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 كلمة تمهيدية
احلمد هلل الذي أنعم علينا بنعمة اإلميان واإلسالم والصالة والسالم على 
أشرف األنام سيدنا حممد وعلى آلو وأصحابو مصابيح األمة يف الظلم، أشهد أن 

أشكر  فأناال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو وأشهد أن حممدا عبده ورسولو. وبعد، 
يق واهلداية واملعرفة والفهم حىت متكنت اهلل جزيل الشكر الذي أدامين الصحة والتوف

 التشبيه في سورة البقرة من إهناء كتابة ىذه الرسالة العلمية البسيطة باملوضوع "
" كشرط من الشروط املطلوبة للحصول على درجة )دراسة تحليلية بالغية(

سرجانا الًتبية بقسم اللغة العربية يف كلية الًتبية وشؤون التدريس جبامعة عالء 
 لدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.ا

مشكالت كثرية يف كتابة ىذه الرسالة، لكن بفضل من لقد واجهت 
وخدمة خمتلف األقوام استطاعت الكاتبة يف معاجلتها حىت انتهت كتابة ىذه 
الرسالة باجلودة. ولذالك، ودت الكاتبة أن تقدم الشكر اجلزيل على ىؤالء 

 هم:املساعدين واملشرفني واملشجعني من
" أمحد يان" واألم "مرمي، األ  "نين احملبوبي العزيز نيالكرمي ي  فضيلة والد .1

ن قد ربياين تربية حسنة صاحلة منذ صغري إىل سن الرشد وساعدين االلذ
سأل اهلل أن ميد يف عمرمها وأن يرزق هلما بقدر طاقتهما على إمتام دراسيت وأ

 الصحة والعافية و يهديهما صراطا سويا.
، م.س.إ. مدير جامعة عالء فباب ار األستاذ الدكتور احلاج مسافر فضيلة .2

الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر ونوابو األستاذ الدكتور مردان م.أغ. 



 
 

 ب
 

نبا سلطان، م.أ. نائب املدير الثاين، و نائب املدير األول، واألستاذ الدكتور ل
الدكتور  واألستاذواألستاذة سيت عائشة، م.أ.، فح.د. نائبة املدير الثالثة، 

الذين قد بذلوا جهودىم  ،نائب املدير الرابع م.أ. ،محدان جهانس
 وأفكارىم يف توجيو جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية مكاسر.

فضيلة الدكتور احلاج حممد أمري، لس. م.أغ. عميد كلية الًتبية و شؤون  .3
نائب العميد األول فويل، م.أغ. ومالتدريس ونوابو فضيلة الدكتور موليونو د

وفضيلة الدكتورة مشكاة مالك إبراىيم، م.س.إ. نائبة العميد الثانية وفضيلة 
الدكتور احلاج شهر الدين عثمان، م.فد. نائب العميد الثالث،  األستاذ

الذين قد بذلوا جهودىم وأفكارىم يف توجيو كلية الًتبية وشؤون التدريس 
 ة مكاسر.جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومي

اللغة العربية، والدكتورة تدريس فضيلة الدكتور محكا، م.تح.إ. رئيس قسم  .4
اللغة العربية يف كلية الًتبية تدريس  سيت عائشة خالق، م.فد. سكرترية قسم 

 ومها اللذان ساعداين بتقدمي بعض املواد املتعلقة هبذه الرسالة.
 الدكتور األول وفضيلةاملشرف ، احلاجة عمرة قاسم، م.أ. ةالدكتور فضيلة  .5

اللذان ساعداين  املشرف الثاين .. فد،م.س.أغ ،أندي مرجويناحلاج 
حىت انتهت من كتابة ىذه الرسالة، عسى اهلل أن يتم نعمو  وأرشداين

 عليهما، اللهم آمني.
 هودىم وطاقاهتم يف ترقية ما عندىممجيع األساتذة واملدرسني الذين بذلوا ج .6

 إلبتدائية إىل املرحلة اجلامعية.من أفكار منذ املرحلة ا



 
 

 ج
 

مجيع األصدقاء واإلخوان من طال  كلية الًتبية بوجو خاص والطال   .7
اآلخرين من الكليات األخرى بوجو عام الذين ساعدوىا وأعاروىا الكتب 
املتعلقة هبذه الرسالة وأمدوىا مبا لديهم من أفكار وآراء يف إعداد ىذه 

 الرسالة.
كتابة ىذه الرسالة إال أن تكون هلا منفعة و زيادة   رجو بعد ال أوأخريا إين

وعون بني لدي القراء وأسأل اهلل التوفيق واهلداية يف تنظيم ىذه الرسالة، آمني يا 
 ر  العاملني.
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 تجريد البحث
 نور خريات أمر:          كاتبةإسم ال
 12122220230:         امي رقم اجل

 التشبيو يف سورة البقرة )دراسة حتليلية بالغية(:  عنوان الرسالة      
التشبيو يف سورة  با املتيلقة الرئيسية املسألة عن باحلديث ختتص الرسالة ىذه

 الرسالة ذهى لبحث الباحثة يملتتس اليت شكالتاملو  .البقرة )دراسة حتليلية بالغية(
ما  ما ى  أنواع التشبيو يف سورة البقرة ؟ أين موقع التشبيو يف سورة البقرة ؟ ،فه 

 .؟ ى  أغراض التشبيو يف سورة البقرة
فبيد الفحص واملالحظة، يتضح أن التشبيو ى  بيان أن شيئا أو أشياء 
شاركت غريىا يف صفة أو أكثر بأداة ى  الكاف أو حنوىا ملفوظة أو ملخوظة. 
وىو على تسية اقسام التشبيو مرسل، التشبيو جممل، التشبيو مفصل، التشبيو 

 قلوب، التشبيو ضمين.بليغ، التشبيو دتثيل وغري دتثيل، التشبيو ممأكد، التشبيو 
 من نتتكو ميظمها لرسالةا ىذه كتابة ىف ملستيملةا ملناىجا كانت

وى  تتكون من ثالث  ادملوا تنظيم ىألخرا ملرحلةوا ادملوا مجع مرحلة :ملرحلتنيا
 منهج املقارنة. منهج اإلستقراء، املناىج: منهج القياس،

 مرسل لتشبيوا ى و اعنوأ سبية  أما أنواع التشبيو يف سورة البقرة يتكون من
 لتشبيو، واسبية آيات يتكونالذى  جممل مرسل لتشبيووا ،آية يتكونى الذ مفصل
، و التشبيو أربية آيات يتكون لتمثيلا لتشبيو، و اثالثة آيات يتكونالذى  بليغ

 .يتكون آية ، و التشبيو مقلوبآيتني يتكون مفراد با املفراد
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 الباب األول
 المقدمة

 الفصل  األول : خلفية البحث
القرآن ىو كالم اهلل ادلنزل على خامت األنبياء وادلرسلُت بواسطة االمُت جربيل 

 ةادلتعبد بتالوتو ادلبدوأادلصاحف ادلنقول إلينا بالتواتر عليو السالم ادلكتوب يف 
القرآن مصدرا جلميع العلوم اإلسالمية،  كان  1بسورة الناس. ةحتة وادلختومبسورة الفا

سعادة يف الدنيا واآلخرة، فيجب على ادلسلمُت مث إعتمد عليو ادلسلمون لتحقيق ال
أن يدرسوه. لكن لفهم معٌت كل كلمة ىف القرآن الكرًن جيب علينا أن نعرف اللغة 

              العربية.
فقط وىي لغة إختارىا اهلل  اللغة العربية ليست لغة تتجو إىل الناحية األدبية

. الذي حيتوي على األدب الرائع وال أحد ديكن أن يضارعها، كل لتكون لغة القرآن
لغة العربية ذلا اساليب كثَتة ومن أجلها ظهرت إرادة لغة ذلا أسلوب وكذالك ال

ىؤالء لفهم اللغة العربية، لذلك جيب علينا أن نعرف كل اساليب اللغة العربية. 

                               
 23الوسائط ادلتعددة اإلسالمية(، ص. )غرح فستاك  مقدمة يف علوم البالغةادى، عبدا اذل 1                
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عربية ذلا فرع يسهلنا يف فهم اللغة العربية و جيملها وىو علم البالغة الذي فاللغة ال
 يتكون من علم البيان و ادلعاين و البديع.

البالغة لغة ىو الوصول واإلنتهاء، أما يف اإلصطالح ىو وصفا للكالم، و 
ومن ادلعلوم أن للبالغة مسامهة ىامة لقراءة الكلمات والبارات يف  3ادلتكلم فقط.

إلنتاج األدايب، لذلك أن األداب بدون البالغة كمثل الداجى بدون الربّاق ودلع ا
 .القمر و النجم

يع. وعلم البدادلعاين ي علم البيان  وعلم ىالبالغة تنقسم على ثالثة أشياء و 
اليت يعرف بو ايراد ادلعٌت الوحد ادلدلول عليو بكالم مطابق دلقتضى  علم البيان

، و علم البيان ينقسم إىل ثالثة، أي: احلال بطرق خمتلفة يف ايضاح الداللة عليو
تبحث عن تراكيب اجلمل مع بعضها  عاينوعلم ادل  2"التشبيو، اجملاز، والكناية".

