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  جتريد البحث

  

  ألفياين:     ثةالباح

  ٤٠١٠٠١١٣٠١٢:   امعيرقم اجلال

  )دراسة حتليلية بالغية(التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن :  موضوع الرسالة

  

 

 أربعة أجزاء من أواخر القرآن  تشبيه يفعن الهذه الرسالة ختتص �حلديث      

ما أنواع التشبيه و كيف  و كيف أساليب التشبيه اتتبني �بالغية يلها حتليال وحتل

 .أهداف التشبيه ومجاهلا ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن

شيئا أو أشياء شاركت  بيان أنهي  تشبيهص واملالحظة، يتضح أن الحفبعد الف         

وهو على تسعة . غريها ىف صفة أو أكثر �داة هي الكاف أو حنوها ملفوظة أو ملخوظة 

اقسام التشبيه مرسل، التشبيه جممل، التشبيه مفصل، التشبيه مأكد، التشبيه بليغ، 

وأما مباحث حول أساليب التشبيه متثيل و غري متثيل، التشبيه مقلوب، التشبيه ضمىن، 

  .بيهالتش

  



 ك 
 

:  أما أنواع التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن يتكون من مخسة أنواع وهي

التشبيه مرسل مفصل الذى يتكون من آية، والتشبيه مرسل جممل الذى يتكون من ثالث 

عشر آ�ت، والتشبيه بليغ يتكون من ست آ�ت، و التشبيه التمثيل يتكون من ست 

  .من آيةآ�ت، والتشبيه الضمىن يتكون 

 مرحلة مجع املواد: يف هذه الرسالة مرحلتان و مها واملناهج اليت استعملها الباحثة

و  الطريقة اإلستقرائية: و هي تتكون من ثالث طرق مرحلة تنظيم املواد وحتليلهاو 

  .الطريقة التحليليةو  الطريقة القياسية

التشبيه مث تشرح فيها أنواع و �ذه املناهج كما ستقدم الباحثة اآل�ت الىت تتضمن      

   .و أهداف التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن
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  الباب األول

  مقدمة

  اخللفية:   الفصل األول

كما عرفنا أن القرآن هو كتاب هللا، أنزله هللا إىل النيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلص �للغة العربية   

  : ،كما قال هللا تعاىل         كان القرآن ١

مث إعتمد عليه املسلمون لتحقيق السعادة ىف الدنيا  .سالميةمصدرا جلميع العلوم اإل

لكن لفهم معىن كل كلمة ىف القرآن الكرمي . واآلخرة، فيجب على املسلمني أن يدرسوه

 . جيب علينا أن نعرف اللغة العربية

ليست لغة تتجه إىل الناحية األدبية فقط وهي لغة إختارها هللا العربية اللغة  

  حيتوي على األدب الرائع وال  أحد  ميكن أن يضارعها،الذي . لتكون لغة القرآن

 : كما قال هللا تعاىل ىف سورة اإلسراء              

                   ٢  

                                                           
 
١

٢: ١٢سورة یوسف  
١
   

٢
  ٨٨: ١٧سورة اإلسراء   



٢ 
 

كل لغة هلا أسلوب وكذالك اللغة العربية هلا اساليب كثرية ومن أجلها ظهرت   

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

فاللغة العربية هلا فرع يسهلنا ىف فهم اللغة العربية وجيملها وهو علم البالغة الذي يتكون 

  . ين والبديعمن علم البيان واملعا

كما عرفنا أن علم املعاين أصل وقواعد يعرف �ا أحوال الكالم العريب اليت يكون 

�امطابقا ملقتضى احلال، وأما علم البديع وهو علم يعرف به الوجوه، واملزا� اليت تزيد 

  .الكالم حسنا وطالوة، وتكسوه �اًء ورونقاً، بعد مطابقته ملقتضى احلال

من نواحى البالغة ال تتناول مباحث علم املعاىن، وال تنظر  وهناك �حية أخرى  

ىف مسائل علم البديع ولكن يدراسة أن أصوال القواعداليت يعرف �ا إيراد املعىن الواحد  

وهي علم البيان وهو يشتمل على مباحث كثرية منها . بطرق خمتلفة بعضها من بعض

  . جماز، وكناية، وتشبيه

هنا ىف التشبيه ليسهل على القراء ىف فهم النص وتعرب ولذلك، ستبحث الباحثة   

أن هناك شيئ ميكن بوجوده أو ال ميكن به على أن اللغة العربية هلا أساليب  كثرية على 

فأربعة أجزاء من أواخر . تركيب الكلمة كما كان األد�ء يتكلمون على حنو األفضل

 .القرآن الذي سوف تكون على مبحثه
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  املشكلة:   الفصل الثاين

لعل ما ذكر�ه من اخللفيات كاف أن يكون داعيا وقائدا إىل حتديد املشكلة ىف    

كتابة هذا البحث، فيما يلى حاولت الباحثة أن حتدد هذه املشكلة وهي ما شكل 

  التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن

  ولبحث هذه املشكلة ىف ما يلى  

  من أواخر القرآن ؟التشبيه ىف أربعة أجزاء  كيف أساليب- ١

  ما أنواع التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن ؟ - ٢

  كيف أهداف التشبيه ومجاهلا ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن ؟   - ٣

  توضيح معاين املوضوع:   الفصل الثالث

شرح معاين الكلمات أن ت د الباحثةريتقبل الدخول ىف صميم البحث 

دراسة ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن  التشبيه هيالواردة ىف هذا املوضوع و 

  :حتليلية بالغية كما �يت

 هذا شبه هذا ومثيله : لغة التمثيل، يقال: التشبيه - .١
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اصطالحا عقد مماثلة بني أمرين، أو أكثر، قصد :  التشبيهو 

  ٣لغرض يقصده املتكلم: اشرتاكهما ىف صفة، أو أكثر، �داة

أشياء شاركت غريها ىف صفة أو أكثر، بيان أن شيئا أو : التشبيه -

 .�٤داة هي الكاف أو حنوها ملفوظة

  عىن اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا ىفامل�دية : البالغة  - .٢

قال فيه، ي الذيللموطن النفس أثر خالب، مع مالءمة كّل كالم 

 .٥واألشخاص الذين خياطبون

مع فصاحته، وهو ملقتضى احلال مطابقته : البالغة ىف الكالم  -

فمقام كل من التنكري : خمتلف، فإن مقامات الكالم متفاوتة 

التقدمي والذكر يباين مقام خالفه، ومقام الفصل يباين اإلطالق و 

مقام الوصل، ومقام اإلجياز يباين مقام خالفه، وكذا خطاب الذكى 

مع خطاب الغىب، ولكل كلمة مع صاحبتها مقام، وار تفاع شان 

                                                           
٣
  ٢١٤.،ص)م١٩٩٤/ه١٤١٤مجيع حقوق إعادة الطبع حمفوظة للناشر، (أمحد احلامشي، جواهر البالغة ىف املعاين والبيان والبديع، سيدال   

٤
  ٢١.، ص)م١٩٥٧/ه١٣٧٧دار املعارف، : الطبعة الثانية عشرة، مصر(، الواضحةالبالغة مني، ىأاجلارم و مصطف يعل  

٥
  ٨، صفس املرجعن  
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حلسن والقبول مبطابقته االعتبار املناسب، واحنطاطه الكالم ىف ا

٦.فمقتضى احلال هو االعتبار املناسب. بعدمها
 

كل سورة ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن : أربعة أجزاء من أواخر القرآن .٣

عم ( ٣٠"حىت جزء )" قال فما خطبكم( ٢٧" وهي من جزء 

 )".يتسآءلون

لكرام أن الباحثة سوف تقوم للقراء اتبني ت بناًء على املفاهيم املذكورة،

ىف  علم البيان أحد أسلوب من  أساليب وهو - �حلديث عن االتشبيه 

  .بالغيةمباحث 

   دراسة املراجع األساسية:   الفصل الرابع

التشبيه ىف أربعة أجزاء من  قبل إختيار املوضوع الذي أقصده، وهو

دراسة حتليلية بالغية، فقد قمت �لز�رة إىل املكتبة، سواء  : أواخر القرآن

كانت مكتبة الكلية أو مكتبة اجلامعة، لرؤية ما فيها من اإلجنازات 

البحثية اليت ألفها الباحثون السابقون من رسائل علمية ومقاالت وغريها 

من مؤلفات علمية أخرى فوجدت أن هناك عدة رسائل بعناوين 

                                                           
٦
بريوت، - لبنان، دار الكتب العلمية:�طبعة الثانية،(اإلمام جالل الدين دمحم بن عبدالرمحنالشافعى الدمسقي، التلخيص ىف علوم البالغة    

  ٨.، ص)ه ١٤٣٠/ م٢٠٠٩
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والعناوين اليت أعين . د تقدميه هذا ىف صورة الرسالة العلميةالتشبيه ما أري

  :�ا، هي

التشبيه ىف سورة الرعد، دراسة حتليلية بالغية، بقلم أزكى  .١

هاشم طالب قسم اللغة العربية وآدا�ا لكلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية اجلامعة اإلسالمية احلكومية مبكاسر سنة 

٢٠١٣ . 

