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 اجلناس: (1

 .توافق الّلفظني يف الّنطق، مع اختالف يف املعنى الـــــتــــام:

 .احلروف، وعددها، وترتيبها، وحركاتها(نوع ) ما اختلف فيه اللفظان يف الناقــص:

اعَةُ  تَُقومُ  )َويَْومَ : تعاىل قال  التفاق نوع احلروف وعددها وترتيهبا وحراكهتا. اتم الساعة/ ساعة (َساعَة   غَْيَ  لَِبثُوا َما الُْمْجرُِمونَ  يُْقِسمُ  السَّ

 التفاق نوع احلروف وعددها وترتيهبا وحراكهتا. اتم اجلار/ جار جاَر. ولَوْ  اجلارَ  اْرعَ 

عوا احلَْرِب  قَْسَطلَ  جابَْت  اخلَيْلُ  إذا  التفاق نوع احلروف وعددها وترتيهبا وحراكهتا. اتم ُصدور/ ُصدور الكتائِب  ُصدورِ  يف الَعوايل ُصدورَ        َصدَّ

 وترتيهبا وحراكهتا.التفاق نوع احلروف وعددها  اتم ذا هبة / ذاهبة .ذاِهبَة   فأمواهل ِهبَة   ذا اكن: وفاته بعد إلهيا احملس نني أحد تصف امرأة قول

َ ـ إ  بِ ـبَ ـ َوِجئُْتَك ِمن سَ : )تعاىلقال   اختالف يف نوع احلروف غي اتم س بأ/ نبأ (إ  يَقنِي  ـبَ ــ ن

 اختالف يف عدد احلروف. غي اتم نسور/ سور قال أردينٌّ يفتخر جبنود بالده: سوُر بالدي عال  حتميه نسوُر الوطن.

 ترتيب احلروف. اختالف يف غي اتم كفّيه/ فَكّيهِ  بنَي كفّيِه. أمسك ما بنَي فَكّيِه وأطلَق ماقيل يف األثر: رمح هللا امرأً 

ة .ـقال شاب  عند سامعه قصة  مؤثرة: اتَّعْظُت ابلعِ  ِة فَََنَلَْت ِمْن َعْيين عَْْبَ ةِ  ْْبَ  اختالف يف احلراكت غي اتم  عَْْبَة  / ِعْْبَ

 تدريبات الكتاب

ِّبُ اِبأَلبَْصاِر  يَْذَهبُ  بَْرِقهِ  َسنَا يَََكدُ "  ُ  يُقَل َارَ  اللَّْيلَ  اّللَّ ةً  َذِلَ  يِف  ِإنَّ  َوالَّنَّ  لَِعْْبَ
 وحراكهتا.احلروف وعددها وترتيهبا  التفاق نوع اتم األبصار/  األبصار "اأَلبَْصارِ  أِلُويِل 

 نوع احلروف وعددها وترتيهبا وحراكهتا. التفاق اتم التيه/  التيه .التيه يف يُعذرُ  ال التيه يف زاد من

قْتَ  تَُقولَ  أَنْ  َخِشيُت  ِإينِّ " ائِيلَ  بيَِن  بنَْيَ  فَرَّ  احلروف. ترتيب يف الاختالف غي اتم بين/بني "قَْويِل  تَْرقُبْ  َولَمْ  ِإْْسَ

نْ  ْخلقي كام َحسنْتَ  اللهم"   احلراكت. يف الاختالف غي اتم ُخلُقي/  ْخلقي "ُخلُقي حفَسِّ

 شاِكرْ  ِمنْهُ  لِـشاك   فاْعـَجـبْ         ِفْعلَـهُ  وأشُكـرُ  أْشـكو
 أشكر/أشكو

 شاكر/شاك

 غي اتم

 غي اتم

 نوع احلروف. يف الاختالف

 احلروف. عدد يف الاختالف

يونَ  الـُمـــْؤِمنونَ   احلروف. نوع يف الاختالف غي اتم لني:/ هني لـَـيِّــــنونَ  َهـنــِّ

 احلروف. نوع يف الاختالف غي اتم أعرتف/ أغرتف أَْعـتَـرِْف  ِعلِْمكَ  َوبفَـْضلِ       أَغـْـتــَـرِْف  ُجوِدكَ  ََبْر ِمنْ 

