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  علـم البديــع 

الطريف والعجيب والجديد املخرتع ال عىل مثال سابق وال احتذاء متقّدم ، تقـولني بـدع  :لغة  البديـع

  األحقاف 9  قل ما كنت بدعاً من الرسل اليشء وأبدعه فهو مبدع ويف التنزيل 

رعاية املطابقة ملقتىض  علم يعرف به الوجوه واملزايا التي تكسب الكالم حسناً وقبوالً بعد:  واصطـالحاً 
  .الحال التي يورد فيها ، ووضوح الداللة عىل ما عرفت يف الِعلمني السابقني 

هــ  فقـد استقىصـ مـا يف 374املتوىف  عبد هللا بن املعتز العبـايسّ أول من دون قواعده ووضع أصوله  :واضـعه 
مـا جمـع قـبيل فنـون : ة عرش نوعاً وقـال ذكر فيه سبع)  البـديع( الشعر من املحسنات وألف كتاباً ترجمه باسم 

  .البديع أحد وال سبقني إىل تأليفه مؤلف ، ومن رأى إضافة يشء من املحاسن إليه فله اختياره 
ذكر فيه ثالثة عرشـ نوعـاً زيـادة عـىل مـا ) نقد قدامة ( ثّم ألف معارصه جعفر بن قدامة كتاباً ساّمه  

  .حتى جاوزت املائة والستني نوعاً  أماله ابن املعتز  ثّم جاءت التآليف ترتى

  أقسام املحسنات

  :تنقسم املحسنات إىل قسمني 
  محسنات لفظّية  محسنات معنويّة

وهي التي يكون التحسني بها راجعاً إىل املعنـى أوالً
وبالــذات ، وإن كــان بعضــها يفيــد تحســني اللفــظ 

  :كالطباق بني يّرس ويعلن يف قوله تعاىل 

   ون وما تعلنونوهللا يعلم ما ترس  19 النحل  

عالمتها أنه لو غري اللفظ مبا يرادفه فقيل يف الرشح  
مل يتغــري املحســن  تظهــرونومــا  تخفــونيعلــم مــا 

  .ني املذكور وهو الطباق بني اللفظ

وإن حسـنت  أصـالةوهي التي يكون التحسني بها راجعـاً إىل اللفـظ 
  :املعنى أحياناً تبعاً ، كالجناس يف قوله تعاىل 

  ساعةيقسم املجرمون ما لبثوا غري  الساعةويوم تقوم  55 الروم  

ــاعات   ــدة الس ــة واح ــاعة الثاني ــة والس ــوم القيام ــاعة األوىل ي فالس
الزمانية ، وعالمتها أنه لو غري اللفـظ الثـاين إىل مـا يرادفـه زال ذلـك 

يقسـم املجرمـون مـا  السـاعةاملحسن فلو قيل يف الرشح ويوم تقـوم 

  1، لضاع ذلك الحسن وهو الجناس  ليالًقلبثوا إال 
  

  .وسنكتفي يف هذا الدليل بذكر ما ورد يف كتاب البالغة والنقد للصف األّول الثانوّي من فنون البديع  �

  
  
  

  الطبـــاق
  )املطابقة ، التكافؤ ، التضاد ( 

خلـق هللا الخـري خلق هللا آدم وخلق حواء وبّث منهام رجاالً كثـرياً ونسـاء ، وقبـل آدم :  مدخل مقرتح
، أمر هللا املالئكة أن تسجد آلدم فسجدوا ومل يسـجد إبلـيس ، فحـذر  الجنّ يف  والخرياملطلق يف املالئكة ، والّرش 

هللا آدم منه ولكن الشيطان أغوى آدم فعىص هللا فأخرجه من الجّنة ، ورّغبه يف العودة إليها وخوفـه مـن النـار ، 
تحت نور الشـمس ، وارتـاح لـيالً تحـت سـتار الليـل ، جـاء مـن أبنائـه قابيـل  هناك عىل األرض سعى آدم نهاراً 

العايص وهابيل الطائع  وجرى لهام مـا جـرى ، ومضـت األيـام ، وكـرثت ذريّـة آدم فبعـث هللا مـن بعـده رُُسـالً 
مبرشين ومنذرين من استجاب لهم فغلب جانب الخري عىل الرشـ سـعد وضـمن الجنّـة ، ومـن عصـاهم شـقي 

   .عاقبته النار  وكانت
  .إذاً خلق هللا الكون مبنيّاً عىل سّنة التضاد ومن التضاد كان االنسجام 
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  .إلخ  …توازن = نهار + ليل 
  …ولوال املرض ملا شعرنا بطعم الصحة ، ولوال الجوع ملا عرفنا لّذة األكل 

