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 .العمُل اذلي تُْعَرُف به وجوه حتسني الالكم و تزيينه عمل البديع

ىل اللفظ ايكون التّحسني فهي احملس نات اللفظية  .اجلناس، والسجع، والتصدير: مهنا            .راجعًا ا 

ىل املعىن يكون احملس نات املعنوية  .الطباق، واملقابةل، والتورية: مهنا                 .التحسني فهيا راجًعا ا 

  .، مع اختالف يف املعىن يف النّطق توافق اللّفظني اجلناس

يقاعيًا جيعل املتلقي أ كرث قبواًل واس تحسانً   .وتوظيفه يف الالكم يضفي جاماًل ا 

  .، مع اختالف املعىن(ا، وررتاهااحلروف، وعددها، وترتيهبنوع ) توافق اللفظني يف  اجلناس التام

  (َوعْد  تفي بلك  َوعْدُ صديقيت )

 .(احلروف، وعددها، وترتيهبا، وررتاها نوع )  ما اختلف فيه اللفظان يف اجلناس الناقص

 .احلروف ترتيب يف الاختالف:    (فكيه/ كفيه)

ىل التضحية ابملعىن،  السجع  انهتاء العبارتني ابحلرف نفسه، ويشرتط حلس نه أ ن يكون عفوًًي ال يؤدي ا 

  ."ال مل  ، ال بطول  الَعمل  يُنَاُل النّجاُح ب" 

 .(ف) ال خري احلرف يف الرتكيبني يف(العمل، ال مل)اتفقت اللكمتان ال خرياتن 

 رد العجز عىل الصدر

 (التصدير)

آخر العبارة يف النرث و الآخر يف أ ّولها،  أ ْن يأ يت أ حد اللفظني املامتثلني أ و املتشاهبني   يف أ

آخر البيت و الآخر يف أ ي موضع  قبهل،مثال  : وأ ما يف الشعر فهو أ ن يأ يت أ حد اللفظني يف أ

آخرهام يف اللفظان، وأ حدهام متاثل               احليةل  ترُك احليةُل   .أ ولها يف والآخر أ

 الطباق

جياب)  ( طباق ا 

يضاح املعىن و متكينه يف نفس السامع بتوظيف اللك :فائدته    . هو امجلع بني لكمتني متضادتني يف املعىن  .املتضادة امتتمكن يف ا 

 .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان       (ليل، هنار) 

 .أ حدهام مثبٌت، والآخر منفّي، أ و ، أ حُدهام يف صيغة الهّنيي، والآخر أ مروهو ما يقع يف فعلني من أ صل واحد،  سلبطباق ال 

افُوهُْ  فاََل : تعاىل قال ن َوَخافُون   ََتَ
ِ
ن نيَ  ُكنُت  ا ْؤم   "       مُّ

،/ َتافوه ال  ال مر صيغة يف الثاين و الهنيي صيغة يف ال ول املعىن، يف متضادان واحد أ صل من فعالن خافون 

 .نفسال  يف ومتكينه وتعميقه وتوضيحه املعىن لتحسني تس تخدم :فائدها .يُؤىت بلكمتني أ و أ كرث، مث يُؤىت مبا يُقابلها عىل الرتتيبأ ن  املقابةل

غاراً  َباراً ، و اس تقبلنامك أ مس ص  ْعنامُكُ اليوَم ك   .َودَّ

 ."كبارا"، و "اليوم"، و "ودعنامك": مع، عىل الرتتيبمتضادة يف املعىن  ،"صغارا"و " أ مس"، و"اس تقبلنامك"اللكامت 

ىل اذلهن، وال يكون مقصوًدا وتعمل قرينه عىل ترش يحه، ومعىن بعيد خفي، وهو : اس تعامل لكمة مبعنيني التورية معىًن قريب يرُسُع ا 

 ــــْق ـــرقـــيُرــرٌّ ومــــعناها  ومــن العجائب لفظها          .املقصود بدالةل الس ياق

