
الفصل الثاني
اإلطار النظري

سورة الرعد على ضوء الدراسة البديعية: المبحث األول
لمحة عن سورة الرعد.أ

د الباحث أن يوضح مفهوم سورة اقبل كل شيئ يف هذا البحث أر 
عليه السورة و مناسبة السورة ملا وما اشتملت ، من حيث تسميتها" الرعد"

.قبلها
تسميتها.١

اليت ، 
و " الوحدانية"من تقرير ،تتناول املقاصد األساسية للسور املكية

: وقيل، ودفع الشبه اليت يثريها املشركون" البعث واجلزاء"و " الرسالة"
١.املكي

للكالم فيها عن الرعد والربق والصواعق ، مسيت سورة الرعد

﴿:وإنزال املطر من السحاب       

                    
   ﴾ ]واملطر أو املاء سبب للحياة] ١٣-١٢: الرعد :

.٥٦٨:ص، م٢٠١١، )دار الفكر: لبنان–بريوت (، صفوة التفاسري اجلزء الثاين، حممد علي الصابين.١

٧



٨

والصواعق قد تكون سببا ، حياة األنفس البشرية واحليوان والنبات
واجلمع بني النقيضني من ، وذلك مناقض للماء الذي هو رمحة، لإلفناء

٢.العجائب

ما اشتملت عليه السورة.٢

املدنية  اليت تشبه حتدث سورة الرعد عن مقاصد السورة 
والبعث ، وهي التوحيد وإثبات الرسالة النبوية، مقاصد السورة املكية

وأهم ما اشتملت عليه هو  ما . والرد على شبهات املشركني، واجلزاء
:يأيت
من ، بدئت السورة بإقامة األدلة على وجود اهللا تعاىل ووحدانية)١

، نهاروالليل وال، والشمش والقمر، خلق السماوات واألرض
والزروع والثمار املختلفة الطعوم والروائح ، 

، واإلحياء واإلماتة، وأن اهللا تعاىل منفرد باخللق واإلجياد، واأللوان
.والنفع والضر

وتقرير إيقاع العذاب ، إثبات البحث واجلزاء يف عامل القيامة)٢
.بالكفار يف  الدنيا

١٠٤:ص، )٢٠٠٥،دمشق-دار الفكر: لبنان- بريوت(، التفسري املنري اجلزء السابع، وهبة الزحيلي. ٢



٩

.ان وحترسه بأمر اهللا تعاىلاإلخبار عن وجود مالئكة حتفظ اإلنس)٣
وملن يعبد اهللا وحده وملن يعبد ، إيراد األمثال للحق والباطل)٤

،  وباملعدن املذاب، بالسيل  والزبد الذي ال فائدة فيه، األصنام
.فيبقي   النقي الصايف ويطرح اخلبث الذي يطفو

تشبية حال املتقني أهل السعادة الصابرين  املقيمي الصالة )٥
ويفسدون ، ال العصاة الذين ينقضون العهد  وامليثاقوح، بالبصري

.يف األرض باألعمى
واإلنذار بالنار لناقضي العهد ، البشارة جبنان عدن للمتقني)٦

.املفسدين يف األرض
وعدم الشرك ، بيان مهمة الرسول وهي الدعوة إىل عبادة اهللا وحده)٧

.، به
وليست ، هلم أزواج وذرية، ريهم من الناسالرسول بشر كغ)٨

ومهمتهم ، وإمنا هي بإذن اهللا تعاىل، املعجزات رهن مشيئتهم
.أما اجلزاء فإىل اهللا تعاىل، مقصورة على التبليغ

مع ثبوت األصل العام ملقادر ، إثبات ظاهرة التغري يف الدنيا)٩
.اخلالئق يف اللوح احملفوظ



١٠

وإمنا هي بيضاوية ، اإلعالم بأن األرض ليست كاملة التكوير)١٠
﴿: ناقصة يف أحد جوانبها        

   ﴾.
ختمت السورة .ئهم يف كل زمانإحباط مكر الكافرين بأنبيا)١١

املؤمنني وكذا شهادة، م بالنبوة والرسالة.بشهادة اهللا لرسوله ص
وكان يف . م يف كتبهم.من أهل الكتاب بوجود أمارات النيب ص

السورة بيان مدى فرح هؤالء مبا ينزل من القرآن مصدقا ملا عرفوه 
٣.من الكتاب اإلهلية

