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مُ ـكـثّـفات سلسلة اإلدباا  ...يف البالغة م4

الع ُمل اذلي تُ ْع َر ُف به وجوه حتسني الالكم و تزيينه.
مهنا :اجلناس ،والسجع ،والتصدير.
يكون التّحسني فهيا راجع ًا اىل اللفظ.
مهنا :الطباق ،واملقابةل ،والتورية.

يكون التحسني فهيا راج ًعا اىل املعىن.
توافق اللّفظني يف النّطق  ،مع اختالف يف املعىن.
وتوظيفه يف الالكم يضفي جام ًال ايقاعي ًا جيعل املتلقي أكرث قبو ًال واس تحسا ًن.
توافق اللفظني يف ( نوع احلروف ،وعددها ،وترتيهبا ،وررتاها) ،مع اختالف املعىن.
(صديقيت َوعْدُ تفي بلك َوعْد)
ما اختلف فيه اللفظان يف ( نوع احلروف ،وعددها ،وترتيهبا ،وررتاها ).
(كفيه /فكيه) :الاختالف يف ترتيب احلروف.
عفوًي ال يؤدي اىل التضحية ابملعىن،
انهتاء العبارتني ابحلرف نفسه ،ويشرتط حلس نه أن يكون ً
جاح بال َعمل ،ال بطول المل".
" يُنَ ُال النّ ُ
اتفقت اللكمتان الخرياتن (العمل ،المل)يف الرتكيبني يف احلرف الخري (ف).
أ ْن يأيت أحد اللفظني املامتثلني أو املتشاهبني يف أآخر العبارة يف النرث و الآخر يف أ ّولها،
وأما يف الشعر فهو أن يأيت أحد اللفظني يف أآخر البيت و الآخر يف أي موضع قبهل،مثال:
متاثل اللفظان ،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
احلي ُةل تركُ احليةل
هو امجلع بني لكمتني متضادتني يف املعىن .فائدته :تمكن يف ايضاح املعىن و متكينه يف نفس السامع بتوظيف اللكامت املتضادة.
( ليل ،هنار) لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
وهو ما يقع يف فعلني من أصل واحد ،أحدهام ٌ
منفي ،أو  ،أحدُ هام يف صيغة الهنّ يي ،والآخر أمر.
مثبت ،والآخر ّ
وه َوخَافُون ان ُك ُنت ُّم ْؤمن َني"
قال تعاىل :فَ َال ََتَافُ ُ ْ
ِ
ال َتافوه /خافون ،فعالن من أصل واحد متضادان يف املعىن ،الول يف صيغة الهنيي و الثاين يف صيغة المر
أن يُؤىت بلكمتني أو أكرث ،مث يُؤىت مبا يُقابلها عىل الرتتيب .فائدها :تس تخدم لتحسني املعىن وتوضيحه وتعميقه ومتكينه يف النفس.
اس تقبلنامك أمس صغاراً ،و َو َّدع ُ
ْنامكُ اليو َم ك َباراً.
اللكامت "اس تقبلنامك" ،و"أمس" و "صغارا" ،متضادة يف املعىن عىل الرتتيب ،مع" :ودعنامك" ،و "اليوم" ،و "كبارا".
معىن قريب يُرس ُع اىل اذلهن ،وال يكون مقصودًا وتعمل قرينه عىل ترش يحه ،ومعىن بعيد خفي ،وهو
اس تعامل لكمة مبعنينيً :
ــــق
املقصود بدالةل الس ياق .ومــن العجائب لفظها
ُر ٌّــر ومــــعناها رقـــيـــ ْ
حتمتل لكمة" رقيق" يف البيت معنيني ،معىن قريب ويرسع اىل اذلهن( العبد) ،ومعىن بعيد (العذب السلس) وهو املقصود.
فائدها :حتفز انتباه املتلقي و تشده اىل املعىن الغامض املقصود ابلالكم.
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تدريبات الكتاب (اجلناس)
مزي اجلناس التام من اجلناس غري التام يف لك مما يأيت ،موحضًا اجابتك:
املثال
اّلل الل َّ ْي َل َوالهنَّ َ َار ا َّن يف َذ َل لَع ْ َْب ًة
" يَ ََك ُد َس نَا بَ ْرقه ي َ ْذه َُب اب َلبْ َصار ي ُ َقل ّ ُب َّ ُ
ِ
ُلول ا َلبْ َصار"