اخلرب واإلنشاء والقصر  عاينم ادلىف عل نفردة، من الباحثوليس قاصر علي مجلة م
تراكيب الكلمة  ُتوعلم البديع خيتص بتزي إلطناب.والفصل والوصول واإلجياز وا

ىف علم البديع فهي التورية  باحثوحتسينها وتنظيم اجلمل والكلمات، أما ال

                               
 39-38لبنان: دار الكتب العلمية، رلهل سنة(، ص. -)بَتوت جواىر البالغةأمحد اذلامشى،  3                

, Ilmu Balaghoh, (Cet 11 ,Bandung: PT Alma’arif,1993) hal. 111 Imam akhdlori  2  
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ولكن يف  1.ذلك َتلتعليل وأسلوب احلكيم والسجع وغوحسن ا دلقابلةوالطباق وا
 بحث الباحثة عن التشبيو يف سورة البقرة دون غَتىا. ىذا البحث ست

ر، بأداة والتشبيو ىو بيان اّن شيئا أو أشياء شاركت غَتىا يف صفة أو أكث        
-وأقسام التشبيو " التشبيو ادلرسل 5ة أو ملحوظة.ظىي الكاف أو حنوىا ملفو 

-التشبيو التمثيل-التشبيو البليغ-التشبيو ادلفصل-التشبيو اجململ-التشبيو ادلؤكد
"، وأما أركان التشبيو أربعة، التشبيو ادلقلوب-التشبيو الضمٍت-التشبيو غَت التمثيل

 ىي: ادلشبة، ادلشبو بو، أداة التشبيو، ووجو التشبيو.
ىي مملؤ العناصر البالغية  ةنظرا إىل أن ىذه قطعة من سورة البقرة ادلذكور       

حية التشبيو، من ناحية بالغتها وخاّصة من ناثها من حبأن يب ةولذلك أراد الباحث
 شبيو يف سورة البقرة". ىذا ادلوضوع "الت

 مشكالت البحثالفصل الثانى  : 
 : من البيانات ادلذكورة استطاعة الباحثة أن تقدم ادلشكالت كما يلي

 التشبيو يف سورة البقرة ؟ أين موقع.1

                               
إندونيسا : روفة -) الطبعة  اجلديدة، جاكرتا ةضحالبالغة الواعلي اجلار مي و مصطفى أمُت،  1                

 111-91م(، ص. 3117/ه 1137فريس، 
 35ص. ، ضح البالغة الواعلي اجلار مي و مصطفى أمُت،  5                
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 .ما ىي أنواع التشبيو يف سورة البقرة ؟3
 أغراض التشبيو يف سورة البقرة ؟ .ما ىي2
 
 

 الفصل الثلث : توضيح معاني الموضوع
قبل احلديث عن جواىر ادلسائل يف ىذا البحث، كان من ادلستحسن 
للباحثة أن يشرح معاىن الكلمات ادلكونة للموضوع كلمة فكلمة حىت يتسٌت 

 للقارئ الطلع فهم رلرى البحث بسهولة.
 سورة البقرة ) دراسة حتليلية بالغية("فموضوع البحث  "التشبيو ىف 

بيان أن شيئ أو أشياء  يعٌت مصدر من فعل شبو، يشبو، تشبيو . التشبو :1
 شاركت غَتىا يف صفة أو اكثر، بأداة ىي الكاف أو حنوىا ملفوظة أو ملحوظة.

. سورة البقرة : ىي مجيعها مدينة بال حالف، وىي من أوائل مانزل، واياهتا ما 3
ومثانون ايات. وسورة البقرة أطول سور القران على اإلطالق، وىي من  ئتان وست

السور ادلدينة اليت تعٍت جبانب التشريع، شأهنا كشأن سائر السور ادلدينة، اليت تعاًف 
 النظم والقوانُت التشريعية، اليت حيتاج إليها ادلسلمون يف حياهتم اإلجتماعية.

 يف ادلعاين والبيان والبديع. ىي الدرسة اليت تبحث :. دراسة بالغية2
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 ابقةسالالرابع   : دراسة المراجع الفصل 
أن ادلوضوع من ىذه الرسالة اجلمعية مل يبحث من قبل.   ةالباحث ترأ        

وقد وجدت  ،مجيع الرسالة ادلاضية  للطلبة السابقُت ةالباحث تولكن بعد أن فتش
 رساليت:الباحثة بعض الرساالت اليت تشبو مبوضوع 

قسم اللغة العربية وأدهبا كلية مام شافعي" حدد  صحيح " التشبيو يف شعر اإل .1
 م. 1995األداب جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابايا إندونسيا، 

قسم اللغة العربية وأدهبا  يف أربعة أجزاء من أواخر القرآن "  كناية. ألفياين " ال3
 م. 3117دين اإلسالمية احلكمية مباكاسر، كلية األداب جامعة عالء ال

ع دلوضووالسابق ىو ىف موضوعو. البحث والبحث ا ابُت ىذق لفراما أ
دا حدن لسابقان الباحثااما . أ البقرة سورة يو ىفلتشبايقابلو يبحث عن ي لذا
.  يف أربعة أجزاء من أواخر القرآنو الكناية  مام شافعيشعر اإل لتشبيو ىفب اسلوأ

ا ىذأن سة عنو . فاستنتجت ارلدم لقيااديكنٍت ي لذل اجملاامن ن دلا كاا نظر
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علمي ج نتاك أي إىنا علمي دلا ليس بشكل ولتناوأستو راصاٌف لدع دلوضوا
 .يشبهو متاما

 أما الكتب اليت استعملها الباحثة لبحث ىذه الرسالة فهي كثَتة. منها:
، أمُت رم موصطفيعليا جلال البالغة الوضحة، سيد أمحد اذلامشىل لبالغةاجلواحر  

 ، دروس البالغة العربية.علم اللغة حلامت صاٌف الضامن
 في كتابة البحثالمستعملة الفصل الخامس : المنهج 

 من نتتكو معظمها لرسالةا ىذه كتابة ىف دلستعملةا دلناىجا كانت  
 :دلرحلتُتا
 دلنهجُتا تبُتأن  لباحثةا تريدو اددلوا تنظيم ىألخرا دلرحلةوا اددلوا مجع مرحلة 
 :يأيت كما  ينردلذكوا

 . مرحلة مجع ادلواد 1
يف ىذه الرسالة تستعمل طريقة ادلكتبة، وهبذ الطريقة قامت الباحثة تقراءة 
الكتب الكثَتة وادلقاالت ادلتنوعة ادلكتبوبة باللغة العربية وخمطوطات مجيلة ونادرة  

 كانت متعلقة هبذه الرسالة.
 . مرحلة تنظيم ادلواد 3
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ادلواد ادلختلفة اليت تتصل بادلوضوعة بدأت الباحثة متعمدا على مجع وبعد       
 ادلناىج العلمية اليت تتفق يف وظيفة ىذا البحث وتلك ادلناىج كما يلي:

منهج القياس، ىو منهج تنظيم ادلواد بواسطة إصدار اخلالصة من األمور         .1
 اخلاصة إىل األمور العامة.

نظيم ادلواد بواسطة إسدار اخلالصة من األمور . منهج اإلستقراء، ىو منهج ت3
 اخلاصة إىل األمور العامة.

ادلوجودة مث تصدر من نتيجة ىذه منهج ادلقارنة، ىو باجراء ادلقارنة بُت ادلواد  .2
 ادلقارنة.

 الفصل السادس : أهداف البحث و فوائده

 . أىداف البحث1

 كما يلى:ىل حتقيقها فهي  إسعى ىذا البحث تأما األىداف اليت 

 معرفة موقع التشبيو يف سورة البقرة .1

 أنواع التشيو يف سورة البقرةرفة عم .3

 معرفة أغراض التشبيو يف سورة البقرة .2

 فوائد البحث .3

 و أما فوائد ىذا البحث فهي :



8 
 

ا من ناحية علم البيان عن . للباحثة : لزيادة ادلعرفة القرانية من ناحية علم البالغة خصوص1

 وال داء و ظيفة هناية يف مرحلة. تشبيوال

من حيث  تشبيولقران و التعمق فيو و فهم الللقارئ : دلساعدة القارئ على فهم ا .3

 وا ادلوقف فيها. تشبيوو واأليات الىت تشتمل على الأقسام

ناحية علم البيان دلساعدة الطالب خاصة الذين يريدون أن يفهموا القرآن من للجامعة : . 2

 عن التشبيو.

 أساس ترتيب الرسالةالفصل السابع : 
قدمت ىذه الرسالة العلمية يف سورة بسيطة مع تبويبها مخسة أبوات  

 متتابعة، وتتدرج حتت كل باب منها عدد من الفصول التالية.
فالباب األول تتكون من الثمانية فصول، ويكون لكل فصل منها مبحث 
خاص. فالفصل األول خيتص باحلديث عن اخللفية، يف الفصل الثاين ادلشكلة، يف 

، يف الفصل الرابع دراسة ادلراجع األساسية، توضيح معاىن ادلوضوعالفصل الثالث 
يف الفصل السادس يف الفصل اخلامس ادلناىج ادلستعملة يف كتابة البحث، 

 األغراض البحث و فوائده، ويف الفصل السابع أساس ترتيب الرسالة. 
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، وتفّصل الكاتبة إىل ثالثة فصول،  التشبيو بوجو عامأما الباب الثاين فهو 
 يف الفصل األول ويف الفصل الثاين تعريف التشبيوحيث حتديد يف كل فصل منها 

 . التشبيوأغرض  ويف الفصل الثالث التشبيو تقسيم

، وتفّصل الكاتبة إىل ثالثة فصول،  تصور عام لسورة البقرةالباب الثالث 
يف الفصل األول، ويف الفصل الثاين  البقرة تسمية سورةفأوضح يف كل فصل منها 

يف الفصل  مناسبة سورة البقرة دلا قبلها و ما بعدىا،  أسباب نزول سورة البقرة
 الثالث.