التشبيه ىف سورة األنعام دراسة حتليلية بالغية، بقلم ريزال  .٢

هتا�يو طالب قسم اللغة العربية وآدا�ا لكلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية، جامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية 

 . مباكاسر سنة

واملوضوع  .موضوعه أما الفرق بني هذا البحث والبحث السابق هو ىف

أما . التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن عنالذي يقابله يبحث 

  .الباحثان السابقان حددا أسلوب التشبيه ىف سورة الرعد و األنعام
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. نظرا ملا كان من ا�ال الذي ميكنين القيام �لدارسة عنه  

لمي ملا عفاستنتجت أن هذا املوضوع صاحل لدراسته وأتناول يشكل 

  . اماليس هناك أي إنتاج علمي يشبهه مت

  منهجية البحث:   الفصل اخلامس

: كانت املناهج املستعملة ىف كتابة هذه الرسالة معظمها تتكون من املرحلتني  

مرحلة مجع املواد واملرحلة األخرى تنظيم املواد وتريد الباحثة أن تبني املنهجني املذكورين  

 :كما �يت

 مرحلة مجع املواد  - أ

و�ذه الطريقة قامت الباحثة  ىف هذه الرسالة تستعمل طريقة املكتبة،

تقراءة الكتب الكثرية واملقاالت املتنوعة املكتوبة �للغة العربية وخمطوطات 

  .مجيلة و�درة كانت متعلقة �ذه الرسالة

 مرحلة تنظيم املواد  -  ب

وبعد مجع املواد املختلفة اليت تتصل �ملوضوع بدأت الباحثة متعمدا على 

  : وظيفة هذا البحث وتلك املناهج كما يلياملناهج العلمية اليت تتفق ىف 
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منهج القياس، هو منهج تنظيم املواد بواسطة إصدار اخلالصة من األمور  - ١

 العامة إىل األمور اخلاصة

منهج اإلستقراء، هو منهج تنظيم املواد بواسطة إصدار اخلالصة من األمور  - ٢

 .اخلاصة إىل األمور العامة

 منهج املقارنة، هو �جراء املقارنة بني املواد املوجودة مث تصدر منها خالصة  - ٣

 .من نتيجة هذه املقارنة

  أغراض البحث وفوائده: الفصل السادس

ومن التقاليد على كل موضوع من موضوعات الرسالة تسجيل العوامل املهمة اليت   

وامل اليت دفعتين إىل كتابة هذه تؤدى إىل إختيار املوضوع ىف كتابة هذه الرسالة، أما الع

  : الرسالة فهي

 أرادت الباحثة أن تعرف أساليب التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن -

 أرادت الباحثة أن تفهم أنواع التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن -

 لعل الباحثة تستطيع أن تفهم أهداف التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن -

  حمتو�ت البحث:  الفصل السابع

أما البحوث ىف هذه الرسالة قسمت إىل مخسة أبواب و ىف كل �ب فصول كما   

  :نرى فىما يلى

  املقدمة:   الباب األول  
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  اخللفىة:   الفصل األول

  املشكلة:   الفصل الثاين

  توضيح معاين املوضوع:   الفصل الثالث

  دراسة املراجع األساسية:   الفصل الرابع 

  منهجية البحث:   صل اخلامسالف

  أغراض البحث وفوائده:   الفصل السادس

  حمتو�ت البحث:   الفصل السابع

  مباحث التشبيه:   الباب الثاين  

  أركان التشبيه:   الفصل األول

  أقسام التشبيه:  الفصل الثاين

  أغراض التشبيه:   الفصل الثاليث

أربعة أجزاء من أواخر يتكلم عموما كل أسوار ىف فتبحث فيما :   الباب الثالث

  القرآن

أسوار ىف أربعة أجزاء من أواخرالقرآن حيث مكان :   الفصل األول

  نزوهلا

  حوادث ووقائع مايتكلم فيها:   الفصل الثاىن
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البحث  عن خصائص التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر :   الباب الرابع

  القرآن

  أواخر القرآنالتشبيه ىف أربعة أجزاء من  أساليب:   الفصل األول

  التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن  أنواع :  الفصل الثاين

  ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن أغراض التشبيه:   الفصل الثالث

  اخلامتة:   الباب اخلامس

  اخلالصة:   الفصل األول

  اإلفرتاحات:   الفصل الثاين
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  ينالباب الثا

  مباحث التشبيه

  أركان التشبيه:   الفصل األول

 تعريفه .١

�دة ) وجه املشبه(ىف معىن مشرتك ) املشبه به(�مر ) أملشبه(التشبيه هو إحلاق أمر 

  ٧)فائدة(لغرض ) الكاف وكأن وماىف معناها(

روعة ومجال، وموقع حسن ىف البالغة، وذالك إلخراجه احلفّى إىل : للتشبيه

 رقعة ووضوحا، ويكسبها مجاال وفضال، اجللّي، وإد�ئه البعيد من القريب، يزيد املعاىن

ويكسوها شرفا ونبال، فهو فن واسع النطاق، فيسح اخلطو، ممتد احلواش، متشّعب 

  .األطراف، متوّعر املسلك، غامض املدرك، دقيق ا�رى، وغزير اجلدوى

من أساليب البيان أنك إذا أردت إثبات صفة املوصوف، مع التواضيح، وأوجه 

إىل شيئ آخر، تكون هذه الصفة واضحة فيه، وعقدت بني اإلثنني من البالغة عمدت 

                                                           
٧
 ١٤١٤دار الكتب العلمیة،: لبنان - بیروت(علوم البالغة، البیان والمعاني والبدیع أحمد مصطفى المراغى،  

  )م٥/١٩٩٣
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املماثلة، جتعلها وسيلة لتوضيح الصفة، أو مبالغة ىف إثبا�ا، هلذا كان التشبيه أول طريقة 

  .٨تدل عليه الطبيعة البيان املعاىن

البالغة الواضحة البيان واملعاىن وقال على اجلارمى و مصطفى أمني ىف كتلبهما 

أّن التشبيه هو بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها ىف صفة أو أكثر، �داة والبديع، 

  .٩هي الكاف أو حنوها ملفوظة ملخوظة

املثال، وينتزع عن هذا : التمثيل، والشبه: ويعىن �ملعىن األخر أنه التشبيه لغة

ألّن ازد�دالشبه بني شيئني قد يؤدى اىل حصول  التماثل، التلبيس، واإلستواء، وذالك

  . إحتالط فيما بينهما، فيتولد عن ذالك مشكالت ىف متييز أحدمها عن اآلخر

فالظاهر أن التشبيه اإلصطالحي ال خيتلف عن التشبيه اللغوي، إال : وأما ىف اإلصطالح

، الشرتاكهما ىف عقد مماثلة بني شيئني أو أكثر"ىف قونه أكثر تفصيال، حيث ذكرو أنه 

  ".صفة أو أكثر، �داة خمصوصة ، لغرض من األغراض

 أركان التشبيه .٢

من اساليب علم البيان يبحث فيه عن التشبيه وا�از والكناية أما التشبيه 

ىف وصف �دات لغرض، فالتشبيه يتكون عن أركان ) املشبه به(�مر ) املشبه(احلاق أمر 

  . ١٠التشبيه
                                                           

٨
) م١٩٧٠/ه ١٣٧٩دار الفكر، : بیروت(ط .السید أحمد الھاشمي، جوھر البالغة فى المعاني والبیان والبدیع، د  

  ٢٤٩.ص
٩
  ٢٠ص،) المعارف، دون السنةدار : لبنان(مصطفى أمین، البالغة الواضحة   
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  يه أربعة أركان، فهيوال بد أن يكون للتشب

