِّ
ِّ
ِّ ٍ
اَّللُ بِّ َع ِّزي ٍز ِّذي انْتِّ َق ٍام ( )37۔
س ه
 :8اآليةَ :وَم ْن يَ ْهد هاَّللُ فَ َما لَهُ م ْن ُمضل أَلَْي َ
إن الطباق يف آية الكرَية هو بني كلمة (يهد) وبني كلمة (م ِّ
ض ٍل) وكلتامها متضاداتن۔
ُ
ِّ
ِّ
ِّ
 :9اآلية :إِّ هان أَنْزلْنَا علَي َ ِّ
اب لِّلن ِّ
ض هل فَِّإهَّنَا
هاس ِّاب ْحلَِّق فَ َم ِّن ْاهتَ َدى فَلنَ ْفسه َوَم ْن َ
َ َْ
ك الْكتَ َ
ِّ
ت َعلَْي ِّه ْم بَِّوكِّ ٍيل ( )41فالطباق يف هذه اآلية هو بني كلمة
يَض ُّل َعلَْي َها َوَما أَنْ َ
(اهتدى) و كلمة (ضل) ،ألجل التضاد يف هاتني
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الصور الطباقية يف آايت سورة الغافر التالية
ب ش ِّد ِّ
يد الْعِّ َق ِّ
 :1اآليةَ :غافِّ ِّر ال هذنْ ِّ
اب ِّذي الطهْوِّل َال إِّلَهَ إِّهال ُه َو إِّلَْي ِّه
ب َوقَابِّ ِّل الت ْهو ِّ َ
الْم ِّ
صريُ ( )3۔ فاآلية مشتملة على نوع بديعي وهو الطباق بني كلمة (الذنب) و
َ
كلمة(التوب)۔
ٍ ِِّّ ِّ
وح و ْاألَحز ِّ ِّ ِّ
اب م ْن بَ ْعده ْم َوَمهه ْ
 :2اآليةَ :ك هذبَ ْ
ت ُك ُّل أُهمة بَِّر ُسوهل ْم ليَأْ ُخ ُذوهُ
ت قَ ْب لَ ُه ْم قَ ْوُم نُ ٍ َ ْ َ ُ
وجادلُوا ِّابلْب ِّ ِّ ِّ
ف َكا َن ِّع َق ِّ
اب ( )5وقد مجع بني
ضوا بِِّّه ْ
اط ِّل ليُ ْدح ُ
َخ ْذتُ ُه ْم فَ َكْي َ
احلَ هق فَأ َ
ََ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
كلمة (قَ ْب لَ ُه ْم) و كلمة (م ْن بَ ْعده ْم) ومها ضدان ،وهوحمسن الطباق۔
َحيَ ْي تَ نَا اثْنَ تَ ْ ِّ
 :3اآلية :قَالُوا ربهنَا أ ََمتهنَا اثْنَ تَ ْ ِّ
وج ِّم ْن
اعتَ َرفْ نَا بِّ ُذنُوبِّنَا فَ َه ْل إِّ َىل ُخ ُر ٍ
ني فَ ْ
ني َوأ ْ
َ
َسبِّ ٍيل ( )11۔ قد جيئت يف هذه اآلية بكلمتني املتناقضتني و هي كلمة (أ ََمتهنَا)
َحيَ ْي تَ نَا) وهو الطباق البديعي۔
و(أ ْ
ال َر ُجل ُم ْؤِّمن ِّم ْن ِّآل فِّْر َع ْو َن يَكْتُ ُم إَِّيَانَهُ أَتَ ْقتُلُو َن َر ُج ًال أَ ْن يَ ُق َ
 :4اآليةَ :وقَ َ
ّب ه
اَّللُ
ول َرِّ َ
ِّ ِّ
ِّ
وقَ ْد جاء ُكم ِّابلْب يِّنَ ِّ
ك ص ِّادقًا ي ِّ
صْب ُك ْم
ات ِّم ْن َربِّ ُك ْم َوإِّ ْن يَ ُ
َ ََ ْ َ
ك َكاذ ًاب فَ َعلَْيه َكذبُهُ َوإِّ ْن يَ ُ َ ُ
ِّ
ِّ
اَّللَ َال يَ ْهدي َم ْن ُه َو ُم ْس ِّرف َك هذاب ( )28فالطباق يف
ض اله ِّذي يَعِّ ُد ُك ْم إ هن ه
بَ ْع ُ
اآلية بني كلمة (ص ِّادقاً) و كلمة ( َك ِّ
اذابً) كما هو واضح۔
َ
ِّ
ِّ
ِّ
َش هد
اعةُ أ َْدخلُوا َ
آل ف ْر َع ْو َن أ َ
هار يُ ْعَر ُ
وم ال هس َ
ضو َن َعلَْي َها غُ ُدوا َو َعشيا َويَ ْوَم تَ ُق ُ
 :5اآلية :الن ُ
الْع َذ ِّ
اب ( )46ففي اآلية الكرَية نوع من البديع وهو الطباق وهو واقع بني كلميت
َ
(غُ ُدواً) و ( َع ِّشياً) ألجل املضادة۔
صري واله ِّذين آمنوا وع ِّملُوا ال ه ِّ
احل ِّ
ِّ
ات َوَال الْ ُم ِّسيءُ قَلِّ ًيال
 :6اآليةَ :وَما يَ ْستَ ِّوي ْاأل َْع َمى َوالْبَ ُ َ َ َ ُ َ َ
ص َ
َما تَتَ َذ ه
كُرو َن ( )58فالطباق بني كلمة (األعمى) و كلمة (البصري) ومها متضاداتن۔
ِّ
ِّ
ول لَهُ ُك ْن فَيَ ُكو ُن ( )68الطباق
ضى أ َْمًرا فَِّإهَّنَا يَ ُق ُ
يت فَِّإ َذا قَ َ
 :7اآليةُ :ه َو الهذي َُْييِّي َوَُي ُ
ِّ
يت) ألجل التضاد بينهما كما ترى۔
واضح بني كلمة ( َُْييِّي) و كلمة (َُي ُ
ِّ ِّ
ك ِّمنْ هم من قَصصنَا علَي َ ِّ
ص
 :8اآليةَ :ولََق ْد أ َْر َسْلنَا ُر ُس ًال م ْن قَْبل َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ص ْ
ك َومنْ ُه ْم َم ْن ََلْ نَ ْق ُ
اَّللِّ قُ ِّ
ك وما َكا َن لِّرس ٍ
ض َي ِّاب ْحلَِّق
اَّللِّ فَِّإ َذا َجاءَ أ َْمُر ه
ول أَ ْن ََيِِّْتَ ِِّبيٍَة إِّهال ِِّبِّ ْذ ِّن ه
َُ
َعلَْي َ َ َ
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ِّ
ك الْ ُمْب ِّطلُو َن ( )78فالطباق يف هذه اآلية هو طباق السلب يف مجلة
َو َخ ِّسَر ُهنَال َ
ص) ،ألن الكلمة األوىل هي مثبتة واألخرى منفية۔
صْ
ص ْ
صنَا) و ( همن هَلْ نَ ْق ُ
( همن قَ َ

