
الفصل الّرابع
لجناس و الطباق في سورة الرعدليةتحليلدراسة 

الرعدفي سورة الجناس.أ
أن يبحث الباحث عن مفهوم اجلناس و الطباق ، ففي و بعد

من الرعدهذا الفصل يبحث عن حتليل اجلناس و الطباق يف سورة 
وجد فيها أسلوب اجلناس والطباق الذي يدل على . ناحية البديعية

. املعجزة العظيمة من القرآن الكرمي
:و أسلوب اجلناس يف هذه السورة كقول اهللا تعاىل، ما يلي 

١.


وهو . كان يف هذه اآلية نوع من أنواع اجلناس التام املماثل
كالمها اللفظان املتجانسان من " جعل فيها"و " جعل فيها"اللفظ 

.نوع واحد

٢.

وهو . من أنواع اجلناس التام املماثلكان يف هذه اآلية نوع
.كالمها اللفظان املتجانسان من نوع واحد" ما"و " ما"اللفظ 

٣٦



٣٧

٣.
       

وهو . مللفوفأنواع اجلناس التام اكان يف هذه اآلية نوع من 
يرتكب من كلمتان تامتان ويتفقتان كالمها " يغريوا"و " يغري"اللفظ 

.يف اخلط
٤.



وهو . املماثلكان يف هذه اآلية نوع من أنواع اجلناس التام 
كالمها اللفظان املتجانسان من نوع " قلوب"و " "اللفظ 

.واحد

٥.
و يسمى ". تستوى"و " يستوى"و اجلناس يف هذه اآلية بني 

و كلمة . ألن توافق ترتيتبها فكلمهما) اإلشتقاق(باجلناس غري تام
و معىن اللفظ . األول من فعل املضارع و الثاين من فعل املضارع

".  الكفر واإلميان"و اللفظ الثاين " الكافر اجلاهل"األول 



٣٨

٦.
و يسمى ". فعجب"و " تعجب"اجلناس يف هذه اآلية بني و 
هذا ، ألن كالمها إحدى الكلمتان امسا وألخرى فعال. املغايرباجلناس

.اجلناس يسمى يف اجلناس املغاير
٧.

و يسمى ". يدعون"و "دعوة"و اجلناس يف هذه اآلية بني 
هذا ، ألن كالمها إحدى الكلمتان امسا وألخرى فعال. املغايرباجلناس

.اجلناس يسمى يف اجلناس املغاير
٨.


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

ألن كالمها إحدى الكلمتان امسا وألخرى . املغايريسمى باجلناس
.هذا اجلناس يسمى يف اجلناس املغاير، فعال

٩.              


وهو يف . كان يف هذه األية نوع من أنواع اجلناس الناقص
هذا ، ألنه لزيادة احلروف ألف يف اللفظ" ببالغه"و " ليبلغ"اللفظ 



٣٩

وهو يف اإلختالف عدد ، اجلناس يسىمى يف اجلناس الناقص
. احلروف

١٠.
 

وهو يف . كان يف هذه األية نوع من أنواع اجلناس الناقص
، ألنه لزيادة احلروف ألف يف اللفظ" يستجبوا"و " استجابوا"اللفظ 

اإلختالف عدد وهو يف ، هذا اجلناس يسىمى يف اجلناس الناقص
.احلروف

١١.
     

وهو يف . كان يف هذه األية نوع من أنواع اجلناس الناقص
هذا ، ألنه لزيادة احلروف ألف يف اللفظ" يوصل"و " يصلون"اللفظ 

وهو يف اإلختالف عدد ، اجلناس يسىمى يف اجلناس الناقص
. احلروف

١٢.
يسمي "خلقوا"و "جعلوا"و اجلناس يف هذه اآلية بني

ألن هو يشتمل كل واحد من ركنني ، )القلب(باجلناس غري التام 



٤٠

على احلروف األخر من غري زيادة والنقص وخيالف أحدهم األخر 
إلنكاس "خلقوا"و "جعلوا"وهنا قلب الكل بني . يف الرتتيب

.ألن األول مقلوب الثاينالرتتيب فيهما انعكاسا كّليا 
١٣.

