
٢٦ 

 

   الرابع الفصل
  عرض البيانات عن الطباق و املقابلة 

  
، ٣٢، ٣١، ٢٨، ١٧يات، هو يف أية آ ٣٢الطباق يف سورة األعراف كان 

١٣٧، ١٢٤، ١٠٢، ٩٩، ٩٦، ٩٥، ٨٧، ٨٦، ٨١، ٦٢، ٥٤، ٤٤، ٣٩، ٣٨ ،
١٨٨، ١٨٧، ١٨٦، ١٨٥، ١٧٩، ١٧٨، ١٧٣، ١٦٧ ،١٦٣، ١٥٨، ١٥٦، ١٤١ ،
١٩٥، ١٨٩ .  

، ١٣٤، ١٣١، ١٢٩، ١٢٧آيات، هي يف أية  ٧عراف املقابلة يف سورة األ
١٥٧، ١٤٦، ١٣٥ .  

وبعد أن تبحث الباحثة عن مفهوم الطباق واملقابلة، ففي هذا الفصل تبحث   
البيانات و حتليل عن . عيةعن حتليل الطباق و املقابلة يف سورة األعراف من ناحية البدي

  :  الطباق واملقابلة ستبحث الباحثة كما يلى
  

  الطباق يف سورة األعراف   . أ
   :ما يلي كاهللا تعاىل، وأسلوب الطباق يف هذه السورة كقول     

١ .)                          

  (  ١٧:  األعراف .  
 مث" خلفهم" و" أيديهم"  إمسني على أى وضده ئش على مشتملة األية وهذه  

 منها هامجتهم إالّ األربع اجلهات من جهة أدع ال مثّ أي" مشائلهم"و" أميام" 

٢٦ 



٢٧ 

 

 من وهو اإلمسني، بني هنا فالطباق ٥٣،للسبيلة الطريقة قطّاع يقعد كما هلم مترصدا
  . سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق

٢ .)                                    

             ( ٢٨:  األعراف .  

 أي" اليأمر" و" أمرنا" فعلنيعلى أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  

 أن اهللا رسول بأمر الثاين األمر عن اهللا رد وقد، فيه أمره نتبع فنحن بذالك أمرنا واهللا

     :بقوله يدحضه  ،السلب طباق من وهو ٥٤ ّفيه ألن 

    . سلبا و إجيابا خيتلفان الضدين

٣ .)                             

   (٣١:  األعراف.   

 قال" واشربوا" و" كلوا" فعلنيعلى أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  

 طباق من وهو فعلني، بني هنا فالطباق  ٥٥،كله الطب اهللا مجع السلف بعض
  . سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب

  

                                                             
  ١٨٦). الّد الثالث( اتفسرياملراغي. محد املصطفى املراغيأ ٥٣
  ١٩٣  .املرجع نفس . ٥٤
  ١٨٦ . ٢. ج.تفسريالقرأن العظيم .الدمشقي القريش كثري بن إمساعيل الفداء أيب . ٥٥



٢٨ 

 

٤.   )                                

                            ( ٣٢:  األعراف .  
 مبعىن" طيبات" و"  حرم" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  
 حبها من فطرهم يف أودع مبا صنعها طرق تعليم و موادمها خلق للزينة اهللا إخراج
 اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق  ٥٦،إستعماهلا يف االفتنان إىل وامليل

  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن
  

٥ .  )                        

                             

                  ( ٣٨:  األعراف .  
 أي" اإلنس" و" جن" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  

 قبلكم من خلت قد أمم بني ادخلوا: الكافرين هلاؤالء القيامة يوم بأمر مالئكته تقول
 وهو إمسني، بني هنا فالطباق ٥٧،زمانكم على زمام تقدم أمم أي، واإلنس اجلن من
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من
  

٦ .  )                       

  ( ٣٩:  األعراف .  

