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 الثالث الباب

 والنمل يوسف تيفي سور  أسلوب المطابقة
عن مفهوم اظتطابقة وأقسامها، ففي ىذا الباب يبحث عن  ةوبعد أن يبحث الباحث

حتليل اظتطابقة يف سورة يوسف والنمل من ناحية البديعية. وجد فيها أسلوب اظتطابقة 
 الذي تدل على اظتعجزة العظيمة من القرآن الكرمي.

 المطابقة فيها تتضمن التي والنمل يوسف سورة عن البيانات قديمت - أ

 المطابقة في سورة يوسف -1

 مطابقة تتضمن الىت القرآنية اآليات بتحديد البيانات ىذه صتمع الباحث سلك
 يف امطابقة سبعة الكاتب ووجد. الكرمي القرآن منيوسف  سورة يف والسلب اإلجياب

 :وىي يوسف سورة

 ( أ                         

        1   

             2 ( ب

            ( ج

           

 3   

                                                           
 62سورة يوسف االية   1
 62سورة يوسف اآلية   6
 62سورة يوسف اآلية   3
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             4 ( د

               ( ح

                       

      5   

                ( ه

              6  

                                     :األتى اصتدوال اىل فانظر ،اظتطابقة عن حتليل من سبق ظتا لتوضيح 

 مطابقةنوع ال مطابقةألفاظ ال اآلية قوله تعالى   رقم
1            

          

      

     

62     +

  

 مطابقة اإلجياب

6           

        

62   + 

   

 مطابقة اإلجياب

3              62   + مطابقة اإلجياب 

                                                           
 85سورة يوسف اآلية   6
 22سورة يوسف اآلية   8
 22سورة يوسف اآلية   6
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6      

          

      

62  + 

  

 مطابقة اإلجياب

8            

        

85    + 

  

 مطابقة اإلجياب

2       

      

             

               

         

22    +

   

 مطابقة السلب

2              

       

        

         

22      + 

    

 مطابقة اإلجياب

وبعد ذكر عدد اظتطابقة يف سورة يوسف باصتدول على حسب أنواعو عرفنا بوضوح 
 أن أنواع اظتطابقة يف ىذا السورة، منها: 
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 ستسة آية.اظتطابقة اإلجياب توجد يف سورة يوسف ىي  .1

 اظتطابقة السلب توجد يف سورة يوسف ىي وحدة آية. .6

، 62، آية 62واصتملة عدد اظتطابقة يف سورة يوسف ىي توجد ستة آية منها: آية 
 .22، و آية 22،  آية 85، آية 62آية 

 المطابقة في سورة النمل -2

 مطابقة تتضمن الىت القرآنية اآليات بتحديد البيانات ىذه صتمع الباحث سلك
( 16) اثنة عشر الكاتب ووجد. الكرمي القرآن من النمل سورة يف والسلب اإلجياب
 :وىي النمل سورة يف مطابقة

1.               

           7
    

6.             8 

3.              

   9 

6.                        

     10 

                                                           
 11اآلية  سورة النمل  7
 11اآلية  سورة النمل  8
 66اآلية  سورة النمل  9

 68اآلية  سورة النمل  10
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8.           11 

2.                      

                        

               

    12  

2.              13
    

5.            

      14 

9.          

   15 

11.              

                   16  

11.           17  

                                                           
11

  62اآلية  سورة النمل  
 61اآلية  سورة النمل  16
 61اآلية  سورة النمل  13
 62اآلية  سورة النمل  16
 65اآلية  سورة النمل  18
 26اآلية  سورة النمل  12
 26اآلية  سورة النمل  12
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16.                