اجلناس

نوعه

البصار  /البصار

اتم

التيه  /التيه

اتم

بني/بن
خْلقي ُ /خلُقي:
أشكو/أشكر
شاك/شاكر
هني /لني:
أغرتف /أعرتف
شديد/شهيد
عورات /روعات

غري اتم
غري اتم
غري اتم
غري اتم
غري اتم
غري اتم
غري اتم
غري اتم

روى /روى

اتم

يسخو /يسمو
موجود /جود
الشَّ عر /الشّ عر

غري اتم
غري اتم
غري اتم

هذيهبا/هذي هبا

اتم

عذر يف التيه.
من زاد يف التيه ال يُ ُ
"ا ّين خَش ُ
ْسائي َل َول َ ْم تَ ْرقُ ْب قَ ْول"
يت َأ ْن ت َ ُقو َل فَ َّر ْق َت ب َ ْ َني بَن ا ْ َ
ُ ِ
ِ
" اللهم كام َرسن ْ َت خْلقي َحف ّس ْن ُخلقي"
ـب لــشاك منْ ُه شاك ْر
أ ْشـكو و أش ُك ُـر ف ْعلَـ ُه
فاعْـ َج ْ
ــــنون
الــ ُم ْ
يون لَـــيّ َ
نون هَــنـــّ َ
ـــؤم َ
م ْن َ َْبر ُجودكَ َأ ْغـــتــَـر ْف َوبفَـضْ ل علْم َك َأعْـتَـر ْف
" َوان َّ ُه عَ َىل َذ َل لَشَ هي ٌد َوان َّ ُه ل ُح ّب الْخ َْري لَشَ دي ٌد "
" ا ِللهم ،اسرت عوراتنا وأ آ ِمن روعاتنا"
الردنيون رووا قصص شهامهتم ،ورووا أرضهم بدماء احلب و االيثار
يسخو مبوجوده ويسمو عند جوده.
بَـــ ْيت م ْن الشّ ــ ْعر أو بَــ ْيـــت م ْن الـــشَّ ـــ َعر
الـرواة قَـصــيـدَ ًة ما لَم تَـ ُك ْن بَـالَـغ َْت يف تَـهْذيـهبا
ال تَـ ْعـرضَ َّن عَىل ُّ
فَاذا َع َـرضْ َت الشّ ـ ْع َـر غَ َري ُم َه َّذب عَدّو ُه منْ َك ُوساو ًسا هَ ْذي بـها

التوضيح
التفاق نوع
احلروف،وعددها،وترتيهبا،وررتاها.
التفاق نوع
احلروف،وعددها،وترتيهبا،وررتاها.
الاختالف يف ترتيب احلروف.
الاختالف يف احلرتات.
الاختالف يف نوع احلروف.
الاختالف يف عدد احلروف.
الاختالف يف نوع احلروف.
الاختالف يف نوع احلروف.
الاختالف يف نوع احلروف.
الاختالف يف ترتيب احلروف.
التفاق نوع
احلروف،وعددها،وترتيهبا،وررتاها.
الاختالف يف نوع احلروف
الاختالف يف عدد احلروف
الاختالف يف احلرتات
التفاق نوع
احلروف،وعددها،وترتيهبا،وررتاها.