، وتفّصل  التشبيو يف سورة البقرةأما الباب الرابع، فتقتصر احلديث عن 
موقع التشبيو يف الكاتبة إىل فصلُت متتابعُت، حيث حتديد يف كل فصل منهما 

أغرض ، أنواع التشبيو يف سورة البقرة يف الفصل األول ويف الفصل الثاين سورة البقرة
  . يف الفصل الثالث التشبيو يف سورة البقرة

أما الباب اخلامس فهو اخلامتة، وتفّصل الكاتبة إىل فصلُت متتابعُت، حيث 
قدمت يف كل فصل منهما اخلالصات يف الفصل األول، مث ادلقًتحات يف الفصل 

 الثاين.
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 الباب الثاني
 التشبيه بوجه عام

 لتشبيها نكا:أر   ولألا لفصلا
  تعريف . أ

لغة ىو التمثيل، يقال: ىذا مثل ىذا و شبهو. أما يف اإلصطالح ىو عقد شلاثلة 
بٌن شيئٌن أو أكثر وإرادة اشرتاكهما يف صفة أو أكثر بإحدى أدوات التشبيو، 

شينئن يف صفة أو أكثر، بأداة خالد كاألسد يف اإلقدام. التشبيو ىو اشرتاك حنو: 
  .0ىي الكاف أو حنوىا، ملفوظة أو ملحوظة

ىو إحلاق أمر بأمر أخر يف صفة أو أكثر بأداة من أدوات التشبيو ملفوظة  
أو ملحوظة. وىو عند عبد القاىر: )أن تسبت ذلذا معىن من معاىن ذاك أو حكما 

لنور يف أنك تفصل من أحكامو، كإثباتك للرجل شجاعة األسد، وللحجة حكم ا
 2.هبا بٌن احلق والباطل، كما يفصل بالثور بٌن األشياء(

للتشبيو: روعة ومجال، وموقع حسن يف البالغة، وذلك إلخراجو احلفّي إىل اجللّي، 
وإدنائو البعيد من القريب يزيد ادلعاين رقعة ووضوحا، ويكسبها مجاال وفضال،  

                                                      

 File:///C:/Users/user/Downloads/showthread.php.htm 
1  
ه/ 0102قاىرة: دار الفكر العريب، عبده عبد العزيز قلقيلة، البالغة األصطالحية. )الطبعة الثالثة، 2

 74ه( ص.0662

file:///C:/Users/user/Downloads/showthread.php.htm
file:///C:/Users/user/Downloads/showthread.php.htm


00 
 
 

اق، فيسح اخلطو، شلتد احلواش، متشّعب ونبال؛ فهو فن واسع الّنطاويكسوىا شرفا 
 األطراف، متوّعر ادلسلك، غامض ادلدرك، دقيق اجملرى، غزير اجلدوى.

 جووأو ،ضيحالتوا مع ف،دلوصوا صفة تثباإذا أردت إ نكأ نلبياا ساليبأ من
 بٌن تعقدو ،فيو ضحةوا لصفةا ىذه نتكو ،خرآ شيئ ىلإ تعمد لبالغةا من

 لتشبيوا نكا اذلذ ،ثبااإ ىف مبالغةأو  ،لصفةا لتوضيح سيلةو جتعلها ،دلماثلةاإلثنٌنا
 7دلعاىنا نلبياا لطبيعةا عليو لتد طريقةأول 

أّن التشبيو ، البالغة الواضحةوقال على اجلارم ومصطفى أمٌن يف كتاهبما    
ىو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غًنىا يف صفة أو أكثر، بأداة ىي الكاف 

    1أوحنوىا ملفوظة أو ملحوظة.
 اىذ عن عينتزو ل،دلثا:ا لشبووا ،لتمثيل:ا لغة لتشبيوا نوأ ألخرا دلعىن يعىنو

 لحصو ىلا دىيؤ قد شيئٌن بٌن لشبوازددا  لكوذا اء،إلستووا ،لتلبيسا ،لتماثلا
 عن حدمهاأ متييز ىف تمشكال لكذا عن فيتولد ،بينهما فيما طحتالإ نألّّ 

 عن خيتلف ال إلصطالحيا لتشبيوأن ا فالظاىر: حإلصطالا ىف ماوأ .آلخرا
 بٌن شلاثلة عقد" نوأ وكرذ حيث ،تفصيال كثرأ قونو ىف الإ ي،للغوا لتشبيوا

                                                      

216ص.  (0100)بًنوت: دار الفكر.جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع.أمحد اذلا مشي،    3    

  1   22م( ص.2114ه/0124)جاكرتا: روفة فريس، ة البالغة الواضحعلي اجلارم ومصطفى أمٌن،  
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 من ضلغر،  سلصوصةداة  ،كثرأو أ صفة ىف كهمااالشرت ،كثرأو أ شيئٌن
 .اضألغرا

 أركان التشبيه . ب
 لتشبيوا ماأ لكنايةوا زاجملاو  لتشبيوا عن فيو يبحث نلبياا علم ساليبا من  

 عن نيتكو فالتشبيو ض،لغردات بأ صفو ىف( بو دلشبوا) بأمر (دلشبوا) مرأ قحلاا
 التشبيو، أما أركان التشبيو فهي أربعة:  نكاأر

 2.ىو ادلوضوع ادلقصود بالوصف : المشبه .0
: ىو األمر الذى يلحق بو ادلشبو، ويتلق على ادلشبو وادلشبو المشبه به .2

 3بو طرف التشبيو ومها الركنان األساسيان يف التشبيو.
مالوحظ عند التشبيو اشرتاك ادلشبو وادلشبو بو يف  : ىو وجه االشبه .7

االتصاف بو، من صفة أو اكثر، ولو مل يتساويا يف ادلقدار، ولو كانت 
غًن حقيقية، كتشبيو رأس إنسان منفر مرعب  مالحظة االشرتاك خيالية

 4.برأس الغول، وتشبيو الساحرة بأن وجهها كوجو شيطان

                                                      

71م( ص.0656ه/ 0116. )الطبعة األول، بًنوت: دار العلوم العربية. العربيةيف البالغة زلمد مصطفى حدارة،    2   
214( ص 0100)بًنوت: دار الفكر.والبديع. والبيان جواىر البالغة يف ادلعاينأمحد اذلا مشي،   3  

م( 0664ه/0103بًنوت: الدار الشامية. الطبعة األول، ) البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهنا.عبد الرمحن،  4
  037ص.
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على التشبيو ويربط ادلشبو بادلشبو  : ىو اللفظ الذى يدل أداة التشبيه .1
بو، وقد تذكر األداة يف التشبو وقد حتذف. أو اللفظة الىت تدل على 

و تأيت أداة التشبيو حرفا، أو امسا، أو  5ادلماثلة وادلماثلة وادلشاركة.
 6فعال.

ادلثال من ذلك فهو العامل كسراج أمتو يف اذلداية وتبديد الظالم. 
لكاف ىو أداة، شراج ىو ادلشبو بو، يف اذلداية وتبديد العاامل ىو ادلشبو، وا

 الظالم ىو وجو الشبو. 
 قال ادلعرتي يف ادلديح: 

 وزت كيوان يف علو ادلكان  –أنت كا الشمس يف الضياء وإن جا  
 وقال األخر:

 ورقة فيها نسيم الصباح  –كأن أخالقك يف لتفها  
 وقال األخر:

 01وقد يكون جري ذائب اللحٌن –كأمنا ادلاء يف صفاء  
                                                      

215( ص 0100بًنوت: دار الفكر. . )جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديعأمحد اذلامشي،   8  
م( 0664ه/0103بًنوت: الدار الشامية. الطبعة األول، . )البالغة العربية أسسها، وعلومها، وفنوهناعبد الرمحن، 6

  032ص.

10
يس، )الطبعة اجلديد، جاكرتا: روفة فر  الواضحة،البالغة على اجلارم ومصطفى أمٌن،  

     27م(ص.2114ه/0124
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ويف البيت األول عرف الشاعر أن شلدوحو وضيئ الوجو متألىل الطلعة فأراد  
أن يأيت لو متثيل تقوى فيو الصفة وىي الضياء واإلشراق فلم جيد أقوى من 

 يت باالكاف.فضاىاه مباء، ولبيان ىذه ادلضاىاة أ الشمس،
صديقو دمثة لطيفة ترتاح ذلا النفس، ويف البيت الثاين، وجد الشاعر أخالق  

فعمل على أن يأيت ذلا بنظًن تتجلى فيو ىذه الصفة وتفوى، فرأى أن نسيم الصباح  
 كذلك فعقد ادلماثلة بينهما، وبٌن ىذه ادلماثلة با حلرف )كأن(.

عمل الشاعر على أن جيد مثيال للماء الصايف تقوى فيو الثالث ويف البيت  
ضة الذائبة جتلى فيها ىذه الصفة فماثل بينهما، وبٌن ىذه صفة الصفاء. فرأى الف
 ادلماثلة باحلرف، كأن.

أن شيئا جعل مثيل شيئ يف صفة الثالث فأنت ترى يف كل بيت من األبيت 
كأن، وىذا ما مشرتقة بينهما، وأن الذي دّل على ىذه ادلماثلة أداة ىي الكاف أو  

يسمى باالتشبيو، وقد رأيت أن البد لو من أركان أربعة: الشيء الذي يراد تشبيهو 
ويسمى ادلشبو، والشيء الذي يشبو بو ويسمى ادلشبو بو، )وىذان يسميان طرىف 
التشبيو(، والصفة ادلشرتكة بٌن الطرفٌن وتسمى وجو الشبو، وجيب أن تكون ىذه 
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شهر منها يف ادلشبو كما رأيت يف األمثيلة، مث أداة الصفة يف ادلشبو بو أقوى وأ
  00وىي الكاف وكأن وحنن مها.التشبيو 

 ام التشبيه سالفصل الثاني: أق
           

التشبيو من جهة عامة ينقسم على قسمٌن: تشبيو على طريقة األصلية و    
بعة أقسم تشبيو على غًن طريقة األصلية. أما التشبيو على طريقة األصلية فعلى أر 

أما وىي باعتبار الطرفية وباعتبار تعدد طرفية وباعتبار وجو الشبو وباعتبار أداة. 
 التشبيو على غًن طريقة األصلية فعلى قسمٌن. تشبيو ضمين وتشبيو مقلوب.

