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 الفصل الرابع

 المحسنات اللفظية والمعنوية فى سورة القصص

 المحسنات اللفظية في سورة القصص: األّول المبحث

المحسنات  ة عن مفهومالسابق لبابلقد عرفنا فى الباب من األ

باب التحليل هذا الاللفظية واللمعنوية وتقسيمها، فعرضت الباحثة  في 

والبحث . عن المحسنات اللفظية والمعنوية الموجودة فى سورة القصص

باحثة بحوثها من حيث باب على حسب ما تستطيع الهذا الو التحليل فى 

لذلك فيمكن للقارئين أن يجدوا نوعا أو أنواعها أخرى سوى . فهمها عنها

 .ما تجدها الباحثة

ونعلم أّن فرعا من علم البديع هو المحسنات اللفظية والمعنوية، 

تشرح عن المحسنات اللفظية والمعنوية  باب تريد الباحثة أنهذا الوفى 

 .القصصونموذجها الموجودات فى سورة 

 الجناس . أ

عند البالغيين هو تشابه اللفظين فى النطق  الجناس

الذي وجدنا في سورة القصص  الجناس. واختالفهما فى المعنى

وجود فى ولكن نوع الجناس المن الحسنات اللفظية، وهو إحدى م

هذه السورة هو جناس اإلشتقاق و جناس غير تام يعنى جناس 

 .المحّرف فقط

 .آيات المجّنسة فى سورة القصص . 

كان جناس اإلشتقاق الموجودات فى هذه السورة وهي 

وجناس غير تام  .16، 61،64، 1 تعنى آية  أربع آيات

ا فانظر إلى اآليات فيم .61يعنى جناس المحرف فى اآلية 

 : يلي

 )                       
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6)                       

                

      

3)                       

                 

     

6)                    

          

5)                    

       

 .فى سورة القصص ل اآليات المجّنسةتحلي  .6

 جناس اإلشتقاق ( أ

جناس اإلشتقاق هو يجمع اللفظين اإلشتقاق، بمعنى أن 

كان جناس اإلشتقاق  .6يرجع اللفظان إلى أصل واحد فى اللغة

الموجودات فى هذه السورة وهي أربع آيات، وهذا هي 

 :اتحليله

 

 "                    

   " 3 

                                                           
6
 181 ص المرجع، نفس 

5
 23:القصص سورة القرآن، 
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وأما  "غفور" و" غفر"و" اغفر"والشاهد فى الكلمة 

 لطلب امر بمعنى وهو األمر فعل إلى دّل األولى ةالكلم

 يعاقب لم بنعنى وهو فعل إلى دّل الثاني والكلمة ،المغفرة

 بمعنى وهو فاعل ىإل دل الثالث والكلمة سامح، أى -على

 اصل إلى يرجعون ألنهم اإلشتقاق جناس هو هذا .6متساِمح

 .َيْغِفُر -َغَفَر من يعنى اللغة فى واحد

(            )نفسى ظلمت إنى أى 

) بخطيئتي، تؤاخذنى وال عنى فاعف النفس بقتل       

      ) للعباد، المغفرة فى المبالغ تعالى إنه أى 

 .5لهم الرحمة الواسع

 "              . "
1 

 كلمة  "مصيبة" والكلمة" تصيب" الكلمة أن والشاهد

 .المصدر إلى دّل الثاني الكلمة وأما الفعل، إلى دّل األولى

 والكلمة .برصاصة هدفا أصاب أدرك"  تصيب" فالكلمة

 َيِحُل مكروٌه أمر أو مْؤِسٌف حادٌث بمعنى "مصيبة" الثانى

 اصل إلى نيرجعا ألنهما شتقاقاإل جناس هو هذاو  .4باإلنسان

 .يصيب -أصاب من يعنى اللغة فى واحد

(               )ولوال أى 

  . 6ومعاصهم كفرهم بسبب عقوبة أصابتهم إذا قولهم

 "                   

                      "   

                                                           
6
 787 ص( 1115: المشرق دار: بيروت) ،المعاصرة العربية فى الوسيط المنجد قرطباوى، جان 
5
 591 ص( م1112 الفكر، دار: لبنان)  ،التفاسير صفوة الصابونى، على 

3
 77: القصص سورة القرآن، 
4
 353 ص( 1115: المشرق دار: بيروت) ،المعاصرة العربية فى الوسيط المنجد ، طباوىقر جان 
6
 711 ص( م1112 الفكر، دار: لبنان)  ،التفاسير صفوة الصابونى، على 

9
  73: القصص سورة القرآن، 
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 األولى كلمة  "َنِذْيٍر" والكلمة" ُتْنِذَر" الكلمة أن والشاهد

 األولى فالكلمة. الفاعل إلى دّل الثاني الكلمة وأما .الفعل إلى دّل

 الثانى والكلمة رًا،انذا أو تحذيرًا وَجه او َحَدَر، بمعنى"  ُتْنِذَر"