َّهُ "  َّهُ  لََشهِيد   َذِلَ  عََل  َوِإن  احلروف. نوع يف الاختالف غي اتم شهيد/شديد " لََشِديد   الَْخْيِ  لُِحبِّ  َوِإن

 احلروف. ترتيب يف الاختالف غي اتم روعات/ عورات "روعاتنا وآمن عوراتنا اسرت اللهم،" 

 التفاق نوع احلروف وعددها وترتيهبا وحراكهتا. اتم روى/ روى واإليثار احلب بدماء أرضهم ورووا شهامهتم، قصص رووا األردنيون

 .جوده عند ويسمو مبوجوده يسخو
 يسمو/ يسخو

 جود/ موجود

 غي اتم

 غي اتم

 احلروف يف نوع الاختالف

 احلروف يف عدد الاختالف

ـْعر ِمنْ  بـَـْيت   ــَعرِ  ِمنْ  بَـْيــت   أو الشِّ عر الــشَّ عر/ الشَّ  يف احلراكت الاختالف غي اتم الشِّ

واةِ  عَل تَـْعـرَِضنَّ  ال  تَـهْذيـهِبا يف بَـالَـْغتَ  تَـُكنْ  لَم ما     قَـصـيـَدةً  الـرُّ

ـْعـرَ  َعـَرْضتَ  فَإذا ب   غَيَ  الشِّ  بـِها هَتْذي ُوساِوًسا ِمنْكَ  عَّدوهُ     ُمهَذَّ
 التفاق نوع احلروف وعددها وترتيهبا وحراكهتا. اتم هبا هتذي/هتذيهبا
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 السجع: (2

 .انتهاء العبارتني باحلرف نفسه
 مالحظات:

 .ال تعتْب جسع يف آخر اللكمة (أللف، الواو، الياءا)حروف املد ( 1
 )السجع وقع َبرف "الراء"(   .اذلرا، وتسابق بأغصاهنا مقم الرثىترضب جبذورها يف 

 ال تعتْب جسع. ء يف آخر اللكمة إذا س بقه متحركهاال ( 2
 (السجع وقع َبرف "الباء") ا.ـهــ ها وثوبِـ ا، ال بزي ـهــِ إنسانة بأدب  كام يف قول معلمة تثين عل إحدى طالباهتا:

 )ل( األخي احلرف اتفقت اللكمتان األخياتن )العمل األمل( يف الرتكيبني يف .األملِ  بطولِ  ال ابلَعمِل، النّجاحُ  يُنَالُ 

 )ف( األخي احلرف اتفقت اللكمتان األخياتن )َكفا تلفا( يف الرتكيبني يف تَلَفًا بُْغُضكَ  وال ََكَفاً، حبُّكَ  يَُكنْ  ال

 تدريبات الكتاب

 )ف( األخي احلرف يف الرتكيبني يف (ائتلف اختلفاتفقت اللكمتان األخياتن ) وما تَـناكََر مَّنا اختَـلََف  ُمـجنَّدة ، مفا تَعاَرَف مَّنا ائتَلََف،األرواُح جنود  

 (األخي)ر احلرف يف الرتكيبني يف (الازدهارالاس تقرار ) اتفقت اللكمتان األخياتن والازِدهارِ  النَّامءِ  وَمواِطنُ  والاْستِقراِر، األْمنِ  بلُ  األردنُّ 

اًل، إقداُمكَ  ِليَُكنْ  ـاًل  وإْحَجاُمكَ  تََوكُـّ  األخي )ل( احلرف تأمال( يف الرتكيبني يف اتفقت اللكمتان األخياتن )توالك، تأمُّ

يكَ  إال َمراتهِِبا لُِعلْيا تَْرفَع ال ، يف الَّشَّ ، عل املُِعنيَ  املُرِّ ُّ ، اتفقت اللكامت األخية )الـُمّر، الّسِّ  عل األمنيَ  الرضُّ  األخي)ر( احلرف الس( يف الرتاكيب يف الرضُّ

 األخي)ر( احلرف الفخر( يف الرتكيبني يف اتفقت اللكمتان األخياتن )الّصخر، ابلفَْخرِ  وَموسوَمة   الّصْخِر، يف َمْرسوَمة  

ِ  ويف الَعطاِء، مقَّة يف وأَنتِ  رَحلْتِ  قد أّماُه...   (األخي )ء احلرف الهباء( يف الرتكيبني يف اتفقت اللكمتان األخياتن )العطاء،       "الهَباءِ  أَْوج

