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              الطبــاق
 { كذب – صدق{ }  شر – خٌر: }  ، مثل التضاد وٌسمى المعنى فى بمضادها تؤتى ثم بكلمة تؤتى أن هو

 { ٌجهل – ٌعلم}   إٌجاب{   ٌعلم ال – ٌعلم: }  مثل  سلب طباق إلى ٌنقسم
 : أمثـــــــــــــــــــــــــــــــلة   
 .ضىىىىىىىىىىىىىىىىىىكى الم ىىىىىىىىىىىىىىىىىىي  بسأسىىىىىىىىىىىىىىىىىى  فب ىىىىىىىىىىىىىىىىىى     ال جعجبىىىىىىىىىىىىىىى  يىىىىىىىىىىىىىىىا سىىىىىىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىىىىىى  ز ىىىىىىىىىىىىىىى           -1

 

 .                      هللا من ٌستخفون وال الناس من ٌستخفون :"   الىقال تع -ٕ
ُه ُهَو أَْضَحَك َوأَْبَكى {  -ٖ  وقال تعالى: } َوأَنَّ

 المقابلة
 الترتٌب. على ذلك ٌقابل بما ٌإتً ثم أكثر أو بمعنٌٌن ٌإتً أن و هو جملتٌن بٌن تكون 

 " كثٌرا ولٌبكوا قلٌال فلٌضحكواقال تعالى : "  -ٔ
 "المنكر عن وٌنهون بالمعروف ونٌؤمر" قال تعالى :   -ٕ
        "الخبائث علٌهم وٌحرم الطٌبات لهم ٌحل" قال تعالى :  -ٖ
 . متقطع كثٌر من خٌر دائم قلٌل   -ٗ

 .    وضده الشًء ذكر طرٌق عن وتوضٌحه المعنى تؤكٌدالجمـال:   سر

        

 :  الجنــــــــاس  
  . المعنى فى فهماواختال اللفظ فى تقاربهما أو كلمتٌن تماثل هو            

  -: قسمٌن إلى وٌنقسم  
 ، مثل: وترتٌبها وهٌئتها وعددها الحروف نوع فى الكلمتٌن اتفاق:  التام الجناس -أ
 .   ساعة غٌر لبثوا ما المجرمون ٌقسم الساعة تقوم وٌوم"  تعالى قال -ٔ
 *  *  *  . المغرب فى المغرب صلٌت -ٕ
 . وأزضىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىا  مىىىىىىىىىىىث فىىىىىىىىىىى  أزضىىىىىىىىىىىى:.         فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىداز    اد ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىث فىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  داز ىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  -ٖ

 

 .فدعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  فدولحىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـ  ذا بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـة .      إذا   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ذا بىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة -ٗ
 

   
 ، أمثلة: السابقة الجوانب أحد فى الكلمتان تختلف أن:  الناقص الجناس  -ب
 "عنه وٌنؤون عنه ٌنهون وهم"قال تعالى :  - ٔ 
                 . الخٌر نواصٌه فى معقود الخٌل :  )ص(قال  - ٕ
 " لمزة ُهمزة لكل  وٌل"قال تعالى :  - ٖ
 .  الجوانح بٌن الجوى من الشفا هو البكاء إن -ٗ
 ل مسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىحىا  وعبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىس  ل سا ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي         يىىىىىىىىىىىىا ل مىىىىىىىىىىىىسو  و ىىىىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىى  عبىىىىىىىىىىىىس  -٘

 

 .فىىىىىىىىىىىىىي  حىىىىىىىىىىىىى  ى   ىىىىىىىىىىىىىال  ال ىىىىىىىىىىىىىى والسيىىىىىىىىىىىىى     بىىىىىىىىىىىىىىيد الصىىىىىىىىىىىىىى ا   ال سىىىىىىىىىىىىىى د الصىىىىىىىىىىىىىىكا     -ٙ
 

  طرٌق عن االنتباه تثٌر ذهنٌة ةحرك إلى وٌإدى اللفظ فى التشابه من ناعمة موسٌقٌة نغمة اشاعة هو : الجمـال سر
 . متكلفا   ٌكون ال وٌنبغى المعنى فى االختالف

 
 

 أوال : المكسنات البالغية في  قسز البالغة
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 (  فقط النثر فى بدٌعى محسن)   الســــــــــــجع
  تسكن وهى(  فاصلة)  تسمى الفقرة فى األخٌرة فالكلمة. األخٌر الحرف فى أكثر أو فقرتٌن فى الفاصلتٌن توافق هو

