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 مقدمة

 

 أ 
 

احلمد هللا املنزّه عن املماثلة والتشبيه، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له شهادة خملص يف التنزيه، أمحده 

محدًا يوجب املزيد من فضله وإحسانه، والفوز جبنانه، وأصلي وأسلم على صفوة اخللق حممد بن عبداهللا وعلى آله 

  : وأصحابه أمجعني وبعد

من أهم العلوم اليت نتوصل ا إىل معرفة أسرار كالم اهللا عّز وجل، ولقد اجتهد العلماء قدميا تعترب البالغة العربية 

وحديثا يف استنباط قواعد هذا العلم ومعرفة أسسه، كل ذلك إخالصا منهم لتنوير عقول البشر كي يهتدوا إىل فهم دقائق 

، ولقد أولع ا شعراء العرب "التشبيه" وأعالها قدرا األمور وأسرار كالم رب العاملني، ومن بني أشرف أنواع البالغة 

، "لو قال قائل هو أكثر كالم العرب مل يبعد" وخطباؤهم منذ اجلاهلية حىت وقتنا احلاضر، ويف هذا يقول املربد يف الكامل 

مسو البيان، غري أن حىت أم جاؤوا بتشبيهات فيها من اللذة واحلالوة ما جيعل القارئ مشدوه حريان، ملا جيد فيها  من 

هذه احلالوة سرعان ما تتالشى وتتضاءل أمام تشبيهات القرآن الكرمي، وُحق هلا أن تتصاغر وتتقازم أمام كالم العلي 

الكبري  فال مقارنة بني كالم البشر وكالم رب البشر، ومن هنا كانت دراستنا حول سورة من سور القرآن الكرمي وهي 

  :ت إشكالية حبثنا كالتايل، وقد جاء"سورة األعراف"

  ما مفهوم التشبيه واالستعارة؟  

  هي أنواع التشبيهات وأنواع االستعارة الواردة يف سورة األعراف؟  وما

  وما أثر التشبيه واالستعارة يف بالغة سورة األعراف؟

  : ـتلك هي األسئلة اليت حاولنا اإلجابة عنها يف هذا البحث املوسوم ب

  "ي سورة األعراف بالغة التشبيه ف"  

ونظرا لطبيعة املوضوع اعتمدنا على املنهج االستقرائي التحليلي واملنهج اإلحصائي، وذلك للتعرف على ماهية 

  .التشبيه واالستعارة، وحتليل خمتلف التشبيهات واالستعارات الواردة يف هاته السورة املباركة بعد إحصائها



 مقدمة

 

 ب 
 

يف اكتساب قوة وملكة يف فهم وتدبر القرآن الكرمي، وإبراز بالغة  أما عن غايتنا من هذه الدراسة، فهي السعي

  .التشبيهات واالستعارات القرآنية ومدى جتليتها للمعاين وإيصاهلا يف أى حلة بيانية

  :أهم املصنفات و الدراسات السابقة 

  وسومأول من أفرد موضوع التشبيه بتصنيف من املتقدمني هو ابن ناقيا البغدادي يف كتابه امل

التشبيهات القرآنية وأثرها يف : " ، أما عن الدراسات املعاصرة فتعددت ومنها " اجلمان يف تشبيهات القرآن" بـــ 

، )رسالة ماجستري( مللك خبش " أسرار التنوع يف تشبيهات القرآن الكرمي"، و ) ه1407رسالة ماجستري عام " (النفوس 

رسالة (للطالبة استشهاد أسامة حريري "  من بداية القرآن إىل سورة التوبة التشبيهات القرآنية وأثرها يف التفسري" و

، وغريها من الرسائل اليت تدل على أمهية املوضوع وأنه حبر ال ساحل له، ومعني ال ينضب، وال زال الباحثون مل )ماجستري

  . يرتووا من هذا البحث البالغي بعد

تشبيه بليغ " تشبيه، أا ما تطرقت لالستعارة مع أا كما هو معلوم واملالحظ يف الرسائل اليت تناولت موضوع ال

، فهي من قبيل التشبيه وعلى أساسه قامت، وقد جاء هذا البحث ال الخرتاع معدوم؛ ولكن جلمع "حذف أحد طرفيه

  : مفرتق وترتيب نراه أدعى ألن يكون، فمقاصد البحوث والتأليف متعددة، وقد مجعها أحدهم فقال

 عٍة حصروا مقاصد العقال من التآليف فاحفظها تنل أماليف سب

  أبدِْع، متاَم، بياٍن، الختصارك، يف مجٍع، وَرتب، وأصلح يا أخي اخللال

وقد رأينا من الصواب أن ال نفصل بني النظري والتطبيقي، وذلك تسهيال للقارئ بأن يرى التطبيقي بعد النظري  

  . مباشرة، فيكون أدعى لسرعة الفهم واإلدراك وحتليل اآليات،  وقد جاء حبثنا على فصلني ومقدمة وخامتة

  أما املقدمة ففيها التعريف باملوضوع وآلية البحث وخطته 

  :وهو التشبيهات الواردة يف سورة  األعراف، وفيه أربعة مباحث: الفصل األولوأما 

  التشبيه املرسل املفصل :  املبحث األول



 مقدمة

 

 ج 
 

  التشبيه املرسل امل: املبحث الثاين

  التشبيه التمثيلي: املبحث الثالث

  التشبيه الضمين : املبحث الرابع 

  :ورة األعراف، وفيه مبحثانوهو االستعارات الواردة يف س: وأما الفصل الثاين

  االستعارة املكنية :  املبحث األول

  االستعارة التصرحيية : املبحث الثاين

  أما اخلامتة ففيها ذكر أهم النتائج املتوصل إليها من البحث

وختاما نتقدم بالشكر اجلزيل والعرفان والتقدير لألستاذة حفيظة بن سكران على توجيهها املستمر، ودوام 

  .لنا وصربها علينا،و نسأل اهللا عز وجل أن جيعل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي، وأن يوفقنا ملا حيبه ويرضاه تشجيعها

  
  

  

  

  

  

  



 

 

  

 الفصل األول

 التشبيهات الواردة في سورة األعراف

:     ويشتمل على تمهيد وأربعة مباحث  

 التشبيه المرسل المفصل: المبحث األول �

 التشبيه المرسل المجمل: المبحث الثاني �

 التشبيه التمثيلي: المبحث الثالث  �

  التشبيه الضمني: المبحث الرابع �
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ألنه شيء مركوز يف طباع البشر إلبراز املعىن  لقد اهتم القدماء بدراسة الفن البياين، وخاصة التشبيه

  .وتوكيده يف نفوس املتلقني

مث إن الرباعة يف الصياغة عدت دليال على الرباعة يف النظم، فكان طبيعيا ولزاما أن ينتبه إليه   

  .وقد أسهم اهتمامهم به يف تشكيل الذوق األديباللغويون والنحويون، 

يني القدامى واحملدثني واملعاصرين، حاولت يف هذا الفصل جتسيد ونظرا ألمهية التشبيه عند البالغ

 . أقسامه يف القرآن الكرمي انطالقا من سورة األعراف كأمنوذج للدراسة

  التشبيه المرسل المفصل:  المبحث األول

  : التشبيه– 1

: والشبيه الشبه والشبه،: يقول ابن منظور يف لسان العرب  ،هو مصدر مشتق من مادة شبه:لغة-أ

علي، وتشابه  ، واشتبه، وأشبه الشيء بالشيء ماثله، وأشبهت فالنا، ومشاته، واجلمع أشباهاملثل

 1.مثله: أشبه كل واحد منهما صاحبه، وشبهه: ها، واشتبنيالشيئ

الشني والباء واهلاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونا :" وجاء يف مقاييس اللغة

: واملشبهات من األمور. الذي يشبه الذهب: والشبه من اجلواهر. به وشبه وشبيهيقال ش. ووصفا

  .2"واشتبه األمران، إذا أشكال. املشكالت

  

                                                           

  .13/503شبه ، : هـ ، مادة  1414، سنة  3بريوت ، ط  -ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر  1
  .3/243ابن فارس ، مقاييس اللغة ، ت عبدالسالم هارون ، دار الفكر ،   2
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يقال هذا ِشبُهه أي شبيهه  وبينهما َشَبٌه بالتحريك . ىنً ِشبٌه وَشَبٌه لغتان مبع: "ويف خمتار الصحاح

 .1"والتشبيه التمثيل. واملتشاات املتماثالت مذاكري واجلمع َمَشاِبُه على غري قياس كما قالوا حماسن و 

  2)هو الداللة على مشاركة أمر ألمر ما يف معىن:( قد عرفه اخلطيب القزويين بـ:اصطالحا -ب

عقد مماثلة بني أمرين أو أكثر قصد اشرتاكهما يف صفة، أو أكثر بأداة : ( ويعرفه السيد أمحد اهلامشي بــ

بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة، أو أكثر بأداة هي :( وقيل أنه، 3)لعرف يقصده املتكلم

  4)الكاف، أو حنوها ملفوظة أو ملحوظة

هو بيان مشاركة أمر آلخر يف معىن أو أكثر وإن :( ات أن التشبيهوصفوة القول يف هاته التعريف

  ) اختلفا يف أمور أخرى

  :وقوام التشبيه على أربعة أركان 

  .وهو الركن الذي يُراد تشبيهه بركن أو بطرف آخر وإحلاقه به : املشبه

  .هو األمر الذي يلحق به املشبه: املشبه به

  ).وحنومها...كأن ومثل وكما ،( وهي الرابط بينهما مثل : أداة التشبيه

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

  " وجهك كالبدر مجاال" كقولنا : مثال توضيحي

  اجلمال: الكاف ، وجه الشبه: البدر، األداة : وجهك ،  املشبه : املشبه
                                                           

   161م ، ص 1999-هـ 1420، سنة  5بريوت ، ط –الدار النموذجية  –أبوعبد اهللا الرازي ، خمتار الصحاح ، ت يوسف الشيخ حممد ، املكتبة العصرية   1
   164م، ص 2003، سنة1، ط -بريوت - اخلطيب القزويين ، اإليضاح يف علوم البالغة، دار الكتب العلمية 2
  219يوسف الصميلي، املكتبة العصرية، بريوت ، ص. البالغة ، ت د السيد أمحد اهلامشي ، جواهر 3
  62م، ص1974عبدالعزيز عتيق، علم البيان، دار النهضة العربية بريوت،  4
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  :المرسل -2 

الراء والسني والالم أصل واحد مطّرد منقاس، يدل على االنبعاث " جاء يف مقاييس اللغة  :لغة  -أ

  1."واالمتداد

 "2اون به: وألقى الكالم على رسيالته ..التسليط واإلطالق: اإلرسال" وجاء يف القاموس احمليط 

  .أي أطلقه من غري قيد

أن يبسط رجليه على الدابة حىت يرخي ثيابه : الرتسل يف الركوب :"..وقال ابن منظور يف اللسان 

  .3"على رجليه حىت يغّشيهما

م التقييد، واالتساع وعدتدور حول اإلطالق " رسل" فالناظر يف املعاجم اللغوية يرى أن مادة 

  . واالنبساط

  } َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الِذي اْستَـْوَقَد نَارًا{:املرسل ماذُكَرت أداته، كقوله تعاىل" :اصطالحا -ب 

  ]17: البقرة[

  .4]"21: احلديد[} َعْرُضَها َكَعْرِض السَماِء َواْألَْرضِ {:وقوله عز وجل

  

  

                                                           

  392، ص2ابن فارس، مقاييس اللغة ،ج 1
  1006، ص - لبنان -الفريوزآبادي، القاموس احمليط، مؤسسة الرسالة بريوت2
  283، ص11ابن منظور، لسان العرب،ج 3
  . 3/450م 2005-ه1426، سنة17عبداملتعايل الصعيدي، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، مكتبة اآلداب، ط 4
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ينقسم التشبيه باعتبار أداته على مؤكد وهو ماُحِذفت فيه :" وقال السيوطي يف شرح عقود اجلمان

  .1"عداه املرسل مؤكد وما.. مل حتذف فيه األداة ،  وباعتبار يف األداة ُخيَزل  األداة، وإىل مرسل وهو ما

التشبيه املرسل هو التشبيه الذي ذُكرت فيه أداة من :" الرمحن بن حسن حنبكة امليداين  وقال عبد

  .2"هأدوات التشبي

  : يف املثال اآليت توضيح ملا قلناه، و ذكرت فيه األداة فاملرسل ما

  العمل مثل الضيف أو     كالطيف ليس له إقامة :  قال الشاعر

ويف الشطر " مثل" شبه الشاعر العمر بالضيف الزائر الغري الدائم، والتشبيه كان بذكر األداة وهي 