 تعتْب جسعاً ألن الهاء يف آخر اللكمة س بقت مبتحرك.  غِده( ال )يوِمه،        "غِده يف قال إال يوِمه يف كتاابً  اإلنسان يكتب ال" 

ايحِ، َمع ََتْري وألواح ، ُدُْس   ذات سفينة ، ِمنْ  لها اي  َجـنَاح ، بغَيِ  وتطيُ  الرِّ
عاعَ  ََيُْجبُ  وِِشاع   اكلقاِلعِ، ِقالع   لها تََّْشَُب، وال وتَرِدُ  وتلَْعُب، ََتوُض   الشُّ

 األخي احلاء احلرف يف الرتاكيب يف" ألواح،الرايح،جناح" األخية اللكامت اتفقت

 "الباء" األخي احلرف يف الرتكيبني يف" تلعُب،تَّشُب " األخياتن اللكمتان اتفقت
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 :)التصدير( الصدر على العجز رد (3

 )يف النثر( .أّوهلا يف رواآلَخ ،العبارة آِخرأْن يأتي أحد اللفظني املتماثلني أو املتشابهني يف 

 )يف الشعر( .ي موضع قبلهأ يف رواآلَخ ،البيت آِخرأْن يأتي أحد اللفظني املتماثلني أو املتشابهني يف 

َّكَ  َرْْحَةً  دُلنكَ  ِمن لَنَا َوَهبْ :" تعاىل قال   .أولها يف واآلخر آخرهام يف وأحدهام ،اللفظان تشابه         "الَْوهَّاُب  أَنَت  ِإن

 .أولها يف واآلخر آخرهام يف وأحدهام ،اللفظان متاثل .احليلِ  تركُ  احليلُ 

  .أولها يف واآلخر آخرهام يف وأحدهام ،اللفظان تشابه  رَضيبا. فهيا َلَ  نَــــــــرى فَلَْسنا        الّسامح يف أبَْدْعــــــــهَتا رضائبُ 

 .أولها يف واآلخر آخرهام يف وأحدهام ،اللفظان تشابه شائُق. يلَ  هبا إلْف   إىل أحـــــــنُّ  َوإنـّـمـا شوقًا بغــدادَ  إىل أحــــــنُّ 

 أولها يف واآلخر آخرهام يف ، وأحدهاماللفظان متاثل احلياْة. تنتـــــــظرهُ  مل انمَ  فََمــــــنْ         احلياة سبيل يف وْسْ  اهنض أال

 .أولها يف واآلخر آخرهام يف وأحدهام ،اللفظان تشابه َوَجبَا ما األرِض  لنداءِ  أوجبواو      جشًرا هبا فامـــــتدوا األرُض  اندهتم

َُّكْ  اْستَْغفُِروا فَُقلُْت ) :تعاىل قال َّهُ  َرب  .أولها يف واآلخر آخرهام يف وأحدهام ،اللفظان تشابه (غَفَّاًرا اَكنَ  ِإن

 أولها يف واآلخر آخرها يف وأحدهام ،اللفظان تشابه .الشعورو الفكرة منبعه الشعر قيل

 أولها يف واآلخر آخرهام يف وأحدهام ،اللفظان تشابه .األثر مجيل نفيس يف تراك وشعبه آاثره

ـدُ  َعــــرار مشيـم مـن تـمـتــع  .قبهل واآلخر البيت آخر يف وأحدهام ،اللفظان متاثل َعـرار مـــن العـش ية بعد فـام     ََنْ

 أولها يف واآلخر آخرهام يف وأحدهام ،اللفظان تشابه غرائب دليه وأفعايل غـــريب       وأههل الزمــــــان ذا يف ولكنين

 أولها  يف واآلخر آخرهام يف وأحدهام ،اللفظان تشابه النّواحا أريض من يسمع من أين          أرابهبا عل األرُض  انحت

 .قبهل واآلخر البيت آخر يف وأحدهام ،اللفظان متاثل أجشاانَ و بثًا أصـدقنا فلـبيكِ         أجشاان َهيجُت  األيك، حاممئ

 .قبهل واآلخر البيت آخر يف وأحدهام ،اللفظان تشابه فــقداان اخللق أعزُّ  فقيدكن       وهل الهديل غي عل العويل ذا هل
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 :الطباق (4

