
  الفصل الرابع
 حتليل الطباق و اجلناس و أنواعهما يف سورة املؤمنون

  
 حتليل الطباق و أنواعه يف سورة املؤمنون  . أ

أن تبحث الباحثة عن مفهوم الطباق و اجلناس ، ففي هذا الفصل   و بعد
وجدت . تبحث عن حتليل الطباق و اجلناس يف سورة املؤمنون من ناحية البديعية

  . فيها أسلوب الطباق الذي يدل على املعجزة العظيمة من القرآن الكرمي
  :و أسلوب الطباق يف هذه السورة كقول اهللا تعاىل، ما يلي 

  
١.                                  

اي مث إنكم بعد هذه ) مث إنكم بعد ذلك مليتون ( و املراد هذه اآلية
) مث إنكم يوم القيامة تبعثون (  .  النشأة األوىل من العدم تصريون إىل املوت

 ١.قبوركم للنشأة اآلخرة للحساب و اجلزاء ثوابا و عقاباأي مث تبعثون من 
اي . و يف هذه اآلية العظيمة فوجدنا فيها شيء و ضده يف الكالم

" متضمن على فعلني ضدين بني       " و "   . " و هذه الطباق

  .يسمى بالطباق طباق اإلجياب ألن الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا
۲ .             

        
) بقدر فأسكناه يف األرض و أنزلنا من السماء ماء ( و املعىن هذه اآلية 

، ال أي و أنزلنا من السحاب مطرا بقدر احلاجة و الكفاية للشرب و السقي
كثريا يفسد األرض و العمران ، والقليال ال يكفي الزرع و الثمار ، حىت إن 
                                                             

  ۲۰: ص) . دار الفكر املعاصر : بريوت " (التفسري املنري يف العقيدة و الشريعة و املنهج " الدكتور وهبة الزحيلي . ٥٧

٣٠ 



األراضي اليت حتتاج ماء كثريا لزرعها ، وال حتتمل تربتها إنزال املطر عليها ، 
األرض اجلرز، : بالد أخرى ، كأرض مصر اليت يقال هلا يساق املاء إليها من 

من  بالد احلبشة ، فيستقر الطني فيها " الغرين " يأيت حامال معه الطني األمحر 
  ٢.  للزراعة فيه ، فتغطى الرمال به ، و هي ما يغلب يف تلك األرض

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

٣ .                               

                            

     

وقال املأل من قومه الذين كفروا و كذبوا بلقاء (  و املعىن يف هذه اآلية
أي قال أشرف قومه الكفرة املكذبون باآلخرة و ما فيها من الثواب  )األخرة 

أي و شعنا عليهم نعم الدنيا حىت  )و أترفناهم يف احلياة الدنيا( و العقاب
أي قالوا ألتباعهم  )ما هذا إال بشر مثلكم ( بطروا و نعمناهم يف هذه احلياة 

يأكل مما تأكلون (ما هذا الذي يزعم أنه رسول إال إنسان مثلكم : مضلني هلم
أي يأكل مثلكم و يشرب مثلكم فال فضل له  )منه و يشرب مما تشربون

  ٣.الطعام و الشراب عليكم ألنه حمتاج إىل
   و    " يستمل هذه اآلية على الطباق و هو بني لفظ 

  . من امسني فيسمى طباق اإلجياب ألن الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا". 

                                                             
    ۲٦: ص. نفس املراجع .  ٢
  ٢٨٢: ص: ، دار الفكر "صفوة التفاسري " حممد على الصابوين  ٣



 "  و يف اللفظ    "و اللفظ   "       

و يسمي بالطباق ظاهر ألن اجلمع بني اللفظني املتقابلني تقابال  من فعلني" . 
واضحا دون حاجة اىل إعتبار تعلق أحدمها بنقيض اآلخري او تأمل استلزاما 

  .كل منهما بنقيض اآلخر
٤ .                              