  .الثاين شببه كذلك بالطيف واألداة هي الكاف

  :المفصل  -3

، وإبانته عنه ءم كلمة صحيحة تدل على متييز الشيالفاء والصاد والال:"جاء يف مقاييس اللغة :لغة  -أ

اللسان، : ولد الناقة إذ افتصل عن أمه، واملفصل: فصلت الشيء فصال، والفيصل احلاكم، والفصيل: يقال

  .3"ألن به تفصل األمور ومتيز

الفصل واحد الفصول، وفصل الشيء فانفصل أي قطعه :" وقال الرازي يف خمتار الصحاح

  .4"وعقٌد مفّصل أي ُجِعل بني لؤلؤتني خرزة، والتفصيل أيضا التبيني.فانقطع

                                                           

 م ،2011، سنة  1أمني لقمان اجلبار، دار الكتب العلمية، ط.جالل الدين السيوطي ،شرح عقود اجلمان يف املعاين والبيان ، ت إبراهيم حممد احلمداين ود1
  215ص

  2/173م، 1996-هــ 1416،سنة 1دمشق،ط-عبدالرمحن بن حسن حنبكة امليداين، البالغة العربية، دار القلم 2
  .4/505ابن فارس ، مقاييس اللغة،  3

  240أبوعبداهللا الرازي، خمتار الصحاح ،ص 4
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  . تدور حول القطع واإلبانة " فصل" فصفوة معاين مادة 

التشبيه باعتبار وجهه إما جممل وهو مامل يذكر :" عرفه القزويين يف كتابة التلخيص فقال :اصطالحا  -ب

  . 1"وجهه، وقد تقدم، وإما مفّصل وهو ماذُِكَر وجهه

: ينقسم التشبيه من حيث وجه الشبه إىل مفصل وجممل:" ويعرفه الدكتور فضل حسن عباس بـ

  .2)"لؤلؤ يف الصفاءهي كال(فاملفصل ماذكر فيه وجه الشبه ، كقولنا 

  : ومثال ملاسبق من التعريفات ، قول أحد الشعراء 

  يا شبيه البدر حسنا      وضياء ومناال

  أنت مثل الورد لونا   ونسيما ومالال 

، فاملمدوح يشبه البدر يف احلسن والضياء، ويشبه الورد وجه الشبه فور كل تشبيهفقد عقب الشاعر ب

  . فصل يف كل تشبيه باملشاة ووجها، فقد لثاين اللون والنسيم يف البيت ايف

مرسل " داة ووجه الشبه فهووميكنك أن تدرك على ضوء ماتقرر وسبق أن التشبيه إن ذكرت فيه األ

  .من السورة اليت حنن بصدد دراستها، و هذا ماسيتم عرضه يف هذا املبحث "مفصل

  

  

  

                                                           

  277- 275م، ص1904، سنة1اخلطيب القزويين، التلخيص يف علوم البالغة، دار الفكر العريب، ط 1
  85م ، ص2007، سنة 11فضل حسن عباس،  البالغة فنوا وأفناا ، ط 2
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  :التشبيه المرسل المفصل في السورة -4

ُهَما لَِباَسُهَما {:قال اهللا تعاىل  يَا َبِين آَدَم َال يـَْفِتنَـنُكُم الشْيطَاُن َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكْم ِمَن اْجلَنِة يـَْنزُِع َعنـْ

} اِطَني َأْولَِياَء لِلِذيَن َال يـُْؤِمُنونَ ِلُريِيـَُهَما َسْوآَِِما ِإنُه يـَرَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحْيُث َال تـََرْونـَُهْم ِإنا َجَعْلَنا الشيَ 

  ] 27: األعراف[

  : تفسير اآلية

  اليضلنكم الشيطان ) يَا َبِين آَدَم َال يـَْفِتنَـنُكُم الشْيطَانُ (

ُهَما لَِبا(كما فنت أبويكم آدم وحواء فأخرجهما، : أي) َكَما َأْخرََج أَبـََوْيُكمْ ( َسُهَما ِمَن اْجلَنِة يـَْنزُِع َعنـْ

  لريى كل واحد منهما سوأة اآلخر: أي)  ِلُريِيـَُهَما َسْوآَِِما

  هو وولده : يعين الشيطان يراكم يا بين آدم، هو وقبيله جنوده، قال ابن عباس) ِإنُه يـَرَاُكمْ (

  إن عدوا يراك وال تراه لشديد املئونة إال من عصم اهللا ) ِمْن َحْيُث َال تـََرْونـَُهمْ (

سلطام عليهم يزيدون : وقال الزجاج ) لِلِذيَن َال يـُْؤِمُنونَ (قرناء وأعوانا ) َعْلَنا الشَياِطَني َأْولَِياءَ ِإنا جَ (

  1].83: مرمي" [أنا أرسلنا الشياطني على الكافرين تؤزهم أزا: " يف غّيهم ، كما قال

  : وصف التشبيه وتحليله

  فتنة الشيطان لبين آدم : املشبه 

  إخراج الشيطان آلدم وحواء عليهما السالم من اجلنة : املشبه به 

  الكاف: أداة التشبيه 
                                                           

  .2/286بريوت، - أبوحممد بن مسعود البغوي، معامل التنزيل يف تفسري القرآن ، ت عبدالرزاق املهدي، دار إحياء الرتاث العريب 1
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  نزع اللباس وكشف العورات : وجه الشبه 

  مرسل مفصل؛ مرسل لذكراألداة، ومفصل لذكر وجه الشبه : نوع التشبيه 

  تقرير حال املشبه : غرض التشبيه 

َة اللِه الِيت َأْخرََج لِِعَباِدِه َوالطيَباِت ِمَن الرْزِق ُقْل ِهَي لِلِذيَن آَمُنوا ِيف ُقْل َمْن َحرَم زِينَ {: قال اهللا تعاىلو 

نـَْيا َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة َكَذِلَك نـَُفصُل اْآليَاِت لَِقْوٍم يـَْعَلُمونَ  32: األعراف[} اْحلََياِة الد[  

  : تفسير اآلية 

اليت أخرج (، يتجمل بهمن الثياب وسائر ما) قل من حرم زينة اهللا:"( تفسريه قال البيضاوي يف 

) والطيبات من الرزق(من النبات كالقطن والكتان، واحليوان كاحلرير والصوف، واملعادن كالدروع، ) لعباده

اإلباحة،  وفيه دليل على أن األصل يف املطاعم واملالبس وأنواع التجمالت. املستلذات من املآكل واملشارب

باألصالة والكفرة وإن شاركوهم فيها ) قل هي للذين آمنوا يف احلياة الدنيا(لإلنكار، "من"ألن االستفهام يف 

  .1"ال يشاركهم فيها غريهم) خالصة يوم القيامة. (فتبع

أي مثل تفصيلنا وتقسيمنا السابق نقسم يف املستقبل لقوم هلم ) كذلك نفصل اآليات لقوم يعلمون(

  .2]43: العنكبوت) [ومايعقلها إال العاملون( دراك، ألنه ال ينتفع بذلك إال من علم، لقولهعلم وإ

  : وصف التشبيه وتحليله

  .تفصيل اهللا تعاىل وبيانه للحجج واألدلة: املشبه

  .بيان اهللا ألحكام اللباس والزينة والطعام: املشبه به
                                                           

  .3/11بريوت،  -ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ت حممد عبدالرمحن املرعشلي، دار إحياء الرتاث 1
  .5/43بريوت،  -أبواحليان األندلسي، البحر احمليط يف التفسري، ت صدقي حممد مجيل، دار الفكر 2
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    .الكاف: أداة التشبيه

  .األحكامالتفصيل وبيان : وجه الشبه

  .لذكر وجه الشبه: لذكر األداة، مفصل: مرسل مفصل؛ مرسل : نوع التشبيه

  بيان حال املشبه: غرض التشبيه

نـَْيا فَاْليَـْوَم نـَْنَساُهْم َكَما َنُسوا لِقَ {: ل اهللا تعاىلو قويف  تْـُهُم اْحلََياُة الدَُذوا ِدينَـُهْم َهلًْوا َوَلِعًبا َوَغرِذيَن اختاَء ال

  ]51: األعراف[} يـَْوِمِهْم َهَذا َوَما َكانُوا بِآيَاتَِنا َجيَْحُدونَ 

  : تفسير اآلية 

هم : قال ابن عباس) الِذيَن اختَُذوا ِدينَـُهْم َهلًْوا َوَلِعًبا(قوله تعاىل : " قال ابن جوزي يف زاد املسري

  .1"أم تالعبوا بدينهم الذي شرع هلم:واملعىن. املستهزئون

) نـَْياَوَغر ا مع أهلها قاتلها اهللا ) : تْـُهُم اْحلََياُة الدشغلتهم بزخارفها العاجلة ومواعيدها الباطلة وهذا شأ

  .2"تعاىل تغّر وتضّر ومترّ 

نعاملهم معاملة من نسيهم؛ ألنه تعاىل ال يشذ عن : أي) فَاْليَـْوَم نـَْنَساُهْم َكَما َنُسوا لَِقاَء يـَْوِمِهْم َهَذا(

وإمنا قال تعاىل هذا ] 52:طه[} ِيف ِكَتاٍب َال َيِضل َريب َوال يـَْنَسى {: وال ينساه، كما قال تعاىل علمه شيء

َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك {:،وقال]67:التوبة[}َنُسوا اللَه فـََنِسيَـُهْم {: من باب املقابلة، كما قال

  . 3]34:اجلاثية[} َوِقيَل اْليَـْوَم نـَْنَساُكْم َكَما َنِسيُتْم لَِقاَء يـَْوِمُكْم َهَذا{:وقال تعاىل،]126:طه[} اْليَـْوَم تـُْنَسى

                                                           

  .2/125بريوت،  -دي، دار الكتاب العريبابن اجلوزي، زاد املسري يف علم التفسري، ت عبدالرزاق امله 1
  .4/366بريوت،  -شهاب الدين اآللوسي، روح املعاين يف تفسريالقرآن العظيم والسبع املثاين، ت علي عبدالباري عطية، دار الكتب العلمية 2
  .3/424ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ت سامي بن حممد سالمة، دارطيبة للنشر والتوزيع،  3
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  : وصف التشبيه وتحليله

  ترك اهللا سبحانه للكفار يف النار: املشبه 

  ترك الكفار العمل ليوم القيامة : املشبه به 

  )الكاف( حرف التشبيه : أداة التشبيه 

  الرتك: وجه الشبه 

  لذكر وجه الشبه : لذكرأداة التشبيه، ومفصل: مرسل مفصل؛ مرسل: نوع التشبيه 

  . تقبيح املشبه به قصد التحذير منه: غرض التشبيه 

نُوا تِْلَك اْلُقَرى نـَُقص َعَلْيَك ِمْن أَنـَْبائَِها َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَناِت َفَما َكا{:تعاىل  هلو قوأيضا يف 

بُوا ِمْن قـَْبُل َكَذِلَك َيْطَبُع اللُه َعَلى قـُُلوِب اْلَكاِفرِينَ  101: األعراف[} لِيـُْؤِمُنوا ِمبَا َكذ [  

  : تفسير اآلية

هذه القرى اليت ذكرت لك أمرها وأمر أهلها، يعين قرى قوم نوح وعاد ومثود وقوم :أي ) تِْلَك اْلُقَرى(

) َوَلَقْد َجاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَـيـَناتِ (أخبارها ملا فيها من االعتبار،) ِمْن أَْنباِئهانـَُقص َعَلْيَك (لوط وشعيب، 

  باآليات واملعجزات والعجائب

بُوا ِمْن قـَْبلُ ( فما كانوا ليؤمنوا بعد رؤية املعجزات والعجائب، مبا كذبوا : أي) َفَما َكانُوا لِيـُْؤِمُنوا ِمبَا َكذ

) َقْد َسَأَهلا قـَْوٌم ِمْن قـَْبِلُكْم ُمث َأْصَبُحوا ِا كاِفرِينَ :( ك العجائب، نظريه قوله عز وجلمن قبل رؤيتهم تل

  .1]102: املائدة[

                                                           

  .2/217مد مسعود البغوي، معامل التنزيل يف تفسري القرآن،أبوحم 1
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أي مثل طبعه على قلوب هؤالء املذكورين كذلك يطبع اهللا ) َكَذِلَك َيْطَبُع اللُه َعَلى قـُُلوِب اْلَكاِفرِينَ (

