
الفصل الّرابع
صافاتتحليل الجناس و الطباق و أنواعهما في سورة ال

الجناس والطباق في سورة الصافات.أ
ففي هذه املناسبة سيعرض الباحث جدوال خاصا يتعلق باجلناس 

:وذلك كما ياىل. 
صافاتو أنواعه في سورة الالجناستحليل .ب

الباحث عن مفهوم اجلناس و الطباق ، ففي هذا أن يبحث و بعد
من ناحية اجلناس و الطباق يف سورة الصافاتالفصل يبحث عن حتليل

وجد فيها أسلوب اجلناس والطباق الذي يدل على املعجزة . البديعية
. العظيمة من القرآن الكرمي

:و أسلوب اجلناس يف هذه السورة كقول اهللا تعاىل، ما يلي 
١.   

صف يف السماء ياليت واملرد يف هذه االية أقسم اهللا باملالئكة
، لتنفيذ أمر اهللارًا اانتظ، للعبادة كصفوف الناس يف الصالة يف الدنيا

.١و الفضيلةويكون ترتيبهم يف الصفوف حبسب مراتبهم يف التقّدم

٧٠:  ص) . دار الفكر املعاصر : بريوت (،التفسري املنري يف العقيدة و الشريعة و املنهج،الدكتور وهبة الزحيلي ١

٣٤



٣٥

"تقاق وهو بني اللفظشكان يف هذه االية نوع من اال   "

"واللفظ  " و اضي و الثاين من االسم وهاملفعل الفاألول من

مها هذا جناس  يسمى يف اجلناس وافق ترتيبها فكاليومها ، مصدر
.اإلشتقاق

٢.     
. السحاب أي تسوقاملالئكة اليت تزجر واملرد يف هذه االية 

أي : زجرت اإلبل والغنم: يقال، بقوة الصوتفعالدّ : وأصل الّزجر
مث استعمل يف السوق واحلّث على ، عتها بالصوت والصياحأفز 

.٢الشيء
"كان يف هذه االية نوع من االستقاق وهو بني اللفظ    "

"واللفظ    "فاألول من فعل ماضي و الثاين من االسم وهو مصدر ،

.هذا جناس  يسمى يف اجلناس اإلشتقاقومها توافق ترتيبها فكالمهما 
٣.            

د من التفسري و البيان هو لقد أقسم اهللا بأن معبودكم أيهاواملقس
وهو ، هو واحد ال شريك له. إخالص العبادة لهاملخاطبون الذي جيب 

وما لك ، بينهما من العوامل واملخلوقاتخالق السماوات واألرض وما 

٧٠: ص. نفس املراجع ٢



٣٦

فأعلنوا يف نفوسكم ، ، ذلك كله
هذه املخلوقات من أوضح الدالئل فوجود ، وأفردوه بالطاعة، توحيد اهللا

.٣يتهعلى وجود الصانع وقدرته ووحدان
يسمي باجلناس ."ّربّ " و " ربّ "و اجلناس يف هذه اآلية بني 

.ألن كلمتني املتجانسني من نوع واحد اسم و اسم)  املماثل (التام 
٤.             

لسماء الدنيا اليت هي أقربواملرد يف هذه االية مجل اهللا سبحانه ا
، فائقة اجلمال هي الكواكبالسماوات إىل األرض بزينة مجيلة

.٤أعني الناظرين هلا كاجلواهر املتأللئه
"بزينة"و" زيـّّنا" هذه اآلية مشتمل على اجلناس و مها بني اللفظ 

. ألن توافق ترتيتبها فكالمهما)  اإلشتقاق (يسمى باجلناس غري التام 
.لثاين من اسمو كلمة األول من فعل و ا

٥.         
، وهي الكلمة، ةواملرد يف هذه االية أي إال من الشياطني اخلطف

ويلقيها اآلخر إىل من، فيلقيها إىل الذي حتته، يسمعها من السماء
ورمبا ألقاها بقدر اهللا تعاىل ، الشهاب قبل أن يلقيهافرمبا أدركه، حتته

٧١-٧٠: ص. نفس املراجع ٣
٧٥:ص. نفس املراجع ٤



٣٧

كما ، ، فيحرقه، يأتيه الشهابقبل أن 
.جاء يف احلديث

أو بشعلة ، فخاطف الكلمة العارضة يتبعه اهللا بنجم مضيء
. فيلقي إىل إحوانه الكهان ما خطفه، ورمبا ال حترقه، فتحرقه، مستنرية

.٥املاضيء: والثاقب. ذ الشيء بسرعةأخ: واخلطف
" و " خطف " هذه اآلية مشتمل على اجلناس و مها بني اللفظ 

ألن توافق ترتيتبها )  اإلشتقاق (يسمى باجلناس غري التام " اخلطفة
.و كلمة األول من فعل و الثاين من اسم. فكالمهما

٦.          