أي ال حياة إال هذه  )إن هي إال حياتنا الدنيا  (يف هذه اآلية و املعىن 
 أي ميوت بعضنا و يولد بعضنا إىل انقراض العصر) منوت و حنيا (  احلياة الدنيا

  ٤. أي ال بعث و ال نشور )و ما حنن مببعوثني  (
  يستمل هذه اآلية على اللفظني املتضادين يف املعىن     و     و

مسي هذا اجلمع طباق االجياب ألن الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و . فعالنمها 
  .سلبا

٥ .                       

أى ما ) ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ( و املعىن هذه اآلية 
هلالكها أبدا أو املؤقت لعذاا تتقدم أمة مهلكة من تلك األمم وقتها املقدرة 

  ٥.إن مل يؤمنوا و اليتأخرون 
"  فالطباق يف هذه اآلية يف اللفظ      و       " من فعلني

  . و يسمى طباق اإلجياب ألن الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا
٦ .                           

أي أفلم يتدبروا هذا القرآن ) أفلم يتدبروا القول (و املعىن هذه اآلية
أم جاء ( العظيم ليعرفوا مبا فيه من إعجاز النظم أنه كالم اهللا فيصدقوا به؟  

                                                             
  ۲٨٣:ص. نفس املراجع: ٤

  .٤٧:  ص) . دار الفكر املعاصر : بريوت " (التفسري املنري يف العقيدة و الشريعة و املنهج " الدكتور وهبة الزحيلي .  ٥



أي أم جاء هم من اهللا بشيء مبتدع مل يأت ) ما مل يأت آباءهم األولني هم 
  ٦مثله يف آبائهم السابقني ؟ 

 "  فالطباق يف هذه اآلية يف اللفظ   " و اللفظ "     " من
  فعلني و يسمى طباق سلب ألن فيه الضدين خيتلفان إجيابا و سلبا

٧  .                            

                      

أي لو كان ما كرهوه من احلق  )و لو اتبع احلق أهواءهم (و معىن هذه اآلية   
الذي هو التوحيد و العدل موافقا ألهوائهم الفاسدة ، و متمشيا مع رغبام 

أي لفسد نظام العامل ) لفسدت السموات و األرض و من فيهن  (الزائغة 
أمجع علوية و سفلية ، و فسد من فيه من املخلوقات لفساد أهوائهم و 

أي بل أتيناهم مبا فيه فخرهم و شرفهم ،  ) بل أتيناهم بذكرهم (    اختالفهم
فهم عن ذكرهم  (و هو هذا القرآن العظيم الذي أكرمهم اهللا تعاىل به 

أي فهم معرضون عن هذا القرآن و كان الالئق م االنقياد له و  )معرضون
  ٧.تعظيما للقرآن   " الذكر " تعظيمه ألنه شرفهم و عزهم ، و أعاد لفظ 

"  على الطباق و هو بنياستمل هذه اآلية       و     ." و مها
من امسني و يسمى طباق اإلجياب ألن الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و 

  . سلبا
٨.                             

و . ينفخ الروح يف املضغة ليوجد فيها احلياة و املعىن كلمة حيىي هو
  ٨.معىن كلمة مييت هو يرتع الروح من احلى عند انتهاء أجله

                                                             
  .۲٨٧: ص: ، دار الفكر "صفوة التفاسري " حممد على الصابوين   ٦
  .۲٨٨: ص. نفس املراجع.  ٧
  ۲١۲٧: ص"التفسري الفريد للقرآن ايد " حممد عبد املنعم اجلمال  ٨



" مييت"و " حيىي " يستمل هذه اآلية على اللفظني املتضادين يف املعين 
و مها فعالن مضارعان لذا مسى هذا اجلمع طباق االجياب ألن الضدين فيه مل 

  . خيتلفان اجيابا و سلبا
أي اختالف الليل و النهار ) و له اختالف الليل و النهار (و املعين هذه اآلية 

    ٩.بالزيادة و النقصان بفعله سبحانه وحده ليقيم الدليل على وجوده و قدرته
"و يف اللفظ    " و اللفظ "     " من امسني و يسمى طباق اإلجياب

  . ألن الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا
  

۹ .                       