  . 1 عليه وسلمعلى قلوب الكافرين مبحمد صلى اهللا

  : وصف التشبيه وتحليله

  .طبع اهللا تعاىل على قلوب الكافرين: املشبه 

  .طبع اهللا تعاىل على قلوب األمم اخلالية: املشبه به 

  .)الكاف( حرف التشبيه : أداة التشبيه 

  .الطبع الشديد نتيجة الكفر والعناد عن اتباع اآليات: وجه الشبه 

  .لذكر وجه الشبه: لذكر أداة التشبيه ، ومفصل: مرسلمرسل مفصل؛ : نوع التشبيه 

  .بيان حال املشبه: غرض التشبيه 

ْل َوَجاَوْزنَا بَِبِين ِإْسرَائِيَل اْلَبْحَر َفأَتـَْوا َعَلى قـَْوٍم يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َهلُْم قَاُلوا يَا ُموَسى اْجعَ {:ويف قوله

  ] 138: األعراف[} اَل إِنُكْم قـَْوٌم َجتَْهُلونَ لََنا ِإَهلًا َكَما َهلُْم آِهلٌَة قَ 

  

 

 

 

  

                                                           

  .7/255القاهرة،  –اهللا القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ت أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية  عبد أبو 1
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  : تفسير اآلية

وقطعنا ببين إسرائيل البحر بعد : يقول اهللا تعاىل ذكره: جعفر قال أبو) َوَجاَوْزنَا بَِبِين ِإْسرَائِيَل اْلَبْحرَ (

هم تلك اآليات، ومل تعظهم مهوها والعرب اليت عاينوها على يدي نيب اهللا موسى، فلم تزجر  اآليات اليت أرينا

  .1تلك العرب والبينات

من عمالقة الكنعانيني الذين أمر موسى عليه : كانوا من ْخلٍم، وقيل: قيل) َعَلى قـَْومٍ (مروا، : أي) َفأَتـَْوا(

  .2يواظبون على عيادا ويالزموا: أي) يـَْعُكُفوَن َعَلى َأْصَناٍم َهلُمْ (السالم قتاهلم ، 

وصفهم ) قَاَل ِإنُكْم قـَْوٌم َجتَْهُلونَ (يعبدوا، ) ِإَهلًا َكَما َهلُْم آِهلَةٌ ( مثاال نعبده ،) ُموَسى اْجَعْل لََنا ِإَهلًاقَاُلوا يَا (

  .3رأوا من اآليات الكربى عن العقل صدر عنهم بعد ما باجلهل املطلق وأّكد لبعد ما

  : وصف التشبيه وتحليله

  .وسى عليه السالم اختاذ صنم هلمطلب بين إسرائيل من م: املشبه 

  .صنما هلم) العمالقة( اختاذ قوم: املشبه به 

  .اختاذ الصنم شفيع: أداة التشبيه 

  .لذكر وجه الشبه: أداة التشبيه ، ومفصل لذكر: مرسل مفصل؛ مرسل: نوع التشبيه 

  تقرير حال املشبه : غرض التشبيه

                                                           

  .13/80م، 2000، سنة1ابن جرير الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، ت أمحد الشاكر، مؤسسة الرسالة، ط 1
  .3/267أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي،  2
  .3/32ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  3
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نـَْيا وََكَذِلَك {: قال اهللا تعاىلو  ٌة ِيف اْحلََياِة الدْم َوِذل َُِذوا اْلِعْجَل َسيَـَناُهلُْم َغَضٌب ِمْن َرِذيَن اختال ِإن

  ] 152: األعراف[} َجنْزِي اْلُمْفَرتِينَ 

  : تفسير اآلية

ذهم إهلا مع املخالفة ملا رُِكَز يف الفطرة األوىل رغبوا رغبة تامة يف أخ: أي ) ِإن الِذيَن اختَُذوا اْلِعْجلَ (

  .1ودعاهم إليه الكليم عليه السالم 

أي عظيم ال يقادر قدره مستتبع لفنون العقوبات، ملا أن جرميتهم ) َغَضبٌ ( ،أي يف اآلخرة) َسيَـَناُهلُمْ (

مْ ( أعظم اجلرائم وأقبح اجلرائر، ٌِة ِيف احلَْ (،  أي مالكهم) ِمْن َرنـَْياَوِذل هي ذلة االغرتاب اليت ُتضَرب ) َياِة الد

  . 2ا األمثال

  .3أي مثل مافعلنا ؤالء نفعل باملفرتين) وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْفَرتِينَ (

  :وصف التشبيه وتحليله

  .غريه سبحانه وتعاىل إلوهيةجزاء املفرتين الكاذبني على اهللا بإقرار 

  .بين إسرائيل جزاء عبدة العجل من: املشبه به 

  ).الكاف(حرف التشبيه : أداة التشبيه

  .العقاب بغضب اهللا تعاىل، والذلة يف احلياة الدنيا:  وجه الشبه

  .لذكر وجه الشبه: لذكر أداة التشبيه، ومفصل: مرسل مفصل؛ مرسل: نوع التشبيه

                                                           

  .8/91 القاهرة، -اسب اآليات والسور، دار الكتب اإلسالميبكر البقاعي، نظم الدرر يف تن أبو 1
  .3/275أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي،  2
  .7/291القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،  3
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  .بيان حال املشبه وتقبيحه: غرض التشبيه

 تَْأتِيِهمْ  ِإذْ  السْبتِ  ِيف  يـَْعُدونَ  ِإذْ  اْلَبْحرِ  َحاِضرَةَ  َكاَنتْ  الِيت  اْلَقْريَةِ  َعنِ  َواْسَأْهلُمْ { :وقال اهللا تعاىل

ُلوُهمْ  َكَذِلكَ  تَْأتِيِهمْ  َال  َيْسِبُتونَ  َال  َويـَْومَ  ُشرًعا َسْبِتِهمْ  يـَْومَ  ِحيَتانـُُهمْ  : األعراف[} يـَْفُسُقونَ  َكانُوا ِمبَا نـَبـْ

163[  

  : تفسير اآلية

  .1واسأهلم هؤالء اليهود الذين حبضرتك عن قصة أصحام الذين خالفوا أمر اهللا: أي) َواْسَأْهلُمْ (

أي قريبة منه مشرفة ) اْلَبْحرِ  َحاِضَرةَ  َكاَنتْ  الِيت  (وقع بأهلها، أي عن خربها وحاهلا وما) اْلَقْريَةِ  َعنِ (

  .2يتجاوزون حدود اهللا بالصيد يوم السبتأي يظلمون و ) السْبتِ  ِيف  يـَْعُدونَ  ِإذْ (على شاطئه، 

أي تأتيهم يوم سبتهم ظاهرة على وجه املاء قريبة من )ُشرًعا َسْبِتِهمْ  يـَْومَ  ِحيَتانـُُهمْ  تَْأتِيِهمْ  ِإذْ (

  .3الّساحل

  .4أي إذا ذهب يوم السبت ال تأتيهم) َيْسِبُتونَ  َال  َويـَْومَ (

ُلوُهمْ  َكَذِلكَ (   .5بفسقهم عن طاعة اهللا وخروجهم عنها: يقول) يـَْفُسُقونَ  َكانُوا ِمبَا(خنتربهم، ) نـَبـْ

  

  

                                                           

  .3/493ابن كثري ،تفسري القرآن العظيم،  1
  .5/84اآللوسي، روح املعاين،2
  .3/284أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي،  3
  306م، ص2000-ه1420، 1عبدالرمحن بن ناصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ت عبدالرمحن اللوحيق، مؤسسة الرسالة،ط 4
   .3/493ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، 5
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  : وصف التشبيه وتحليله

  .البالء جزء فسقهم: املشبه 

  .ابتالء أصحاب السبت: املشبه به

  ).الكاف(حرف التشبيه : أداة التشبيه

  .البالء الشديد عقوبة على الفسق: وجه الشبه

  .لذكر وجه الشبه: األداة، ومفصللذكر : مرسل مفصل؛ مرسل: نوع التشبيه

  .بيان حال املشبه وتقبيحه: غرض التشبيه

  ]174: األعراف[} َكَذِلَك نـَُفصُل اآليَاِت َوَلَعلُهْم يـَْرِجُعونَ و  {:وقال اهللا تعاىل

  : تفسير اآلية

  .1عن كفرهم) يـَْرِجُعونَ  َوَلَعلُهمْ  (بّينا امليثاق ليتدبروها، نبّينها مثل ما) اْآليَاتِ  نـَُفصلُ  وََكَذِلكَ (

أي مثل ذلك التفصيل البليغ ) وََكَذِلكَ ":(فتح البيان"وقال حممد صديق خان يف تفسريه املسمى 

هم عليه من الباطل وقيل يرجعون إىل  إىل احلق ويرتكون ما) يـَْرِجُعونَ  َوَلَعلُهمْ (هلم ليتدبروها،) اْآليَاتِ  نـَُفصلُ (

  .2ول فيذكرونه ويعملون مبوجبه ومقتضاه واملآل واحدامليثاق األ

  : وصف التشبيه وتحليله

  تفصيل اآليات الالحقة: املشبه

  تفصيل اآليات الكرمية يف هذه السورة، وبيان أمر امليثاق: املشبه به 
                                                           

  220، ص1القاهرة، ط-جالل الدين السيوطي، جالل الدين احمللي، دار احلديث 1
  .5/76م، 1992حممد صديق خان، فتح البيان يف مقاصد القرآن، املكتبة العصرية للطباعة والنشر،سنة 2
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  )الكاف(حرف التشبيه : أداة التشبيه

  بيان األحكام بالتفصيل، ليتدبرها العباد ويرجعوا إىل التوحيد :وجه الشبه 

  لذكر وجه الشبه : لذكر أداة التشبيه، مفصل: مرسل مفصل؛ مرسل: نوع التشبيه

  بيان حال املشبه: غرض التشبيه

َنا َلَرفـَْعَناُه َِا َوَلِكنُه َأْخَلَد ِإَىل اَألْرِض َواتـَبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن حتَْ  و{:وقال اهللا تعاىل  ِمْل َوَلْو ِشئـْ

بُوْا بِآيَاتَِنا فَاْقُصِص اْلَقَصَص لَ  ِذيَن َكذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الُرونَ َعَلْيِه يـَْلَهْث أَْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهث ذُهْم يـَتَـَفكَعل {

  ]176: األعراف[

  : تفسير اآلية

َنا(  لرفعناه بعلمه ا:رفعناه درجته ومنزلته بتلك اآليات،وقال ابن عباس رضي اهللا عنه:أي) َِا َلَرفـَْعَناهُ  َوَلْوِشئـْ

  أي سكن إىل الدنيا ومال إليها):اْألَْرضِ  ِإَىل  َأْخَلدَ  َوَلِكنهُ (

  .1انقاد ملا دعاه إليه اهلوى) َهَواهُ  َواتـَبعَ (

إن ُمحَل احلكمة مل حيملها، وإن : قال) يـَْلَهثْ  تـَتـْرُْكهُ  َأوْ  يـَْلَهثْ  َعَلْيهِ  َحتِْملْ  ِإنْ  اْلَكْلبِ  َكَمَثلِ  َفَمثـَُلهُ (

  .2تُرَِك مل يهتد خلري، كالكلب ِإْن كان رابضاً هلث، وإن طُرَِد َهلَثَ 

  

                                                           

  . 2/251البغوي، معامل التنزيل يف تفسري القرآن العظيم، 1
  .3/608جالل الدين السيوطي، الدر املنثور يف التفسري املأثور، دار الفكر بريوت،  2
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بُوا الِذينَ  مِ اْلَقوْ  َمَثلُ  َذِلكَ ( أوتوا من نعوت النيب  وهم اليهود، حيث أتوا يف التوراة ما) بِآيَاتَِنا َكذ

صلى اهللا عليه وسلم وذكر القرآن املعجز ومافيه، فصّدقوه وبشّروا الناس باقرتاب مبعثه، وكانوا يستفتحون 

  .1به، فلّما جاءهم ماعرفوا كفروا به، وانسلخوا من حكم التوراة

 َلَعلُهمْ (أي إذا حتقق أن املثل املذكور مثل هؤالء املكذبني فاقصص ذلك عليهم ) اْلَقَصصَ  ُصصِ فَاقْ (