(واملرد يف هذه االية          ( أي

أي ، أيهم أشد خلقا:الرسول هؤ الء املنكرين للبعثسل أيها 
هم أم السماوات واالرض وما بينهما من املالئكة ، أصحب إجياًدا

كلدة والشياطني واملخلوقات العظيمة؟ واآلية نزلت يف األشد ابن  
.مسي باألشد لشدة بطشه وقوته، وأمثاله

٧٦- ٧٥:ص. نفس املراجع ٥



٣٨

أن هذه املخلوقات أشد ، والسؤال للتوبيخ والتقريع
نكرون البعث؟ وهم فلم ي، وإذا كان األمر كذلك، خلًقا منهم

قَ لْ خلََ (: وجلكما قال اهللا عز ، يشاهدون ما هو أعظم مما أنكروا
) َأْكثـََر النَّاِس َاليـَْعَلُمْونَ نَّ كِ لَ وَ اسِ النَّ قِ لْ خَ نْ مِ رُ بَـ كْ أَ ضِ رْ األَ وَ تِ وَ مَ السَّ 

(: وقال سبحانه) ٤٠/٥٧:غافر(      
          ()٣٦/٨١:يس(

: فقال، التفاوتمث أوضح اهللا تعاىل مدى هذا 

    ( أي إنا خلقنا أصلهم وهو أدم من

، فإذا كانوا خملوقني من هذا الشيء الضعيف. بلتصق باليدطني لزج
أو من ، فكيف يستبعدون املعاد؟ وهو إعادة اخللق من الرتاب أيضاً 

ومل ينكر ذلك من ، املاء الذي خالط الرتاب إذا مات اإلنسان يف املاء
أن هذه األجسام قبلة : واملعىن . هو أقوى منهم خلقًا وأعظم وأكمل

، ملا صارت حية يف املرة األوىل، مل تكن قبلة للحياةإذ لو ، للحياة
.٦واإليله قادر على خلق هذه احلياة يف هذه األجسام

٨٢- ٨١:ص. نفس املراجع ٦



٣٩

" و " خلقًا " هذه اآلية مشتمل على اجلناس و مها بني اللفظ 
ألن توافق ترتيتبها )  اإلشتقاق (يسمى باجلناس غري التام " خلقنا 

.من فعلو كلمة األول من اسم و الثاين. فكالمهما
٧.  

أي وإذا وعظوا مبوعظة من مواعظ اهللا واملرد يف هذه االية
الستكبارهم وعنادهم وقسوة ، ال يتعظون وال ينتفعون ، ورسوله
٧.

كان يف هذه اآلية نوع من  اجلناس غري تام، خمتلفتان يف أحد 
"يف كلمتني . ، اختالف يف احلركة)يف هيئة احلروف(أمور أربعة   و

  "ىفاألول من فعل املض.

٨.             
 

اى وقال منكرو البعث الذين كذبوا به يف واملرد يف هذه االية
اء والعقاب على ما قدمنا فقد حل موعد اجلز ، لنا الويل واهلالك: الدنيا

دعوا على أنفسهم . من اعمال من الكفر باهللا والتكذيب للرسول
فأجابتهم . ، واهلالكبالويل والشبور 

٨٢:ص. نفس املراجع ٧



٤٠

الذي ، يوم احلكم والقضاء املربم بني الناسأى هذا : املالئكة بقول هلم
يف ففريق، ويبني احملق من املبطل، يفصل فيه بني احملسن واملسيء

.٨السعري
"و اجلناس يف هذه اآلية بني   " و "   ". يسمي باجلناس

و  . ألن كلمتني املتجانسني من نوع واحد اسم و اسم)  املماثل (التام 
.من اسم و كذلك الثاين من اسمكلمة األول