الصور الطباقية يف آايت سورة ِّ
لت التالية
فص ْ

ِّ
ِّ
ض أَ ْكثَ ُرُه ْم فَ ُه ْم َال يَ ْس َمعُو َن ( )4اجتمعت يف اآلية الكرَية
 :1اآلية :بَش ًريا َونَذ ًيرا فَأ َْعَر َ
الكلمتان املتضاداتن ومها (بَ ِّشرياً) و ( َونَ ِّذيراً) ،وهو من قبيل احملسن البديعي يسماه
طباق

اإلجياب۔

ال َهلَا َولِّ ْأل َْر ِّ
ض ائْتِّيَا طَْو ًعا أ َْو َكْرًها قَالَتَا
استَ َوى إِّ َىل ال هس َم ِّاء َوِّه َي ُد َخان فَ َق َ
 :2اآليةُ :ثُه ْ
ِّ ِّ
ني ( )11إن كلمة (طَْوعاً) و ضدها ( َك ْرهاً) ذكرت يف اآلية معا ،يقال
أَتَْي نَا طَائع َ
هلا

طباق اإلجياب۔

ِّ
الر ُسل ِّم ْن بَ ْ ِّ
اَّللَ قَالُوا لَْو
ني أَيْ ِّد ِّيه ْم َوِّم ْن َخْل ِّف ِّه ْم أهَال تَ ْعبُ ُدوا إِّهال ه
 :3اآلية :إ ْذ َجاءَتْ ُه ُم ُّ ُ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ِّ
ني
َشاءَ َربُّنَا َألَنْ َزَل َم َالئ َكةً فَِّإ هان مبَا أ ُْرسْلتُ ْم بِّه َكاف ُرو َن ( )14فالطباق بني كلمة (بَ ْ َ
ِّ
خ ْل ِّف ِّه ْم) و كلتامها متضاداتن۔
أَيْد ِّيه ْم) وبني كلمة ( َ
ني أَيْ ِّد ِّيه ْم َوَما َخْلَف ُه ْم َو َح هق َعلَْي ِّه ُم الْ َق ْوُل ِّيف أ َُمٍم
 :4اآليةَ :وقَيه ْ
ضَنا َهلُْم قَُرَان َء فََزيهنُوا َهلُْم َما بَ ْ َ
ِّ
قَ ْد خَل ِّ ِّ ِّ ِّ
اإلنْ ِّ ِّ
اجلِّ ِّن و ِّْ
أيضا
ين ( )25يف هذه اآلية ً
َ ْ
س إن ُهه ْم َكانُوا َخاس ِّر َ
ت م ْن قَْبله ْم م َن ْ َ
الطباق بني كلمة ( هما ب ِّ
خْل َف ُه ْم) كما هو بني۔
َْ َ
ني أَيْد ِّيه ْم) وبني كلمة (َوَما َ
ِّ
ِّ
 :5اآليةَ :وَال تَ ْستَ ِّوي ْ
َح َس ُن فَِّإ َذا الهذي بَْي نَ َ
احلَ َسنَةُ َوَال ال هسيِّئَةُ ْادفَ ْع ِّابلهِّيت ه َي أ ْ
ك َوبَْي نَهُ
ع َداوة َكأَنهه وِِّلٌّ َِّ
ْحيم ( )34إن كلمة (احلسنة) هي مضادة كلمة (السيئة) و هونوع
َ َ َُ
من احملسنات البديعية يقال له الطباق۔
ِّ
 :6اآلية :وِّمن ِِّّ
هم ِّ
س َوَال لِّْل َق َم ِّر
آايته اللهْي ُل َوالن َ
س َوالْ َق َم ُر َال تَ ْس ُج ُدوا للش ْ
هه ُار َوالش ْ
َ ْ َ
هم ُ
ِّ