مناسبتها لما قبلها.٣
هناك تناسب بني سورة الرعد وسورة يوسف يف املوضوع 

أما املوضوع فكلتامها تضمنتا احلديث عن ، واملقاصد ووصف القرآن
وكيف جنى اهللا املؤمنون املتقني وأهلك ، قصص األنبياء مع أقوامهم

وأما املقاصد فكل من السورتني إلثبات توحيد اإلله ، الكافرون
﴿: ففي سورة يوسف، ووجده       
        ﴾ . رة الرعدويف سو :﴿

١٠٦:ص، التفسري املنري اجلزء السابع، ليوهبة الزحي. ٣



١١

       ﴾)٢: الرعد( .﴿  
   ﴾)وفيهما من األدلة على وجود ، )١٦: الرعد

ففي ، الصانع احلكيم وكمال قدرته وعلمه ووحدانيته الشيئ الكثري
﴿: سورة يوسف     

        ﴾.

﴿: وأما وصف سورة القرآن فختمت به سورة يوسف  
         
        ﴾ ، وبدئت سورة الرعد بقوله

﴿:سبحانه          
     ﴾.٤

سبب النزول.٤
م بعث رجال إىل جّبار من فراعنة العرب .عن أنس أن رسول اهللا ص

:قال،إنه جبار عات: فقال يارسول اهللا!! ذهب فادعه يلا: فقال
: فقال، م.يدعوك رسول اهللا ص: فقال، فذهب إليه، ذهب فادعه يلا

١٠٥- ١٠٤:ص، التفسري املنري اجلزء السابع، وهبة الزحيلي. ٤



١٢

. عن إله حممد أمن ذهٍب هو؟ أو من فضة؟ أو من حناس؟أخربين 
أمل أخربك : وقال له، م فأخربه مبا قال الرجل.فرجع إىل رسول اهللا ص
فرجع إليه فأعاد ، ارجع إليه الثانية فادعه يل: أنه أعىت من ذلك؟ فقال

فبينا هو جيادله إذبعث اهللا عليه سحابة ِحَيال ، عليه ذلك الكالم
:قعت منها صاعقة فذهبت بقحف رأسه فأنزل اهللافرعدت فو ، رأسه

﴿         ...﴾٥.اآلية

.٥٦٩:ص، اجلزء الثاينصفوة التفاسري، حممد علي الصابين. ٥



١٣

المبحث الثاني
و أنواعهالطباق والجناسمفهوم 

الجناسمفهوم.أ
وأليب ، "األجناس"ولألصمعي كتاب مساه ، "التجنيس"يسميه بعضهم 

االجناس من كالم العرب وما اشتبه يف اللفظ "عبيد القاسم بن سالم كتاب 
. املعىنذكر فيه االلفاظ املتفقة يف الشكل واملختلفة يف " واختلف يف املعىن

هو أن جتيء : "وقد عرفه بقوله، واجلناس الثاين فن من بديع ابن املعتز
وجمانستها هلا أن تشبهها يف " الكلمة جتانس أخرى يف بيت شعر وكالم

و أما ١.تأليف حروفها على السبيل الذي ألف االصمعي كتاب االجناس
مث ٢.اجلناس لغة فهو مصدر جانس الشيئ شاكله واحتد معه يف اجلنس
٣.اصطالحا اجلناس هو أن تشابه اللفظان يف النطق و خيتلفان يف املعين

: وعلى هذا فانه هو، وحقيقته أن يكون اللفظ واحدا واملعىن خمتلفا
إال إنه ، وما عداه فليس من التجنيس احلقيقي يف الشيء" اللفظ املشرتك"

، قد خرج من ذلك ما يسمى جتنيسا
٤.على حقيقة املسمى بعينه

٢٢٣:ص، هـ١٩٧٥- ١٣٩٥: دار البحوث العلمية،البديع–فنون بالغية البيان ، الدكتور أمحد مطلوب. ١
.٣٥٤: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغة أمحد مصطفى املراغي ،. ٢
.۲٦٥: ص. م١٩٨٧روفة فريس ، : جاكرتا،و البيان و املعاين  و البديع-،  البالغة الواضحةعلي اجلارم و مصطفى أمني. ٣
٢٢٤:ص، هـ١٩٧٥- ١٣٩٥: دار البحوث العلمية،البديع–فنون بالغية البيان ، الدكتور أمحد مطلوب. ٤

١٣



١٤

:وكقول الشاعر
٥اهللاِ دِ بْ عَ نِ بْ يَ حْ ى يَ دَ ا لَ يَ حْ يَ #  هُ نَّ إِ فَ انِ مَ الزَّ مِ رَ كَ نْ مِ تَ ماَ ماَ 