يف كالم البلغـاء ويف حـديثنا مـا ميثّـل وإذا عرفنا أّن األدب مرآة تعكس الحياة يف مختلف أحوالها ، فال بّد أن يرد 
  ذلك ، فكيف صنف علامء البالغة هذه الطبيعة ؟ وما املصطلح الذي أطلقوه عليها ؟

  . أطلقوا عىل هذه الفن الطباق أو املطابقة
  .طابق البعري : أن يوضع البعري رجله موضع يده ، فإذا فعل ذلك قيل  :واملطابقة يف اللغة 

وقال الخليل بن أحمد . ابقة أصلها وضع الرجل موضع اليد يف ميش ذوات األربع املط: وقال األصمعّي  

  2 .طابقت بني الشيئني ، إذا جمعت بينهام عىل حد واحد : 
تطابق الشيئان مبعنى تساويا ، وقد طابقه مطابقة وطباقاً إذا ساواه ، واملطابقة : ويف لسان العرب 

 : بني الشيئني إذا جعلتهام عىل حذو واحد وألزقتهام ، ومنه قوله تعاىلاملوافقة ، والتطابق االتفاق ، وطابقت 
  نوح  15 أمل تروا كيف خلق هللا سبع سموات طباقاً ؟

     3 .مطبق بعضها فوق بعض )) طباقاً (( معنى :  وقال الزجاج
ة أدىن مناسـبة  يف كتب البالغة فاألمر مختلف إذ ليس بـني التسـمية اللغويّـة والتسـمية االصـطالحيّ  أّما

  .الجمع بني الضدين أو بني اليشء وضده يف النرث أو الشعر : هي  الطباق يف اصطالح رجال البديعذلك ألن 
  :  كالجمع بني 

  . النهار والليل ، والبياض والسواد ، والحسن والقبح ، والشجاعة والجنب : مثل   اسمني متضادين 
  .ويشقى ، ويعز ويذل ، ويحيي ومييت  يظهر ويبطن ، ويسعد: مثل   فعلني متضادين

   آل عمران 286 لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت : قوله تعاىل : مثل   حرفني متضادين   

معنى املنفعـة ويف ) الالم ( مطابقة ، ألّن يف )) الالم وعىل (( فالجمع بني حريف الجر 
مـن الطاعـات ، وعليهـا  أي للنفس ثـواب مـا كسـبته .معنى املرضة  وهام متضادان ) عىل ( 

 عقاب ما اقرتفته من املعايص
الجمع بني نوعني متضادين 

  مختلفني 
  .األنعام    122 أومن كان ميتاً فأحييناه :  قوله تعاىل:مثل 

  4 )أحييناه ( واآلخر فعل وهو ) ميتاً ( فإّن أحد املتضادين اسم وهو 

  :املجاز إىل قسمني من ناحية الحقيقة و  يقسم كثري من املؤلفني الطباق

  يأيت بألفاظ املجاز  يأيت بألفاظ الحقيقة

هو ما يسمى باملطابقة أو الطباق ، ومـن أمثلتـه قولـه 
  :تعاىل 

    رقودوهم  أيقاظاً وتحسبهم   18  الكهف   

  :ويسميه قدامة بن جعفر التكافؤ ومنه قول الشاعر 
  اقباسل   يحمي الذمار صبيحة اإلره مرّ الشامئل وهو  حلو

فاملطابقة بني حلو ومر يجـري مجـرى االسـتعارة ، إذ لـيس يف 
  . اإلنسان وال يف شامئله ما يذاق بحاسة الذوق 

  بقّية أنواع املطابقة                              

  مطابقة السلب  مطابقة اإليجاب
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ــا مل  ــار الضــّدين ، أو هــي م ــه بإظه ــا رصح في هــي م

 : نحو قوله تعـاىل . اً يختلف فيه الضّدان إيجاباً وسلب
     الفرقان  70 سيئاتهم حسنات هللا  فأولئك يبدل

  

وهي ما ملم يرصح فيها بإظهار الضدين ، أو هـي مـا اختلـف 
  :عىل لسان عيىس عليه السالمنحو قوله تعاىل . فيها إيجاباً 

 ما يف نفسك ال أعلمما يف نفيس و  تعلم   116 املائدة  

وهـي ) تعلـم وال أعلـم ( لجمـع بـني فاملطابقة هنـا هـي يف ا
  .حاصلة بإيجاب العلم ونفيه ، ألنهام ضّدان 

