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ABSTRAK 

 

 Ilmu Balaghah mempunyai tiga cabang ilmu yaitu ma’ani, bayan dan badi’. 

Berkenaan dengan hal itu skripsi ini membahas tentang salah satu cabang ilmu 

balaghah yaitu ilmu Badi’ khususnya al-Thibăq dalam kitab al-Mawā’izh al-

‘Ushfūriyyah. Dalam ilmu badi’ thibăq adalah mengumpulkan dua lafaz} yang 

bertentangan makna didalam satu struktur kalimat. Thibăq dibagi menjadi dua 

yaitu thibăq Lafdzy dan thibăq Maknawy. Thibăq Lafdzy terbagi menjadi tiga 

bagian: thibăq as-Salab wal Ijab, Thibăq al-Haqi>qi> dan Thibăq al-Majăzi>. 

 Analisis Badi’iyah tentang Thibăq dalam kitab al-Mawā’izh al-

‘Ushfūriyyah karya Muhmmad bin Abu Bakr ini memuat 04 hadits Nabi 

Muhammad SAW. Untuk mencari keindahan kalimat yang terkandung dalam hadis 

Nabi SAWdibutuhkan penguasaan ilmu balaghah diantaranya uslub thibăq. 

 Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja jenis taraf 

thibăq yang terdapat dalam kitab al-Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah dan apa makna dan 

jenis thibăq dalam kitab al-Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah. Adapum tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui taraf thibăq,unsur-unsur keindahan thibăq dan macam 

thibăq. 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder. Data 

primer dalam penelitian ini adalah kitab al-Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah. Dan data 

sekunder yaitu sumber data yang memberikan serta mendukung dalam penelitian. 

Adapun sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini berupa buku-buku, jurnal 

dan referensi-referensi yang mendukung pelaksanaan penelitian. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah kami rangkum terdapat Tharaf Thibăq 

yaitu Isim dengan Isim (83), Fi’il dengan Fi’il (40), Isim dengan Fi’il (0), Fi’il 

dengan Isim (4), Harfu dengan Harfu (1). Dan terdapat 96 Thibăq dalam kitab al-

Mawā’izh al-‘Ushfūriyyah diantaranya: Thibăq Salab (0), Thibăq Ijab (14), Thibăq 

Haqi>qi> (04), Thibăq Majazi (5) dan Thibăq Maknawi (8).
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 التجريد

النظر الى ذلك ب هي المعانى والبيان والبديع.  أساسيةنقسم الى ثالثة أركان تعلم البالغة 
ي كتاب ف الطباقعن تبحث أحد من فروع البالغة هي علم البديع خاصة  البحثأن هذا 

هو الجمع  في علم البديعالطباق  .بكر ظ العصفورية لحضرة الشيخ محمد بن أبيعالموا
قّسم الطباق إلى قسمين: الطباق اللفظي والطباق  .في الكالم الواحد بين الشئ وضده

 قيقةطباق الحو  طباق السلب واإليجاب وهو ثالثة أقسام: الطباق اللفظي المعنوي.
 .طباق المجازيو 

 ظ العصفورية لحضرة الشيخ محمدعكتاب الموافي   الطباقعن  بديعيةدراسة  
يحتاج إلى معنى فيه ال جمال لبحث حديثا. أربعونيحتوي  هذا الكتاب  ،بكر بن أبي

 . الطباقمنها أسلوب و  البديععلم  إختصاص
تاب كفي   الطباق بالنظر إلى طرفي الطباقما أنواع هو   البحث تحديد أما

 أغراضأما  .ظ العصفوريةعكتاب الموافي   وأنواعه الطباق معنىما و  عصفوريةظ العالموا
 الطباق وعنلمعرفة و  طرفي الطباقالطباق بالنظر إلى نوع أنواع لمعرفة  هوهذا البحث 

مد بن أبي لحضرة الشيخ مح ظ العصفوريةعكتاب الموافي   وأنواعه الطباق معنىلمعرفة و 
 .بكر

 تمهيدي ومصدر ثانوي.المصدر البيانات في هذا البحث يتكون من مصدر 
مد لحضرة الشيخ مح "العصفورية ظعمواال"كتاب   وه البحث افي هذ تمهيدي مصدر

أما . البحوث وتدعمها تنصرهي مصادر البيانات التي  الثانوي مصدر .بكربن أبي 
دعم تنفيذ ت التى كتب ومجالت ومراجع  وه البحث اإليها في هذ الغاية البيانات مصادر

 البحث.
كتاب طباق في نوع طرفي البناًء على نتائج التحليل الذي قمنا بتلخيصه يحتوي 

سم :المواعظ العصفورية فيها سم بإ سم بفعل (42) وفعل بفعل (83)اإ سم (2)واإ  وحرف بحرف (4)وفعل بإ
( 4)اق السلبالطبفي كتاب المواعظ العصفورية وهم: تسعة وستون طباقا يحتوي (. و 1)