 أي" أخراهم" و" أوهلم" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  
 أتباعهم من جرما أشد ألنهم، املتبوعون وهم ألوالهم األتباع وهم، دخوال أخراهم

                                                             
  ١٩٨. اتفسرياملراغي. محد املصطفى املراغيأ . ٥٦
  ٢٠٤. نفس املرجع.  ٥٧



٢٩ 

 

 وهو إمسني، بني هنا فالطباق ٥٨،القيامة يوم اهللا إىل اإلتباع فيشكوهم قبلهم فدخلوا
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من
  

٧ .  )                            

                         (٤٤: األعراف.   
 قلت إن" النار" و" اجلنة" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  

 بأنّ: أجيب النداء؟ يسمعون فكيف، األرض يف النار و السماء يف اجلنة كانت إذا: 
 من فرد كل يف النداء وهذا، هلم النداء وصول من مانع فال، للعادة خارقة القيامة

 تقتضي باجلمع اجلمع مقابلة ألن، النار أهل أفرد من فرد لكل، اجلنة أهل أفرد
 الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق  ٥٩،االحاد على القسمة

  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه


٨ .  )                             

                                  

        ( ٥٤:  األعراف .  
" األرض" و" السموات" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  

 ابن عن واحلاكم مسلم وروي ،"القمر" و" الشمس"  مثّ" النهار" و" الليل"  مثّ
 منافع من فيهن وما اجلبال وخلق، واإلثنني األحد يوم األرض خلق اهللا إنّ: عباس

 يوم وخلق، واخلراب والعمران والطني واملاء الصخر األربعاء يوم وخلق، الثالثاء يوم
                                                             

  ١٨٨. تفسريالقرأن العظيم . الدمشقي القريش كثري بن إمساعيل الفداء أيب . ٥٨
  .٥٢٦. حاشية الصاوي على تفسرياجلاللني. املصري الصاوي حممد بن أمحد . ٥٩



٣٠ 

 

 ثالث إىل واملالئكة والقمر والشمس النجوم اجلمعة يوم وخلق، السماء اخلميس
 ٦٠،األجال ساعات الثالث هذه من ساعة أول يف اهللا فخلق، منه بقني ساعات
 و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق

  . سلبا
  

٩ .  )                   ( ٦٢:  األعراف .  
" تعلمون ال"  و" أعلم"  فعلني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  

 ٦١،شيئا التعلمون إيلّ أوحاه اهللا من علم على النصح وذالك التبليغ هذا يف وأنا أي

 و إجيابا خيتلفان الضدين فيه ألنّ السلب طباق من وهو  فعلني، بني هنا فالطباق

  .سلبا
  

١٠ .)                     ( األعراف  :
٨١ .  

" النساء" و" الرجال"  إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  
 الشهوة وداعيته، الزوجني بني الفطرة مبقتضى عهد الذي اإلستمتاع باإلتيان يراد

 مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق ٦٢،النسل وقصد
  .سلبا و إجيابا خيتلف

                                                             
  .٥٣٢-٥٣١. حاشية الصاوي على تفسرياجلاللني. املصري الصاوي حممد بن أمحد . ٦٠
  ٢٢٦. اتفسرياملراغي. محد املصطفى املراغيأ . ٦١
  ٢٣٤  .املرجع نفس . ٦٢



٣١ 

 

١١ .)                         

                           ( 
  . ٨٦:  األعراف
 العدة يف أي" قليال"  إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  
 بني هنا فالطباق ٦٣،وقوتكم عددكم فزاد أي" كثر" و  لكن والضعف والعدد
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني،

  
١٢ .)                                 

             (  ٨٧: األعراف .  
" يؤمنوا مل" و" أمنوا" فعلني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

 وترك هللا العبادة إخالص من به أرسلت بالّذي صدقوا منكم مجاعة كان وإن واملعىن
  فعلني، بني هنا فالطباق ٦٤،املوازن و املكاييل يف وخبسهم الناس ظلم من معاصيه

  . سلبا و إجيابا خيتلفان الضدين فيه ألنّ السلب طباق من وهو

  
١٣ .)                             