٩.            
، هؤالء الكفارأي أقدم األتباع والرؤساء من واملرد يف هذه االية 

، يف موقف القيامة، وخماصمةيسأل بعضهم بعًضا سؤال توبيح وتقريع 
:كما يف آية، كما يتخاصمون يف دركات النار )   

               
         
     (٩

(و اجلناس يف هذه اآلية   -   ( يسمى اجلناس غري

يف هيئة . (تام، اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعة
.اسم و الثاين من اسموكلمة األول من . ، اختالف يف احلركة)احلروف

٨٤:ص. نفس املراجع . ٨
٩٠:ص. نفس املراجع . ٩



٤١

١٠.      
، ودعوناكم إىل الضاللة، اي إنا أضللنا كمواملرد يف هذه االية

١٠.فاستجبتم لنا، حنن فيه من الغوايةوإىل ما 

" هذه اآلية مشتمل على اجلناس و مها بني اللفظ     
توافق ألن )  اإلشتقاق (يسمى باجلناس غري التام " "و" 

.و كلمة األول من اسم و الثاين من فعل. ترتيتبها فكالمهما

١١.          

اليت كانوا عليها يسأل بعضا آخر عن أحواهلم ، 
١١.وذلك من متام نعيم اجلنة، كانوا يعانون فيهاوماذا، يف الدنيا

(و اجلناس يف هذه اآلية   -   ( يسمى اجلناس غري

يف هيئة . (تام، اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعة
.وكلمة األول من اسم و الثاين من اسم. ، اختالف يف احلركة)احلروف

١٢.       

٩٢:ص. نفس املراجع . ١٠
١٠٣: ص. نفس املراجع . ١١



٤٢

الدائم املقيم وهذا الفضل هذا النعيمواملرد يف هذه االية أي إن
، والفوزاألكرب الذي اليوصف،العميم الذي حنن فيه هلو النجاح الباهر

ال أن ، ليحطوا به، العاملون يف الدنياليعمل ،والفوزوملثل هذا النعيم 
املقرتنة باملخاطر واآلالم واملتاعب ، ا فحسب حلظوظ الدنيا الفانيةيعملو 

١٢.الكثرية

" هذه اآلية مشتمل على اجلناس و مها بني اللفظ     " و"

     " ألن توافق ترتيتبها )  اإلشتقاق (يسمى باجلناس غري التام

.و كلمة األول من فعل و الثاين من اسم. فكالمهما
١٣.          

واملرد يف هذه االية 
با إلكراه واال ضطرا ر ، ، الر يح وا الطعم والطبع 

لٌيس : ( كما قل تعا ىل، ، 
الغاشية ) (،الُيسمُن وال يغىن ِمن جوٍع ، ضريعِ هلم طعاَُم ِإٌال من 

١٣.فهذا طعا مهم وفا كهتهم بدل رزق أهل اجلنة)٧-٦\٨٨:

١٠٤: ص. نفس املراجع . ١٢
١١١: ص. نفس املراجع . ١٣



٤٣

يسمي باجلناس " .منها " و " منها"و اجلناس يف هذه اآلية بني 
و  . ألن كلمتني املتجانسني من نوع واحد اسم و اسم)  املماثل (التام 

.ن اسمكلمة األول من اسم و كذلك الثاين م

١٤.            


أي أرسل اهللا يف ا ألمم املا ضية أنبياء ورسالً واملرد يف هذه االية
وعبد ، ، 

، كذيبهم فأ هلكهم اهللا متا دوا يف خما لفة رسلهم وتلكنهم ، غريه 
:كما قل 

فا نظر أيها الر سول وا ملخا طب كيف كا ن مصري الكا فر ين 
مثل قوم نوخ ، أهلكهم اهللا ود مر هم وصا روا إىل النار ، املكذ بني 

١٤.مث استشىن تعا ىل منهم املؤ منني، وعاد ومثود وغريهم 

"مها بني اللفظ هذه اآلية مشتمل على  و    "و"   "

ألن )  احملرف (يسمى باجلناس غري التام، اإلختالف يف هيئة احلروف  
.اإلختالف يف احلركة فقط

١١٢: ص. نفس املراجع . ١٤



٤٤

١٥.     
أي نظر إبراهيم يف علوم النجوم ويف معا نيها واملرد يف هذه االية

مريدًا بذ لك أن يو ، ال أنه نظر إليها تعظيمًا كما كان يفعل قومه 
. مههم أنه يعلم ما يعلمون