ىل اذلهن "رقيق" حتمتل لكمة  .ودوهو املقص( العذب السلس)،ومعىن بعيد ( العبد) يف البيت معنيني، معىن قريب ويرسع ا 

ىل تشده و املتلقي انتباه حتفز  :فائدها  .ابلالكم املقصود الغامض املعىن ا 

. 
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 (اجلناس) تدريبات الكتاب
جابتك موحًضا يأ يت، مما لك يف التام غري اجلناس من التام اجلناس مزي   :ا 

 التوضيح نوعه اجلناس املثال

نَا يَََكدُ "  ه   س َ َلبَْصار   يَْذَهُب  بَْرق  ُ  يَُقلّ ُب اب  َّْيلَ  اّللَّ َارَ  الل نَّ  َوالهنَّ
ِ
َ  يف   ا ةً  َذل  ْْبَ  لَع 

ُول    "اَلبَْصار   ل 
 اتم ال بصار/  ال بصار

 التفاق نوع

 .احلروف،وعددها،وترتيهبا،وررتاها

 اتم التيه/  التيه .التيه يف يُعذرُ  ال التيه يف زاد من
 التفاق نوع

 .احلروف،وعددها،وترتيهبا،وررتاها

يّن  "
ِ
يُت  ا ْقَت  تَُقولَ  َأنْ  َخش  ائ يلَ  بَن   بنَْيَ  فَرَّ ْْسَ

ِ
 .احلروف ترتيب يف الاختالف غري اتم بن/بني "قَْول   تَْرقُْب  َولَمْ  ا

نْ  ْخلقي كام َرسنَْت  اللهم"   .احلرتات يف الاختالف غري اتم   :ُخلُقي/  ْخلقي "ُخلُقي حَفّس 

ْعلَـهُ  أ شُكـرُ  و أ ْشـكو نْهُ  ل ــشاك   فاْعـَجـْب         ف  ْر  م   شاك 
 أ شكر/أ شكو

 شاكر /شاك

 غري اتم

 غري اتم

 .نوع احلروف يف الاختالف

 .احلروف عدد يف الاختالف

نونَ  يونَ  الــُمـــْؤم  ــــنونَ  َهــنــّـ   .احلروف نوع يف الاختالف غري اتم : لني/ هني لــَـيّ 

نْ  ر م  كَ  ََبْ كَ  َوبَفـْضل        َأْغـــتــَـر ْف  ُجود   .احلروف نوع يف الاختالف غري اتم أ عرتف/ أ غرتف َأْعـتَـر ْف  ع لْم 

َّهُ "  ن
ِ
َ  عىََل  َوا َّهُ   لََشه يدٌ  َذل  ن

ِ
يدٌ  الَْخرْي   ل ُحّب   َوا  .احلروف نوع يف الاختالف غري اتم شهيد/شديد " لََشد 

آمن عوراتنا اسرت اللهم،"   .احلروف ترتيب يف الاختالف غري اتم روعات/ عورات "روعاتنا وأ

يثار و احلب بدماء أ رضهم ورووا شهامهتم، قصص رووا ال ردنيون  اتم روى/ روى اال 
 التفاق نوع

 .احلروف،وعددها،وترتيهبا،وررتاها

 .جوده عند ويسمو مبوجوده يسخو
 يسمو/ يسخو

 جود/ موجود

 غري اتم

 غري اتم

  احلروف يف نوع الاختالف

 احلروف يف عدد الاختالف

نْ  بــَـْيت   ــْعر م  نْ  بـَـْيـــت   أ و الّش  ـــَعر   م  عر الـــشَّ عر/ الشَّ  يف احلرتات الاختالف غري اتم الّش 

واة   عىَل تَـْعـر َضنَّ  ال ا يف بَـالَـْغَت  تَـُكنْ  لَم ما     قَـصــيـَدةً  الـرُّ  تَـهْذيـهب 

ذا ـْعـرَ  َعـَرْضَت  فَا  ب   غرَيَ  الّش  نْكَ  عَّدوهُ     ُمَهذَّ ًسا م   بـ ها َهْذي ُوساو 
 اتم هبا هذي/هذيهبا