  الطباق الوهميّ   الطباق الخفّي   

والتضاد بني املعنيني قـد يكـون ظـاهراً كـام يف األمثلـة
  : السابقة ، وقد يكون خفيّاً كقوله تعاىل 

 ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب  179 البقرة  

من أملح الطباق وأخفاه ألّن معنـى : ابن املعتز  يقول 
  .القصاص القتل فصار القتل سبباً للحياة 

  : وهو أن يوهم لفظ الضد أنه ضد مع أنه ليس بضـــد نحو 
  فبىكاملشيب برأسه ضحك ال تعجبي يا سلَم من رجل   

فإّن الضـحك هنـا لـيس بضـد البكـاء ، ألنـه كنايـة عـن كـرثة 

   5ة اللفظ يوهم املطابقة الشيب ، ولكنه من جه

  

  بالغة املطابقة 
  :وبالغة املطابقة ال يكفي فيها اإلتيان مبجرد لفظني متضادين أو متقابلني معنى كقول الشاعر 

  الغنـىالرجــال إليــه مفتــاح فقرولقـد نزلـت مـن امللـوك مباجـــــد  
لضّد بالضّد عىل هذا النحو أمر سهل ، وإمّنا جـامل فمثل هذه املطابقة ال طائل من ورائها ألّن مطابقة ا

تـولج  : املطابقة يف مثل هذه الحالة أن ترشح بنوع من أنواع البديع يشاركه يف البهجة والرونق ، كقوله تعاىل 

  الليل يف النهار وتولج النهار يف الليل وتخرج الحّي من امليت وتخرج امليت من الحّي وترزق من تشاء بغري حسـاب

26 آل عمران  

داللة عىل أّن من قدر عىل تلك األفعـال )) وترزق من تشاء بغري حساب : (( ففي العطف بقوله تعاىل  
  . العظيمة قدر عىل أن يرزق بغري حساب من شاء من عباده 

  :ومنه قول امرئ القيس 
  كجلمود صخر حطّه السيل من علِ معـاً     مدبـر مقبـل مكـر  مفـر

زادها تكميالً ، فأّن املراد بها قرب الحركـة ورسعتهـا ) معاً ( قة يف اإلقبال واإلدبار ، ولكّنه ملّا قال فاملطاب
فلو ترك املطابقة مجـردة مـن هـذا التكميـل مـا حصـل لهـا هـذه . يف حالتي اإلقبال واإلدبار ،وحالة الكر والفر 

  .البهجة وال هذا الوقع الحسن يف النفس 

د متام املطابقة وكامل التكميل إىل التشبيه عـىل سـبيل االسـتطراد البـديعي ثّم إنّه استطرد بع
*

وبهـذا  
  .اشتمل بيت امرئ القيس عىل املطابقة و التكميل و االستطراد 

  :ومن كسا املطابقة ديباجة التورية أبو الطيب املتنبي حيث قال 
  طحبـــانوكـانـا علـــى العـالت يص برغم شبيـــب فارق السيــف كّفــــه
  6 ميانـــــيوأنت  قيســيّ رفيقـــك   كـــأّن رقاب النـاس قالـت لسيــــفه

  الطباق الفاسد
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فلـو جمعنـا بـني .. فإذا مل يجتمع ضّدان مل يكـن طباقـاً . األصل يف الطباق هو الجمع بني اليشء وضده 
الثنائيات ما جاز لنا أن نسّمي ذلك طباقاً ولـو  الخبز واملاء ، أو الكتابة و القراءة ، والعلم واملال ، وما شابه هذه

  .كان يف هذه الثنائية ما يشف عن أثر ضئيل من آثار الطباق 
  :من ذلك قول أيب الطيب  

  مجــرم، أو إسـاءة   محّب سـرور   ملـن تطـلب الدنيا إذا لـم تـرد بـها

  7 .لفاسد لطباق اافاملحب يضاده ويقف تجاهه املبغض وليس املجرم ، وهذا من 

  املقابلـة
  .هي إيراد الكالم ثّم مقابلته مبثله يف املعنى واللفظ عىل جهة املوافقة أو املخالفة :  املقابلة

  صحيح)) عليك بالرفق فإنه ال يكون  يف يشء إال زانه ، وال ينزع من يشء إال شانه :(( مثال 

        