        

"  فالطباق يف هذه اآلية يف اللفظ     " و اللفظ"      " من
واملعىن . فعلني و يسمى طباق سلب ألن فيه الضدين خيتلفان إجيابا و سلبا

و ال جيار عليه هو ال تغيث أحد منه فيمنعه "هو يغيث و كلمة " جيري " كلمة 
  .منه

١۰ .                       
هو ما غاب و ما حضر ) الشهادة عامل الغيب و ( و املعين هذه اآلية 

  . ١٠أي السر و العالنية
"  و يف اللفظ   " و اللفظ "    " من امسني و يسمى

  .طباق اإلجياب ألن الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا
١١ ..                         

                                                             
  .۲۹١: ص: ، دار الفكر "صفوة التفاسري " حممد على الصابوين .  ٩

  ۲١٣٣: ص .نفس املراجع  ١٠



أي ادفع إساءم ) ادفع باليت هي أحسن السيئة ( و املعىن هذه اآلية 
  ١١.بالصفع عنهم و جتمل مبكارم األخالق

"  و يف اللفظ    "و اللفظ "     " من امسني و يسمى طباق
  .اإلجياب ألن الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا

  
١۲ .                          

                           
"  و يف اللفظ      " و اللفظ "       " من

و املعىن . ألن الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلباامسني و يسمى طباق اإلجياب 
بقلة الطاعات و الصاحل من " و الثاين " بكثرة أعمله الصاحلة " كلمة االول 

  .األعمال
"  و يف اللفظ      "و اللفظ "        " من امسني و

معىن كلمة  و. يسمى طباق اإلجياب ألن الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا
  ١٢.عنوها و ظلموها بكثرة املعاصى" و الثاين " الفائزون مبقصودهم " االول 

  
  حتليل اجلناس و أنواعه يف سورة املؤمنون  . ب

 :اما األنواع اجلناس يف سورة املؤمنون ، فكما يلى     
١  .                                 

                                                             
  .۲۹۲: ص: ، دار الفكر "صفوة التفاسري " حممد على الصابوين  ١١
  ٣١٣٨: نفس املراجيع  ١٢



أي اولئك اجلمعون هلذه ) أولئك هم الوارثون ( و املراد هذه األية 
) الذين يرثون الفردوس ( األوصاف اجلليلة هم اجلديرون بوراثة جنة النعيم 

    ١٣.أي الذي يرثون أعايل اجلنة اليت تتفجر منها أار اجلنة
" و هو بني اللفظ .اإلشتقاق كان يف هذه اآلية نوع من  اجلناس 

اين فعل املضارع فاألول من اسم فاعل و الث". يرثون "و اللفظ " الوارثون 
  . بها فكلمهما هذا جناس  يسمى يف اجلناس اإلشتقاقومها توافق ترتي

۲ .                             

                                

    

" اخلالقني " و " خلقا " هذه اآلية مشتمل على اجلناس و مها بني اللفظ 
و كلمة  .بها فكلمهماألن توافق ترتي)  شتقاق اإل(يسمى باجلناس غري التام 

و اللفظ " خملوق " و معىن اللفظ األول  . األول من اسم و الثاين من اسم فاعل
  ".اهللا " الثاين 

  

٣ .                                

اهللا لقد اي و ) و لقد خلقنا فوقكم سبع طرائق ( و املعين هذه اآلية 
و ما كنا عن ( خلقنا فوقكم سبع مسوات ، مسيت طرائق بعضها فوق بعض 

  ١٤.اي و ما كنا مهملني أمر اخللق بل حنفظهم و ندبر أمرهم) اخللق غافلني 
يسمي باجلناس غري التام " .اخللق " و " خلقنا " كان اإلختالف يف اللفظ 

األول من فعل املاض و الثاين و كلمة . بها فكلمهمان توافق ترتيأل)  اإلشتقاق (
  ". خملوق" و اللفظ الثاين " جعلنا"و معىن اللفظ األول  . من اسم مفرد

  

                                                             
  ٢٧٨: ص: ، دار الفكر "صفوة التفاسري  "حممد على الصابوين .  ١٣
  ٢٧٨: نفس مراجع  ١٤



٤ .                                