          ( ٩٥:  األعراف .  
 أي" السراء" و" الضراء"  إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  

   قلبنا من أباءنا مس قد قالوا، الزمان بأحداث اليعتربون أنهم على يدل قوال وقالوا

                                                             
  .٥٤٢. حاشية الصاوي على تفسرياجلاللني .املصري الصاوي حممد بن أمحد . ٦٣
  ٢٣٩  .الّد الثالث .اتفسرياملراغي . محد املصطفى املراغيأ . ٦٤



٣٢ 

 

، قلّب بالناس والدهر، أصام ما مثل فيصيبنا مثلهم إالّ حنن وما، يسر وما مايسوء
 على جزاء الالسراء، يرتكب ذنب على عقاب الضراء فال، بأبنائه الدهر عادة وتلك

 الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق  ٦٥،تكتسب صاحلات
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه
 

١٤ .)                                   

       ( ٩٦:  األعراف .  
" األرض" و" السماء"  إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  
 وبركات، لربانية اإلهلام ونفحات العقلية الوحي معارف تشتمل: السماء بركات
 طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق ٦٦،وحنومها واملعادن اخلصب: األرض
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب

 
١٥ .)                         ( ٩٩:  األعراف .  

" اليأمن"  و" أمنوا"  فعلني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه  
 وجل مشفق وهو بالطاعات يعمل املؤمن: اهللا رمحه البصري احلسن قال وهلاذا
 من وهو  فعلني، بني هنا فالطباق  ٦٧،أمن وهو باملعاصي يعمل والفاجر خائف

  . سلبا و إجيابا خيتلفان الضدين فيه ألنّ السلب طباق


                                                             

  ٢٤٥  .اتفسرياملراغي . محد املصطفى املراغيأ . ٦٥
  ٢٤٦  .املرجع نفس . ٦٦
  ٢٠٦. تفسريالقرأن العظيم . الدمشقي القريش كثري بن إمساعيل الفداء أيب . ٦٧



٣٣ 

 

١٦ .)                   ( ١٠٢:  األعراف 
  "ماوجدنا" فعلني على أى وضده ئش على مشتملة األية هذه    

 ٦٨،واإلمتثال الطاعة عن خارجني فاسقني أكثرهم وجدنا ولقد أي" وجدنا" و  

 و إجيابا خيتلفان الضدين فيه ألنّ السلب طباق من وهو فعلني، بني هنا فالطباق

  .سلبا
  

١٧ .)                    ( ١٢٤:  األعراف. 
" أرجلكم" و" أيديكم" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

 إمسني، بني هنا فالطباق ٦٩،بالعكس أو اليسرى ورجله اليمىن الرجل يد يقطع يعين
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو

  
١٨ .)                                  

                        

           ( ١٣٧:  األعراف .  
" مغارب" و" مشارق"  إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

         :ا يراد ا واملراد نواحيها مجيع ٧٠،الشام أرض   
 و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق

  .سلبا
                                                             

  ٢٠٧. ، اجلزء الثاين  ، تفسريالقرأن العظيم الدمشقي القريش كثري بن إمساعيل الفداء أيب . ٦٨
  ٢١١  .نفس املرجع.  ٦٩
  ٢٦٤. ، الّد الثالث اتفسرياملراغيمحد املصطفى املراغي، أ . ٧٠



٣٤ 

 

١٩ .)                          

                    ( ١٤١:  األعراف .  
"  و" أجنينكم"  فعلني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

 من_األيات من به أيدناه ومبا موسى بإرسال أجنيناكم إذ واذكروا أي" يسومونكم
   ٧١،خلدمتهم مسخرين عبيدا جبعلكم العذاب سوء يسومونكم كانوا الذين فرعون أل

 و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو فعلني، بني هنا فالطباق
  .سلبا

  
٢٠ .)                          

                               

       (١٥٦:  األعراف.  
أي " األخرة"و " الدنيا" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

وأثبت لنا برمحتك وفضلك حياة طيبة يف هذه الدنيا من عافية وبسطة يف الرزق 
  ٧٢،و مثوبة حسنة يف األخرة بدخول جنتك ونيل رضوانك، وتوفيق للطاعة

 و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق
  .سلبا

  

                                                             
  ٢٦٧  .، الّد الثالثاتفسرياملراغيمحد املصطفى املراغي، أ . ٧١
  ٢٨٢ .نفس املرجع . ٧٢



٣٥ 

 

٢١ .)                              