            

  18  

 :األتى اصتدوال اىل فانظر ،اظتطابقة عن حتليل من سبق ظتا لتوضيح
 مطابقةنوع ال مطابقةألفاظ ال اآلية قوله تعالى رقم
1               

             

          

    

11     +  مطابقة
 اإلجياب

6              

         

11    +    مطابقة
 اإلجياب

 
3          

            

     

66   + 

 

 مطابقة السلب

6          

          

       

68    +

  

مطابقة 
 اإلجياب

                                                           
 91-59سورة النمل اآلية   15
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8          

      

62    +

  

مطابقة 
 اإلجياب

2            

             

           

               

             

            

61    +  مطابقة
 اإلجياب

2               

            

61   + 

 

 مطابقة السلب

5              

          

        

62     +

   

مطابقة 
 اإلجياب

9         

      

      

65   +

  

مطابقة 
 اإلجياب

11              

                  

26     +   مطابقة
 اإلجياب
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11              

      

26   +  مطابقة
 اإلجياب

16               

            

              

             

59-
91 

     

     +  

      

 مطابقة
 اإلجياب

وبعد ذكر عدد اظتطابقة يف سورة النمل باصتدول على حسب أنواعو عرفنا بوضوح 
 أن أنواع اظتطابقة يف ىذا السورة، منها: 

 اظتطابقة اإلجياب توجد يف سورة النمل ىي عشرة آية. .3

 اظتطابقة السلب توجد يف سورة النمل ىي اثنٌن آية. .6

،  11آية منها: اآليةاثنة عشر  توجدواصتملة عدد اظتطابقة يف سورة النمل ىي 
11  ،66  ،68  ،62 ،61 ،61 ،62 ،65 ،26 ،26 ،59-91. 

 والنمل المطابقة في سورة يوسفمعاني   - ب

 والسلب في سورة يوسف المطابقة اإليجاب -1

 وأما معاين اظتطابقة يف سورة يوسف، كما يلي:
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 ( أ                        

          

    ومعىن ىذه اآلية )         

  ) ألن اظتطلوب إذا 19.كاذبوبو قد شق من أمام فهي صادقة وىو أي إن كان ث 
كان ىاربا فإمنا يؤتى من قبل دبره، فكان معلو أن الشق لو كان من قبل مل يكن ىاربا 

  61مطلوبا، ولكن كان يكون طالبا مدفوعا، وكان يكون ذلك شهادة على كذبو.

واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )صدقت( و)الكذبٌن( ىي من اظتطابقة 
مة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكل اإلجياب

ومعنامها اضتقيقيان ألنو معىن ، كاذب)الكذبٌن( أي  واللفظ  صادقة)صدقت( أي 
 األصلي.

               ( ب

 ومعىن ىذه اآلية  )                ) 

الوراء فهي كاذبة وىو صادق، ألن األمر اظتنطقي أن يشق  أي إن كان ثوبو قد شق من
  61الثوب قد شق من الوراء.

حدثنا ابن زتيد قا، حدثنا سلمة، عن إسحاق قال، قال: أشهد إن كان قميصو 
إمنا يريد اظترأة مقبال، )وإن   قد من قبل لقد صدقت وىو من الكذبٌن. وذلك أن الرجل

وذلك أن الرجل ال يأيت اظترأة من  كان قميصو قد من دبر فكذبت وىو من الصدقٌن(

                                                           
 .16اظترجع السابق. ص. ، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   19

 196طبعة اطتامسة( اجمللد السابع. ص، بًنوت، ال-)دار الكتب العلمية تفسير الطبري،ابن جرير،  61 
21

 .16اظترجع السابق. ص. ، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،    
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: إنو ال ينبغي أن يكون يف اضتق إال ذاك. فلما رأى إطفًن قميصو قد من دبر. وقال 
    66دبر، عرف أنو من كيدىا، فقال: )إنو من كيدكن إن كيدكن عظيم(.

( و)الصادقٌن( ىي من اظتطابقة كذبتىذه اآلية بٌن كلمتان ) واظتطابقة يف
ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ  اإلجياب

ومعنامها اضتقيقيان ألنو معىن صادق، )الصادقٌن( أي واللفظ  ةكاذب( أي  كذبت)
 األصلي.