قال قتا دة ، أو إن املراد تأمل يف الكون والسماء و الطال الكفر
، نظر يف النجوم : إن العرب تقول للشخص إذا تفكر وأطال الفكرة: 
١٥.ي أطال الكفرة فيما هو فيهأ

و هو بني اللفظ .كان يف هذه اآلية نوع من  اجلناس اإلشتقاق 
 "  " و اللفظ"   ." فاألول من فعل املاضي و الثاين فعل

املاضي ومها توافق ترتيبها فكالمهما هذا جناس  يسمى يف اجلناس 
.اإلشتقاق

١٦.          
            

وجعلنا ، اي ووهبنا ولًدا آخرة وهو إسحاقواملرد يف هذه االية
(.وهذه هي النعمة الرابعة. نبيًا صاحلًا من زمرة الصاحلني   

   ( ويةاي تابعا إدادمها بالنعم والربكات الدنيوية واألخر ،

١٢٣: ص. نفس املراجع . ١٥



٤٥

وجعل أكثر ألنبياء من نسلهما ونسل ، ومنها كثرية الوالد والذرية
.إمساعيل

)         ( أي إن بعض

وهذا .وبعضها ظامل لنفسه بالكفر واملعاصي، حمسن فاعل للخريات
وأن النفع ليس ، ى والضاللدليل علي أن النسب الأثر له يف اهلد

وأنه اليعيب ، وإمنا االنتفاع باألعمال، بالوراثة والنسب أو االنتماء
(: لقوله تعاىل، األصول والينتقصهم سوء بعض ذريتهم  

    (.١٦

"و اجلناس يف هذه اآلية بني     " و " ". يسمي

ألن كلمتني املتجانسني من نوع واحد اسم و )  املماثل (باجلناس التام 
.و كلمة األول من اسم و كذلك الثاين من اسم. اسم

١٧.    
وترت كون عبادة املستحق ، أي أتعبدون صنمًا أنتم صنعتموه 

وهو ، للحبا دة وحد ال شريك له ؟ فهو الذي صٌو ركم وأنشأ كم
وهو الذي ير بيكم بنعمه ، وال خا لق سواه ، أحسن املصورين اخلالقني

١٣٦: ص. نفس املراجع . ١٦



٤٦

ويال حظ الرت تيب أنه . أنتم وأجدا دكم، بعد أن أو جدكم من العد م
١٧.صرح با لتوحيد ونفي الشر كاء، على عبا دة غري اهللا

يسمي باجلناس " .ورّب " و " رّبكم "و اجلناس يف هذه اآلية بني 
و  . ألن كلمتني املتجانسني من نوع واحد اسم و اسم)  املماثل (التام 

" و املعين كالمهما . كلمة األول من اسم و كذلك الثاين من اسم
".اهللا

١٨.               


أي جعل املشر كون بني اهللا وبني اجلن وهم هنا املال ئكة صلة 
: نسب ، فقالوا 

. عن األبصار
إن اهللا خطب إىل : قلوا ، 

وما هذا إال . سر وات بنات اجلن، تعاىل اهللا عما يقولون علًوا كبريًا
القئل هم اليهود، قالو لعنهم : وهم واخرتاع القصا صني منهم ، وقيل 

وكل هذا . إن اهللا صاهر اجلن، فكا نت املال ئكة من بينهم : اهللا

١٤٨: ص. املراجع نفس . ١٧



٤٧

بسسب تشبيه اخلالق عز وجل با لبشر، وو صفه بااملدية اجلسدية ، 
.وهو كفر 

 :

     .(

أي وتااهللا ، لقد علمت املال ئكة الذين ادعى املشر كون أن 
بينهم وبينه تعا ىل نسًبا، إن أولئك املشر كني حملضرون للحسا ب 

.١٨

يسمي باجلناس " .وبني" و " بينه"و اجلناس يف هذه اآلية بني 
و  . ألن كلمتني املتجانسني من نوع واحد اسم و اسم)  املماثل (التام 

. و املعين كالمهما. الثاين من اسمكلمة األول من اسم و كذلك
يسمى اجلناس غري تام، اختلف فيه اللفظان ) نَّةُ اجلِ -اجلِنَِّة ( وكذلك 