 ، مثل: للوقف دائما  
  . الطمع عند وتقلون الفزع عند لتكثرون إنكم:.       لألنصار(  ص)  قال  -ٔ 
  عوده. واخضر عنقوده طاب ما :  فقال العنب خٌر ما ألعرابى قٌل  -ٕ
   . سمح ضوٌق وإذا صفح ظلم وإذا.  مدح بعد وإذا.  منح قرب إذا من:  فقال عشرة الناس أفضل عن حكٌم قال -ٖ

      موسٌقٌا جرسا عطًٌ     -        الجمـال سر
                   ووضوحا وتؤثٌرا قوة التعبٌر ٌزٌد  -                       

          

 ( ونثر شعر) التورٌـــــة- 

 .من أمثلة التورٌة المراد ، و هو خفى وبعٌد مراد غٌر ظاهر قرٌب – معنٌان وله لفظ ذكر       
 ث لىىىىىىىىىىىىىىىىا بسبىىىىىىىىىىىىىىىى أ ىىىىىىىىىىىىىىىث زوحىىىىىىىىىىىىىىىي.فق ىىىىىىىىىىىىىىى    وقالىىىىىىىىىىىىىىىىىىث ز  بسبىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ىىىىىىىىىىىىىىىىىى  أ ىىىىىىىىىىىىىىىىىىا ي -1

 

 التورٌة فً كلمة "روحً" ومعناها القرٌب "اذهبً" والقرٌنة "رح" والمعنً البعٌد " نفسً" وهو المقصود  -
 فقىىىىىىىىىىىىىىىىىد زدت األ ىىىىىىىىىىىىىىىىى ا  سىىىىىىىىىىىىىىىىىا     ىىىىىىىىىىىىىىىىىىسا.    وكىىىىىىىىىىىسز ع ىىىىىىىىىىى  سىىىىىىىىىىىمعي أحاديىىىىىىىىىىى    ي ىـــىىىىىىىىىىىـا -2

 

  هنا أكثر من تورٌة :
ة الماء" والقرٌنة "األمواج" أما المعنى البعٌد والمراد هو "سائل التورٌة فً كلمة "سائله" فمعناها القرٌب "سٌول -

 العطاء". 
التورٌة فً كلمة "نهرا" معناها القرٌب هو "نهر النٌل" والقرٌنة "األمواج" أما المعنى البعٌد والمراد هو "الزجر  -

 والكف". 
  ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر  العيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  .    كيىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى    ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  ال مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا -3

 

عٌون" فالمعنى القرٌب "ٌنابٌع الماء" والقرٌنة "الظمؤ" أما المعنى البعٌد والمقصود هو التورٌة فً كلمة "ال -
 " ."عٌون اإلنسان

                                       : جمالها سـر
  ٌرالتفك على تبعث فهً المباشر غٌر المعنى إلى المباشر القرٌب المعنى من االنتقال فً الذهن وتشغٌل المشاعر إثارة
 .المشاعر عن والتعبٌر األفكار أداء فً طائل دون باأللفاظ لعب مجرد تكن ولم متكلفه غٌر طبٌعٌة جاءت إذا

  

 ) الطباق والمقابلة والسجع والجناس والتورٌة( على المحسنات عامة  تدرٌبات
ٌّن  المحسن البدٌعً فٌما ٌؤتً : نوع  ع
 .المروءة الظاهرة فً الثٌاب الطاهرة - ٔ

       الثانية والثالثة□              سجع□      جناس□         باقط□  

 .إن أعظم الذنوب ما صغر عند صاحبه :  –رضً هللا عنه  -قال علً  - ٕ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 فلم ُتضع األعادي قدر شانً ... وال قالوا فالن قد رشانً - ٖ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 ال ٌلٌق بالمحسن أن ٌعطً البعٌد وٌمنع القرٌب. - ٗ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 اإلنسان بآدابه ، ال بزٌه وثٌابه. - ٘

       مقابلة□              سجع□      تورية□         طباق□  

مِ قال تعالى : "  -ٙ ٌِّ ٌِن اْلَق  "َفؤَقِْم َوْجَهَك لِلدِّ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  
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ال ". - 7  ُسئِلَ حكٌم عن أحق الناس بالُكره قال : " الفقٌر المختال ، والضعٌف الصوَّ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 حمل أخً الِكتاب وذهب إلى الُكّتاب . - 8

       الثانية والثالثة□              سجع□      جناس□         طباق□  

ًِّ قال تعالى : " ال   -9 ْشُد ِمَن اْلَغ َن الرُّ ٌَّ َب ٌِن ۖ َقد تَّ  "إِْكَراَه فًِ الدِّ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 من وجد هللا فماذا فقد ومن فقد هللا فماذا وجد. - ٓٔ