                          

يسمي باجلناس غري " .أكلني " و " تأكلون "و اجلناس يف هذه اآلية بني  
و كلمة األول من فعل املضارع . بها فكلمهماألن توافق ترتي)  اإلشتقاق (تام ال

اجلنات تأكلون من مثر "و املعين كلمة األول . و الثاين من اسم مجع مذكر سلم
  ".ا الزيتون " و الثاين " صيفا و شتاء كالرطب و العنب و التمر و الزبيب 

  

٥  .                                    

                             

                      

يسمي باجلناس غري " وحينا " أوحينا و " "و اجلناس يف هذه اآلية بني 
  . ، ألن جيمع بني كلمتني ال اختالف بينهما إال يف حرف واحد) املضارع(التام 

" الف" الن كان زيادة حرف " وحينا " خيتلف بلفظ " أوحينا " يف لفظ 
هو " وحينا " للفظ ، و ا" الدعاء" هو " أوحينا " و معىن يف اللفظ . يف اوله

  ".تعليمنا لك على لسان الوحى صنع السفينة و لن ختطئ يف صنعها  "
٦ .                          

فاألول فعل األمر و ". مرتال " و " أنزلين" يف هذه اآلية ما امللحق باجلناس و هو 
مكانا و "و الثاين " احلين و اجعلين " و املعين كلمة األول . مفعولالثاين اسم 

  .بها فكلمهماألن توافق ترتي)  اإلشتقاق (تام فيسمي باجلناس غري ال. مأوى
٧ .                                

     



اي أرسلنا إليهم رسوال من ) فأرسلنا فيهم رسوال منهم ( و املراد هذه اآلية 
  . ١٥عشريم  هو هود عليه السالم
لتام يسمى باجلناس غري ا". رسوال " و " أرسلنا " و اجلناس يف هذه اآلية بني 

و الكلمة االول من فعل ماضى و الثاين . بها فكلمهماألن توافق ترتي) اإلشتقاق (
  ."هود عليه السالم " و الثاين " ارسل اهللا "و املعين كلمة االول . من االسم مفرد

٨ .                

اي بعد بعد ما ) هيهات هيهات ملا توعدون ( املعين هذه اآلية و 
توعدون به أيها القوم من حدوث البعث اجلثماين وعودة احلياة مرة أخرى ، 

  ١٦.للحساب و اجلزاء
و يسمى " .هيهات " و " هيهات " و اجلناس يف هذه اآلية بني 

و . ألن كلمتني املتجانسني من نوع واحد فعل و فعل) مماثيل(باجلناس تام 
  ."بعيد جدا" و الثاين "بعيد" املعين األول 

۹ .                            

                  

اي بعدا من الرمحة و هالك ، ) فبعدا للقوم الظاملني ( و املعىن هذه اآلية 
و سحقا و تدمريا للقوم الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم و تغيام و 

  .عصيان رسوهلم
أي مث أوجدنا من بعد ) مث أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ( هذه اآلية و 

   ١٧.هالك قوم عاد أمما و خالئق و أقواما آخرين

                                                             
  ٢٨٢: ص: ، دار الفكر "صفوة التفاسري " حممد على الصابوين  ١٥
  ٤٢:  ص) . دار الفكر املعاصر : بريوت " (التفسري املنري يف العقيدة و الشريعة و املنهج " الدكتور وهبة الزحيلي  ١٦
  ٤٦: نفس املراجع  ١٧



يسمي باجلناس غري التام " بعد "و " بعدا " و اجلناس يف هذه اآلية بني 
يف .  ، ألن جيمع بني كلمتني ال اختالف بينهما إال يف حرف واحد) املضارع(

  .يف اخريه" الف" الن كان زيادة حرف " بعد " خيتلف بلفظ "  بعدا" لفظ 
  

١۰ .                              