  .2فينزجرون عما هم عليهم من الكفر والضالل) يـَتَـَفكُرونَ 

  : وصف التشبيه وتحليله

  القوم املكذبون بآيات اهللا: املشبه 

  مثل الكلب: املشبه به 

  مثل: أداة التشبيه 

  التكذيب باآليات البينات: الشبه وجه 

  لذكر وجه الشبه : لذكر أداة التشبيه، مفصل: مرسل مفصل؛ مرسل: نوع التشبيه

  تقبيح املشبه: غرض التشبيه

أَْعُنيٌ ال  َوَلَقْد َذرَْأنَا جلََِهنَم َكِثريًا مَن اجلِْن َواِإلنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن َِا َوَهلُمْ {:وقال اهللا تعاىل

: األعراف[} ونَ يـُْبِصُروَن َِا َوَهلُْم آَذاٌن ال َيْسَمُعوَن َِا أُْولَِئَك َكاألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضل أُْولَِئَك ُهُم اْلَغاِفلُ 

179[  

  
                                                           

  .3/293أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي،  1
  .5/108اآللوسي، روح املعاين، 2
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  : تفسير اآلية

 يـَْفَقُهونَ  َال  قـُُلوبٌ  َهلُمْ : (أخرب اهللا تعاىل أنه خلق للنار أهًال بعدله، مث وصفهم فقال: "قال القرطيب

ا ) يـُْبِصُرونَ  َال  أَْعُنيٌ  َوَهلُمْ ( يفقه، ألم ال ينتفعون ا، وال يعقلون ثواباً وال خيافون عقاباً، مبنزلة من ال )َِا

  .1"املواعظ) َِا َيْسَمُعونَ  َال  آَذانٌ  َوَهلُمْ (اهلدى، 

من األنعام ألا تطلب منافعها ) َأَضل  ُهمْ  َبلْ (واالستماع،يف عدم الفقه والصرب ) َكاْألَنـَْعامِ  أُولَِئكَ (

  .2ورب من مضاّرها وهؤالء يقدمون على النار معاندة

  : وصف التشبيه وتحليله

  الكفار من اجلن واإلنس الغري منتفعني بأدوات اإلدراك : املشبه

  األنعام: املشبه به

  )الكاف(حرف التشبيه: أداة التشبيه

  دم االنتفاع باحلواسع: وجه الشبه

  لذكر وجه الشبه : لذكر أداة التشبيه، ومفصل: مرسل مفصل؛ مرسل: نوع التشبيه

  تقبيح املشبه: غرض التشبيه

  

  

  
                                                           

  . 7/324القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،  1
  221جالل الدين السيوطي و جالل الدين احمللي، تفسري اجلاللني، ص 2



 التشبيهات الواردة في سورة األعراف                                     :                              الفصل األول

 

22 

 

  التشبيه المرسل المجمل:  المبحث الثاني

  :المجمل – 1

أحدمها  :اجليم وامليم والالم أصالن: "قاييس اللغة يف مادة مجل مبعىنورد مفهوم امل يف م:لغة-أ

حصلته، : أمجلت الشيء، وهذه مجلت الشيء، وأمجلته: جتمع وعظم اخللق، واآلخر حسن، فاألول قولك

  .1"}وقَاَل الذيَن َكَفُروا َلوال نـََزَل َعليِه الُقرآَن ُمجلة واحدٌة { قال اهللا تعاىل 

 َعنْ  َمجَعه: الشيءَ  وَأْمجَلَ . الشْيءِ  َمجَاَعةُ : واُجلْمَلة. اُجلَمل َواِحَدةُ : واُجلْمَلة:"وجاء يف لسان العرب

  . 2" َوَغْريِهِ  احلَِْسابِ  ِمنِ  ِبَكَمالِهِ  َشْيءٍ  ُكل  َمجَاَعةُ : واُجلْمَلة. َكَذِلكَ  احلَِْسابَ  َلهُ  وَأْمجَلَ  تـَْفرَِقٍة؛

  .د التفصيلفامل يف املعىن اللغوي يدور حول التحصيل والتجميع من التفرقة ، واإلجياز وهو ض

  .3.."مل يذكر وجهه التشبيه باعتبار وجهه إما جممل وهو ما: " يعرفه القزويين بـ: اصطالحا –ب 

حذف منه وجه الشبه،  هو ما: التشبيه امل: " نصه وجاء يف معجم املفصل يف اللغة واألدب ما

  .4)"كأنك بدر(حنو

اجلامع بني املشبه واملشبه به؛ أي كأنك  ففي املثال السابق نرى أنه مت حذف وجه الشبه وهو احلسن

  .شبيه البدر يف احلسن واجلمال

وكما قلنا آنفا يف املبحث الفائت نقرّه هنا كذلك؛ فإذا اجتمع ذكر األداة مع حذف وجه الشبه 

  . ويف هذا املبحث سنعرض مجلة من التشبيهات هلذا النوع من هاته السورة املباركة"تشبيه مرسل جممل " فهو
                                                           

  .1/481ابن فارس، مقاييس اللغة،  1
  . 11/181ابن منظور، لسان العرب، 2
  275اخلطيب القزويين، التلخيص يف علوم البالغة، ص 3
  . 1/389م، 1987، 1وت، طبري -إمييل يعقوب وميشال عاصي، املعجم املفصل يف اللغة واألدب، دار العلم للماليني 4
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  : لتشبيه المرسل المجمل في السورةا- 2

يَن َكَما {: قال اهللا تعاىل َمْسِجٍد َواْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلُه الد بِاْلِقْسِط َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكْم ِعْنَد ُكل ُقْل أََمَر َريب

  ]29: األعراف[} َبَدَأُكْم تـَُعوُدونَ 

  : تفسير اآلية

ياحممد هلؤالء الذين يزعمون أن اهللا أمرهم بالفحشاء  ) ُقلْ (لنبيه يقول اهللا تعاىل ذكره : قال ابن جرير

  .1يعين بالعدل): أََمَر َريب بِاْلِقْسطِ ( ما أمر ريب مبا تقولون بل،: كذبا على اهللا

أي يف أّي مسجد  ) ِعْنَد ُكل َمْسِجدٍ (أي توجهوا إليه يف كل صالة إىل القبلة، ) َوأَِقيُموا ُوُجوَهُكمْ (

أي كما خلقكم أول مرة ) َكَما َبَدَأُكْم تـَُعوُدونَ (تشركوا به  الّدين أي وّحدوه وال) َواْدُعوُه ُخمِْلِصَني َلهُ (كنتم، 

  .2يعيدكم

  : وصف التشبيه وتحليله

  .البعث يوم القيامة: املشبه

  .اخللق أول مرة: املشبه به

  .)الكاف(حرف التشبيه : أداة التشبيه

  .ة املطلقةالقدرة الرباني: وجه الشبه

  .أداة التشبيه، وجممل حلذف وجه الشبه لذكر: مرسل جممل؛ مرسل: نوع التشبيه

  .بيان إمكان املشبه: غرض التشبيه
                                                           

  . 12/379ابن جرير الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن،  1
  .7/188القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن،  2
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  ]  41:األعراف[} زِي الظاِلِمنيَ َهلُْم ِمْن َجَهنَم ِمَهاٌد َوِمْن فـَْوِقِهْم َغَواٍش وََكَذِلَك جنَْ {: قال اهللا تعاىلو 

ظلل من : أي} َوِمْن فـَْوِقِهْم َغَواشٍ {فراش من حتتهم : أي} ِمْن َجَهنَم ِمَهادٌ  َهلُمْ {: قال السعدي

  . 1جزاء وفاقا،وما ربك بظالم للعبيد ألنفسهم،} وََكَذِلَك َجنْزِي الظاِلِمنيَ {العذاب، تغشاهم، 

  : وصف التشبيه وتحليله

  .جزاء الظاملني: املشبه 

  .إحاطة النار بالكفار: املشبه به

  .)الكاف( حرف التشبيه: أداة التشبيه

  .اجلزاء الشديد: وجه الشبه

  .حلذف وجه الشبه: لذكر أداة التشبيه، وجممل: مرسل جممل؛ مرسل: نوع التشبيه

  .بيان حال املشبه: غرض التشبيه

 ِإَذا أَقـَلْت َسَحابًا ثَِقاال ُسْقَناُه َوُهَو الِذي يـُْرِسُل الريَاَح ُبْشرًا بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه َحىت {:ل اهللا تعاىلو قويف 

 َمرَاِت َكَذِلَك ُخنْرُِج اْلَمْوَتى َلَعلالث ٍت َفأَنـْزَْلَنا ِبِه اْلَماَء فََأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكلُرونَ لِبَـَلٍد َمي5: األعراف[} ُكْم َتذَك [  

  : تفسير اآلية

  الرياح املبشرات بالغيث، : أي) رًا بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتهِ َوُهَو الِذي يـُْرِسُل الريَاَح ُبشْ (

  .2اليت تثريه بإذن اهللا، فيستبشر اخللق برمحة اهللا، وترتاح هلا قلوم قبل نزوله

                                                           

  288عبد الرمحن بن ناصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص 1
  292املصدر نفسه، ص 2
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فيها من املاء  أي من كثرة ما: ح سحابا ثقاالمحلت الريا : أي) َحىت ِإَذا أَقـَلْت َسَحابًا ثَِقاال(

َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمْن ُكل الثَمرَاِت َكَذِلَك  (إىل أرض ميتة، جمدبة ال نبات فيها،: أي) لِبَـَلٍد َميتٍ ُسْقَناُه (وقوله

كما أحيينا هذه األرض بعد موا، كذلك حنيي األجساد بعد صريورا رميمًا يوم : أي )ُخنْرُِج اْلَمْوَتى

  . 1القيامة

  : وصف التشبيه وتحليله

  .ملوتى بعد فنائهمإحياء ا: املشبه

  .إحياء البلد امليت باملطر عن طريق الرياح: املشبه به

  ).الكاف(حرف التشبيه: أداة التشبيه

  .القدرة الربانية العظيمة، اإلحياء باملطر: وجه الشبه

  .حلذف وجه الشبه: لذكر أداة التشبيه، جممل: مرسل جممل؛ مرسل: نوع التشبيه

  .هبيان إمكان املشب: غرض التشبيه

َواْلبَـَلُد الطيُب َخيْرُُج نـََباتُُه بِِإْذِن رَبِه َوالِذي َخُبَث َال َخيْرُُج ِإال َنِكًدا َكَذِلَك ُنَصرُف  و{: وقال اهللا تعاىل

 ]58: األعراف[} اآليَاِت لَِقْوٍم َيْشُكُرونَ 

 

 

  

                                                           

  . 3/430ابن كثري، تفسري القرآن العظيم،  1
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  :تفسير اآلية

 َوالِذي(مبشيئته وتيسريه، ) بِِإْذنَِربهِ  نـََباتُهُ  َخيْرُجُ (الكرمية الرتبة، األرض ) الطيبُ  َواْلبَـَلدُ : (قال البيضاوي

نرددها ونكررها ) اْآليَاتِ  ُنَصرفُ  َكَذِلكَ (قليال عدمي النفع، ) َنِكًدا ِإال  َخيْرُجُ  َال (أي كاحلرّة والّسبخة،) َخُبثَ 

  . 1ويعتربون ا، واآلية مثل ملن تدبّر اآليات وانتفع انعمة اهللا فيتفكرون فيها ) َيْشُكُرونَ  لَِقْومٍ (

  : وصف التشبيه وتحليله

  .تصريف اهللا تعاىل لآليات: املشبه

املؤمن املنتفع بالقرآن، بالرتبة الطيبة، اليت خترج النبات الطيب، والكافر ): التمثيل يف اآلية: (املشبه به

  .ال خترج إال القليل والرديء من النباتغري املنتفع بالقرآن بالرتبة السيئة، اليت 

  ).الكاف( حرف التشبيه: أداة التشبيه

  .القدرة الربانية املقتضية للوحدانية: وجه الشبه

  .لذكر أداة التشبيه، وجممل حلذف وجه الشبه: مرسل جممل؛ مرسل: نوع التشبيه

  .بيان حال املشبه: غرض التشبيه

بُوْا ُشَعْيًبا َكانُوْا ُهُم اْخلَاِسرِينَ الِذيَن   {:وقال اهللا تعاىل ِذيَن َكذيـَْغنَـْوا ِفيَها ال ْبُوْا ُشَعْيًبا َكَأن مل األعراف[} َكذ :

92[ 

 

  

                                                           

  .3/17ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  1
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  : تفسير اآلية

