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كلمة تمهيدية

بسم اهللا الرمحن الرحيم

ونعوذ باهللا من شرور هاحلمد هللا رب العاملني حنمده ونستعينه ونستغفر 
. أنفسنا ومن سيأت أعمالنا، من يهد اهللا فال مضل له و من يضلل فال هادي له

أشهد أن ال إله إّال اهللا وأشهد أّن حممدا عبده ورسوله، اللهم صل على سيدنا 
آله وصحبه أمجعني. أما بعد.حممد وعلى

يب االستعارة لاأسفبعون اهللا ورمحته متت كتابة هذه الرسالة بعنوان: 
وأعتقد أن هذه الرسالة مل تصل إىل الصورة . آل عمرانسورة فى اعانيهوم

، ولذا أرى من الواجب تقدمي من اآلخريناملادية والروحية ساعدة املالكاملة إّال ب
بالذكر:منهموأخصامجيعإليهمشكري وتقديري 

عالء الدين جامعة مدير م.س.، ،نجسااحلاج عبد القادر غالدكتوراألستاذ .1
ذه  ماكسراحلكوميةاالسالمية الذى أفسح ىل جماال واسعا لاللتحاق 
.ا فيها من الوسائل طلبا للعلماجلامعة مب

اإلنسانية حاليا عميد كلية األداب و العلوم الدكتور مردان، م. أغ. األستاذ.2
حيث قد بذل جهده يف سبيل تقدمي تعليم اللغة العربية بكلية األداب 

جبامعة عالء الدين اإلسالمية احلكومية.
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انور خالص أ. غفار، م. هم. .3 -هتوسكريتري رئيس قسم اللغة العربية وآدا
حيثن قد أحسنا اإلدارة واخلدمة يف القسم يذاللّ .، م.أغالدكتورندا مرواتى

على هذا عنوان الرسالة.اقد وافق
م.أ غ فردوس املشرف األول، والدكتورسغينااحلاج حممداندسالدكتور .4

.وإمتامهاالثانية، اللذان أرشداين يف كتابة هذه الرسالةاملشرف
ىف بذلوا جهودهم الذينبكلية اآلداب وعلوم اإلنسانيةمجيع املدرسني.5

اإنتهاء دراسىت ىف قسم اللغة العربية و حىتعن العلوم اللغوية التعليم  .آدا
وساعداين شّجعاىن والدي الكرميني اللذين ربياين تربية صاحلة منذ صغري. .6

مها و يعطيهما الصحة و العافية سأل اهللا أن ميد عمر على إمتام دراسيت، وأ
.ويهديهما إىل الصراط املستقيم

هذه الرسالة مبا لديهم منأصدقائي الذين ساعدوين يف كتابة إخوتى و مجيع.7
بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة ، أفكار وأراء يف حبث هذه الرسالة

ىنتقد أعطالىتماال نري يتعالء الدين اإلسالمية احلكومية، خاصة إىل أخ
.يف كل وقتواملساعدة السماحة والتشجيع 

لتحقتمنذ أن ادميت أحسن خدمة خبمجيع املوظفني واملوظفات اّلذين قاموا .8
ها.منخترجت ذه الكلية إىل أن 
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أسأل اهللا أن يتقبل مين هذا العمل وجيعله خالصا لوجهه ويهدينا ،وأخريا
إىل سبيل الرشاد.

الباحث

أمحد رئيس تومو

م2014أكتوبر10، مساتا
ه1435ذوالقعدة 15
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تجريد البحث

: أمحد رئيس توموسماال
٤٠100110004:جلامعيرقم اال

ىف سورة آل عمرانامعانيهستعارة و االب اليأس: الرسالةعنوان
(دراسة حتليلية بيانية)

سورة آل ىفامعانيهو ب االستعارةاليعن أستص باحلديثختهذه الرسالة 
وأما املسألة. من حيث فصاحته وبالغته ونظمه وأساليبهةمعجز القرآنألن عمران

ساليب االستعارة أتكيف كانهيفالىت جعلها الباحث موضوعا هلذه الرسالة 
.سورة آل عمرانىف هاسورة آل عمران، وكيف كانت معانيىف الواردة

قد ذه الرسالة و هلموضوعاا الباحث مجعلهنيتىلالنياملشكالتوتانك
مرحلة تنظيم املواد و مرحلة مجع املوادمها: رحلتني و مبالبحث مناهجاستخدم
، استعان الباحث بالطريقة املكتبية وهي اإلطالع ،ففى مرحلة مجع املوادوحتليلها

تنطيم من املصادر واملراجع واالقتباس منها حرفيا ومعنويا. وأما مرحلة على ما كان
الطريقة و الطريقة اإلستقرائية، وهيثالث طرقاملواد وحتليلها فاستعان فيها الباحث ب

الواردةاالستعارةياتيقدم الباحث آسذه املناهجو .الطريقة التحليليةو القياسية
.االستعارة ومعانيهاأساليبمنفيهاما شرح مث يىف سورة آل عمران



و

يّتضح أن االستعارة هي اللفظ الفحص واالستنباط عن االستعارة، وبعد 
ة بني املعىن املنقول عنه (املعىن احلقيقي)  املستعمل ىف غري ما وضع له لعالقة املشا
ازي) مع قرينة صارفة عن إرادة املعىن األصلي. والبد  واملعىن املستعمل فيه (املعىن ا

، واملستعار نقولثالثة اركان وهي: املستعار وهو اللفظ املهلاكونتلالستعارة من أن 
تتكون ر االستعارة ىف هذه الرسالة فعناصاملستعار له او املشبه.منه او املشبه به، و 

من آيةوكلىف مخس عشرة أيةجاءتو ، أساليبها ومعانيها ىف سورة آل عمرانمن
السامع أو القارئ. نفس، والتأثري ىف املعىن خري أداءتأدية إىل املذكورة تتجه اآليات
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الباب األول
المقدمة

خلفيةال:الفصل األول

ملنزل على سيدنا صلى اهللا عليه القرآن الكرمي هو كالم اهللا تعاىل املعجز ا
موع بني دفىت و  سلم بواسطة جربيل عليه السالم، املنقول إلينا بالتواتر، ا

1املصحف، املبدوء بسورة الفاحتة و املختوم بسورة الناس.

أن يأيت مبثله القرآن الكرمي كالم اهللا تعاىل وهو معجز ال أحد يستطيع و 
وحي،الد صلى اهللا عليه وسلم عن طريقمّ نّزل على رسوله حمسوى اهللا تعاىل، و 

نا آقر إناّ أنزلناه ﴿: اهللا تعاىلىف أن القرآن الكرمي نزل باللغة العربية كما قال وال شّك 
إن هذه اإلعجازات تفسح إعجازاته، حيث للقرآن وكانت 2﴾ا لعلكم تعقلونعربيّ 

العلماء والباحثني عندما حتداهم على أن جماال مفتوحا لتناوهلا ولدراستها لدى 
.فيه تعبريا وتصويراعن وجوه البالغة يكشفوا

فجر وغز بأّن الّلغة العربّية هى لغة اإلسالم و املسلمني منذلومومن املع
ااإلسالم  ا تتحّدث كني بدينهمسّ املتمنزل القرآن الكرمي دستورا للمسلمنيو و

.973ه)، ص. 1323سورية: دار الفكر، -(دمشق. املوسوعة القرآنية امليسرة، وهبة الزحيلى1
2, اآلية: سورة يوسفلقرآن الكرمي, ا2
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هى وسيلة  الّلغة العربّية  و .حممد صلى اهللا عليه وسلمخامت األنبياء و املرسلني
.الشريفةالكرمي واالحاديث النبويةالذى أساسه القرآن لفهم الدين اإلسالمي و 

القدماء واملعاصرون جيال الىت صنفها العلماء الدينيةالكتبأيضا وسيلة لفهمهي و 
املختارة، كماي إتقان هذه اللغة. ومن أجل ذلك، أصبح من الضرور بعد جيل

مبا القرآن حىت يتسىن للمسلمني العمل ال بد منه ىف فهم معاينيصبح تعلمها أمرا
اهم عنه دينهم.ممايدعوهم به دينهم، أو يتسىن هلم االنتهاء

،اإلملام بعلومها ومبباحث كل منهاجيب ،إلتقان الّلغة العربّية كّل اإلتقان
ا إىل عصمة الّلسان والقلم عن اخلطأهيالعربّية علوم الو  ، وهي:علوم يتوصل 

،والبديع،انالبيو ،واملعاين،) الرسمعها إسم النحوو جيم(واإلعراب الصرف
منت وتاريخ األدب و ،واخلطابة،واإلنشاء،قرض الّشعرو ،والقوايف،والعروض

3الّلغة.

مه معجزة من حيث فصاحته وبالغته ونظالقرآنأنومن املعلوم أيضا
وقد وما اشتمل عليهوما تضمنته من أخبار ماضية ومستقبلة وأساليبه وتراكيبه 

يه من معان مبا اشتمل علفصحاء العرب كما حتداهم حتدى ببالغة الفاظه 
القرآن . وكان إعجاز4عند مجهور العلماءصحيحة كاملة وهي أعظم التحديات

) 1973-1393( طبعة الثانية, بريوت: املكتبة العصرية, جامع الدروس العربية, اجلزء اآلول،غالييىنالالشيخ مصطفى 3
3ص:

.11(دار اآلفاف العربية، دون السنة) ص. اإلعجاز البالغي حممد حسني سالمة،4



3

وسيبقى شاهدا أسلوبه حيث فصاحته وبالغته و مستمرا إىل آخر الزمان  من 
ملموسا عن طريق البصر واحلواس.

ىف امعانيهستعارة و الاباليأسعناحثالبيبحثس،فى هذا الصددف
ا ، واختار هذه السورةسورة آل عمران از و باحلديث عنكثرتأل االستعارة ا

اىف حيث جاءت فيها أكثر مما كان  .السور األخرى بتوضيح جصائصها وامتيازا

هي استعمال اللفظ ىف غري ما وضع له االستعارة وقال السيد أمحد اهلامشي 
ة بني املعىن املنقول عنه و املعىن املستعمل فيه، من قرينة صارفة عن  لعالقة املشا

5عىن األصلي.املإرادة 

ستعارةإّن االمصطفى أمني ىف كتاب البالغة الواضحة قال على جارم و و 
ة دائما. هي تشبيه حذف أحد طرفيه، و  ىف سورة االستعارةومثال6عالقتها املشا

﴿: قوله تعاىل،آل عمران                
                      

       ﴾ :يشرتون بعهد ﴿قوله تعاىلو . )77(آل عمران

مبعىن فظ "يشرتون"لفظ الشراء لالستبدال، فلاستعريفيه استعارة حيث﴾اهللا
يستبدلون.
177)  ص: ه2012بريوت (الطبعة اخلامسة، دار الكتب العلمية : املعااىن والبيان والبديعالبالغة ىفجواهر ،السيد أمحد اهلامشى5
77(دار املعارف، دون السنة) ص: , البالغة الواضحةعلى جارم و مصطفى أمني6
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سورة بعض آياتعنلكشفأراد الباحث أن يساهم ىف الدراسة لومن ّمث 
ولزيادة ،االستعارة ومعانيهاأساليبجانب البالغة الىت حتتوى على من آل عمران

ب اآلخرين.نفسه والطالّ الباحثملعلومات لدى ا

ةمشكلالالفصل الثاني: 

ستعارة االب اليأسوهته العلميةلرسالقّدمه الباحثاملوضوع الذى
الىت سيجعلها الباحث أساسا للبحث ىف هذه سألةاملىف سورة آل عمران و امعانيهو 

:يفصلها إىل مشكلتني، ومهاالرسالة
ستعارة يف سورة آل عمران ؟الابيلاأستكانيفك.1
؟يف سورة آل عمرانمعاين أساليب االستعارةكيف كانتو .2

الموضوعي: توضيح معانالفصل الثالث 

أن باحث  بالمن األحسنذه الرسالة كان هلث قبل الدخول ىف جوهر البح
ىف امعانيهستعارة و االب اليأسهى و هاموضوعىفالكلمات املوجودةيشرح معاين

:كما يأتى)ة بيانيةيليلدراسة حت(سورة آل عمران
7بري عن أفكاره ومشاعره.هو الطريقة الىت يتبعها الفرد ىف تع:األسلوب-

20.صالطباعة والنشر دار السالم، دون السنة)(الطبعة األوىل، كونتور فونوروكو: ىف علم البيان  البالغةحممد غفران زين العامل،7
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. وأصله8شخص إىل آخرأي نقل شيء منلغة مأخوذة من العارية:ستعارةاال-
ب وإستعار: طل.عاريةاياهالشيء من شيء أي اعطاهإعارة:يعري-أعاركلمةمن