 (.3( الطباق المعنوي )5) المجازيالطباق  (24)الطباق الحقيقي (01)الطباق واإليجاب
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تقديركلمة شكر و   

 

ُنُه َوَنْستَ ْغِفرُْه َوَنْستَ ْهِدْيِه َونَ ُعوُذ بِاللِإنَّ اْلَحْمَد لِلَِّه  ِه ِمْن ُشُرْوِر أَنْ ُفِسَنا َوِمْن َنْحَمُدُه َوَنْسَتِعي ْ
 اَ إَِلَه ِإاَّ َسيَِّئاِت أَْعَمالَِنا، َمْن يَ ْهِدِه اللُه َفالَ ُمِضلَّ َلُه َوَمْن ُيْضِلْل َفالَ َهاِدَي َلُه. َأْشَهُد َأنْ 

ٍد وَ الله َوَأشْ  ًدا َعْبُدهُ َوَرُسْولُُه. اَللَُّهمَّ َصلِّ َوَسلِّْم َوبَارِْك َعَلى ُمَحمَّ َعَلى آلِهِ َوَصْحِبِه َهُد َأنَّ ُمَحمَّ
ا بَ ْعدُ  .َوَمِن اْهَتَدى ِبُهَداُه إَِلى يَ ْوِم اْلِقَياَمةِ   .أَمَّ

عية مشرط من الشروط المقررة لنيل الشهادة الجا تمامإل البحث اكتابة هذال تفقد إنته
اآلداب والعلوم الثقافية بجامعة سونن  بكلية  االلغة العربية وأدبهللدرجة األولى في قسم 

ة كتاب المواظ العصفوريالطباق في   تحت الموضوع " ليجاكا اإلسالمية الحكوميةكا
 ".(بديعية)دراسة تحليلية  بكر لحضرة الشيخ محمد بن أبي

لعلوم االصعوبة كثيرة لقلة  الحدود فى كتابة هذا البحث فوجد أن لها عرف الباحث
رّاء من سماحة جميع الق رجو الباحثيخطاء الكثيرة. ولذلك أن فيه األكذلك وإدراكها. و 

 جلّ و  زّ عتمت كتابة هذا البحث بإذن االله و  .يقدموا اإلصالح لتكميل هذا البحثأن 
احترام اشكرا جزيال وفائق  قدم الباحثيإرشاداته. فالمشرف و ت من فضيلة مع توجيها

 :لكتابة هذا البحث وجيه الباحثتدهم فى إلى الذين قد بذلوا جهو 
السّيد الفاضل الدكتور الحاج أحمد فتاح كعميد كلية اآلداب والعلوم الثقافية  .1

 سالمية الحكومية جوكياكرتا.إلبجامعة سونن كاليجاكا ا
 مصطفى الماجستير كرئيس قسم اللغة العربية وأدبها.ذ ااألستالسّيد الكريم  .2
بحث، لفي كتابة هذا ا كمشرف  مارجوكو إدريس الماجستيرذ ااألستالكريم  السّيد .3

 .ل جميع أمورهيتسهلعسى الله 



 ح

 

يهتمان بتربية وتأديب الباحث بدون الملل. شكرا جزيال  ن الذاني المحبوباناوالد .4
 الفرصة والتسهيالت.على ما واهبتما للباحث من 

 نا بكل صبر واهتمام.الفضيلة المدّرسين الذين يعّلمو  أصحاب .5
 هذا الحال بعدم كل نشجيع منهما. لذين ما حصلت أنصاحبي الفضيلة اأ .6
 زمالئي الكرام الذين قد ساعدوني في هذه الرحلة، الرحلة في كتابة البحث. .7

ة لهم الصح يعطيجّل أن ا أقّدم الشكر الجزيل. أسأل الله عّز و عيهم جميلإ
 ويجزي لهم الجزاء الوافر. والعافية
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 الباب األول

 مقدمة  

 خلفية البحث .أ
تأديُة المعنى الجليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في  يهالبالغُة 

النفس أثر خالب، مع مالَءمة كّل كالم للموطن الذي يقال فيه، واألشخاص 
الثالثة الموجودة في علم أحد فروع العلوم علم البديع هو  1الذين يخاطبون.