   
يسمي "عتقطٍّ "و "تسريٍّ "و اجلناس يف هذه اآلية بني

، ألن هو يشتمل كل واحد من ركنني )القلب(باجلناس غري التام 
على احلروف األخر من غري زيادة والنقص وخيالف أحدهم األخر 

إلنكاس "قطعت"و "سريت"وهنا قلب الكل بني . يف الرتتيب
.الرتتيب فيهما انعكاسا كّليا ألن األول مقلوب الثاين

١٤.
و هو بني .كان يف هذه اآلية نوع من  اجلناس اإلشتقاق 

فاألول من فعل املضارع و ". رسوالً "و اللفظ " أرسلنا"اللفظ 
الثاين من االسم ومها توافق ترتيتبها فكلمهما هذا جناس  يسمى 

.يف اجلناس اإلشتقاق



٤١

١٥.
و هو بني .كان يف هذه اآلية نوع من  اجلناس اإلشتقاق 

فاألول من فعل املاضي و الثاين ". املكر"و اللفظ " مكر"اللفظ 
من االسم ومها توافق ترتيتبها فكلمهما هذا جناس  يسمى يف 

.اجلناس اإلشتقاق
١٦.

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

من االسم ومها توافق ترتيتبها فكلمهما هذا جناس  يسمى يف 
.اجلناس اإلشتقاق

١٧.
و هو . كان يف هذه اآلية نوع من أنواع اجلناس اإلشتقاق

فاألول من فعل املضارع و ". قل"و اللفظ " يقول"بني اللفظ 
الثاين من فعل األمر ومها توافق ترتيتبها فكلمهما هذا جناس  

.اإلشتقاقيسمى يف اجلناس 



٤٢

١٨.
و هو . كان يف هذه اآلية نوع من أنواع اجلناس اإلشتقاق

توافق ترتيبها فكالمها هذا " بينكم"و اللفظ " بيين"بني اللفظ 
.اجلناس يسمى يف اجلناس اإلشتقاقي

١٩.
و هو . كان يف هذه اآلية نوع من أنواع اجلناس اإلشتقاق

فاألول من اسم و الثاين ". ولعذاب"و اللفظ " عذاب"بني اللفظ 
ومها توافق ترتيتبها فكلمهما هذا جناس  يسمى املضارعمن فعل 

.يف اجلناس اإلشتقاق
٢٠.

و هو . كان يف هذه اآلية نوع من أنواع اجلناس اإلشتقاق
توافق ترتيبها فكالمها " على بعض"و اللفظ " بعضها"بني اللفظ 

.هذا اجلناس يسمى يف اجلناس اإلشتقاقي



٤٣

:األتىفانظر اىل اجلدوال ، لتوضيح ملا سبق من حتليل عن اجلناس
الجناسنوع جناساأللفاظ الرقم اآليةاآليةنمرة
١.         
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٤٤
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٤٥

الرعدالطباق في سورة .ب
:، فكما يلى الرعدما أنواع الطباق يف سورة أ
١.

﴿و املراد هذه اآلية  ﴾أي وخنالت جيمعها أصل ، مجع صنو
﴿. وتتشعب فروعها، واحد  ﴾ أي ومتفرقات خمتلفة

عم الرجل صنو "ويف احلديث الذي أخرجه الرتمذي ، األصول
١".أبيه

"فالطباق يف هذه اآلية يف اللفظ   " و اللفظ" 
  " فيه الضدين خيتلفان من إمسني و يسمى طباق سلب ألن

.إجيابا و سلبا
٢.

﴿و املعىن هذه اآلية       ﴾ مبا بسط هلم يف الدنيا وما ناله
﴿.فيها        ﴾٢.يف جنب اآلخرة

احليوة وما"و اللفظ " باحليوة الدنيا"فالطباق يف هذه اآلية يف اللفظ 
و يسمى طباق سلب ألن فيه الضدين خيتلفان إمسنيمن " الدنيا

هم يف الدنيا وما ناله فيها " باحليوة الدنيا"واملعىن كلمة . إجيابا و سلبا
.يف جنب اآلخرة" ومااحليوة الدنيا"

:ص) . دار الفكر املعاصر : بريوت " (التفسري املنري يف العقيدة و الشريعة و املنهج " الدكتور وهبة الزحيلي . ١
:ص) . دار الفكر املعاصر : بريوت " (يف العقيدة و الشريعة و املنهج التفسري املنري " الدكتور وهبة الزحيلي . ٢



٤٦

٣.
﴿و املراد هذه اآلية      ﴾ أي يلبسه مكانه فيصري

، فبطول الليل حيصل الشتاء! أسود مظلمًا بعد ما كان أبيض منرياً 
، وبأحد االعتدالني حيصل اخلريف، وبطول النهار حيصل الصيف

٣.وباآلخر الربيع

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

٤.
﴿و املعىن هذه اآلية     ﴾ أي وما تنقصه األرحام

﴿. بإلقاء اجلنني قبل متامه ﴾ أي وما تزداد على أشهر
، ما تغيض بالوضع ألقل من تسعة أشهر: قال إبن عباس، التسعة

: املراد بالغيض: وقيل، تسعة أشهروما تزداد بالوضع ألكثر من 
٤.الولد التام: وباالزدياد، السقط الناقص

من فعلني " تزدادُ "و " تغيض"فالطباق يف هذه اآلية يف اللفظ 
.طباق اإلجياب ألن الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلباو يسمى

.٢٤٣٢: ص. )دار الفكر: بريوت (، "تفسري القامسي"، حممد مجال الدين القامسي. ٣
.٥٧٢: ص). املكتبة العصرية: بريوت(، "صفوة التفاسري " ، حممد على الصابوين. ٤



٤٧

٥.
﴿و املراد هذه اآلية       ﴾أو وما حضر، ماغاب

٥.احلاضر املشاهد: والشاهد، ما غاب عن احلس: والغائب. شوهد

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

٦.
    