تدريبات الكتاب (السجع)
التوضيح
وحض مواطن السجع يف ما يأيت:
اتفقت اللكمتان الخرياتن (ائتلف،اختلف)يف الرتكيبني يف احلرف الخري (ف)
َعار َف مهنا ائتَل َ َف،وما تَــنا َك َر مهنا اختَــل َ َف
ال ُ
رواح جنو ٌد ُمـجنَّد ٌة ،مفا ت َ
اتفقت اللكمتان الخرياتن(الاس تقرار،الازدهار)يف الرتكيبني يف احلرف الخري(ر)
الاس تقرار ،و َمواط ُن النَّامء و الازدهار
ال ُّ
ردن ُبل ال ْمن و ْ
اتفقت اللكمتان الخرياتن (توالك  ،تأمال) يف الرتكيبني يف احلرف الخري (ل)
ل َي ُك ْن اقدا ُم َك ت ََوكُّ ًــال ،وا ْر َجا ُم َك تأ ُّم ًــال
الَّش َ
ال تَ ْرفَع ل ُعلْيا َمراتهبا اال َّ
،الُّض،الرس) يف الرتاكيب يف احلرف الخري(ر)
الرس .اتفقت اللكامت الخرية (الـ ُم ّر ُّ
الُّض،ال َ
يك يف امل ُ ّر،املُع َني عىل ُّ ُّ
مني عىل ّ ّ
الصخر ،الفخر) يف الرتكيبني يف احلرف الخري(ر)
الصخْ ر ،و َموسو َم ٌة ابل َفخْر.
اتفقت اللكمتان الخرياتن ( ّ
َم ْرسو َم ٌة يف ّ
اتفقت اللكمتان الخرياتن (العطاء ،الهباء) يف الرتكيبني يف احلرف الخري ( ء )
أ ّما ُه ...قد ر َحلْت و َأنت يف مقَّة ال َعطاء ،ويف َأ ْوج الهبَ اء"
(يومه،غده) التعتْب جسع ًا لن الهاء يف أآخر اللكمة س بقت مبتحرك.
كتااب يف يومه اال قال يف غده"
" ال يكتب االنسان ً
تطري بغَري َجـنَاح ،اتفقت اللكامت الخرية "ألواح،الرًيح،جناح" يف الرتاكيب يف احلرف الخري احلاء
ًي لها م ْن سفينة ،ذات د ُُْس وألواحَْ َ ،تري َمع ّالرًيح ،و ُ
ََت ُ
،تَّشب" يف الرتكيبني يف احلرف الخري" الباء"
تلعب ُ
َّش ُب ،لها قال ٌع تالقالع ،وِشا ٌع َ َْي ُج ُب الشُّ عا َع اتفقت اللكمتان الخرياتن" ُ
وض وتلْ َع ُب ،وتَر ُد وال ت َ ْ َ
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تدريبات الكتاب (ر ّد العجز عىل الصدر  -التصدير ) -
وحض رد العجز عىل الصدر يف ّ
لك مما يأيت:

َّاب"
قال تعاىلَ ":وه َْب لَنَا من دلُ َنك َر ْ َْح ًة ان ََّك َأ َنت الْ َوه ُ
ِ
احلي ُةل تركُ احليةل.
فَل َ ْس نا نَــــــــرى َ َل فهيا َرضيبا.
السامح
رض ُ
ائب أبْدَ عْــــــــهتَ ا يف ّ
شائق.
أ
رــــــن اىل بغـــدا َد شوقًا َوانّـــمــا
رـــــــن اىل الْف هبا َل ُ
ُّ
أ ُّ
ــــــن ن َم مل تنتـــــــظر ُه احليا ْة.
ْس يف سبيل احلياة
فَ َم ْ
أال اهنض و ْ
و أوجبوا لنداء الرض ما َو َجبَا.
جشرا
ندهم ال ُرض فامـــــتدوا هبا ً
قال تعاىل " فَ ُقلْ ُت ْاس َتغْف ُروا َ بر َّ ُ ْك ان َّ ُه َتا َن غَفَّ ًارا "
ِ
قيل الشعر منبعه الفكرة والشعور.
أآاثره وشعبه ترتا يف نفيس مجيل الثر.
تــمـتـــع مـن مشيـم َعــــرار ََنْــدُ فــام بعد العــش ية مـــن َعـرار
يب وأفعال دليه غرائب
ولكنن يف ذا الزمــــــان وأههل غـــر ٌ
أين من يسمع من أريض النّواحا
نرت ال ُرض عىل أرابهبا
فلـبيك أصـدقنا بث ًا و أجشا َن
راممئ اليك ،هَيج ُت أجشان
هل ذا العويل عىل غري الهديل وهل فقيدكن أ ُّعز اخللق فـــقدان

تشابه اللفظان،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
متاثل اللفظان ،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
تشابه اللفظان ،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
تشابه اللفظان ،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
تشابه اللفظان ،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها
تشابه اللفظان ،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
تشابه اللفظان ،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها.
تشابه اللفظان ،وأحدهام يف أآخرها و الآخر يف أولها
تشابه اللفظان ،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها
متاثل اللفظان ،وأحدهام يف أآخر البيت و الآخر قبهل.
تشابه اللفظان ،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها
تشابه اللفظان ،وأحدهام يف أآخرهام والآخر يف أولها
متاثل اللفظان ،وأحدهام يف أآخر البيت والآخر قبهل.
تشابه اللفظان ،وأحدهام يف أآخر البيت و الآخر قبهل.