 التفاق نوع

 .احلروف،وعددها،وترتيهبا،وررتاها

 

 (السجع) تدريبات الكتاب

 التوضيح  :يأ يت وحض مواطن السجع يف ما

 (ف) ال خري احلرف يف الرتكيبني يف(ائتلف،اختلف)اتفقت اللكمتان ال خرياتن  ال رواُح جنوٌد ُمـجنَّدٌة، مفا تَعاَرَف مهنا ائتَلََف،وما تـَـناَكَر مهنا اختَــلََف 
، و ال ْمن   بلُ  ال ردنُّ  ت قرار  نُ  الاس ْ هار   و النَّامء   وَمواط   (ر)ال خري احلرف يف الرتكيبني يف(الاس تقرار،الازدهار)اللكمتان ال خرياتناتفقت  الازد 

قداُمكَ  ل َيُكنْ  ْرَجاُمكَ  تََوكُّــاًل، ا  ــاًل  وا   (ل)ال خري  احلرف يف الرتكيبني يف( تأ مال ، توالك)اتفقت اللكمتان ال خرياتن  تأ مُّ

ا ل ُعلْيا تَْرفَع ال ال َمرات هب  يكَ  ا  نيَ  يف الَّشَّ ،املُع  ،ال منيَ  عىل املُّر  ُّ ،الرس)اتفقت اللكامت ال خرية     .الرّسّ   عىل الُّضُّ  (ر)ال خري احلرف يف الرتاكيب يف( الـُمّر،الُّضُّ

، يف َمْرسوَمةٌ   (ر)ال خري احلرف يف نيكيبيف الرت ( الفخر الّصخر،)اتفقت اللكمتان ال خرياتن      .ابلَفْخر   وَموسوَمةٌ  الّصْخر 

، مقَّة يف وَأنت   رَحلْت   قد ... أ ّماهُ   (ء ) ال خري  احلرف يف يف الرتكيبني( الهباء العطاء،)اتفقت اللكمتان ال خرياتن        "الهَباء   َأْوج   ويف الَعطاء 

ال هيوم   يف كتاابً  اال نسان يكتب ال"  ه)        "هغد   يف قال ا  ه،غد  آخر اللكمة س بقت مبتحرك( يوم   . التعتْب جسعًا ل ن الهاء يف أ

نْ  لها ًي ، م  ري وأ لواح ، ُدُْس   ذات سفينة  ًيح ، َمع ََتْ  َجـنَاح ، بغَري   وتطريُ  الّر 

ُب، وال وتَر دُ  وتلَْعُب، ََتوُض  العٌ  لها تََّْشَ اعٌ  تالق الع ، ق  ُجُب  وِش  عاعَ  ََيْ  الشُّ

 ال خري احلاء احلرف يف الرتاكيب يف" أ لواح،الرًيح،جناح" ال خرية اللكامت اتفقت

 "الباء" ال خري احلرف يف الرتكيبني يف" تلعُب،تَّشُب " ال خرياتن اللكمتان اتفقت
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 ( -التصدير  -رّد العجز عىل الصدر ) تدريبات الكتاب
 :يأ يت مما لّك   يف الصدر عىل العجز رد وحض

ن لَنَا َوَهْب :" تعاىل قال َّكَ  َرْْحَةً  دُلنكَ  م  ن
ِ
اُب  َأنَت  ا آخرهام يف ،وأ حدهاماللفظان تشابه         "الَْوهَّ     .أ ولها يف والآخر أ

آخرهام يف وأ حدهام ،اللفظان متاثل .احليةل   تركُ  احليةلُ   .أ ولها يف والآخر أ

نا        الّسامح يف أ بَْدْعــــــــهَتا رضائُب  آخرهام يف ،وأ حدهام اللفظان تشابه    .رَضيبا فهيا َلَ  نَــــــــرى فَلَس ْ  .أ ولها يف والآخر أ