        
    شانه  ينزع    زانه  يكون  

هو أّن الطباق ال يكون إال يف األضداد ، أّما املقابلـة فتكـون بـني األضـداد ،  طباقوالفرق بني املقابلة وال
كام تكون بني غري األضداد ، والفرق الثاين هو أّن الطباق ال يكون إال بني ضّدين فقط ، أّمـا املقابلـة فتكـون بـني 

  .أكرث من اثنني 
  : مثال ذلك . ، أو أكرث  املقابلة يف الكالم شعراً أم نرثاً ، وتقع بني لفظني وتقع

    صحيح)  لرشمغالقاً ل، للخري مفتاحاً فطوىب ملن جعله هللا : ( قوله صىل هللا عليه وسلم  مقابلة اثنني باثنني

ــــّد   مدبــراملال والَجّد  يبــقي البخلوال         مقبلاملال والَجّد  يفني الجودفال   مقابلة ثالثة بثالثة      : الَج
  الحظّ 

  لة أربعة بأربعةمقاب
عهده  آخرهذا ما أوىص به أبو بكر عند (قول أيب بكر الصديق يف وصيته عند املوت

  )  فيها داخالً باآلخرةعهده  أول، و منها  خارجاً  بالدنيا
  

جوارحهمعن عن  لبعدي سخطي فصار  خواطرهم     من من  بدنوي الرضا كان  مقابلة خمسة بخمسة
8

    

  صحة املقابلة 
ت تتمثـل إذا أىت املـتكلم بأشـياء يف صـدر الكـالم أىت بأضـدادها يف العجـز عـىل الرتتيـب  وصحة املقابال 

ومتـى أخـّل بالرتتيـب . بحيث يقابل األول باألول ، والثاين بالثاين ، ال يخرم من ذلك شـيئاً يف املخـالف واملوافـق 
  . كانت املقابلة فاسدة 

  بالغة املقابلة 
تب املقابلة وأبلغها هو ما كرث فيه عدد املقابالت رشيطـة أال تـؤدي هـذه ويرى علامء البديع أّن أعىل ر 

  .الكرثة إىل التكلف أو توحي به 

فلعلّنا أدركنا اآلن عىل ضوء دراستنا لكل من املطابقة واملقابلـة مـدى أثـرهام يف بالغـة الكـالم ،  وبعد
واملعاىن ، ويجلو األفكار ويوضحها رشيطـة  فكّل منهام يضفي عىل القول رونقاً وبهجة ، ويقوي الصلة بني اللفظ

أن تجري املطابقة أو املقابلة مجـرى الطبـع ، أمـا إذا تكلفهـا الشـاعر أو األديـب فإنهـا تكـون سـبب اضـطراب 
   .األسلوب وتعقيده 

ومن صفات األدب الجيد تالحم أجزائه وائتالف ألفاظه حتى كأّن الكالم بأرسه من حسن الجوار وّشـدة 
التشـابه يـتّم  وكام يتّم هذا الـتالحم عـن طريـقمة واحدة ، وحتّى كأّن الكلمة بأرسها حرف واحد ، التالحم كل
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، ألّن املعاين يستدعى بعضها بعضاً ، فمنها مـا يسـتدعى شـبيهه ، ومنهـا مـا يسـتدعي  كذلك عن طريق التضاد
  .عىل املعنى منه  مقابله ، بل أّن الضّد أكرث خطوراً عىل البال من الشبيه وأوضح يف الداللة

دُّ    ِضّدان ملَّا استْجَمَعا َحُسنا         والضدُّ يُظِهُر ُحْسَنُه الضِّ
وعىل هذا كلاّم ظهرت املطابقة أو املقابلة يف الكالم بدعوة من املعنى ال تطفالً عليـه ، كانـت أنجـح يف 

     9 .أداء دورها املنوط بها يف تحسني املعنى 

  

    الخالصة  
  : ح لنا ما ييل مام تقدم يتض 

  .أن املطابقة هي أن تأيت بكلمة أو أكرث ، ثّم مبا يقابل ذلك املعنى فيشتّد رسوخها يف النفس  .1

  .املطابقة الفنية هي التي تقتضيها الفكرة وال تجلب ملجرد الصنعة  .2

خها جامل املطابقة نابع من أّن عرض املتضادات يف نسق مؤتلف يثري االنتباه إىل الفكرة فيشتّد رسـو  .3
  .يف النفس ، وأّن األضداد يظهر بعضها بعضاً وبذلك تزداد الفكرة وضوحاً 