                         

            ( ١٥٨:  األعراف .  
 " األرض" و" السماوات"  إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

                    أنا الذي اهللا إنّ أي 
 يف التصرف له من هو ورسوله     ظام وحدة إذ، كله العامل وتدبريالن 

 فهو، وتدبريها مصدرها وحدة على دليل فيها التفاوت وعدم املخلوقات مجلة يف
 ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق  ٧٣،إالّهو الإله وحده املعبود

  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين
  

٢٢ .)                        

                         

  ( ١٦٣:  األعراف.  
 تأتيهم واملعىن" تأتيهم"  فعلني على أى وضده ئش على مشتملة األية هذه    

 قال، مومهة العبارة كانت وملّا، التأتيهم السبت يوم وغري ظاهرة السبت يوم حيتام
 فالطباق ٧٤،املقدم اإلبتالء أي" التأتيهم" لكن و باقيها أي، األيام سائر أي املفسر

  .سلبا و إجيابا خيتلفان الضدين فيه ألنّ السلب طباق من وهو فعلني، بني هنا

                                                             
  ٢٨٥. الّد الثالث. اتفسرياملراغي . محد املصطفى املراغيأ . ٧٣
  .٥٦٧. الد األولـ. حاشية الصاوي على تفسرياجلاللني.  املصري الصاوي حممد بن أمحد . ٧٤



٣٦ 

 

٢٣ .)                               

          ( ١٦٧:  األعراف .  
 بسبب أي" عذاب" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

 تاب ملن أي" غفور" و احملارم على واحتياهلم وشرعه اهللا أوامر وخمالفتهم عصيام
 بني تعاىل فيقرن اليأس حيصل لئال العقوبة من الرمحة قرن باب من وهاذا وأناب إليه

 بني هنا فالطباق ٧٥،واخلوف الرجاء بني النفوس لتبقى كثريا الترهيب و الترغيب
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني،

  
٢٤ .)                                 ( 

  . ١٧٣: األعراف 
 زماننا قبل من أي" قبل"  إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

 بني هنا فالطباق  ٧٧،م فأقتدينا أي" بعد" و ٧٦،شركهم ببطالن جاهلني وكنا
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني،

  
٢٥ .)                      ( ١٧٨:  األعراف .  

 يقول أي" يضلل"و" يهد" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    
 تعاىل فإنه، الحمالة وضل وخسر خاب فقد أضله ومن المضل فإنه اهللا هداه من تعاىل

                                                             
  ٢٢٦. اجلزء الثاين  . تفسريالقرأن العظيم . الدمشقي القريش كثري بن إمساعيل الفداء أيب . ٧٥
  ٢٩٦. الّد الثالث . اتفسرياملراغي . محد املصطفى املراغيأ . ٧٦
  .٥٧١. الد األولــــــ . حاشية الصاوي على تفسرياجلاللني. املصري الصاوي حممد بن أمحد . ٧٧



٣٧ 

 

 اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق  ٧٨،يكن مل يشاء ومامل كان ماشاء
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن

  
٢٦ .)                              

                                

  ( ١٧٩:  األعراف.  

 أي" اإلنس"و" اجلن" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

، فيها واملقام جهنم لسكىن واإلنس اجلن من كثريا العامل يف خلقنا قد إنا نقسم
 من وهو إمسني، بني هنا فالطباق ٧٩،الفرقني استعداد مبقتضى ذلك مثل للجنة وخلقنا
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق

  
٢٧ .)                               