بُوا الِذينَ ( م ما: أي)ِفيَها يـَْغنَـْوا ملَْ  َكَأنْ  ُشَعْيًبا َكذم ما أقاموا يف ديارهم وكأا، متتعوا يف  كأعرصا

بُوا الِذينَ  (وال تفيئوا يف ظالهلا، وال غنوا يف مسارحها، اخلسار حمصور : أي) اْخلَاِسرِينَ  ُهمُ  َكانُوا ُشَعْيًبا َكذ

  .1فيهم ألم خسروا دينهم وأنفسهم وأهليهم يوم القيامة، أال ذلك هو اخلسران املبني

  :وصف التشبيه وتحليله

  .آثار املكذبني لشعيب عليه السالمحالة استئصال، وحمو : املشبه

  .حال من مل تسبق هلم حياة: املشبه به

  .الفناء التام وعدم وجود شيء: أداة التشبيه

  .حلذف وجه الشبه: لذكر أداة التشبيه، وجممل: مرسل جممل؛ مرسل: نوع التشبيه

  .بيان حال املشبه: غرض التشبيه

َناُكم ِبُقوٍة َواذُْكُرواْ  َوِإذ نـَتَـْقَنا اْجلََبلَ  {:وقال اهللا تعاىل فـَْوقـَُهْم َكأَنُه ظُلٌة َوظَنوْا أَنُه َواِقٌع ِِْم ُخُذوْا َما آتـَيـْ

  ]171: األعراف[} َما ِفيِه َلَعلُكْم تـَتـُقونَ 

  

 

 

  
                                                           

  296السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص 1
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  : تفسير اآلية

 َكأَنهُ (قلعناه من مكانه ورفعناه عليهم، أي ) ظُلةٌ  َكأَنهُ  فـَْوقـَُهمْ  اْجلََبلَ  نـَتَـْقَنا َوِإذْ : (قال أبو السعود

َناُكمْ  َما ُخُذوا(ساقط عليهم ) ِِمْ  َواِقعٌ  أَنهُ (أي تيقنوا، ) َوظَنوا( أظّلك، أي سقيفة وهي كل ما) ظُلةٌ  ) آتـَيـْ

) ِفيهِ  َما اَواذُْكُرو (جبد وعزمية على حتمل مشاقه ) ِبُقوةٍ (آتيناكم من الكتاب  أي وقلنا أو قائلني خذوا ما

  .1"تنتظموا يف سلك املتقني) تـَتـُقونَ  َلَعلُكمْ (بالعمل وال ترتكوه كاملنسي، 

َناُكمْ  َما ُخُذوا(   .2بالعمل به) ِفيهِ  َما َواذُْكُروا(جبد واجتهاد،) ِبُقوةٍ  آتـَيـْ

  .3قبائح األعمال ورذائل األخالق) تـَتـُقونَ  َلَعلُكمْ (

  : وصف التشبيه وتحليله

  .اجلبل، حني رفعه اهللا تعاىل فوق رؤوس بين إسرائيل: املشبه

  .ظلة الغمام أو السقيفة : املشبه به

  .كأن: أداة التشبيه

  .التظلل: وجه الشبه

  .حلذف وجه الشبه: لذكر أداة التشبيه، وجممل: مرسل جممل؛ مرسل: نوع التشبيه

  .بيان حال املشبه: غرض التشبيه

                                                           

  .3/289أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي،  1
  220جالل الدين السيوطي وجالل الدين احمللي، تفسري اجلاللني، ص 2
  .2/41ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  3
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الِذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللِه ِعَباٌد أَْمثَاُلُكْم فَاْدُعوُهْم فـَْلَيْسَتِجيُبوْا َلُكْم ِإن ُكنُتْم  ِإن  {: وقال اهللا تعاىل

  ]194: األعراف[} َصاِدِقنيَ 

  : تفسير اآلية

) ِذينَ  ِإنهِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْدُعونَ  الم آ) اللم من دونه تعاىل من األصنام وتسموهلة، أي إن الذين تعبدو

أي مماثلة لكن ال من كل وجه بل من حيث إا مملوكة هللا عز وجل مسخرة ألمره عاجزة ) أَْمثَاُلُكمْ  ِعَبادٌ (

 ُكْنُتمْ  ِإنْ (أي فادعوهم يف جلب النفع أو كشف الضر) َلُكمْ  فـَْلَيْسَتِجيُبوا فَاْدُعوُهمْ (من النفع والضرر، 

  .1أنتم عاجزون عنهيف زعمكم أم قادرون على ما ) َصاِدِقنيَ 

  : وصف التشبيه وتحليله

  .األصنام: املشبه

  .العباد املخلوقون: املشبه به

  .مثل: أداة التشبيه

  .امللكية هللا تعاىل والعجز عن النفع والضر: وجه الشبه

  .لعدم ذكر وجه الشبه: لذكرة أداة التشبيه، جممل: مرسل جممل؛ مرسل: نوع التشبيه

  .ملشبهبيان حال ا: غرض التشبيه

  

  

                                                           

  . 3/306أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي،  1
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  :التشبيه التمثيلي: المبحث الثالث

 : التمثيل- 1

امليم والثاء والالم أصل صحيح يدل على مناظرة : " جاء يف مقاييس اللغة البن فارس يف مادة مثل:لغة-أ 

  .1الشيء بالشيء وهذا مثل هذا، أي نظريه، واملثل واملثال يف معىن واحد، ورمبا قالوا مثيل كشبيه

هذا مثله ومثّله كما يقال شبهه وشّبهه : ، يقال"التشبيه والتسوية" جندها مبعىن ويف لسان العرب 

فمعناه أنه يسّد مسّده، وإذا قيل هو مثله يف كذا وكذا فهو مساو  مبعىن، فإذا قيل هو مثله على اإلطالق،

  .2له يف جهة دون جهة

.. املثال والقدر واخللقة شبه الشيء يف) " بالكسر(جند أن املثل " احمليط يف اللغة"ويف معجم 

  .3األشباه والنظائر، والتمثيل تصوير الشيء: واملثالت

  . ومما سبق يتبني أن املعىن اللغوي للتمثيل يصب يف بوتقة التشبيه واملساواة والنظري

وصف منتزع من متعّدد أمرين، أو أمور، ) أي وجه الشبه(وجهه  التشبيه التمثيلي ما  :اصطالحا -ب

  : وقيده السكاكي بكونه غري حقيقي ومّثل بصور، مثل هلا غريه أيضا؛ منها قول ابن املعتز

  اصرب على مضض احلسو            د فإن صربك قاتله 

  فالنار تأكل نفسها                 إن مل جتد ما تأكله 

                                                           

  .  5/296ابن فارس، مقاييس اللغة،  1
  .11/610ابن منظور، لسان العرب،  2
  10/150الصاحب ابن عباد، احمليط يف اللغة،  مادة مثل،  3
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متّد باحلطب،  د املرتوك مقاولته، مع تطلبه إياها لينال ا نفثة مصدور بالنار اليت الفإن تشبيه احلسو 

  . 1فيه مدد بقاء يف أمر حقيقي منتزع من متعدد، وهو إسراع الفناء، النقطاع ما

  : ويف ذلك يقول جالل الدين السيوطي

  وباعتبار الوجه متثيل غدا     منتزعاً من عدد وقّيدا

  .2يقي يوسف   وغري متثيل له خمالفبكونه غري احلق

  : التشبيه التمثيلي في السورة -2

َنا َلَرفـَْعَناُه َِا َوَلِكنُه َأْخَلَد ِإَىل اَألْرِض َواتـَبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن  {:قال اهللا تعاىل َوَلْو ِشئـْ

بُوْا بِآيَاتَِنا فَاْقُصِص اْلَقصَ  ِذيَن َكذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الُرونَ َص لَ َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهث ذُهْم يـَتَـَفكَعل {

  ]176: األعراف[

  .اآلية سبق تفسريها يف املبحث األول

  : وصف التشبيه وتحليله

  .الرجل الضال؛ عامل من علماء بين إسرائيل يُدعى باعوراء: املشبه

  .سواء يف التعب أو الراحة حالة الكلب يف دوام هلثه،: املشبه به

  .ومثل) الكاف(حرف التشبيه : أداة التشبيه

  .اللهث سواء يف حالة التعب أو الراحة: وجه الشبه

  .متثيلي؛ يكون وجه الشبه صورة منتزعة من متعدد: نوع التشبيه
                                                           

  190اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، ص 1
  210جالل الدين السيوطي، شرح عقود اجلمان يف علمي املعاين والبديع، ص 2
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  .تقبيح املشبه: غرض التشبيه

  :التشبيه الضمني: المبحث الرابع

 : الضمني – 1

الضاد وامليم والنون أصل صحيح، وهو جعل : " جاء يف معجم املقاييس اللغة يف مادة ضمن :لغة  - أ

ضمنت الشيء، إذا جعلته يف وعائه، والكفالة تسمى ضمانا من : الشيء يف الشيء حيويه، ومن ذلك قوهلم

  .1"يف بطون احلوامل ما: هذا، ألنه كأنه إذا ضمنه فقد استوعب ذمته واملضامني

كفل به، : الكفيل، ضمن الشيء وبه ضمنا وضمانا: ضمن، الضمني:" ان العربوجاء يف لس

ويف احلديث اإلمام ..أودعه إيّاه كما ُتودَُع الوعاَء املتاع وامليت القرب :وضّمنه إيّاه كّفله، وضمن الشيء

  .2"ضامن واملؤذن مؤمتن، أراد بالضمان هنا احلفظ والرعاية

شتمل عليه وكان يف ضمنه، وأنفذته ضمن كتايب، أي يف ا تضمنه كتابك، أي ما وفهمت ما" 

  .3"طّيه

جعل الشيء داخل الشيء ، : يرى أا تدور حول " ضمن" فاملتأمل يف التعريفات اللغوية ملادة 

  .واالشتمال، واحلفظ والرعاية 

التشبيه الضمين هو الذي ال يوضع فيه املشبه واملشبه به يف صورة من صور التشبيه : اصطالحا - 2

  : املعروفة، بل يُلمحان يف الرتكيب ، حنو قول الشاعر
                                                           

  .3/372ابن فارس، مقاييس اللغة،  1
  .258-13/257ابن منظور، لسان العرب،  2
  .6/2155اجلوهري، الصحاح تاجل اللغة وصحاح العربية،  3



 التشبيهات الواردة في سورة األعراف                                     :                              الفصل األول

 

33 

 

  .1سيذكرين قومي إذا جّد جّدهم     ويف الليلة الظلماء يفتقد البدر 

  : الضمين التشبيه: "وقال السيد أمحد اهلامشي

 واملشبه املشبه، ملح بلي املعروفة، التشبيه منصور صورة يف به واملشبه املشبه، فيه يوضع ال تشبيه هو

 :حنو املعىن أمنن ويفهم به،

  اجلبل قنة ماء متسك كيف هو الفييد مل يستقرا فما عال

  ) اجلبل قنة( به واملشبه) عال( ضمري وهو املمدوح، فاملشبه

 إىل أسند الذي حلكم أنا ليفيد يؤتÛبه النوع وهذا أيضاً، حمذوفة واألداة االستقرار عدم الشبه ووجه

  . 2"ممكن املشبه

  :التشبيه الضمني في السورة -3

َها َال تـَُفتُح َهلُْم أَبـَْواُب السَماء َوَال َيْدُخُلوَن اجلَْ {:قال اهللا تعاىل بُوْا بِآيَاتَِنا َواْسَتْكبَـُروْا َعنـْ ِذيَن َكذال َة ِإنن

 اْخلَِياِط وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْجرِِمنيَ َحىت 40: األعراف[} يَِلَج اجلََْمُل ِيف َسم[  

  : تفسير اآلية

 ) ِذينَ  ِإنبُوا ال َها َواْسَتْكبَـُروا بِآيَاتَِنا َكذ  من عقاب عن تعاىل خيرب) السَماءِ  أَبـَْوابُ  َهلُمْ  تـَُفتحُ  َال  َعنـْ

 أم توىل، كذبو بل ألحكامها، يـَنـَْقد أفلم عنه واستكرب بينات، آيات أا مع ا، يؤمن فلم بآياته كذب

  .3اهللا إىل الفروج تريد وصعدت ماتوا إذا ألرواحهم السماء أبواب تفتح فال خلري، منك آسون

                                                           