            ( ج

           

    

ومعىن ىذه اآلية )                     

 ) أي قال ملك مصر إين رأيت يف منامي سبع بقرات شتان خرجت من هنر
 63يابس، ويف أثرىن سبع بقرات ىزيلة يف غاية اعتزال فابتعلت العجاف السمان.

 ( و)عجاف( ىي من اظتطابقة اإلجيابشتانواظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )
 ةكاذب( أي  شتان)ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ 

 ومعنامها اضتقيقيان ألنو معىن األصلي.صادق، )عجاف( أي واللفظ 

)ومعىن ىذه اآلية            )  ىذا من تتمة رؤيا أي
ورأيت أيضا سبع سنبالت خضر قد انعقد حبها وسبعا أخر يابسات قد استحصدت،  

                                                           
22

 .196ص. ، اظترجع السابق. المجلد السابع. تفسير الطبريابن جرير،   

 
23

 .61. السابق. صاظترجع ، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   
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 )قولو  66فالتوت اليابسات على اطتضر فأكلنهن.        ) 

 68أما )اطتضر( فهي السنون اظتخاصيب، وأما )اليابسات( فهن اصُتُدوب احملول.

ىي من اظتطابقة )اليابسات( و)اطتضر( واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان 
ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ )اطتضر(  اإلجياب

ومعنامها اضتقيقيان ألنو اصُتُدوب احملول، أي )اليابسات( واللفظ  السنون اظتخاصيب،أي 
 معىن األصلي.

              ( د

)ومعىن ىذه اآلية                  

  )على يوسف فعرف أهنم إخوتو ولكنهم مل يعرفوه عتيبة اظتلك، وبعد  أي دخلوا
العهد، وتغًن اظتالمح قال ابن عباس: كان بٌن إلقائو يف اصتب وبٌن دخوعتم عليو اثنتان 
وعشرون سنة فلذا أنكروه، وكان سبب غتيئهم أهنم أصابتهم غتاعة يف بالدىم بسبب 

شرتوا من الطعام الذي ادخره يوسف، فلما القحط الذي عم البالد، فخرجوا إىل مصر لي
دخلوا على يوسف قال كاظتنكر عليهم: ما أقدمكم بالد؟ قالوا: جئنا للمربة، قال: 
لعلكم عيون )جواسيس( علينا؟ قالوا: معاذ اهلل، قال: فمن أين أنتم؟ قالوا: من بالد  

ا اثين عشر فذىب كنعان وأبونا يعقوب نيب اهلل، قال: ولو أوالد غًنكم؟ قالوا: نعم كن
وبقي شقيقو فاحتسبو ليتسلى بو  عنو  –وكان أحبنا إليو  –أصغرنا وىلك يف الربية 

  62وجئنا حنن العشرة، فأمر بإنزعتم وإكرامهم.
واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )   )و( ) ىي من اظتطابقة

ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ  اإلجياب
                                                           

 .61اظترجع نفسة، ص.   66
25

 665. ص، اظترجع السابق. المجلد السابع. تفسير الطبريابن جرير،   

26
 .63اظترجع السابق، ص. ، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   
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(   ) واللفظ  فعرف أهنم إخوتو،أي( ) ومعنامها مل يعرفوه عتيبة اظتلك، أي
 اضتقيقيان ألنو معىن األصلي.

               ( ه

                       

         

          ومعىن ىذه اآلية )

  )  أي ال تدخلوا مصر من باب واحد قال اظتفسرون: خاف عليهم من العٌن إن
 62دخلوا غتتمعٌن إذ كانوا أىل رتال وىيبة، والعٌن حق تدخل الرجل القرب.

ىي من اظتطابقة  ()و ( واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )

 )ألنو ما اختلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ  السلب

)  واللفظ  ال تدخلوا مصر،أي()  ومعنامها إن  دخلوا غتتمعٌن، أي
 اضتقيقيان ألنو معىن األصلي.