 هو األمر الذي يرد إحللق بغريه: املشبه 

 هو األمر الذي يلحق به املشبه: املشبه به 

 هو الوصف املشرتك بني الطرفني، ويكون ىف املشبه به أقوى منه ىف : وجه الشبه

 املشبه وقد يزكر وجه الشبه ىف الكالم وقد حيذف كما سيأيت توضيه

 ذي يدل على التشبيه، ويربط املشبه �ملشبه به ذكرت هي اللفظ ال: أداة التشبيه

العمر مثل الضيف أو كاالطيف ليس له : األداة ىف املشبه، وقد حتذف، حنو

كا، كأن، مثل وقد تكون أداة التشبيه فعال : وإن أداة التشبيه كثرية منها. إقامه

 .١١منها شبه يشبه

. لركنان أساسيان ىف التشبيهومها ا" طريف التشبيه"يطلق على األول والثاين اسم 

ويشرتط أن يكون الثالث أقوى وأظهار ىف املشبه به منه ىف املشبه، وهو قد يذكر ىف 

  .الكالم وقد حيذف، كما أن الرابع يكون مذكورا وقد يكون حمذوفا

  :قال املعرتي ىف املديح

  وزت كيوان ىف علو املكان  #  أنت كا الشمس ىف الضياء وإن جا  

                                                                                                                                                               
  

٤
  ٤٧٤.،ص)م٢٠٠٢-ه١٤٢٦دار العلوم، : الطبعة الثامنة، جاكرتا( األستاذ خاطب األمام، قواعد اللغة العربیة،  

١١
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  :وقال األخر

  ١٢وقد يكون جري ذائب اللحني  #  كأمنا املاء ىف صفاء  

وىف البيت األول عرف الشاعر أن ممدوحه وضيئالوجه متألىل الطلعة فأراد أن   

�يت له متثيل تقوى فيه الصفة وهي الضياء واإلشراق فلم جيد أقوى من الشمس، فضاهاه 

 .مباء، وابيان هذه املضاهاة أيت �الكاف

. عمل الشاعر على أن جيد مثيال للماء الصايف تقوى فيه صفة الصفاءو ىف البيت الثاين 

فرأى الصفة الذائبة جتلى فيها هذه الصفة فماثل بينهما، وبني هذه املماثلة �حلرف، 

  ".كأن"

وال بد ىف كل تشبيه من وجود الطرفني، وقد يكون املشبه حمذوفا للعلم به ولكنه   

: ؟ فقلت"على"كيف"ابة وجوده، كلما إذا سئلت يقدر ىف اإلعراب، وهذا التقدير مبث

خرب للمبتدأ حمذوف، والتقدير هو الزهرة الذابلة، وقد " كالزهرة"فإن " كالزهرة الذابلة"

 .حيذف وجه الشبه وقد حتذف األداة، كما ستبني فيما بعد
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  أقسام التشبيه: الفصل الثاىن 

تتصل وثيقة �ركانه األربعة وكان للتشبيه تقسمات كثرية �لنظر إىل عدة نواحي   

  .كما أ�ا تتعلق �غراضه

  :كقول

  وإذا ما سخطت كنت هليبا  #  أ� كااملاء ان رضيت صفاء  

  كأنه البحر ظالما وإرها�  #    سافر ىف الليل �يم  

  :قال ابن الرومى ىف �ثري غناء مغن

  سنة متشى ىف مفاصل نعس  #    فكأن لذة صوته ودبيبها  

  : وقال ابن املعتز

  �ر جلته حدائد الضرب  #  فكأن الشمس املنرية دي  

  اجلواد ىف السرعة  برق خاطف

  جتتليك العيون شرقا وغرقا  #    أنت جنم رفعة وضياء  

  :وقال املتنيب وقد اعتزم سيف الدولةسفرا
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  حنن نبت الر� وأنت الغمام  #  أين أزمعت أيهذا اهلمام؟  

  :وقال املرقش

  ١٣أطراف األكف عنمنري و   #  النشر مسك والوجوه د�  

يشبه الشاعر نفسه ىف البيت األول ىف حال رضاه �ملاء صفا ىف اهلادئ وىف   

حال غضبه �لنار ملتهبة فهو حمبوب خموف ىف املثال الثاىن شبه الليل ىف الظلمت 

واإلرهاب �لبحر وإذا �ملت التشبيهني ىف الشرط األول واملثال الثاىن شبه الليل مذكورة 

وكل التشبيه تذكر فيه األداة يسمى مرسال وإذا نظرت إىل التشبيهني مرة  بكل منهما،

أخرى رأيت أن وجه الشبه بني وفصل فيهما، وكل التشبيه يذكر فيه وجه الشبه يسمى 

 .مفصال

ويصف ابن الرومى ىف املثال الثالث حسن الصوت مغن ومجيل إيقاعه، حىت كأن  

وائل النوم اخلفيف فيه، ولكنه مل يذكر وجه الشبه لّذة صوته تسّلل ىف اجلسم كما تسّلل أ

املتمدا على أنك تستطيع إدراكه بنفسك االرتياح والتلذذ ىف احلالني، ويشبه ابن املعتز 

الشمس عند الشروق ودينار جملو قريب عهده بدار الضرب، ومل يذكر وجه الشبه أيضا 
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و الذي مل يذكر فيه وجه الشبه وهو األصفرار والربيق، ويسمى هذا النوع من التشبيه، وه

  .تشبيها جممال

وىف املثالني اخلمس والسادس شبه اجلواد �لربق ىف السرعة واملمدوح �لنجم  وىف   

وذالك لتأكيد األدعاء . الرفعة وضياء من غري أن تذكر أداة التشبيه ىف كالم التشبيهني

  .�ن املشبه عني املشبه به، وهذا النوع يسمى تشبيها مؤّكدا

أين تقصد؟ : وىف املثال السابع يسأل املتيب ممدوحه ىف تظاهر �لذعر واهلع قائال  

وكيف ترحل أ�؟ وحنن ال نعيش إالبك، ألنك كالغمام الذي حيي األرض بعد مو�ا، 

وىف البيت األخري يشبه املرقش النشر، وهو . وحنن كالنبت الذي ال حياة له بغري الغمام

سك، والوجوه �لدينار، واأل�مل املخضوبة �لغّم، وغذا طيب رائحة من يصف، �مل

�ملت هذه التشبيهات رأيت أ�ا من النوع التشبيه املؤكد، ولكن مجعت إىل حذف 

األداة حذف وجه الشبه، وذلك ألن املتكلم عمد إىل املبالغة واإلغراق ىف اإلدعاء أن 

على أن املشبه الضعف ىف وجه هو مشبه به نفسه، لذلك أمهل األداة اليت تدل . املشبه

وأمهل ذكروجه الشبه الذي ينم عن اشرتاك الطرفني ىف صفة أو صفات دون . الشبه

ويسمى هذا النوع �لتشبيه البليغ، وهو مظهر من مظاهر البالغة وميدان فسيح . غريها

  .لتسابق احمليدين من الشعراء والكتب
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  :ولذالك ينقسم التشبيه إىل مخسة أقسام وهي

 التشبيه املرسل هو ماذكر فيه األداة 

 التشبيه املفصل هو ماذكر فيه وجه الشبه 

 التشبيه ا�مل هو ما حذف منه وجه الشبه 

 التشبيه املؤكد هو ما حذفت منه األداة 

 ١٤التشبيه البليغ ما حذفت منه األداة ووجه الشبه 

مثيل ما كان وجه التشبيه أيضا �عتبار وجه الشبه إىل التمثيل وغري التمثيل، مالت

وغري التمثيل ماليس  . الشبه منتزعا من متعدد كتشبيه الثرا� بعنقود العنب املنثور

  .١٥كذلك

  :حنن

 :كقول رجل .١

  رجل شره يفتح فمه ألكل عنقود من العنب  #  كأن اهلالل و الثر� أمامه
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 ىف هذا املثال شبه رجل حال اهلالل والثر� أمامه حبال رجل شره يفتح فمه ليأكل  

عنقود من العنب، فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من متعدد وهو وجود شيئ مقوس 

  ١٦يتبع شيئ آخر مكون من أجزاء  صغرية بيضاء

 :وقال الّسرّى الرفاء .٢

  غرقت ىف صحيفة زرقاء  #  وكاأن اهلالل نون جلني

يشبه الّسري حال اهلالل أبيض ملاعا مقوسا وهو ىف السماء الزرقاء،   

غارقة ىف صحيفة زرقاء، فوجه الشبه هنا صورة منتزعة من  حبال نون من فضة

  .متعددوهو وجود شيئ أبيض مقوس ىف شيئ أزرق

فهذان التشبيهان الذى مرا واليت رأيت أّن وجه الشبه فيها صورة مكّونة   

  من أشياء عّدة يسمى كل تشبيه فيها متثيال

  :وغري التمثيل كقول البحرتى ىف املديح

  منه قر� تزدد من الفقر بعدا  #واجلود فازدد  هو البحر السماح   

يشبه البحرتى ممدوحة �لبحر ىف اجلود والسماح، ويقرتب للناس أن   

فوجه الشبه صفة، يعين اشرتاك املمدوح والبحر ىف . يقرتبوا منه ليبتعدوا من الفقر

ويسمى وجه الشبه أذا كان كذلك مفردا، وكونه مفردا المينع من . صفة اجلود
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الصفات املشرتكة و يسمى التشبيه الذى يكون وجه الشبه فيه كذلك  تعدد