 جناس هو وهذا .    شيِئ بوقوع ينذر ما بمعنى وهو" َنِذْيٍر"

 من يعنى اللغة فى واحد اصل إلى يرجعان ألنهما اإلشتقاق

 .ينذر -نذرأ

 "                  

        "    

" الكلمة أن والشاهد   "والكلمة "ٍ  "  األولى كلمة 

 فالكلمة .المصدر إلى دّل الثاني الكلمة وأما الفعل، إلى دّل

"ىاألول  "الثانى والكلمة ،قاءنِتاإل حّرية بمعنى "ٍ   "

 ألنهما اإلشتقاق جناس هو وهذا    .6 الخيار واحدة بمعنى

 ِخْيرًة-ُيْخِيُر-َخَيَر من يعنى اللغة فى واحد اصل إلى يرجعان

 .وَخَيًرا وخَيرة

  

  تام غير جناس ( ب

 واحدة السورة هذه فى تام غير جناس الباحثة وجدت

 اآلية إلى فانظر. 61 اآلية فى يعنى المحّرف جناس وهو فقط،

 :يلى فيما

 "                   

     "  3. 

"  كلمة و" اْسَتْئِجْر" الكلمة أّن المذكور اآلية فى والشاهد

 ليرعى اجيرك اجعله أي" " األولى كلمة"  اْسَتْئَجْر

                                                           
  

 2122 ص( 1115: المشرق دار: بيروت) ،المعاصرة العربية فى الوسيط المنجد ، قرطباوى جان 
22

 38: القصص سورة القرآن، 
 6

 551 ص( 1115: المشرق دار: بيروت) ،المعاصرة العربية فى الوسيط المنجد ، قرطباوى جان 
25

 13: القصص سورة القرآن، 
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" والكلمة. بذلك حقيق فإنه غنيمك،  "من خير أي 

 لقاء عمل على تعاقد  استخدم، بمعنى أو .6 أجيرا جعلك أردت

 .5 أجرة أو َأجر

 وهي تام غير جناس من هما المذكوران  والكلمتان

 فى الجيم حرف. الحركة فى اختالف ألن المحّرف جناس

   . بفتٍح الثانى الكلمة فى وأما بكسرٍة، األولى الكلمة

 األذن ويحرك األذن يطرب منها الجناس من الفائدة وأما

 ثم ،األديب معانى بطبيعة واإلرتباط التكلف عن العبد بشرط

 .1 الموسيقي من نوع الكالم يعطى

 السجع . ب

السجع هو توافق الفاصلتين فى الحرف األخير، وأفضله ما 

ت التي تضمن المحسنات وجدت الباحثة اآليا. 4 تساوت فقره

يعنى السجع، والسجع فى سورة القصص كثيرة  ىخراللفظية األ

 .سجع المطّرف و متوازىوهي 

  .آيات المسّجعة فى سورة القصص . 

كان اآليات المسجعة التى تضمن فى سورة القصص يعنى 

، (5 ،6 )، (3 ،6 ،  )، (4،6)، (6،5: )فى اآلية

( 4، 6،  ) ،(65،61،64) ،(33،36،35) ،(66 ،65) ،

(55،51) ،(16،13،16) ،(41،44) ،(61 ،64.) 

(6 ،6 )، (63،66)، (3 ،3 ،36)، (6 ،5 )، 

(16،1 .) 

 :فانظر فى اآليات كما يلى

 )                  

                   

                                                           
27

 5239 ص( 1113 األولى، الطبعة ،8.ج الفكر، دار: بيروت) القاسيمي تفسير القاسيمي، الدين جمال محمد 
 5

 7 ص( 1115: المشرق دار: بيروت) ،المعاصرة العربية فى الوسيط المنجد ، قرطباوى جان 
 1
 23.31 الساعة 1127 أبريل 11 فى مباشر ejabat.google.com اإلليكترونيك، البريد 
 4

 175 ص( السنة مجهول ،المعارف دار: مصر) الواضحة البالغة أمين، ومصطفى الجارم على 
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 1)                    

              

                

                 

 4)                 

                 

        

 .تحليل اآليات المسّجعة فى سورة القصص  .6

بعد أن نعرف اآليات المسجعة فى سورة القصص التى 

، فتحليلها فيما لمتوازىتتكون من السجع المطرف وسجع ا

 :يلى

 سجع المطّرف ( أ

 وجدت الباحثة سجع المطّرف فى سورة القصص كثيرة،

اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل  (الكلمة)سجع المطرف هو ما 

سجع فى اثنا عشر آيات  وهي هذا الو يقع  .6 وزنًا والتفقت رويًا

، (5 ،6 )، (3 ،6 ،  )، (4،6)، (6،5)فى اآلية 
                                                           

 6
 191 ص( 1122 الثالثة، الطبعة المختار، مؤسسة: قاهرة)  البديع علم فيود، الفتاح عبد بسيوني 
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( 4، 6،  ) ،(65،61،64) ،(33،36،35) ،(66 ،65) ،