﴿اآليةو املعىن هذه           ﴾ أي
٦.وما نطقت به األلسنة، يستوي يف علمه تعاىل ما أضمرته القلوب

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

٧.
﴿و املراد هذه اآلية     ﴾أي قدمه .﴿  ﴾ ورئه

٧.أي من جوانبه

من امسني و " ومن خلفه"و اللفظ " ومن بني يديه"و يف اللفظ 
و .خيتلفان اجيابا و سلبايسمى طباق اإلجياب ألن الضدين فيه مل 

.ورأه أي من جوانبه" و الثاين " قدمه"املعىن كلمة االول 

.١٣٠: ص. نفس املراجع . ٥
.٥٧٢: ص). املكتبة العصرية: بريوت(، "صفوة التفاسري " ، الصابوينحممد على. ٦
.١٣٠: ص. نفس املراجع . ٧



٤٨

٨.


﴿و املعىن هذه اآلية   ﴾ أي من أجل اإلخافة من
أي إرادة خوف ، وفيها مضاف حمذوف، والطمع يف املطر، الصواعق

وإطالق ، أو حال أي خائفني طامعني، أو إخافة وإطماعاً ، وطمع
أن : ومعىن اخلوف والطمع. املصدر مبعىن املفعول أو الفاعل للمبالغة

٨.ويطمع يف الغيث، وقوع الصواعق خياف عند ملع الربق

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

٩.
 

﴿و املراد هذه اآلية        ﴾ أي وهللا
﴿. وحده خيضع وينقاد أهل السموات وأهل األرض     ﴾

والكافر ، املؤمن يسجد طوعا: قال احلسن، أي طائعني وكارهني
٩.أي يف حالة الفزع واالضطرار. يسجد كرها

" و هو بني لطباق استمل هذه اآلية على ا  و 
من امسني و يسمى طباق اإلجياب ألن الضدين فيه مل و مها ". 

معناه طائعني " كرها"و " طوعا"واللفظ الثاين . خيتلفان اجيابا و سلبا
.١٤٠: ص. نفس املراجع . ٨
.٥٧٣: ص). املكتبة العصرية: بريوت(، "صفوة التفاسري " ، حممد على الصابوين. ٩



٤٩

اجلمع بني . والكافر يسجد كرها، أي املؤمن يسجد طوعا، وكارهني
. الطباق هنا يسمى طباق اإلجياب، الشيئ وضده فيها

١٠.
﴿و املعىن هذه اآلية     ﴾ أي قل يا حممد

من خلق السموات واالرض ومدبر أمرمها؟ والسؤال : هلؤالء املشركني
١٠.للتهلكم والسخرية ملا عبدوا من دون اهللا

من امسني و " األرض"و اللفظ " السموات"و يف اللفظ 
.الضدين فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبايسمى طباق اإلجياب ألن 

١١.
﴿و املراد هذه اآلية  ﴾أي للمشرك اجلاهل .

﴿   ﴾أي للمؤمن العاقل.﴿   ﴾ وكما أن كل

أحد يعلم بالضرورة أن األعمى ال يساوي البصري والظلمة ال تساوي 
، النور

.١١

"و هو بني لطباق استمل هذه اآلية على ا "و
"    ." الضدين من امسني و يسمى طباق اإلجياب ألنو مها

.٥٧٣: ص. نفس املراجع . ١٠
.٢٤٤٦: ص. )دار الفكر: بريوت (، "قامسيتفسري ال"، حممد مجال الدين القامسي. ١١



٥٠

"واللفظ الثاين . فيه مل خيتلفان اجيابا و سلبا   " و"   "
اجلمع بني . معناه األعمى ال يساوي البصري والظلمة ال تساوي النور

. الطباق هنا يسمى طباق اإلجياب، الشيئ وضده فيها
١٢.