  .1/391إمييل يعقوب وميشال عاصي، املعجم املفصل يف اللغة واألدب،  1
  242أمحد السيد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ص 2
  288صالرمحن بن ناصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،  عبد 3
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  .1اإلبرةأي يدخل اجلمل يف ثقب ) اْخلَِياطِ  َسم  ِيف  اجلََْملُ  يَِلجَ  َحىت  اْجلَنةَ  َيْدُخُلونَ  َوَال (

أي جنس ارمني، وهم داخلون يف زمرم ) اْلُمْجرِِمنيَ  َجنْزِي(أي مثل ذلك اجلزاء الفظيع، ) وََكَذِلكَ (

  . 2دخوال أوليا

  : وصف التشبيه وتحليله

  .حترمي اجلنة على الكفار: املشبه

  .امتناع دخول اجلمل يف ثقب اإلبرة: املشبه به

  حمذوفة: أداة التشبيه

  استحالة األمر :وجه الشبه 

  تشبيه ضمين، حيث جاء التمليح إىل طريف التشبيه دون تصريح ما : نوع التشبيه

  . بيان مقدار حال املشبه: غرض التشبيه

  

  

                                                           

  .2/171م،2003، 5بكر اجلزائري، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري، مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة، ط أبو 1
  .3/227أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي،  2



 

 

  

  

  :الفصل الثاني

  :ويشتمل على تمهيد ومبحثين 

 االستعارة المكنية:  المبحث األول �

  االستعارة التصريحية: المبحث الثاني �
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فظهر فيها أكمل األديان، فكانت له أكمل كانت اللغة العربية لغة أميني وثنيني جاهلني، 

  .مظهر، وجتلى هلم العلم فكانت له خري جمل

وعلم البيان على درجة كبرية من األمهية يتفرع منه االستعارة اليت هي موضوع دراستنا يف هذا 

  .الفصل بعد أن أبنا التشبيه يف الفصل الذي سبق

الكرمي، واحلديث الشريف، فكان له كبري وهي أسلوب بالغي شاع يف األدب العريب، والقرآن   

األثر يف إيضاح الفكرة وتوليد الصور، فكان جديرا بأن يدرس ويبحث يف أسرار مجاله، وقد قام كثري 

من علماء البالغة العربية ذا الدور وبذلوا جمهودا ال ينكر، وجاءت دراستنا هذه كجزء ال يتجزأ عما 

  .تعارة يف القرآن الكرمي انطالقا من سورة األعراف حيز الدراسةجاء به األولون واآلخرون لرصد االس

  ةاالستعارة المكني: المبحث األول

  : االستعارة – 1

كل تغيري يف املبىن تغيري يف :(هي مصدر فعل استعار، وانطالقًا من القاعدة الصرفية القائلة :لغة –أ 

تفيد الطلب، أي طلب العارة، والعارة ) عار(إن زيادة السني والتاء على األصل : نقول) املعىن

ملداولة والتداول يف شبه ا: والتعاور ماتداولوه بينهم، وقد أعاره الشيء وأعاره منه وعاوره إياه، واملعاورة

  .1الشيء يكون بني اثنني

  

                                                           

  .4/618ابن منظور، لسان العرب،  1
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  .2املتداول: واملستعار. 1يأخذون ويعطون: ويتعاورون

  .فالتعريف اللغوي يدور حول األخذ والعطاء، والتداول

االستعارة نقل العبارة عن موضع استعماهلا يف أصل : عرّفها أبو هالل العسكري بـــ  :اصطالحا –ب 

اللغة إىل غريه لغرض، وذلك الغرض إما أن يكون شرح املعنة وفضل اإلبانة عنه، أو تأكيده واملبالغة 

  . 3اإلشارة إليه بالقليل من  اللفظ، أو حتسني املعرض الذي يربز فيه فيه، أو

أن تريد تشبيه الشيء بالشيء فتدع أن : " اهر اجلرجاين فيعرفها على النحو اآليتأما عبد الق

  .4"تفصح بالتشبيه وتظهره ، وجتيء إىل اسم املشبه به فتعريه وجتريه عليه

االستعارة تشبيه حذف منه مجيع أركانه إال املشبه : " وجاء يف معجم املفصل يف اللغة واألدب

  : تدل على أن املقصود هو املعىن املستعار ال احلقيقي، حنو قول املتنيب أو املشبه به، وأحلقت قرينة

  فلم أر قبله من مشى البحر حنوه      وال رجال قامت تعانقه األسد 

البحر واألسد إذ شبه الشاعر ممدوحه بالبحر نظرا لكرمه، وباألسد نظرا  :ففي هذا البيت استعارتان

، أما القرينة اليت متنع من إرادة املعىن ) سيف الدولة: املمدوح ( لشجاعته وقوته، مث حذف املشبه 

 .5"، ألن البحر ال ميشي، واألسد ال تعانق" تعانقه" و" مشى" احلقيقي فلفظية وهي 

  : ليها االستعارةاألركان اليت تقوم ع

                                                           

   239اخلليل بن أمحد الفراهيدي، العني، ت مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة اهلالل، ص 1
  .2/142الصاحب ابن عباد، احمليط يف اللغة،  2
  268م، ص1986بريوت، سنة–أبوهالل العسكري، الصناعتني، ت علي حممد البجاوي وحممد أبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية  3
  67م، ص1992، سنة3القاهرة، ط -القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، مكتبة اخلاجنيعبد 4
  .1/89إمييل يعقوب وميشال عاصي، املعجم املفصل يف اللغة واألدب،  5
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  املشبه به: املستعار منه 

  املشبه:  املستعار له

  اللفظ املنقول : املستعار

  : المكنية – 2

أو : وقاء كل الشيء وسرته، ويف التنزيل العزيز: الكّن والكّنة والكنان: جاء يف لسان العرب :لغة  –أ 

كأن بيض مكنون، أي مستور من الشمس :" أكننتم يف أنفسكم؛ أي أخفيتم، قال اهللا تعاىل

  .1وغريها

الكاف والنون أصل واحد يدل على سرت أو صون، يقال كننت الشيء يف : " وقال ابن فارس

  .2"أخفيته: كّنه؛ إذ جعلته فيه وصنته، وأكننت الشيء 

  .3"األغطية: السرتة، واألكّنة: الكنّ : " وجاء يف الصحاح

 السرت والغطاء واخلفاء: املتأمل واملتدبر يف هاته املادة جيد أا تدور يف املعاجم اللغوية حول

  .والصون وضد الظهور والتصريح 

املشبه فقط وحذف فيه املشبه به وأشري إليه بذكر الزمه املسمى  إذا ذكر يف الكالم :اصطالحا –ب 

  .4فاستعارة مكنية

                                                           

  .13/360ابن منظور، لسان العرب،  1
  .3/123ابن فارس، مقاييس اللغة،  2
  . 6/2188اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  3
  278أمحد اهلامشي، جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع، ص 4
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قد يضمر التشبيه يف النفس فال يصح بشيء من أركانه سوى : "وعرفها اخلطيب القزويين بـقوله

  .1"لفظ املشبه، ويدل عليه بأن يثبت للمشبه أمر خمتص باملشبه به

  .شبه به ورمز له بشيء من لوازمه حذف فيها امل فاالستعارة املكنية ما

  :مثال توضيحي

  ] 4:مرمي[} َشْيًبا الرْأسُ  َواْشتَـَعلَ {: قال اهللا تعاىل

شّبه الشيب بالنار يف البياض واالنبساط ، فاملستعار منه النار ألنه املشبه به، واملستعار له 

  .الشيب ألنه مشبه، ولفظ النار هو املستعار

  : االستعارة المكنية في السورة – 3

  :قال اهللا تعاىل

َفَما َكاَن َدْعَواُهْم ِإْذ َجاَءُهْم  ف)4( َكم من قـَْريٍَة أَْهَلْكَناَها َفَجاَءَها بَْأُسَنا بـََياتًا َأْو ُهْم قَائُِلونَ  {

  ] 5- 4: األعراف[} ) 5( بَْأُسَنا ِإال َأن قَاُلواْ ِإنا ُكنا ظَاِلِمنيَ 

  

 

 

  

  

                                                           

  . 1/290اخلطيب القزويين، اإليضاح يف علوم البالغة، 1
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  : تفسير اآلية

 َفَجاَءَها(أي وكثريا من القرى أهلكنا أهلها ملا جانبوا احلق والزموا الباطل، ) قـَْريَةٍ  ِمنْ  َكمْ َو (

: أي ليال أو ارا، فما كان دعاؤهم يومئذ إال قوهلم) قَائُِلونَ  ُهمْ  أَوْ  بـََياتًا(أي عذابنا الشديد،) بَْأُسَنا

  .1هيهات أن ينفعهم االعرتاف بعد معاتبة العذابياويلنا إنا كنا ظاملني، ولكن 

بـََياتًا {عذابنا الشديد : أي) وََكْم ِمْن قـَْريٍَة َأْهَلْكَناَها َفَجاَءَها بَْأُسَنا: (وقال السعدي يف تفسريه

فحني . يف حني غفلتهم، وعلى غرم غافلون، مل خيطر اهلالك على قلوم: أي} َأْو ُهْم قَائُِلونَ 

ذاب مل يدفعوه عن أنفسهم، وال أغنت عنهم آهلتهم اليت كانوا يرجوم، وال أنكروا ما  جاءهم الع

  .2كانوا يفعلونه من الظلم واملعاصي

فما كان قوهلم عند جميء العذاب  ) : َفَما َكاَن َدْعَواُهْم ِإْذ َجاَءُهْم بَْأُسَنا ِإال َأْن قَاُلوا ِإنا ُكنا ظَاِلِمنيَ (

  .3بالذنوب واإلساءة، وأم حقيقون بالعذاب الذي نزل مإال اإلقرار 

  : وصف االستعارة وتحليلها

القرآن الكرمي حينما يتطرق للمعاين ويصفها باإلقبال وايء يلبسها صورة يف غاية الطرافة، 

شيء معنوي ال يتصف باحلركة حىت  ويف منتهى الرباعة والبيان، فالبأس ال يأيت على احلقيقة فهو

  سب إليه ايء وإمنا شبهها مبن يأيت منه ايء، فجعلنا حنىي يف صورة خيالية طريفة ممتعة نن

  .الشخص الذي يأيت منه ايء: املستعار منه 

                                                           

  .152-2/151أبوبكر اجلزائري، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري،  1
 283السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص 2
 151التفسري، التفسري امليسر،صخنبة من أساتذة 3
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  .البأس: املستعار له

  .ايء: املستعار

وهو الشخص ) املستعار منه( إذن هي على سبيل االستعارة املكنية، فقد حذف املشبه به 

  .  منه ايء وترك له شيء من لوازمه وهو ايءالذي يأيت

يَا َبِين آَدَم َقْد أَنزَْلَنا َعَلْيُكْم لَِباًسا يـَُوارِي َسْوآِتُكْم َورِيًشا َولَِباُس التـْقَوَى َذِلَك َخيـٌْر  {وقال اهللا تعاىل 

  ]26:األعراف[} َذِلَك ِمْن آيَاِت اللِه َلَعلُهْم َيذكُرونَ 

  : تفسير اآلية

 وهو ما) َورِيًشا َسْوآِتُكمْ (يسرت ) يـَُوارِي( أي خلقناه لكم،) لَِباًسا َعَلْيُكمْ  أَنـْزَْلَنا َقدْ  آَدمَ  َبِين  يَا(

  .1يتجّمل به من الثياب

من اللباس احلسي، فإن لباس التقوى يستمر مع العبد، وال يبلى وال ) َخيـْرٌ  َذِلكَ  التـْقَوى َولَِباسُ (

  . 2وهو مجال القلب والروحيبيد 

الّدالة على عظيم فضله وعميم ) اللهِ  آيَاتِ  ِمنْ (إي إنزال اللباس املتقدم كّله أو األخري، ) َذِلكَ (

  .3فيعرفون نعمته أو يتعظون فيتورعون عن القبائح)  َيذكُرونَ  َلَعلُهمْ (رمحته، 

باًسا يسرت عوراتكم، وهو لباس الضرورة، يا بين آدم قد جعلنا لكم ل:" وجاء يف التفسري امليسر

ولباُس تقوى اهللا تعاىل بفعل األوامر واجتناب . ولباًسا للزينة والتجمل، وهو من الكمال والتنعم

                                                           

  196جالل الدين السيوطي وجالل الدين احمللي، تفسري اجلاللني، ص 1
   285عبدالرمحن السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص 2
  . 4/344اآللوسي، روح املعاين،3
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ذلك الذي َمن اهللا به عليكم من الدالئل على ربوبية اهللا تعاىل . النواهي هو خري لباس للمؤمن