تدريبات الكتاب (الطباق)
التوضيح
بني الطباق يف ما ييل:
قال تعاىل ":قُل َال ي َْس تَوي الْخَب ُ
يث َو َّ
(اخلبيث،الطيب)طباق اجياب :لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
الط ّي ُب"
(ي ُـ ْمىن  ،ي َـسار) طباق اجياب :لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد
تـار ًة و يَــسار
ووراء أس تار ادلّ ىج ُمتَـ َملْـم ٌل
يَـــلْقى بـــي ُـــ ْمىن َ
َولَ َ
كنك التَّـوريدُ ّ
(التوريد،الَّشك) طباق اجياب :لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد
للـَّشك هاز ُم
َول َ ْـس َت َمليَكً هاز ًما لـــنَظيــره
ميوت منّا الطف ُل و ّ
ُ
(الطفل ،الش يخ) طباق اجياب :لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
الش يخُ وال يستس ُمل.
(خاســر،فـــــائز) طباق اجياب :لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد
فائز.
خاْس كام تش ّج ُع ُه وهو ٌ
اررص عىل أن تُش ّج َع فريقك وهو ٌ
ْ
(ال َتافوه ،خافون) طباق السلب
وه َوخَافُون ان ُك ُنت ُّم ْؤمن َني"
قال تعاىل :فَ َال ََتَافُ ُ ْ
فعالن من أصل واحد متضادان يف املعىن ،الول هنيي و الثاين أمر
ِ
قال تعاىلَ ":أل َ ْم َجيدْ كَ يَتميً فَأ آ َوى َو َو َجدَ كَ ضَ أآالا فَهَدَ ى َو َو َجدَ كَ عَأآئ ًال فَأَ ْغ َىن" (ضال ،هدى) طباق اجياب :لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
(نبت،نبا) طباق سلب.
السـيوف و َح ُّد َس يف َك ما ن َبا
ردن أ َرض ال َعزم ُأ ْغـنـي َة ُّالظــبــا
أ ُّ
نَـــبَــت ُّ
فعالن من أصل واحد متضادان يف املعىن ،الول مثبت و الثاين منفي
مىت أرى ّ
(أدىن ،أبعد) طباق اجياب :لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
غري َو ْس نان
الَّش َق أدن ُه و َأبْ َعدَ ُه
َع ْن َمط َمع الغَـــرب فـــيــه َ
ُ
(أبيك ،أحضك) طباق اجياب :لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
لـــــم
احلاالت واحد ٌة
أبيك وأ ْحض ُك و
َأ ْطوي عَلَــهيْ ا فُـؤاد ًا شَ ـــــفّـ ُه ال ُ
(خنت،مل خين) (جهرت ،الَيجر) طباق سلب:
عَــــــهدَ اله ََوىَ ،وجه َْرت َمن ال َيَ ْجر
َوأ َراك خُنت عىل النّوى َم ْن لَم ُخي ْن
ُ ُ فعالن من أصل واحد متضادان يف املعىن الول مثبت والثاين منفي
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تدريبات الكتاب (املقابةل)
التوضيح
بني املقابةل يف ما يأيت:
" َو َُي ُّل لَه ُُم َّ
اللكامت (َيل وهلم والطيبات) تقابلها يف املعىن عىل الرتتيب(َيرم وعلهيم واخلبائث)
الط ّي َبات َو َُي َّر ُم عَلَهيْ ُم الْ َخ َبائ َث"
اللكمتان(مفاتيح و اخلري)  ،تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب (مغالق و الَّش)
للَّش"
" ا ّن من الناس مفاتيح للخري ،مغاليق ّ
ــيك َو تُــقَــل ّـ ُل ُمـــ ْبـــغـــضــي َ
اب ْرسان َك اىل النّاس تزيدُ ُمــحــبّ َ
ــك .اللكمتان (تزيد وحمبيك) ،تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب (تقلل و مبغضيك)
وابسطُ خَــ ْيـــر في ُك ُــم بــيَــمــيـــنـــه
اللكامت (ابسط ،خري ،فيك ،ميينه) ،تقابلها يف املعىن عىل الرتتيب (قابضِ،ش،عنك ،شامل)
ــــــر َعـــــــنْــــ ُك ُــم بــــشامل
وقاب ُض شَ ّ
زورهُــــ ْم و َس َوا ُد الل ّ ْيــل ي َ ْـشـ َفــ ُع ل
أ ُ
اللكامت (أزوره ،سواد ،الليل" ،تقابلها يف املعىن عىل الرتتيب(أنثن ،بياض ،الصبح)
َو َأنْـــثَـــنــي َو ب َ ُ
الصــ ْبـح يُـــغْـــري يب
ـــياض ُّ
اللكمتان (صديق ،الرس) تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب(عدو ،العلن)
الرسَ ،وال َعـــدُ ٌّو يف ال َعلَن.
ليس ُل َصديقٌ يف ّ ّ
َ
مزي الطباق من املقابةل يف ما يأيت
قال تعاىلَ ":أ َّما َمن َأع َْطى َواتَّقَى * َو َصد ََّق ابلْ ُح ْس َىن
ُرسى * َو َأ َّما َمن ََب َل َو ْاس تَغ َْىن*
* فَ َس ُني ّ ُ
َرس ُه للْي ْ َ
رسى"
َو َك َّذ َب ابلْ ُح ْس َىن*فَ َس ُني ّ ُ
َرس ُه للْ ُع ْ َ
دع ما يريبك اىل ما ال يريبك
الكذب ريب ٌة
فا ّن الصدق طمأني ٌة ،و ُ
وخري الناس ذو رسب قدي
أقام لنفسه رس ًبا جديدً ا
ـــرتَــجيه
ُر َّب َأ ْمر تَــــــــتَّـــقــــيــه
ـــرا ت َ ْ
َج َّـر أ ْم ً
احملبوب مــنْــــ ُه وبَـــدا الــ َم ْكــرو ُه فـــيـــه
خَــف َــي
ُ
الح و ا ْرتَ َج َبا
َ َّع ُان ًي ُح ْمل فَ ْجر َ
َع ْف ًوا اذا حمت الًي ُم ما ُكــتــبا
بقي اذلين اذا يقولوا يكذبوا
ومىض اذلين اذا يقولوا يصدقوا
ذوب يف ابطل
ما أمجد يف رق ،وال أ ُ
اللهم اغفر ل ما قدمت وما أخرت ،وما أْسرت
وما أعلنت ،وما أنت أعمل به من ،أنت املقدم و
أنت املؤخر ،وأنت عىل ّ
قدير.
لك يشء ٌ
فليتك حتلو واحلياة مريرة
غضاب
وليتك ترىض و النم ُ