  ١٧تشبيها غري متثيل

التشبيه الضمين هو تشبيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه به ىف صورة من   

وهذا النوع �تى به ليفيد أن . صور التشبيه املعروفة بل يلمحان ىف الرتكيب

  .احلكم الذي أسند املشبه ممكن

  : كقول أبو متام ملن خياطبه

  فالسيل حرب للمكان العال  #  التنكر عطل الكرمي من الغين

يشبه أبو متام ضمنا الرجل الكرمي احملروم الغين بقمة اجلبل وقد خلت من ماء 

السيل، ولكنه مل يضع ذلك صرحيا بل أتى جبملة مستقلة وضمن هذا املعىن ىف 

  ينوهذا يسمى �لتشبيه الضم. صورة ورهان

التشبيه املقلوب هو جعل املشبه املشبها به �ّدعى أن وجه الشبه فيه   

  أقوى أظهر

  كأن جرأة األسد جرأتك: كقول رجل
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ولكن هنا . ىف هذا املثال يشبه الرجل جرأة أحد جبرأة األسد ألنه أجرى من أحد

مقلوب ترتيبه، املشبه ُجعل مشبها به إلعتبار أن صفة املشبه أقوى من صفة 

  وهذا يسمى �لتشبيه املقلوب. املشبه به

  أغراض التشبيه: الفصل الثالث

الغرض من التشبيه هو اإليضاح والبيان مع اإلجياز وإلختصار يعود ىف   

  :أىل املشبه لوجه، منها) ىف التشبيه غري املغلوب(األغلب 

ه بيان أمكانه، إذا كان أمرا غريبا ال ميكن فهمه وتصّوره إال �ملثال، كقول .١

 :البخرى

  فشأ�ك احندار وارتفاع  #  دنوت التواضا وعلوت جمدا

  ويدنو الضوء منها والشعاع  #  كذلك الشمس تبهد أن تسامى

فحني أثبت للممدوح صفتني، مها القرب البعد، وكان ذلك ممكن ىف ا�ارى 

  العرف والعادة، ضرب ذلك املثال �لشمس، ليبّني إمكان ما قال

كان غري معروف الصفة فبل التشبيه، كقول النابغة بيان حال املشبه، إذا   .٢

 :ممدوح النعمان

  إذاطلعت مل يبد منهن كواكب  #  كأنك الشمس وامللوك كواكب



٢٢ 
 

ويكثر . فالوجه عظم حال �نعمان وصغر حاال امللوك اآلخرين إذا قيسوابة

إستعماله على هذا النحو ىف العلوم والفنون الإلضاح والبيان لتقريب احلقائق 

 األرض كالكرة، والذئبكالكلب ىف احلجم : أذهان املتعلمني كما يقال هلم إىل

بيان مقدار حال املشبه ىف القوة والضعف إذا كان معروف الصفة قبل  .٣

 :التشبيه فيه يعرف مقدار نصيبه، كقوله األعشى

  مّر السجابة ال ريب وال عجل  #  كأن مشيتها من بيت جارها

رازها فيما هي فيه أظهر وأقوى، ويكثر ىف تقدير حاله ىف نفس السامع، �ب .٤

: تشبيه األمر العنوية �خرى تدرك �حلّس كقولك للمشتغل مباال فائدة فيه 

أنت كالرقم على املاء، إذا �لتشبيه يظهر أنه قد بلغ من اخليبة أقصى الغاية 

 : وكقول املتنىب

  ماجلرح مبيت إيالم  #  من يهني يسهل اهلوان عليه

 :حتسني حاله لريغب فيه، كقوله ابن معتز يصف اهلاللتزين املشبه و  .٥

  فاآلن فاغدعلى الشراب وبكر  #  أهال يفطر قد أ�ر هالله

  قد أثقلته محولة من عنرب  #  أنظر إليه كزروق من الفضة

 وقال أعريب ىف ذم امرأته .٦

  :وقال أعريب ىف ذم امرأته
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  توّمهته �� من النار يفتح  #  وتفتح الكانت فما لو رأيته

واألعريب ىف البيت األخري يتحدث عن امرأته ىف سخط وأمل، حىت إنه ليدعو   

ويسبه فمها حينما تفتح بباب من أبواب " الكانت: "عليها �حلرمان من الوجود فيقول

جهنم، والغرض من هذا التشبيه التقبيح، وأكثر مايكون ىف اهلجاء ووصف ماتنفر منه 

  ١٨النفس

 :غب عنه، حنوتسوية املشبه وذمه ليكره وير  .٧

  نكتا فوق وجنة برصاء    كلف ىف الشحوب وجهكى يكى

إستطرافه وجعله مستحد� بدبعا إما إبرازة ىف صورة ما ميتنع مادة كما يشبه  .٨

اجلمل واملوقد ببحر من املسك موجه الذهب وإما لندور حضور املشبه به 

  .١٩ىف النفس عند حضور املشبه به ىف النفس عند حضور املشبه

  

 

 

 

 

 

                                                           
١٨

  ٥٤.نفس المرجع،ص 
١٩

  ٢٣ص،)م١٩٩٣.ه١٤١٤: بیروت(أحمد مصطفى المراغى، علوم البالغة   



٢٤ 
 

  ثالثالباب ال

  فتبحث فيما يتكلم عموما كل أسوار ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن

  ن   نزوهلاالقرآن حيث مكا أسوار ىف أربعة أجزاء من أواخر: الفصل األول

  أماكن نزوهلا  أسوار  ىف اجلزء األول  رقم

  مكية  الذار�ت  .١

  مكية  الطور  .٢

  مكية  النجم  .٣

  مكية  القمر  .٤

  مدنية  الرمحن  .٥

  مكية  الواقعة  ٦

  مدنية  احلديد  ٧

      

  أماكن نزوهلا  أسوار  ىف اجلزء الثاىن  رقم

  مدنية  ا�ادلة  ٨

  مدنية  احلشر  ٩

  مدنية  املمتحنة  ١٠

  مدنية  الّصفّ   ١١

  مدنية  اجلمعة  ١٢

  مدنية  املنافقون  ١٣

  مدنية  التغابن  ١٤

  مدنية  الطالق  ١٥



٢٥ 
 

  مدنية  التحرمي  ١٦

      

  أماكن نزوهلا  أسوار  ىف اجلزء الثالث  رقم

  مكية  امللك  ١٧

  مكية  القلم  ١٨

  مكية  احلآقة  ١٩

  مكية  املعارج  ٢٠

  مكية  نوح  ٢١

  مكية  اجلنّ   ٢٢

  مكية  املزّمل  ٢٣

  مكية  املدّشر  ٢٤

  مكية  القيمة  ٢٥

  مدنية  اإلنسان  ٢٦

  مكية  املرسالت  ٢٧

      

  نزوهلاأماكن   أسوار  ىف اجلزء الرابع  رقم

  مكية  النّبا  ٢٨

  مكية  النازعات  ٢٩

  مكية  عبس  ٣٠

  مكية  التكوير  ٣١

  مكية  االنفطار  ٣٢

  مكية  املطّففني  ٣٣

  مكية  االنشقاق  ٣٤



٢٦ 
 

  مكية  الربوج  ٣٥

  مكية  الطارق  ٣٦

  مكية  األعلى  ٣٧

  مكية  الغاشية  ٣٨

  مكية  الفجر  ٣٩

  مكية  البلد  ٤٠

  مكية  الشمس  ٤١

  مكية  الّيل  ٤٢

  مكية  الضحى  ٤٣

  مكية  االنشراح  ٤٤

  مكية  التِّني  ٤٥

  مكية  العلق  ٤٦

  مكية  القدر  ٤٧

  مدنية  البيّنة  ٤٨

  مدنية  الزلزلة  ٤٩

  مكية  العاد�ت  ٥٠

  مكية  القارعة  ٥١

  مكية  التكاثر  ٥٢

  مكية  العصر  ٥٣

  مكية  اهلمزة  ٥٤

  مكية  الفيل  ٥٥

  مكية  قريش  ٥٦

  مكية  املاعون  ٥٧



٢٧ 
 

  