ويف ذلك امتنان من اهللا . ذكروا هذه النعم، فتشكروا هللا عليهالكي تت; ووحدانيته وفضله ورمحته بعباده

  . 1"تعاىل على َخْلقه ذه النعم

  : وصف االستعارة وتحليلها

شبه التقوى باللباس الذي يسرت كون األول مجال الباطن والثاين مجال الظاهر، وكالمها يشرتكان 

  : نهيف السرت، ومعىن اآلية كثري الوقوع يف كالم الشعراء وم

  إذا املرء مل يلبس لباسا من التقى   جترد عريانا وإن كان كاسيا 

  اللباس الساتر ألنه املشبه به : فاملستعار منه

  التقوى ألنه املشبه : واملستعار له

  . ولفظ اللباس هو املستعار

  . فهو من قبيل االستعارة املكنية 

َوُهَو الِذي يـُْرِسُل الريَاَح ُبْشرًا بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه َحىت ِإَذا أَقـَلْت َسَحابًا ثَِقاالً  و{:وقال اهللا تعاىل

} ونَ َلَعلُكْم َتذَكرُ ُسْقَناُه لِبَـَلٍد ميٍت َفأَنزَْلَنا بِِه اْلَماء َفَأْخَرْجَنا ِبِه ِمن ُكل الثَمرَاِت َكَذِلَك ُخنْرُِج اْلَمْوَتى 

 ] 57:األعراف[

 

  

                                                           

 153خنبة من أساتذة التفسري، التفسري امليسر، ص 1
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  : تفسير اآلية

واهللا تعاىل هو الذي يرسل الرياح الطيبة اللينة مبشرات بالغيث الذي تثريه بإذن اهللا، فيستبشر "

اخللق برمحة اهللا، حىت إذا محلت الريح السحاب احململ باملطر ساقه اهللا ا إلحياء بلد، قد أجدبت 

اهللا به املطر، فأخرج به الكأل واألشجار والزروع، فعادت أرضه، ويَِبست أشجاره وزرعه، فأنزل 

كما حنيي هذا البلد امليت باملطر خنرج املوتى من قبورهم أحياًء بعد . أشجاره حمملة بأنواع الثمرات

 1"لتتعظوا، فتستدلوا على توحيد اهللا وقدرته على البعث ; فنائهم

بـَْنيَ {مبشرات } ي يـُْرِسُل الريَاَح ُبْشرىً َوُهَو الذِ {: "مانصه " أوضح التفاسري" وجاء يف 

املطر؛ ومساه رمحة ألنه سبب يف الرخاء واخلصب والنماء؛ ومجيعها رمحة وأي } َرْمحَِتهِ {أمام } َيَديِ 

أي سقنا السحاب بواسطة الرياح } ُسْقَناهُ {ممتلئًا ماًء } َسَحابًا ثَِقاالً {محلت الرياح } ُبْشرىً {رمحة 

} تٍ لِبَـَلٍد ماْلَمآَء َفَأْخَرْجَنا {أي بواسطة الرياح، أو بالسحاب } فَأَنـْزَْلَنا ِبهِ {جدب ال نبات فيه } ي

أي مثل إحياء األرض بالثمار } َكذِلكَ {اليت حيتاجها اإلنسان } ِمن ُكل الثَمرَاتِ {أي باملاء } ِبهِ 

َلَعلُكْم {أحياء من قبورهم } ُج اْلمْوَتىُخنِْر {والنبات، وإخراجها لألرزاق واألقوات؛ بعد قحطها وموا 

  .2تتذكرون ذه األمثال اليت نضرا لكم؛ فتؤمنون باآلخرة واحلساب واجلزاء} َتذَكُرونَ 

 

  

  
                                                           

 157خنبة من أساتذة التفسري، التفسري امليسر، ص  1
  187م، ص1964، سنة6اللطيف بن خطيب، أوضح التفاسري، مطبعة املصرية ومكتبتها،ط حممد عبد2
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  : وصف االستعارة وتحليلها

البلد وصف : " ؛ قال الصابوين يف صفوة التفاسري)ثَِقاًال ُسْقَناُه لِبَـَلٍد َميتٍ (االستعارة يف قوله 

  .1"باملوت استعارة جلدبه وعدم نباته، كأنه كاجلسد الذي ال روح فيه من حيث عدم االنتفاع به

  اجلسد الذي ال روح فيه ألنه املشبه به: املستعار منه 

  البلد ألنه املشبه :  املستعار له

  مّيت : املستعار

؛ فهي إذن على سبيل االستعارة "املوت" فحذف املشبه به وترك له شيء من لوازمه وهي لفظة 

  . املكنية

َوَلْو َأن أَْهَل اْلُقَرى آَمُنوْا َواتـَقْوا َلَفَتْحَنا َعَلْيِهم بـَرََكاٍت مَن السَماء َواَألْرِض  {:وقال اهللا تعاىل

بُواْ َفَأَخْذنَاُهم مبَِ  96:األعراف[} ا َكانُواْ َيْكِسُبونَ َوَلِكن َكذ[  

  :تفسير اآلية

 أي ما) َواتـَقْوا(مبا أنزل على أنبيائهم، : أي)  آَمُنوا(أي القرى املهلكة، ) اْلُقَرى أَْهلَ  َأن  َوَلوْ (

ليّسرنا عليهم اخلري من  : أي )َواْألَْرضِ  السَماءِ  ِمنَ  بـَرََكاتٍ  َعَلْيِهمْ  َلَفَتْحَنا َواتـَقْوا(حّرم اهللا تعاىل عليهم، 

  .2كل جانب

  

                                                           

  421م، ص1997، 1القاهرة، ط -حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري، دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع 1
  . 5/11اآللوسي، روح املعاين، 2
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بالعقوبات والباليا ونزع الربكات وكثرة اآلفات، وهي بعض جزاء ) َيْكِسُبونَ  َكانُوا ِمبَا َفَأَخْذنَاُهمْ (

  .1ترك عليها من دابة كسبوا، ما أعماهلم، وإال فلو آخذناهم جبميع ما

صدقوا رسلهم واتبعوهم واجتنبوا ما اهم اهللا عنه، ولو أن أهل القرى : " وجاء يف التفسري امليسر

لفتح اهللا هلم أبواب اخلري من كل وجه، ولكنهم كذبوا، فعاقبهم اهللا بالعذاب املهلك بسبب كفرهم 

 .2"ومعاصيهم 

اهللا تعاىل، وجحدوا أنعمه، الذين كفروا ب} أَْهَل اْلُقَرى َوَلْو َأن {": أوضح التفاسري" وجاء يف 

َلَفَتْحَنا َعَلْيِهْم بـَرََكاٍت مَن السَمآِء {بطشه وعذابه } َواتـَقواْ {برم } آَمُنواْ {وكذبوا رسله؛ لو أم 

أَنزَْلَنا {: ومل يقل} َلَفَتْحَنا َعَلْيِهمْ {إىل قول موالك  -يا رعاك اهللا  -فانظر . باملطر والنبات} َواَألْرضِ 

وشتان بني الفتح واإلنزال، الربكات واألرزاق فاملطر } رِْزقاً {: ومل يقل} بـَرََكاتٍ {: وقال} َعَلْيِهمْ 

بُواْ {وحده ال يكفل اخلصب واإلنبات أما الربكات فهي وحدها كفيلة بكل شيء،  َوَلِكن َكذ

  .3بالعذاب} َفَأَخْذنَاُهمْ 

  :وصف االستعارة وتحليلها

اول فهو من باب االستعارة، أي وسعنا شّبه تيسري الربكات عليهم بفتح األبواب يف سهولة التن

  .4عليهم اخلري من مجيع األطراف

                                                           

  298عبد الرمحن السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري الكالم املنان، ص 1
 .163خنبة من أساتذة التفسري، التفسري امليسر، ص 2
  .192اللطيف بن خطيب، أوضح التفاسري، ص حممد عبد3
  .431حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري، ص 4
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  فتح الباب ألنه املشبه به: املستعار منه

  تيسري الربكات ألنه املشبه: املستعار له

  فتحنا: املستعار

  . فهي على سبيل االستعارة املكنية

  ]97:األعراف[} أََفَأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسَنا بـََياتًا َوُهْم نَاِئُمونَ  {:وقال اهللا تعاىل

  :تفسير اآلية

عذابنا : أي)بَْأُسَنا يَْأتِيَـُهمْ  َأنْ (املكذبة، بقرينة السياق، : أي) اْلُقَرى أَْهلُ  أََفَأِمنَ : "(قال السعدي

  .1"أي يف غفلتهم، وغرم راحتهم) نَاِئُمونَ  َوُهمْ  بـََياتًا(الشديد، 

أيظن أهل القرى أم يف منجاة ومأمن من عذاب اهللا، أن يأتيهم ليال : " وجاء يف التفسري امليسر

  .2"وهم نائمون؟ 

  :وصف االستعارة وتحليلها

، يتصف باحلركة وصف معىن البأس باإلتيان، والبأس ال يأيت على احلقيقة فهو شيء معنوي ال

  .مبا يأيت منه ايءوإمنا شبهه 

  الشخص الذي يأيت منه ايء: املستعار منه

  البأس: املستعار له

                                                           

  298تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص الرمحن السعدي، عبد 1
 163خنبة من أساتذة التفسري، التفسري امليسر، ص 2
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  اإلتيان: املستعار

وهو ) املستعار( ، ودل عليه بلفظ ) املستعار منه( فهي استعارة مكنية؛ فحذف املشبه به 

  . اإلتيان

  ]118:األعراف[} يـَْعَمُلونَ فـََوَقَع احلَْق َوَبَطَل َما َكانُواْ  {:وقال اهللا تعاىل

  :  تفسير اآلية

  .1من السحر) يـَْعَمُلونَ  َكانُوا َما َوَبَطلَ (ثبت وظهر، ) احلَْق  فـََوَقعَ (

  : وصف االستعارة وتحليلها

وقع : والوقوع حقيقته لسقوط الشيء من أعلى إىل األرض، ومنه: " قال الطاهر ابن عاشور

وقع الطائر، إذا نزل إىل األرض، واستعري الوقوع لظهور أمر رفيع : الطائر، إذا نزل إىل األرض، ومنه

القدر، ألن ظهوره كان بتأييد إهلي فشّبه شيء نزل من علو، وقد يطلق الوقوع على احلصول ألن 

  الشيء

أي ) وإن الدين لواقع( احلاصل يشبه النازل على األرض، وهي استعارة شائعة قال تعاىل 

  .2"ر احلق وحصلفظه: حاصل وكائن واملعىن

  ) مشبه به(اجلسم أو الشيء النازل من علو : املستعار منه

  ) املشبه(احلق : املستعار له

  الوقوع : املستعار
                                                           

  209جالل الدين السيوطي وجالل الدين احمللي، تفسري اجلاللني، ص 1
  . 9/50م، 1984الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر والتوزيع، سنة 2
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َنا َصبـْرًا  {:وقال اهللا تعاىل َوتـََوفـَنا َوَما تَنِقُم ِمنا ِإال َأْن آَمنا بِآيَاِت َربـَنا َلما َجاَءتْـَنا َربـَنا أَْفرِْغ َعَليـْ

  ]126:األعراف[} ُمْسِلِمنيَ 

  : تفسير اآلية

وهو خري األعمال وأصل ) َجاَءتْـَنا َلما رَبـَنا بِآيَاتِ  آَمنا َأنْ  ِإال (وماتنكر منا، ) ِمنا تـَْنِقمُ  َوَما(

 َجاَءتْـَنا(فقالوا املناقب ليس ممّا يتأتى لنا العدول عنه طلبا ملرضاتك مث فزعوا إىل اهللا سبحانه وتعاىل، 

َنا أَْفرِغْ  َربـَنا رًا َعَليـْ يطّهرنا من اآلثام وهو  أفض علينا صربا يغمرنا كما يفرغ املاء، أو ُصب علينا ما) َصبـْ

  .1ثابتني على اإلسالم) ُمْسِلِمنيَ  َوتـََوفـَنا(الصرب على وعيد فرعون ، 

إال أن آمنا بآيات ربنا ملا {منا أي وما تنكر وتعيب } وما تنقم منا{: "وقال أبو السعود

وهو خري األعمال وأصل املفاخر ليس مما يتأتى لنا العجول عنه طلبا ملرضاتك مث أعرضوا } جآءتنا