وتحليلها (. 64، 61)، (41،44)، (16،13،16)، (55،51)

 :فيما يلى

 "                  

                  

                    

        "
    

"  الكلمة نجد اآلخير األول اآلية فى أن نشاهد

 "، الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى 

"   ."وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة وجدت 

ه الفاصلتان أو الفواصل وزنًا اختلفت في ألن المطرف سجع

، "ُمْفِعِلْيَن"األولى بوزن  فاصلةوأما ال. فيةالتقتفقت فى وا

 -ين بينهما يعنى  التقفيةوأما  ".فَاِعِلْيَن"الثانى بوزن  فاصلةوال

 .ين

 "                    

                      

                  

          
6 

   

 الكلمة نجد اآلخير األول اآلية فى أن نشاهد

"   "، الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى  "

                                                           
  

 3-7: القصص سورة القرآن، 
6 

 8-7: القصص سورة القرآن، 
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 ."وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة وجدت 

ان أو الفواصل وزنًا ه الفاصلتاختلفت في ألن المطرف سجع

، "ُمْفَعِلْيَن"األولى بوزن  فاصلةوأما ال. تفقت فى التقفيةوا

 -وأماالتقفية بينهما يعنى  ين".  فَاِعِلْيَن"الثانى بوزن  فاصلةوال

 .ين

 "                 

                      

                   

                   

    "
6   

 ةاآلي آخير كل فى السجع وجد آية، كل فى والشاهد

" و" "  وهي فواصل ثالث يعنى   "و 

"." 

 اختلفون ألنهم المطرف سجع إلى دّل الفواصل وهذه

 وهي فاصلةال لكل الوزن وأما. التقفية فى والتفقون الوزن فى

 لديها فاصلةال ولكل". َيْفَعُلْوَن" و" فَاِعُلْوَن" و" َنَيْفُعُلْو" 

 ". ون" تعنى المساوية التقفية

 "                

                    

                   

                    

                                                           
6 

 25-22:القصص سورة القرآن، 
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                    "  

66 

"  الكلمة نجد اآلخير األول اآلية فى أن نشاهد

   "الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى " ." 

 المطرف سجع وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة وجدت

تفقت فى ه الفاصلتان أو الفواصل وزنًا وااختلفت في ألن

الثانى  فاصلةل، وا"ُمْفِعِلْيَن"األولى بوزن  فاصلةوأما ال. التقفية

 .ني -نيوأماالتقفية بينهما يعنى  ".  فعيل"بوزن 

 "               

                

                       

                     

                          

               " 63 

 

 اآلية آخير كل فى السجع وجد آية، كل فى والشاهد

"  وهي فواصل ثالث يعنى   " و "  "و "." 

 ختلفونا ألنهم المطرف سجع إلى دّل الفواصل وهذه

"  وهي فاصلةال لكل الوزن وأما. التقفية فى واتفقون الوزن فى

 التقفية لديها فاصلةال ولكل". مفعلين" و" ُفعيل" و" مفعلين

 ". ين" تعنى المساوية

                                                           
66

 23-27: القصص سورة 
63

  29-27: القسس سوية  
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 "                    

                      

                      

                      

                           

                     

             "  66 

 اآلية آخير كل فى السجع وجد آية، كل فى والشاهد

" وهي فواصل ثالث يعنى    " و "    "و "  

." 

 اختلفون ألنهم المطرف سجع إلى دّل الفواصل وهذه

"  وهي فاصلةال لكل الوزن وأما. تقفيةال فى واتفقون الوزن فى

 التقفية لديها فاصلةال ولكل". فاعلين" و" َفعيل" و" فاعلين

 ". ين" تعنى المساوية

 "                  

                          

                  

                       

    " 65 

                                                           
66

 17-13: القصص سورة 
65

  53 -55: القصص سورة 
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 اآلية آخير كل فى السجع وجد آية، كل فى والشاهد

" وهي فواصل ثالث يعنى  " و "   "و  "

   ." 

 اختلفون ألنهم المطرف سجع إلى دّل الفواصل وهذه

"  وهي فاصلةال لكل الوزن وأما. قفيةالت فى واتفقون الوزن فى

 التقفية لديها فاصلةال ولكل". نفاعلو" و "ُيَفِعُلْون" و" َيْفعُلْون

 ". نو" تعنى المساوية

 "                     

                  

                      

       " 61 

" الكلمة نجد اآلية اآلخير كل فى أن نشاهد   

 " الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى"    ." وجدت 

 ألن المطرف سجع وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة

. تفقت فى التقفيةه الفاصلتان أو الفواصل وزنًا وااختلفت في

الثانى بوزن  فاصلة، وال"ِلْيَنُمْفِع"األولى بوزن  فاصلةوأما ال

 .ين -وأماالتقفية بينهما يعنى  ين".  فعيل"

 "              

               "64   

 

                                                           
61

 73-77: القصص سورة 
64

 31-32: القصص سورة 
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"  الكلمة نجد اآلية اآلخير كل فى أن نشاهد

  "الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى "    ."