وضع له لعالقةاللفظ املستعمل ىف غري ما واصطالحا هي.9منه ان يعريه اياه
ة بني املعىن ا مع قرينة مانعة متنع من إرادة املعىن ،ازي واملعىن احلقيقياملشا

10، احلقيقى

ه بمعىن أي ما يقصد-يعىن-وأصله عىن،"معىن":  مجع من كلمةعاينامل-
11.: مضمونه، ومعىن الكلمة: مدلوهلا، ومعىن الكالمشيء

نة من كوّ تاملاملدنية ىف القرآن الكرمي  سورالمن ورحدى السإ: سورة آل عمران-
.سورة النساءبني سورة البقرة و تقعآية و هي200

دراسة المراجع األساسيةالفصل الرابع : 

الرسالة فقد سبق له أن يزور زيارة ههذموضوع قبل أن يقدم الباحث
ع اليت أنتجها املراجعة ليطلع على ما فيها من الكتب و فحصية إىل مكتبة اجلام

-ه1395(الطبعة األوىل، الكويت: دار البحوث العلمية للنشر و التوزيع البديع- فنون بالغية البيانأمحد مطلوب، 8
122م) ص. 1975

م). ص. 1986دار املشرق, :لبنان- بريوت(الطبعة الثامنة والعشروناملنجد ىف اللغة واألدب واألعالممعلوف، لويس9
537

.57. ص(الطبعة األوىل، كونتور فونوروكو: الطباعة والنشر دار السالم، دون السنة)ىف علم البيان  البالغةحممد غفران زين العامل،10
م). ص. 1986دار املشرق, :لبنان- بريوت(الطبعة الثامنة والعشروناملنجد ىف اللغة واألدب واألعالممعلوف، لويس11

535
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مشول من حمتويات و همبوضوعتعلق ينها مافيتصفح الباحث م،نو املفسر ألدباء و ا
املوضوع نفسىفالتفسري واملعاجم تبحثمن كتب البالغة و اد أّن هناك عددفوج

ختالفاتامنفيهاعمافضال ،للفهم واإلفهامكافيايصبحملحبثا إمجاليا و 
.اماتوإ

كثرية منها جواهر هذه الرسالة  تناولىف الباحثلكتب اليت استعملها او 
ألمحد اهلامشى و يبحث فيه عن املعاىن و البيان و البديع وهذا الكتاب مهم البالغة 

وكذالك ايضا كتاب علوم البالغة  البيان ،جدا للكاتب ىف حبث هذه الرسالة
واملعاين والبديع ألمحد مصطفى املراغى و فّنون البالغة البيان واملعاين والبديع 

لىت تبحث عن هذا املوضوع. لدكتور أمحد مطلوب وكثري من كتب البالغة ا

ثحابمفيها أن كل كتب التفسريالباحثرف قد عفأما كتب التفسري و 
تفسري املراغى ألمحد مصطفى املراغى و منها تفسري،عن سورة آل عمرانشىت

عن سبب تسمية سورة آل انحثبيا مهكالصفوة التفاسري حملمد على الصابوين  
مناسبتها بسورة ما قبلها وما بعدها.        أسباب نزوهلا و عمران و 

ا بعض طالب قسم اللغة العربية باحلقيقة، هناكو  سة دراالقد حبثوا عن وآدا
"الصور البيانية ىف سورة يونس" عنوانبمور  مكاألخ: البيانية ىف سورة معينة حنو
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ا خيتصمل الكنهمو "التشبيه ىف سورة آل عمران"حممد طه بوكيس بعنوانواألخ
بليغا.ومعانيها الىت جتعل القرآن فصيحا وخصائصها بالبحث عن االستعارة

ىف سورة ستعارةاالب اليسيقدم حتليال ألنّ أسالة حياول ىف هذه الر الباحثو 
ستعارة حيث جاءت فيها أكثر مما  الاز وااحتتوى على أنواعاأل،عمرانآل

اىفكان .السور األخرى بتوضيح جصائصها وامتيازا

البحثهج الفصل الخامس: من

يستخدمها يف  بهاصةاخلهمناهجباحث ن لكل أكما هو معروف لدينا 
. لذا، كانت املناهج املستعملة يف كتابة هذه ه البحثيةموضوعاتكتابة موضوع من 
. وحتليلهالة تنظيم املوادرحلتني. ومها مرحلة مجع املواد ومرحمالرسالة جتري على 

:ا على حدةميقدم الباحث هنا شرحا موجزا عن كل منهو 

مرحلة مجع املواد.1
قراءة ، وهي تتّم عن طريقستعمل الباحث الطريقة املكتبيةايف هذه املرحلة، 

ذا البحث مث تطالعها ، مما يتعلقالكتب واملقاالت املتنوعة يف املكتبة
حرفيا ومعنويا.منهاقتباسمطالعة عميقة لال

مرحلة تنظيم املواد وحتليلها.2
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ابتحليلهّمث قام بها، تبويْ بتنظيمها و د املطلوبة قامابعد أن مجع الباحث املو 
.حتليال علميا

:تنياآلتيتنيطرقالستخدم الباحث ا،حتليل املوادمرحلةيفو 

تقدمي خالصة البحث من األمور العامة إىل : وهيستقرائيةالطريقة اال.1
األمور اخلاصة.

تقدمي خالصة البحث من األمور اخلاصة إىل : وهيالطريقة القياسية.2
األمور العامة.

الفصل السادس: أغراض البحث و فوائده

هدفني مهمني، ومها: يهدف الباحث بتقدمي هذه الرسالة العلمية إىل حتقيق

ىف سورة آل عمرانستعارة االأساليببيان.1
حيث بالغتها سورة آل عمران من االستعارة الواردة ىفبيان معاينو .2

.خصائصهاو 

فهي حتقيق هاتني الفائدة الىت يرجى أن تكون عليها هذه الرسالة، وأّما 
الفائدتني:
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علم البيان.ىف األخرين و الباحثزيادة املعلومات لدى .1
ىفبحثملن يريد أن يرسالة تكون مرجعا من املراجع ولعل هذه ال.2

.أسلوب االستعارةخصائصها من ناحية و سورة آل عمران 

الفصل السابع: أساس ترتيب الرسالة

مخسة أبواب قّسمها إىل و ،علميةذه الرسالة العلمية يف صورة هالباحثمقدّ 
املتوالية.درج حتت كل باب منها عدد من الفصول نمتتابعة، وي

كل فصل منها مبحث ىفول يتكون من سبعة فصول، ويكون فالباب األ
خيتص باحلديثالفصل الثاينو ، ةل األول خيتص باحلديث عن اخللفيخاص. فالفص

الفصل و توضيح معاىن املوضوع، عنخيتص باحلديثالفصل الثالثو ، ةاملشكل
خيتص الفصل اخلامسو دراسة املراجع األساسية،خيتص باحلديث عنالرابع

أغراض  خيتص باحلديث عنالفصل السادسو مناهج البحث،باحلديث عن
أساس ترتيب الرسالة.خيتص باحلديث عنالفصل السابعالبحث وفوائده، و 

هو يتكون من و ، تعريفه وأقسامهعلم البيان بحث عن هو املو والباب الثاىن 
يتناولالفصل الثّاىنو ،تعريف علم البيانيتناولالفصل األولف،ثالثة فصول

ستعارة ىف علم البيان. االتعريف يتناولالفصل الثالثو ،علم البيانيفازاتعريف
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وهو ،سورة آل عمرانعامة عنالباحث نظرةفيه قدم يالباب الثالث فاأمّ 
عمرانآل سورةتسمية يتناول، وهوالفصل األول:يمن ثالثة فصول وهيتكون

، مضمون السورة إمجاال، وهو يتناولىنالفصل الثاو ،ملا قبلها وما بعدهاتهامناسبو 
ول آيات االستعارة الواردة يف سورة آل عمران. والفصل الثالث، وهو يتنا

ستعارة االعناصريتناول، فالباب الرئيسي من الرسالةهو و ا الباب الرابع أمّ و 
متتابعني حيث يتناول ىف الباحث إىل فصلني، وقد أوصله ىف سورة آل عمران

يتناولالفصل الثّاىنىف و ،ستعارة ىف سورة آل عمراناالأساليبالفصل األول 
.نفسهاسورةالستعارة يفاالمعاين

علىملتيشف،هذه الرسالةمن رخالباب اخلامس وهو الباب اآلامّ وأ
يف و ،اتخلالصاالفصل األول يف، حيث يقدم الباحثفصلنيمنكوناخلامتة، ويت

، ويليه تقدمي املراجع واملصادر.قرتاحاتالفصل الثاين اال
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يالباب الثان
هأقسامو علم البيان

أقسامهو تعريفه: علم البيانالفصل األول

و فّن من فنون اللغة العربية، بيان هو جزء من أجزاء علم البالغة وهعلم ال
الذي كان أول كتاب البيانن الكرمي. و القرآىف فهم معايناستعمله املفسرون وقد

من بعدهلف العلماء األخرون، ّمث أةعبيدىب ألفه العلماء هو كتاب جماز القرآن أل
.أخرىةيبالغكتبا 

: تعريف لغوي وتعريف اصطالحي. فالتعريف اللغوي تعريفانالبيان له و 
ي يعىن تعريفه من ناحية صطالحالتعريف االو ،ةمن ناحية اللغهيعىن تعريفللبيان

صطالح.اال
بن أمحد بن فارسكما قال ،  1اإلظهار واإليضاح والتبينيوالبيان لغة :

انكشافه. وبان هو بعد الشيء، و نون أصل واحد، و زكريّا: بني: الباء والياء وال
2انكشاف، وفالن ابني من فالن اي اوضح كالما منه.أبان اذا اتضح و و الشيء 

بان الشيء، وابان عروف))م((البيان مبعىنأن جاء ىف احمليط ىف اللغة:و 
البيان من لذى عينني". و "قد بني الصبح :ىف املثالو ، وتبيني واستبان،بنيابانة، و 

370م) ص، 1996(الطبعة التاسعة، يغيكرتا: ملىت كرىا غرافك، "العصري"قاموسأتابك على و أمحد زهدى حمضر، 1
1662(بريوت: دار الفكر، دون السنة)، ص. معجم مقاييس اللغة أمحد بن فارس بن زكريا، 2
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قوم ابنياء. وتبني ىف امرك: اي تثبت، ومباين البينة: البيان. و ل: الفصيح. و الرجا
جر و عني: اول ما بني الشمن اإلبل كذلك، و ق: مواضحه، وقوم بني املرافق، و احل

3رقه وبني القرن: جنم.ينبت من أصول و 

اإليضاح ن البيان معناه اإلظهار و لعصري أالقاموس اجاء أيضا ىف و 
ن شرح امحد اهلامشى أن البيان لغة الكشف و اإليضاح. فإذا كا. و 4تبينيالو 

إن كان معناه "الظهور" كان الزما. يقال: بينت معناه"اإليضاح" فكان متعديا. و 
5وبان الشيء أي ظهر و اتضحالشيء أي واضحته.