النوع
مقابةل.

بيان السبب:
اللكامت (أعطى،اتقى،صدق،اليرسى)  ،تقابلها يف املعىن عىل الرتتيب
(َبل،اس تغىن،ك ّذب،العرسى)

طباق.
مقابةل.

اللكمتان (الصدق ،طمأنينة) تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب (الكذب ،ريبة)

طباق.

(قدي  ،جديد) لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد

طباق
مقابةل.

(تتقيه  /ترَتيه) لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
اللكامت(خفي،احملبوب،منه) ،تقابلها يف املعىن عىل الرتيب(بدا،املكروه،فيه)
(الح /ارتجبا) لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.
(حمتُ /كتبا) ،لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد.

مقابةل.

اللكمتان(بقي ،يكذبوا) تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب(مىض ،يصدقوا)

مقابةل.

(أمجد ،رق) ،تقابالهنام يف املعىن عىل الرتتيب (أذوب ،ابطل)
لنه جيمع يف لك مرة بني لكمتني متضادتني يف املعىن يف س ياق واحد
( ُ
قدمت ،أخرت) (أْسرت ،أعلنت ) ( املقدم ،املؤخر)
ومل ي ُؤت بلكمتني أو أكرث مبا يقابلها عىل الرتتيب.
لنه جيمع يف لك مرة بني لكمتني متضادتني يف املعىن يف س ياق واحد
( حتلو ،مريرة)  ( ،ترىض ،غضاب)
ومل يُؤت بلكمتني أو أكرث مث مبا يقابلها عىل الرتتيب.