اس ُج ُدوا ِّهَّللِّ الهذي َخلَ َق ُه هن إِّ ْن ُكْن تُ ْم إِّ هايهُ تَ ْعبُ ُدو َن ( )37فالطباق يف هذه اآلية هو
َو ْ
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اس ُج ُدوا) ألن األوىل منفية
طباق السلب بني كلمة (َال تَ ْس ُج ُدوا) وبني كلمة ( َو ْ
واألخرى مثبتة۔
ْح ٍ
ِّ ِّ ِّ ِّ
ني ي َدي ِّه وَال ِّمن خْل ِّف ِّه تَْن ِّزيل ِّمن ح ِّكي ٍم َِّ
يد ( )42وقع
 :7اآليةَ :ال ََيْتيه الْبَاط ُل م ْن بَ ْ ِّ َ ْ َ ْ َ
ْ َ
ِّ
الطباق بني كلمة ( ِّمن ب ِّ ِّ
خ ْل ِّفه ِّ)ومها ضدان۔
ْ َْ
ني يَ َديْه ) وبني كلمة ( م ْن َ
ِّ
ال لَك إِّهال ما قَ ْد قِّ ِّ
ك لَ ُذو م ْغ ِّفرةٍ وذُو ِّع َق ٍ
اب
ك إِّ هن َربه َ
يل ل ُّلر ُس ِّل ِّم ْن قَْبل َ
 :8اآليةَ :ما يُ َق ُ َ َ
َ َ َ
َ
أَلِّي ٍم ( )43الطباق واضح بني كلمة (م ْغ ِّفرةٍ) وكلمة ( ِّع َق ٍ
اب) ألجل املضادة۔
َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ين
آايتُهُ أَأ َْع َجم ٌّي َو َعَرِّ ٌّ
 :9اآليةَ :ولَْو َج َعْلنَاهُ قُ ْر ً
آان أ َْع َج ِّميا لََقالُوا لَْوَال فُصلَ ْ
ت َ
ّب قُ ْل ُه َو للهذ َ
ِِّّ
ه ِّ
ِّ
ك يُنَ َاد ْو َن
ين َال يُ ْؤِّمنُو َن ِّيف آ َذاهن ْم َوقْ ر َوُه َو َعلَْي ِّه ْم َع ًمى أُولَئِّ َ
َآمنُوا ُه ًدى َوش َفاء َوالذ َ
ان بعِّ ٍ
ِّ
ٍ
يد ( )44اجتمعت الكلمتان املتضاداتن يف كالم واحد وهي كلمة
م ْن َم َك َ
ّب) ويسمى هذا الطباق اإلجياب وهو نوع من احملسن
(أَ ْع َج ِّم ٌّي) و كلمة ( َعَرِّ ٌّ
21
أيضا يف هذه اآلية الكرَية الطباق السلب بني كلمة ( َآمنُوا) وبني كلمة
البديع ۔ و ً
(َال يُ ْؤِّمنُو َن) كما هو واضح۔
احلا فَلِّن ْف ِّس ِّه ومن أَساء فَعلَي ها وما ربُّك بِّظَ هالٍم لِّْلعبِّ ِّ
 :10اآلية :من ع ِّمل ِّ
يد ()46
ص ً َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َ
َ
َْ َ َ َ
ِّ
ِّ
ِّ
فاجلمع يف هذه اآلية بني حرف “الالم” يف كلمة ( فَلنَ ْفسه ) و بني حرف
“على” يف كلمة ( فَ َعلَْي َها ) وهو الطباق؛ ألن يف حرف “الالم” معىن املنفعة،
نوع احلرف۔