 أما التشبيو على طريقة األصلية فكما يلي: 

 سم التشبيو باعتبار الطرفية إىل:األول: ينق

وىو ما طرفاه مفردان: إما غًن مقيدين،  : بالمفردتشبيه المفرد  .0
 الورد وحنوه، وعليو قولو تعاىل:كتشبيو اخلد ب

 02(.ىن لباس لكم وأنتم لباس ذلن) 

                                                      

21م(ص.2114ه/0124)الطبعة اجلديد، جاكرتا: روفة فريس،  البالغة الواضحة،على اجلارم ومصطفى أمٌن،   11  

 
12
مكتبة  ادلكان،: دون الطبعة السابعة عشر. )بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح يف علوم البالغة، عبد ادلتعال الصعيدي 

   122(. ص. م2112/ه0123.اآلداب



03 
 
 

كما يف قول   ،ان رلتمعتانوىو ما طرفاه كثرت تشبيه المركب بالمركب: .2
 :البحرتي

 07.صعود الربق يف الغيم اجلهام ...ترى أحجالو يصعدن فيو  
كما مر من تشبيو الشاة اجلبلي والشقيق   :المفرد بالمركبتشبيه  .7

 01والنيلوفر.
 

 كقول أيب متام:: تشبيه المركب بالمفرد .1
 02تريا وجوه األرض كيف تصور ...يا صاحيب تقصيا نظريكما            

 الثاين: ينقسم التشبيو باعتبار تعدد طرفية إىل:
أو ال با دلشبهات على طريق العطف أو : ىو أن يؤتى التشبيه ملفوف .0

 غًنه مث بادلشبو بو، كقولو: 
 لدى وكرىا العناب واحلشف البايل ...كأن قلوب الطًن رطبا ويابسا  

 ىو أن يؤتى مبشبو و مشبو بو مث آخر و آخر، كقولو: التشبيه مفروق: .2
 نًن وأطراف األكف عنم ...النشر مسك والوجوه دنا 

 ىو أن يتعدد ادلشبو دون ادلشبو بو، كقولو: التشبيه التسوية: .7
 كالمها كالليايل... صدغ احلبيب وحايل 

 دون ادلشبو، كقولو: ىو أن يتعدد ادلشبو بو  التشبيه الجمع: .1
                                                      

122ص.. بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح يف علوم البالغة، عبد ادلتعال الصعيدي    13  

مكتبة  : دون ادلكان،الطبعة السابعة عشر. )بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح يف علوم البالغة، عبد ادلتعال الصعيدي 
125(. ص. م2112/ه0123.اآلداب 14  

125ص.. بغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح يف علوم البالغة، عبد ادلتعال الصعيدي  15
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 03.منضد أو برد أو أقاح ...كأمنا يبسم عن لؤلؤ 
 الثالث: ينقسم التشبيو باعتبار وجو الشبو إىل:

 04بو فيو صورة منتزعة من متعدد.إذا كان وجو الش التشبيه تمثيال .0
 حنو: قد انقضت دولة الصيام وقد  بشر سقم اذلالل باالعيد     
 يتلو الثريا كفاغر شره   يفتو فاه ألكل عنقود. 

 05إذا مل يكن وجو الشبو. التشبيه غير تمثيل  .2
حنو: وما ادلوت إال سارق دّق شخصو  يصول بال كّف ويسعى بال 

 .رجل
ويف علوم البالغة أن التشبيو  06الشبو.ذكر فيو وجو  ما التشبيه المفصل .7

ادلفصل ىو ما ذكر فيو وجو الشبو أو ذكر فيو مكان الوجو أمر 
 21يستلزمو.

 حنو: كأنو النهار الزاىر و القمر الباىر الذي ال خيفى على كل ناظر. 
 20ما حذف منو وجو الشبو التشبيه المجمل .1

                                                      

126..صبغية اإليضاح لتلخيص ادلفتاح يف علوم البالغة، عبد ادلتعال الصعيدي  16  

10م( ص.2114ه/0124)جاكرتا: روفة فريس، ة البالغة الواضحعلي اجلارم ومصطفى أمٌن،   17  
10م( ص.2114ه/0124)جاكرتا: روفة فريس، ة البالغة الواضحعلي اجلارم ومصطفى أمٌن،   18  

19 Agus tricahyo, M.A, Metafora dalam Al-qur’an, (Cet I, Ponorogo: Stain 
Ponorogo Press, 2009) hal. 23 

226لبنان: دار الكتاب العلمية، رلهل السنة(. ص. -، )بًنتأمحد مصطفى ادلراغى. علوم البالغة  20  
21 Agus tricahyo, M.A, Metafora dalam Al-qur’an, hal. 23 
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 ر الذي ال خيفى على كل ناظر.حنو: كأنو النهار الزاىر و القمر الباى
يف ىذه اجلملة الضمًن "ه" يف كأنو مشبو والقمر الباىرة مشبو بو وىذا 

 التشبيو مل يذكر فيو وجو الشبو.
ما ينتقل فيو الذىن من ادلشبو إىل ادلشبو بو من غًن  القريب و مبتذل .2

ويرجع ذلك إىل كونو أمرا  22تدقيق نظر لظهور وجهو يف بادىء األمر.
 واحدا ال تعدد فيو وال تفصيل.

 ذلا بشر مثل احلرير ومنطق...رحيم احلواشى الىراء والنزر.حنو: 
ماال ينتقل الذىن فيو من ادلشبو إىل ادلشبو بو إىل بعد  البعيد و الغريب .3

 فكر وتأمل خلفاء وجو الشبو.
    .حنو: والشمس كاادلرأة يف كف األشل

 إىل:الرابع: ينقسم باعتبار أداتو 
  27.ما ذكرت فيو األداة التشبيه المرسل .0

 وإذا ما سخطت كنت ذليبا. –حنو: أنا كاادلاء إن رضيت صفاء 

                                                      
دكرت زلمد حسن شرشر، لباب اليان. )الطبعة الثانية، القاىرة: دار الطباعي احملمدية،  22

 016م(. ص.0654ه/0115

 71م( ص.2114ه/0124)جاكرتا: روفة فريس، ة البالغة الواضحعلي اجلارم ومصطفى أمٌن، 23
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يف ىذه اجلملة ادلشبو ىو "أنا" و ادلشبو بو "ادلاء" و "الكاف" أداة 
 21التشبيو وىي التشبيو مرسل ألن ماذكرة فيو أداة التشبيو.

 22األداةما حذفت منو  التشبيه المؤكد   .2
 ية وتبديد الظالم.العامل سراج أّمتو يف اذلداحنو: 

يف ىذه اجلملة "العامل" ىو ادلشبو و "سراج" ىو ادلشبو بو يف اذلداية و 
 23تبديد الظالم ىو وجو الشبو و حذفت األدة.

 24ما حذفت منو األداة ووجو الشبو. التشبيه البليغ     .7
 الرتب.حنو: إذا نلت منك الود فاادلال ىٌن  وكل الذي فوق 

يف ىذه اجلملة كل الذي فوق الرتاب ىو ادلشبو وتراب ىو ادلشبو بو 
 25وكنا يف ىذه التشبو حذفت منو األداة و وجو الشبو.

 فكما يلي: على غًن طريقة األصلية وأما التشبيو
 باعتبار قوة وجو الشبو: األول:

                                                      

25ص.ة. البالغة الواضحعلي اجلارم ومصطفى أمٌن،   24  
25 Agus tricahyo, M.A, Metafora dalam Al-qur’an, (Cet I, ponorogo: Stain 

Ponorogo Press, 2009) hal. 23 
 71ص. ةالبالغة الواضحعلي اجلارم ومصطفى أمٌن، 

26
  

27 Agus tricahyo, M.A, Metafora dalam Al-qur’an, hal. 23 

71ص. ة.البالغة الواضحعلي اجلارم ومصطفى أمٌن،   28  
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ال يوضع فيو ادلشبو و ادلشبو بو يف صورة من صور  التشبيه الضمني .0
التشبو ادلعروفة بل يلمحان يف الرتكيب. وىذا النوع يؤتى بو ليفيد أن 

 26احلكم الذي أسند إىل ادلشبو شلكن.
 حنو: التنكرى عطل الكرًن من الغىن  فالسيل حرب للمكان العاىل.

ىو إن وجو الشبو جيب أن يكون أظهر وأشهر يف  التشبيه المقلوب .2
ادلشبو بو عنو يف ادلشبو، وذلك كى يصح إحلاق ادلشبو با ادلشبو بو يف 

 71ىذا الوجو .
 حنو: أحنُّ ذلم ودوهنم فالة   كأن فسيحها صدر احلليم.

 الثاىن: أقسام التشبيو باعتبار الغرض:
ق لو، زلققا الغايو إذا جاء التشبيو وافيا بالغرض ادلسو  المقبول:   .0

 .ادلنشودة   منو
إذا جاء قاصرا عن إفادة الغرض ادلأمول، واذلدف ادلقصود  المردود:   .2

 70والغاية ادلرجوة، فهو تشبيو مردود.
 