 المطرف سجع وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة وجدت

تفقت فى واصل وزنًا اختلفت فيه الفاصلتان أو الفوا ألن

الثانى  فاصلة، وال"يتفَعلون"األولى بوزن  فاصلةوأما ال. التقفية

 .نو -نووأماالتقفية بينهما يعنى  ".  يفِعلون "بوزن 

 "                   

                  

                      " 

66 

" الكلمة نجد اآلية اآلخير كل فى أن نشاهد   " 

 " الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى      ."وجدت 

 ألن المطرف سجع وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة

. اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنًا واتفقت فى التقفية

" الثانى بوزن  فاصلة، وال"فاعلين"األولى بوزن  فاصلةوأما ال

 .ين -وأماالتقفية بينهما يعنى  ين".  ُمْفَعلين

 "                  

                 

                             

                   

              " 6  

                                                           
66

 33-33: القصص سورة 
6 

 37-31: القصص سورة 
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 اآلية آخير كل فى السجع وجد آية، كل فى والشاهد

 و"   " و " " وهي فواصل ثالث يعنى

" ." 

 اختلفون ألنهم المطرف سجع إلى دّل الفواصل وهذه

"  وهي فاصلةال لكل الوزن وأما. التقفية فى واتفقون الوزن فى

 التقفية لديها اصلةفال ولكل". لونَعيف" و" ُلْونَيْفُع" و" ُلْونْفُعَت

 ". ون" تعنى المساوية

 "                       

                     

                            

 "3  

 " الكلمة نجد اآلية راآلخي كل فى أن والشاهد  " 

" الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى  ."وجدت 

 ألن المطرف سجع وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة

. اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنًا واتفقت فى التقفية

الثانى بوزن  فاصلة، وال"ُتفَعلون"األولى بوزن  فاصلةوأما ال

 .ون -وأماالتقفية بينهما يعنى  ون".  َتْفَعلون" 

"                     

                    

                                                           
3 

 72-71: القصص سورة 
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          "3  

" الكلمة نجد اآلية اآلخير كل فى أن والشاهد  

" الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى "  ." وجدت 

 ألن المطرف سجع وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة

. اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنًا واتفقت فى التقفية

الثانى بوزن  فاصلة، وال"ُتفِعلون"األولى بوزن  فاصلةوأما ال

 .ون -وأماالتقفية بينهما يعنى  ون".  َتْفُعلون" 

"                   

                     

                  "36 

 

"  الكلمة نجد اآلية اآلخير كل فى أن والشاهد

 " الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى " ." 

 المطرف سجع وهي المتساجعان الكلمتان ناه الباحثة وجدت

اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنًا واتفقت فى  ألن

الثانى  فاصلة، وال"َتفُعلون"األولى بوزن  فاصلةوأما ال. التقفية

 .ون -وأماالتقفية بينهما يعنى  ون".  ْفَعلونَي"بوزن 

 "                     

                         

                

                                                           
3 

  75-71: القصص سورة 
36

  73-77: القصص سورة 
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           "33 

 

 "  الكلمة نجد اآلية اآلخير كل فى أن والشاهد  " 

" لكلمةا نجد اآلخير الثانى اآلية وفى  ." وجدت 

 ألن المطرف سجع وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة

. لتقفيةاختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنًا واتفقت فى ا

الثانى بوزن  فاصلة، وال"فعلين"األولى بوزن  فاصلةوأما ال

 .ين -وأماالتقفية بينهما يعنى  ين".  ْفِعلينُم"

"                  

                   

                     

  "36 

" الكلمة نجد اآلية اآلخير كل فى أن والشاهد " 

 وجدت ". " الكلمة نجد اآلخير ىالثان اآلية وفى

 ألن المطرف سجع وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة

. اختلفت فيه الفاصلتان أو الفواصل وزنًا واتفقت فى التقفية

انى بوزن الث فاصلة، وال"عليناف"األولى بوزن  فاصلةوأما ال

 .ين -وأماالتقفية بينهما يعنى  ين".  ْفِعلينُم"

 سجع المتوازي ( ب

سجع  المتوازي، وجدت الباحثة سجع اآلخر يعنى سجع

اتفقت فيه الفقرتان فى الوزن ( الكلمة)المتوازى هو ما 

                                                           
33

 77-73: القصص سورة 
36

  87-83: القصص سورة 
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فى اآلية  آيات  وهي السجع فى خمسا و يقع هذ  35والتقفية

(6 ،6 )، (63،66)، (3 ،3 ،36)، (6 ،5 )، 

 :فيما يلى وتحليلها(.  16،1)

 "                      

                     

                        

"31 

"  الكلمة نجد اآلية اآلخير كل فى أن والشاهد

    "الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى  "    "

 المتوازي سجع وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة وجدت.