فيحيا األول فعل املضارع من ، ن من نوعنيتا" حييا و حيي"ن اتاكلمو 
.الثانية إسم، حيي–حيي 

السامع إىل اإلصغاء وأن يكون أسلوبه مجيال والغرض من اجلناس أن مييل 
ويزيد على موسقاه حسنا وجيعل السامع خييل إليه أنه أمام كلمة واحدة 

.متكررة فإذا هي كلمتان خمتلفتان يف معنامها ومتحدتان يف لفظهما
وقال أمحد مصطفى املرغي يف كتاب علوم البالغة البيان واملعاين 

:والبديع
.اجلناس التام واجلناس غري التام: منياجلناس ينقسم إىل قس

الجناس التام.١
: هو ما اتفق فيه  اللفظان يف أربعة أشياء

فإن كان اللفظان املتجانسان يف . وترتيبها، ونوعها، وعددها، 
:وهو ضربان، نوع احلروف

مماثلالجناس ال.أ
. حرفنيوامسني أو فعلني أهو ما كان فيه اللفظان من نوع واحد 

ا مَ نَ وْ مُ رِ جْ مُ الْ مُ سِ قْ يُـ ةَ اعَ السَّ مُ وْ قُ تَـ مَ وْ يَـ وَ "قوله تعاىل كفاملثال من امسني  

٣٢١ص ، م١٩٩٣، )الفكردار : لبنان- بريوت(،جواهر البالغية، اهلامشىأمحد. ٥



١٥

فاملراد بالساعة األول يوم القيامة وبالساعة املدة ". ةٍ اعَ سَ رَ يْـ غَ واْ ثُ بِ لَ 
.يةمن الزمان

يمستوفالجناس ال.ب
كما قال أيب. كاسم وفعلهو ما كان اللفظان املتجانسان من نوعني

: متام 
٦لُ يْ بِ سَ هِ يْ فِ اهللاِ رِ مْ أَ دِّ ى رَ لَ إِ #  نْ كُ يَ مْ لَ ا فَـ يَ حْ يَ لِ يَ حْ يَ هُ تُ يْ مَّ سَ وَ 

فاجلناس هنا يف كلمتني حييا وحيىي أما األول ففعل املضارع والثاين 
.اسم املمدوح

ما كان أحد اللفظني مركبا ويسم جناس الرتكيب وهو ينقسم إىل
:قسمني

الجناس المرفوّ .ج

ل و كق. هو أن يكون أحد اللفظني مركبا من كلمة  وبعض الكلمة
:احلربري

هِ ابِ صَ ال مَ حَ َوْبلَ لي اْ كِ ا صَ يُ عِ مْ دَ بِ #هُ كَ ابْ وَ كَ بِ نْ ذَ ارَ كَ ذْ تَ نْ عَ هُ لْ تَـ الَ وَ 
هِ ابِ صَ مُ عَ طْ مَ وَ اهُ قَ لْ مَ ةٌ عَ وْ رَ وَ #هُ عَ قَـ وَ وَ امَ مَ لحِ اْ كَ نَ يْـ عَ لِ لُ ثْ مِ وَ 

.٣٥٤: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغة و البيان و املعاين  و البديعأمحد مصطفى املراغي ،. ٦



١٦

ل هنا من كلمة واحدة من يف البيت األوّ " مصابه"والشاهد يف قوله
ذلك قطعة من كلمة . يف البيت الثاين فمن كلمة وبعض كلمةاوأم" صاب"
٧.وصاب كلمة واحدة تامة" مطعم"

الجناس الملفوف.د
.يف اخلطنيتفقتوينيتامتنييرتكب من كلمتما هو 

:كقول القاضي الفاضل
٨هِ ابِ نَ بِ لَّ احَ مَ ،تَ يْ لَ #هِ ابِ نَ بِ رُ هْ دَّ ا الْ نَ ضَّ عَ 

مها كلمتان تامتان متفقتان " بنابه"و "بنابه"والشاهد هنا بني كلمتني 
.يف اخلط

:ومها ينقسم إىل قسمني،ن مركبا من كلمتني أو أكثراما ك
متشابهالجناس ال.ه

٩.أن تتوافق املركبة من كلمتني مع غري املركب يف اخلطهو 

:ينتالفتح البسل أيبو كق
ةٌ بَ اهِ ذَ هُ تُ لَ وْ دَ فَ هُ عْ دَ فَ #ةٍ بَ اهِ ذَ نْ كُ يَ مْ لَ كٌ لِ ا مَ ذَ إِ 