 .هو اجلمع بني كلمتني متضادتني يف املعنىإجياب: 

  أو أحُدهما يف صيغة الّنهي، واآلخر أمر.وهو ما يقع يف فعلني من أصل واحد، أحدهما مثبٌت، واآلخر منفّي، سلـب: 

يُِّب" الَْخِبيثُ  يَْستَِوي اَل  قُل:" تعاىل قال  .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن َكمتان طباق إجياب: (الطيب ،اخلبيث)    َوالطَّ

َ ، ْمىنـيُ )  ـسارِ  َو تـاَرةً  ِبــيـُـْمىن يـَـلْقى         ُمتَـَملْـِمل   ادّلىج أس تارِ  ووراء  واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن َكمتان طباق إجياب: (سارـ ي

وحيدُ  َولَكنكَ          ِلــنَِظيــرهِ  هازًِما َمليَكً  َولَـْستَ  كِ  التَـّ  واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن َكمتان طباق إجياب: الَّشك( )التوحيد،  هازِمُ  للـَّشِّ

 .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن َكمتان طباق إجياب: (الطفل، الش يخ) يستسمُل. وال والّشيخُ  الطفلُ  منّا ميوُت 

ُعهُ  كام خاْس   وهو فريقك تُشّجعَ  أن عل احرْص   واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن َكمتان طباق إجياب: ائز(فـ )خاســر، .فائز   وهو تشجِّ

افُوُهْ  فاََل : تعاىل قال ْؤِمننِيَ  ُكنُت  ِإن َوَخافُونِ  ََتَ  "مُّ
 السلب طباق( خافون ،َتافوه ال)

 أمر والثاين هنيي األول املعىن، يف متضادان واحد أصل من فعالن 

ْدكَ  أَلَمْ :" تعاىل قال  د.واح س ياق يف املعىن يف متضاداتن َكمتان( طباق إجياب: هدى، ضال) "فَأَغىَْن  عائالً  َوَوَجَدكَ  فَهََدى ضاالً  َوَوَجَدكَ  فَآَوى يَتمِيً  جَيِ

ـبـا ُأغْـنِـيةَ  الَعزمِ  أرَض  أردنُّ  ـيوف نـَـبَـتِ         الظُّ  نَبا ما َسيِفكَ  وَحدُّ  السُّ
 .سلب طباق (نبا ،نبت)

 منفي والثاين مثبت األول املعىن، يف متضادان واحد أصل من فعالن

ِ  َعنْ         وأَبَْعَدهُ  أدانهُ  الَّّشَق  أرى مىت  .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن َكمتانطباق إجياب:  (أبعد ،أدىن) َوْسنانِ  غيَ  فــيـهِ  الغَـــرِب  َمطَمع

 .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن َكمتان ( طباق إجياب:أْضك ،أبيك) األلـــــمُ  َشـــــفّـهُ  فُـؤاداً  عَلَـهْيا أَْطوي        واحدة   واحلاالُت  وأْْضكُ  أبيك

 ََيُْجرُ  ال َمن َوجهَْرِت  الهََوى، َعــــــهدَ        خُينْ  لَم َمنْ  النّوى عل ُخنتِ  َوأَراكِ 
  َيجر( طباق سلب: خين( )جهرت، ال مل )خنت،

 منفي والثاين مثبت األول املعىن يف متضادان واحد أصل من فعالن

 
 :املقابلة (5

 .ُيقابلها على الرتتيبأن ُيؤتى بكلمتني أو أكثر، ثم ُيؤتى مبا 

لُّ "  يِّبَاِت  لَهُمُ  َوَُيِ مُ  الطَّ رِّ مُ  َوَُيَ  )َيرم وعلهيم واخلبائث( الرتتيب عل املعىن يف )َيل وهلم والطيبات( تقابلها لكامتال "الَْخبَائِثَ  عَلهَْيِ

 (والَّش قيمغال )الرتتيب  عل املعىن يف تقابالهنام ،(واخلي مفاتيح) اللكمتان "للَّشِّ  مغاليق للخي، مفاتيح الناس من إنّ  "

لُ  ُمــِحـبّـيكَ  تزيدُ  النّاِس  إىل بإْحساِنكَ   (ومبغضيك تقلل)الرتتيب  عل املعىن يف تقابالهنام ،(وحمبيك تزيد) اللكمتان .ُمــْبــِغـــضـيـكَ  َوتُـقَـلِـّ