وأما  . اتفقت فيه الفقرتان أو الفاصلتان فى الوزن والتقفية ألن

ينهما يعنى  وأماالتقفية ب"  فاِعِلين"الفاصلتان المذكوران بوزن 

 .ين -ين

"                

                     

                      

                        

  "34 

  " الكلمة نجد اآلية اآلخير كل فى أن والشاهد   "

 الباحثة وجدت" . "  الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى

                                                           
35

 717 ص المرجع نفس 
31

 12-11: القصص سورة 
34

 17-15: القصص سورة 
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اتفقت فيه  ألن المتوازي سجع وهي المتساجعان الكلمتان هنا

وأما الفاصلتان .  الفقرتان أو الفاصلتان فى الوزن والتقفية

 .ير -وأماالتقفية بينهما يعنى  ير"  فِعيل"المذكوران بوزن 

 "                       

                   

                    

                    

               "36 

 "  ىاألول فاصلةال نجد اآلية اآلخير كل فى أن شاهدوال

   "الثانى فاصلةال وفى "   ".الباحثة وجدت 

اتفقت فيها  ألن المتوازي سجع وهي المتساجعان تانالكلم هنا

بوزن  وأما الفواصل المذكورة . فى الوزن والتقفية الفاصلتان

 .-ني -نيعنى  ي وأماالتقفية بينهم"  اعلينف"

 "                    

                

                     

               "3  

 " لكلمةا نجد اآلية اآلخير كل فى أن والشاهد

   "الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى "    "

 المتوازي سجع وهي المتساجعان الكلمتان هنا الباحثة وجدت.

وأما .  فيةاتفقت فيه الفقرتان أو الفاصلتان فى الوزن والتق ألن

                                                           
36

 51-51: القصص سورة 
3 

 31-79: القصص سورة 
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وأماالتقفية بينهما يعنى  "  فاِعلين"الفاصلتان المذكوران بوزن 

 .ين -ين

"                    

                 

      "6  

   " الكلمة نجد اآلية اآلخير كل فى أن شاهدوال

 وجدت" . " الكلمة نجد اآلخير الثانى اآلية وفى" 

 ألن المتوازي سجع وهي المتساجعان الكلمتان ناه الباحثة

وأما .  اتفقت فيه الفقرتان أو الفاصلتان فى الوزن والتقفية

وأماالتقفية بينهما يعنى  "  ُيفِعلون"الفاصلتان المذكوران بوزن 

 .ون -ون

 : 6وأما الفوائد السجع منها

 .يمنع الكالم جرسا موسيقيا وإيقاعا بجذب أذن السامع(   

 .يزيد التعبير قّوة وتأثيرا ووضوحا( 6 

الباحثة إلى البيان السابق فنقول إن  توبعد أن نظر

المحسنات اللفظية فى سورة القصص تتكون من الجناس 

ى أما الجناس الموجودات وهي خمسة آيات يعن. والسجع

، (جناس المحّرف)جناس اإلشتقاق وجناس غير تام 

يتكون من سبعة  والمحسنات اللفظية األخرى وهي السجع

 . عشر أية يعنى من نوع سجع المطّرف وسجع المتوازى

  

 المحسنات المعنوّية فى سورة القصص: المبحث الثانى

                                                           
6 

  1-16: سورة القصص 
6 

 مساء الرابعة الساعة ،1127 أبريل 11 فى مباشر  www.algree.comاإلليكترونيك، البريد 
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كما عرفنا أن  تقسيم المحسنات المعنوية أكثر من المحسنات 

المبحث وجدت الباحثة نوعان من المحسنات ا ولكن فى هذ  اللفظية،

 . فقط المعنوية يعنى طباق ومقابلة

 طباق . أ

الطباق . فى الباب السابق نعلم عن مفهوم الطباق وتقسيمه

وضّده فى الكالم، والطباق ينقسم إلى  (اللفظ) هو الجمع بين الشيئ

 .قسمين وهو طباق اإليجاب و طباق السلب

  . التى تضمن فيها الطباق فى سورة القصص اآليات  . 