ى أو المعان تزيين األلفاظ" . علم البديع هوالبديعبيان و ال، وهي المعاني و البالغة
  2".والمعنى يبألوان بديعية من الجمال اللفظ

، يظهر هذا الَعَرض في البديعالطباق هو أحد من أنواع األساليب في 
الكالم. الطباق اصطالحا في علم البديع هو الجمع بين مستوى الكلمات في 

في   antonimiالمصطلحات باسم هذا يُعرف  3.الشيء وضّده في الكالم
إبراهيم محمود عالن في كتابه  4.ضادالمصطلحات العربية التي ُتطلق عليها الت

 5لمعنوي.اإلى قسمين: الطباق اللفظي و  الطباق البديع في القرآن قّسم الطباق
 يحقيقطباق الالو  طباق السلب واإليجابال وهو ثالثة أقسام:، الطباق اللفظي

 .طباق المجازيالو 
باق  بديعية عن الط يةتحليل بدراسة ستخدم الكاتبفي هذا البحث ي

فهم بعد أن قرأ و . ألن كموضوعهظ العصفورية  عالمواكتاب كمنهاج البحث وأما  
 ،ًياالرغم من هذا الكتاب صغير نسبعلى  ،ظ العصفوريةعالمواكتاب الباحث عن  

                                                           

 .8(. ص. 1111)  القاهرة: دار المعار،  البالغه الواضحةعلى الجارم و مصطفى امين ،  1 
 .67(، ص. 1184مكتبة لبنان، )بيروت،  معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدبكامل المهندس،   -مجدي وهبه 2 
 .281م(، ص.  111البالغة الواضحة، )قاهرة: دار المعارف, علي الجارم و مصطفي أمين،  3 

Kajian Makna: Pertentangan & oko Idris, Mardjلمزيد من المعلومات ، اقرأ  4 

Perbedaan Makna Dalam Al-Qur’ăn, (Yogyakarta: KaryaMedia, 4102). 

 .223م(، ص.  2002هـ /  1423، )اإلمارات: دائرة الثقافة واإلعالم، البديع في القرآنإبراهيم محمود عالن،  5 
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الناس  ، لكي أن نأخذ الدروس ونقتدي بحكاياتإال أنه من المهم جًدا أن نقرأه
السابقين، ويمكننا لفهم وممارسة التعاليم الواردة في أحديث النبي صلى الله عليه 

ألن الناس الذين يرغبون في تعلم وحفظ وتعليم وممارسة على أربعين من  وسلم.
أحديث النبي صلى الله عليه وسلم، سينال فضيلة عظيمة من الله في 

 فيه كثير من الطباق.  أن بخالف ذلكاآلخرة.
كتاب المواعظ العصفورية هو كتاب الذي ألفه الشيخ محمد بن أبي 

محتويات هذا الكتاب على أربعين من  بكر المشهور بعصفورى رحمه الله.
ية وسلم، تتعلق باإليمان واألخالق واألدبي والتربديث النبي صلى الله عليه اأح

وعمل الحسنة ونهي المعصية، وذكر الله، وقراءة القرآن الكريم، وتذكر الموت، 
ذلك، ومجّهز بالحكايات ومواعظة الديني وبعض الفوائد التاريخية  واآلخرة وغير

  والحكايات الصوفية.
عن : يةعصفور ال عظالمواكتاب ل في  قتباس الحديث األوّ كمثال على اإل

يه ال رسول الله صلى الله علعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: ق
يرحمكم من في  األرضارحموا من في  ،الراحمون يرحمهم الرحمن": وسلم

 7."السماء
كان الطباق في الكلمة السابقة يكون في استعمال كلمة "السماء" وكلمة 

يقال الكلمتين المذكورين متقابلين  .في المعنى "أألرض" هما إسمان متقابالن
يشاهده السماء فوقنا أو السقف المرفوع أما األرض ما نشاهده في تحت أرجلنا 

سم السابقة في علم البديع يالجمع بين لفظين متقابلين  أو المهاد الموضوع.
 6الطباق الحقيقي.

                                                           

 .5( ص.2012)بيروت: دار الكتب العلمية، " المواعظ العصفوريةمحمد بن أبي بكرالعصفوري، " 7 
 6 (Yogyakarta: Kajian Keindahan Makna, : ’Badi IlmuMardjoko Idris. 

KaryaMedia, 2014), hal 35. 



3 
 

ة الشيخ ر ظ العصفورية لحضع، يهتم الباحث بتحليل كتاب "الموالذلكو 
 .بديعال في علم لوب الطباقأسلدراسة باستخدام امحمد بن أبي بكر" ككائن 

 
 البحثحديد ت .ب

 تحديد المسألة التالي:جعلت ، المذكوربناًء على خلفية البحث 
صفورية عظ العالمواكتاب في   الطباق بالنظر إلى طرفي الطباقما أنواع  .1

 ؟بكر لحضرة الشيخ محمد بن أبي
ظ العصفورية لحضرة الشيخ عالمواكتاب في   هأنواعو  معنى الطباق ما .2

 ؟محمد بن أبي بكر
 

 أغراض البحث وفوائده .ج
 أغراض البحث (1

الباحث. يمكن أن  الذي أن يهدفتجاه أو اإل الغايةهو  أغراض البحث
أما أغراض  8البحث إلى وصف وتفسير وتطبيق النظرية.أطروحة تهدف 