  .كّل مطابقة لها جامل خاص بها يتضح مبا تضفيه عىل الكالم من دالالت ومشاعر  .4

) َسـلب ( أو طبـاق ) إيجـاب ( وهو أّمـا طبـاق ) طباقا ( يسمي العلامء الجمع بني اليشء و  ضده  .5
  .فيه الضدان إيجاباً وسلباً  وهو ما اختلف  فتح السني

كام يسمون التضاد بني أكرث من معنيني مقابلة ، فالطباق ذكـر اليشـء وعكسـه واملقابلـة ذكـر عـّدة  .6
  . أمور ثّم عكسها عىل التوايل 

مصدر الجامل يف الطباق أو املقابلة هو إثـارة االنتبـاه إىل الفكـرة ، وإيقـاظ الشـعور للموازنـة بـني  .7
ذلك تحقيق لإلمتاع الفني ، وتوكيد املعنى ، وإرساؤه يف النفوس ، كـام يـزداد بـه اليشء وضده ، ويف 

   10. األسلوب جامالً ووضوحاً 

  تدريبات عىل الطباق واملقابلة
  التدريب األول

  اإلجابة                             
مثّيل لكل من طباق اإليجاب وطبـاق 1

  .السلب مبثالني من إنشائك 
  .يصيب ويخطئ املرء 

  .يضحك والروض  يبيكالسحاب 
وال املرء عيـوب النـاس  يرىعجيب أن 

  عيب نفسه  يرى
إىل النـاس  تحسـنيليس من الحـزم أن 

  إىل نفسك وال تحسنني
ــم 2 ــاب  ث ــاق اإليج ــالني لطب ــايت مث ه

  . حوليهام إىل طباق السلب
  مقابلة خفيّة. القلوب وترىاألبصار  تعمى

  جسد                روح            

 تكرهيهالخري لنفسك و تحبياألثرة أن 
  .اس للن

  القلوب وال تعمىاألبصار  تعمى
ــرة  ــيأن  األث ــك و تحب ــري لنفس  الالخ

  للناس تحبيه

هـــايت مثـــالني لطبـــاق الســـلب ثـــم 3
  .حوليهام إىل طباق اإليجاب 

  ذكراهوال متوت الرجل العظيم  ميوت
  .وجه هللا  يفنى الكّل يشء و يفنى

  .ذكراه  تحياالرجل العظيم و ميوت
  .هللا  وجه ويبقى كّل يشء  يفنى
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  التدريب الثاين
  :حوّيل طباق اإليجاب إىل طباق السلب فيام تحته خط من املقابلتني اآلتيتني )أ ( 

  اإلجابة                                                        

   الحسنة وال يظهر السيئة يظهرالعدو   الحسنة ويخفيالسيئة  يظهرالعدّو 1

  القريبال تعطي و البعيد تعطيال يليق باملحسن أن   القريبومتنع ن تعطي البعيد  ال يليق باملحسن  أ 2

  : حّويل طباق السلب يف األمثلة اآلتية إىل طباق اإليجاب ، فيام تحته خط من املقابالت اآلتية )ب ( 

  اإلجابة                                                        

مـا يـأيت بـه  وال يعلماليوم واألمس ، اإلنسان ما يف  يعلم1
  .الغد 

مـا يـأيت بـه  ويجهل،  اليوم واألمساإلنسان ما يف  يعلم
  .الغد 

  .املقدرة عند  وينتقم، العجز عند  يعفوالضعيف   .عند املقدرة  وال يعفوعند العجز ،  يعفوالضعيف 2
  .الكذب  وأمقت،  الصدق حّب أ  .الكذب  وال أحّب الصدق ،  أحّب 3