﴿اآليةو املعىن هذه        ﴾أي :

كما أن الزبد ال ، إذا إجتمعا الثبات للباطل وال دوام: أي، مثلهما
مما يسبك يف النار بل، يثبت مع املاء وال مع الذهب والفضة وحنومها

١٢.يذهب ويضمحل

أي مشتملة على ، وهذه األية مشتملة على شيئ وضده
ومسى اجلمع ينب الشيئ وضده يف " الباطل"و اللفظ " احلقّ "إمسني 

.الطباق هنا طباق اإلجياب. هذا املثال من األية طباق
١٣.

﴿و املراد هذه اآلية        ﴾ أي

١٣.اهللا عليهم يف اخلفاء والعالنيةأنفقوا بعض أمواهلم اليت أوجبها

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

.٢٤٤٧: ص. )دار الفكر: بريوت (، "تفسري القامسي"، حممد مجال الدين القامسي. ١٢
.١٦٥: ص. نفس املراجع . ١٣



٥١

١٤.            


﴿و املعىن هذه اآلية        ﴾ ويدفعون

، فيجازون اإلساءة باإلحسان كاألذى بالصرب، السيئة باحلسنة
١٤.فتمحوها، أو يتبعون السيئة احلسنة، واجلهل باحللم

و يف هذه اآلية العظيمة فوجدنا فيها شيء و ضده يف 
و . "السيئة"و " احلسنة"اي متضمن على إمسني ضدين بني . الكالم

جياب ألن الضدين فيه مل يسمى بالطباق طباق اإل،هذه الطباق
.خيتلفان اجيابا و سلبا

١٥.
﴿و املراد هذه اآلية     ﴾أي يوسعه .﴿  ﴾

١٥.أي يضيقه أو يعطي بقدر الكفاية فقط

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

يضيقه أو يعطي بقدر الكفاية "و الثاين " يوسع "املعىن كلمة االول 
".فقط

.١٧٥: ص. نفس املراجع . ١٤
.١٧٥: ص. نفس املراجع . ١٥



٥٢

١٦.
﴿و املعىن هذه اآلية     ﴾فال تغين عنه ، إضالله

﴿. ؛ ألنه عاند وأعرض عن احلقاآليات شيئاً    ﴾

وإن أنزلت كل . يرشد إىل دينه من رجع عن العناد وأقبل إىل احلق
١٦.أي من رجع عن العناد، آية؛ ويهدي إليه من أناب

. يف الكالمو يف هذه اآلية العظيمة فوجدنا فيها شيء و ضده 
و هذه . "يهدى"و " يِضلُّ "اي متضمن على إمسني ضدين بني 

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

١٧.
 

﴿و املراد هذه اآلية   ﴾ الشرك ومآهلم ومنتهى

﴿. أمرهم     ﴾ويف ترتيب النظمني ، ال غري

١٧.قناط للكافرينطماع للمتقني وإإ

من امسني و يسمى " الكفرين"و اللفظ " اتقوا"و يف اللفظ 
.اجيابا و سلباطباق اإلجياب ألن الضدين فيه مل خيتلفان

.١٧٥: ص. نفس املراجع . ١٦
.١٩٤: ص. نفس املراجع . ١٧



٥٣

١٨.
﴿و املعىن هذه اآلية       ﴾ ينسخ ما

﴿. يستصوب نسخة  ﴾ يبقي ما يشاء من األحكام حسبما

ويسبت احلسنات ، ميحو سيئات التائب: وقيل، تقتضي حكمته
.١٨

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

ويسبت احلسنات "و الثاين " سيئات التائب"املعىن كلمة االول 
."

.١٩٥: ص. املراجع نفس . ١٨



٥٤

:فانظر اىل اجلدوال األتى، لتوضيح ملا سبق من حتليل عن الطباق
طباقنوع الطباقاأللفاظ الرقم اآليةاآليةنمرة
١.    

           
 

٤  +  
  

السلبطباق

٢.       
             
  

٢٦     
+

    

طباق السلب

٣.       
       

  

٣ + اإلجيابطباق

٤.       
  

٨ +طباق اإلجياب

٥.         ٩   +  طباق اإلجياب
٦.     ١٠ + طباق اإلجياب
٧.       

    
١١  +  طباق اإلجياب

٨.           
    

١٢  +   طباق اإلجياب

٩.       
          

١٥   +   طباق اإلجياب



٥٥

١٠.   
   

١٦   +طباق اإلجياب

١١.      
    

١٦  +  
   +

اإلجيابطباق 

١٢.    ١٧  + طباق اإلجياب
١٣.               

             
          

٢٢ +    طباق اإلجياب

١٤.               
             
          

٢٢   +  طباق اإلجياب

١٥.       
             
  

٢٦  + طباق اإلجياب

١٦.           
         
  

٢٧ +  طباق اإلجياب

١٧.         


٣٥   +  طباق اإلجياب

١٨.       
 

٣٩  +  طباق اإلجياب