. اختالف يف احلركة، )يف هيئة احلروف. (يف واحد من األمور األربعة
.وكلمة األول من اسم و الثاين من اسم

١٩.            
َوإنا لنحن الصافون صفوفًا يف مواقف : أي قا لت املال ئكة أيًضا

ا لعبودية ، وإنا لنحن املسبحون با للسان وبا لصالة ، املنزهون اهللا 

١٦٦: ص. نفس املراجع . ١٨



٤٨

وا ملقصود أن صفا ت . تعاىل عما ال يليق به ، فحن عبيد فقراء اهللا
املالئكة هي التذ لل والعبا دة اهللا، وليسوا كما وصفهم به الكفار من 

. شا رة إىل در جتهم يف الطاعة
خرج علينا : ثبت يف صحيح مسلم عن جا بر بن مسرة قا ل 

أال : رسو ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، وحنن يف املسجد، فقا ل
كيف تصٌف املال ئكة :  يا رسول اهللا، َ

. يُتمون الصفوف األُ ول، ويرتاُ صون يف اصف: 
قا ل : ا عن حذيفة رضي اهللا عنه قال ويف صحيح مسلم أيضً 

جعلت : فضلنا غلى الناس بثال ث : رسو ل اهللا َصلٌى اهللا عليه وسٌلم 
صفو فنا كصفوف املال ئكة، وجعلت لنا األرض مسجًدا ، وتر بتها 

. طهورًا
، أقيموا صفوفكم: وكان عمر رضي اهللا عنه إذا قام للصالة يقول

(: ويقرأ، إمنا يريد اهللا بكم ه، وأستووا   
   (١٩.مث يتقدم فيكّرب ، تقدم يا فالن، تأخر يا فالن

"و اجلناس يف هذه اآلية بني    "و" ". يسمي

ألن كلمتني املتجانسني من نوع واحد اسم و )  املماثل (باجلناس التام 
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و املعين  . و كلمة األول من اسم و كذلك الثاين من اسم. اسم
.كالمهما

٢٠.     

النصر وانتشا ر دينك يف اآلفاق، به من العقاب ، وما وعدناك به من 
.اوكرر تعا ىل ذ لك تأ كيدً . وذلك حني ال ينفعهم الإلبصار

الد اللة : واملراد باألمر بإبصارهم على احلال املنتظرة املوعودة 

ينا له من أذى كفار للرسول صلى اهللا عليه وسٌلم وتنفيس عنه عما 
٢٠.قومه قريش

يسمى ) يبصرون-وأبصرهم( و اجلناس يف هذه اآلية بني 
يف . (اجلناس غري تام، اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعة

وكلمة األول من اسم و الثاين من . ، اختالف يف احلركة)هيئة احلروف
.اسم
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٢١.    
أي وأعرض أيها الرسول عن هؤالء املشر كني إىل أجل آخر حيني 

وهذا تأكيد ملا تقدم منا ألمر با لكف عنهم ، والصرب على .عقاب
٢١.أذاهم

يسمى اجلناس ) يبصرون-وأبصر( و اجلناس يف هذه اآلية بني 
يف هيئة . (، اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور األربعةغري تام
.وكلمة األول من اسم و الثاين من اسم. ، اختالف يف احلركة)احلروف

٢٢.        
أي تنز يًها لربك أيها الرسول وتقديًسا وتربئة عما يقول الظا ملون 

املفرتون املعتدون، فهو رب القوة والغلبة والعزاة الىت ال ترام ، املكذبون 
وسالم اهللا على الرسل الكرام الذين أرسلهم إىل أقومهم ، يف الذنيا 

اإلنس واجلن ، : اهللا يف األوىل واآلخرة يف كل حال، فهو رب الشقلني
٢٢.لكذم من اهللا للمؤ منني أن يقو لوا وهذا تعلي. ونسواه د
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يسمي باجلناس " .َربِّ "و " رَبَِّك "و اجلناس يف هذه اآلية بني 
و  . ألن كلمتني املتجانسني من نوع واحد اسم و اسم)  املماثل (التام 

" و املعين كالمهما . كلمة األول من اسم و كذلك الثاين من اسم
".اهللا
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الصافاتو أنواعه في سورة طباقتحليل ال. ج
:، فكما يلى ا األنواع الطباق يف سورة الصافاتام

١.            
و ، أي خالقه ومالكه: واملرد يف هذه االية رّب ذلك كله

فللشمس كّل ، أي ورّب املغارب أيضاً ، مشارق الشمس): املشارق(
أن وجود هذه املخلوقات على هذا : واملعىن. يوم مشرق و مغرب

٢٣.النحو البديع من أوضح األدلّة على وجود اهللا وقدرته

" هذه األية مشتملة على شيئ و ضده أى على امسني 
 و ." طباق الفالطباق هنا بني امسني ، و هو من

.مل خيتلفان اجيابا و سلبان فيه ياإلجياب ألن الضد
٢.       