                ( ١٨٥:  األعراف.   
" األرض"و" السماوات" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

 السماوات من العظيم امللكوت هذا يف وإستدالل تأمل نظرة ينظروا مل أي
 مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق  ٨٠،واألرضني

  .سلبا و إجيابا خيتلف
  

                                                             
  ٢٣٤. اجلزء الثاين . تفسريالقرأن العظيم . الدمشقي القريش كثري بن إمساعيل الفداء أيب . ٧٨
  ٣٠٠. ، الّد الثالث اتفسرياملراغيمحد املصطفى املراغي، أ . ٧٩
  ٣٠٧ .نفس املرجع . ٨٠



٣٨ 

 

٢٨ .)                      ( ١٨٦:  األعراف .  
 اهللا إنّ" هادى"و" يضلل" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

 وجعل املعاندين للجاحدين ال للمتقني اهلداية أسباب أعظم الكتاب هذا جعل قد
 فالطباق   ٨١،أخالقا وأمجلهم، عقال وأكملهم برهانا الرسل أقوى له املبلغ الرسول

  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا
  

٢٩ .)                                 

                             

           ( ١٨٧:  األعراف .  
" األرض"و" السماوات" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

 واإلنس املالئكة من أهلهما على واألرض السماوات يف أمرها وعظم وقتها ثقل أي
ا يشعرهم ومل بأهواهلا أنبأهم اهللا ألنّ، واجلنعظيما أمرا يتوقعون دائما فهم، مبيقا 

 اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق ٨٢،وقوعه يفجعؤهم مىت اليدرون
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن

  
٣٠ .)                                

                      ( ١٨٨:  األعراف.  
 أي" سوء"و" خري" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    

 من الستكثرت الغيب أعلم ولوكنت، الغيب أعلم وال  والضرا نفعا لنفسي الأملك
                                                             

  ٣٠٧. ، الّد الثالثاتفسرياملراغيمحد املصطفى املراغي، أ.  ٨١
  ٣٠٩. نفس املرجع . ٨٢



٣٩ 

 

  ٨٣،الغيب بعلم لدفعه اإلحتياط ميكن الذي السوء مسين وملا، وحنوه كاملال اخلري
 و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق

  .سلبا
٣١ .)                             

                             

  (١٨٩:  األعراف.  

 النطفة هو" خفيفا" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية هذه    
 ٨٤،الصباح يف دخل إذا كأصبح، الثقل يف أودخلت ثقل ذات صارت أي" اثقلت"و

 و إجيابا خيتلف مل فيه الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق
  .سلبا

  
٣٢ . )                                  

                       (  ١٩٥: األعراف .
 يبطشون أيد هلم وليس" أعني"و" أيد" إمسني على أى وضده ئش على مشتملة  األية

 حالكم ا يبصرون أعني هلم وليس، شر من ختافون او خري من منهم ترجون فيما ا
 يف دونكم بل، مثلكم ليس فهم، مطالبكم ا ويعرفون أقوالكم ا يسمعون والاذان

 دونكم وهم مماثلتكم من ترفعوم فكيف، اخللق يف اهللا أودعها اليت والقوى الصفات

                                                             
  ٣١٣.  اتفسرياملراغيمحد املصطفى املراغي، أ. .  ٨٣
  ٥٧٩. تفسرياجلاللنيحاشية الصاوي على .  املصري الصاوي حممد بن أمحد . ٨٤



٤٠ 

 

 الضدين ألن اإلجياب طباق من وهو إمسني، بني هنا فالطباق  ٨٥،واملشاهدة باإلختبار
  .سلبا و إجيابا خيتلف مل فيه

  

  أألية  الرقم
  السلب الطباق  اإلجياب الطباق

  احلرف  اإلسم  الفعل  احلرف  اإلسم  الفعل

  -  -  -  -  أيديهم  -  ١٧  ١
  -  -  -  -  خلفهم  -  ١٧  
  -  -  -  -  أميام  -  ١٧  
  -  -  -  -  مشائلهم  -  ١٧  
  -  -  أمرنا  -  -  -  ٢٨  ٢