ا إيراد املعىن  البيان لغة الكشف والظهور. واصطالحا أصول وقواعد يعرف 
ازالواحد بطرق متعددة وتراكيب متفاوتة: من احلقيقة  ، والكنايةوالتشبيه، وا

خمتلفة من حيث وضوح الداللة على ذلك املعىن الواحد وعدم وضوح داللتها عليه، 
ذه األلفاظ: جواد، كثري الرماد، حامتفالتعبري عن جود  مثال ميكن أن يكون 

ال ينضب، سحاب ممطر، وغريها من الرتاكيب مهزول الفصيل، جبان الكلب، حبر
6.املختلفة يف وضوح أو خفاء داللتها على معىن اجلود

407م )، ص 1994ه/ 1414اجلزء العاشر (الطبعة األوىل، بريوت: عامل الكاتب، احمليط ىف اللغة، امساعيل بن عباد، 3
وما بعدها.
370م) ص، 1996التاسعة، يغيكرتا: ملىت كرىا غرافك، (الطبعة"العصري"قاموسأتابك على و أمحد زهدى حمضر، 4
مكتبة دار الكتب العربية، ( الطبعة الثانية عشرة، اندونيسيا:جوهر البالغة ىف املعاىن و البيان والبديع  امحد اهلامشى، 4

244ص م)1960/ ه1379
htm.2014ويكيبيديا، املوسوعة احلرة -البيان 5
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قال جعفر بن حيي البيان هو ان يكون اإلسم مبعباك، وجيلى عن مغزاك، 
الذي البّد منه ان يكون سليما من فكر. و وخترجه عن الشركة، وال تستعني عليه بال

7بريئا من التعقيد، غنيا عن التأويل.التكلف بعيدا من الصفة، 

بغزارة املعىن و الظهور وقد ابدى اجلاحظ عن التعريف اإلصطالحى للبيان 
عدم الفهم و الغموض، فقال ىف كتابه "البيان و التبيني" :و 

كشف لك قناع املعىن و هتك احلجاب البيان هو اسم جامع لكل شيء  
دون الضمري، حىت يفض السامع اىل حقيقته، ويهجم على حمصوله، كائنا ما كان 

ومن اّي جنس كان ذالك الدليل، ألن مدار األمر والغاية الىت اليها ذلك البيان، 
ت اضحوَ ام، فبأي شيء بلغت األفهام و منا هو الفهم و اإلفهجيرى القائل والسامع إ

ن البيان هو وذكر الرماىن أ.8هو البيان ىف ذلك املوضوعفذلكملعىن، عن ا
.9يظهر به مييز الشيء من غريه من اإلدراكاإلختصار ملا 

والبيان عند إبن رشيق هو الكشف عن املعىن حىت تدركه النفس من غري 
قيل ذلك ألنه قد يأتى التعقيد الكالمى الذى يدل وال يستحق اسم عقلة، وامنا 

ت: دار الفكر العلمية، دون (بريو املعجم املفصل ىف علوم البالغة. البديع، البيان،واملعاىن الدكتور إنعام فوال العكارى، 6
270،ص:)السنة

. 76م ) ص، 1960الطبعة الثانية، القاهرة: اخلاجنى، (اجلزء األول،، البيان و التبيني أبو عثمان عمر بن حبر اجلاحظ8
76(القاهرة: دار املعارف ) ص: النكت ىف اعجاز القرآن، أبو احلسن على بن عيسى الرماىن، 8
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ف عن البيان بقوله:" علم يعرّ على هدى السكاكى و .ّمث سار بعده القزويىن 10البيان
. 11البيان هو علم يعرف به ايراد املعىن الواحد بطرق خمتلفة ىف وضوح الداللة عليه"

ج السكاكى و و  قوهلما طابعا عليما، القزويىن، فأخذج املتأخرون 
از والكناية بعد ان كان يشمل فنون البالغة كلها  واصبح يدل على التشبيه و ا

.  12عند املتقدمني

ما من اقسام علم البالغة ويستطاع قسليس إال بناء على ذلك فعلم البيان 
تراكيب متفاوتةاحد ىف صور خمتلفة وطرق متنوعة و لوقوف عليه ابراز املعىن الو به ا

م علكان املادة األساسية لو ىف وضوح الداللة، مع مطابقة كل منها مقتضى احلال.
البيان وهو الصور البيانية.

ن يصف شخصا ما بالكرم، فيكون عندئذ أقد خيطر ىف ذهن اإلنسان و 
فيقول فالن مثال : بالصورة،عبري عنهني: يعبري عنه باحلقيقة او يبني أمرين اثن

"حممدكالبحر ىف الكرم" أو يقول "رأيت حبرا ىف الدار" أو يقول "حممد كثري 
تعبري األولالرماد".فكل من التعبريات الثالثة وهي تعبريات بالصورة، ألن ال

(الطبعة الثالثة، القاهرة: املكتبة التجارية، العمدة ىف حماسن الشعر و أدابه، اجلزء األول أبو احلسن على بن رشيق القريواىن، 9
254م  )،ص: 1963-ه1383

207- 206لبنان : دار الكتب العلمية)، ص: -اجلزء الثالث،(بريوتشرح التخليص، القزويىن وإخوانه، 11
271ص: ، املعجم املفصل ىف علوم البالغة. البديع، البيان،واملعاىنالدكتور إنعام فوال العكارى، 12
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ىف كثرة حبر لتشابهوضع الرجل الكرمي أمامنا ىف صورة "حممدكالبحر ىف الكرم"
هذا النوع من التعبري بالتشبيه،العطاء و النعمة، ويسمى

كان أصل التعبري هو التشبيه إال أما التعبري الثاىن "رأيت حبرا ىف الدار" و 
أنه استغىن عن ذكر املشبه وهو الرجل الكرمي، بل اكتفى بذكر املشبه به وهو 

از. البحر. ويطلق على هذا النوع من التعبري با
أما التعبري األخري "حممد كثري الرماد" فهو تعبري بالصورة أيضا بل إنه و 

يتضمن سلسلة من الصور يرتبط بعضها ببعض ارتباطا تالزميا، فصورة "كثري 
وهذا األ يستلزم صفة الكرم، و يطلق هذا النوع من    الرماد" تستلزم كثرة الضيافة، 

التعبري بالكناية.

تعبري بالصورة ىف علم البيان ينقسم إىل ثالث طرق : العلى هذا كان ف
شاركت غريها ىف صفة وهي عبارة عن بيان أّن شيئا أو أشياءطريقة التشبيه، األوىل

13.قال املراغى التشبيه هو إحلاق أمر بأمر ىف معىن مشرتك بأداة لغرضأو أكثر، و 

ازوالثانية،  استعمال اللفظ ىف غري ما وضع له لعالقة مع قرينة دالة هي و طريقة ا
هي تعبري وأريد به الزم و طريقة الكنايةالثالثة،و على عدم إرادة املعىن األصلى. 

إذا عاودنا النظر إىل كل من التعبري الثالث . و جواز إرادة ذلك املعىنمعناه مع 

-ه1414الكتب العلمية (الطبعة الثالثة، بريوت: دار علوم البالغة، البيان واملعاين والبديع أمحد مصطفى املراغى، 13
213م)،ص.199



16

على هذه الصور الثالث وحاولنا إدراك الغاية الىت  من أجلها صيغت تلك الفكرة
سم الصور ق عليها بالذالك أطلو لتواصلنا إىل الغاية منها اإلبانة أو البيان، 

14ة.البيانيّ 

: المجاز تعريفه و أقسامهالفصل الثانى

از جزء من أجزاء علم البيان و كان له تعريفان، التعريف من املعلوم أن  ا
: جزت الطاريق و جاز ىف لسان العرباللغوى و التعريف اإلصطالحى. جاء

زه و أجاز غريه وجازه: سار فيه املوضع جوازا و جمازا زجاج به وجاوزه و أجا
از و سلكه. وجاوزت املو  ازة : املوضعوضع جوازا مبعىن جرته. وا .15ا

از اللغوى فقال مؤلفه :و  قد ورد ىف قطر احمليط معىن ا
16جانبيه اىل االخر...احد جماز الطرىق اذا قطع من " و 

از مفعول مذكر عبدو  ن جاز القاهر اجلرجاىن اسرار البالغة : أّن ا
صول اللغة وصف بأنه جماز الشيء جيوزه إذا تعداه، و إذا عدل باللفظ عما يوجبه أ

م جازوا به موضعه األصلى او جاز هو مكانة الذى وضع فيه  على معىن أ

22(الطباعة والنشر دار السالم:كونتور فونوروكو دون السنة)، ص.ىف علم البيان البالغةحممد غفران زين العامل،14
397اجلرء السادس (مصر: الدار املصرية للتأليف و الرتمجة، دون السنة)، ص. لسان العربإبن منظور، 15

332(بريوت: مكتبة لبنان، ساحة رياض الصلح. دون السنة) ص.قطر احمليطبطرس البستاين، 16
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از من ناحية امن ذالك نستطيع أن و 17.أوال للغة وهو "الطريق" خنّلص مفهوم ا
"املكان".و"املوضوع" و

از من ناحية اإلصطالح و  يؤدى قد ذكره كثري من علماء البالغة و ا
از على اللفظ املستعمل ىف غري ما وضع له ىف اصطالح  تعريفهم اطالق ا

من ارادة املعىن الوضعى.التخاطب لعالقة مع قرينة مانعة

قال أمحد اهلامشى إنه هو اللفظ املستعمل ىف غري ما وضع له لعالقة مع 
احلقيقي و املعىن و العالقة بني املعىن قرينة دالة على عدم إرادة املعىن األصلى

ة فهو استعارة، وإال  ة وقد تكون غريها. فإذا كانت املشا ازى قد تكون املشا ا
ية وقد تكون حالية. وينقسم إىل أربعة فهو جماز مرسل و القرينة قد تكون لفظ

الستعارة، وجماز مركب مرسل، وجماز مركب جماز مفرد مرسل، وجماز مفرد با-أقسام
18مرسل، وجماز مركب باالستعارة.

از العقليو  از عند مصطفى أمني ينقسم إىل قسمني مها ا از ا وا
از اللغوياللغوي از املرسل و إىل ضربني مها ، ّمث يقسم ا از با . 19االستعارةا

(مصر دار الفكر، دون السنة) ص.   اسرار البالغة ىف علم البيانعبد القادر اجلرجاىن، 17
م 2012-ه1433الكتب العلمية (الطبعة اخلامسة، بريوت: دار جوهر البالغة ىف املعاىن و البيان والبديع أمحد اهلامشى، 18

178-177) ص: 
69(الطبعة العشرون، مصر: دار املعارف، دون السنة ) ص. البالغة الواضحة، مصطفى أمنيعلي اجلارم و 19



18

از العقلي  على إسناد الفعل او ما ىف معناه غري فاعله لعالقة مع قرينة فيطلق ا
، منها :كثريةسناد حقيقيا، وله عالقات  تكون اإل

تعاىل :"وإذا تليت عليهم همثل قول.الفعلهي اإلسناد إىل سببالسببية، و .أ
م إميانا"  هذا املثال أسندت زيادة اإلميان الىت هي من فعل فىفآياته زاد

اهللا إىل غري فاعلها احلقيقى و هو اآليات و ذلك ألنه ملا كانت اآليات 
م أسند الفعل إليها إسنادا جمازيا، سببا ىف زيادة إميا

تعاىل :"يوما جيعل ه. مثل قولالفعلزمانهي إسناد الفعل إىلالزمانية، و ب. 
و هو هذا املثال يدل على أن إسناد فعل اإلشابة إىل اليومالولدان شيبا". 

إسناد جمازى ألن الفاعل احلقيقى لإلشابة هو اهللا. ولكن ملا كان فعل 
اإلشابة  حدث ىف اليوم جاز إسناده إليه.

" سندخلهم ، مثل قوله تعاىل :الفعلكانمهي اإلسناد إىل ج. املكانية، و 
ار". ف ار فهذا إسناد جنات جترى من حتتها األ أسند  فعل اجلريان إىل األ

هو الذى جرى غري حقيقى ألن اإلسناد اجلقيقى إمنا يكون إىل املاء، فاملاء
ال النهر، 
هي اإلسناد إىل املصدر، مثل قال أبو فراس : "سيذكرىن قومى و ،د. املصدرية

فأسند جّد  إىل اجلّد أى إذا جّد جدهم وىف الليلة الظلماء يفتقد البدر"  
االجتهاد وهو ليس بفاعله بل فاعله اجلاد فأصله جّد اجلاد جدا اجتهد 
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اجبهادا، فحذف الفاعل األصلى وهو اجلاد و أسند الفعل اجلد وهو صيغة 
املصدر.

هي إسناد املفعول اىل الفاعل، مثل قوله تعاىل :"و إذا قرأت الفاعلية، و ه. 
ىف هذا الذين ال يؤمنون باآلخرة حجابا مستورا".القرآن جعلنا بينك و بني

مستورا وهو مبىن أسند كلمةاملثال جاءت كلمة "مستورا" مبعىن ساترا. ف
فاعل.للمفعول إىل الفاعل وهو ضمري "حجاب" الذى هو 

هي إسناد الفاعل إىل املفعول. مثل قوله تعاىل :"ال عاصم اليوم و. املفعولية، و 
حيث  املثال جاءت كلمة "عاصم" مبعىن معصوممن أمر اهللا" ىف هذا

أسند اسم الفاعل إىل ضمري املفعول.

از املرسل إن كان مفردا فيطلق على الكلمة املستملة قصدا ىف غري فا
ة مع قرينة دالة على عدم إرادة املعىن معناها األصلى ملال حظة عالقة غري مشا
مركبا فيطلق على الكالم املستعمل ىف غري املعىن الذى وضع له األصلى. و إن كان

ة  مع قرينة مانعة من إرادة املعىن األصلى.  و عالقته كثرية قد مجع لعالقة غري املشا
البالغيون عددا منها :
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أو ذكر اجلزء و اريد منه الكل، 20جزئهتسمية الشيء باسم هي اجلزئية : و .أ
. و قوله تعاىل الصالةأو اقمقليال" أي صلّ :"قم الليل إالكقوله تعاىل

:"فتحرير رقبة مؤمنة " أي: حترير عبد مؤمن.
م هي ذكر الكل و أر الكلية : و .ب يد اجلزء، كقوله: "جيعلون أصابعهم ىف آذا

" ، أي أناملهم ألنه ادخال األصابع كله ىف األذن.
السببية : يطلق بلفظ السبب و يراد املسبب كقوله تعاىل : "يد اهللا فوق ج. 