تضمن فيها الطباق فى سورة القصص  اآليات التى

طباق . كثيرة، يعنى تتكون عن الطباق اإليجاب وطباق السلب

،  1، 55، 56 ،(64،66)اإليجاب وهي فى اآلية 

وطباق السلب فى  .66 ،( 6،  4)، 44، 43 ،(46، 4)، 4

 :ت فيما يلىفانظر إلى اآليا. 3،51  اآلية

 )                    

              

                     

                        

                

6)                      

           

3)                      

           

6)            
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5)                       

          

1)                    

                    

                      

                    

   

4)                    

        

6)              

                 

                

 )                       
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  )                    

                    

                 

  )                   

            

 6)                      

         

 .تحليل اآليات التى تضمن الطباق فى سورة القصص .6

كما عرضت الباحثة اآليات الطباقّية التى تتكون عن 

 :الطباق اإليجاب وطباق السلب، فتحليلها فيما يلى

 طباق اإليجاب  ( أ

لم ( اللفظ)اإليجاب وهو ما  الطباق طباق اإليجاب هو

وجدت الباحثة كثير من . 66يختلف فيه الضدان إيجابًا وسلبًا

،  1، 55، 56، (64،66)يعنى فى اآلية  الطباق اإليجاب،

انظر تحليلها ف  .66، ( 6،  4)، 44، 43، (46، 4)، 4

 :إلى آيات فيما يلى

"                

         

                      

                                                           
66

 181 ص( السنة مجهول المعارف، دار: مصر) الواضحة البالغة أمين، ومصطفى الجارم على 
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    "63  

 يعنى الخّط تحت الكلمة وجد اآلية، آخر كل فى والشاهد

" األولى كلمة   "الثانى اآلية و " ." كلمة   (

   )بدين يتقّيد شخص أو بالدين و باهلل يؤمن من بمعنى 

) الكلمة وأما .بانتظام واجباته ويمارس  ) منكر بمعنى 

 .66مؤمن غير مخالفه، أو الدين

 الضدان فيه اختلفا لم ألن اإليجاب طباق هو الكلمتان وهذان

 .وسلبًا إيجابا

(                 

    ) أرسلت هاّل ربنا ذلك عند فيقولوا أى 

 ،!بها المصدقين من ونكون فنتبعها آياتك يبلغنا رسوال إلينا

(      ) قال  كافرون، الكتابين من بكل إنا أى 

 عتوهم لغاية وذلك بهما بكفرهم تصريٌح وهذا: السعود أبو

 . 65والطغيان الكفر فى وتماديهم

"                  

     "61  

 يعنى الخّط تحت الكلمة وجد المذكور، اآلية فى والشاهد

"  األولى كلمة  "الثانى الكلمة و "   ."كلمة 

                                                           
63

 78-77: القصص سورة  
66

 917 و 57 ص( 1115 المشرق، دار: بيروت) ،المعاصرة العربية فى الوسيط المنجد ، قرطباوى جان 
65

 711 ص( م 1112 الفكر، دار: لبنان)  التفاسير، صفوة الصابونى، على  
61
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(   )الكلمة وأما. فعٍل أو قول من الخير بمعنى ( ) 

 نتيجة له ما معّيٍن، موقٍف أو عمٍل فى مضٌر هو ما بمعنى

) بكلمة والمراد .64فيها مرغوٍب غيُر مكروهة،    

  ) 66يسوؤهم ما الطيبة، بالحكمة أى. 

 الضدان فيه اختلف لم ألن اإليجاب طباق هو الكلمتان وهذان

 .وسلبًا إيجابا

"         

      "6 


 يعنى الخّط تحت الكلمة وجد المذكور، اآلية فى والشاهد

 "  األولى كلمة    "الثانى الكلمة و "      ."

) كلمة     )الكلمة وأما لمؤمنين،ا أعمال أي ( 

  ) اإليجاب طباق هو الكلمتان وهذان .لكافرينا أعمال 

 .وسلبًا إيجابا الضدان فيه اختلف لم ألن

(          )وجهان فيه : 

 .النقاش حكاه دينكم، ولكم ديننا لنا: أحدهما

 . 5سفهكم ولكم حملنا لنا: الثانى

"       "5  

 يعنى الخّط تحت الكلمة وجد المذكور، اآلية فى والشاهد

" األولى كلمة     "الثانى الكلمة و "   

                                                           
64

 319 و 152 ص( 1115: المشرق دار: بيروت) ،المعاصرة العربية فى الوسيط المنجد ، قرطباوى جان 
66
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." اختلف لم ألن اإليجاب طباق هو انالكلمت وهذان 

 .وسلبًا إيجابا الضدان فيه

 (     ) وأما .والمكر الكيد من أي تخفي أي 

) الكلمة    )56واألفعال األقوال من أي جهري أي. 

"              

       "53  

 يعنى الخّط تحت الكلمة وجد المذكور، اآلية فى والشاهد

"  األولى كلمة  "الثانى الكلمة و "  ." وهذان 

 إيجابا الضدان يهف اختلف لم ألن اإليجاب طباق هو الكلمتان

 .وسلبًا

) كلمة   )  وأما .العاَلم ُسّكانها،و األرض بمعنى 

) الكلمة  )الحياة الموت، بعد البقاء دار يعنى أولى مقابل 

 ( .56األبدّية      ) المولى ألنه أي  

 .55الدارين فى كلها للنعم

"          

                      

           

                                                           
56

 5285 ص( 1113 األولى، الطبعة ،8.ج الفكر، دار: بيروت) القاسيمي تفسير القاسيمي، الدين جمال محمد 
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"51 

 فى الطويل الكالم التقى المذكور، آية إلى والشاهد

"  الكلمة يعنى المعنى فى ضّد ولكن التركيب   "و "   " .