٧٨:ص، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح اجلزء الرابع، عبد املتعال الصعيدى. ٧
.٣٥٥: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغةمصطفى املراغي ،أمحد . ٨
.٣٥٥: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي ،. ٩



١٧

ذاهبة ألنّ ،جناس متشابه"ذاهبة"و"ذاهبة"والشاهد يف قوله 
. أي العطاء والثاين معناه دولته زائلةهمعناه صاحب اهلباألوىل

١٠.وبينهما اتفاق يف اخلط. واألول مركب والثاين مفرد

الجناس المفروق.و
. مع غري املركبة يف اخلطهو أن ختتلف املركبة من كلمتني

:كما قال
ا هَ بِ يْ ذِ هْ تَـ يْ فِ لُ بْ قَـ غْ الِ بَ تُـ مْ ا لَ مَ # ةٍ دَ يْ صِ قَ اةِ وَ ى الرُّ لَ عَ نَّ ضَ رُّ عَ تَـ الَ 
ا سً ا وِ سَ وَ كَ نْ مِ هُ وُّ دُ عَ # بٍ ذَّ هَ مُ رَ يْـ غَ رَ عْ الشِّ تَ ضْ رَ ى عَ تَ مَ فَ 
١١اهَ بِ يْ ذِ هْ تَـ 

-بهذّ "فاألول مصدر "بها-تهذي "و"تهذيبها"فاللفظ األول 
.والثاين فعل املضارع من هذي يهذي"بيهذّ 

جناس غير التامال.٢
:هيو ، اختلف فيه اللفظان يف واحد من األمور االربعةهو ما

اإلختالف يف نوع احلروف.أ
يكون اإلختالف بأكثر من أناشرتط يف اختالف نوع احلروف إالّ 

:وذلك على وجهني،حرف

٧٩:ص،بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح اجلزء الرابع، عبد املتعال الصعيدى. ١٠
.٣٥٥: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي ،. ١١



١٨

أن يكون هو وما يقابله يف الطرف اآلخر متقاريب املخرج إما يف -أ
قٌ يْ رِ طَ وَ سٌ امِ دَ لٌ يْ ى لَ نِ كَ نَ يْ بَـ ى وَ نِ يْ بَـ ":األول كقول احلربري

كالمها " طامس"و"دامس"فجانس هنا بني كلمتني . "سٌ امِ طَ 

١٢.خمرجهما اللسان

والشاهد يف املثال . ايَ َال بَ الْ افُ دَ هْ ا أَ ايَ رَ بَـ الْ : أو يف الوسط كقوهلم 
يف اللفظ الباليا كّالمها " والالم"الربايا يف اللفظ " حرف الراء"

.وهذا اجلناس يسمى جناسا مضارعا. اللسان
﴿:أن يكون غري متقاريب املخرج وهذا اإلختالف إما يف األول حنو-ب

  ﴾سورة اهلمزة:. والشاهد يف كلمتني

يف احلرف مع تباعدمها يف املخرج كان مهزة وملزة كالمهما خمتلفان
اهلاء يف اللفظ مهزة من احلروف احللقية وأما الالم يف اللفظ ملزة من 

.احلروف اللسانية
﴿:أو يف الوسط حنو قوله تعاىل        

  ﴾والشاهد يف املثال حرف . ١٠١٣-٩سورة الضحى

.٣٥٦: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي ،. ١٢
.٣٥٦: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي ،. ١٣



١٩

كالمهما خمتلفان يف احلروف " تنهر"والنون يف" تقهر "القاف يف 
.مع تباعدمها يف املخرج

"﴿:أو يف آخر اللفظ كقوله تعاىل       
     ﴾ والشاهد يف ذلك املثال . ٨۳: النساءسورة

مها " األمن" والنون يف اللفظ " أمر"األمر واألمن فإن الراء يف اللفظ 
وهذا اجلناس يسمى جناسا . خمتلفان يف احلرف ومتباعدان يف املخرج

.الحقا
اإلختالف يف هيئة احلروف.ب

:وهو على قسمني
حية احلركة اجلناس احملرف هو أن يكون اإلختالف يف اللفظ يف نا-أ

جنة الربد "أو السكون مثال اإلختالف يف احلركة فقط كقول العرب 
. ١٤"جنة الربد

.حيث أن الربد األول مضموم الباء وأن الربد الثاين مفتوح الباء
". اجلاهل إم مفرط أو مفّرط" واملثال إلختالف والسكون كقوهلم 