 هذا البحث فهي:
ظ علموااكتاب في   بالنظر إلى طرفي الطباقالطباق أنواع لمعرفة  .1

 .بكر عصفورية لحضرة الشيخ محمد بن أبيال
رة ظ العصفورية لحضعالمواكتاب في   هأنواعو  معنى الطباق لمعرفة .2

 .الشيخ محمد بن أبي بكر
 البحث فوائدة (2

                                                           

 8 Pedoman Akademik dan Penulisan Tatik Maryatut Tasnimah, dkk. 
Skripsi.(Yogyakarta: Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, 2013), hal. 40. 
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 1.إن فائدة البحث هي المعنى العملي أو فوائد البحث الجاري تنفيذه
 عن هذا البحث فوائد نظرية وعملية.من المتوقع أن ينتج 

 نظرية الفوائد  .1
من المتوقع أن يكون هذا البحث قادرًا على توفير معلومات ومراجع 

مرجع بية وآدابها كإضافية للطالب الذين يتخصصون في اللغة العر 
 .علم البالغة ، خاصة فيلدراسات اللغة

 عملية ال فوائد .2
أسلوب الطباق في  عن عمليا هذا البحث يمكن أن توفر المعرفة 

عرفته وم كتاب المواظ العصفورية لحضرة الشيخ محمد بن أبي بكر
 فيه.أنواع أسلوب الطباق 

 
 التحقيق المكتبي .د

أو مراجعة األدبيات هي جهد عام يجب القيام به التحقيق المكتبي 
يق المكتبي التحقبموضوع البحث المستخدم. لذلك  وثيقللحصول على نظريات 

، لمكتبيا، والبحث عن ة مثل تحديد النظريات بشكل منهجيالعام يحيط بطريق
يعرف تى حوتحليل الوثائق التي تحتوي على معلومات تتعلق بموضوع البحث. 

 ادلج، سواء كان سيبحث في شيء جديد أو يفبوضوح موقف ومساهمة المؤل
10موجودة.أو يواصل نتائج البحوث ال

  

 ببحوث مشابهة بحوثا وجد الباحثف، مختلفةمراجع  بعد أن قرأ الباحث
المواظ  كتابقد كتب عن  طروحة األفي شكل  ةسابقالاألخرى. بناءً على بحث 

 بن أبي بكر ورية لحضرة الشيخ محمدالعصف

 ها:كتب  رسالةالبحث في شكل أما  .العكسبو  هامنهاجولكن تختلف في  
                                                           

 1 40, hal. Pedoman AkademikTatik Maryatut Tasnimah, dkk.  
 10 .41, hal. Pedoman AkademikTatik Maryatut Tasnimah, dkk.  
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لوم والعكلية اآلداب ،  عبة اللغة العربية وأدبهاشمحمد أكرام، الطالب  .1
 2010عام الفي  جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية، الثقافية

لحضرة الشيخ محمد بن  "المواظ العصفوريةكتاب  تحت الموضوع "
تتناول هذه ، الترجمة( في )إستراتجيات النقد العصفوري أبي بكر

اب كتستراتيجيات التخفيض في ترجمة  إلاستخدام ا طروحة عناأل
ن م العصفوري لحضرة الشيخ محمد بن أبي بكر "العصفوريةالمواظ "

 11.اإلندونيسيةاللغة العربية إلى اللغة 
كلية اآلداب  ،عبة اللغة العربية وأدبهاش ةالطالبيوليينتي آندح فجر واتي،  .2

عام ال في جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية، والعلوم الثقافية
تحت الموضوع " الطباق في سورة النهل )دراسة تحليلية بديعية(،  2007

 وجهمن الكريم سورة النحل في القرآن  عن تحلل هذه األطروحة
 12.الحديث الطباقباستخدام نظرية  نويةعالمات محسنال

كلية اآلداب  ،عبة اللغة العربية وأدبهاش ةالطالبلبرستوي بختي نورعين،  .3
العام  في جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية، الثقافيةوالعلوم 
الطباق في سورة األنبياء" )دراسة تحليلية تحت الموضوع "، 2005

خصوصا في سورة  الكريم هذه األطروحة تجعل من القرآنبالغية(، 
النظارات الطباق في سورة األنبياء،  البحث باستخدام أغراضكاألنبياء  

تي اآليات ال هي:ف األطروحةدراستها في هذه  ستكوناألشياء التي  أما
لمات كل كا من  هوشرح اه، معنسورة األنبياء ها الطباق فيتحتوي في

                                                           

" لحضرة الشيخ محمد بن أبي بكر العصفوري: إستراتجيات النقد المواظ العصفوريةمحمد أكرام، األطروحة، كتاب " 11 
 (.2010جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية، في الترجمة، )جوكجاكرتا: 

  : دراسة تحليلية بديعية، )جوكجاكرتا: جامعة سونانالطباق في سورة النهليوليينتي آندح فجر واتي، األطروحة،  12 
 (.2007كاليجاكا اإلسالمية الحكومية، 
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يها في تال السورةوما معنى اآلية في ها في الطباق أنواع، وما الطباق
 13طباقا.