                     

أي مث بعثنا رسوال آخرين يف ) مث أرسلنا رسلنا تترا (املعىن هذه اآلية و 
  ١٨.كل أمة ، يتبع بعضهم بعضا

يسمي باجلناس غري " رسلنا "و " أرسلنا " و اجلناس يف هذه اآلية بني 
و " بعثنا " و معىن اللفظ األول .بها فكلمهماألن توافق ترتي) اإلشتقاق (لتام ا

  ."الرسل "اللفظ الثاين 
١١ .                             

يأيها الرسل كلوا من الطيبات و اعلموا صاحلا ، ( و املعىن هذه اآلية 
السالم بأكل هذا أمر من اهللا تعاىل عباده املرسلني عليهم ) إين مبا تعملون عليم

  ١٩.من احلالل، و القيام بصاحل األعمال
كلمة االول من " . عليم " و " تعلمون " و اجلناس يف هذه اآلية بني 

اإلشتقاق (و يسمى باجلناس غري التام . فعل مضارع و الثاين من اسم مفرد
 .ألن توافق ترتيتبها فكلمهما)

 
 
  

                                                             
  ٤٧: نفس املراجع  ١٨
    ٥٧: نفس املراجع  ١٩



١۲ .                              

أي ) و إن هذه أمتكم أمة واحدة و أنا ربكم فاتقون( و املعين هذه اآلية 
و إن دينكم يا معشر األنبياء دين واحد ، و ملة واحدة ، و هو الدعوة إىل عبادة 

  . اهللا وحده ال شريك له
باجلناس غري التام يسمى " أنا " و " إن " و اجلناس يف هذه اآلية بني 

يف . ، ألن جيمع بني كلمتني ال اختالف بينهما إال يف حرف واحد) املضارع(
و معىن . يف اخريه" الف" الن كان زيادة حرف " أنا" خيتلف بلفظ " إن" لفظ 

 " اهللا "و اللفظ الثاين "تأكيد " ألول يف اللفظ ا
١٣ .                       

     

أي بل قلوب الكفار  )بل قلوم يف عمرة من هذا ( و املعين هذه اآلية
و املشركني يف غفله و ضاللة من هذا البيان الشايف يف القرآن ، و من هدايته 

و هلم أعمال من دون (  ألقوم الطرق ، و إسعاده للناس يف دنياهم و آخرم 
أي وهلم أعمال سيئة منكرة غري ذلك أي غري الغفلة و ) ذلك هم هلا عاملون 

اجلهل و هو الشرك و الطعن يف القرآن و إيذاء النيب صلى اهللا عليه و سلم و 
  ٢٠.املؤمنني ، هم هلا عاملون قطعا يف املستقبل

مي باجلناس يس" عاملون " و " أعمل " و اجلناس يف هذه اآلية بني 
و الكلمة االول من  فعل . بها فكلمهماألن توافق ترتي) اإلشتقاق (لتام غري ا

  .مضارع و الثاين اسم فاعل
  

١٤ .                            

                                                             
  ٧٢: نفس املراجع  ٢٠



هو خري أم تسئلهم خرجا فخراج ربك خري، و ( و املعىن هذه اآلية 
أي أتسأهلم أجزا على تبليغ الرسالة و الدعوة إىل اهلداية و رفع ) الرازقني 

  ٢١الشأن حىت ال يؤمنوا بك و ميلوك و يبغضوك؟
يسمى باجلناس " خراج " و " خرجا" و اجلناس يف هذه اآلية بني 

   .املقلوب ألن تساوت حروف ركناه عددا ، و ختالفت ترتيبها
١٥ .              

أي مع كل ماسبق ، )بل قالوا مثل ما قال األولون (و املعىن هذه اآلية 
فإن هوالء املشركني أنكروا البعث و استبعدوه ، و عادوا مقالة أسالفهم الذين 

  ٢٢.كذبوا رسلهم ، تقليدا أعمى هلم دون برهان ، و تعيري بقوهلم
لتام يسمي باجلناس غري ا" قال" و " قالوا"  و اجلناس يف هذه اآلية بني

و الكلمة االول من فعل مضارع و . بها فكلمهماألن توافق ترتي) اإلشتقاق (
  .الكلمة الثاين من فعل ماضي

١٦.                       