فان اليد سببها. أيديهم" أي  قدرته 
هي ذكر لفظ املسبب و أريد السبب، كقوله تعاىل :" وينزل املسببية : و ه.

هو سبب الرزق.و لكم من السماء رزقا" أي  مطرا 
أو النظر تسمية  الشيئ باسم ما كان عليهالسبق أو اعتبار ماكان : وهوو. 

الذين كانوا يتامى ، كقوله تعاىل : "و آتوا اليتامى  أمواهلم " أيإىل املاضى
مثّ بلغوا.

هو إطالق اسم الشيئ على ما يؤول اليه : و ز. اإلستعداد أو اعتبار ما يكون
أراىن أعصر مخرا"  جند ىف هذا إىنّ أو النظر إىل املستقبل، كقوله تعاىل :"

املثال أّن لفظ "مخر" جماز ألن املعصور ليس اخلمر وإمنا هو العنب.

م ) 1975–ه 1395(الطبعة األوىل، كويت: دار البحوث العلمية  البديع -فنون بالغية البيانأمحد مطلوب، 20
111.ص
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أما أريد به احملل، كقوله تعاىل :"و هي ذكر احلال لفظ احلال وو ح. احلالية :
الذين أبيضت وجوههم ففى رمحه اهللا هم فيها خالدون" املراد بالرمحة هي 

21ها الرمحة.اجلنة الىت حتل في

"فليدع و أريد به احلال فيه، كقوله تعاىل :هي ذكر لفظ احملل و ط. احمللية :
تمعون ىف النادى. و قوله تعاىل: "يقولون بأفواههم ما ليس ىف  ناديه" أي ا

ا م" أي بألسنتهم، ألن القول عادة ال يكون  .قلو
امللزوم، مثل : "طلع الضوء"، أي هي إطالق اسم الالزم على و الالزمية :ى. 

الشمش. فالضوء جماز مرسل و عالقته الالزمية ألنه يوجد عند وجود 
الشمس، واملعترب هنا اللزوم اخلاص وهو عدم االنفكاك.

هي إطالق امللزوم على الالزم، كقوله تعاىل :"أم انزلنا عليهم و ك. امللزومية :
هو أي انزلنا برهانا يستدلون به و "سلطانا فهو يتكلم مبا كانوا به يشركون 

يقصد بالشمس ىف املثال هو يدهلم. و مثال آخر"مألت الشمس املكان"
ا مىت وجدت وجد الضوء .الضوء، أل

الذى ينتج عنها، كقوله تعاىل:هي ذكر اسم اآللة و اريد االثر و ل. اآللية :
أداة ىف اآلخرين" أي ذكرا حسنا ألن اللسان اجعل ىل لسان صدق "و 

الذكر.

295ص. . الغة ىف املعاىن والبيان والبديعجواهر البأمحد اهلامشى، 21
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وله تعاىل: هي اطالق اسم املطلق على املقيد، كقو م. املطلقية أو اإلطالق :
لعاقر هلا من قوم صاحل رجل امسه (قدار) لكنهم ملا رضوا "فعقروا الناقة "، فا

.الفعل نزلوا منزلة الفاعل
هي اطالق املقيد على املطلق، كقوله تعاىل :"تعالوا و ن. املقيدية أو التقييد :

اىل كلمة سواء بيننا و بينكم " واملراد بكلمة سواء هي كلمة الشهادة الىت 
هي عدة كلمات.  

، كقوله تعاىل :"الذين   قال هي إطالق اسم العام و إرادة اخلاصو العموم :س.
ود االشجعى.  هلم الناس" واملراد من الناس واحد  وهو نعيم بن مسع

هي إطالق اسم اخلاص وإرادة العام، كقوله تعاىل :"يا أيها ع. اخلصوص :
أي اخلطاب للنىب صلى اهللا عليه وسلم النيب اتق اهللا وال تطع الكافرين "

ليس لنفسه فجسب و لكن لناس مجيعا.
هي كون الشيء بدال عن شيء آخر، كقوله تعاىل : "فإذا قضيتم البدلية :ف.

ة" فكلمة "قضيتم" بدال من أديتم.  الصال
و : "أكلت دم زيد"، ، حنهي كون الشيء متدال منه شيء آخراملبدلية :ص.

دم الدية، فإنه مبدال منها. يراد هنا ب
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اورة : شيء أخر، حنو : إذا قلت اجلدار هي كون الشيء جماورا لق. ا
جمازان مرسالن عالقتهماالعامود، أي اجلالس جبوارمها، فاجلدار و العامود و 

اورة. ا
أريد به املثىن، كقوله تعاىل هي ذكر لفظ اجلمع و ر. إطالق اجلمع واردة املثىن :

:"فقد صغت قلوتكما " أي قلوبكم.
اسأل القرية" :"و ذكر الشيء و أريد لفظ احملذوف، كقوله تعاىلالنقصان :ش. 

22يراد بالقرية، أهلها.

ذلك كإطالق املصدر إقامة صيغة مقام أخرى و التعلق اإلشتقاقي و هو ت.
على املفعول ىف قوله تعاىل "صنع اهللا الذي أتقن كل شيء" والصنع مبعىن 

23املصنوع.

او أقسامهاتعريفهستعارة اال: الفصل الثالث

ارة أمد ميدانا و أكثر جريانا، اعلم أن االستع"رد القاهعبقال اإلمام 
أوسع سعة، و أبعد غورا، و أذهب جندا ىف الصناعةحسنا و إجسانا، و أعجبو 

از، الحظ عالقة النقصان22 116ص. يع. البد-فنون بالغية البيانأمحد مطلوب، ادخله بعض البالغيون ىف ا
. املعاىن والبيان والبديعالغة ىف جواهر البأمحد اهلامشى، . والحظ 118يع. ص.  البد-فنون بالغية البيانمحد مطلوب، أ23

.296ص. 
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ا،  ا وضرو ا، و حتصر فنو نعم وأسحر سحرا، وغورا، من أن جتمع شعبها وشعو
24."يوفر أنساصدرا وميتع عقال، ويؤنس نفسا و وأمأل بكل ما ميأل

من شخص االستعارة من ناحية اللغة مأخوذة من العارية أي نقل الشيء و 
هي النوع الثاىن من و إىل آخر حىت تصبح تلك العارية من خصائص املعار اليه،

از اللغوى كما ذهب اليه معظم البالغيني عبد القاهر اجلرجاىن قد تردد لكنّ ، و ا
25فيها فجعلها جمازا عقليا مرة وحمازا لغويا أخرى.

ومن ناحية اإلصطالح هي استعمال اللفظ ىف غري ما وضع له لعالقة 
ة بني املعىن  ة صارفة عن إرادة معىن املعىن املستعمل فيه، من قريناملنقول عنه و املشا

لكّن قال عليو .26االستعارة ليست إال تشبيها خمتصرا ولكنها أبلغ منهاألصلي، و 
ة دائمارفيهاجلارم إّن االستعارة هي تشبيه حذف أحد ط 27.وعالقتها املشا

ه ىف أصل اللغة قال الرماىن االستعارة هي تعليق العبارة على ما وضعت لو 
أما القزويىن عرفها هي ماكانت عالقته تشبيه معناه مبابانة. و على جهة النقل لإل

32( مصر : دار الفكر، دون السنة)، ص:اسرار البالغة ىف علم البيان عبد القاهر اجلرجاىن، 24
122، ص: يعالبد-فنون بالغية البيانأمحد مطلوب، 25
183:ص،الغة ىف املعاىن والبيانجواهر البأمحد اهلامشى، 22
77, (دار املعارف، دون السنة) ص: , البالغة الواضحةأمنيعلى جارم و مصطفى 27
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وضع له وقد تفيد بالتحقيقية لتحقق معناها حسا أو عقال، أي الىت تتناول أمرا 
28ميكن أن ينص عليه و يشار اليه إشارة حسية أو عقلية.معلوما 

االستعارة عند السكاكى عرفها بقوله أن تذكر أحد طريف التشبيه و تريد به و 
دخول املشبه ىف جنس املشبه به، داال على ذلك باثباتك الطرف اآلخر مدعيا 

.29للمشبه ما خيص املشبه به
سم إىل فسمني مها االستعارة ذهب مجهور البالغيني بأن االستعارة ينقو 

املفردة و االستعارة التمثيلية.فتطلق االستعارة املفردة على استعمال الكلمة ىف غري 
ة بني املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه مع قرينة ما وضع له لعالقة املش ا

استعمل أما االستعارة التمثيلية فتطلق على تركيبصارفة عن ارادة املعىن االصلى، و 
ة مع قرينة مانعة من ارادة املعىن االصلى بد وال 30.ىف غري ما وضع له لعالقة املشا

اما املفردة من أن يكون ثالثة اركان وهي: املستعار منه او اما التمثيلية و لالستعارة 
يسمى األول قول. و املناملشبه به، و املستعار له او املشبه، و املستعار وهو اللفظ

31التشبيه، وال بد فيها من عدم ذكر وجه الشبه وال أداة التشبيه.ريفالثاىن بطو 

120.، صيعالبد- فنون بالغية البيانأمحد مطلوب، 28
126.، صيعالبد-فنون بالغية البيانأمحد مطلوب، 29
195ص. ، الغة ىف املعاىن والبيان والبديعجواهر البأمحد اهلامشى، 30
183ص. ، الغة ىف املعاىن والبيان والبديعجواهر البأمحد اهلامشى، 31
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التخليلية. قسمني مها: التحقيقية و ينقسم إىلاالستعارة التمثيلية خصوصاو 
خارج موجودةفاالستعارة التمثيلية التحقيقية فهي منتزعة من عدة أمور متحققة

، وهذا يضرب ملن يرتدد "تؤخر أخرىإىن اراك تقدم رجال و "، مثل قولنا : الذهن
أما االستعارة التمثيلية التخييلية فهي عبارة عن و .فتارة يقدم و تارة يؤخرىف أمر

ال حتقق هلا ىف اخلارج وال ىف الذهن، مثل املنتزعة من عدة أمور متخيلة مفروضة
على السماوات و األرض و اجلبال فأبني أناألمانة إنا عرضنا ﴿قوله تعاىل : 

اشفاق اآلية مل حيصل عرض وإباء و ذلك أن احتمال ىف و ﴾منهاحيملنها وأشفقنا
ىف ثقل محلها متثيل بأن يفرض تشبيه حال التكلف هذا تصوير و منها حقيقة، بل

ا عرضت على هذه األشياء مع كرب اجرامها منانتها و  ا، حبال أ صعوبة الوفا 
مل ىف كل، ّمث استعري الرتاكيب ن من محلها جبامع عدم حتقق احلو خفنفامتنع

32الدال على املشبه به للمشبه استعارة متثيلية.

هى:و اجلامع  تنقسم اىل ستة أقسامو فنيفباعتبار الطر 

(وتركنا بعضهم يومئذ ميوج ىف :مثل بوجه حسى،وسسحملوسسحماستعارة . 1
الناشئني عن استعري املوجان وهو حركة املاء لالضطراب و اإلختالط بعض)

االضطراب.بينهما احلركة الشديدة و احلرية و اجلامع

197ص. ، الغة ىف املعاىن والبيان والبديعجواهر البأمحد اهلامشى، 32
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آية هلم الليل نسلخ و ﴿له تعاىل: بوجه عقلى, مثل قو وسسحملوسسحماستعارة. 2
املستعار حنوها، و ه كشط اجللد و إزالته عن الشاة و فاملستعار من﴾منه النهار 

مها حسيان، واجلامع بينهما ما لضوء عن ظلمة الليل و ملقى ظله و له إزالة ا
رتتب ظهور اللحم على كشط اجللد وإزالته يعقل من ترتيب أمر على آجر ك

هذا الرتتيب أمر لى كشف الضوء عن املكان الليل، و عترتب ظهور الظلمة و 
عقلي.