                                                      

2م( ص.2114ه/0124روفة فريس، )جاكرتا: ة البالغة الواضحعلي اجلارم ومصطفى أمٌن،  29  
  21ه( ص.0662ه/ 0102عبده عبد العزيز قلقيلة، البالغة األصطالحية. )الطبعة الثالثة، قاىرة: دار الفكر العريب،  30
  055م(. ص.0654ه/0115الثانية، القاىرة: دار الطباعي احملمدية، دكرت زلمد حسن شرشر، لباب اليان. )الطبعة 31
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 التشبيه الفصل الثالث: فوائد
 وىي إما: -فوائد التشبيو تعود )يف أكثر ادلواضع( اىل ادلشبو

 كقول الشاعر   –بيان حالو  .0
 احلاجتحا تثنت كأن عظامها من خيزرانإذا قامت 

 )شبو عظامها بااخليزارن بيانا دلا فيها من الٌن(
 كقولو  –أو بيان إمكان حالو  .2

 وياله إن نظرت وان ىي أعرضت وقع السهام ونزعهن أليم
)شبو نظرىا بوقع السهام، وأعراضها بنزعها: بيانا إلمكان إيالمها هبما 

 مجيعا(
 كقولو  –وضعفا أو بيان مقدار حالو قوة  .7

جارهتا مر السحاب الريث والعجل وكتشبيو ادلاء كأّن مشيتها من بيت 
 وكقولو  –باالثلج يف شدة الربودة 

 فيها اثنتان وأربعون حلوبة سودا كخافية الغراب األسحم 
 )شبو النياق السود خبافية الغراب بيانا ادلقدار سوادىا(

 كقلو   –أو تقرير حالو يف نفس السامع بابرازىا فيما ىي فيو أظهر  .1
 إن القلوب إذا تنافر ودىا مثل الزجاجة كسرىا الجيرب
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شبو تنافر القلوب بكسر الزجاحة تسبيتا لتعّذ رعودة القلوب إىل ما كانت )
 عليو من األنس وادلوّدة(

 أو بيان إمكان وجوده )وانو شلكن احلصول( كقولو .2
 ق األنام وأنت منهم فان ادلسك بعض دم الغزال فان تف

 كقولو   –أو مدحو  .3
 كأنك مشس وادللوك كواكب اذا طلعت مل يبد منهن كوكب 

 كقولو   –أو تشويهو وذمو  .4
  72.وإذا أشار زلدثا فكأنو قرد يقهقو أو عجوز تلطم

 
 
  

                                                      

212-211( ص. 0100بًنوت: دار الفكر.)جواىر البالغة يف ادلعاين والبيان والبديع أمحد اذلامشي،   32
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 الباب الثالث
 البقرةنظرة عامة عن سورة 

 سورة البقرةتسمية الفصل األول   : 

النقطة  ادلوضوع بسبب البقرة مسيت الرسالة ىذه بقرة أنثى تعين البقرة
الذي قالو اهلل  لبقرة( ا)أنثى البقرة قصة التيتصف اآليات جوىر األساسية ىي

 مبعجزة يتعلق فيما القصة وىي ،ٗٚاآلية إىل  ٗٙاآليات يف سبحانو وتعاىل
 .عليك ضرب جزء البقرة ادلذبوحة حىت ادلوت ادلوتى أحيا الذي موسى النيب

من خالل ىذه القصة ،  .الضحية تعود إىل احلياة سبحانو وتعاىل فيقدرت اهلل
 ٔحقيقتو وقوتو أحيا ادلوتى أدلة على مت العثور

فقد نزلت مبعن يف نني ومئتني، مدنية إال آية إحدى ومثاسورة البقرة 
حجة الوداع، وىي آخر القرآن نزوال على ما قيل: وغالب السورة نزل أول 
اذلجرة، وىي أطول سورة القرآن، كما أن أقصرىا سورة الكوثر، وأطل آية يف 

ُتْم ِبَدْيٍن( اخل، وأقصرىا قولو: نْ اي َ دَ ا تَ ذَ اأَي َُّها الَِّذْيَن آَمُنوا إِ القرآن ىي آية الدين )يَ 
 ٕضحى، وقولو: والفجر.وال

 الف فيها يقول أشياخي بعض مسعت القرآن احكام يف العريب ابن قال
 اهلل رضى عمر ابن اقام فقهها ولعظم خرب والف حكم والف هنى والف امر

                                               
Tafsir al-Mishbah, Jil I ٓٓٔ-ٜٜ( ص. ٜٕٓٓ)الطبعة الثاين، جاكرت: لنًت حايت،   ، زلمد قريش شهاب   ٔ  

ٜٖم( ص.ٜٗٚٔه/ٜٖٗٔمسة، دون ادلكان: مزيدة و منقحة، ااطبعة اخل)،اجلزء ألول تفسري ادلراغىأمحد مصطف ادلراغى،   2  
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 التفسري يف االمام قال احلكم اسئلة يف كذا تعلمها على سنني مثاىن عنهما
 ميكن الكرمية السورة ىذه ان األوقات بعض يف لساىن على مر انو اعلم الكبري

 بعض ىذا فاستبعد مسألة آالف عشرة ونفائسها فوائدىا من يستنبط ان
 من الفوه ما على ذلك ومحلوا والعناد والغى اجلهل اىل من وقوم احلساد

 ادلعاقد حتقيق عن اخلالية والكلمات ادلعاين عن الفارغة التصلفات من أنفسهم
 كالتنبيو لتصري ادلقدمة ىذه قدمت الكتاب ىذا تصنيف يف شرعت فلما وادلباىن

 السور سورت وامنا انتهى الوصول قريب احلصول ممكن امر ذكرنا ما ان على
 سورة فهذه االعجاز شرط من ليس الطول ان على تنبيها وقصارا واوساطا طواال

 التسوير لذلك ظهرت مث البقرة سورة اعجاز معجزة وىي آيات ثالث الكوثر
 اهلل من تيسريا فوقها ما اىل القصار السور من األطفال وتدريج التعليم يف حكمة

 ٖ.عباده على تعاىل

 أسباب نزول سورة البقرة :الفصل الثاني 
 تعاىل اهلل رضي مسعود ابن عن الصحيح ويف ادلشهور االسم ىو ىذا

 ذلك منع من روي دلا معارض وىو البقرة سورة عليو أنزلت الذي مقام ىذا عنو
 مثة ومن كلو القرآن سور يف وكذا البقرة فيها يذكر اليت السورة يقال أن وتعني

 بدأ يف مكروىا كان بأنو يوفق أن وميكن كراىة غري من ذلك اجلمهور أجاز

                                               
ٕٚ( ص.ى ٕٚٔٔ، دار الفكر: بريوت) روح البيان، ادلوىل أبو الفداء طفى اإلستانبويل احلنفي اخللويتإمساعيل حقي بن مص   3  
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 غري من فشاع عنو النهي نسخ نوره سطوع بعد مث الكفار الستهزاء اإلسالم
 ٗىذا. على الكالم بعض تقدم وقد جلوازه بيانا احلديث يف وورد نكري

سباب نزول سورة البقرة نزلت آيات سورة متفرقة، ولكل آية أو رلموعة 
 من اآليات سبب خاص لنزوذلا، ومن ىذه األسباب: 

َها أَْو ِمْثِلَها  .ٔ قال اهلل عّز وجّل: )َمانَ ْنَسْخ ِمْن آيٍَة أَْو نُ ْنِسَها نَْأِت ِِبَرْيٍ ِمن ْ
ى ُكلِّى َشْيٍء َقِديْ َر( سبب نزول ىذه اآلية قول ليهود أَنَّ اهلل َعلَ َأمْل تَ ْعَلْم 

بعد حتويل القبلة من بيت ادلقدس إىل الكعبة أّن زلمًدا يْأُمُر أصحابو 
 بشي، مث يناىم عنو، وىذا يعين أنو يناقض بعضو بعضا.

ٌر ِمْن أَْىِل الِكَتاِب َلْو يَ ُردُّْوَنُكْم ِمنْ قال اهلل عّز وجّل:  .ٕ بَ ْعِد  )َودَّ َكِثي ْ
ارًا َحَسًدا ِمْن ِعْنِد أَنْ ُفِسِهْم( سبب نزول ىذه اآلية أّن  ِإمْيَاِنُكْم ُكفَّ
رلموعة من كبار اليهود قالوا للمسلمني )بعد غزوة أحد(: أمل تنظروا إىل 
ما أصابكم وما حل بكم؟ فلو كنتم على احلق دلا ىزمتم، فارجعوا إيل 

 ديننا ىو خري لكم.
َوقَاَلِت اْليَ ُهْوُد لَْيَسِت النََّصاَرى َعَلى َشيٍء( سبب ) قال اهلل عّز وجّل: .ٖ

نزول ىذه األية أنو دلا جاء وفد جنران )ادلسيحيت( إىل رسول اهلل عليو 
الّصالة والّسالم وجاءىم أحبار اليهود، فحدثت مناظرة بينهم وارتفعت 

 أصواهتم، وقال كل فريق منهم الآلخر: لستم على شيء.
                                               

ٔٓٔ( ص. ه ٘ٔٗٔ،دار الكتب العلمية: بريوت) روح ادلعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع ادلثاين ، شهاب الدين زلمود بن عبد اهلل احلسيين األلوسي   ٗ  
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وجّل: )َوَمْن أَْظَلُم ممَّْن َمَنَع َمَساِجَد اهلل أَْن يُْذَكَر ِفَها امْسُُو( قال اهلل عّز  .ٗ
سبب نزول ىذه األية: نزلت يف مشركني مكة ألهنم منعوا رسول اهلل 

 ٘عليو الّصالة والسالم عام احلديبية من دخول ادلسجد احلرام.
 مناسبة سورة البقرة لما قبلها و ما بعدها : الفصل الثالث

قبل أن نعرض ادلناسبة بني سورة الفاحتة وسورة البقرة وبني سورة البقرة 
 عمران أرادت الكاتبة أن تقدم تعريف ادلناسبة. وآل

ادلناسبة يف اللغة : ادلقاربة، يقال فالن يناسب فالن أى يقرب منو ويشاكلو 
سبة وادلراد بادلنا ٙومنو ادلناسبة يف باب القياس، وىي الوصف ادلقارب للحكم.

يف ىذا البحث وجو اإلرتباط بني اجلملة يف اآلية الواحدة وبني اآلية واآلية يف 
 ٚاآليات ادلتعددة أو بني السورة والسورة.

إن معرفة ادلناسبة بني اآليات تساعد على حسن التأويل والتفسري أو دقة 
الفهم. وقال الزر كسثى: "وفائدتو جعل أجزاء الكالم بعضها آخذا بأعناق 

ف حالو حال البناء احملكم ادلتالئم ياط، ويصري التعلب، فيقوي بذلك االرتبعض
 ٛاألجزاء".