  التدريب الثالث
  :بيني مواضع الطباق يف األمثلة اآلتية ، ووضحي نوعه يف كّل مثال  

  نوع الطباق  األمثلة 

 أومن كان ميتاً فأحيينا   122 األنعام   
  )مجازي( طباق إيجاب 

  )ضاالً ، فهديناه ( مبعنى  

 قل هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون  9 طباق سلب  الزمر  

  طباق إيجاب  أتقّدمــا لنفيس حيــــــاة مثل أن استبقي الحيــاة فلــم أجدتأخرت

  طباق إيجاب  عالـــٌم وجهوُل فليــــــــس سواء سيل إن جهلت النـاس عّنا وعنهم

باملعروف عليهنّ مثل الذي لهّن و228 طباق إيجابالبقرة  

 العذابمن قبله  ظاهرهو  الرحمةفيه  باطنه  13 مقابلة  الحديد  

  طباق إيجاب   ) شتمكعّمن  تصفح، و  حرمكمن تعطي و قطعكمن  تصلأفضل الفضائل أن  (

  مقابلة  سينهزمون املنكر وأهل،  سينترصوناملعروف  أهل

 ملـــكـرمــــــــةخلقوا  ماوخلقوا
  سمــــاح يـــــد  رزقوا ماو رزقوا

   رزقوا ماورزقوافكأنّــــــــهم
     خلقوا ماو خلقوافكأنــــــــهم  

ـــلب ـــاق س ـــظ أن نال (  طب ح

التالعب بالطباق أعطى البيت جامالً 
لفظيّاً ومعنويّاً حيث أكّد هجـاء مـن 
له فضل مـال و مييضـ عمـره يف غـري 
الفضائل واملكارم فكأنّـه ال حيـاة لـه 

  ) وال مال

  التدريب الرابع
   ميزي الطباق من املقابلة فيام يأيت 

1 حرجاً  ضيقاً يجعل صدره  يضله أن صدره لإلسالم ، ومن يرديرشح  يهديه فمن يرد هللا أن   125مقابلة   األنعام  

2  ر يسجدانالشجو  النجمو  6 طباق  )ما له ساق : ماال ساق له من النبات ، و الشجر : النجم (         الرحمن  

  طباق  املعذرة ضاقت، إذا املغفرة  واسعالكريم 3
  طباق   فعلهيف  العاقل، وغضب  قولهيف  الجاهلغضب 4
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  مقابلة  املعصيةذل إىل  الطاعةعز ال تخرجوا من 5
  طباق    فذقنا طعم طاعتنـــــــا وذاقوا     قوم وعصــــــــــاهربّنا  أطعنا6
  طباق    أين خطرت ببالك رسنـيلقد      أن نلتني مبساءة ساءنــيلنئ 7

  التدريب الخامس
  .بيني موضع املقابلة يف األمثلة اآلتية 

1 آتاكممبا  و ال تفرحوا فاتكمعىل ما  تأسوا لكيال  23 الحديد  
  صحيح))  اختلفمنها  تناكر، وما  ائتلفمنها  تعارفاألرواح جند مجندة ، فام :(( قال عليه الصالة والسالم2
 الرساءيفعدووال  الرضاءيف صديق3
 الفرقةصفوخري من  الجامعةكدر4
    بشاملـه عنكـــــــمّرشقابضو  بيمينهفيـكـــــــــــم خري باسطو5

    يبكيني بالرضاء عاديا قرب ما     يضحكنــي  بالرساء كانومنظر 6

  بالنـــعمهللا بعض القـوم يبتيلو  وإن عظمت بالبلوىهللا ينـعم قـد8
  التدريب السادس

  ة الطباق ، وبعض أمثلة املقابلة إيتي مبقابل األلفاظ اآلتية ، ثّم كوين ، منها ومن أضدادها بعض أمثل

  املقابلة   الطباق  األضداد    

  .قّدمت الخري وأخرت الرش   .قّدمت املرتددة رجالً وأخرت أخرى   أّخر  قّدم

  .اذكري هللا ليالً ونهاراً   النهار  الليل
من عجائب خلق هللا أّن الخفاش يبرصـ لـيالً 

  . ويعمى نهاراً 

  . ن قيمة الصحة إال بعد املرضال يعرف اإلنسا  املرض  الصحة
مع املرض ، وأفجع املوت بعـد  الحياةً ما أمّر 

  . الصحة الشاملة 

  .النفس تنزع آونة إىل الخري وآونة إىل الّرش   الرش  الخري
الخــري يف صــحبة األخيــار ، والّرشــ يف صــحبة 

  .األرشار 

  العطاء  املنع
ال ترجــو العطــاء مــن البخيــل فــإّن املنــع مــن 

  .شيمه 
إلهي ، ينعم بـالغنى مـن غمرتـه بعطائـك ،  

  .ويشقى بالفقر من ابتليته مبنعك 
  

  التدريب السابع
  .هايت مثال للمقابلة تقابلني فيه ثالثة معان بثالثة معان 

  .أقبل رمضان فاستقبلناه ببرش وفرح ، وانرصم فودعناه بحزن وأمل 
  
  

  التدريب الثامن
  لوب البالغيّ أمتي الفراغ بكلمة ثُم بيني نوع األس

  اإلجابة                                                اإلجابة                                          

  القمر ----و الشمس غابت
مقاب  بان 

 4  لة
  طباق  تنام   --ال الحارس وعني هللا  ينام

طبا  لباطلا  ---عىل  الحقانترص 
  طباق  الشّدة  --يذكرك يف لرخاءاذكري هللا يف ا 5  ق
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هو جــال  املظهركام تزينني جامل  --زيني جامل 
  ر