فآستعري , ﴾من مرقدناابعثنمن ﴿مثل قو له تعآىل: ،عقولاستعارة معقول مل. 3
.اد للموت ىف عدم ظهور الفعلالرق

. فهذه االية ﴾فآصدع مبا تؤمر﴿له تعاىل: مثل قو ، ملعقولاستعارة حمسوس . 4
لتبليغ الرسالة ، وهذا حسي ، فقد استعري صدع الزجاجة، وهو كسرهااستعارة

مها عقليان.  جبامع التأثري، و 

فقد استعري ﴾إنا ملا طغى املاء ﴿قوله تعاىل مثل ، سوسحمل. استعارة معقول5
اجلامع اخلروج عن حد كثرته، و الطغيان وهو التكرب و العلو لظهور املاء و 

اجلامع عقليان.  ستعالء املفرط، فاملستعار منه و االاالعتدال  و 
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و اجلامع خمتلف بعضه حسي و بعضه عقلي،. استعارة حمسوس حملسوس 6
الطلعة وىف رفعة حيث نريد انسانا كالشمس ىف حسن"،رأيت مشسا"قولنا: ك

33القدر.

،تصر حيية او مصرحةالستعارة باعتبار ما يذكر من الطرفني تنقسم إىلاالو 
له مثل قو فيها املشبه به،حيية فهى عبارة عما ذكرالتصر . فاّما او بالكنايةيةومكن

صرح ففى اآلية﴾النورت اىللنا اليك لتخرج الناس من الظلمانز أكتاب ﴿تعاىل: 
وصرح ايضا لفظ،وهو املشبهملعىن الضاللةوهو املشبه بهلفظ "الظلمات"فيها

له مثل قو ذكر فيها املشبه،واما املكنية فهي ما 34لالميان ىف اهلداية."النور"
ىف املثال استعارة حيث "ال تنفعكل متيمالشاعر:"واذا املنية انشبت اظفارها الفيت  

ملا كان املشبه به ال يذكر ىف املنية بالسبع أي احليوان املفرتس، ولكّن الشاعرشبه 
35هو األظفار.اكتفى بذكر الزم من لوازمه و ، و املثال

ىل عنادية تنقسم االستعارة التصرحيية إفنيبالنظر إىل تناسب الطر و 
مثل واحد لتنافيهما،ءيشىف ها ماالميكن اجتماع طرفيها اد يير وىلألووفاقية. فا

قوله "ميتا" شبه فى ف) 122(األنعام: ﴾فأحييناهأو من كان ميتا﴿قوله تعاىل: 

270ص. علوم البالغة، البيان واملعاين والبديع. أمحد مصطفى املراغى، 33
185ص. . جوهر البالغة ىف املعاىن و البيان والبديعأمحد اهلامشى، 34
60.صىف علم البيان، البالغةزين العامل،حممد غفران35
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، وهي عنادية مبعىن الضالل فميتا مبعىن ضاال، واشتق من املوتالضالل باملوت
كيميةو واحد. ألنه ال ميكن اجتماع املوت والضالل ىف شيء وقد قد تكون 

افة واما ان تكون للتهكم اما ان تكون للتمليح والظر بعبارة اخرى , اوتكون متليحية
ا ما ميكن اجتماع طر : الوفاقيةانيةواالستهزاء. والث واحد لعدم ءفيها يف شييقصد 

اجتماع ىف املثال وفاقية حيث ميكن . اهلاِديَو اْلُمْحِيياُهللا ُهَو :مثلتناىف،ال
36ىف اهللا تعاىل.اإلحياء واهلداية

ة،وختليليحتقيقية ستعارة اىلتنقسم االاملستعار لهحقيقةوباعتبار
ىليكون اللفظ قد نقل إنستعار له فيها حمققا حسا بأما كان املهيفالتحقيقيه 

او حمققا عقال ،كقولك رأيت حبرا يعطىوم ميكن ان يشار اليه اشارة حسيةامر معل
"اهدنا الصراط ﴿عقلية,مثل قوله تعاىل:ميكن ان ينص عليه ويشار اليه اشارة

ال حسا حمققاستعار لهاململ يكن خليلية فهىما التوأالدين احلق.اي ﴾املستقيم"
و إذا املنية أنشبت أظفارها، "ار" ىف قول أبو ذئيت اهلذىلمثل"االظفوال عقال،

37."ألفيت كل متيمة ال تنفع

صلية ما  أو لفظ االستعارة تنقسم اىل أصلية وتبعية. فاألاملستعاروباعتبار 
كتاب ﴿قوله تعاىل: مثلمشتق،غريمسا جامدا أوااللفظ املستعار فيهاكان

190ص. ، الغة ىف املعاىن والبيان والبديعجواهر البأمحد اهلامشى، 36
187ص. ، الغة ىف املعاىن والبيان والبديعجواهر البأمحد اهلامشى، 37
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لفظ "الظلمات" واالستعارة هو ﴾أنزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إىل النور
أو امسا مشتق،يها امسافكان اللفظ املستعارمالتبعيةاأماو جامد.من اسم
وملا سكت موسى ﴿له تعاىل:مثل قو أو فعال، أو اسم فعل، أو حرفا،مبهما،
من الفعل وهو االستعارة فلفظ ، استعري السكوت النتهاء الغضب﴾الغضب

38."سكت" 

القرينة هيعاميةفالة، يّ ة وخاصعاميّ تعارة إىلساالوباعتبار اجلامع تنقسم
حنو 39،اجلامع فيها ظاهرافال حتتاج إىل حبث ويكونالىت الكتها األلسناملبتذلة 

ال فيها غامضااجلامعالغربية الىت يكونهيةيّ اصخلأما او . رَأَْيُت النُُّجْوَم ِيف َوْجِهكَ 
.املُْؤِمُن ِمْرأَُة َأِخْيِه املُْؤِمنِ حنو40،يدركه إال أصحاب املدارك من اخلواص

انئم الطرفني او عدم اقرت بالنظر اىل ذكر مالرة املفردة الستعااتنقسم ،واخريا
املطلقة فهى الىت مل تقرتن مبا يالئم فوجمردة.إىل مطلقة، ومالشحة،،مهاالئم احدمب
م ىف إنا ملا طغى املاء محلناك﴿: قوله تعاىل مثلهما معالطرفني او ذكر فيها مالئما

ما وليس ىف اآلية"طغى"شبه الزيادة بالطغيان واشتق منه ىف هذه اآلية ﴾اجلارية
له #زهري: "لدى اسد شاكى السالح مقذفهقولوأيضا 41املشبه به.يالم املشبه و 

126- 124ص. ،البالغة الواضحة، مصطفى أمنيعلي اجلارم و 38
192ص.، الغة ىف املعاىن والبيان والبديعجواهر البأمحد اهلامشى، 39
193ص. ، الغة ىف املعاىن والبيان والبديعجواهر البأمحد اهلامشى، 40
71. صىف علم البيان، البالغةحممد غفران زين العامل،41
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يالئم املستعار عار الشاعر االسد للرجال الشجاع بذكر مااقلم". تلبد اظفارها مل 
ومايالئم املستعار منه ىف قوله" له وهو التجريد،له ىف قوله تعاىل" السالم مقذف"

إىل تعارضهما واجتماع التجريد والرتشيح يؤدى.وهو الرتشيحلبد اظفاره مل تقلم"
.مل تقرتن بشيء وتكون ىف رتبة املطلقةوسقوطهما فكأن االستعارة 

مثل قوله أو املشبه به،نت مبالئم املستعار منهرشحة فهى الىت قر املو 
مشرتوا الضاللة باهلدى فاالذيناولئك﴿تعاىل:  حيث استعري﴾ما رحبت جتار

فرع عليها ما يالئم املستعار منه من الربح ّمث ختيار االو راء لالستبدال الش
42والتجارة.

ر و  مثل قول الشاعر ،أو املشبهيذكر فيها مالئم املستعار لهالىتدة فهى ا
شبه الشاعر الظلمة .وال قمرء هلا جنم فما يضي#من كل ناحية"وليلة مرضت

ما التصرحيية التبعية مث أتى بذكر باملرض واشتق منه "مرضت" على سبيل االستعارة 
، وال شّك أن هذه "فما يضيء هلا جنم وال قمر"بقوله(مرضت)يالئم املستعار له

43ردة.استعارة باالويسمى هذا النوع ،ال مشبه بهمشبهتناسب العبارة

331-330ص. ، الغة ىف املعاىن والبيان والبديعجواهر البأمحد اهلامشى، 42
70. صىف علم البيان، البالغةحممد غفران زين العامل،43
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الباب الثالث
سورة آل عمرانعامة عننظرة 

ما بعدهان تسميتها ومناسبتها لما قبلها و الفصل األول : سورة آل عمرا

"عمران" وهو  أبو مرمي أهل وآل عمران مركب من كلمتني مها "آل" مبعىن
ل والد مرمي على معىن "أهجّد عيسى عليه السالم. فيدلّ  ذلك املصطلح ىف اللغةو 

من حيث اإلصطالح تطلق سورة آل عمران على السورة جّد عيسى". و أو أهل 
ا مومدنّيةوهيالثالثة بعد سورة البقرة من القرآن 1ائتان، ونزلت بعد األنفال.آيا

سم عمران يدل أيضا على والد موسى و هارون،  من اجلدير بالذكر أن ا
كما قال لويس معلوف:

ج جبنة وهي أم مرمي وجده عيسى. زو عمران هو علي ما ذكر القرآن، رجل ت
ثعالىب والكسائى، رجل تزوج جبنة ومنها يضا، على ما جاء ىف إبن األثري و عمران أو 

بل ذهب قريف من املفسرين إىل أن آل عمران الذى مسيت . 2موسىرزق ولد وهو
3السورة الثالثة بامسه هو عمران أبو موسى. والراجح أنه هو عمران والد مرمي.

140(بريوت: دار الفكر املعاصر، دون السنة) ص: تفسري املنري، اجلزء الثالث الدكتور وهبه الزحيلى, 1
362م) ص:1956(الطبعة اخلامسة عشرة، بريت: املطبعة الكاتوليكية ىف اللغة واألدب واألعالماملنجدلويس معلوف، 2
.م.)ص1986هليئة املصرية العامة ، (الطبعة الثالث، اأهداف كل السورة ومقاصدها ىف القرآن الكرمي، حاتةعبد اهللا حممود ش3

20
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هذا القول مبا ورد ىف سورة آل عمران نفسها من اآليات، وهي قوله ويقوى 
من بعضآدم و نوحا و آل إبراهيم و آل ذرية بعضهااهللا اصطفىإّن ﴿تعاىل :

واهللا مسيع عليم. إذ قالت امرأة عمران رّب أىن نذرت لك ما ىف بطىن حمررا فتقبل 
)33-35آل عمران: (".﴾مىن إنك أنت السميع العليم

وإذ قالت ﴿مث عقب هذه اآليات قوله تعاىل إلصطفاء آل عمران: "
)42آل عمران: (.﴾رك على نساء العاملنياملالئكة يا مرمي أن اهللا اصطفاك وطهّ 

صطفاء آل عمران ذكر أوال جممال ضمن من اصطفى اهللا، هكذا جند أّن ا
ورة السمث بني باصطفاء مرمي ام عيسى. ومن هذا يتضح أن عمران الذى مسيت

هارون.بآله أبو مرمي ال أبو موسى و 

تسمية سورة الثالثة ىف القرآن الكرمي بآل عمران ألنه حيتوى على قصة سبب
عليه السالم. واملساوة الواقعة مع عمران و عائلته الىت ىف القصة تذكر والدة عيسى 

و ذكر أيضا والدة مرمي بنت عمران وهي أم آدم عليه السالم ىف النبوة و املعجزة،
عيسي عليه السالم. 
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قال الصابوين مسيت السورة بآل عمران لورود ذكر قصة تلك األسرة و 
الفاضلة (آل عمران) والد مرمي أم عيسى. وما جتلى فيها من مظاهر القدرة اإلهلية 

4بوالدة مرمي البتول وابنها عيسى عليهما السالم.

سورة آل عمران و سورة البقرة مها يسميان بالزهروين، ألن هتني سورتني 
حضور كواقعة والدة عيسي عليه السالم و يكشفان أحوال املخبئ ألهل الكتاب،  

رسول اهللا حممد صلى اهللا عليه و سلم وغريها.

سورة آل عمران تناسب ما قبلها و هي سورة البقرة وما بعدها ال شّك أنّ و 
الدرر. تناسقتلك السورة الثالثتناسقوهي سورة النساء مناسبة متبادلة. و 

مقصودها، آل عمران مكملة لقواعد الدين، و يظهر هذا يكون البقرة متضمنةو 
امه بعد الشروع ىف بإمتىف آل عمران، و ذكر اهللا أنه مشروع و أمر فشرح اهللا احلجّ 

) تدل هذه 196(األية:﴾وأمتوا احلّج ﴿قوله تعاىل ىف سورة البقرة ذلك البقرة. و 
هللا على الناسو ﴿آل عمرانسورةبقوله ىفوفّصله هنا اآلية على وجوبه إمجاال. 