  -  -  اليأمر  -  -  -  ٢٨  
  -  -  -  -  -  كلوا  ٣١  ٣

  -  -  -  -  -  اشربوا  ٣١  
  -  -  -  -  حرم  -  ٣٢  ٤

  -  -  -  -  طيبات  -  ٣٢  
٣٨  ٥  -  جن  -  -  -  -  

  -  -  -  -  اإلنس  -  ٣٨  
  -  -  -  -  أوهلم  -  ٣٩  ٦

  -  -  -  -  ألخراهم  -  ٣٩  
  -  -  -  -  اجلنة  -  ٤٤  ٧

                                                             
  ٣١٧. اتفسرياملراغي . محد املصطفى املراغيأ . ٨٥



٤١ 

 

  أألية  الرقم
  السلب الطباق  اإلجياب الطباق

  احلرف  اإلسم  الفعل  احلرف  اإلسم  الفعل

  -  -  -  -  النار  -  ٤٤  
  -  -  -  -  مساوات  -  ٥٤  ٨

  -  -  -  -  األرض  -  ٥٤  
  -  -  -  -  اليل  -  ٥٤  
  -  -  -  -  النهار  -  ٥٤  
  -  -  -  -  الشمس  -  ٥٤  
  -  -  -  -  القمر  -  ٥٤  
  -  -  اعلموا  -  -  -  ٦٢  ٩

  -  -  التعلمون  -  -  -  ٦٢  

  -  -  -  -  الرجال  -  ٨١  ١٠
  -  -  -  -  النساء  -  ٨١  
  -  -  -  -  قليال  -  ٨٦  ١١
  -  -  -  -  فكثر  -  ٨٦  
  -  -  أمنوا  -  -  -  ٨٧  ١٢
  -  -  يؤمنوا مل  -  -  -  ٨٧  
  -  -  -  -  ضراء  -  ٩٥  ١٣
  -  -  -  -  السراء  -  ٩٥  
  -  -  -  -  مساء  -  ٩٦  ١٤



٤٢ 

 

  أألية  الرقم
  السلب الطباق  اإلجياب الطباق

  احلرف  اإلسم  الفعل  احلرف  اإلسم  الفعل

  -  -  -  -  األرض  -  ٩٦  
  -  -  أمنوا  -  -  -  ٩٩  ١٥
  -  -  اليأمن  -  -  -  ٩٩  
  -  -  وجدنا  -  -  -  ١٠٢  ١٦
  -  -  ماوجدنا  -  -  -  ١٠٢  
  -  -  -  -  أيديكم  -  ١٢٤  ١٧
  -  -  -  -  أرجلكم  -  ١٢٤  
  -  -  -  -  مشارق  -  ١٣٧  ١٨
  -  -  -  -  مغارب  -  ١٣٧  
  -  -  -  -  أجنينكم  -  ١٤١  ١٩
  -  -  -  -  يسومونكم  -  ١٤١  
  -  -  -  -  الدنيا  -  ١٥٦  ٢٠
  -  -  -  -  األخرة  -  ١٥٦  
  -  -  -  -  عذاب  -  ١٥٦  
  -  -  -  -  رمحة  -  ١٥٦  

  



٤٣ 

 

 

  أألية  الرقم
  السلب الطباق  اإلجياب الطباق

  احلرف  اإلسم  الفعل  احلرف  اإلسم  الفعل

  -  -  -  -  مساوات  -  ١٥٩  ٢١
  -  -  -  -  األرض  -  ١٥٩  
  -  -  -  -  -  حيي  ١٥٩  
  -  -  -  -  -  مييت  ١٥٩  
  -  -  تأتيهم  -  -  -  ١٦٣  ٢٢
  -  -  التأتيهم  -  -  -  ١٦٣  
  -  -  -  -  عذاب  -  ١٦٧  ٢٣
  -  -  -  -  غفور  -  ١٦٧  
  -  -  -  قبل    -  ١٧٣  ٢٤
  -  -  -  دبع    -  ١٧٣  
  -  -  -      يهد  ١٧٨  ٢٥
  -  -  -  -    يضلل  ١٧٨  
١٧٩  ٢٦  -  جن  -  -  -  -  
  -  -  -  -  اإلنس  -  ١٧٩  
  -  -  -  -  مساوات  -  ١٨٥  ٢٧
  -  -  -  -  األرض  -  ١٨٥  
  -  -  -  -    يضلل  ١٨٦  ٢٨
  -  -  -  -  هادي  -  ١٨٦  