 شامهل( عنك ِش الرتتيب )قابض عل املعىن يف تقابلها خي فيك ميينه(، اللكامت )ابسط ِبــــِشامهلِ  ُكـمُ َعـنْ  َِشر  وقاِبُض       هِ ِبـيَـِمين فيُكـمُ  َخـْي   وابِسطُ

          يل يَـْشـفَـعُ  اللِّْيـل وَسَوادُ  أزوُرُهــــمْ 

ـْبـحِ  َوبـَـياُض  َوأَنـْـثـَـنــي                         يب يـُـْغـــري الصُّ
 )أنثين بياض الصبح( الرتتيب عل املعىن يف تقابلها ،(الليل )أزوره سواد اللكامت

، يف َصديق   هلُ  ليَس   )عدو، العلن( الرتتيب عل املعىن يف تقابالهنام (الس )صديق، اللكمتان .الَعلَنِ  يف َعــُدوٌّ  َوال الّسِّ
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 املقابلة: من الطباق مــّيز

 :السبب بيان  

ا:" تعاىل قال َّقَى أَْعَطى َمن أَمَّ َق *  َوات  اِبلُْحْسىَن  َوَصدَّ
هُ *  ُ ى فََسُنيَسِّ ا*  لِلْيُْسَ لَ  َمن َوأَمَّ * َواْستَْغىَن  ََبِ

بَ  هُ *اِبلُْحْسىَن  َوكَذَّ ُ ى فََسُنيَسِّ  "لِلُْعْسَ
 .مقابل

 الرتتيب     عل املعىن يف تقابلها اليسى(، صدق، اتقى، )أعطى، اللكامت

   العسى(  كّذب، اس تغىن، )َبل،         

 منفي والثاين مثبت، األول املعىن، يف متضادان واحد أصل من فعالن يريبك( ال ما )يريبك، .طباق يريبك ال ما إىل يريبك ما دع

،نطمأني  الصدق فإنّ   ريبة( )الكذب، الرتتيب عل املعىن يف تقابالهنام )الصدق، طمأنينة( اللكمتان .مقابل رِيبة   والكذُب  ة 

         قدي   حسب   ذو الناس وخي

 جديًدا حس بًا لنفسه أقام                           
 واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن َكمتان جديد( )قدي، .طباق

  . واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن َكمتان ترَتيه(، )تتقيه طباق تَـــْرتَــجيهِ  أْمـــًرا َجـرَّ       تَــــــــتَّــقــــيـهِ  أَْمر   ُربَّ 

  فيه( املكروه، )بدا، يبت الرت  عل املعىن يف تقابلها منه(، احملبوب، )خفي، اللكامت .مقابل فــيــهِ  الـَمْكــروهُ  وبـَـدا      ِمـنـــْـهُ  احملبوُب  َخـِفــيَ 

      واْحتََجبَا الحَ  فَْجر   ُحملْ  اي ََعّانُ 

 ُكـتِـبا ما األايمُ  حمتِ  إذا َعْفًوا                       
 طباق

 .واحد س ياق يف املعىن يف متضاداتن َكمتان احتجبا(/ )الح

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

      يكذبوا يقولوا إذا اذلين بقي

 يصدقوا يقولوا إذا اذلين ومىض                    
  يصدقوا( )مىض،  الرتتيب عل املعىن يف تقابالهنام يكذبوا( )بقي، اللكمتان .مقابل

، يف أمجد ما  ابطل( الرتتيب )أذوب، عل املعىن يف تقابالهنام حق(، )أمجد، .مقابل يف ابطل   أذوُب  وال حق 

 أْسرت وما أخرت، وما قدمت ما يل اغفر اللهم
 املقدم أنت مين، به أعمل أنت وما أعلنت، وما

. يشء   كِّ  عل وأنت املؤخر، وأنت  قدير 
 طباق

 واحد س ياق يف املعىن يف متضادتني َكمتني بني مرة ك يف جيمع ألنه

 (املؤخر املقدم،) (أعلنت أْسرت،( )أخرت قدمُت،)

 الرتتيب. يقابلها عل مبا أكرث أو بلكمتني يُؤت ومل

       مريرة واحلياة حتلو فليتك

 غضاُب  واألانم ترىض وليتك                     
 طباق

 واحد س ياق يف املعىن يف متضادتني َكمتني بني مرة ك يف جيمع ألنه

 (غضاب ترىض،) ،(مريرة حتلو،)

 الرتتيب. عل يقابلها مبا مث أكرث أو بلكمتني يُؤت ومل
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 :التورية (4

ومعنى بعيد خفي، ، رُع إىل الذهن، وال يكون مقصوًداقريب ُيساستعمال كلمة مبعنيني: معنًى 

 وهو املقصود بداللة السياق.