من استطاع إليه ﴿بقوله زاد بيان الشروط الوجوب) و 97(األية:﴾حّج البيت
ومن كفر فإّن اهللا غين ﴿) مث زاد تكفري من جحد وجوبه بقوله 97(اآلية ﴾سبيال

كان خطاب النصارى ىف آل عمران كما خطب اليهود ىف سورة و ﴾عن العاملني

لد األول.حممد على الصابوين، 4 1834(الطبعة الثانية، بريوت: دار القرآن الكرمي) ص: صفوة التفاسري ا
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النيب صلى اهللا عليه وسلم ملا هاجر اإلجنيل فرع هلا، و لتوراة أصل و ألن االبقرة أكثر،
مث جاءتكان جهاد النصارى  ىف آخر األمر. املدينة دعا اليهود و جاهدهم، و إىل

أن تضمنت السورتان ىف سورة النساء متضمنة ألحكام األسباب بني الناس بعد
5السابقتان األلوهية و النبوة و احلبل من اهللا.

وجه وقال الزحيلى ىف مدى الصلة سورة آل عمران بسورة البقرة، هناك ا
هي ما يأتى :ا البقرة و آلعمران، و مهمقارنة بني السورتنياتصال وشبه و 

حدد الكتاب و أو ، بدأت السورتان بذكر القرآن موقف الناس من القرآن.1
: ذكر ىف آل عمرانحال املؤمنني به، و موقف الناس منه، ففى البقرة : ذكر

ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، موقف الزائغني الذين يتصيدون ما تشابه منه 
ه و قائلني: كل من و موقف الراسخني ىف العام الذين يؤمنون حبكمه و  متشا

عند ربنا.
ىف آل ى. ففى البقرة تذكري خبلق آدم، و خلق عيسعقد التشابه بني خلق آدام و .2

عمران تذكري خبلق عيسى و تشبيه الثاىن بأوىل غري معتاد.

76م ) ص: 1978-ه1398تصام، الطبعة األوىل، دار اإلع(أسرار ترتيب القرآن جالل الدين السيوطى، 5



36

م ليهو حماجة أهل الكتاب ىف السورة األوىل: أفاضة ىف حماجة ا.3 د وبيان عيو
ىف حماجة النصارى، لتأخرهم جيازنقصهم العهود، و ىف الثانية: اونقائصهم و 

ىف الوجود عن اليهود.
ى األوىل دعاء يناسب بدء الدين تعليم صيغة الدعاء ىف ختام كل منها، فف.4

الف و دفع احلرج واألخذ بيان خصائصه ىف قلة التكميس أصل التشريع و و 
ىف الثانية دعاء بالتشبيب على الدين  وقبول دعوة اهللا السماحة، و باليسر و 

على اإلميان، و طلب الثواب عليه ىف اآلخرة.
واتقوا اهللا لعلكم ﴿للمؤمنني: ختمت السورة بقوله تعاىل :فالحإثبات ال.5

وىل بقوله تعاىل واصفا للمؤمنني بقوله وهو ما بدأت به السورة األ﴾تفلحون
6﴾م و أولئك هم املفلحونأولئك على هدى من ر ﴿تعاىل:

7قال األلوسى ىف مدى املناسبة بني آل عمران و النساء أن وجه مناسبتهاو 

آلل عمران أمور منها :

واتقوا اهللا لعلكم ﴿بقوله تعاىل: ان السورة آل عمران ختمت بأمر التقوي .1
واتقوا اهللا ﴿)، وافتتحت سورة النساء بقوله تعاىل 200(آل عمران:﴾تفلحون

141- 140ص: األول، تفسري املنري، اجلزء وهبه الزحيلى, 6
يعود إىل سورة النساء(اهلاء)الضمري7
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من أكد وجوه املناسبات ىف ترتيب لكذو ﴾الذى تساءلون به و األرحام
السورة.

ان هذه السورة ذكر قصة مستوفاة. وىف السورة النساء ذكر ذيلها وهو قوله .2
. فإنه نزل فيما يتعلق بتلك العزة على ﴾أفما لكم ىف املنافقني فئتني﴿:تعاىل

ما تعرفه بعد.
أشرنا إليه ىف قوله مران ذكر الغزوة الىت بعد أحدكما ان هذه السورة آل ع.3

هنا وأشري إىل هذه السورة النساء ﴾الرسولالذين استجابوا اهللا و ﴿تعاىل: 
8.﴾وال تنهوا ىف ابتغاء القوم﴿بقوله تعاىل: 

الفصل الثانى : مضمون السورة إجماال

هذه و تضمنتقد اشتملتران من السور املدنية الطويلة، و سورة آل عم
،ركن العقيدة و ركن التشريعالسورة الكرمية على ركنني هامني من أركان الدين مها،

: الثاىنوحدانية اهللا جال وعال. و الرباهني  على ركن العقيدة و إقامة األدلة و ألول،اف
9التشريع و خباصة فيما يتعلق باملغازي و اجلهاد ىف سبيل اهللا.

والنبوة، وإثبات صدق األول فقد جاءت اآليات الكرمية إلثبات الوحدانية، و 
القرآن وأمر يثريها أهل الكتاب حول اإلسالم و الرد على الشبهات الىت القرآن، و 
لد الثاىناسيد حوى، 8 . 978م ).ص: 1405(الطبعة األوىل، دون مكان: دار السالم، ،ألساس ىف التفسري، ا
لد األولحممد على الصابوين، 9 182ص: . صفوة التفاسري ا
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ن الزمرة إذا كانت سورة البقرة قد تناولت احلديث عالسالم، حممد عليه الصالة و 
ياهم حقيقتهم و كشفت عن نو هم اليهود و أظهرت األوىل من أهل الكتاب و 

خباياهم، وما انطوت عليه نفوسهم من خبث و مكر، فإن سورة آل عمران قد و 
رى الذين جادلوا ىف شأن املسيح هم النصاالزمرة الثانية من أهل الكتاب و تناولت

حممد وأنكروا القرآن، و قد تناول احلديث عنهم ما زعموا ألوهيته و كذبوا برسالة و 
السورة الكرمية، و كان فيها الرّد على الشبهات الىت أثاروها يقرب من نصف 

بشأن مرمي وعيسى عليه باحلجج الساطعة و الرباهني القاطعة، و خباصة فيما يتعلق
التحذير هذا الرد احلاسم بعض اإلشارات والتقريعات لليهود و جاء ضمن السالم، و 

للمسلمني من كيد ودسائس أهل الكتاب.
الشرعية كفرضية احلج ناول احلديث عن بعض األحكاموالثاىن، فقد ت

الغزوات  قد جاء احلديث باإلسهاب عن و ،حكم مانع الزكاةاجلهاد وأمور الربا و و 
الدروس الىت تلقاها املؤمنون من تلك الغزوات. فقد كغزوة بدر، وغزوة أحد. و 

م ألمر الرسول صلى اهللا  عليه وسلمانتصروا ىف بدر، وهزموا ىف أحد بسبب عصيا
، املنافقني كثريا من الكلمات الشماتة والتجذيلومسعوا بعد اهلزمية من الكفار و 

فأرشدهم تعاىل إىل احلكمة من ذلك الدرس، وهي أن اهللا تعاىل يريد تطهري 
صفوف املؤمنني من أرباب القلوب الفاسدة، ليميز بني اخلبيث و الطّيب، كما 

املنافقني وموقفهم من تثبيط مهم و النفاقحتدثت اآليات الكرمية بالتفصيل عن 
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ني، ّمث ختمت بالتفكر والتدبر ىف ملكوت السماء  واألرض وما فيهما من املؤمن
10إبداع، وعجائب وأسرار تدل على وجود اخلالق احلكيم.إتقان و 

اهبذكر اجلهاد و السورة وقد ختمت  دين ىف تلك الوصية الفذة اجلامعة ا
واملراطبة ىف سبيل اهللا، ليحظى اإلنسان برتبة وهي الصرب على اجلهاد

11﴾ياأيها الذين آمنوا اصربوا وصابروا ورابطوا واتقوا اهللا لعلكم تفلحون﴿الفالح:

اآليات يف سورة آل عمران تدعوا املؤمنني اىل توحيد الكلمة ىف الدين و 
ملواجهتهم أعداء  والصرب والثبات ىف محاية محاه بتنبيه مبا هم عليه من دقة موقف 

كاليهود والنصارى واملشركني وقد مجعوا مجيعهم وعزموا عزمهم على إطفاء نور اهللا 
12تعاىل بأيديهم وأفواههم.

أّن السورة متضمنة بأمرين عظيمني: قال الدكتور عبد اهللا حممود شحانة
وما أحدمها تقرير احلق ىف قضية العامل الكربي وهي مسألة األلوهية و أنزل الكتب

ا من أمر الوحي و الرسالة، وبيان واحد الدين عند اهللا.يتعلق 

لد األولحممد على الصابوين، 10 183ص: . صفوة التفاسري ا
141ص: الثالث، تفسري املنري، اجلزء وهبه الزحيلى, 11
لد الثالث (بريوت، امليزان ىف تفسري القرآنحسني الطباطبائي، حممد1212 لبنان مؤسسة االعلمى املطبوعات، دون سنة) -ا

5ص.
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والثاىن تقرير العلة الىت من أجلها ينصرف الناس ىف كل زمان ومكان عن 
13التوجه إىل معرفة احلق و العمل على إدراكه و التمسك به.

فى سورة آل عمرانالمتضمنةاالستعارةآيات الفصل الثالث :

باالستعارة ىف سورة آل عمران، قد يقدم الباجث اآليات املتضمنةقبل أن 
، فوجد الباحث االستعارة ىف آية فآيةىف كتب التفسريالحظ وفحص الباحث

:  كما ستأتى ىف سورة آل عمران،مخس عشرة أية

﴿قوله تعاىل :. 1         



                 ﴾

)7(آل عمران : 

م.)ص: 1986، (الطبعة الثالث، اهليئة املصرية العامة أهداف كل السورة ومقاصدها ىف القرآن الكرميعبد اهللا حممود شحانة، 13
23
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﴿: قوله تعاىل.2
                    ﴾

)27(آل عمران: 

. قوله تعاىل:﴿3
              ﴾ آل)

)52عمران: 
﴿ . قوله تعاىل:4

                      
        ﴾" :77(آل عمران(

﴿. قوله تعاىل: 5
                      

﴾

).103(آل عمران: 
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﴿. وقوله تعاىل :6
                        
                   ﴾

)112(آل عمران : 

﴿. قوله تعاىل: 7
                       
         "﴾:118(آل عمران.(

:﴿ " قوله تعاىل.8          


      ﴾" :144(آل عمران.(

قوله تعاىل: ﴿. 9            

"﴾ :149(آل عمران.(
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﴿قوله تعاىل: . 10
       ﴾:162(آل عمران .(

﴿قوله تعاىل: . 11
     ﴾:177(آل عمران .(

﴿قوله تعاىل: . 12             

        ﴾:183(آل عمران.(

﴿قوله تعاىل: . 13
      ﴾:185(آل عمران.(

﴿قوله تعاىل: . 14          
﴾:آل عمران)

187.(
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(آل عمران:﴾﴿قوله تعاىل: . 15

196.(
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الباب الرابع
عمرانفى سورة آلستعارةعناصر اال

ستعارة المتضمنة فى سورة آل عمران االأساليبالفصل األول :

قد سبق لنا الكالم عن االستعارة وهي اللفظ مستعمل ىف غري ما وضع له 
ة بني املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه، مع قرينة صارفة عن  لعالقة املشا

،أساليب االستعارةفيهاتوجدسورة آل عمران كان ىفو املعىن األصلي،إرادة 
عن كل منها ىف هذا الصدد.وسنحللها ،أيةىف مخس عشرة وجاءت

﴿:قوله تعاىل. 1         
                    
                                
             ﴾ : 7(آل عمران (

الراسخون ىف ﴿و ﴾هّن أم الكتاب﴿ومها ستعارتنياعلىهذه اآلية حتتوى
، لفظ "األّم"االستعارة وهوتوجد﴾هّن أّم الكتاب﴿ففى أسلوب . ﴾العلم

ر منه هو أم الولد أو الوالدة، املستعاو املستعار له هو أصل اآليات احملكمات، و 
ية تسمى هذه باالستعارة التصرحيية األصلالتعلق به. و جلامع هو االتباع و الوصف او 
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لفظ غري املشتّق و قرينتهاملستعار من جنس اجلامدألن املشبه به ذكر ىف اآلية و 
."الكتاب"

ىف"الراسخونوهواالستعارةوجدت﴾الراسخون ىف العلم﴿ىف قوله تعاىل و 
تعار منه وهو الرسوخ، و املساملتمّكنون ىف العلمأو املشبه وهو املستعار له "، و العلم

باالستعارة التصرحيية التبعية ا النوعوتسمى هذ1،ىف العلم او الثابتون ىف العلم
قرينتها "ىف العلم".سخون" و الكون املستعار امسا مشتقا وهو "الر 

﴿:قوله تعاىل.2            
               ﴾

)27(آل عمران: 

ل املراغى قا﴾﴿ففى قوله تعاىل: 

ل االيالج: االدخال يريد به زيادة زمان النهار ىف اللي: " الولوج: الدخول، و 
جلتو ﴿قال صديق حسن خان:و 2املغارب.والعكس بالعكس حبسب املطالع و 

النهار مخس عشر زائد ىفو نقص منه ن جتعل الليل قصرية و أهو و الليل ىف النهار﴾

لد الثاىنتفسري املنريوهبة الزحيلى، 1 162، ص.، ا
،ص. )مصطفى الباىب احللىب، دون السنةمكتبة و مطبعةاجلزء الثالث، (مصر : شركة و تفسري املراغى.امحد مصطفى املراغى، 2

130
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يكون الليل تسع ساعات و ذلك غاية قصر طول النهار، و ساعة، وذلك غاية
3اليل.