ويف حرف “على” معىن املضرة ومها متضادان ،وكالمها من
 :11اآلية :إِّلَي ِّه ي رُّد ِّعْلم ال هساع ِّة وما ََتْرج ِّمن ََثَر ٍ
ات ِّم ْن أَ ْك َم ِّام َها َوَما ََْت ِّم ُل ِّم ْن أُنْثَى
َ ََ ُ ُ ْ َ
ْ َُ ُ
هك ما ِّمنها ِّمن ش ِّه ٍ
ِّ
ِّ
ِّ ِّ ِّ ِّ
يد ()47
ْ َ
َوَال تَ َ
ض ُع إِّهال بعْلمه َويَ ْوَم يُنَاد ِّيه ْم أَيْ َن ُشَرَكائي قَالُوا آذَان َ َ
ض ُع) ومها متضاداتن۔
فالطباق وقع بني كلمة ( ََْت ِّم ُل) و بني كلمة (تَ َ
 :12اآليةَ :ال يَ ْسأ َُم ِّْ
اخلَِّْري َوإِّ ْن َم هسهُ الشُّهر فَيَ ئُوس قَنُوط ( )49إن كلمة
اإلنْ َسا ُن ِّم ْن ُد َع ِّاء ْ
(اخلري) متضادة كلمة (الشر) وهو نوع من احملسنات البديعية املسمى ابلطباق۔
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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
البيان واملعاين والبديع والنحو والصرف وغري ذلك۔ فقد أوردان هنا نوعا من احملسنات
املعنوية البديعية أال وهو