 ادلناسبة بني السورة والسورة. ٔ

                                               

الدمشقى،تفسري القرآن العظيم، )اجلزء األول(ايب الفراء امساعيل بن عمر بن كثري الفرشي   ٘  
 .ٜٚ)دون مكان : منشورات العصر احلديث، دون سنة(، ص.  مباحث يف علوم القرآنمناع القطان، ٙ
 ٜٚص. ، مباحث يف علوم القرآنمناع القطان، ٚ
 ٜٚص. ، مباحث يف علوم القرآنمناع القطان، ٛ
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 . بني الفاحتة والبقرة 
ها يقرار بالربوبية وااللتجاء إلئمة : تضمنت سورة الفاحتة االقال بعض اال

البقرة تضمنت  هود والنصارى وسورةيلا يف دين اإلسالم، والصيانة عن دين
 ٜقواعد الدين وآلعمران مكملة دلقصودىا.

 اإلمام السيوطي يقدم كثريا عن الربط بني سورة الفاحتة وسورة البقرة
 ٓٔكمايلي:

إفتتحت البقرة بقولو )آمل، ذلك الكتاب ال ريب فيو( فإنو إشارة إىل الصراط 
 ادلستقيم يف قولو يف الفاحتة )إىدنا الصراط ادلستقيم(.

تعاىل )احلمدهلل( تفصيلو: ما وقع فيها من االمر بالذكر يف عدة قولو 
ربنا ال ) آيات ومن الدعاء يف قولو )أجيب دعوة الداع إذا دعان( ويف قولو تعاىل

تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ... اخ( وبالشكر يف قولو )فاذكروين أذكركم 
 واشكرويل وال تكفرون(.

تعاىل )اعبدوا ربكم الذي خلقكم  وقولو )رب العادلني( تفصيلو قولو
والذين من قبلكم لعلكم تتقون( وقولو )ىو الذي خلق لكم ما يف األرض مجيعا 

م( ولذلك يمث استوى إىل السماء فسواىن سبع مسوات وىو بكل شيء عل
 افتتحها بقصة آدم.

                                               
   ٖٙ( ص. ٜٙٛٔ)الطبعة األوىل : بريةت :دار ادلكتب العلمية،  تناسق الدرد يف تناسب السورالسيوطي، ٜ

  ٓٚ-ٖٙنفس ادلرجع،  ٓٔ
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و بقولو يف قصة آدم ويف قصة ابراىيم يوقولو )الرمحن الرحيم( قد اومأ إل
 يف قصة بين إسرائيل.وما وقع 

ع أنواع الشريعة الفروعية وقد فصلت يوقولو )إياك نعبد( زلل شامل جبم
 يف البقرة ابلغ تفصيل.

وقولو تعاىل )إياك نستعني( شامل لعلم األخالق، وقد ذكر منها يف 
واخلوف  ةالبقرة اجلم من التوبة والصرب والشكر، والرضى والتفويض والذكر وادلراقب

 واإلنة القول.
فصيلو مع وقع يف تالصراط ادلستقيم( إىل آخره.  اوقولو تعاىل )إىدن

حاد عنهم من النصارى، وذلذا ذكر يف  السورة من ذكر طريق األنبياء، ومن
هم، وقد حاد عنها يالكعبة أهنا قبلة إبراىيم، فهي من صراط الذي أنعم عل

يهدي إىل صراط مستقيم( )تها : ولذلك قال يف قص ،هود والنصارى معايلا
 و.يتنبيها على أهنا الصراط الذي سألوا اذلدابة إل

 ادلناسبة بني سورة البقرة وسورة آل عمران. ٕ
ابو "تفسري القرآن الكرًن" يقدم ادلناسبة أو تاألستاذ رشيد رضا يف ك

 :اإلتصال بني سورة البقرة وآل عمران وتقوم با خلالصة فيما يأيت
 منهما بد  بذكر الكتاب وشأن الناس يف االىتداء بو.ففى أن كال (. أ

يؤمن بو. والناس يف  يؤمن ومن ال سورة البقرة ذكر أصناف الناس من
التقدًن ألنو كالم يف أصل الدعوة ويف آل عمران ذكر الزائغني  ذلك
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ابو منو إبتغاء الفتنة وإبتغاء تأويلو والراسخني للعلم شالذين يتبعون ما ت
ؤمنون مبحكمو ومشابو وليقولون كل من عند ربنا وادلناسب يف الذين ي

 التأخري ألنو فيما وقع بعد انتشار الدعوة.
أن كال منهما قد حاج اىل الكتاب ولكن األوىل أفاضت يف زلاجة  (. ب

 والثانية بالعكس. يهود واختصرت يف زلاجة النصار يلا
ق لآل عمران من التذكري ِبما يف سورة البقرة من التذكري ِبلق آدم ويف  (.ج

وىل يف كونو جاء بديعا على غري سنة سابقة يف ألعيسى وتشبيو الثاين با
 اخللق. وذلك يقتضى أن يذكر كل منهما يف السورة اليت ذكرفيها.

 ل.ا(. أن كال منها أحكاما مشًتكة كأحكام القتد
ألن  (. الدعاء يف آخر كل منهما، فالدعاء يف األوىل يناسب بدء الذينث

 جاىدى الدعوة وزلاريب لب النصر علىطفيما يتعلق بالتكليف و  ومظمع
يتضمن الكالم يف قبول  واىلها ويف آل عمران يناسب ما بعد ذلك ألن

 و يف اآلخرة.يالدعوة وطلب اجلزاء عل
رة البقرة كأهنما متممة ذلا. و (. ختم الثانية )آل عمران( يناسب بدء يف سف

ثبات الفالح للمتقني وختم الثانية بقولو تعاىل ذلك أنو تبدأ األوىل بإ
 .ٔٔ)واتقوا اهلل لعلكم تفلحون(

 
                                               

 .ٖ٘ٔ)الطبعة الثانية: بريوت : دار الفكر ، بدون سنة(، ص. تفسري القرآن احلكيم، اجلزء الثالثرشيد رضا، ٔٔ
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 الباب الرابع
 التشبيه في سورة البقرة

 موقع التشبيه الفصل األول : 
 

ٔ.             

              

هبا و فيو، كحال شخص أو قد نار ليستد فئ نفاقهم وحاذلم العجيبة أي مثاذلم يف 
شبو ٔيستضيء، فما اتقدت حىت انتفأت، وتركتو يف ظالم دامس، وخوف شديد.
بانتفاء ادلثال ادلنافق باادلستو قد للنار، وإظهاره اإلديان باإلضاءة، وانقطاع انتفاعو 

ة َمَثِل" أداو  ُىْم" ادلشبوَ "ك"(.النار، يف العبارة )مثلهم كمثل الذى استوقد نار
و"َذَىَب اهلُل بُِنرِِىْم َوتَ رََكُهْم ىِف ظُُلَمٍت الَّ مشبو بو نَاًر"  التشبيو "الَِّذى اْستَ ْوَقدْ 

صورة منتزعة من  ألن وجو الشبو فيو .، أنواعو التشبيو التمثيلييُ ْبِسُرْوَن" وجو الشبو
  متعدد.

ٕ.          

                                                   

ٖٔص.(. مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔ: دار الصابون، القاىرةالطبعة األوىل، سَت، )ازلمد على الصابوين، صفوة التف  1  



ٖٔ 
 

 ( أي كا خلرص ال يتكلمون مبا ينفعهم ُبْكمٌ ) ( أي ىم كالصم ال يسمعون خَتاُصم  )
التشبيو البليغ }ُصم  بُْكٌم  ٌٕى( أي كالعمي ال يبصرون اذلدي وال يتبعون سبيلو.ُعمْ )

والبكم العمي يف عدم االستفادة من ىذه احلواس حذفت ُعْمٌي{ أي ىم كالصم 
  أداة التشبيو ووجو الشبو فأصبح بليغاً.

ٖ.             

                

أي أو مثلهم يف حَتاهتم و ترددىم كمثل قوم أصاهبم مطر شديد، أظلمت لو 
ويف ىذا ادلثال  ٖاألرض، وأرعدت لو السماء، ومصحوب بالربق والرعد والصواعق.

شبو اإلسالم بادلطر، ألن القلوب حتيا بو كحياة األرض بادلاء، وشبو شبهات 
ان من الوعد والوعيد بالرعد والربق...إخل، يف العبارة الكفار بالظلمات، وما يف القر 

ِمَن السََّماِء" مشبو بو  "ك" أداة التشبو "َصيِِّبْ )أو كصيب من السماء فيو ظلمت(. 
ألن وجو الشبو فيو صورة منتزعة  "ِفْيِو ظُُلَمت" ووجو الشبو، أنواعو التشبيو التمثيلي.

  من متعدد.
  

                                                   

ٖٔ(. ص.مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة األوىل، سَت، )ازلمد على الصابوين، صفوة التف  2  
ٖٔسَت،  ص.ازلمد على الصابوين، صفوة التف  3  



ٖٕ 
 

ٗ.               

                                  

                      

َفِهَي" ادلشبو " ٗأي بعضها كا حلجارة وبعضها أشد قسوة من احلجارة كاحلديد.
ألن أداة الشبو ادلذكورة ووجو الشبو  "َك" أداة التشبيو، أنوع التشبو مرسل رلمل.

 زلذوف.

٘.            

           

 ٘ال امًتاء فيها، كما يعرف الواحد منهم ولده، معرفة يقُت.ا معرفة أي يعرفون زلمد
أي يعرفون زلمدًا معرفًة واضحة  (مرسل مفصل)فيو تشبيو  (َكَما يَ ْعرُِفوَن أَبْ َناَءُىمْ )

أَبْ َنآَءُىْم" وجو  "َكَما" أداة التشبيو "يَ ْعرِفُ ْونَ  كمعرفة أبنائهم الذين من أصالهبم.
  ألن ذكرت منو ألداة ووجو الشبو. الشبو، أنوع التشبيو مرسل مفصل.