٤٤ 

 

 
 

  
   

  -  -  -  -  مساوات  -  ١٨٧  ٢٩
  -  -  -  -  األرض  -  ١٨٧  
  -  -  -  -  خري  -  ١٨٨  ٣٠
  -  -  -  -  سوء  -  ١٨٨  
  -  -  -  -  خفيفا  -  ١٨٩  ٣١
  -  -  -  -  أثقلت  -  ١٨٩  
  -  -  -  -  أرجل    ١٩٥  ٣٢
  -  -  -  -  أيد  -  ١٩٥  
    -  -  ١٢  ٢  ٥٤  ٧  اجلملة



٤٥ 

 

  املقابلة يف سورة األعراف  . ت
  :ما يلي كيف هذه السورة كقول اهللا تعاىل،  قابلةوأسلوب امل

١ . )                             

                      (  ١٢٧: األعراف. 
  -سنقتل و نستحي " وجدت الباحثة املقابلة يف هذه األية فقابل بني  

سنقتل أبناء قومه تقتيال كلما : أي قال فرعون جميبا للمأل" أبناءهم و نساءهم 
وستبقي نساءهم أحياء كما كنا نفعل قبل والدته حىت ينقرضوا ويعلموا تناسلوا 

فهو من مقابلة إثنان بإثنني ألن املقابلة هي  ٨٦،أنا على ماكنا عليه القهر والغلبة
    .أن يؤتى مبعنيني متوافقني او معان متوافقة مثّ يؤتى مبا يقابل ذلك على الترتيب

  
٢ .)                              

               (  ١٢٩: األعراف.  
أن تأتينا  –قبل و بعد "  وجدت الباحثة املقابلة يف هذه األية فقابل بني 

أي فقد كان بنو إسرائيل قبل جميء موسى مستضعفني يف يد " و ما جئتنا 
ومينعهم من ، ويستعملهم يف األعمال الشاقة، فرعون يأخذ منهم إتاوات خمتلفة

فلما بعث اهللا موسى مل يستطع أن ، ويقتل أبناءهم ويستحي نساءهم، الترف
م إذكان يؤذيهم ويظلمهم بعد إرساله كما كان يؤذيه، ينقذهم من ظلم فرعون
فهو من مقابلة إثنان بإثنني ألن املقابلة هي أن يؤتى  ٨٧،من قبل ذالك أو أشد

  .   مبعنيني متوافقني او معان متوافقة مثّ يؤتى مبا يقابل ذلك على الترتيب
                                                             

  ٢٥٩. ، الّد الثالثتفسرياملراغي، محد املصطفى املراغيأ . ٨٦
  ٣٥٩ . نفس املرجع . ٨٧



٤٦ 

 

  
٣ .)                                       

                 (  ١٣١: األعراف.  
 –جآءم و تصبهم " وجدت الباحثة املقابلة يف هذه األية فـقابل بني  

أي فإذا جاءهم خصب ومثار ومواش وسعة يف الرزق والعافية " احلسنة و سيئة 
لنا هذه أي حنن املستحقون هلا مبا لنا من التفوق على الناس فبالدنا بالد  قالوا

وقد غاب عنهم أن يعلموا أنّ هذا من اهللا فعليهم أن يشكروه ، خصب ورخاء
فهو من مقابلة إثنان بإثنني ألن املقابلة هي أن  ٨٨،عليه ويقوموا حبق النعمة فيه

  .   يؤتى مبا يقابل ذلك على الترتيب يؤتى مبعنيني متوافـقني او معان متوافقة مثّ
  

٤ . )                            

                         

              ( ١٣٤- ١٣٥:  األعراف.
 جز " وجدت الباحثة املقابلة يف هذه األية فقابل بنيا الرلئن كشفت عن