ىل أ رــــــنُّ  نــّـمــا شوقًا بغـــدادَ  ا  ىل أ رـــــــنُّ  َوا  لْف   ا  آخرهام يف ،وأ حدهام اللفظان تشابه .شائُق  لَ  هبا ا   .أ ولها يف والآخر أ

آخرهام يف وأ حدهام ،اللفظان تشابه .احلياةْ  تنتـــــــظرهُ  مل نمَ  فََمــــــنْ         احلياة سبيل يف ْسْ  و اهنض أ ال  أ ولها يف والآخر أ

آخرهام يف ،وأ حدهام اللفظان تشابه    .َوَجبَا ما ال رض   لنداء   أ وجبوا و      جشًرا هبا فامـــــتدوا ال رُض  ندهم  .أ ولها يف والآخر أ

تَْغف ُروا فَُقلُْت "  تعاىل قال َُّكْ  اس ْ َّهُ  َرب ن
ِ
آخرهام يف ،وأ حدهام اللفظان تشابه  "   غَفَّاًرا تَانَ  ا  .أ ولها يف والآخر أ

آخرها يف ،وأ حدهام اللفظان تشابه .الشعورو الفكرة منبعه الشعر قيل  أ ولها يف الآخر و أ

آاثره آخرهام يف ،وأ حدهام اللفظان تشابه .ال ثر مجيل نفيس يف ترتا وشعبه أ  أ ولها يف والآخر أ

ــدُ  َعــــرار مشيـم مـن تــمـتـــع آخر يف ،وأ حدهام  اللفظان متاثل َعـرار مـــن العــش ية بعد فــام     ََنْ  .قبهل الآخر و البيت أ

آخرهام يف ،وأ حدهام اللفظان تشابه غرائب دليه وأ فعال غـــريبٌ      وأ ههل الزمــــــان ذا يف ولكنن  أ ولها يف والآخر أ
آخرهام يف ،وأ حدهام اللفظان تشابه النّواحا أ ريض من يسمع من أ ين          أ رابهبا عىل ال رُض  نرت   أ ولها يف والآخر أ

آخر يف ،وأ حدهام  اللفظان متاثل أ جشانَ  و بثًا أ صـدقنا ـبيك  فل         أ جشان ُت َهيج ك،ال ي راممئ  .قبهل والآخر البيت أ

آخر يف ،وأ حدهام اللفظان تشابه فـــقدان اخللق أ عزُّ  فقيدكن       وهل الهديل غري عىل العويل ذا هل  .قبهل الآخر و البيت أ

 

  (الطباق) تدريبات الكتاب 
 التوضيح :بني الطباق يف ما ييل

ي اَل  قُل:" تعاىل قال تَو  يثُ  يَس ْ ُب  الَْخب  ّي  جياب(الطيب،اخلبيث)    "َوالطَّ  .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان :طباق ا 

لٌ  ادّلىج أ س تار   ووراء َ ،  ْمىنـيُ )  يـَـسار   و تـاَرةً  ب ـــيــُـْمىن يــَـلْقى         ُمتَـَملْـم  جياب (سارـ ي  واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان :طباق ا 

يــره   هاز ًما َمليَكً  َولَـْسَت  وريدُ  َولَكنكَ          ل ـــنَظ  ك   التَـّ جياب (التوريد،الَّشك)  هاز مُ  للـَّّش   واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان :طباق ا 

يخُ  و الطفلُ  منّا ميوُت  جياب (الطفل، الش يخ)     .يستسملُ  وال  الش ّ  .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان :طباق ا 

ُعهُ  كام خاْسٌ  وهو فريقك تُشّجعَ  أ ن عىل اررْص  جياب (خاســر،فـــــائز)   .فائزٌ  وهو تشّج   واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان :طباق ا 

افُوُهْ  فاََل : تعاىل قال ن َوَخافُون   ََتَ
ِ
ن نيَ  ُكنُت  ا ْؤم   "مُّ

 السلب طباق( خافون ،َتافوه ال)