العلوم و كلية اآلداب ،  عبة اللغة العربية وأدبهاش ةالطالبرحمة راديوس،  .4
، 2015في العام  جامعة سونان كاليجاكا اإلسالمية الحكومية، الثقافية

يث ذتحت الموضوع "الطباق في كتاب التاج الجامع لألصول في أحا
حة تصف هذه األطرو الرسول المجلد الثاني )دراسة تحليلية بديعية(، 

كتاب الحذيث التاج الجامع الوارد في  الطباق األشكال والعدد من 
 14لألصول في أحاذيث الرسول المجلد الثاني.

، يعتقد المؤلف أن المناقشة التي بناًء على البحث المذكور
مؤلف تختلف عن المناقشات السابقة انها يمكن هناك بعض أجراها ال

التشابه من كائن الرسمية. وبالتالي فإن هذا البحث هو بحث ال يكرر ما 
 يبحثل لذلك ، غامر المؤلفن. فبحث أو القيام به من قبل باحثين آخري

 وإجراء هذا البحث.
 

 اطا  الظرر اإل .ه
 ريقطعلم البالغة ينظر إليها على أنها البالغة أو التى غالبا ما تسمى 

في  تكارإبالحصول عليها  ينال جمالية.الالستخدام اللغة للحصول على أغراض 
ر عن ، وهي الطريقة التي يعالج بها المتحدث اللغة كوسيلة للتعبيالتعبير عن اللغة

                                                           

نان كاليجاكا يلية بالغية، )جوكجاكرتا: جامعة سو : دراسة تحلالطباق في سورة األنبياءبرستوي بختي نورعين، األطروحة،  13 
 (.2005اإلسالمية الحكومية، 

حليلية : دراسة تالطباق في كتاب التاج الجامع لألصول في أحاذيث الرسول المجلد الثانيرحمة راديوس، األطروحة،  14 
 (.2015جاكا اإلسالمية الحكومية، بديعية، )جوكجاكرتا: جامعة سونان كالي
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الثة ثكما شرح في خلفية البحث، فإن علم البديع هو أحد من  .المعنياألفكار 
  15.البديعم المعاني وعلوعلم  البيان، وهي علم في علم البالغةفروع ال

من  ذود على غير مثال السابق، وهو ما أخالبديع لغة: المخترع الموج
واصطالحا: هو علم يعرف به  17، وأبدعه اخترعه ال على مثال.قولهم بدع الشئ

الوجوه والمزايا التى تزيد الكالم حسنا وطالوة وتكسوه بهاء ورونقا بعد مطابقته 
 دخل الطباقأسلوب في حين أن  16لمقتضى الحال ووضوح داللته على المراد.

 في علم البديع.
 18الطباق .1

ض ، يظهر هذا الَعرَ البالغةالطباق هو أحد من أنواع األساليب في 
في مستوى الكلمات في الكالم. الطباق اصطالحا في علم البديع هو 

قيل:  جواهر البالغةفي كتاب اال 11.الجمع بين الشيء وضّده في الكالم
 20الطباق هو الجمع بين لفظين مقابلين في المعني

ن حيث م نتيقابل، كل واحدة منها متالجملةي كلمتين فالجمع ال يعنى
سم إيشبه يمكن أن تكون كلمتين مجمعتين في جملة واحدة  معناها.

لى . عحرف بحرف، وأحيانا من عناصر مختلفةو  فعل بفعل و بإسم
 سبيل المثال:

  .إلى نفسك تسئإلى الناس و  تحسنليس من الحزم أن 
 (. 18: الكهف )رُقـُْود  َوُهْم  أَيـَْقاظًاَو َتْحَسبـُُهْم 

                                                           

 15 , (Yogyakarta: Kajian Keindahan Makna: ’Badi Ilmuoko Idris. Mardj
KaryaMedia, 2014), hal. 2. 