والشا
.املفرط األول ساكن الفاء واملفرط الثاين مفتوح الفاء

١٧٣:ص، )١٩٩٩،املدرسة اإلسالمية دار السالمة: اندونسيا(،اجلواهر املكنون، عبد الرمحن األخضرى. ١٤



٢٠

ما كان يتماثل فيه اللفظان يف الركن ولكن بينهما اختالف يف -ب
:اخلط كقول الشاعر

١٥وبفضل علمك اعترف#من بحر شعرك اغترف 

ألنه يتماثل " عرتفا"و"اغرتف" فالتصحيف هنا يف كلميت 
أحدمها اآلخر بإبدال على صورة املبدل منه ليكون النقط فارقا 

.بينهما يف لقايره وهذا اجلناس يسمى جناسا مصحفا
اإلختالف يف عدد احلروف.ج

:مسي ناقصا سكون على وجهني

كقوله . ما كان بزيادة حرف واحد إما يف األول يسمى مردوفا-أ
سورة ("اقُ ملسَ اْ ذٍ ئِ مَ وْ يَـ كَ بِّ رَ َىل إِ اقِ السَّ بِ اقُ السَّ تِ فَّ تَـ الْ وَ : "تعاىل

هذا املردوف يف كلميت الساق واملساق لزيادة .١٦)٢٩: القيامة
حرف امليم يف أول اللفظ وأما يف وسط اللفظ يسمى مكتنفا  

هنا جناس مكتنف لزيادة حرف اهلاء يف " جدى جهدى" كقوهلم 
:ل أيب تاموسط اللفظ وإما يف اآلخر يسمى مطرفا كقو 

١٧بٍ اضِ وَ قَـ اضٍ وَ بأسياف قَـ لُ وْ صُ تَ # مٍ اصِ وَ عَ َعَواصٍ دٍ ون من أيْ دُّ مُ يَ 

نفس املراجع. ١٥
.٣٥٦: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي ،. ١٦
.٨١، جمهول السنة،املطبعة النموزجية، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح اجلزء الرابع، عبد املتعال الصعيدى. ١٧



٢١

لزيادة حرف " قواضب"و"قواض"هنا جناس مطرف يف كلميت 
.الباء يف آخر اللفظ

:ما كان بزيادة أكثر من احلروف يسمى مذيال كقول اخلنساء-ب
١٨من الجوى بين الجوانح# إن البكاء هو الشفا

لزيادة حرف " اجلوانح"و "اجلوى"ناس مذيل يف كلميت جهنا 
.النون واحلاء يف اللفظ الثاين

اإلختالف يف ترتيب احلروف.د
ناس القلب هو الذي يشتمل كل واحد من جبمسي هذا االختالف 

ركنني على احلروف األخر من غري زيادة وال نقص وخيالف أحدهم 
:وهو على قسمني، األخر يف الرتيب

قلب الكل-أ
، هِ ائِ يَ لِ وْ ِألَ حُ تْ فَـ هُ امَ سَ حِ "هو ما انعكس فيه ترتيب احلروف كال كقوهلم 

انعكاس كليا ، "حتف"و"فتح"هنا قلب الكل بني ". هِ ائِ دَ عْ ِإلَ فٌ تْ حَ وَ 
.ألن األول مقلوب الثاين

قلب البعض-ب
ا نَ تِ ارَ وْ عَ رْ تُـ اسْ مَّ هُ لَّ الَ ":كقوله النيب،هو ما انعكس فيه الرتتيب بعضا

.٨٢، جمهول السنة،املطبعة النموزجية، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح اجلزء الرابع، عبد املتعال الصعيدى. ١٨



٢٢

النعكاس الرتتيب " هنا قلب البعض يف عورتنا وروعاتنا.١٩"انَ اتَـ عَ وْ رَ نْ آمِ وَ 
و " عورا"قد وجد هنا يف لفظيت .ليس يف احلروف بل يف بعض احلروف

.ومها مقلوبا ولكن يف بعض احلروف" روعا"
:وامللحق بالتجنيس نوعان

٢٠.يجناس اإلشتقاق.١

:كقوله تعاىلهو توافق أصل اللفظني يف اإلشتقاق  

والشاهد يف اجلناس . ۳: سورة الروم" فأقم وجهك للدين القيم"
. يقوم–قان من قام تكالمهما مش" أقم والقيم"اإلشتقاق يف قوله 

٢١.يجناس شبه اإلشتقاق.٢

.هو اختالف األصل اللفظني فيما يشبه اإلشتقاق دون اإلشتقاق
﴿: كقوله تعاىل         
         ﴾،۳٨: سورة التوبة .