) السبع و رب العرش العظيم و املعين هذه اآلية قل من رب السموات 
من خالق السموات و مت فيها من الكواكب و املالءكة ، : اي قل هلم أيضا 

  ٢٣.و من خالق العرش العظيم الكبري الذي هو سقف املخلوقات
و يسمى باجلناس تام " . رب " و " رب "و اجلناس يف هذه اآلية بني 

  .و اسمألن كلمتني املتجانسني من نوع واحد اسم ) مماثيل(
١٧.                           

         

                                                             
  ٧٦:  نفس املراجع.  ٢١
  ٨٦: نفس املراجع  ٢٢
  ٨٨: نفس املراجع  ٢٣



يا ربنا صدقنا بك و : أي إنه كان مجاعة من عبادي املؤمنني يقولون 
، وارحم ضعفنا ، فأنت برسولك ، و مبا جاؤوا به من عندك ، فاستر ذنوبنا 

  ٢٤.خري من يرحم
يسمي باجلناس غري " الرامحني" و " ارمحنا" و اجلناس يف هذه اآلية بني 

و االول من فعل ماضى و .بها فكلمهماألن ألن توافق ترتي) اإلشتقاق ( التام
 .الثاين اسم فاعل

 
 
  

١٨ .                           

أي مكثنا يوما أو أقل من ) قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم (و املعىن هذه اآلية 
  ٢٥.أي احلاسبني املتمكنني من العد )فاسأل العادين ( يوم

، ألن ) املضارع(يسمي باجلناس " يوم" و " يوما" و اجلناس يف هذه اآلية بني 
  . ".يف حرف واحدجيمع بني كلمتني ال اختالف بينهما إال 

١۹ .                  
يا رب اغفر يل ذنويب ، و استر عيويب ، و : أي قال أيها النيب

  ٢٦.ارمحين بقبول توبيت ، و جنايت من العداب ، فأنت خري من رحم عباده
يسمي باجلناس " الرامحني" و " ارمحنا" امللحق بالتجنيس هنا بني 

فاألول من فعل أمر . ألن جيمع بني اللفظني اإلشتقاق) اإلشتقاق (غري التام 
   .و الثاين من اسم فاعل

                                                             
  ١٠٨: نفس املراجع  ٢٤
  ٢٩٤:  ص: ، دار الفكر "صفوة التفاسري " حممد على الصابوين  ٢٥
  ١١٤:  ص) . دار الفكر املعاصر : بريوت (" التفسري املنري يف العقيدة و الشريعة و املنهج " الدكتور وهبة الزحيلي  ٢٦



٢٠ .             

        
أي أنزلنا من  )و أنزلنا من السماء ماء بقدر(هذه اآلية و املعين 

ال كثريا فيفسد األرض ، وال قليال . السحاب القطر و املطر حبسب احلاجة
أي كما  )و إنا على ذهاب به لقدرون( ٢٧.فال يكفي الزروع و الثمار

  .٢٨قدرنا على مجعه و انزله نقدر على حبسه عنكم
يسمي باجلناس غري " قادرون" و  "قدر"و اجلناس يف هذه اآلية بني 

    .ألن جيمع بني اللفظني اإلشتقاق) اإلشتقاق (التام 
  

   

                                                             
  ٢٠٩١:  ص: ، دار الفكر "صفوة التفاسري " حممد على الصابوين  ٢٧
  ۲١۲٧: ص"التفسري الفريد للقرآن ايد " حممد عبد املنعم اجلمال  ٢٨



  قائمة ملخص البحث
 ألنواع الطباق يف سورة املؤمنون

 

 سبب
نوع 
 الطباق

٢لفظ  ١لفظ    منرة عبارة 

ألن الضدين فيه مل 
 .خيتلفان اجيابا و سلبا

 الطباق 
 اإلجياب

             

           

       

 