 .166(, ص. 1114, )بيروت: دار الفكر, جواهر البالغةاحمد الهاشمي,  17 
 .166, ص. جواهر البالغةاحمد الهاشمي,  16 
 إسم آخر من الطباق يسم بالمطابقة و التضاد والتطبيق وتكاف والمطابق، وهي جمع الجمل بين معنيين. 18 
 .281م(، ص.  111البالغة الواضحة، )قاهرة: دار المعارف, علي الجارم و مصطفي أمين،  11 
 .313( ص.1114، )بيروت: دار الفكر, جواهر البالغةاحمد الهاشمي،  20 
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في  ينتمقابلفي كل جملة هناك كلمتين  ناجدو  المذكورينمن المثالين 
 "رُقـُْود  " ب" أَيـَْقاظًا" كلمة و" وتسئ" ب" تحسنكلمة "  الجملة هي

 السابقة يسم بالطباق اإليجاب. ينتمقابلال كلمتينال
 أنواع الطباق .2

 ى قسمين:قّسم الطباق إل إبراهيم محمود عالن في كتابه البديع في القرآن
 21ق المعنوي.الطباق اللفظي والطبا

  وهو ينقسم إلى ثالثة أقسام:، الطباق اللفظي .أ
 طباق السلب واإليجاب. (1

 22.طباق السلب هو ما اختلف فيه الضّدان إيجابًا و سلًبا
 23.اسلبً لم يختلف فيه الضّدان إيجابًا و  طباق اإليجاب هو ما

جاءت فيه إحدى الكلمتين منفية، هو ما طباق السلب واإليجاب
واألخرى مثبة أو إحداهما منهي عنها واألخرى مأمور بها، وفي 
اإليضاح هو الجمع بين فعلي مصدر واحد مثبت ومنفي أو أمر 

الخطيب القزويني محمد بن عبد الرحمن جالل مام اإل 24ونهي.
در هو الجمع بين فعلين مصفي كتابه إعطاء التعريف هو:  الدين
وأمثلة ذلك من القرآن  25.مثبت و منفى أو أمر و نهى واحد

 الكريم:
  قَل ياًل  َواَل َتْشتَـُروا ب آيَات ي ثََمًنا َواْخَشْون   النَّاسَ  ااَلَتْخَشوُ ف

                                                           

 .223م(، ص.  2002هـ /  1423، )اإلمارات: دائرة الثقافة واإلعالم، البديع في القرآنعالن، إبراهيم محمود  21 
 .214, ص. جواهر البالغةأحمد الهاشمي,  22 
 .281, ص. البالغة الواضحةعلي الجارم و مصطفي أمين,  23 
 .223، ص. البديع في القرآنإبراهيم محمود عالن،  24 

(، 2003 ، )بيروت: دار الكتب العلمية،اإليضاح في علوم البالغة: المعاني والبيان والبديعاإلمام الخطيب القزويني ،  25
 256ص.
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من المثالين المذكورين وجدنا في كل جملة هناك كلمتين مقابلتين 
ة الكلم " َواْخَشْون   " ب " اَلَتْخَشُواف في الجملة هي كلمة "

ويسمى المضمون في تلك الكلمة  27.سلبيا والثانية إجابيا ىاألول
 26اإليجاب. السلب طباقب

 (108من الله )النساء:  اليستخفونمن الناس و  يستخفون
من المثالين المذكورين وجدنا في كل جملة هناك كلمتين مقابلتين  -

مة " الكل اليستخفون" ب "  يستخفونفي الجملة هي كلمة " 
ويسمى المضمون في تلك الكلمة  السلبااألولى إجابيا والثانية 

 28.السلبو طباق اإليجاب الب
 الطباق الحقيقي (2

هو ما كان اللفظان فيه متضادين وكان معناهما  الحقيقةطباق ال
علم البديع  إذا كان اللفظان في إصطالح في  21.متضادين

ي اللفظان المتقابالن فالمتقابالن ليس منفيا ومثبتا، وإذا كان 
 30.يأبو صخر الهذلقال  ة.المعنى الحقيقى. فيسم طباق الحقيق

والذي أمره  وأحيا أمات#  والذي  وأضحك أبكىأما والذي 
 األمر

 ب  "أبكى " كلمةاأللفاظ المتقابلة في المعنى هي   -
 في المثال".  وأحيا ب " "أمات و" "وأضحك "

                                                           
27 , Pengantar Ilmu BalaghahMamat Zaenuddin dan Yayan Nurbayan, 

(Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 185. 
 .464م( ص.1181ن الكريم، ’ر، )بيروت: دار القصفوة التفاسيرأنظر لمحمد علي الصابوني،  26
 .68، ص. صفوة التفاسيرمحمد علي الصابوني،  28 
 .225-224، ص. البديع في القرآنإبراهيم محمود عالن،  21 

هو عبدالله بن سْلم السهمّي، من قبيلة مرمض، هو أحد شعراء اإلسالم في العصر األموي. كان خادماً سابقاً لبني مروان  30
 وكان متعصباً جداً تجاههم.