هو املستعار له و ،لفظ "توجل"وهو االستعارةالباحثفوجد الباحث
رة التصرحيية باالستعاوتسمىيالج".اإل"املستعار منه هو الزيادة "، و و صاالنقا"

به ذكر ىف اآلية واملستعار من الفعل  قرينته لفظ "الليل التبعية ألن املشبه 
والنهار".    

﴿. قوله تعاىل:3         
                 ﴾

)52(آل عمران: 

﴿ففى قوله تعاىل:         ﴾وهواالستعارةوجد ت

تسمى هذه و ، واملستعار له هو "علم"، واملستعار منه هو األحساس، لفظ "أحّس"
املستعار من الفعل ألّن املشبه به صرح ىف اآلية و ،باالستعارة التصرحيية التبعية

قرينته "الكفر".و 

﴿حيان قال أبو و    ﴾إمنا ه استعارة إذ الكفر ليس مبحسوس و في

4يفطن به فإطالق احلس عليه من نوع االستعارة.يُعلم و 

37اجلرء الثاىن، (مصر : دار الفكر العريب، دون السنة)، ص.فتح البيان ىف مقاصد القرآن، ، صديق حسن خان3
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﴿قوله تعاىل:.4              
                         

  ﴾ :77(آل عمران(

﴿تعاىلفى قولهف    ﴾لفظ "يشرتون"، هوو توجد االستعارة

باالستعارة تسمىو املستعار منه" الشراء"،و أما املستعار له وهو يستبدلون، و 
"عهد اهللا".قريبته  لفظتبعية، لكون املستعار من الفعل و التصرحيية ال

﴿. قوله تعاىل: 5               
                        
                     ﴾

).103(آل عمران: 

﴿تعاىلىف قولهو      ﴾ االستعارة هو لفظ "توجد ،"

تسمى باالستعارة و أداة الربط.و دين اهللا، و الوصف اجلامع كونهوهاملستعار لهو 
لكون املستعار امسا مشتقا.التصرحيية األصلية

لد األولحممد على الصابوين، 4 207. ص، صفوة التفاسري ا
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﴿وىف قوله تعاىل      ﴾ ،ىف حيث شبه حاهلماستعارة متثيلية

وتسمى باالستعارة .5حفرة عميقة وهّوة سحيقةعلى املشرفحبال جلاهليةا
.من اجلملة او الرتكيبلكون املستعارالتمثيلية

﴿:وقوله تعاىل. 6                     
                     
                  ﴾ آل)

)112عمران : 

﴿فى قوله تعاىل  ف      ﴾حقيقته حصلت : قال الرماين

الضرب و االستعارة أبلغ ملا فيه من الداللة على التمكني به حمسوس.و عليهم الذلة.
التنقري من النقص، و ىف ذلك شدة الزجر هلم و يبنئ عن االذالل و مع ذلك 

6.حاهلم

﴿قوله تعاىلىفو      ﴾تبعية حيث شبه الذل الستعارةاال

باخلباء املضروب على أصحابه، ّمث حذف املشبه به واتى بشيء من لوازمه وهو 

لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي5 347، ص. ا
90(دون املكان: دار املعارف، دون سنة). ص.، رسائل ىف اعجاز القرآنخلف اهللا، ثالث حممد6
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يذكر ىف اآلية ال به عارة املكنية التبعية ألن املشبه وتسمى باالست7الضرب.
"ضربت".الفعل وهوواملستعار من 

"﴿. قوله تعاىل: 7              
                       
         "﴾:118(آل عمران.(

شبه فيها خواص الرجل استعارة حيث﴾تتخذوا بطانةال﴿وىف قوله تعاىل
وتسمى هذه باالستعارة التصرحيية 8.بالبطانة، ملالزمتهم له مالزمة الثوب للجسم

وهو اجلامد غري املشتّق اسماألصلية ألن املشبه به ذكر ىف اآلية واملستعار من 
"بطانة".

﴿قوله تعاىل:.8     
                 

  "﴾ :144(آل عمران.(

لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي7 361، ص. ا
لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي8 377، ص. ا
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شبه حيث ﴾على أعقابكمانقلبتم﴿ىف قوله تعاىلاالية استعارةهذهىف
فيسبنبط الباحث9وع على األعقاب.ىف اإلرتياب بالرجعن دينهوعسبحانه الرج

واملستعار له "الرجوع ىف "انقلبتم على أعقابكم"ىف تركيبتوجد املستعار أن 
من اجلملة او الرتكيب.ألن املشبه بهالتمثيبيةباالستعارة وتسمى. "تياباإلر 

﴿قوله تعاىل: . 9          
      ﴾ :149(آل عمران.(

"يردوكم على أعقابكم" مبعىن يرجعوكم من قوله االستعارة ىف ىف هذه اآلية توجد 
لفظ "أعقابكم" مبعىن دينكم وهو استعارة أصلية لكون الكفر، و اإلميان إىل 

املستعار من إسم اجلامد.  

﴿قوله تعاىل: . 10              
     ﴾:162(آل عمران .(

هذه استعارة، "﴾رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللاأفمن اتبع ﴿ففى قوله تعاىل 
اصى كمن أمر أن يتبع شيئا جعل العاهللا كدليل اهلداية إىل رضوانه و جعل ما شرعه 

10فامتنع"

لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي9 432، ص. ا
لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي10 475، ص. ا
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لفظ "رضوان اهللا"، واملستعار له وهو هداية فوجد الباحث االستعارة هي
وتسمى باالستعارة التصرحيية التبعية لكون ، واملستعار منه وهو ما شرعه اهللا.اهللا

.سم املشتق وهو املصدراملستعار من ا

﴿قوله تعاىل: . 11                
  ﴾:177(آل عمران .(

لفظ الشراء ريلفظ "اشرتوا" حيث استعاالستعارة وهووجدتىف هذه اآلية 
باالستعارة التبعية لكون املستعار من الفعل. لإلستبدال، وتسمى

﴿قوله تعاىل: . 12               
                       
       ﴾:183(آل عمران.(

ففى هذه اآلية وجد الباحث االستعارة ىف قوله "تأكله النار" حيث استعري 
التبعية.لألكل على سبيل االستعارة التصرحيية األكل للحرق، وشبه احلرق 

ألن،أسند األكل إىل النار بطريقة االستعارة﴾تأكله النار﴿قال الصابوين و 
11حقيقة األكل إمنا تكون ىف االنسان و احليوان.

لد األولحممد على الصابوين، 11 250. ص، صفوة التفاسري ا
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﴿قوله تعاىل: . 13            
                     
               ﴾:185(آل عمران.(

ا ﴾ذائقة املوتكل نفس ﴿قوله تعاىل وجد االستعارة ىفتهذه اآلية ىف أل
حقيقة الذوق ما يكون حباسة اللسان. النفس بذوق اللسان، فإنشبه ذوق 

وتسمى هذه باالستعارة التبعية لكون املستعار من اسم املشتق وهو "ذائقة".

﴿قوله تعاىل: . 14          
                ﴾:187(آل عمران(

رأى املراغى: قد استعري النبذ وهو ﴾فنبذوه وراء ظهورهم﴿ففى قوله تعاىل 
12ا.ماجلامع عدم العناية فيهء الشيء باليد لألمر املتناسى، و القا

توجد االستعارة ﴾مثنا قليالورهم واشرتوا بهفنبذوه وراء ظه﴿:وقوله تعاىل
ذ امللقى، املنبو بالشيء العمل بامليثاقالتمسك و االشرتاء، إذ شبه عدم ىف النبذ و 

13آيات اهللا.اشرتاء عوض قليل من أموال الدنيا، مقابل كتموشبه العمل بالبديل ب

270ص، علوم البالغة، البيان واملعاين والبديع. أمحد مصطفى املراغى، 12
لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي13 530، ص. ا
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ومن قولني سابقني يستنبط الباحث أّن ىف اآلية حتتوى على استعارتني. 
حيث شبه الثاىن باألول فيهماوعدم العنايةالنبذ مبعىن األمر املتناسىل هو فاألو 

الثاىن هو االشرتاء مبعىن االستبدال حيث االستعارة التصرحيية التبعية. و على سبيل
على سبيل االستعارة التصرحيية التبعية.شبه الثاىن باألول 

﴿قوله تعاىل:. 15          ﴾:196(آل عمران(

﴾ال يغرنك تقلب الذين كفروا﴿وجد االستعارة ىف قوله تعاىل تىف هذه اآلية 
التقلب للضرب ىف األرض لطلب املكاسب، وشبه التقلب بالطلب حيث استعري 

املكاسب على سبيل االستعارة التصرحيية األصلية.

حيث استعري استعارة، ﴾الذين كفرواال يغرنك تقلب﴿وقال الزحيلي: 
14وجلب املكاسب.التقلب للضرب ىف األرض بقصد التجارة 

فى سورة آل عمرانالمتضّمنةستعارةاالمعاني :الفصل الثانى

وصلنا إىل معاينأساليب االستعارة ىف سورة آل عمران بعد ان عرفنا
ين أن يشرح بعض معاأراد الباحث فصلىف سورة آل عمران. وىف هذا الاالستعارة 

.ا االستعارةلىت تقصدا

لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي14 546، ص. ا



55

ا االستعارة ىف سورة آل عمران، تيسريا وتسهيال ملعرفة املعاين الىت تقصد 
:ىسيقدم الباحث اجلدول كما سيأت

اآليةالرقم
لفظ االستعارة 

فى اآلية
االستعارةاقصد بهتالمعانى التى

1           
        

         
)7(آل عمران : 

أصول أصل الكتاب أو "ملعىنتصرحيا الكتابأّم 
،"احملكماتاآليات 

هذه ﴾هّن أم الكتابقال الرضى: ﴿ف
ا ان هذه اآليات مجاع املراد استعارة و 
سائر فهي مبنزلة االم، و كأنّ اصلهالكتاب و 

ا كما يتعلق الولد أالقرآن يتبعها  و يتعلق 
15.مهمةا ىفبأمه و يفزع اليه

استعارة ﴾هّن أم الكتاب﴿: وقال الزحيلي
حيث شبه أصول اآليات احملكمات باألم، 
ا، كما  وسائر األيات يتبعها أو يتعلق 

16يتعلق الولد بأمه.

2        
       
           

ىف الراسخون
العلم

املتمكنون ىف العلم أو أهل "تصرحيا ملعىن
،"مالعل

﴾والراسخون ىف العلم﴿فقال الصابوين: 
ا املتمكنون ىف العلم  هذه استعارة واملراد 

لد األولالصابوىنمد علي حم15 185ص. . ، صفوة التفاسر، ا
لد الثاىنتفسري املنريوهبة الزحيلى، 16 162، ص.، ا
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    : 7(آل عمران(

تشبيها برسوخ الشيء الثقيل ىف األرض 
"الثابتون ىف اخلوارة وهو أبلغ من قوله 

17.العلم"

﴾والراسخون ىف العلم﴿وقال الزحيلي: 
استعارة حيث شبه املتمكنني ىف العلم 

18باألشياء الثقيلة ىف األرض.