الطباق۔

جدول صور الكلمات املتطابقة يف ثالث سور القرآنية
العدد

النوع البديعي

كلمات الطباق

السورة

1

تكفروا  .....تَ ْش ُك ُروا

طباق اإلجياب ،بفعلني

الزمر

2

وَي َذ ُر
يَْر ُجواْ َْ .....

طباق اإلجياب ،بفعلني

الزمر

3

ِّ
وَتتِّ ِّه ْم
فَ ْوق ِّه ْم َْ .....

طباق اإلجياب ،ابَسني

الزمر

4

ض ٍر َ .....ور ْْحٍَة
ُ

طباق اإلجياب ،ابَسني

الزمر

5

الغيب  .....والشهادة

طباق اإلجياب ،ابَسني

الزمر

6

ط َ .....ويَ ْق ِّد ُر
يَْب ُس ُ

طباق اإلجياب ،بفعلني

الزمر

7

ضلِّ ِّل َ .......ه ٍاد
يُ ْ

طباق اإلجياب ،بفعلني

الزمر

8

يهد  .....م ِّ
ض ٍل
ُ

طباق اإلجياب ،بفعلني

الزمر

9

وض هل
اهتدى َ .....

طباق اإلجياب ،بفعلني

الزمر

10

الذنب  .....والتوب

طباق اإلجياب ،ابَسني

الغافر

121

فہم اسالم
ِ

-ششامیہیقیقحتمجلّہعلوماالسہیم

ونجری۔وجن 2019

11

قَ ْب لَ ُه ْم  ......بَ ْع ِّد ِّه ْم

طباق اإلجياب ،ابَسني

الغافر

12

َحيَ ْي تَ نَا
أ ََمتهنَا َ .....وأ ْ

طباق اإلجياب ،بفعلني

الغافر

13

ص ِّادقاً  .....وَك ِّاذابً
َ

طباق اإلجياب ،ابَسني

الغافر

14

غُ ُدواً َ .....و َع ِّشياً

طباق اإلجياب ،ابَسني

الغافر

15

األعمى  .....والبصري

طباق اإلجياب ،ابَسني

الغافر

16

ِّ
يت
َُْييِّي َ .....وَُي ُ

طباق اإلجياب ،بفعلني

الغافر

17

ص
صْ
ص ْ
صنَا  ..هَلْ نَ ْق ُ
قَ َ

طباق السلب ،مثبت ،منفي

الغافر

18

بَ ِّشرياً َ .....ونَ ِّذيراً

طباق اإلجياب ،ابَسني

فصلت

19

طَْوعاً  .....وَك ْرهاً

طباق اإلجياب ،ابَسني

فصلت

20

أَيْ ِّد ِّيه ْم َ .....خْل ِّف ُه ْم

طباق اإلجياب ،ابَسني

فصلت

21

أَيْ ِّد ِّيه ْم َ .....خْل َف ُه ْم

طباق اإلجياب ،ابَسني

فصلت

22

احلسنة  .....والسيئة

طباق اإلجياب ،ابَسني

فصلت

23

م ْغ ِّفرةٍ ِّ .....
وع َق ٍ
اب
َ َ

طباق اإلجياب ،ابَسني

فصلت

24

ِّ
ّب
وعَرِّ ٌّ
ءَ ْاع َجم ٌّي َ ....