 أ مر الثاين و هنيي ال ول املعىن، يف متضادان واحد أ صل من فعالن 

ْدكَ  َألَمْ :" تعاىل قال آَوى يَت ميً  جَي  آالا  َوَوَجَدكَ  فَأ آئ الً  َوَوَجَدكَ   فَهََدى َضأ جياب( هدى، ضال) "فَأَْغىَن  عَأ  .دواح س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان: طباق ا 

ــبــا ُأْغـن ـيةَ  الَعزم   أ رَض  أ ردنُّ  ـيوف نــَـبَــت          الظُّ يف كَ  وَحدُّ  السُّ َ  ام س َ  بان
 .سلب طباق (نبا،نبت)

 منفي الثاين و مثبت ال ول املعىن، يف متضادان واحد أ صل من فعالن

نان   غريَ  فـــيــه   الغَـــرب   َمطَمع   َعنْ         َأبَْعَدهُ  و هُ أ دن َق الَّّش  أ رى مىت جياب (أ بعد ،أ دىن) َوس ْ  .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان :طباق ا 

جياب( أ حضك، أ بيك) ال لـــــمُ  َشـــــفّـهُ  فُـؤاداً  عَلـَـهْيا َأْطوي        واحدةٌ  احلاالُت  و وأ حْضكُ  أ بيك  .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان :طباق ا 

 ََيُْجرُ  ال َمن َوجهَْرت   الهََوى، َعــــــهدَ        خُينْ  لَم َمنْ  النّوى عىل ُخنت   َوأ َراك  
  :طباق سلب (جهرت، الَيجر( )خين خنت،مل)

 منفي والثاين مثبت ال ول املعىن يف متضادان واحد أ صل من فعالن
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  (املقابةل) تدريبات الكتاب 
 التوضيح :بني املقابةل يف ما يأ يت

لُّ "  َبات   لَهُمُ  َوَُي  يّ  ّر مُ  الطَّ مُ  َوَُيَ  (اخلبائثو  علهيمو  َيرم)الرتتيب عىل املعىن يف تقابلها( والطيبات هلمو  َيل) لكامتال "الَْخَبائ ثَ  عَلهَْي 

نّ  "  (الَّش و مغالق) الرتتيب عىل املعىن يف تقابالهنام ، (اخلري و مفاتيح)لكمتانال  "للَّّش   مغاليق للخري، مفاتيح الناس من ا 

ْرسان كَ  ىل اب  ــبـّـيكَ  تزيدُ  النّاس   ا  ّ ـلُ  وَ  ُمــح  ـــضــيــكَ  تـُـقَــل  (مبغضيك و تقلل) الرتتيب عىل املعىن يف تقابالهنام ،(حمبيكو  تزيد) لكمتانال  .ُمـــْبـــغ 

طُ ــيـــنـــه   فيُكــمُ  َخــْيـــر   وابس          ب ــيـَـم 

امل   َعـــــــنْــــُكــمُ  َشــــــّر   وقاب ُض                             ب ــــش 
 (شامل ،عنك،ِش،قابض) الرتتيب عىل املعىن يف تقابلها ،(ميينه، فيك، خري، ابسط) لكامتال

ّ ْيــل َسَوادُ  و أ زوُرُهــــمْ            ل يَـْشـَفــعُ  الل

ــْبـح   بــَـياُض  وَ  َأنــْـثــَـنــي وَ                          يب يــُـْغـــري الصُّ
 (الصبح، بياض، أ نثن)الرتتيب عىل املعىن يف تقابلها ،"الليل، سواد، أ زوره) لكامتال

، يف َصديقٌ  لُ  ليَس   (العلن، عدو)الرتتيب عىل املعىن يف تقابالهنام ( الرس ،صديق) لكمتانال  .الَعلَن   يف َعـــُدوٌّ  َوال الرّسّ 

 

 