األرض هنا " أرضيتم"و"األرض"والشاهد يف هذا اجلناس قوله 

.واحد

.٣٥٦: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي ،. ١٩
نفس املراجع. ٢٠
نفس املراجع. ٢١



٢٣

مفهوم الطباق.ب

ه خالف انفتحت اإن الطباق يؤخذ من الفعل املاضي هو طابق ، معن
٢٢.يقال هذا الطباق ذاك اى يطابقه و يوافقه. و انبسطت او املطابق

الفن الثالث من بديع ووه، سمى الطباق و الطبيق والتكافؤ والتضاديو .١
طابقة بني : قال احلليل رمحه اهللا يقال: "وقد قال عنها، ابن املتعز

فالقائل : وكذلك قال أبو سعيد، إذا مجعتهما على حذو واحدالشيئني
قد ، أتيناك لتسلك بنا سبيل التوسع فأدخلتنا يف ضيق الضمن: لصاحبه

٢٣.اخلطابطابق بني السعة والضيق يف هذا

ومن نعوت املعاين التكافؤ وهو : "وقال يف تعريفه، ومساه قدامة التكافؤ
أي معىن كان ، لم فيه مبعىن ماأن يصف الشاعر شيئا أو يذمه أو يتك

: يف هذا املوضع" متكافئني: "والذي أريد بقويل. فيأيت مبعنيني متكافئني
متقاومان اما من جهة املضادة أو السلب واإلجياب أو غري مها من 

:مثل قول أيب الشغب العبسي، أقسام التقابل
يحمي الذمار صبيحة االرهاق#  حلو الشمائل وهو مر باسل  

ومل يسمه التكافؤ أحد غري قدامة . تكافؤ" مر"و " حلو: "هفقول
.أما املطابق عنده فهو اجلناس، والنحاس

٤٦٠:ص، ١٩٨٦:شرقدار امل، لبنان: بريوت،املنجد يف اللغة، لويس معلوف. ٢٢
.٢٦٩:ص، هـ١٩٧٥- ١٣٩٥: دار البحوث العلمية،البديع–فنون بالغية البيان ، الدكتور أمحد مطلوب. ٢٣



٢٤

وهذا النوع يسمى البديع أيضا وهو يف املعاين ضد : "وقال ابن األثري
ورأى أن األليق من حيث املعىن أن يسمى ، "التجنيس يف اللفظ

وقال ابن أيب االصبع ". املطابق"وكان ابن سنان قد آثر تسميته ، املقابلة
:إن املطابقة ضربان

ضرب يأيت بألفاظ احلقيقة)١
٢(

، فما كان منه بلفظ احلقيقة مسي طباقا
:ومثاله. تكافؤاً 

يحمي الذمار صبيحة االرهاق#  حلو الشمائل وهو مر باسل  
رى االستعارة إذا ليس يف اإلنسان وال جيري جم–" مر"و " حلو: "فقوله

.يف مشائله ما يذاق حباسة الذوق
اجلمع بني املتضادين أي معنيني متقابلني يف : واملطابقة بعد ذلك هي

:ما بلفظني من نوع واحدإاجلملة ويكون ذلك 
﴿: كقوله تعاىل: إمسني .أ      ﴾)١٨:الكهف( ،

﴿: وقوله        ﴾)٤٣:األحزاب( ،

﴿: وقوله           ﴾



٢٥

خري املال عني ساهرة لعني : "عليه السالم–وقوله ، )١٩:الروم(
".نائمة

﴿: كقوله تعاىل: أو فعلني.ب       
         ﴾)وقول ، )٢٦: آل عمران

إنكم لتكثرون عند الفزع : " النيب صلى اهللا عليه وسلم لالنصار
".وتقلون عند الطمع

﴿: كقوله تعاىل: أو حرفني.ج             ﴾

)٢٨٦:البقرة(
:وتنقسم املطابقة إىل قسمني

.وهي كاألمثلة السابقة: مطابقة اإلجياب)١
﴿: كقوله تعاىل: مطابقة السلب)٢    

          ﴾)٧-٦: الروم( .