10 
 

توجد كلمتان متعاكستان وال  في كل جملة السابقة
ن اكلمتالوإذا كانت  والمثبةمنفي التتكونان من 

 قي.فيسم طباق الحقي هي المعنى الحقيقي قابلتانمت
 طباق المجازال (3

فيسم طباق  31تعريفه ما كان طرفاه أو أحدهما مجازا،
  المجاز.

ًتاَأَوَمْن َكاَن  َناهُ  َميـْ ي ب ه  ف ي َوَجَعْلَنا َلُه نُورًا يَ  َفَأْحيَـيـْ ْمش 
َها ۚ َكذَ   نـْ ل َك النَّاس  َكَمْن َمثـَُلهُ ف ي الظُُّلَمات  لَْيَس ب َخار ٍج م 

 (.122)األنعام: زُيّ َن ل ْلَكاف ر يَن َما َكانُوا يـَْعَمُلونَ 
ب  "ًتاَميْـ " كلمةهي  ان في المعنى قابلتتمال انكلمتال -

َناهُ " ولكن  ،وكلمة الثانية مثبتان كلمة األولى"،  َفَأْحيَـيـْ
ا من الكلمتين السابقة سيعّرف أن مينظر إليهإذا 

اق سيبل  ،الكلمة الحقيقية إلى ندالال تالكلمتين 
اآلية هنا يدل على أن الموت والحياة ليسا على 
الحقيقة وأن معناهما على التتابع الضالل والهداية 

 .افهما إذن مجاز 
 الطباق المعظو  .ب

ومن  32.أما الطباق المعنوي فهو طباق ما يتنزل منزلة الضد
 مثال الطباق المعنوي في القرآن الكريم: 

                                                           

 .227، ص. البديع في القرآنإبراهيم محمود عالن،  31 
 .227، ص. البديع في القرآنإبراهيم محمود عالن،  32 
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َن السََّماء  َماًء َفَأْخَرْجَنا ب ه  ثََمرَاٍت ُمْختَ  ل ًفا أََلْم تـََر َأنَّ اللََّه أَنـَْزَل م 
َبال  ُجَدد   َوانـَُها َوَغرَاب يُب ُمْخَتل ف  أَلْ  َوُحْمر   ب يض  أَْلَوانـَُها ۚ َوم َن اْلج 

 33.ُسود
فاللفظان هنا )بيض و حمر( إذا ينظر إليهما من اللفظين  -

أن  ذكرتليسا متعاكسين تماما، السابقة سيعّرف أن اللفظين 
 .اللون األحمرب ضد ةحقيق تليس األبيض

  

                                                           

 33 .62(: 35القرآن، فاطر ) 
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 ظهج البحث م .و
حتاج ، يفي إجراء البحوث مسألةحقيقية حول  معلوماتللحصول على 

احثون التي يستخدمها الب الطرقالبحث هي منهج ال. منهج البحثالالباحث إلى 
لذلك ف 34.في إجراء البحوث. من بينها التفكير والقيام بشيء لتحقيق الهدف

 فهي: منهج البحثالالباحث عدة  فّصل
 نوع البحث .1

مواد وإدارة الو  وتسجيل وقراءة بيانات المكتبةهذا البحث إجراء بجمع 
 library) بحث المكتبةنوع البحث السابقة غالبا بالبحثية. 

research).35 
 در البياناتامص .2

  البحث هو: امصادر البيانات في هذتتكون 

، وهي البيانات التي يتم الحصول عليها األوليةمصادر البيانات   .أ
البيانات  37اض خاصة.ورية من مصادر المحققين ألغر مباشرة وفَ 

رة لحض العصفورية " ظعمواال"هي كتاب  البحث ااألولية في هذ
 .الشيخ محمد بن أبي بكر

لبحوث ا تنصر، وهي مصادر البيانات التي مصادر البيانات الثانوية  .ب
  وه البحث اإليها في هذ الغاية البياناتأما مرجع وتدعمها. مصادر 

 تدعم تنفيذ البحث. التى كتب ومجالت ومراجع
 تقنيات جمع البيانات .3

                                                           
34 , (Bandung: Mondari , Pengantar Metodologi Riset NasionalKartini Kartono

Maju, 1115), hal. 28. 
35 , (Jakarta: Yayasan Obor Metode Penelitian KepustakaanMestika Zed, 

Indonesia, 2008), hal. 3. 
 37 Tarsito,  , (Bandung:Pengantar Penelitian IlmiahWinaryo Surakhmad, 

1114), hal. 173. 
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يق. تقنية هي تقنية التوث البحث اية جمع البيانات المستخدمة في هذتقن
ل الكتب ، مثمن الوثائقالتى مرجع التوثيق هي تقنية لجمع البيانات 

 36والمجالت والتقارير البحثية. والجريدةوالمجالت 
 تحليل البياناتال منهج .4

 حثالب االباحث في هذتحليل البيانات التي سيستخدمها ال منهج
 والخطوات التالية: ،التحليل الوصفي باستخدام المنهج