  

  حوادث ووقائع مايتكلم فيها :الفصل الثاين 

ىف هذه السور، هناك الوقائع واحلوادث املتنوعة الىت سوف جتمعها الباحثة إىل  

والنهى، احلكم وغري ذالك ستحاول عدد وقائع منها ما يتعلق عن القصص، األمر 

  .الباحثة بعد

 يوم القيامة .١

 سورة النباء

                         

               

  سورة النازعات

                  

  مكية  الكوثر  ٥٨

  مكية  الكافرون  ٥٩

  مدنية  النصر  ٦٠

  مكية  املسد  ٦١

  مكية  اإلخالص  ٦٢

  مكية  الفلق  ٦٣

  مكية  الناس  ٦٤



٢٨ 
 

             

            

             

  سورة القارعىة

              

  سورة الطارق

           

  سورة اإلنفطار

             

  سورة الغاشية

             

  سورة احلاقة

      

            



٢٩ 
 

            

              

                 

  سورة الواقعة

        

            

           

         

              

 القصص .٢

 القمرسورة 

          

              

  سورة نوح



٣٠ 
 

                        

       

  سورة النازعات

         

               

                  

 األحكام .٣

  سورة البينة

                     

                  

  سورة املزمل

                       

                     

                      

                 



٣١ 
 

                       

                       

                

              

                          

                      

 البشري والنذير .٤

  سورة امللك

                  

 سورة احلاقة

              

  سورة املطففني

         

            

              



٣٢ 
 

  سورة الربوخ

                   

             

  سورة التني

                      

 األمر والنهى .٥

  سورة الطور

                  

   

                   

  سورة الكوثر

             

  النصرسورة 

                  

  سورة الذار�ت



٣٣ 
 

                          

  سورة الضحى

            

             

  سورة العلق

            

 القسم .٦

  سورة التني

        

      

              

  سورة العصر

       

  سورة الضحى

      



٣٤ 
 

            

  سورة الليل

            

            

              

  سورة الشمس

       

            

           

           

              

            

             

 الغزوة أو املعركة  .٧

  سورة الصف



٣٥ 
 

                  

               

  سورة املمتحنة

                  

                  

                    

                          

                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 



٣٦ 
 

  الباب الرابع

  التشبيه يف أربعة أجزاء من أواخرالقرآن

  أساليب التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن:الفصل األول 

كان ىف اآل�ت ألربعة أجزاء من أواخر القرآن عدة التشبيهات، ستحلل الباحثة  كل 

  :منها فيما �يت

  

١.                 ) سورة

 )٧:القمر

  )املشركون(هم :     املشبه

  منتشر جراد:   املشبه به

  كأن:   أداة التشبيه

  ٢٠)ىف الكثرة والتموج واإلنتشار(حمذوف :   وجه الشبه

٢.          )٢٠:سورة القمر( 

  الناس:     املشبه

  منقعر أعجاز خنل:  املشبه به

                                                           
٢٠

جمیع حقوق الطبع محفوظة للناشر ) (محاسن التأویل(تفسیر القاسميدمحم جمال الدین القاسمي،   
  ٥٤٧ص،)م٢٠٠٣/ه١٤٢٤



٣٧ 
 

  كأن:  أداة التشبيه

  )منقلع عن مغارسه(حمذوف:  وجه الشبه

٣.                 )٣١:سورة القمر( 

  )مثود(هم :     املشبه

  احملتظرهشيم :   املشبه به

  الكاف:   أداة التشبيه

  )ضعف(حمذوف:   وجه الشبه

٤.              )٥٠:سورة القمر( 

  أمر�:     املشبه

  ملح �لبصر:  املشبه به

  الكاف:   أداة التشبيه

  )سرعة(وف ذحم:   وجه الشبه

٥.               )٣٧:سورة الرمحن( 

  وردة:     املشبه

  الدهان:  املشبه به



٣٨ 
 

  الكاف:  أداة التشبيه

  )وهيجتقديره (حمذوف  :  وجه الشبه

٦.                     

                       

                     

                   )٢٠: سورة احلديد( 

احلياة الدنيا لعب وهلو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر ىف األموال :   املشبه

  واألوالد

   غيث اعجب الكفار نباته:  املشبه به

  الكاف:   أداة التشبيه

  )صورة الدنيا(حمذوف :  وجه الشبه

٧.               ) سورة

 )١٦: ا�ادلة

   أميا�م:    املشبه

  جّنة:  املشبه به

  حمذوف:  أداة التشبيه



٣٩ 
 

  )حجا�(حمذوف :   وجه الشبه

٨.                    

                      

                        

 )١٥،١٤:سورة احلشر(

  )قوم الّ يعقلون(هم :     املشبه

  )اعبين قينق يهود( الذين من قبلهم قريبا:   املشبه به

  الكاف:   أداة التشبيه

  )ذاقو و�ل أمرهم(حمذوف :   وجه الشبه

٩.                     

  )٤:سورة الصف(

  الذين يقاتلون ىف سبيله:    املشبه

  بنيان:  املشبه به

  الكاف:  أداة التشبيه

  مرصوص:   وجه الشبه



٤٠ 
 

١٠.                   

                       

  )٥:سورة اجلموعة( 

  حيملوها مث ملالذين محلوا التوراة :     املشبه

  حيمل أسفار احلمار :  املشبه به

  الكاف:  أداة التشبيه

  )جاهل(حمذوف :  وجه الشبه

١١.                      

 )٢: سورة املنافقون(  

  أمينهم:    املشبه

  جنة :  املشبه به

  الكاف:   أداة التشبيه

  )حجا�(حمذوف :   وجه الشبه



٤١ 
 

١٢.                   

                      

     )٤:سورة املنافقون(  

  )منافقون( هم:     املشبه

  خشب مسندة:   املشبه به

  كأن:  أداة التشبيه

  )ىف اخلُُلّو عن الفاعدة(حمذوف :  وجه الشبه

١٣.       )٢٠:سورة القلم(  

  ) اجلنة(أصبحت "ضمري :     املشبه

  الصرمي:   املشبه به

  الكاف:   أداة التشبيه

  )السوادتقديره (حمذوف :   وجه الشبه

١٤.                      

         )٧:سورة احلق(  

  القوم:     املشبه



٤٢ 
 

  أعجاز خنل خاوية:   املشبه به

  كأن:   أداة التشبيه

  )منقلع عن مغارسه(حمذوف :   وجه الشبه

١٥.          )٨:سورة املعارج(  

  السمآء:     املشبه

  املهل:   املشبه به

  الكاف:   أداة التشبيه

  )جّياش(حمذوف :   وجه الشبه

١٦.         )٩:سورة املعارج( 

  اجلبل:     املشبه

  العهن:   املشبه به

  الكاف:   التشبيهأداة 

 )مهيال( حمذوف:   وجه الشبه

١٧.               

 )٤٣:سورة املعارج(

  



٤٣ 
 

        خيرجون من األجداث سراعا) الكافرون(هم :     املشبه

  هم اىل نصب يوفضون:   املشبه به

  كأن  :  أداة التشبيه

 )بسرعة(حمذوف :   وجه الشبه

١٨.      )٥٠:سورة املدثر( 

  هم:     املشبه

  محر مستنفرة:   املشبه به

  الكاف:   أداة التشبيه

  )ىف شديدة النفار(حمذوف :  وجه الشبه

١٩.                 ) سورة

  )١٥:اإلنسان

  أكواب:     املشبه

  قواريرا:   املشبه به

  كانت:   أداة التشبيه

  )شفاف(حمذوف :   وجه الشبه



٤٤ 
 

٢٠.                 