 
 

 وحض احملس نات البديعية يف ك مما يأيت:

 املعىن البعيد)املقصود( املعىن القريب التورية املثال

 فاح وانتَّشت راحئته الضياع ضاع الش يُح فهيا و الــُخزاىم ضاع حني           دان ِطيهبا ـــــــــــــــوربوع   مكْ َوجَ 

 خصر تبيك عل عينانولكن هل             نساء ال يف جشونهوواد  حىك اخل 
 خصر

 عينان

 خصر أخو اخلنساء

 عضو البرص

 خصر الوادي

 ينبوعان من املاء

ــ هلِل إّن الشهد يوَم فراق   حتمل املشقة نبات الصْب الصْب كيَف يطيُب؟ فالّصْبُ ما ذّل يل،              همـــــــــ

ــ و الن   العطش صدأ احلديد الصدا الصدالو ـــــــــِل ذا جيـــــــــفألجْ  َرًدا       ـــــــــش به ِمبْ ــ هر يُ ـــــ

 هنكل ونفىن السهم نبالً  نـــَـْبالووُت ـــــــــــمــــنـَ  هِ ـــــــــبـِ        امً ـــــــهْ ن اللحظ سَ ــي مِ ــــــول  

 العذب السلس العبد رقيق ــــْق ـــرقــيـرٌّ ومــــعناها ـــــــــــــــُحـ ــن العجائب لفظها     ــــــــــــومِ   

 إنزال نقاط املطر نقط احلروف ينقط ينقطُ ح تكتُب و السحاب ـــــــيوالرّ            ي تقرأ و الغدير حصيفة       ـالطّ   

 التوضيح احملسن املثال

  (كثيا ،يبكوا  )تقابلهام عل الرتتيب ( قليالً  ،يضحكوا)لكمتانال  املقابل قلياًل وليبكوا  كثًيا جزاًء مبا اكنوا يكس بون"فليضحكوا "

 " رمح هللا عبًدا قال فغمَن، أو سكَت فسمَل"
 طباق

 جسع

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

 (م)يف الرتكيبني يف احلرف األخي  (سمل،غمن )اتفقت اللكمتان األخياتن 

،وهو غي مقصود، (املمتزية)ن،قريب يتبادر إىل اذلهن امعنيلها  (اذلكية) تورية اذلكيةْ ديَث الــــهَــــوى فَــهِيي  ال غَْرَو إْن َحفِظْت أَحــــا        
 بدالةل الس ياق ومعىن بعيد اليت حتمل الرواحئ الطيبة، وهو املقصود

 لغيي زاكة  من جامل  فإن تَُكْن         

 زاكة َجامل  فاذكري ابن السبيل                                   

 جناس 

 غي اتم
 بسبب اختالف احلراكت (َجامل ،ِجامل)

 بيُض الصفاحئ ال سود الصحائف    

 يف متوهنن جالء الشك و الريب                               

 طباق

 غ.ت جناس

 )بيض، سود(

 (والصحائف ،الصفاحئ)

.  جناس اتم سائل اللئمي يرجع و دمعه سائل 

 تصدير

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

  أولها يف واآلخر آخرهام يف ، وأحدهاماللفظان تشابه

الكتاب واجُل األبواب، جرىء  عل الــُحـّجــاب، به يَْشَخُص 
الــــُمــش تاُق، ومنه يُداوى الِفراُق. و القمَُل ُمـــــَجـــهّـــز  ِلــُجيوش 

 واقفاً، وينطق سائراً  الالكِم خيدُم اإلرادَة ، يسكُت 

 جسع

 جسع

 

 مقابل

 اتفقت اللكمتان األخياتن ) يف الرتكيبني يف احلرف األخي "الباء" 

اتفقت اللكمتان األخياتن )املش تاق ، والفراق ( يف الرتكيبني يف احلرف 
  األخي"القاف"  

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