 :السبب بيان النوع يأ يت ما يف املقابةل من الطباق مزي

ا:" تعاىل قال َق *  َواتَّقَى َأْعَطى َمن َأمَّ ىَن  َوَصدَّ لُْحس ْ  اب 

هُ *  ُ ُنيرَّس  ى فَس َ ا*  ل لْيرُْسَ لَ  َمن َوَأمَّ تَْغىَن  ََب  * َواس ْ

َب  ىَن  َوَكذَّ لُْحس ْ هُ *اب  ُ ُنيرَّس  ى فَس َ  "ل لُْعرْسَ

 .مقابةل
     الرتتيب عىل املعىن يف تقابلها ، (أ عطى،اتقى،صدق،اليرسى) لكامتال

   ( َبل،اس تغىن،كّذب،العرسى)         

ىل يريبك ما دع  منفي والثاين مثبت، ال ول املعىن، يف متضادان واحد أ صل من فعالن (يريبك ال ما يريبك،) .طباق يريبك ال ما ا 

نّ   (ريبة ،الكذب) الرتتيب عىل املعىن يف تقابالهنام (طمأ نينة، الصدق) لكمتانال  .مقابةل ر يبةٌ  الكذُب  و طمأ نيٌة، الصدق فا 

         قدي   رسب   ذو الناس وخري

 جديًدا رس ًبا لنفسه أ قام                           
 واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان (جديد ، قدي) .طباق

  . واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان (ترَتيه/  تتقيه) طباق تَـــْرتَــجيه   أ ْمـــًرا َجـرَّ       تَــــــــتَّـــقــــيــه   َأْمر   ُربَّ 

ــنْــــهُ  احملبوُب  َخــف ــيَ    (بدا،املكروه،فيه)الرتيب عىل املعىن يف تقابلها ،(خفي،احملبوب،منه)لكامتال .مقابةل فـــيـــه   الــَمْكــروهُ  وبــَـدا      م 

      ااْرتََجبَ  و الحَ  ْجر  فَ  ُحملْ  ًي ََعّانُ 

ذا ًواَعفْ                          ُكــت ــبا ما ال ًيمُ  حمت   ا 
 طباق

 .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان (ارتجبا/ الح)

  .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن لكمتان ،(ُكتبا/ حمت)

ذا اذلين بقي       يكذبوا يقولوا ا 

ذا اذلين ومىض                      يصدقوا يقولوا ا 
  (يصدقوا، مىض)الرتتيب عىل املعىن يف تقابالهنام (يكذبوا ،بقي)لكمتانال  .مقابةل

، يف أ مجد ما  (ابطل ،أ ذوب) الرتتيب عىل املعىن يف تقابالهنام ،(رق ،أ مجد) .مقابةل يف ابطل   أ ذوُب  وال رق 

 أ ْسرت وما أ خرت، وما قدمت ما ل اغفر اللهم

 و املقدم أ نت من، به أ عمل أ نت وما أ علنت، وما

 .قديرٌ  يشء   لّك   عىل وأ نت املؤخر، أ نت

 طباق

 واحد س ياق يف املعىن يف متضادتني لكمتني بني مرة لك يف جيمع ل نه

 (املؤخر ،املقدم( )  أ علنت ،أ ْسرت( )أ خرت ،قدمُت )

ُ  ومل  .الرتتيب يقابلها عىل مبا أ كرث أ و بلكمتني ؤتي

       مريرة واحلياة حتلو فليتك

 غضاُب  ال نم و ترىض وليتك                     
 طباق

 واحد س ياق يف املعىن يف متضادتني لكمتني بني مرة لك يف جيمع ل نه

 (غضاب ،ترىض)  ، (مريرة ،حتلو) 

 .الرتتيب عىل يقابلها مبا مث أ كرث أ و بلكمتني يُؤت ومل

 

 



 07/700 07 4 07   أوس العزّة 4يف البالغة م ... دباا اإل سلسلة مُــكـثّـفات      

 

5 

 

  (التورية) تدريبات الكتاب 

  

 :وحض احملس نات البديعية يف لك مما يأ يت

 (املقصود)املعىن البعيد املعىن القريب التورية املثال

يهبا ـــــــــــــــوربوع   مْك َوجَ   دن ط 

 الش يُح فهيا و الــُخزاىم ضاعحني                                 
 فاح وانتَّشت راحئته الضياع ضاع