  )١٩:سورة اإلنسان(

  هم:     املشبه

  منثورا لؤلؤا:   املشبه به

  حموف:   أداة التشبيه

  )مجال(حمذوف :  الشبهوجه 

٢١.                     ) سورة

  )٣٢،٣٣:تاملرسال

  إ�ا ترمى بشرر:     املشبه

  مجلت صفر:   املشبه به

  كأن:   أداة التشبيه

  )اجتماع(حمذوف :   وجه الشبه

٢٢.        ) ٦:سورة النباء( 

  األرض:     املشبه 

  مهادا:   املشبه به

  حمذوف:   أداة التشبيه



٤٥ 
 

  )فراشا(حمذوف :   وجه الشبه

٢٣.      )٧:سورة النباء(  

  اجلبال:     املشبه

  أو�دا:   املشبه به

  حمذوف:   أداة التشبيه

  )عماد(حمذوف :   وجه الشبه

٢٤.        )١٠:سورة النباء( 

  اليل:     املشبه

  لباسا:   املشبه به

  حمذوف:   أداة التشبيه

  )سرت(حمذوف :   وجه الشبه

٢٥.           )٤:سورة القارئة(  

  الناس:     املشبه

  املبثوث الفراش:   املشبه به

  الكاف:   أداة التشبيه

  ىف الكثرة واإلنتشار:   وجه الشبه



٤٦ 
 

٢٦.            )٥:سورة القارئة(  

  اجلبال:     املشبه

  املنفوش العهن:   املشبه به

  الكاف:   أداة التشبيه

  )ىف تفرق أجزائها(حمذوف :   وجه الشبه

٢٧.       )٥:سورة الفيل(  

  هم:     املشبه

  مأكول عصف:  املشبه به

  الكاف:   أداة التشبيه

 )مثقوب(حمذوف:   وجه الشبه

  أنواع التشبيه ىف آ�ت أربعة أجزاء من أواخر القرآن: الفصل الثاين 

١(               ) سورة

 )٧:القمر

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  ملجم, مرسلىف (حمذوف   كأن  منتشر جراد  هم  .١



٤٧ 
 

الكثرة والتموج 

  )واإلنتشار

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال    

ىف الكثرة  نتشرامل رادشبه املشركون �جل. تشبيها جممال وهو حذف منه وجه الشبه

  .يةوالتموج واإلنتشار، فالكثرة هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآل

٢(         )٢٠:سورة القمر( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

 أعجاز خنل  الناس  .٢

  منقعر

منقلع (حمذوف   كأن

  )عن مغارسه

  جممل, مرسل

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى تشبيها  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال

منقلع الذي  شبه الناس �عجاز النخل املنقعر. جممال وهو حذف منه وجه الشبه

 .ف منقلع عن مغارسه هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية. عن مغارسه

 

٣(                 )٣١:سورة القمر( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  متثيل  )ضعف(حمذوف  الكاف  هشيم احملتظر  )مثود(هم   .٣



٤٨ 
 

ألن وجه الشبه هنا ليس مفردا ولكن صورة . وهذه النوع يسمى تشبيها متثيليا  

الثمود الذين ووجه الشبه حمذوف تقدير ضعف هشيم احملتظر كما ضعف .منتزعة

   .أرسل إليهم صيحة واحدة

٤(               )٥٠:سورة القمر( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  مرسل، جممل  )سرعة(حموف   الكاف  ملح �لبصر  إال واحدة  أمر�  .٤

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى تشبيها  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال  

فالسرعة هنا . شبه كلمة واحدة ملح �لبصر ىف السرعة.جممال وهو حذف منه وجه الشبه

  .وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية

٥(                 )٣٧:سورة الرمحن( 

 أداة  املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

تقديره (حمذوف   الكاف  الدهان  وردة  .٥

  )وهيج

  مرسل، جممل

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى تشبيها  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال  

والوهيج . ىف الوهيج لدهان� وردةىف هذه اآلية شبه ال. جممال وهو حذف منه وجه الشبه

  .هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية



٤٩ 
 

٦(                      

                      

                      

                )٢٠: سورة احلديد( 

 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

الدنيا لعب احلياة   .٦

وهلو وزينة 

وتفاخر بينكم 

وتكاثر ىف 

  األموال واألوالد

غيث أعجب 

  الكفار نباته

صورة (حمذوف  الكاف

  )الدنيا

  متثيل

ألن وجه الشبه هنا ليس مفردا ولكن صورة . وهذه النوع يسمى تشبيها متثيليا  

 .ووجه الشبه حمذوف تقدير صورة الدنيا .منتزعة

٧(               ) سورة

 )١٦: ا�ادلة

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  بليغ  )حجا�(حمذوف   حمذوف  جنة  أميا�م  .٧



٥٠ 
 

شبه اجلنة أميان  .وهذه النوع يسمى بليغا ملا حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه  

  .فاحلجاب هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية. ىف احلجاب

٨(                      ) سورة

 )١٥:احلشر

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

قوم ال (هم   .٨

  )يعقلون

من الذين 

  قبلهم قريبا

يهودي بين (

  )قينق

ذاقو (حمذوف   الكاف

  )و�ل أمرهم

  متثيل

ألن وجه الشبه هنا ليس مفردا ولكن صورة . وهذه النوع يسمى تشبيها متثيليا  

 . وأما هنا القوم ال يعقلون كمثل يهودي بين قينق، ذاقو و�ل أمرهم. منتزعة

٩(                     

 )٤:سورة الصف(

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

٩.  
 الذين يقاتلون

  ىف سبيله

مرسل،   مرصوص  الكاف  بنيان

  مفصل
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أداة التشبيه ووجه  توهذا النوع يسمى تشبيها مرسال مفصال ألن فيه ذكر 

فاملرصوص هنا وجه . شبه هللا  يقاتلون ىف سبيله ببنيان ىف املرصوص. الشبه

  . الشبه الذي ذكر ىف هذه اآلية

١٠(                    

                      

 )٥:سورة اجلموعة(

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

الذين محلوا   .١٠

مث مل  التوراة

  حيملوها

احلمار حيمل 

  أسفار

  متثيل  )جاهل(حمذوف   الكاف

املشبه واملشبه به ىف صورة من وهذه النوع يسمى تشبيها ضمنيا ألّال يوضع فيه   

ووجه الشبه حمذوف تقدير جاهل احلمار . الصور التشبيه املعروفة بل يلمحان ىف الرتكيب

  .حيمل األسفار كما جاهل الذين محلوا التوراة مث مل حيملوها

١١(                       

 )٢:سورة املنافقون(

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  بليغ  )حجا�(حمذوف   الكاف  جنة  �ماأمي  .١١
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شبه اجلنة اميان  .وهذه النوع يسمى بليغا ملا حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه

  .اآليةفاحلجاب هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه .ىف احلجاب

١٢(                    

                          

  )٤:سورة املنافقون( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

خشب   )منافقون( هم  .١٢

  مسندة

ىف اخلُُلّو (حمذوف   كأن

  )عن الفاعدة

  مرسل، جممل

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى تشبيها  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال  

. ىف اخلُُلّو عن الفاعدة شب مسندةشبه املنافقون خب. جممال وهو حذف منه وجه الشبه

  .فاخلُُلّو عن الفاعدة هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية

١٣(       )٢٠:سورة القلم( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

ضمري   .١٣

أصبحت "

  ) اجلنة(

تقديره (حمذوف   الكاف  الصرمي

  )السواد

  مرسل، جممل
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ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى تشبيها  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال  

السواد هنا وجه الشبه  يف. ىف السواد صرميشبه اجلنة ب .جممال وهو حذف منه وجه الشبه

  .الذي حذف من هذه اآلية

١٤(                        

        )٧:سورة احلق( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

أعجاز خنل   القوم  .١٤

  خاوية

منقلع (حمذوف   كأن

  )عن مغارسه

  مرسل،جممل

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى تشبيها  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال  

الذي املنقلع عن  عجاز خنل خاوية�أل القومشبه .جممال وهو حذف منه وجه الشبه

  .فاملنقلع عن مغارسه هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية. مغارسه

١٥(         )٨:سورة املعارج( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  مرسل، جممل  )جيّاش(حمذوف   الكاف  املهل  السمآء  .١٥

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى تشبيها  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال  

هنا وجه  ّياشفاجل. ّياشىف اجل ملهل�السمآء  شبه .جممال وهو حذف منه وجه الشبه

  .الشبه الذي حذف من هذه اآلية
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١٦(        )٩:سورة املعارج( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  مرسل، جممل  )مهيال( حمذوف  الكاف  العهن  اجلبل  .١٦

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى تشبيها  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال  

هنا وجه الشبه  هيالفامل. مهيال لعهن� اجلبل شبه .جممال وهو حذف منه وجه الشبه

 .الذي حذف من هذه اآلية

١٧(                ) سورة

 )٤٣:املعارج

أداة   بهاملشبه   املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

) الكافرون(هم   .١٧

خيرجون من 

  األجداث سراعا

هم اىل نصب 

  يوفضون

  متثيل  )بسرعة(حمذوف   كأن

ألن وجه الشبه هنا ليس مفردا ولكن صورة . وهذه النوع يسمى تشبيها متثيليا  

سرعة الكافرون ووجه الشبه حمذوف تقدير سرعة الذين إىل نصب يوفضون كما . منتزعة

  .خيرجون من اإلجداث

١٨(      )٥٠:سورة املدثر( 

  نوع التشبيه  وجه الشبهأداة   املشبه به  املشبه  رقم
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  التشبيه