١ 

ألن الضدين فيه مل 
 .خيتلفان اجيابا و سلبا

 الطباق 
 اإلجياب

      

     

    

        

 

٢ 

ألن الضدين فيه مل 
 .خيتلفان اجيابا و سلبا

 الطباق 
 اإلجياب

              

      

          

           

          

٣ 

ألن اجلمع بني 
اللفظني املتقابلني 

تقابال واضحا دون 
حاجة اىل إعتبار تعلق 

بالطباق 
 ظاهر

   

  

  

     

  



أحدمها بنقيض اآلخري 
او تأمل استلزاما كل 
 .منهما بنقيض اآلخر

        

         

ألن الضدين فيه مل 
 .خيتلفان اجيابا و سلبا

 الطباق 
 اإلجياب

           

          

          

٤ 

ألن الضدين فيه مل 
 .و سلباخيتلفان اجيابا 

 الطباق 
 اإلجياب

                  

          

٥ 

ألن فيه الضدين 
 خيتلفان إجيابا و سلبا

طباق 
 سلب

               

          

        

٦ 

ألن الضدين فيه مل 
 .خيتلفان اجيابا و سلبا

 الطباق 
 اإلجياب

                   

      

       

         

      

      

٧ 



ألن الضدين فيه مل 
 .خيتلفان اجيابا و سلبا

 الطباق 
 اإلجياب

                

    

         

    

٨ 

ألن الضدين فيه مل 
 .خيتلفان اجيابا و سلبا

 الطباق 
 اإلجياب

    

ألن فيه الضدين 
 خيتلفان إجيابا و سلبا

طباق 
 سلب

             

         

          

       

٩ 

ألن الضدين فيه مل 
 .خيتلفان اجيابا و سلبا

 الطباق 
 اإلجياب

           

     

       

١٠ 

ألن الضدين فيه مل 
 .خيتلفان اجيابا و سلبا

 الطباق 
 اإلجياب

               

           

   

١١ 

ألن الضدين فيه مل 
 خيتلفان اجيابا و سلبا

 الطباق 
 اإلجياب

  

  

  

   

      

     

       

١٢ 
 

ألن الضدين فيه مل   الطباق         



 اإلجياب خيتلفان اجيابا و سلبا       

         

      

      

  
 

   



  قائمة ملخص البحث
يف سورة املؤمنون ألنواع اجلناس  

  سبب  نوع اجلناس  ٢كلمة   ١كلمة   عبارة  منرة
١           

           

           

        اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

٢            

            

           

             

           

         

         اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

٣             

           

        

        اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

٤             

           

            

       اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال



        

         

       

٥           

              

            

      

           

            

          

           

            جناس
  املضارع

ألن جيمع بني كلمتني 
ال اختالف بينهما إال 

  .يف حرف واحد

٦             

             

        اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

٧                

            

             

         اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

٨                 ألن كلمتني   جناس مماثيل
املتجانسني من نوع 



     
  واحد فعل و فعل

٩           

          

          

          

      

جناس   بعد  بعدا
  املضارع

ألن جيمع بني كلمتني 
ال اختالف بينهما إال 

  .يف حرف واحد

١٠               

          

          

           

            

        اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

١١         

         

             

       اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

١٢          

           

     

جناس   أنا  إن
  املضارع

ألن جيمع بني كلمتني 
ال اختالف بينهما إال 

  .يف حرف واحد



١٣            

         

       

      اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

١٤              

         

        

         باجلناس
  .املقلوب

ألن تساوت حروف 
ركناه عددا ، و 

  ختالفت ترتيبها

١٥        

        

     اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

١٦       

            

  

     ألن كلمتني   جناس مماثيل
املتجانسني من نوع 

  واحد اسم و اسم

١٧          

        

            

       

        اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

١٨                    جناس
  املضارع

ألن جيمع بني كلمتني 
ال اختالف بينهما إال 



             
  يف حرف واحد

١٩             

     

        اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

٢٠       

      

            

         اجلناس
  اإلشتقاق

ألن توافق ترتيتبها 
  مهمافكال

 