 الثانية والثالثة      □              سجع□      مقابلة      □         طباق□  

 الجار للجار وإن جار. - ٔٔ

       مقابلة□              تورية□      جناس□         طباق□  

ُ قال تعالى : "  -ٕٔ
لُ هللاَّ ٌَُبدِّ ئَِك 

َئاتِِهْم َحَسَنات  َفؤُولََٰ ٌِّ  " َس

       مقابلة□              تورية□      جناس□         طباق□  

ْجِم إَِذا َهَوىَٰ  َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوىَٰ قال تعالى : "  -ٖٔ  "َوالنَّ

       مقابلة□              سجع□      تورية□         طباق□  

ِهمْ الَّ قال تعالى : "  -ٗٔ ة  َفلَُهْم أَْجُرُهْم ِعنَد َربِّ ٌَ ا َوَعاَلنِ َهاِر ِسر ّ ِل َوالنَّ ٌْ ٌُنفِقُوَن أَْمَوالَُهم بِاللَّ  "ِذٌَن 

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 من النت كلمته وجبت محبته. - ٘ٔ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 الهَوى مطٌُة الهواِن. -ٙٔ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

اَل َتؤَْسْوا َعلَىَٰ َما َفاَتُكْم َواَل َتْفَرُحوا بَِما آَتاُكمْ قال تعالى : "  -7ٔ ٌْ  "لَِّك

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

ـهـور.حب الـظُّ  - 8ٔ  ـهـور ٌـقـصم الـظُّ

       الثانية والثالثة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 ((قول رسول هللا ) ص( : )) أفضل األعمال أن تصل من قطعك -9ٔ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 شربنا لٌمونا  بعد العصر . - ٕٓ

       تورية□              سجع□      جناس□         طباق□  

اقال تعالى : "  -ٕٔ ٌُْحِسُنوَن ُصْنع  ُهْم  ْحَسُبوَن أَنَّ ٌَ  "َوُهْم 

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

، إَِرَم َذاِت اْلِعَمادِ قال تعالى : "  -ٕٕ َك بَِعاد  َف َفَعلَ َربُّ ٌْ  "أَلَْم َتَر َك

       مقابلة□              سجع□      تورية□         طباق□  

 تعالى هللا حسبك عنا المعرض أٌها -ٖٕ

       مقابلة□              سجع□      تورية□         طباق□  

َس  لَِوْقَعتَِها َكاِذَبة  قال تعالى : "  -ٕٗ ٌْ  "إذا وقعت الواقعة لَ

       مقابلة□              جعس□      جناس□         طباق□  
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 سائل اللئٌم ٌرجع ودمعه سائل. -  -ٕ٘

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 ٌا من لطفت بحالً قبل تكوٌنً **** ال تجعل النار ٌوم الحشر تكوٌنً - ٕٙ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 وُكّنا ِعظاما  فِصْرنا ِعظاما   :قال لسان الدٌن بن الخطٌب - 7ٕ

       مقابلة□              تورية□      جناس□         طباق□  

 ذكر هللا دواء وذكر الناس داء . - 8ٕ

 جميع ما سبق□              سجع□      جناس□         طباق□  

 "ً َواَل أَْعلَُم َما فًِ َنْفِسكَ َتْعلَُم َما فًِ َنْفسِ قال تعالى : "  -9ٕ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

َقاظا  َوُهْم ُرقُود  قال تعالى : " -ٖٓ ٌْ  "َوَتْحَسُبُهْم أَ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

ثِّرُ قال تعالى : "  -ٖٔ َها اْلُمدَّ ٌُّ ا أَ  "* قُْم َفؤَنِذرْ ٌَ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         تورية□  

ْحَمُة َوَظاِهُرهُ ِمْن قَِبلِِه اْلَعَذابُ قال تعالى : "   -ٕٖ َنُهْم بُِسور  لَُه َباب  َباِطُنُه فٌِِه الرَّ ٌْ  "َفُضِرَب َب

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 . جدك علً تعتمد وال فاسع شرٌفا كنت إذا -ٖٖ

       مقابلة□              سجع□      تورية□         طباق□  

َناَك اْلَكْوَثَر إِ قال تعالى : "  -ٖٗ ٌْ ا أَْعَط َك َواْنَحرْ نَّ  "َفَصلِّ لَِربِّ

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 كج مىىىىىىىىىى د سىىىىىىىىىى س ح ىىىىىىىىىى  السىىىىىىىىىىي   ىىىىىىىىىى  عىىىىىىىىىى      ىىىىىىىىىىىىىىس  قبىىىىىىىىىىىىىى   ىىىىىىىىىىىىىىدبسا  عىىىىىىىىىىىىىىا  ىىىىىىىىىىىىىىس   -33
 

       مقابلة□              سجع□      جناس□         طباق□  

 ( http://dardery.site  ل حدزي  اإلل حسو ي شوزوا   قع أحمد دزديسي ل حدزيبات اإلل حسو ية  ) 
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