ىف (حمذوف   الكاف  محر مستنفرة  )الكافرون( هم  .١٨

  )شديدة النفار

  ضمىن

واملشبه به ىف صورة من وهذه النوع يسمى تشبيها ضمنيا ألّال يوضع فيه املشبه   

ىف هذه اآلية يشبه احلمر املستنفرة . الصور التشبيه املعروفة بل يلمحان ىف الرتكيب

  .فشديدة النفار هنا وخه الشبه حمذوف ىف هذه اآلية. �لكافرين ىف شديدة النفار

١٩(                  )١٥:سورة اإلنسان( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  مرسل، جممل  )شفاف(حمذوف   كانت  قواريرا  أكواب  .١٩

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى تشبيها  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال  

هنا  شفاففال. شفافىف ال قوارير�لكواب األ شبه. جممال وهو حذف منه وجه الشبه

  .وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية

٢٠(                   ) سورة

 )١٩:اإلنسان

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  بليغ  المج  حمذوف  لؤلؤا منثورا  هم  .٢٠
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شبه ولدان  .النوع يسمى بليغا ملا حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه وهذه  

فاجلمال هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه . خملدون �للؤلؤ املنثورا ىف اجلمال

  .اآلية

٢١(                   )٣٢،٣٣:سورة املرسلة( 

أداة   به املشبه  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  متثيل  )اجتماع(حمذوف   كأن  مجلت صفر  إ�ا ترمى بشرر  .٢١

وهذه النوع يسمى تشبيها ضمنيا ألّال يوضع فيه املشبه واملشبه به ىف صورة من   

ووجه الشبه حمذوف تقدير اجتماع . الصور التشبيه املعروفة بل يلمحان ىف الرتكيب

  كما اجتماع الشرر ترميها النهاراجلملت الصفر  

٢٢(        ) ٦:سورة النباء( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  بليغ  )فراشا(حمذوف   حمذوف  مهادا  األرض  .٢٢

شبه املهادا .وهذه النوع يسمى بليغا ملا حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبه  

 .فالفراش هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية.�ألرض ىف الفراش

٢٣(      )٧:سورة النباء( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه
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  بليغ  )عماد(حمذوف   حمذوف  أو�دا  اجلبال  .٢٣

شبه األو�دا  .الشبهوهذه النوع يسمى بليغا ملا حذفت منه أداة التشبيه ووجه   

 .فالعماد هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية.�جلبال ىف العماد

٢٤(        )١٠:سورة النباء( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

  بليغ  )سرت(حمذوف   حمذوف  لباسا  اليل  .٢٤

شبه اللباس    .حذفت منه أداة التشبيه ووجه الشبهوهذه النوع يسمى بليغا ملا   

 .فالسرت هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية.�لليل ىف السرت

٢٥(            )٤:سورة القارئة( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  وجه الشبه

 الفراش  الناس  .٢٥

  املبثوث

ىف الكثرة (حمذوف  الكاف

  )واإلنتشار

  ملمرسل، جم

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال  

ىف الكثرة  املبثوث لفراش�الناس  شبه. تشبيها جممال وهو حذف منه وجه الشبه

  .هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية املبثوث الفراشف. واإلنتشار

٢٦(         )٥:سورة القارئة( 

  نوع التشبيه  وجه الشبهأداة   املشبه به  املشبه  رقم
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  التشبيه

ىف تفرق (حمذوف   الكاف  املنفوش العهن  اجلبال  .٢٦

  )أجزائها

  ملمرسل، جم

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى تشبيها  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال  

. املنفوش ىف التفرق أجزائها لعهن�اجلبال  شبه. جممال وهو حذف منه وجه الشبه

  .فالتفرق أجزائها هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية

٢٧(       )٥:سورة الفيل( 

أداة   املشبه به  املشبه  رقم

  التشبيه

  نوع التشبيه  الشبهوجه 

  مرسل، جممل  )مثقوب(حمذوف  الكاف  عصف مأكول  هم  .٢٧

ألن فيه ذكرت أداة التشبيه ويسمى  وهذا النوع يسمى تشبيها مرسال    

. مثقوب عصف مأكولب أصحاب الفيل شبه .تشبيها جممال وهو حذف منه وجه الشبه

  .هنا وجه الشبه الذي حذف من هذه اآلية ثقوبفامل

  اغراض التشبيه: الثالثالفصل 

قبل أن حتلل الباحثة أغراض التشبيه ىف اآل�ت التشبيه ألربعة أجزاء من   

أواخرالقرآن اليت قد ذكر�ا الباحثة سابقا، من املستحسن أن توضح الباحثة أغراض 

  :التشبيه، فهي كما يلى

 البيان إمكان املشبه، إذا كان أمرا غريبا الميكن فهمه وتصّوره إال �ملث 

 بيان حال املشبه،إذا كان غري معروف الصفة قبل التشبيه 
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  بيان مقدار حال املشبه، إذا كان معروف الصفة فبل التشبيه فيه يعرف مقدار

 نصيبه

  تقرير حال املشبه، إذا كان ما أسند إىل املشبه حيتاج إىل التشبيه و اإليضاح

 �ملثال

 تزيني املشبه و حتسني حاله لريغب فيه 

  املشبه لريغب عنهتقبيح 

 

                ) سورة

 )٧:القمر

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

ىف الكثرة (حمذوف  كأن  منتشر جراد  هم  .١

  )والتموج واإلنتشار

بيان حال   جممل, مرسل

 املشبه

  

          )٢٠:سورة القمر(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

 أعجاز خنل  الناس  .٢

  منقعر

منقلع عن (حمذوف  كأن

)مغارسه  

 بيان حال املشبه  جمملمرسل، 
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                 ) سورة

  )٣١:القمر

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

بيان حال   متثيل  )ضغف(حمذوف  الكاف  هشيم احملتظر  )مثود(هم   .٣

 املشبه

  

              )٥٠:سورة القمر(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

بيان مدار   مرسل، جممل  )سرعة(حموف   الكاف  ملح �لبصر  أمر�  .٤

 حال املشبه

  

                )٣٧:سورة الرمحن(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

تقديره (حمذوف   الكاف  الدهان  وردة  .٥

  )وهيج

مرسل، 

  جممل

بيان حال 

 املشبه
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                   )٢٠: سورة احلديد(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

احلياة الدنيا   .٦

لعب وهلو 

وزينة وتفاخر 

بينكم وتكاثر 

ىف 

  األموالواألوالد

غيث أعجب 

  الكفار نباته

صورة (حمذوف  الكاف

  )الدنيا

تقرير حال   متثيل

 املشبه

  

                 ) سورة

  )١٦: ا�ادلة

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

تقرير حال   بليغ  )حجا�(حمذوف   حمذوف  جنة  أميا�م  .٧

 املشبه

  

                      

  )١٥:سورة احلشر(

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم
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قوم ال (هم   .٨

  )يعقلون

الذين من قبلهم 

يهودي ( قريبا

  )بين قينق

ذاقو و�ل (حمذوف   الكاف

  )أمرهم

بيان حال   متثيل

 املشبه

  

                   

  )٤:سورة الصف(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

الذين   .٩

يقاتلون ىف 

  سبيله

مرسل،   مرصوص  الكاف  بنيان

  مفصل

تقرير حال 

 املشبه

  

                   

                     

     )٥:سورة اجلموعة(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

الذين محلوا   .١٠

مث مل  التوراة

  حيملوها

حيمل  احلمار

  أسفار

تقرير حال   متثيل  )جاهل(حمذوف  الكاف

 املشبه
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 )٢:سورة املنافقون(

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

تقرير حال   بليغ  )حجا�(حمذوف   الكاف  جنة  أمينهم  .١١

 املشبه

  

                  

                  

        )٤:سورة املنافقون(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

 هم  .١٢

  )منافقون(

ىف اخلُُلّو (حمذوف   الكاف  خشب مسندة

  )عن الفاعدة

 لتقبيح  مرسل، جممل

  

       )٢٠:سورة القلم(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

ضمري   .١٣

أصبحت "

تقديره (حمذوف   الكاف  الصرمي

  )السواد

بيان حال   مرسل، جممل

 املشبه
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 )اجلنة (  

  

                      

         )٧:سورة احلق(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

أعجاز خنل   القوم  .١٤

  خاوية

منقلع عن (حمذوف   كأن

  )مغارسه

تقرير حال   مرسل،جممل

 املشبه

  