                ( و

                

أي أخفي تلك (        ومعىن ىذه اآلية )
 65تلطفا معهم.القولة يف نفسو وكتمها ومل يظهرىا إلخواتو 

                                                           
27

 .68اظترجع السابق. ص .، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   

 .69ص. ، اظترجع نفسو  28
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             وقولو: )

    ).فأسرىا(،وقال:  ، يعين بقولو : )فأسرىا(، فأضمرىا( 

  فأنث، ألنو عىن هبا )الكلمة(، وىي: )        )، 

  كما قيل: )  69ولو كانت جاءت بالتذكًن، كان جائزا،     ،)30  :و

(         .)31
 

واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )    )و(   ) ىي من اظتطابقة اإلجياب 

)ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ       ) أي

)واللفظ  فأضمرىا،  )  ومعنامها اضتقيقيان ألنو معىن األصلي.يظهرىا، أي 

 مطابقة اإليجاب والسلب في سورة النمل  -2

 ، كما يلي:النملوأما معاين اظتطابقة يف سورة 

                ( أ

             

 )ومعىن ىذه اآلية       )ألدبار منهزما ومل يرجع ظتا دىاه ي أ
والفزع قال غتاىد: )مل يعقب( مل يرجع، وقال قتادة:: مل يلتفت، ضتقو ماضتق من اطتوف 

وقولو  36.طبع البشر إذ رأى أمرا ىائال جدا وىو انقالب العصا حية تسعى وعتذا ناده ربو
)وىلى مدبرا( يقول تعاىل ذكره: وىل موسى ىاربا خوفا منها )ومل يعقب( يقول: ومل يرجع 

                                                           
 .622ص. . اظترجع السابق، تفسير الطبريابن جرير،   29
 69سورة ىود اآلية   30
 111سورة ىود اآلية  31
32

  .2ص، اظترجع نفسو،   
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من قوعتم: عقب فالن : إذا رجع على عقبو إىل حيث بدأ. وبنحو الذي قلنا يف تأويل 
 ذلك، قال أىل التأويل. ذكر من قال ذلك: 

حدثين ػتمد بن عمرو، قال: ثنا عيسى، وحدثىن اضتارث، قال ثنا اضتسن قال: ثنا 
    33 يرجع.ورقاء رتيعا، عن ابن أيب جنيح، عن غتاىد، يف قول اهلل )ومل يعقب( قال:مل

 ىي من اظتطابقة اإلجياب ()و (واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )

ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ )  ) أي

 ومعنامها اضتقيقيان ألنو معىن األصلي.، يرجعأي  ()واللفظ  ألدبار منهزما،

              ( ب

) ومعىن ىذه اآلية              ) االستثناء منقطع أي
لكن من ظلم من سائر الناس ال من اظترسلٌن فإنو خياف إال إذا تاب وبدىل عملو السيء 

    )وقولو  36اضتسن.إىل العمل   ) يقول تعاىل ذكره: فمن أتى
ظلما من خلق اهلل، وركب مأذتا، مث بدل حسنا، يقول: مث تاب من ظلمو ذلك وركوبو 

)اظتأمث،     ) يقول: فإين ساتر على ذنبو وظلمو ذلك بعفوي عنو، وترك عقوبتو

)عليو  ) .38بو أن أعاقبو بعد تبديلو اضتسن بضده 

واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان ) ) و(  ) ىي من اظتطابقة اإلجياب 

أي  ()ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ 

                                                           
33

 .695ص. ، اظترجع السابق. المجلد التاسع، تفسير الطبريابن جرير،   

 .2، اظترجع السابق. ص ، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   36
  .811ص. ، اظترجع السابق. المجلد التاسع، تفسير الطبريابن جرير،  35



45 
 

)واللفظ  وبدىل عملو السيء، )  ومعنامها اضتقيقيان ألنو معىن إىل العمل اضتسن، أي
 األصلي.