 . وسلبًا إيجابًا الضدان فيه اختلف لم ألن اإليجاب طباق هو هذا

) كلمة    )إلى الشمس مغرب من تمتُد زمنّية فترة بمعنى 

) الكلمة وأما . الشمس طلوع إلى أو الفجر طلوع   )

 .54الشمس غروب إلى رالفج طلوع بين ما ِضيَاُء بمعنى

 "        

          "56 

 يعنى الخّط تحت الكلمة وجد المذكور، اآلية فى والشاهد

"  األولى كلمة   "الثانى الكلمة و  "  ." وهذان 

 إيجابا الضدان فيه اختلف لم ألن اإليجاب طباق هو الكلمتان

 .وسلبًا

) كلمة    ) إلى الشمس مغرب من تمتُد زمنّية فترة بمعنى 

) الكلمة وأما . الشمس طلوع إلى أو الفجر طلوع   )

 . 5الشمس غروب إلى رالفج طلوع بين ما ِضيَاُء بمعنى

                                                           
51

  71-72: القصص سورة 
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"         

            

             "1  

 يعنى الخّط تحت الكلمة وجد المذكور، اآلية فى والشاهد

" األولى كلمة  "الثانى الكلمة و  "    ." وهذان 

 إيجابا الضدان فيه اختلف لم ألن اإليجاب طباق هو الكلمتان

 .وسلبًا

)كلمة   )الحياة الموت، بعد البقاء دار يعنى دنيا مقابل 

) الكلمة وأما. األبدّية    )1العاَلم وُسّكانها، األرض بمعنى . 

( ) أصناف من الخير أفعال فيه تفعل بأن أي 

  ). األخرة إلى زادك وتجعله والمنذوب، الواجب

      ) يصلحك ما منه تأخذ  أن وهو 

 .16ويرفهك

"         

            

          

            "13 

                                                           
1 

 77: القصص سورة 
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 572 و 21 ص( 1115: المشرق دار: بيروت) ،المعاصرة العربية فى الوسيط المنجد ، قرطباوى جان 
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 فى الطويل الكالم التقى المذكور، آية إلى والشاهد

) .المعنى فى ضّد ولكن التركيب       

     ) الرغبة من البشرّية، الجبلة سنن على جريا أي 

). واليسار السعة فى       ) الذين من أي 

 اإليمان وهي والطريقة، السيرة أو. الجنة أو العلم أوتوا

 .16الصالح والعمل

 إيجابًا الضدان فيه اختلف لم ألن اإليجاب طباق هو هذا 

 .وسلبًا

 

"                 

             

               "15 

 

 يعنى الخّط تحت الكلمة وجد المذكور، اآلية فى والشاهد

 وهذان ". " الثانى الكلمة و" " األولى كلمة

 إيجابا الضدان فيه لفاخت لم ألن اإليجاب طباق هو الكلمتان

 .وسلبًا

 واللّذِة، السرور جلب عنىبم ((الرزق) )كلمة 

) الكلمة وأما  .11أفرح  )البسط فى داللة فال .يقبض اى 

 سبحانه يفعل بل. الشقاوة على القبض فى وال. السعادة على

                                                           
16

 5283 ص( 1113 األولى، الطبعة ،8.ج الفكر، دار: بيروت) القاسيمي تفسير القاسيمي، الدين جمال محمد 
15

 81: القصص سورة 
11

 79 ص( 1115: المشرق دار: بيروت) ،المعاصرة العربية فى الوسيط المنجد ، قرطباوى جان 



33 
 

 توجب لكرامة ال مشيئته، بمحض والقدر البسط من واحد كل

 14.القبض يقتضي لهوان وال البسط،

 طباق السلب ( ب

ختلف فيه الضدان إيجابًا ا( اللفظ)هو ماطباق السلب 

وجدت الباحثة طباق السلب فى سورة القصص . 16وسلبًا

انظر إلى اآلية تحليلها ف .51، 3 يعنى فى اآلية  نوعان فقط،

 :فيما يلى

"          

       "1   

 يعنى الخّط تحت الكلمة وجد المذكور، اآلية فى والشاهد

" األولى كلمة  "الثانى الكلمة و  "   ."كلمة (

  )الكلمة وأما . 4عرفو وأدرك درى بمعنى ( 

  )عرف لم أى م،يعل -علم من عكس. 