           )٨:سورة املعارج(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

بيان حال   مرسل، جممل  )جّياش(حمذوف   الكاف  املهل  السمآء  .١٥

 املشبه

  

        )٩:سورة املعارج(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

بيان حال   مرسل، جممل  )مهيال( حمذوف  الكاف  العهن  اجلبال  .١٦

 املشبه
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                 ) سورة

  )٤٣:املعارج

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

) الكافرون(هم   .١٧

خيرجون من 

  األجداث سراعا

اىل  هم

نصب 

  يوفضون

بيان مقدار   متثيل  )بسرعة(حمذوف   كأن

 حال املشبه

  

      )٥٠:سورة املدثر(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

ىف شديدة (حمذوف   الكاف  محر مستنفرة  هم  .١٨

  )النفار

بيان حال   ضمىن

 املشبه

  

                 ) سورة

  )١٥:اإلنسان

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

 لتزيني  مرسل، جممل  )شفاف(حمذوف   كانت  قواريرا  أكواب  .١٩
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                 ) سورة

  )١٩:اإلنسان

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

 لتزيني  بليغ  )مجال(حمذوف   حموف  منثورا لؤلؤا  هم  .٢٠

  

                   ) سورة

  )٣٢،٣٣:تاملرسال

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

إ�ا ترمى   .٢١

  بشرر

بيان حال   متثيل  )اجتماع(حمذوف   كأن  مجلت صفر

 املشبه

  

       ) ٦:سورة النباء( 

  الغرض  التشبيهنوع   وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

بيان حال   بليغ  )فراشا(حمذوف    حمذوف  مهادا  األرض  .٢٢

 املشبه

  

      )٧:سورة النباء(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم
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بيان حال   بليغ  )عماد(حمذوف   حمذوف  أو�دا  اجلبال  .٢٣

 املشبه

  

        )١٠:سورة النباء(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

بيان حال   بليغ  )سرت(حمذوف   حمذوف  لباس  الليل  .٢٤

 املشبه

  

           )٤:سورة القارئة(  

  الغرض  نوع التشبيه  الشبهوجه   أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

بيان حال   ملمرسل، جم  ىف الكثرة واإلنتشار  الكاف  املبثوث الفراش  الناس  .٢٥

 املشبه

  

         )٥:سورة القارئة(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

ىف تفرق (حمذوف   الكاف  املنفوش العهن  اجلبال  .٢٦

  )أجزائها

بيان حال   ملمرسل، جم

 املشبه
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       )٥:سورة الفيل(  

  الغرض  نوع التشبيه  وجه الشبه  أداة التشبيه  املشبه به  املشبه  رقم

 لتقبيح  مرسل، جممل  )مثقوب(حمذوف  الكاف  مأكول عصف  هم  .٢٧
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  الباب اخلامس

  اخلامتة

  اخلالصة: الفصل األول

حبثا موجزا، ففي هذا الصدد وصلنا إىل اخلالصة �ستخراج يوسف ا سورة نثحب بعد أن  

  :عدة نتائج من ذالك البحث وهي

التشبيه، بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها ىف صفة أو أكثر �داة هى  .١

 الكاف أو حنوها ملفوظة أو ملخوظة  

:  أنواع التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن يتكون من مخسة أنواع وهيأما  .٢

التشبيه مرسل مفصل الذى يتكون من آية، والتشبيه مرسل جممل الذى يتكون 

من ثالث عشر آ�ت، والتشبيه بليغ يتكون من ست آ�ت، و التشبيه التمثيل 

 .يتكون من ست آ�ت، والتشبيه الضمىن يتكون من آية

بيان : ما أهداف التشبيه ىف أربعة أجزاء من أواخر القرآن وهي مخسة أهدافوأ .٣

حال املشبه وبيان مقدار حال املشبه وتقرير حال املشبه وتزيني املشبه وتقبيح 

 املشبه
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  قرتاحاتاال: الفصل الثاين

 قدم عدةسابقة أمهية الدراسة البالغية، فباإلضافة إىل ذالك ن� يف البحوث الإستفدقد 

  :توصيات وإرشادات سوف يستفاد منها، مما�يت

نرجو من املدرسني واملدرسات أن يبذلوا جهدهم يف حفظ مادة علم البالغة  .١

 .هاو فيتطور 

ر عامة وطلبة قسم اللغة العربية ساإلسالمية احلكومية مبكا اجلامعة من طلبةنرجو  .٢

غية وجيعلوها كاملرجع وادا�ا خاصة أن يزيدوا اتقان العلوم املتعلقة �لدراسة البال

 .من املراجع

البالغية  ة احلكومية مبكاسر أن يزيد الكتبنرجو من رئيس اجلامعة اإلسالمي.  ٣    

 .ةيف املكتبة لكي يسهل علينا أن نكتب الرسالة املتعلقة مبادة البالغ
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 املراجع

دار : الطبعة األول(أبو القاسم جار هللا حممود ابن أمحد الزخمشري، اساس البالغة 

  )م١٩٩٨/ه١٤١٩الكتب العلمية، 

دار : الطبعة األول؛ عمارة الشرق والوزيع. البديع- فنون البالغية البيانأمحد املطلوب، 

 م١٩٧٠/ه١٣٩٥البحوث العلمية للنشر والتوزيع، 

- الطعة الثاين؛ بيوت. علوم البالغة البيان واملعاين والبديع أمحد مصطفى املراغي، 

  م١٩٩٣/ه٤١٤١دار الكتب العلمية،  :لبنان

أزكى هاشم، التشبيه ىف سورة الرعد، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عالء الدين 

  .اإلسالمية احلكومية مكاسر

دار العلوم، : الطبعة الثامنة، جاكر�( األستاذ خاطب األمام، قواعد اللغة العربية، 

   ٤٧٤.،ص)م٢٠٠٢-ه١٤٢٦

اجلزء األول . ء احلافظ ابن كثري الدمشقي، تفسري القرآن العظيماإلمام أبو الفدا

  )مكتبة النور العلمية، دون سنة:بريوت(

التلخيص ىف علوم بن عبدالرمحن الشافعى الدمشقي، اإلمام جالل الدين دمحم ، 

 ١٤٣٠/ م٢٠٠٩بريوت، -دار الكتب العلمية: الطبعة الثانية؛ لبنان .البالغة

  ه

دار :ط، لبنان.إليضاح ىف علوم البالغة، املعاين والبيان والبديع داجلطيب القزوين، ا

  .املكتبة العلمية، دون السنة
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: makassarالطبعة األوىل؛ . دروس البالغة العربيةحاج دمحم رشد خالد، 

Alauddin University Press ،٢٠١٤ 

م، دار العلو : خاطب الألمام، قوائد اللغة العربية، الطبعة الثامن، جاكر�

  .م٢٠٠٢/ه١٤٢٦

دار الفكر، دون : الطبعة الثانية، بريوت(رشيد الرضا، تفسرب القرآن احلكيم، اجلزء الثالث 

  )سنة

ريزال هتا�يو، التشبيه ىف سورة األنعام كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جامعة عالء الدين 

  اإلسالمية احلكومية مكاسر،

: لبنان-بريوت. املعاين والبيان والبديعجواهر البالغة ىف السيد أمحد اهلامشي، 

  .م١٩٩٤/ه١٤١٤

دار الكتب اإلملية : التلخيص ىف علوم البالغة، الطبعة الثالثة. عبد احلميدهنداوى

  ه١٤٣٠/م٢٠٠٩لبان /بيوروت

 –بريوت،أضواء البيان ىف إيضاح القرآن �لقرآنعبد القادر الشنقيطي، اجلكين،

 م ١٩٩٥ /ه   ١٤١٥دار الفكر،للطباعة و النشر و التوزيع ، :لبنان

مكتبة دنديس، : دون مكان(عبد الواحد الشيحلي، بالغة القرآن الكرمي ىف اإلعجاز، 

  )دون سنة

 ه ١٤١٢ دار الكتب العلمية ،:بريوت ،، أسرار البالغةعبد، القاهر اجلرجاين
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دار : الطبعة الثانية عشرة؛ مصر. الواضحةالبالغة علي و مصطفى أمني اجلارم، 

  م١٩٥٧/ه١٣٧٧املعارف،

  القرآن الكرمي

دار الفكر : ، القاهرة٣.ط. قلقيلة عبد العزيز، البالعة اإلصطالحية

  .م١٩٩٢/ه١٤١٢العريب،

  ٢٠ص،) دار املعارف، دون السنة: لبنان(مصطفى أمني، البالغة الواضحة 

منشورات العصر احلديث، :دون مكان(القرآن مناع جليل القطان، مباحث ىف علوم 

  )دون سنة

 