     ( ج                  

         

ومعىن ىذه اآلية )          ) أي ويعلم السر والعلن، ما ظهر
قال أبو جعفر: إمنا ىو تابع، ولكن ىكذا قال ػتمد. وقيل: خيرج اطتبء  32وما بطن.

يف السموات واألرض، ألن العرب تضع )من( مكان )يف( و)يف( مكان )من( يف 
)االستخراج           ):ويعلم السر من أمور خلقو ىؤالء  يقول

الذين زين عتم الشيطان أعماعتم والعالنية منها، وذلك على قرأة من قرأ أال بالتشديد. 
وأما على قرأة من قرأ بالتخفيف فإن معناه: ويعلم مايسره خلقو الذين أمرىم بالسجود 

ا هلل الذي يعلم بقولو: أال يا ىؤالء اسجدوا. وقد ذكر أن ذلك يف قرأة أيب )أال تسجدو 
سرىكم وما تعلنون(.

32 
)و (واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان ) ) ىي من اظتطابقة اإلجياب 

)ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ   ) أي

ومعنامها اضتقيقيان ألنو معىن ، ما ظهر وما بطنأي  ()واللفظ  ،السر والعلن
 األصلي.

 ( د               

                                                           
 .11اظترجع السابق. ص ، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   36
37

 .811ص. ، اظترجع السابق. المجلد التاسع، تفسير الطبريابن جرير،   
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ومعىن ىذه اآلية )            )  أي قال
سليمان: سننظر يف قولك ونتثبت ىل أنت صادق أم كاذب فيو؟ قال ابن اصتوازي: وإمنا 
شك يف خربه ألنو أنكر أن يكون لغًنه سلطان، مث كتب كتابا وختمو خبادتو ودفعو إىل 

 35اعتدىد.
حدثين يونس، قال: أخربنا ابن وىب قال: قال ابن زيد: فأجابو سليمان، يعين 

ا فرغ )أجاب اعتدىد ظت                 

      وانظر ماذا يرجعون، مث تول عنهم منصرفا إيل. وقال: وكانت عتا كوة )
مستقبلة الشمس، ساعة تطلع الشمس تطلع فيها فتسجد عتا، فجاء اعتدىد حىت وقع 

فسدىا، واستبطات الشمس، فقامت تنظر، فرمى بالصحيفة إليها من حتت فيها 
  39جناحو، وطار حىت قامت تنظر الشمس.

واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )  )و( )  ىي من اظتطابقة
ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ  اإلجياب
   ) واللفظ  ،صادقأي أنت( )   ومعنامها اضتقيقيان ألنو كاذبة، أي

 معىن األصلي.

 ( ه                         

                          

                          

                                                           
 .11، اظترجع السابق. ص ، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   38

39
  .816ص. ، اظترجع السابق، المجلد التاسع، تفسير الطبريابن جرير،   
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ومعىن ىذه اآلية )          أي ليختربين أأشكر إنعامو، أم (؟
وقد قيل: إن معناه: أأشكر على عرش ىذه اظترأة إذا  أتيت  61أجحد فضلو وإحسانو؟.

   61بو، أم أكفر إذا رأيت من ىو دوين يف الدنيا أعلم مين.
واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )   )أو( ) ىي من اظتطابقة اإلجياب 

ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ    ) أي

ومعنامها اضتقيقيان ألنو معىن ، أجحد فضلو وإحسانوأي  ()أواللفظ  ،أأشكر إنعامو
 األصلي.