أي فلما كشفنا عنهم " لنؤمنن لك و هم ينكثون   –و فلما كشفنا الرجز 
أجل هم بلغوه ومنتون إليه وهو الغرق الذي هلكوا العذاب مرة بعد أخرى إىل 

فهو من مقابلة  ٨٩،إذا هم ينكثون عهدهم وحينثون يف قسمهم يف كل مرة_ فيه
إثنان بإثنني ألن املقابلة هي أن يؤتى مبعنيني متوافـقني او معان متوافقة مثّ يؤتى 

     .مبا يقابل ذلك على الترتيب
                                                             

  ٢٦١ . نفس المرجع. ٨٨
  ٢٦٣ .اتفسرياملراغيمحد املصطفى املراغي، أ . ٨٩



٤٧ 

 

٥ .)                               

                                  

                     (١٤٦:  األعراف .
سبيل الرشد و سبيل " وجدت الباحثة املقابلة يف هذه األية فقابل بني  

 خدوه سبيال  –الغيخذوه سبيال و يتأي وهم ينفرون من سبيل اهلدى " ال يت
خيتارها والرشاد وهي السبيل املعبدة الواضحة، فإذا رأى أحدهم هذه السبيل ال 

لنفسه وال يفضلها على ما هو عليه من سبيل الغي، وهذا منتهى ما يكون من 
الطبع على القلب واخلروج عن جادة العقل والفطرة، ومن الناس من يسلك 
هذه السبيل عن جهل فإذا رأى لنفسه خمرجا منها ارعوى وتركها واختار لنفسه 

ضالل هرعوا إليها وخبوا فيها وإم إذا رأوا سبيل الغي وال. سبيل الرشاد
وأوضعوا مبا تزينه هلم نفوسهم من سلوكها والسري فيها إىل آخر احلَلْبة، وهذه 
حال هلم شر من سابقتيها، وهؤالء الذين اجتمعت هلم هذه الصفات هم الذي 
طبع اهللا على قلوم وختم على مسعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، فسبيل 

فهو من مقابلة إثنان بإثنني ألن  ٩٠.قه مكروهة لديهماحلق بغيضة إليهم، وطري
املقابلة هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني او معان متوافقة مثّ يؤتى مبا يقابل ذلك 

  .   على الترتيب
  
  
  

                                                             
  ٢٧٤ . اتفسرياملراغي . محد املصطفى املراغيأ . ٩٠



٤٨ 

 

٦ .)                         

                            

                          

                     ( األعراف  :
١٥٧.

 يأمرهم و ينههم " وجدت الباحثة املقابلة يف هذه األية فقابل بني– 
أي " الطّيبات و اخلبائث  –حيلّ هلم و حيرم عليهم " مثّ " باملعروف و عن املنكر 

إنه حيل هلم ما تستطيبه األذواق من . ال يأمر إال باخلري وال ينهى عن الشر
كامليتة والدم : األطعمة وهي فائدة يف التغذية، وحيرم عليهم ما تستقذره النفوس

 ٩١.املسفوح وما يؤخذ من األموال بغري حق كالريا والرِّشوة والغصب واخليانة
ابلة هي أن يؤتى مبعنيني متوافقني او معان فهو من مقابلة إثنان بإثنني ألن املق

.   متوافقة مثّ يؤتى مبا يقابل ذلك على الترتيب


  

                                                             
  نفس املرجع . ٩١



٤٩ 

 

 الرقم األية بإثنني إثنان املقابلة

 ١ ١٢٧ نستحي  نساءهم  -سنقتل أبناءهم 
 ٢ ١٢٩ بعد ما جئتنا  -قبل أن تأتينا 

 ٣ ١٣١ تصبهم سيئة -جآءم احلسنة 
-١٣٤ فلما كشفتا الرجزهم ينكثون -الرجز لنؤمنن لك لئن كشفت عنا 

١٣٥ 
٤ 

 ٥ ١٤٦ سبيل الغىن يتخدوه سبيال  -سبيل الرشد ال يتخذوه سبيال 
 ٦ ١٥٧ ينههم عن املنكر  -يأمرهم باملعروف 

 
 
 
 
   