:كقول دعبل احلزاعي
ضحك المشيب برأسه فبكــــــــى#  ال تعجبي يا سلم من رجل  

؛ ألن استعارة "البكاء"هنا من جهة املعىن ليس بضد " الضحك"فإن 
ومن قول . ولكنه من جهة اللفظ يوهم الطابقة، عن كثرة الشيب

:قريط بن أنيف



٢٦

السوء إحساناومن إساءة أهل #  يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة  
٢٤.وإمنا يوهم بلفظه أنه ضد، "املغفرة"ليس بضد " الظلم"فــــ 

يف الكتاب املعجم املفّصل يف علوم البالغة البديع والبيان واملعاين، .٢
عري لوضع رجله مكان يده عند الطباق مأخوذ من مطابقة الفرس والب

ذكر . الثوبنيطابق فالن بني : السري؛ وهو اجلمع بني الشيئني، يقولون
لقب املطابقة : "فقال" نقد الشعر"الطباق ُقدامة بن جعفر يف كتابه 

يليق بالتجنيس، وزعموا انه يسمى طباقا من غري اشتقاق، واألجود 
تلقيبه باملقابلة؛ ألن الضدين يتقابالن كالسواد والبياض وغري ذلك من 

غري حاجة إىل تلقيبه بالطباق واملطابقة،
﴿: قوله تعاىل      ﴾أي متساويات."

تكافؤ ويقال له التضاد وال: "فقال" الطراز"وعرفه العلوّي يف كتابه 
:والطباق، وهو أن يؤتى بالشيئ وبضاده يف الكالم، كقوله تعاىل

﴿              ﴾". واعلم أن النوع من علم البديع متفق على
بالتضاده والتكافؤ، وإمنا وقع اخلالف يف صحة معناه وعلى تسميته 

" العمد"ومساه ابن رشيق يف كتابه . تسميته بالطباق واملطابقة والتطبيق
. أن يأتلف يف معناه ما يضاد يف فحواه:" ، وعرفه فقال"املطابقة"

واملطابقة عند مجيع الناس مجعك بني الضدين يف الكالم أو يف بيت 

.٢٧٣-٢٦٩:ص، هـ١٩٧٥- ١٣٩٥: دار البحوث العلمية، البديع–فنون بالغية البيان ، الدكتور أمحد مطلوب. ٢٤



٢٧

طابقات بني الشيئني إذا مجعت : "وعرفه اخلليل بن أمحد فقال". الشعر
: فقالكما عرفه األصمعيّ ". بينهما على حذو واحد وألصقتهما

". اليد يف مشي ذوات األربععيف موضالرِّجلِ املطابقة أصلها وضع "
]املتقارب[:وأنشد لنابغة بين جعدة

االهراسَ نَ أْ طَ ب يَ الَ الكِ اقَ بَ طِ #  ينَ عِ ارَ بالدَّ نَ قْ ابِ طَ يُ لٍ يْ خَ وَ 
قد أمجع الناس : "فقال" الصناعتني"وعرفه أبو هالل العسكرّي يف كتابه 

أجزاء أن املطابقة يف الكالم هو اجلمع بني الشيئ وضده يف جزء من
الرسالة أو اخلطبة أو البيت من بيوت القصيدة، مثل اجلمع بني البياض 

.٢٥"والسواد

إن الطباق لغة اجلمع بني الشيئني ، مث يف الكتاب علوم البالغة.٣
ومها قد يكونان إمسني أوفعلني . ٢٦واصطالحا اجلمع بني معيني متقابلني

.أوحرفني أو خمتلفني

كتاب جواهر البالغة يف  املعاين و البيان قال السيد أمحد اهلامشي يف  .٤
والبديع  إن أسلوب الطباق هو الطباق هو اجلمع بني الشيئ و ضده 

:و مها قد يكونان. ٢٧يف الكالم

. ٥٩٦:ص. م٢٠٠٦:لبنان-، دار الكتب العلميةاملعجم املفصل يف علوم البالغة البديع و البيان و املعاين، إنعام فّوال عّكوي. ٢٥
.٣٢٠: ص. م۱۹۹٣:دار الكتب العلمية ،علوم البالغةأمحد مصطفى املراغي ،. ٢٦
٢٩١: ص :۱۹۹٣) . لبنان: بريوت(، جواهر البالغة، السيد أمحد اهلامشي. ٢٧



٢٨

َو َحتَْسبُـُهْم أَيـَْقاظًا َو ُهم ( و ) ُهَو اَألوَُّل و اآلِخرُ : ( امسني، حنو .أ
).رقود 