 وواد  رىك اخلنساء ال يف جشونه

 خصرتبيك عىل  عينانولكن ل                                  

 خصر

 عينان

 خصر أ خو اخلنساء

 عضو البرص

 خصر الوادي

 ينبوعان من املاء

ّن الشهد يوَم فراق هلل   ــ ا   همـــــــــ

 كيَف يطيُب؟ فالّصْبُ ما ذّل ل،                                   
 حتمل املشقة نبات الصْب الصْب

ــ و الن  بْ ـــ هر يُ ـــــ   َرًدا       ـــــــــش به م 

 .الصدالو ـــــــــل  ذا جيـــــــــفل جْ                                  
 العطش صدأ  احلديد الصدا

         امً ـــــــهْن اللحظ سَ ــي م  ــــــول  

 نـــَـْبالوُت وـــــــــــمــــنـَ  ه  ـــــــــبـ                                   
 هنكل ونفىن السهم نبالً 

  ــن العجائب لفظها     ــــــــــــوم    

 ــــْق ـــرقـــيـرٌّ ومــــعناها ـــــــــــــــُرـ                                
 العذب السلس العبد رقيق

 ري تقرأ  و الغدير حصيفٌة      ــالطّ   

 ينقطُح تكتُب و السحاب ـــــــيوالرّ                                 
نزال نقاط املطر نقط احلروف ينقط  ا 

 التوضيح احملسن املثال

  (كثريا ،يبكوا  )تقابلهام عىل الرتتيب ( قليالً  ،يضحكوا)لكمتانال  املقابةل "فليضحكوا قلياًل وليبكوا  كثرًيا جزاًء مبا تانوا يكس بون"

 "رمح هللا عبًدا قال فغمَن، أ و سكَت فسملَ " 
 طباق

 جسع

 لكمتان متضاداتن يف املعىن يف س ياق واحد،  (سكت، قال )

 (م)الرتكيبني يف احلرف ال خري  يف (سمل،غمن )اتفقت اللكمتان ال خرياتن 

ْن َرف ظْت َأرــــا          اذلكيةْ ديَث الــــهَــــوى فَــه يي  ال غَْرَو ا 
 تورية

ىل اذلهن امعنيلها  (اذلكية) ،وهو غري مقصود، (املمتزية)ن،قريب يتبادر ا 

 بدالةل الس ياق وهو املقصودومعىن بعيد اليت حتمل الرواحئ الطيبة، 

ن تَُكْن           لغريي زتاٌة من جامل  فا 

 زتاة َجامل  فاذكري ابن السبيل                                   

 جناس 

 غري اتم
امل)  بسبب اختالف احلرتات (َجامل ،ج 

 بيُض الصفاحئ ال سود الصحائف    

 جالء الشك و الريبيف متوهنن                                

 طباق

 ت.جناس غ

 (بيض، سود)

 (والصحائف ،الصفاحئ)

 جناس اتم .سائل اللئمي يرجع و دمعه سائلٌ 

 تصدير

 ، وترتيهبا ،ررتاهاهاعدد احلروف،ونوع  :بسبب اتفاق اللفظني يف (سائل ،سائل)

 

الكتاب واجُل ال بواب، جرىٌء عىل الــُحـّجـــاب، به يَْشَخُص 

و الَقمُل ُمـــــَجـــهّـــٌز ل ــُجيوش . الــــُمـــش تاُق، ومنه يُداوى الف راُق 

 واقفًا، وينطق سائراً  الالكم  خيدُم اال رادَة ، يسكُت 

 جسع

 جسع

 

 مقابةل

 " الباء"يف الرتكيبني يف احلرف ال خري ) اتفقت اللكمتان ال خرياتن 

يف الرتكيبني يف احلرف ( املش تاق ، والفراق )اتفقت اللكمتان ال خرياتن 

  "  القاف"ال خري

 (سائرُ  ،ينطق)، تقابالهنام يف املعىن (يسكت، واقفاً )لكمتان ال 