3      
        
        
          

  . :27(آل عمران(

الليل ىف توجل
وتوجل النهار
ىف الليلالنهار

ينقص طول الليل اهللا إّن تصرحيا ملعىن "
."، والعكسويزيده ىف النهار

يالج: الولوج: الدخول، واإل"قال املراغى:و 
النهار ىف الليل االدخال يريد به زيادة زمان 

والعكس بالعكس حبسب املطالع 
19املغارب.و 

ىف قوله تعاىل: ﴿و      
       ﴾ىف تلخيص شرح

البيان : هذه استعارة عجيبة وهي عبارة عن 
فما وهذا على هذا،ادخال هذا على هذإ

. 20و العكسيده ىف النهار ز ينقصه الليل ي

لد األولمد علي الصابوىنحم17 186ص. ، ، صفوة التفاسر، ا
لد الثاىنتفسري املنريوهبة الزحيلى، 18 162، ص. ، ا
،ص. )مصطفى الباىب احللىب، دون السنةمكتبة و مطبعةاجلزء الثالث، (مصر : شركة و تفسري املراغى.امحد مصطفى املراغى، 19

130
لد الثاىنتفسري املنريوهبة الزحيلى، 20 207، ص. ، ا
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ألنه يفيد إدخال كل ابلغ جيالولفظ اإل
منهما ىف األخر بلطيف املمازجة واحد 

21.شديد املالبسةو 

الليل ىف جل﴿تو وقال صديق حسن خان:
نقص ن جتعل الليل قصرية و أالنهار﴾ وهو 

النهار مخس عشر ساعة، وذلك زائد ىفو منه 
يكون الليل تسع ساعات طول النهار، و غاية

22غاية قصر اليل.ذلك و 

4         
      

      
        

     .

)52(آل عمران: 

عيسىأحس
منهم الكفر

"منهم الكفرعيسىعلمتصرحيا ملعىن "
﴿: حيانقال أبو ف   ﴾ فيه استعارة

إذ الكفر ليس مبحسوس وإمنا يُعلم ويفطن به 
23فإطالق احلس عليه من نوع االستعارة.

5    
          
     

"يستبدلونتصرحيا ملعىن "يشرتون
يشرتون بعهد ﴿قوله تعاىلقال الزحيلي:

فيه استعارة فقد استعري لفظ الشراء ﴾اهللا
24لالستبدال أي يستبدلون.

لد األولحممد على الصابوين، 21 197. ص. صفوة التفاسري ا
37(مصر : دار الفكر العريب، دون السنة)، ص.اجلرء الثاىن، فتح البيان ىف مقاصد القرآن، ، صديق حسن خان22
لد األولحممد على الصابوين، 23 207. ص، صفوة التفاسري ا
لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي24 287، ص.ا
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      :آل عمران)

77(
6          

    :103(آل عمران(

وقال الصابوين تصرحيا ملعىن "القرآن"اهللاحببل
﴿       ﴾ شّبه القرآن باحلبل

واستعري اسم املشبه وهو احلبل للمشبه وهو 
على سبيل االستعارة التصرحيية القرآن

25كٍل.النجاة ىف  اجلامع بينهماو 

7         
           

         
       

        
          

)103(آل عمران: 

"احلال الذى كانوا ىف اجلاهليةتصرحيا ملعىن "شفا حفرة
﴿وىف قوله تعاىل    ﴾ استعارة

متثيلية، حيث شبه حاهلم ىف اجلاهلية  حبال 
26املشرف على حفرة عميقة وهّوة سحيقة

9        
      

عليهم ضربت
الذلة

عليهمأصابت"تقديرهاملكينملعىنتصرحيا 
ال على الذينباخلباء املضروبالذلة

."حبل من الناسيتمسكون حببل من اهللا و 
لد األولحممد على الصابوين، 25 220. ص، صفوة التفاسري ا
لد التفسري املنري، وهبة الزحيلي26 347، ص. الثاىنا
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    : آل عمران)
112(

﴿فى قوله تعاىل ف:قال الزحيلي

  ﴾ االستعارة التبعية حيث شبه الذل

باخلباء املضروب على أصحابه، ّمث حذف 
املشبه به واتى بشيء من لوازمه وهو 

27الضرب.

1
0

        
       
     
      
          
       

).118(آل عمران:

من بطانة
دونكم

الذى نكمغري ديالدخيل"تصرحيا ملعىن
."كميعرف سّر 

خواصه شبه دخالء الرجل و :وقال الصابوين
م يستبطون دخيل امره بالب طانة، أل
ة ففى االية مسيالزمونه مالزمة شعاره جلو 

استعارة تصرحيية اصلية لكون املشبه به 
28مذكورا حع حذف املشبه.

استعارة، ﴾بطانةال تتخذوا﴿وقال الزحيلي: 
شبه فيها خواص الرجل بالبطانة، ملالزمتهم 

29له مالزمة الثوب للجسم.

لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي27 361، ص. ا
لد األولحممد على الصابوين، 28 226.ص، صفوة التفاسري ا
لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي29 377، ص. ا
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1
1

       
       
             
           
      

        .) :144آل عمران(

انقلبتم على 
اعقابكم

ىف اإلرتياب عن دينكمرجعتم تصرحيا ملعىن "
"عنهارتددمتأي

انقلبتم على ﴿ىف قوله تعاىل :وقال الزحيلي
شبه سبحانه الرجوع عن دينه ىف ﴾أعقابكم

30.اإلرتياب بالرجوع على األعقاب

1
2

       
    

       
     .

).149(آل عمران: 

يردوكم على 
أعقابكم

اإلميان إىل يرجعوكم من تصرحيا ملعىن "
"الكفر

أي ﴾يردوكم على أعقابكم﴿قال الزحيلي 
فيه استعارة يرجعوكم من اإلميان إىل الكفر،

إىل الرجوع إىل الكفر ،الرجوع إىل الوراء
31بتشبيه الثاين باألول

1
3

         
       
     .:آل عمران)
162(

" هداية اهللاتصرحيا ملعىن "اهللارضوان
أفمن اتبع ﴿ففى قوله تعاىل :قال أبو حيان

"هذه ﴾رضوان اهللا كمن باء بسخط من اهللا
من االستعارة البديعية، جعل ما شرعه اهللا  
كالدليل الذى يتبعه من يهتدي به، وجعل 

لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي30 432، ص. ا
لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي31 446، ص. ا
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بأن يتبع شيئا العاصي كالشخص الذي أمر 
32.فنكص عن اتباعه ورجع بدونه"

وقال الزحيلي: "هذه استعارة، جعل ما شرعه 
اهللا كدليل اهلداية إىل رضوانه و جعل 

33العاصى كمن أمر أن يتبع شيئا فامتنع"

1
5

         
      

  :177(آل عمران(

الكفر اشرتوا
باإلميان

فقد " الكفر باإلميانوااستبدلتصرحيا ملعىن "
.استعري لفظ الشراء لالستبدال

1
6

     
       

       
            
          
  .:183(آل عمران(

" حترقه النار"تصرحيا ملعىن النارتأكله
أسند األكل ﴾تأكله النار﴿:قال الصابوين

إىل النار بطريقة االستعارة، ألن حقيقة 
34األكل إمنا تكون ىف االنسان و احليوان.

1
7

          
   
        

ذائقة كل نفس 
املوت

يواجه سوفكل نفس"تصرحيا ملعىن املكين
كون حباسة ألن حقيقة الذوق ت" املوت

اللسان.

لد األولحممد على الصابوين، 32 242. ص، صفوة التفاسري ا
لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي33 475، ص. ا
لد األولحممد على الصابوين، 34 250. ص، صفوة التفاسري ا
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    .:185(آل عمران(

1
8

        
        
         
        
)187(آل عمران:

وراء 35فنبذوه
ظهورهم

العمل و التمسكعدم العناية و تصرحيا ملعىن "
من الذين أوتوا الذى أخذ اهللاامليثاقب
. "كتابال

فنبذوه وراء ظهورهم ﴿:قال الزخمشري
اي فنبذوا امليثاق ﴾واشرتوا به مثنا قليال

، يعين مل يراعوه ومل يلتفتوا وتأكيده عليهم
ترك ، والنبذ وراء ظهر مثل ىف طرح و ليهإ

نصب عينيه والقاه اإلعتداد، ونقيضه جعله
على على أنه مأخوذ وكفى دليال بني عينيه.

للناس وما علموه وأن نوا احلقالعلماء أن يبيّ 
من تسهيل ال يكتموا منه شيئا لغرض فاسد 

36على الظلمة.

فنبذوه وراء ظهورهم واشرتوا ﴿قال الزحيلي: 
توجد االستعارة ىف النبذ ﴾به مثنا قليال

االشرتاء، إذ شبه عدم التمسك والعمل و 

ميثاق"يعود إىل كلمة "ءضمري اهلا35
671ص. . اجلرء األول، التنزيل وعيون األقاويلعن غوامض الكشافالزخمشري، جممود بن عمرأىب القاسم36
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العمل بامليثاق بالشيء املنبوذ امللقى، وشبه 
بالبديل باشرتاء عوض قليل من أموال الدنيا، 

37مقابل كتم آيات اهللا.

فنبذوه وراء ﴿ىف قوله تعاىل :رأى املراغى
قد استعري النبذ وهو القاء الشيء ﴾ظهورهم

باليد لألمر املتناسى، و اجلامع عدم العناية 
38فيهما.

1
9

        
  .:196(آل عمران(

" أو طلب املكاسبالعمل تصرحيا ملعىن "تقلب

ال يغرنك تقلب الذين  ﴿قال الزحيلي: 
استعارة، حيث استعري التقلب ﴾كفروا

للضرب ىف األرض بقصد التجارة وجلب 
39املكاسب.

لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي37 530، ص. ا
270ص، علوم البالغة، البيان واملعاين والبديع. أمحد مصطفى املراغى، 38
لد الثاىنالتفسري املنري، وهبة الزحيلي39 546ص. ، ا
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الباب الجامس
الخاتمة

.: الخالصاتالفصل األول

ضح أّن يتّ ، سورة آل عمراناالستعارة ىفالبحث عنبعد أن أجرينا 
ازي وضع له لعالقةاللفظ املستعمل ىف غري ما االستعارة هي  ة بني املعىن ا املشا

أنأيضاوجدناو ،مع قرينة مانعة متنع من إرادة املعىن احلقيقىواملعىن احلقيقي،
أساليب االستعارة، هيالرسالةملوضوع هذهأساسا الباحثها جعلاملسألة الىت 

.ومعانيها ىف سورة آل عمران

سورة آل عمران، جاءت ىف الباحث ىف وجدها الىت اساليب االستعارة و .1
وهي: املستعار، ثالثة اركان لالستعارةحتتوى على وهي مخس عشرة أية

﴿قوله تعاىل:. ومثال ذلكواملستعار له، واملستعار منه  
              ﴾

فظ االستعارة وهو توجد املستعار أي ل﴾هّن أّم الكتاب﴿ففى أسلوب 
املستعار منه هو ار له هو أصل اآليات احملكمات، و املستع"األّم"، و لفظ 
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وتسمى هذه التعلق به، جلامع هو االتباع و الوصف اأم الولد أو الوالدة، و 
.باالستعارة التصرحيية األصلية

تسعة جاءت ىفىف سورة آل عمران الىت وجدها الباحثومعاىن االستعارة .2
ا االستعارةحتتوى علىوهيلفظاعشرة  ومثال ذلك، املعاين الىت تقصد 

﴿: قوله تعاىل
.﴾ :تعاىلقولهفىف).149(آل عمران

يرجعوكم من اإلميان "ىن املقصود منه معو ،استعارة"يردوكم على أعقابكم"
﴿قوله تعاىلىف "تقلب"و ، "إىل الكفر     
   .﴾):العمل أو طلب املكاسب"مبعىن )196آل عمران"

االقتراحات:الفصل الثاني

الرسالة ىف ضمن هذهراد الباحث أن يقدم االقرتاحاتىف هذا الفصل أ
ىف سورة آل عمران (دراسة ب االستعارة ومعانيهااليأس":املعنونة بعنوانالبسيطة 

")بيانيةحتليلية 
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عالء الدين جامعة لطالب نفيسة مسامهة هذه الرسالة أن تكون ينبغى .1
لطالب قسم اللغة العربية الذين ضةاخعامة و احلكومية االسالمية 

.ىف علم البالغة وخصوصا ىف علم البيانيريدون أن يتعمقوا
، فلذلك خاليا من اخلطإكل ما كتب الكاتب ىف هذه الرسالة مل يكن .2

على إصالح ما فيها من اخلطإ.يرجى من مجيع القراء املساعدة
مكاسر احلكوميةاالسالميةعالء الدين جامعةونرجو من مسؤويل.3

ىف البالغة وخاصة ما يتعلق بالدراسة البالغية القرآنية زيادة وتوفري كتب 
ا.نشعر بنقصازلناماحنتاج اليه كثريا و مكتبة اجلامعة ألننا 

صراط املستقيم. السأل اهللا أن يوفقنا إىل الصواب وأن يوجهنا إىل وأخريا، ن
آمني.
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