مث ال ميوت فيها و ال ( و ) أَْبكى ُهَو َأْضَحَك َو : ( أو فعلني، حنو.ب
).حييا 

).َو َهلُنَّ مْثُل الّذي َعَليهن باملعروف ( :أو حرفني، حنو.ت
من كان ( أو ) و من يضلل اهللا فماله من هاد ( :أو خمتلفني ، حنو.ث

).ميتا فأحيناه 
وأما أنواع الطباق فاختلف البالغيون يف بيانه منهم بيانا واسعا مع 

. و منهم من يكتفي بأن يوضيحها توضيحا موجزا. ة لكل منهااتيان األمثل
نه وقع اخلالف  أيضا بينهم يف ذكر تلك األنواع ، و أو فضال عن ذلك 

.منها ما يذكر عنه بعضهم و ال يذكر األخر
يف هذا الفصل وردت الباحث بأنواع الطباق يف كتاب البالغة 

اإليضاح لتلخيض املفاتح الواضحة وجواهر البالغة وعلوم البالغة وبغية 
:كمايلي، فيوجد يف تلك الكتب أنواع الطباق

مطابقة بلفظين من نوع الواحد.أ
﴿:سواء كان امسني ، مثال يف قوله تعاىل      

   .﴾



٢٩

و "الظاهر"و " اآلخر "و "األول" فاجلمع بني ) ٣: ٥٧احلديد ( 
و : ن ، و أم فعلني ،  مثال اهنا مطابقة ألن معنيني متضاد،" الباطن"

إنكم لتكثرون عند :  " قول رسول اهللا صلى اهللا عليه و سلم لألنصار 
يف كلمتني تكثرون و تلقون هنا اجلمع بني "  الفزع و تلقون عند الطمع 

:و قول القائل : " الفعلني املقابلني ، ام حرفني مثال 
لنا ما قد ركبنا أو علينا#  الهوى خطرا فإما  ركبنا في 

".على"و"الم" هنا مطابقة أيضا يف حرف جر 
مطابقة بلفظين من نوعين.ب

﴿:سواء كان من فعل و اسم مثال        ﴾،
وكان " هاد "و " يضلل" تنيهنا اجلمع بني كلم). ٣٣:سورة الرعد ( 
فألول من الفعل و الثاين من اإلسم ، أم من حرف . متضادينا مهامعن

يف هذا املثال " عمل اإلندونيسيون يف خارج البالد : و اسم مثال 
مها متقابالن يف املعىن غري أن األول من " اخلارج "و " يف" الطباق بني 

: " أم من حرف و فعل مثال . نوع احلرف و اآلخر من نوع اإلسم
" من باب الطباق و إنتهت القرأة يف باب التشبيه قرأت هذا الكتاب 

هنا طباق ألن األول مبعىن اإلبتداء ضد " إنتهت "و " من" يف كلمتني .
.اإلنتهاء غري أن األول من نوع احلرف و اآلخر من نوع الفعل



٣٠

طباق اإلجاب.ج
.هو ما مل خيتلف فيه الضدان اجيابا و سلبا

﴿: مثال       ﴾ ، )

)سورة الطاريق
طباق " األرض " و " السماء " ، طباق يف اللفظ ) ۱۱-۱۲: 

.اإلجاب ، ألن الضدين فيه مل خيتلفان إجياب و سلبا
طباق سلب.د

هو ما اختلف فيه الضّدان إجيابا و سلبا ،  أو مجع بني فعل مصدر 
﴿: كقوله تعاىل. واحد مثبت و منفي ، أو أمر و النهي   

  ﴾،)و " علم " ، الطباق يف اللفظ ) ٥: العلق سورة "

.يسمى طباق سلب ألن فيه الضدين خيتلفان إجيابا و سلبا" ال يعلم 
طباق ظاهر.ه

عتبار اهو اجلمع بني اللفظني املتقابلني تقابال واضحا دون حاجة إىل 
.تعلق أحدمها بنقيض اآلخر أو تأمل استلزاما كل منهما بنقيض اآلخر

﴿:مثال قوله تعاىل              
      ﴾ ) الليل"فإن ). ٦۱: ۲۲: احلج "

ضد واضحا فال حيتاج إىل اعتبار التعلق أو تأمل االستلزام" النهار"و 



٣١

طباق خفى.و
هو اجلمع بني معنيني غري متقابلني إال باعتبار تعلق أحد مها بنقيض 

﴿: مثال قوله تعاىل . اآلخر     ﴾ ، ) الفتح

فإن الرمحة ال تقابل الشدة و لكنها إذا تأملنا تستلزم اللني ). ۲۹:٤٨:
.املقابل للشدة