طباق اإلجياب ،ابَسني

فصلت

25

ض ُع
ََْت ِّم ُل  .....وتَ َ

طباق اإلجياب ،بفعلني

فصلت

26

اخلري  .......والشر

طباق اإلجياب ،ابَسني

فصلت
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27

فَلِّنَ ْف ِّس ِّه  .....فَ َعلَْي َها

طباق اإلجياب ،حبرفني

فصلت

28

الَ تَ ْس ُج ُدواْ.واسجدوا

طباق السلب ،النهي واألمر

فصلت

29

َآمنُواْ  .....الَ يُ ْؤِّمنُو َن

طباق السلب ،مثبت ،منفي

فصلت

احلواشي
1

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم ( )1125 /2۔ بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة
البالغة  - 1البيان والبديع  -جامعة

املدينة ()335۔

املعتز ()27۔

2

البديع يف البديع البن

3

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ()6 /2۔

4

العمدة يف حماسن الشعر وآدابه ()6 /2۔

5

مسند ابن أّب شيبة ()120 /2۔ سنن ابن

6

لسان العرب ()210 /10۔

7

سورة

8

البالغة  - 1البيان والبديع  -جامعة

9

هناية األرب يف فنون األدب ()98 /7۔

ماجه ()404 /1۔

امللك ()3۔

 10كشاف

املدينة ()336۔

اصطالحات الفنون والعلوم ()1126 /2۔

 11سورة الكهف ()18۔
 12سورة طه ()74۔
 13سورة البقرة ()286۔
ْ 14األَنْ َعام ()122۔

 15املنهاج الواضح للبالغة ()163 /1۔
 16سورة الروم ()7۔
 17يُونُس ()44۔

18
ْمائِّ َدة ()44۔
ال َ

19
َعَراف)3( :۔
ْاأل ْ

 20دستور العلماء = جامع العلوم يف
21

اصطالحات الفنون ()198 /2۔

التحرير والتنوير ()316 /24۔
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املصادر و املراجع
1

أساس البالغة .املؤلف :الزخمشري جار هللا (املتوىف538 :ه ) َتقيق :حممد ابسل عيون السود ،دار الكتب العلمية،
بريوت

– لبنان 1998( .م)۔

2

أسرار البالغة .أبو بكر عبد القاهر ،اجلرجاين الدار (املتوىف471 :ه ) مطبعة

3

إعراب القرآن وبيانه۔ حميي الدين بن أْحد مصطفى درويش (املتوىف 1403 :ه ) دار اإلرشاد للشئون اجلامعية -
ْحص

4
5

املدين ابلقاهرة ،دار املدين جبدة۔

 -سورية ( ،دار اليمامة  -دمشق  -بريوت)  ( ،دار ابن كثري  -دمشق  -بريوت) ( 1415ه )۔

أنوار الربيع يف أنواع البديع۔ صدر الدين ابن معصوم .مطبعة النعمان ،النحف األشرف۔

بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة .عبد املتعال الصعيدي (املتوىف1391 :ه ) مكتبة اآلداب

(2005م)۔
6

7

البالغة العربية .عبد الرْحن بن حسن َحبَ نه َكة امليداين الدمشقي (املتوىف1425 :ه ) ،دمشق ،دار القلم ،بريوت،
الدار الشامية ( 1996م)۔
َترير التحبري يف صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن .ابن أّب اإلصبع العدواين ،البغدادي ُث املصري (املتوىف:
654ه ) تقدمي وَتقيق :الدكتور حفن حممد شرف ،اجلمهورية العربية املتحدة  -اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية
 -جلنة إحياء الرتاث اإلسالمي۔