 ( و                         

        

ومعىن ىذه اآلية )                 ) أي قال
عتم صاحل بطريق التلطف والرفق: ياقوم مل تطلبون العذاب قبل الرزتة؟ وألي شيئ 

  66.تستعجلون بالعذاب وال تطلبون الرزتة؟
كما حدثين ػتمد بن عمرو، قال: ثنا عيسى، وحدثين اضتارث، قال: ثنا اضتسن، 

قال: ثنا ورقاء رتيعا، عن ابن أيب جنيح، عن غتاىد، قولو: )       

    ).63قال: السيئة: العذاب، قبل اضتسنة: قبل الرزتة 

                                                           
 16 ،اظترجع السابق. ص، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   40
41

 .866ص. ، اظترجع السابق. المجلد التاسع، تفسير الطبريابن جرير،   

 18، اظترجع السابق. ص ، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   42
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 .831ص. ، اظترجع السابق. المجلد التاسع، تفسير الطبريابن جرير،   
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بٌن كلمتان )واظتطابقة يف ىذه اآلية   )و(  ) ىي من اظتطابقة اإلجياب 

أي ( ا)ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ 

)واللفظ  ،العذاب  )  ومعنامها اجملازيان ألنو غًن معىن األصلي.، الرزتةأي 

   ( ح             

    

 ومعىن ىذه اآلية )       )  أي شأهنم
 66اإلفساد، وإيذاء العباد بكل طريق ووسيلة قال ابن عباس: وىم الذين عقروا الناقة.

وقالوا حٌن عقروىا: نبيت صاضتا وأىلو فنقتلهم، مث نقول ألولياء صاحل: ماشهدنا من 
 ىذا شيئا، وما لنا بو علم. فدمرناىم اهلل أرتعٌن. 

يقول تعاىل ذكره: وكان يف مدينة صاحل، وىي حجر ذتود، تسعة أنفس يفسدون يف 
صيتهم إياه، وإمنا األرض وال يصلحون، وكان إفسادىم يف األرض: كفرىم باهلل، ومع

خص اهلل جل ثناؤه ىؤالء التسعة الرىط باطتًن عنهم أهنم كانوا يفسدون يف األرض، وال 
يصلحون، وإن كان أىل الكفر كلهم يف األرض مفسدين، ألن ىؤالء التسعة ىم الذين 
 سعوا فيما بلغنا يف عقر الناقة، وتعاونوا عليو، وحتالفوا على قتل صاحل من بٌن قوم ذتود.

 68وقد ذكرنا قصصهم وأخبارىم فيما مضى من كتابنا ىذا.
ىي من  ()و (واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )

ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ  اظتطابقة اإلجياب
( ) واللفظ شأهنم اإلفسادأي ،() ومعنامها ، أي يصلحون

 اضتقيقيان ألنو معىن األصلي.
                                                           

 18، اظترجع السابق. ص ، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   44
45

 .836ص. ، اظترجع السابق. المجلد التاسع، تفسير الطبريابن جرير،   
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 ( ط                              

                 

ومعىن ىذه اآلية )            )  برىان خامس أي أمن يبدأ خلق
اإلنسان مث يعيده بعد فنائو؟ قال الزؼتشري : كيف قال عتم ذلك وىم منكرون لإلعادة؟ 

يقول  62عرفة واإلقرار، فلم يبق عتم عذر.واصتواب أنو قد أزحيت علتهم بالتمكٌن من اظت
تعاىل ذكره: أم ما تشركون أيها القوم خًن، أم الذي يبدأ اطتلق مث يعيده، فينشئو من غًن 
أصل، ويبتدعو مث يفنيو إذا شاء، مث يعيده إذا أراد كهيئتو قبل أن يفنيو، والذي يرزقكم 

 62من السماء واألرض فينزل من ىذه الغيث، وينبت من ىذه النبات ألقواتكم.
ه اآلية بٌن كلمتان )واظتطابقة يف ىذ )  و( ) ىي من اظتطابقة اإلجياب 

ومعنامها اضتقيقيان ألنو معىن ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. 
 األصلي.

    ( ي             

 ومعىن ىذه اآلية )              ) أي وإنو
يقول:  65تعاىل ليعلم ماخيفون ومايعلنون من عداوة الرسول وكيدىم لو وسيجازيهم عليو.