رة لحض كتاب "المواعظ العصفورية"يث في  الباحث يقرأ أحاد (1
 بعناية وبدقة. الشيخ محمد بن أبي بكر

في كتاب "المواعظ طباقا جمع الكلمات التي تحتوي  (2
 ." لحضرة الشيخ محمد بن أبي بكرالعصفورية

 "في كتاب "المواعظ العصفوريةتحلل وتشرح من كل كلمات  (3
 .لحضرة الشيخ محمد بن أبي بكر

 
 نرام البحث .ز

 جعل اتجاه البحث ال يخرجتو تستخدم نظام البحث في بحث لسهل 
 لهذه األطروحة هي: أما نظام البحثعن الخط. 
 المسألةديد تحو  خلفية البحثيحتوي عن المقدمة التى تتكون من  :الباب األول

نظام و  بحثالمنهج الو اإلطار النظرى و والتحقيق المكتبي  أغراض البحث وفوائدهو 
 .البحث

 .يةلمحة كتاب المواعظ العصفور الطباق في البديع و  يحتوي :والباب الثانى

                                                           

 36 , (Malang: Lembaga dasar Metodologi Penelotian-DasarMoehnilabib, dkk, 
Peneltian IKIP Malang, 1116), hal. 81. 
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، فوريةبديعّية عن الطباق في كتاب المواعظ العص تحليل يحتوي :والباب الثالث
 ل الثاني:والفص الطباق في كتاب المواعظ العصفوريةنوع طرفي الفصل األول: 

 . معنى الطباق وأنواعه في كتاب المواعظ العصفورية
 المراجعبت ثو  اإلقتراحاتو  الخالصة اإلختتام الذي يحتوي فيه :والباب الرابع

 .وترجمة الباحث
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 الباب الرابع

 اإلختتام

تمت كتابة هذه الرسالة العلمية بتوفيق الله وهدايته، وقبل ان اختتم هذا البحث يطيب لى ان  

 اتى اوال نتيجة البحث في النقط التالى: 

 الخالصة  .أ
لمعنوية اأ ن في كتاب المواعظ العصفورية فنون البالغة، منها مايسمى ابلطباق احد المحس نات 

إبراهيم ة. متقابلين في الجمل باق هو الجمع بين معنبين متضادين ايفي علم البديع. والط 
محمود عالن في كتابه البديع في القرآن قّسم الطباق إلى قسمين: الطباق اللفظي 

 /ينقسم الى ثالثة أقسام هي السلب واإليجاب الطباق اللفظي .المعنوي والطباق
 اإليجاب والسلب، الحقيقي، والمجازي.

س اكتاب المواعظ العصفورية فيهالطباق في نوع طرفي  .1 سم وفعل بفعل واإ سم ابإ م بفعل وفعل اإ

سم وحرف بحرف، هم  :ابإ
 (38ثمانية وثالثون )إسم بإسم عدده  .1
 (42)فعل بفعل عدده أ ربعة وعشرون  .2
سم بفعل عدده أ ربعة )  .3  (2اإ
سم عدده أ مرين .4  (4) فعل ابإ
 (1عدده واحد ) حرف بحرف .5

 في كتاب المواعظ العصفورية هم:أنواع الطباق  .2
 الطباق السلب واإليجاب، وجد أربعة طباقا. .1
 الطباق اإليجاب والسلب، وجد عشرة طباقا .2
 .طباقا ، وجد سبعة وأربعينيالحقيقالطباق  .3
 .طباقا، وجد خمسة طباق المجازيال .4
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 .طباقا الطباق المعنوي، وجد ثالثة .5
 قتراحاتاإل .ب

 وهذه اإلقتراحات متفرغ للباحثين والجامعة:
: أن يصنع الباحثون بحثا جديدا في كتب أخرى من الكتاب ينإلى الباحث .أ

ع خاصة عن الطباق وعلى الشريعة واألحاديث تذكرة على مهم علم البدي
 العلم من الناحية األخرى لتوسيع هذا المجال.ن يبحثوا هذا أالباحثين 

لم البديع عإلى الجامعة: ينبغي أن تزيد المراجع ليسهل الطالب في تعليم  .ب
 خاصة الطبلق.

هنا اوال هذا البحث، اذا وجدت الخطاء وكثير النقصان في البحث او كتابة وانما ذلك ل ن قلة  

واخيرا اسأ ل  جوا من القراء نقدا وتنبيها الإتمام هذه االكتابة.وقصيرة معرفتى ومفهومتى فعفوا ومغفرة، فلذا ار 

ية. امين ولزايدة خزائن في علوم اللغة العرب  الحديثاللّه تعالى ان يجعل هذا البحث مفيدا لتطوير دراسة 

 ايرب العالمين. 
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