8

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

9

التعريفات .علي الشريف اجلرجاين (املتوىف816 :ه ) دار الكتب العلمية بريوت

 10مجهرة اللغة :ابن دريد األزدي (املتوىف321 :ه ) دار العلم للماليني
11

–لبنان (1983م)۔

– بريوت (1987م)۔

مشس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم۔ نشوان بن سعيد احلمريى اليمن (املتوىف573 :ه )۔

 12التوقيف على مهمات التعاريف۔ زين الدين حممد املدعو بعبد الرؤوف احلدادي ُث املناوي القاهري (املتوىف:
عبد اخلالق ثروت-القاهرة1990( ،م)۔

1031ه ) عاَل الكتب 38
 13خزانة األدب وغاية األرب .ابن حجة احلموي (املتوىف837 :ه ) دار ومكتبة اهلالل-بريوت ،دار البحار-بريوت
(2004م) ،دار الفكر املعاصر (بريوت
14

 -لبنان) ،دار الفكر (دمشق  -سورية) ( 1999م)۔

سحر البالغة وسر الرباعة .أبو منصور الثعاليب (املتوىف429 :ه ) دار الكتب العلمية  -بريوت  /لبنان۔

 15شرح السنة .حميي السنة ،البغوي الشافعي (املتوىف516 :ه ) املكتب اإلسالمي

 -دمشق ،بريوت1983( ،م)۔

– القاهرة ( 1997م)۔

 16صفوة التفاسري .الصابوين حممد علي .دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع
 17كشاف اصطالحات الفنون والعلوم :حممد بن علي الفاروقي احلنفي التهانوي (املتوىف :بعد 1158ه ) مكتبة لبنان
انشرون

– بريوت (1996م)۔

 18كتاب البديع يف البديع .ابن املعتز املتوىف296( :ه ) :دار اجليل
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العمدة يف حماسن الشعر وآدابه .ابن رشيق القريواين األزدي (املتوىف 463 :ه ) دار اجليل ( 1981م)۔

دستور العلماء = جامع العلوم يف اصطالحات الفنون .القاضي عبد النيب األْحد نكري (املتوىف :ق 12ه ) دار
(2000م)۔

الكتب العلمية  -لبنان  /بريوت
 21الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية .أيوب بن موسى ،أبو البقاء احلنفي (املتوىف1094 :ه ) مؤسسة
– بريوت۔

الرسالة
 22اللباب يف علوم الكتاب .أبو حفص سراج الدين عمر احلنبلي الدمشقي النعماين (املتوىف775 :ه ) دار الكتب
العلمية  -بريوت  /لبنان1998( ،م)۔
23

اللباب يف قواعد اللغة وآالت األدب النحو والصرف والبالغة والعروض واللغة واملثل .حممد علي ال هسراج .دار

الفكر  -دمشق

( 1983م)۔

(2005م)۔

 24من بالغة القرآن .أْحد أْحد عبد هللا البيلي البدوي (املتوىف1384 :ه ) هنضه مصر – القاهرة
 25نقد الشعر .قدامة بن جعفر بن قدامة بن زايد البغدادي ،أبو الفرج (املتوىف337 :ه ) .مطبعة اجلوائب –
قسطنطينية ()1302۔

 26هناية األرب يف فنون األدب .شهاب الدين النويري ،أْحد بن عبد الوهاب (املتوىف733 :ه ) دار الكتب والواثئق
القومية ،القاهرة 1423( ،ه )۔
( 1414ه )۔

 27لسان العرب .ابن منظور اإلفريقى (املتوىف711 :ه ) ،دار صادر – بريوت،
 28مسند ابن أّب شيبة .أبو بكر بن أّب شيبة ،العبسي (املتوىف235 :ه ) ،احملقق :عادل بن يوسف العزازي و أْحد بن
– الرايض1997( ،م)۔

فريد املزيدي ،دار الوطن
 29سنن ابن ماجة .أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزوين( ،املتوىف273 :ه ) َتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء
الكتب العربية  -فيصل عيسى الباّب احلليب۔
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