وأن ربك ليعلم ضمائر صدور خلقو، ومكنون أنفسهم، وخفي أسرارىم، وعالنية أمورىم 
ػتصيها عليهم حىت جيازي رتيعهم الظاىرة، ال خيفى عليو شيء من ذلك، وىو 

 69باإلحسان إحسانا وباإلساءة جزاءىا.

                                                           
 15، اظترجع السابق. ص، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   46
47

 .2ص. ، اظترجع السابق. المجلد العاشر، تفسير الطبريابن جرير،   

 .61، اظترجع السابق. ص، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   48
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 .11ص. ، اظترجع السابق. المجلد العاشر، تفسير الطبريابن جرير،   
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واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )  )و( ) ىي من اظتطابقة اإلجياب 

أي ( )ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ 

 ومعنامها اضتقيقيان ألنو معىن األصلي.، يعلنونأي  ()واللفظ  خيفون،

 ( ك                             

                           

ومعىن ىذه اآلية )               ) أي من جاء يوم القيامة
حبسنة من اضتسنات، فإن اهلل يضاعفها لو إىل عشر حسنات، ويعطيو بالعمل القليل 

 81الثواب األبدي.
ومعىن ىذه اآلية )                 :قال ابن عباس )

ئة : اإلشراك باهلل أي ومن جاء يوم القيامة مسيئا ال حسنة لو أو مشركا باهلل فإنو يالس
 51.يكب يف جهنم على وجهو منكوسا، ويلقى فيها مقلوبا

)واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان          ) و(         )

ألنو مل خيتلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد  اظتطابقة اإلجيابىي من 
 )معين اللفظ      ) واللفظ  ء يوم القيامة حبسنة من اضتسنات،من جاأي

(       )  ومن جاء يوم القيامة مسيئا ال حسنة لو أو مشركا باهللأي ،
 اضتقيقيان ألنو معىن األصلي.ومعنامها 

  ( أ                   

     

                                                           
 .66، اظترجع السابق. ص ، القسم الحادى عاشر. صفوة التفاسيرػتمد علي،   50
 . 66، اظترجع نفسو، ص  51
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ومعىن ىذه اآلية )        ) أي اطلعت على مامل تطلع

 وقولو: ) 86.عليو وعرفت مامل تعرفو     يقول: فقال اعتدىد حٌن )
 53.سألو سليمان عن ختلقو وغيبتو: أحطت بعلم مامل حتط بو أنت يا سليمان

ىي من اظتطابقة  ( )و( واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )
اختلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين اللفظ  ماألنو   السلب
)  واللفظ  ، عرفتاطلعت أو أي( ) ومعنامها ،  مل تعرفوأو مل تطلع  أي

 .اضتقيقيان ألنو معىن األصلي
 ( ب                           

   ومعىن ىذه اآلية )       ) أي لننظر إذا
حدثنا  86رأتو ىل هتتدي إىل أنو عرشها وتعرفو أم ال؟ أراد بذلك اختبار ذكائها وعقلها.

ابن زتيد، قال: ثنا سلمة، عن ابن إسحاق، عن بعض أىل العلم، عن وىب بن منبو: 
(          ) .أي أتعقل، أم تكون من الذين ال يعقلون

 88.ففعل ذلك لينظر أتعرفو، أم ال تعرفو
واظتطابقة يف ىذه اآلية بٌن كلمتان )أ  )و( )  ىي من اظتطابقة

(  )أاختلف اللفظان يف ىذه الكلمة إجيابا وسلبا. واظتراد معين  ماألنو  االسلب

 ومعنامها اضتقيقيان ألنو معىن األصلي.، ال يعقلونأي  ( )واللفظ  ،أتعقلأي 
 

                                                           
  .9، اظترجع نفسو، ص  52
 .815ص. ، اظترجع السابق. المجلد العاشر، تفسير الطبريابن جرير،   53
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 أنواع المطابقة في سورة يوسف والنمل - ج