                                                   

ٜ٘(. ص.مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة األوىل، سَت، )ازلمد على الصابوين، صفوة التف  4  

ٕٜسَت، ص.االصابوين، صفوة التفزلمد على   5
  



ٖٖ 
 

ٙ.              

                             

           

وحيث ذكرت األداة وحذف  ٙأي يعظموهنم وخيضعون ذلم كحب ادلؤمنُت اهلل.
وجو الشبو. يف العبارة )حيبوهنم كحب اهلل( "حيبوهنم" ادلشبو "ك" أداة التشبيو "حب 

ألن ذكرت منو أداة التشبيو  أنوع التشبيو من التشبيو مرسل رلمل.اهلل" مشبو بو. 
 التشبيو.وجهوحذف 

ٚ.               

        

}َوَمَثُل الذين َكَفُروْا{ فيو تشبيو )مرسل ورلمل( مرسل لذكر األداة ورلمل حلذف 
وجو الشبو فقد شبو الكفار بالبهائم اليت تسمع صوت ادلنادي دون أن تفقو كالمو 

)ُصم ( أي ىم كالصم ال يسمعون خَتا )بُْكٌم( أي كا خلرص ال  وتعرف مراده.
 ٚ( أي كالعمي ال يبصرون اذلدي وال يتبعون سبيلو..يتكلمون مبا ينفعهم  )ُعْمىٌ 

                                                   

ٜٜ(. ص.مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة األوىل، سَت، )ازلمد على الصابوين، صفوة التف  6  

ٖٔ(. ص.مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة األوىل، سَت، )ازلمد على الصابوين، صفوة التف  7
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التشبيو البليغ }ُصم  بُْكٌم ُعْمٌي{ أي ىم كالصم والبكم العمي يف عدم االستفادة 
  أصبح بليغاً.من ىذه احلواس حذفت أداة التشبيو ووجو الشبو ف

 (ٚٛٔ) ُىنَّ لَِباٌس لَُّكْم َوأَنْ ُتْم لَِباٌس ذلَُّنَّ  .ٛ

استعارة بديعة شّبو كل واحد من الزوجُت الشتمالو على صاحبو يف العناق والضم  
ادلراد قرب بعضهم من بعض »باللباس ادلشتمل على البسو قال يف تلخيص البيان: 

 ٛواشتمال بعضهم على بعض كما تشتمل ادلالبس على األجسام فاللباس استعارة.

ٜ.            

     

)كتب عليكم الصيام(. أي فرض عليكم صيام شهر رمضان، أما )كما كتب على 
التشبيو يف لفريضة ال يف  ٜالذين من قبلكم(. أي كما فرض على األمم قبلكم.

الكيفية أي فرض الصيام عليكم كما فرض على األمم قبلكم، يف العبارة )كتب 
كتب عليكم الصيام" ادلشبو  " عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم(

كتب على الذين من قبلكم" ادلشبو بو أنواع من التشبيو  "كما" أداة التشبيو "
  مرسل رلمل.

                                                   

  8 ٖٚص.سَت،  ازلمد على الصابوين، صفوة التف 
ٜٓٔسَت،  ص.ازلمد على الصابوين، صفوة التف  9

  



ٖ٘ 
 

ٔٓ.          

              

     

وبالغوا يف ذلك كما  ، هإذا فرغتم من أعمال احلج وانتهيتهم منها فأكثروا ذكر أي 
كنتم تذكرون اباءكم، وتعدون مفاخرىم بل أشد، قال ادلفسرون: كانوا يقفون مبعٌت 

أيامهم  مفاخر ابائهم وزلاسنكرون سك، فيذ بُت ادلسجد واجلبال بعد قضاء ادلنا
يف العبارة )فاذكر اهلل كذكركم ءاباءكم أو ألشد  ٓٔ.فأمروا أن يذكروا اهلل وحده

كذكركم" مشبو بو "ك" أداة التشبيو "ءاباءكم" وجو  " مشبو "ذكرا( "فاذكر اهلل
 الشبو. أنواع تشبيو متثيل.

ٔٔ.                          

            

        

                                                   

ٙٔٔ(. ص.مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة األوىل، سَت، )ازلمد على الصابوين، صفوة التف  10  
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ُ اهلل َلُكُم اآليات) أي كما يّبُت لكم األحكام يبُّت لكم ادلنافع  (كذلك يُبُتِّ
أي لتتفكروا يف أمر  (َلَعلَُّكْم تَ تَ َفكَُّروَن يف الدنيا واآلخرة)وادلضار واحلالل واحلرام 

الدنيا واآلخرة فتعلموا أن األوىل فانية واآلخرة باقية فتعملوا دلا ىو أصلح، والعاقل 
 "َكَذِلَك" أداة التشبيو، أنوع التشبيو مرسل رلمل. ٔٔمن آثر ما يبقى على ما يفٌت.

ٕٔ.             

                          

                   

ويسألونك يا زلمد عن إتيان النساء يف حالة  (َك َعِن احمليض ُقْل ُىَو أًَذىَوَيْسأَلُونَ )
احليض أحيل أم حيرم؟ فقل ذلم: ِإنو شيء مستقذر ومعاشرهتن يف ىذه احلالة فيو 

}ُقْل ُىَو أًَذى{ فيو تشبيو بليغ حيث حذفت أداة التشبيو ووجو  ٕٔ.أذى للزوجُت
 .الشبو فأصبح بليغاً وأصلو احليض شيء مستقذر كاألذى فحذف ذلك مبالغة

 (ٖٕٕ) ِنَسآؤُُكْم َحْرٌث لَُّكْم فَْأُتواْ َحْرَثُكمْ  .ٖٔ

أي نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم ويف أرحامهن يتكّون الولد، فأتوىن يف 
موضع النسل والذرية وال تتعدوه ِإىل غَته قال ابن عباس: اسق نباتك من حيث 

                                                   

  ٕٙٔ(. ص.مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة األوىل، سَت، )ازلمد على الصابوين، صفوة التف
11  

ٕٙٔ(. ص.مٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة األوىل، سَت، )االصابوين، صفوة التفزلمد على   12
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على حذف مضاف أي موضع حرث أو على سبيل  )ِنَسآؤُُكْم َحْرثٌ ( ٖٔ ينبت.
التشبيو فادلرأة كاألرض، والنطفة كالبذر، والولد كالنبات اخلارج، فاحلرث مبعناى 

 .احملًتث مسي بو على سبيل ادلبالغة

ٔٗ.             

                            

قال ابن كثَت: ىذا مثٌل ضربو اهلل تعاىل لتضعيف الثواب دلن أنفق يف سبيلو وابتغاء  
مرضاتو وأن احلسنة تضاعف بعشر أمثاذلا ِإىل سبعمائة ضعف أي مثل نفقتهم  

شّبو سبحانو الصدقة اليت  (َكَمَثِل َحبَّةٍ ) ٗٔ.حبة ُزرعت فأنبتت سبع سنابلكمثل 
فأصبحت سبعمائة حبة، ففيو تشبيو تُنفق يف سبيلو حببة زرعت وباركها ادلوىل 

لذكر أداة التشبيو وحذف وجو الشبو قال أبو حيان: وىذا التمثيل  (مرسل رلمل)
 تصوير لألضعاف كأهنا ماثلة بُت عيٍت الناظر.

ٔ٘.                         

            

                                                   

ٕٚٔسَت، ص.ازلمد على الصابوين، صفوة التف  13  
ٕ٘ٔسَت، ص.ازلمد على الصابوين، صفوة التف  14
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أي مثل ذلك ادلرائي بِإنفاقو كمثل احلجر األملس  (تُ رَابٌ َثِل َصْفَواٍن َعَلْيِو َفَمثَ ُلُو َكمَ )
َثِل َصْفَواٍن َعَلْيِو َكمَ ) ٘ٔ.الذي عليو شيء من الًتاب يظنو الظانُّ أرضًا طيبًة منبتةً 

 .ألن وجو الشبو منتزع من متعدد فيو تشبيو يسمى تشبيهاً متثيلياً  (تُ رَابٌ 

ٔٙ.           

           

               

أي كمثل بستان كثَت الشجر مبكاٍن مرتفع من األرض، وُخصَّت  (َوةٍ َكَمَثِل َجنٍَّة ِبَرب ْ )
َكَمَثِل َجنٍَّة )وكذلك يوجد تشبيو متثيلي يف قولو  ٙٔ.بالربوة حلسن شجرىا وزكاء مثرىا

 (.ِبَربْ َوةٍ 
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ٔٚ.                     

              

                              

                      

  

َا البيع ِمْثُل الرباقا) أي ذلك التخبط والتعثر بسبب استحالذلم ما حّرمو اهلل،  (لوا ِإَّنَّ
لَّ اهلل البيع َوَحرََّم َوَأحَ )حراماً؟ قال تعاىل رّداً عليهم  وقوذلم: الربا كالبيع فلماذا يكون

أي أحل اهلل البيع دلا فيو من تبادل ادلنافع، وحّرم الربا دلا فيو من الضرر الفادح  (الربا
َا البيع ِمْثُل ) ٚٔ.بالفرد واجملتمع، ألن فيو زيادة مقتطعة من جهد ادلدين وحلمو ِإَّنَّ

فيو تشبيو يسمى )التشبيو ادلقلوب( وىو أعلى مراتب التشبيو حيث جيعل  (الربا
ادلشّبو مكان ادلشّبو بو كقول الشاعر: كأن ضياء الشمس غرُة جعفر واألصل يف 
اآلية أن يقال: الربا مثل البيع ولكنو بلغ من اعتقادىم يف حل الربا أن جعلوه أصالً 

 يقاس عليو فشبهوا بو البيع.