طبـــا
  ق

  نهاره    مقابلة  -- وقرصالشتاء  ليل طال 6

  التدريب التاسع

محمـد رسـول هللا  : قال هللا تعاىل يف وصف الرسول صّىل هللا عليه وسلّم وأصـحابه رضـوان هللا علـيهم 

تراهم ركّعاً سّجداً  يبتغون فضالً من هللا ورضـواناً سـيامهم يف وجـوههم والذين معه أشداء عىل الكفار رحامء بينهم 

  الفتح  29  من أثر السجود

يا أيها الذين آمنوا من يرتّد منكم عن دينه فسوف يأيت هللا بقوٍم يحبهم ويحبونه أذلـٍة  : وقال عّز وجّل 

ون لومة الئم ذلك فضـل هللا يؤتيـه مـن يشـاء وهللا عىل املؤمنني أعزّة عىل الكافرين يجاهدون يف سبيل هللا وال يخاف

  املائدة  54واسع عليم 
ما البالغة يف عدم اقتصار القرآن عىل وصف أصحاب الرسـول صـىل هللا عليـه وسـلّم بـأنهم أشـّداء عـىل الكفـار واتبـع ذلـك 

  :   بوصفهم بالرحمة فيام بينهم ؟ طبقي كالمك عىل اآلية الثانية 
  اإلجابة 

ة املطلقة يف كل األحوال عيب ألنها تدل عىل قسوة وغلظة ، فلو اقترص القـرآن عـىل وصـفهم ألّن الشدّ 
بالشدة لتوهم أنهم قساة غالظ ، لذلك وصفهم بعد ذلك بالرحمة دفعاً لهذا الـوهم ، ليفيـد أنهـم جمعـوا بـني 

يـل والتنكيـل ، فهـم لـذلك فهم إذا القوا األعـداء أذاقـوهم الو. اليشء وضده يف آن واحد فحازوا طريف العظمة 
  . ) و ذلك يعرف يف البالغة باالحرتاس (.ويف الوقت نفسه فهم للرسول صىل هللا عليه وسلّم محبون متواّدون . أشداء 

متواضـعون لهـم  : فقد وصف هللا عباده املؤمنني بأنهم أذلـة عـىل املـؤمنني أي  اآلية الثانيةومثل ذلك  
ون ذلك لضعفهم ، فأىت بعد ذلك مبـا يـدفع هـذا التـوهم مـا يؤكـد أنهـم فلو اقترص عىل ذلك ألوهم أنهم يفعل

  11) . أعزة عىل الكافرين : ( أقوياء وأّن تواضعهم عن مقدرة ال عن ضعف وهو قوله 
وبـذلك ، وهذا مشعر بالحفاظ عىل الدين فمتى أحبوا بعضهم اتحـدوا ووجهـوا قـوتهم إىل أعـداء هللا  

  . ترتفع كلمة هللا 
  
  

  لعارشالتدريب ا
  :أبديل األرقام باملطلوب حتى تصيل إىل اسم قائد من املسلمني 

1.  2.   3.  4.  5.  6.  7.   8.   9.   10.   11.   
                      

  .ضّد ثقب =  3+ 2
  .مرادف ندم =  8+  2+ 1
   . ضّد ماء مالح=   11+  6+  9+  8
  .ضّد اختفى =  5+  10+ 4
  . ضد كرّ =  9+  8
  .ضد نعم =  6+  7

  التدريب الحادي عرش
  : حّيل الكلامت املتقاطعة فيام ييل

  1  2  3  4  

1    
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2    

3    

4    

  حرف نفي  - 4، ) معاىف ( عكس سليم  - 3عكس يأس ،  - 2عكس مكث عالياَ ،  - 1: عموديّاً 
  عكس أكرم  - 5عكس عدّو ،  - 4عكس حلو ،  - 3عكس ناقص ،  - 2:أفقيّاً    

  
  اإلجابة يف الصفحة التالية 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :  اإلجابة عىل التدريب العارش 

   أسد بن الفرات
  اإلجابة عىل التدريب الحادي عرش

  1 2 3 4  
  ل  م  ا  ك  1
    ر  م    2
  ل  ي  ل  خ  3
4  

  ن  ض    ر

  حـّل تدريبـات الكتـاب علـى فـّن الطبـاق

نوع  موضع الطباق  
  الطباق

  التعليق

فـال غالـب (( يعينكم عىل عدوكم كيـوم بـدر : أي )) إن ينرصكم هللا ((   إيجاب  ) ينرصكم(   ) يخذلكم( 
فمـن ذا الـذي (( يرتك نرصكم كيوم أحد : أي )) إن يخذلكم (( و)) لكم