طباق

طباق
طباق

(يريبك ،ما ال يريبك) فعالن من أصل واحد متضادان يف املعىن ،الول مثبت ،والثاين منفي
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تدريبات الكتاب (التورية)
املثال
وربوع ْمك َو َجـــــــــــــــدن طيهبا
حني ضاع الش ُيح فهيا و الــ ُخزاىم
وواد رىك اخلنساء ال يف جشونه
ولكن ل عينان تبيك عىل خصر
هلل ا ّن الشهد يو َم فراقـــــــــــهم
يطيب؟
ما ّذل لّ ،
فالص ُْب َكيف ُ
و النـــــــهر ي ُـــش به م ْبـــــــــ َردًا
فل ْجـــــــــل ذا جيـــــــــلو الصدا.
ولــــــي مــن اللحظ َسهْـــــــامً
بــــــــــه نـَـــــمــــــــــ ُ
وت ونَــــ ْبال
ومــــــــــــــن العجائب لفظها
ــــق
ُرــــــــــــــــ ٌّـر ومــــعناها رقـــيـــ ْ
ّ
الطــري تقرأ و الغدير حصيف ٌة
تكتب و السحاب ينقطُ
و ّالريـــــــح ُ

التورية

املعىن القريب

املعىن البعيد(املقصود)

ضاع

الضياع

فاح وانتَّشت راحئته

خصر
عينان

خصر أخو اخلنساء
عضو البرص

خصر الوادي
ينبوعان من املاء

الصْب

نبات الصْب

حتمل املشقة

الصدا

صدأ احلديد

العطش

نب ًال

السهم

هنكل ونفىن

رقيق

العبد

العذب السلس

ينقط

نقط احلروف

انزال نقاط املطر

وحض احملس نات البديعية يف لك مما يأيت:
املثال
كثريا جز ًاء مبا تانوا يكس بون"
"فليضحكوا قلي ًال وليبكوا ً
سكت فس َمل"
" رمح هللا عبدً ا قال فغ َمن ،أو َ
ال غَ ْر َو ا ْن َرف ْ
ظت َأرــــا

َ
ديث الــــهَــــوى فَــهيي اذلكي ْة

التوضيح
اللكمتان(يضحكوا ،قلي ًال) تقابلهام عىل الرتتيب( يبكوا  ،كثريا)
(قال  ،سكت) لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد،
اتفقت اللكمتان الخرياتن (غمن ،سمل) يف الرتكيبني يف احلرف الخري (م)
(اذلكية) لها معنيان،قريب يتبادر اىل اذلهن (املمتزية)،وهو غري مقصود،
ومعىن بعيد اليت حتمل الرواحئ الطيبة ،وهو املقصود بدالةل الس ياق

احملسن
املقابةل
طباق
جسع
تورية

جناس
لغريي زتا ٌة من جامل فان تَ ُك ْن
زتاة َجامل فاذكري ابن السبيل غري اتم
ُ
(بيض ،سود)
طباق
بيض الصفاحئ ال سود الصحائف
(الصفاحئ ،والصحائف)
يف متوهنن جالء الشك و الريب جناس غ.ت
(سائل ،سائل) بسبب اتفاق اللفظني يف :عدد احلروف،ونوعها ،وترتيهبا ،ررتاها
جناس اتم
سائل اللئمي يرجع و دمعه سائ ٌل.
تصدير
اتفقت اللكمتان الخرياتن ( يف الرتكيبني يف احلرف الخري "الباء"
جسع
الكتاب وا ُجل البواب ،جرى ٌء عىل الــ ُحـ ّجـــاب ،به ي َْشخ َُص
اتفقت اللكمتان الخرياتن (املش تاق  ،والفراق ) يف الرتكيبني يف احلرف
جسع
ّـــز لــ ُجيوش
الــــ ُمـــش ُ
تاق ،ومنه يُداوى الفر ُاق .و ال َق ُمل ُمـــــ َجـــه ٌ
ُ
الخري"القاف"
يسكت واقف ًا ،وينطق سائر ًا
الالكم خيد ُم االراد َة ،
سائر)
مقابةل
اللكمتان (يسكت ،واقف ًا)  ،تقابالهنام يف املعىن(ينطقُ ،
(جاملَ ،جامل) بسبب اختالف احلرتات
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