  
                                                   

ٛ٘ٔ.(. صمٜٜٚٔه/ٚٔٗٔالقاىرة: دار الصابون، الطبعة األوىل، سَت، )ازلمد على الصابوين، صفوة التف   17  
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 أنواع التشبيه : انيالفصل الث
 التشبيه باعتبار الطرفية

 تشبيه المفرد بالمفرد.1
الرقم  رقم

 اآلية
 مشبه مشبه آياة

 به
أدة 

 التشبيه
وجه 
 الشبه

نوع 
 التشبه

ُىنَّ لَِباٌس  ٚٛٔ ٔ
لَُّكْم َوأَنْ ُتْم 
 لَِباٌس ذلَُّنَّ 

ُىنَّ 
 لَِباسٌ 

َوأَنْ ُتْم 
 لَِباسٌ 

تشبيو  زلذوف زلذوف
ادلفرد 
 بادلفرد

ِنَسآؤُُكْم  ٖٕٕ ٕ
َحْرٌث 

لَُّكْم فَْأُتواْ 
 َحْرَثُكمْ 

ِنَسآؤُُكْم 
 َحْرثٌ 

فَْأُتواْ 
 َحْرَثُكمْ 

تشبيو  زلذوف زلذوف
ادلفرد 
 بادلفرد

 
 
 



ٗٔ 
 

 و أداته التشبيه باعتبار وجه الشبه
 التشبيه تمثيلي.1

الرقم  رقم
 اآلية

مشبه  مشبه آية
 به

أدة 
 التشبيه

وجه 
 الشبه

نوع 
 التشبه

َمثَ ُلُهْم َكَمَثِل  ٚٔ .ٔ
الَِّذى اْستَ ْوَقْد 

 نَارًا

 َمثَ ُلُهمْ 
 

 

الَِّذى 
اْستَ ْوقَ 

 نَارًا دْ 

 كَمَثلِ 
 

َذَىَب 
اهللُ 

بُِنرِِىْم 
َوتَ رََكُهْم 

ىِف 
ظُُلَمٍت 

الَّ 
 يُ ْبِسُرْونَ 

التشبو 
 التمثلي
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أَوَْكَصيِِّبْ ِمَن  ٜٔ ٕ
السََّماِء ِفْيِو 

 ظُُلَمت

ِمَن  صيِِّبْ 
السََّما

 ءِ 

ِفْيِو  ك
 ظُُلَمت

التشبو 
 التمثلي

َكَمَثِل َصْفَواٍن  ٕٗٙ ٖ
 َعَلْيِو تُ رَابٌ 

َصْفَواٍن  َكَمَثلِ  - -
َعَلْيِو 
 تُ رَابٌ 

التشبو 
 التمثلي

َكَمَثِل َجنٍَّة  ٕ٘ٙ ٗ
 َوةٍ ِبَرب ْ 

الذين 
ينفقون 
 أمواذلم

زلذو 
 ف

َجنٍَّة  كمثل
 َوةٍ ِبَرب ْ 

التشبو 
 التمثلي
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  مرسل مجمل التشبيه.2
الرقم  رقم

 اآلية
مشبه  مشبه آية

 به
أدة 

 التشبيه
وجه 
 الشبه

نوع 
 التشبه

َفِهَي   ٗٚ .ٔ
َكااحلَِْجاَرِة 
أَْو َأَشدُّ 

 َقْسَوةً 

 حلَِْجارَةِ  َفِهيَ 
أَْو َأَشدُّ 

 َقْسَوةً 

التشبيو  - كَ 
مرسل 
 رلمل

ٕ. ٔٙ٘  أَْنَداًدا 
حيُِب ُّْونَ ُهْم  

 َكُحبِّ اهللِ 

حبِّ  حيُِب ُّْونَ ُهمْ 
 اهللِ 

التشبيو  - كَ 
مرسل 
 رلمل

َوَمَثُل الَِّذْيَن  ٔٚٔ .ٖ
 َكَفُروْ 

الَِّذْيَن  -
 َكَفُروْ 

التشبيو  - َوَمَثلُ 
مرسل 
 رلمل

التشبيو  - َكَماُكِتَب  -َكَما ُكِتَب  ٖٛٔ ٗ
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َعَلى الَِّذين 
 ِمْن قَ ْبِلُكمْ 

َعَلى 
الَِّذين 
ِمْن 
 قَ ْبِلُكمْ 

مرسل 
 رلمل

 فَاذُْكُرو اهلل ٕٓٓ ٘
 ْكرُِكمْ ذ كِ 

 ابَآءُكمْ 

فَاذُْكُرو 
 اهلل

 ْكرُِكمْ ذ 
 ابَآءُكمْ 

التشبيو  - ك
مرسل 
 رلمل

ٙ. ٕٜٔ  ُ َكَذِلَك يُ بَ ُتِّ
اهلل َلُكُم 
االَيِت 
َلَعلَُّكْم 
 تَ تَ َفكَُّرْونَ 

التشبيو  - كَذِلكَ  - -
مرسل 
 رلمل
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ٚ. 

 
ٕٙٔ 

 
 َكَمَثِل َحبَّةٍ 

 
- 

 
 َحبَّةٍ 

 
 َكَمَثلِ 

 
- 

 
التشبيو 
مرسل 
 رلمل

  التشبيه مرسل مفصل.3
الرقم  رقم

 اآلية
مشبه  مشبه آية

 به
أداة 
 التشبيه

وجه 
 الشبه

نوع 
 التشبيه

 يَ ْعرِفُ ْونَ  َكَما ٙٗٔ .ٔ
 أَبْ َنآَءُىمْ 

 يَ ْعرِفُ ْونَ  َكَما - -
أَبْ َنآَءىُ 

 مْ 

التشبيو 
مرسل 
 مفصل

 التشبيه البليغ .4
الرقم  رقم

 اآلية
مشبه  مشبه آية

 به
أداة 
 التشبيه

وجه 
 الشبه

نوع 
 التشبيه

ُصم  ُبْكٌم  ٛٔ .ٔ
 ُعْمىٌ 

ىم  
كالصم 
والبكم 

ُصم  
ُبْكٌم 
 ُعْمىٌ 

التشبيو  زلذوف زلذوف
 البليغ
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العمي 
يف عدم 
 االستفادة

ُقْل ُىَو  ٕٕٕ ٕ
 أًَذى

ُقْل ُىَو 
 أًَذى

التشبيو  - - -
 البليغ

 بأعتبار قوة وجه الشبه
 التشبيه مقلوب .1

الرقم  رقم
 اآلية

مشبه  مشبه آية
 به

أداة 
 التشبيه

وجه 
 الشبه

نوع 
 التشبيه

َا ٕ٘ٚ .ٔ البَ ْيُع  ِإَّنَّ
 ِمْثُل الرِّبَوا

التشبيو  - ِمْثلُ  البَ ْيعُ  الرِّبَوا
 مقلوب

 : أغرض التشبيه الفصل الثالث

 أغرض التشبيو  يف سورة البقرة كثَتة منهما ما يأيت: 
إمكان ادلشبو: وذلك حُت يسند إليو أمر مستغرب ال تزول غرابتو إاّل بيان  .ٔ

  بذكر شبيو لو.
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بيان حالو: وذلك حينما يكون ادلشبو غَت معروف الصفة قبل التشبيو فيفيده  .ٕ
 التشبيو الوصف.

إذا كان ادلشبو معروف الصفة قبل التشبيو معروفة بيان مقدار حالو: وذلك  .ٖ
 مقدار ىذه الصفة. إمجالية وكان التشبيو يبُت

تقرير حالو: كما إذا كان ما أسند إيل ادلشبو حيتاج إىل التشبيت واأليضاح با  .ٗ
 ادلثال.
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 لخامسالباب ا
 الخاتمة

 : الخالصة الفصل األول
 اىل أوهلا من "التشبيو يف سورة البقرة" الرسالة ذهى ومطالعة قراءة بعد 

 :يىو  خالصات، منها تقدم أن الكاتبة ارادت اىآخر 
، 52، 17، 16، 15وىي جتد يف آية: موقع التشبيو يف سورة البقرة  .1

124 ،143 ،151 ،161 ،165 ،022 ،017 ،001 ،041 ،
042 ،043 ،053. 

 لتشبيوا ىيو اعنوأ ةسبع من نيتكو سورة البقرة ىف لتشبيوا اعنوأ ماأ .0
، لتمثيلا لتشبيو، و ابليغ لتشبيو، واجممل مرسل لتشبيووا ،مفصل مرسل

 ، و التشبيو مقلوب.و التشبيو مفراد با املفراد
بيان  أربعة أغرض: ىيو آنلقرا خرأوا من أغرض التشبيو  يف سورة البقرة .1

 إمكان املشبو، بيان حالو، بيان مقدار حالو، تقرير حالو.
 : اإلقتراحات الفصل الثاني
 تستطيع ،التشيو يف سورة البقرة عن البحث من الفراغ بعد 

 :اآلتية اإلفرتاحات تقدم أن الكاتبة



27 
 

 
 

 علم دةما حفظ يف جهدىم ايبذلوأن  تسارملدوا سنيرملدا من نرجو .1
 .ىاور فيتطو  لبالغةا

 قسم طلبةو عامة مبكاسر حلكوميةا إلسالميةا جلامعةا طلبة من نرجو .0
 سةرالد ملتعلقةا ملعلوا نتقاا وايزيدأن  الرتبية كلية يف لعربيةا للغةا
 .جعاملرا من كاملرجع جيعلوىاو لبالغيةا

 لكتبا يزيدأن  مبكاسر حلكوميةا إلسالميةا جلامعةا ئيسر من نرجو .1
 دةمبا ملتعلقةا لرسالةا نكتبأن  علينا يسهل لكي ملكتبةا يف لبالغيةا
 .لبالغةا
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