 في سورة يوسف  المطابقةأنواع   -1

  مكّون بين اسم باسم ( أ

                      

                          

اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن اسم باسم ألنو اللفظ )شتان وعجاف( من ن مكوى 
 يابست( من اسم، ومعنهم يقابل يف الكالم الواحد.   اسم واللفظ )خضر و

 مكون بين فعل بفعل ( ب

1)                            

                       

         

 اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن فعل بفعل ألنو اللفظ )ن مكوى   من فعل )

واللفظ )   .من فعل، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد ) 

2)                            

                          

اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن فعل بفعل ألنو اللفظ )ن مكوى     )  من فعل

 واللفظ )    .من فعل، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد ) 

 مكون بين اسم بفعل )مختلفين( ( ج



53 
 

1)                           

                 

 (ألنو اللفظ ) ؼتتلفٌن أو فعل باسممكوىن اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن 

من فعل واللفظ )  واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد.  اسم ( من ، 

2)                         

مكوىن اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن ؼتتلفٌن أو فعل باسم ألنو اللفظ ) ) 

من فعل واللفظ )   .من اسم، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد ) 

3)                       

مكوىن اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن ؼتتلفٌن أو فعل باسم ألنو اللفظ ) ) 

من فعل واللفظ )  .من اسم، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد ) 

 أنواع المطابقة في سورة النمل  -2

 مكّون اسم باسم ( أ

1)                     

اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن اسم باسم ألنو اللفظ )ن مكوى   من اسم )

واللفظ )  معنهما يقابل يف الكالم الواحدواللفظان  ( من اسم، و. 
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2)                          

        

مكوىن اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن اسم باسم ألنو اللفظ )   من اسم )

واللفظ )  )  ،معنهما يقابل يف الكالم الواحد واللفظانمن اسم.  

3)                              

                          

مكوىن اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن اسم باسم ألنو اللفظ )   من اسم )

واللفظ )  )  ،معنهما يقابل يف الكالم الواحد.واللفظان من اسم  

 مكّون فعل بفعل ( ب

1)                     

   

 فعل( من ألنو اللفظ ) فعل بفعلمكوىن اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن 

    معنهما يقابل يف الكالم الواحد.واللفظان فعل، ( من  واللفظ )

2)                       
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اآلية، مكوىن فعل بفعل ألنو اللفظ )مكوىن اظتطابقة يف ىذه   من فعل )

واللفظ ) ) .من فعل، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد   

3)                          

                          

                             

مكوىن اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن فعل بفعل ألنو اللفظ )   من فعل )

واللفظ )  ) .من فعل، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد   

4)                            

مكوىن اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن فعل بفعل ألنو اللفظ )   من فعل )

 واللفظ ) ) .من فعل، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد   

5)                

    

( من مكوىن اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن فعل بفعل ألنو اللفظ )

فعل واللفظ ) ) .من فعل، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد   
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6)                               

                 

اآلية، مكوىن فعل بفعل ألنو اللفظ )مكوىن اظتطابقة يف ىذه    من فعل )

واللفظ ) ) .من فعل، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد    

7)               

مكوىن اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن فعل بفعل ألنو اللفظ )  من فعل واللفظ )

() .من فعل، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد     

 مكّون بين اسم بفعل أو مختلفين ( ج

1)                             

              

ألنو اللفظ )أو ؼتتلفٌن بفعل  اسممكوىن اظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن   )

واللفظ ) من اسم ) .من فعل، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد      

2)                 

ألنو اللفظ ) اسم أو ؼتتلفٌناظتطابقة يف ىذه اآلية، مكوىن فعل بمكوىن    من )

ا)فعل واللفظ    ، واللفظان معنهما يقابل يف الكالم الواحد.اسممن  (  