وعـىل (( بعد خذالنه لكم أي ال نارص لكم   : أي )) ينرصكم من بعده ؟ 
دّل الطبـاق عـىل أّن )) .املؤمنـون (( ليثـق )) فليتوكـل (( ال غريه )) هللا

. نـد هللا سـبحانه وتعـاىل ، ولـيس بالَعـدد والُعـدد النرص والهزمية من ع
  .والنرص ال يتحقق إالّ باالتكال واالعتامد عىل هللا وحده 
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  سلب  يخلقون  ال يخلقون

أي والذين يعبدون من دون هللا كاألوثان واألصنام ال يقدرون عىل خلـق 
يشء أصــالً والحــال أنّهــم مخلوقــون صــنعهم البرشــ بأيــديهم ، فكيــف 

  .؟آلهة تعبد من دون هللا يكونون 
دّل الطباق عىل انعدام ترصف تلك اآللهة املزعومة بنفسها وعجزها عن 

وفيهـا تهكـم مـن غريها ، فكيـف تعبـد مـن دون املترصـف بصـانعيها ؟ 
  . املرشكني

  .دّل الطباق هنا عىل دميومة ذكر هللا واستمراره   إيجاب  عشيّة  بكرة 
  السموات

  ظاهرة
  األرض
  باطنة 

وإن تعـّدوا (( دلّت عىل عموم نعم هللا وكرثتها ومدى فضله عىل عبـاده   بإيجا
  )) .نعمة هللا ال تحصوها 

  
دلـت عــىل قــدرة هللا وهــو املترصــف وحـده ولــيس كــام زعمــت األمــم   إيجاب  أبىك  أضحك

، بل …السابقة بأن هناك إلهاً للّرش وإلهاً للخري ، إلهاً للنور وإلهاً للظالم 
ترصف مبتناقضات الوجود التي تحقق يف النهاية وحـدة هو واحد أحد امل

  . الكون 
  إيجاب  أحيا  أمات 

  يريبك
 الصدق طأمنينة

  اليريبك
  الكذب ريبة

  إيجاب
  مقابلة

بني الطباق أثر الصدق عىل صاحبه مبقارنته بـأثر الكـذب عـىل صـاحبه 
  .وبضدها تتبني األشياء 

  يرس صديقه
  

هذا الصديق جمع بني صفتني متضادتني حققتـا املثاليـة املطلوبـة يف  إنمقابلة     يسوء األعاديا
ورس جامل املطابقة . اإلنسان فهو سلم مع أصدقائه ، حرب عىل أعدائه 

) املـدح مبـا يشـبه الـذم ( هنا ترشيحها بلون آخر من ألوان البديع هـو 
نـه توقعنا أن يأيت الشاعر بصفة ذّم  ولك -عىل أّن فيه  -فبعد االستدراك 

ه نقـب عـن صـفة نقـص يف فاجأنا بصفة مدح ، فزاد املدح مدحاً ، فكأنّ 
  . هذا املمدوح فلم يجد فأوصل كالمه بصفة مدح 

  مقابلة  يبتيل بالنعم  ينعم بالبلوى
لفت الطباق انتباهنا إىل عدم االغرتار مبا وهبنا هللا من نعم فرمبا كانـت 

  .فنهاية الصرب جميلة  امتحاناُ عسرياً ، وعدم اليأس مبا حرمنا منها

  مقابلة  لألعادي تودداً   للموايل تجّنباً 
ظروفه التي دفعته ملحاباة أعدائـه ) حتّام ؟ ( الشاعر يتحرس ويستبطئ 

  . وتجنب أصدقائه 
  مقابلة  بداية السلم  نهاية الحرب 

أثبت الطباق استمرارية حكمة هللا يف خلقه وسّنته فالحياة شّدة و رخاء 
  مقابلة  السلم ابتدأ  الحرب انتهت  .لن ينتهي ذلك لرسوخ الرش والخري يف البرش و ، وحرب وسلم 

  

  ملحوظة:  

، فهنـا ال يوجـد بـني ) املـؤمن واملؤمنـة :( ، فبيـنهام طبـاق ، أمـا إذا قلنـا ) حرض رجل وامرأة :( إذا قلنا 
  .اللفظني طباق ، الشرتاكهام  يف معنى اإلميان 

  

  