فهم قوم ، واملرد يف هذه االية أي ال حاجة ال ستفتائهم
، وأنت يا حممد تتعجب من تكذيب هؤالء املنكرين للبعث، معاندون

ومبا أخرب اهللا تعاىل به منإعادة ، ألنك موقن إيقًا تامًا بصنع اهللا وقدرته
وهم على النقيض من ذلك يسخرون ويستهزئون ، األجسام بعد فنائها

أو . ومما تريهم من األدله وآليات، ن إثبات البعثمما تقول هلم م
وهم يسخرون منك ، عجبت من قدرة اهللا على هذه اخلالئق العظيمة
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أو عجبت من إنكارهم ، ومن تعجبك ومما تريهم من آثار قدرة اهللا
٢٤.البعث وهم يسخرون من أمر البعث

" هذه األية مشتملة على شيئ و ضده أى على امسني 
    ." فالطباق هنا بني امسني ، و هو من طباق اإلجياب ألن

.الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا
٣.  

واملرد يف هذه االية أي وإذا وعظوا مبوعظة من مواعظ اهللا 
الستكبارهم وعنادهم وقسوة ، ، ورسوله
.٢٥

"" فالطباق يف هذه اآلية يف اللفظ   " من فعلني

.و يسمى طباق السلب ألن فيه الضدين خيتلفان إجيابا و سلبا
٤.                

 
)        ( اي تابعا إدادمها بالنعم والربكات

وجعل أكثر ألنبياء من ، ومنها كثرية الوالد والذرية، الدنيوية واألخروية
.نسلهما ونسل إمساعيل
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)           ( أي إن بعض

وهذا . وبعضها ظامل لنفسه بالكفر واملعاصي، حمسن فاعل للخريات
وأن النفع ليس ، دليل علي أن النسب الأثر له يف اهلدى والضالل

وأنه اليعيب ، وإمنا االنتفاع باألعمال، بالوراثة والنسب أو االنتماء
(: لقوله تعاىل، األصول والينتقصهم سوء بعض ذريتهم  

    .(٢٦

و "هذه األية مشتملة على شيئ و ضده أى على امسني 

  ." فالطباق هنا بني امسني ، و هو من طباق اإلجياب ألن

.الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا
٥.        

وترتكون، واملرد يف هذه االية أي أتعبدون صنمًا أنتم صنعتموه
عبادة املستحق للعبادة وحده ال شريك له؟ فهو الذي صوَّركم 

وهو الذي ، وال خالق سواه، وهو أحسن املصورين اخلا لقني، وأنشأكم
ويالحظ . أنتم وأجدادكم، يربيكم بنعمه بعد أن أوجدكم من العدم

صرح بالتوحيد ونفي ، م على عبادة غري اهللا
٢٧.الشركاء
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"هذه األية مشتملة على شيئ و ضده أى على امسني   و

  ." فالطباق هنا بني امسني ، و هو من طباق اإلجياب ألن

.الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا
٦.        

أي شيء حيمله على اختيار البنات : واملرد يف هذه االية املعىن
: دون البنني؟ كما قال تعاىل        

          )أي ) ١٧̸̸٤٠:االسراء

مع أن البنني ، مع أن البنني، البنات على البننيكيف يعقل تفضيله 
. أفضل؟

٢٨.تتفكرون فتتذكروا بطالن قولكم؟

"هذه األية مشتملة على شيئ و ضده أى على امسني      و

   ."فالطباق هنا بني امسني ، و هو من طباق اإلجياب ألن

.الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا

نوع البديعاأللفاظ البديعيةرقم األيةالصورةنمرة
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اإليجاب
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٣  ١٣    الطباق

السلب
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٥      
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