 إيجابا الضدان فيه اختلف ألن السلب طباق هو الكلمتان وهذان

 .وسلبًا

"            

       "4  

 يعنى الخّط تحت الكلمة وجد المذكور، اآلية فى والشاهد

 وهذان "."  الثانى الكلمة و"  "  األولى كلمة

 .وسلبًا إيجابا الضدان فيه اختلف ألن السلب طباق هو الكلمتان

                                                           
14

 5283 ص( 1113 األولى، الطبعة ،8.ج الفكر، دار: بيروت) القاسيمي تفسير القاسيمي، الدين جمال محمد 
16
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 .وهدايًة وُهدًى هديًا -يهدى - هدى من عكس(  )كلمة 

 الطريق على دّل أى  وّجه، بمعنى ( ) الكلمة وأما

  .46حيحالص

 (         )فى تدخل أن تقدر ال أي 

. وغيرهم قومك من فيه يدخل أن أحببت من كل اإلسالم

(          )اإلسالم فى فيدخله يهديه أن أي 

 43بعنايته

 توضيحه، و المعنى توكيد هي الطباق فائدة وأما

.46األشياء تتميز وبضدها

 المقابلة . ب

تى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يؤ التى اللفظ هي المقابلة

 .45يقابل ذلك على الترتيب

 . آيات التى تضمن المقابلة فى سورة القصص . 

 مبحث، وجدت الباحثة المقابلة فى سورةهذا الفى 

اآلية  انظر إلى.  66، 6يعنى فى اآلية  القصص اثنين فقط

 : اآلتية

 )                 

                   

      

6)                            
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 تحليل آيات المقابلة فى سورة القصص .6

فى هذا المبحث، وجدت الباحثة المقابلة فى سورة 

وتحليلها انظر . 66، 6فى اآلية القصص اثنين فقط يعنى 

 :إلى اآلية اآلتية

"              

         

     "41  

 

 أكثر المتضاد اللفظ وجد المذكور، اآلية إلى وانظر

"   الكلمة يعنى. بترتيب واحدة من " و "  "، ثم 

 يقطع -قطع بمعنى( ) الكلمة". ِنَساَء"  و" َأْبَناَء" الكلمة

) والكلمة يقتل، - قتل أى  )حّيًا جعل أى .(  ) 

) والدة، أو والد إلى نسبة ذكر ولد بمعنى   )المرأة أى. 

يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما  ألن مقابلة هي وهذه

 .الترتيب يقابل ذلك على

(        )   إّن: السدي قال 

 حتى المقدس بيت من أقبلت نارًا أن المنام فى رأى فرعون

 بنى وتركت القبط فأحرقت مصر بيوت على تاشتمل

 هذا من يخرج: فقالوا تأويله، عن قومه علماء فسأل إسرائيل

 أبنائهم بذبح فأمر مصر، هالك يده على يكون رجل البلد

 إسرائيل، بنى شيوخ فى الموت واسرع نسائهمن واستحياء

 بالموت فنوا قد إسرائيل بنى شيوخ إن: لفرعون القبط فقال

 فى يستحيوا أن وخدمتنا لعملنا فاستبقهم بالقتل وصغارهم

 االستحياء عام فى هارون فولد عام فى ويقتلوا عام

                                                           
41

 7: القصص سورة 
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 حكى حتى العمر بفرعون وطال. القتل عام فى وموسىى

 وكان قصيرًا، دميما وكان سنة أربعمائة عاش أنه النقاش

 وعشرين مائة موسى وعاش. بالسواد خضب من أول

 . 44سنة

"           

        46" 

 أكثر المتضاد اللفظ وجد المذكور، اآلية إلى وانظر

" الكلمة ىيعن. بترتيب واحدة من     "و "  

  "، الكلمة ثم "  "و   "  ."مقابلة إلى دل هذه 

 يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك على ألن

.الترتيب

)كلمة      )الصالح، عمل يعمل أي (   

  ) مث. صالح غير أو السيئة عمل يعمل ( ) بمعنى 

) ، فعٍل أو قول من الخير  ) فى مضٌر هو ما بمعنى 

 مرغوٍب غيُر مكروهة، نتيجة له ما معّيٍن، موقٍف أو عمٍل

 . 4فيها

(                        

                 )وهذا أي 

 إاّل السيئة يجزى ال أن الواسع، وكرمه  العظيم فضله من

 . 6وسبعمائة أمثالها بعشر الحسنة ويجزي. بمثلها

                                                           
44
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 و المعنى توكيد هي المقابلة الطباق،فائدة فائدة كما 

 . 6األشياء تتميز وبضدها توضيحه،

السابق فنقول إن الباحثة إلى البيان  توبعد أن نظر

ورة القصص تتكون من الطباق فى س ت المعنويةالمحسنا

تتكون من يعنى  آية 6 أما الطباق الموجودات وهي . والمقابلة

طباق اإليجاب و طباق السلب، والمحسنات المعنوية األخرى 

 .فقط 66و  6أيتين يعنى من  تكونت وهي المقابلة التى
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