عن خماطبته إظهارا ملا يف قلوم من العزمية على ما قالوا وتقرير آلة ففزعوا إىل اهللا عز وجل وقالوا 

الصرب ما يغمرنا كما يغمر املاء أو صب علينا ما يطهرنا  أي أفض علينا من} ربنا أفرغ علينا صربا{

ثابتني على ما رزقتنا } وتوفنا مسلمني{من أوضار األوزار وأدناس اآلثام وهو الصرب على وعيد فرعون 

من اإلسالم غري مفتونني من الوعيد قيل فعل م ما أوعدهم به وقيل مل يقدر عليه لقوله تعاىل أنتما 

 .2"البون ومن اتبعكما الغ

                                                           

  . 3/29البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل،  1
 262، ص3أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي،ج 2
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أي ما أخذوا علينا إال حقا، نقموه علينا " : " زهرة التفاسري"زهرة يف تفسريه املسمى  وقال أبو

هو أننا آمنا باملعجزة أو هي من آيات احلق اليت جاء ا موسى، وهي آيات ربنا، وأعلنوا صربهم 

َنا َصبْـ : (على األذى ضارعني إىل رم قائلني ربنا أفرغ علينا صربا، أي ) رًا َوتـََوفـَنا ُمْسِلِمنيَ َربـَنا أَْفرِْغ َعَليـْ

  1"أنزل علينا صربا ميأل فراغ قلوبنا، وتوفنا مسلمني خملصني لك يا رب العاملني

  :يف اآلية استعارتان 

  ) َجاَءتْـَنا َلما( – 1

َنا أَْفرِغْ ( – 2 رًا َعَليـْ   ) َصبـْ

  : وصف االستعارة وحتليلها

  : االستعارة األولى

  ) املشبه به( الشخص الذي يأيت منه ايء : املستعار منه

  ) املشبه( اآليات : املستعار له

  جاءتنا :املستعار

، وترك له الشيء من )املستعار منه( فهي على سبيل االستعارة املكنية، فقد مت حذف املشبه به

  ) . املستعار( لوازمه 

  : االستعارة الثانية

  املاء : املستعار منه

                                                           

  2928، ص6حممد بن أمحد املعروف بأيب زهرة، زهرة التفاسري، دار الفكر العريب، ج1
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  الصرب: املستعار له

  إفراغ : املستعار

وهو املاء، ودّل عليه  بشيء من لوازمه  )منه املستعار( استعارة مكنية؛ ألنه حذف املشبه به 

  . اإلفراغ) املستعار(

للِذيَن ُهْم َوَلما َسَكَت َعن موَسى اْلَغَضُب َأَخَذ األَْلَواَح َوِيف ُنْسَخِتَها ُهًدى َوَرْمحٌَة  {:وقال اهللا تعاىل

ْم يـَْرَهُبونَ  ِ154: األعراف[} لَِر[  

  :تفسير اآلية

أخذ األلواح ) اْألَْلَواحَ  َأَخذَ (أي سكن الغضب، وتراجعت نفسه) اْلَغَضبُ  ُموَسى َعنْ  َسَكتَ  َوَلما(

  .1اليت ألقاها، وهي ألواح عظيمة املقدار جليلة

  .2)يـَْرَهُبونَ (بعد تكسرها نسخة فيها هدى ورمحة ، نسخه منها  أي ويف ما) ُنْسَخِتَها َوِيف (

والسكوت مستعار لذهاب الغضب عنه، شّبه ثوران الغضب يف نفس :  "قال الطاهر ابن عاشور

موسى املنشئ خواطر العقوبة ألخيه ولقومه، وإلقاء األلواح حىت انكسرت، بكالم شخص يغريه 

سه حديث للنفس يدفعه إىل أفعال يطفىء ا بذلك، وحسن هذا التشبيه أن الغضبان جييش يف نف

ثوران غضبه، فإذا سكن غضبه وهدأت نفسه كان ذلك مبنزلة سكوت املغري، فلذلك أطلق عليه 

  .3"السكوت، وهذا يستلزم تشبيه الغضب بالناطق املغري على طريقة املكنية 

                                                           

  303السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص 1
  .2/242أبوبكر اجلزائري، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري،  2
 122، ص9الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير،ج3
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  : وصف االستعارة وتحليلها

  هما كف عما كان عليه شبه الغضب عندما يهدأ بالساكت يف أن كال من

  ) املشبه به(الساكت ألنه : املستعار منه

  الغضب ألنه مشبه: املستعار له

  السكوت : املستعار

  .استعارة مكنية؛ ألن فيه حذف املشبه به ،و ترك شيء من لوازمة وهو لفظ املستعار

  ]199:األعراف[} اْجلَاِهِلنيَ ُخِذ اْلَعْفَو َوْأُمْر بِاْلُعْرِف َوأَْعِرْض َعِن  {:وقال اهللا تعاىل

  : تفسير اآلية

 يشقع ما منهم تطلب وال وأعماهلم، الناس أخالق من الفضل - وأمتك أنت النيب أيها– اقـَْبلْ 

 اجلهلة ومساواة السفهاء منازعة عن مجيل،وأعرض وِفْعلٍ  حسن قول بكل وْأمر ينفروا، ال حىت ليهم

  .1األغبياء

بعد ما عد من أباطيل املشركني وقبائحهم ما ال يطاق حتمله ) اْلَعْفوَ ُخِذ : (وقال أبو السعود

أمر صلى اهللا عليه وسلم مبجامع مكارم األخالق اليت من مجلتها اإلغضاء عنهم أي خذ ما هفا لك 

الناس وتسهل وال تكلفهم ما يشق عليهم من العفو الذي هو ضد اجلهد أو خذ العفو من  لمن أفعا

باجلميل املستحسن من } َوْأُمْر بِاْلُعْرفِ {ل من صدقام وذلك قبل وجوب الزكاة املذنبني أو الفض

من غري مماراة وال مكافأة } َوأَْعِرْض َعِن اْجلَاِهِلنيَ {األفعال فإا قريبة من قبول الناس من غري نكري 

                                                           

  176م،ص2009، سنة2السعودية،ط -خنبة من أساتذة التفسري، التفسري امليسر، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف 1
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حىت أسأل مث  قيل ملا نزلت سأل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم جربيل عليه السالم فقال ال أدري

  .1"رجع فقال يا حممد إن ربك أمرك أن تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك 

  : وصف االستعارة وتحليلها

  . ؛ حيث شبه العفو بأمر حمسوس يُطَلب فُيؤَخذ) ُخِذاْلَعْفو(االستعارة يف قوله 

: إلضراره، كما يقال واألخذ حقيقته تناول الشيء لالنتفاع به أو: " قال الطاهر ابن عاشور

  .2"أخذت العدو من تالبيبه، ولذلك يقال يف األسري أخيذ

  ) املشبه به( الشيء احملسوس: املستعار منه

  ) املشبه( العفو : املستعار له

  األخذ : املستعار

  .فهي على سبيل االستعارة املكنية

  

  

  

  

  
                                                           

  308، ص3تاب الكرمي،جأبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الك 1
  . 9/226ابن عاشور، التحرير والتنوير،  2
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  :االستعارة  التصريحية: المبحث الثاني

  : التصريح – 1

الّصاد والرّاء احلاء أصل منقاس يدّل على ظهور الشيء وبروزه، ) َصرَحَ : " (قال ابن فارس :لغة –أ 

  .1"أي جهاراً : أظهره ويُقال جاء به ُصراحاً : وصرّح ملا يف نفسه

احملض : والّصراح، والكسر أفصح الّصرح والّصريح والّصراح والّصراح: صرح : "وقال ابن منظور

جاء بنو متيم صرحية إذا مل خيالطهم غريهم، والصريح اخلالص من كل اخلالص من كل شيء تقول 

  .2"شيء، وهو ضد الكناية

صّرحاخلق عن :"أي ليس فيه سحاب ويف املثل: ويوم مصرّح: " وجاء يف الصحاح للجوهري
  .3"أي انكشف " حمضه

  . يف املعاجم اللغوية تدور حول اجلهر والظهور والكشف وضد الكناية والسرت" صرح" فمادة 
  : اصطالحا –ب 

  .4"صرح بلفظ املشبه به وهي ما"
وهي أن يذكر يف احلديث املشبه به فقط، وتسمى االستعارة التصرحيية، وكذلك باالستعارة "

  .5"املصرحة
  :قال املتنيب: مثال توضحي
  يف البساط فمادرى      إىل البحر يسعى أم إىل البدر يرتقي وأقبل ميشي 

                                                           

  .3/347ابن فارس، مقاييس اللغة،  1
  .2/509ابن منظور، لسان العرب،  2
  282-281اجلوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ص 3
  .1/94علي اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة،  4
  277أمحد اهلامشي، جواهر البالغة، ص 5
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بالبحر؛ جبامع الكرم ، وبالبدر جبامع اجلمال ورفعة ) سيف الدولة(حيث شّبه الشاعر ممدوحه 

  .1)البحر والبدر( باملشبه به ) صرّح(الشأن، مث ذكر

  : االستعارة التصريحية الواردة في السورة – 2

  ]16:األعراف[} قَاَل فَِبَما أَْغَويـَْتِين ألَقـُْعَدن َهلُْم ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيمَ  {: قال اهللا تعاىل

  : تفسير اآلية

هلم على طريق اإلسالم كما يعرتض  العرتضنأي فبسبب إغوائك أقسم : " قال الزخمشري

  .2"العدو على الطريق ليقطعه على السابلة

فَِبَما أَْغَويـَْتِين ألقـُْعَدن { -وأيس من رمحة اهللا  ملا أبلس -قال إبليس : أي: " وقال السعدي

أللزمن الصراط وألسعى غاية جهدي على صد الناس : أي} ِصرَاَطَك اْلُمْسَتِقيمَ {للخلق : أي} َهلُمْ 

  .3"عنه وعدم سلوكهم إياه 

  : وصف االستعارة وتحليلها

  .الصراط املستقيم: املستعار منه

  .طريق اهلداية: املستعار له 

                                                           

  .1/89إمييل يعقوب وميشال عاصي، املعجم املفصل يف اللغة واألدب،  1
  . 2/92ه، 1407، سنة3بريوت، ط-الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العريب 2
  284ص عبدالرمحن بن ناصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان،3
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استعار الصراط املستقيم لطريق اهلداية املوصل إىل رضوان اهللا وجنات النعيم، فصرح باملستعار 

وهو طريق اهلداية، فهي استعارة ) املشبه( وهو الصراط املستقيم وحذف املستعار له ) املشبه به( منه  

  .تصرحيية

  ]41:األعراف[} فـَْوِقِهْم َغَواٍش وََكَذِلَك َجنْزِي الظاِلِمنيَ َهلُم من َجَهنَم ِمَهاٌد َوِمن  {:وقال اهللا تعاىل

  : تفسير اآلية

ظلل من العذاب : أي) َغَواشٍ  فـَْوِقِهمْ  َوِمنْ (أي فراش من حتتهم ، ) ِمَهادٌ  َجَهنمَ  ِمنْ  َهلُمْ (

  .1للعبيدربك بظالم  ألنفسهم، جزاء وفاقا وما) الظاِلِمنيَ  َجنْزِي وََكَذِلكَ (تغشاهم  

أي فراش من حتتهم والتنوين للتفخيم ومن جتريدية ) َهلُْم ِمْن َجَهنَم ِمَهادٌ : "(وفّسرها أبو السعود كاآليت

أي أغطية والتنوين للبدل عن اإلعالل عند سيبويه وللصرف عند غريه وقرىء )َوِمْن فـَْوِقِهْم َغَواشٍ (

ومثل ذلك اجلزاء } وََكَذِلكَ {جلوار املنشآت غواش على إلغاء احملذوف كما يف قوله تعاىل وله ا

عرب عنهم بارمني تارة وبالظاملني أخرى إشعارا بأم بتكذيبهم اآليات } َجنْزِي الظاِلِمنيَ {الشديد 

اتصفوا بكل واحد من ذينك الوصفني القبيحني وذكر اجلرم مع احلرمان من دخول اجلنة والظلم مع 

  .2"أنه أعظم اجلرائم واجلرائر التعذيب بالنار للتنبيه على

  

  

  
                                                           

  288الرمحن بن ناصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص عبد 1
 228، ص3أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي،ج 2
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  : وصف االستعارة وتحليلها

جعل اهللا تعاىل ألهل جهنم من النار أمهدة مفرتشة وأغطية مشتملة فيكون استظالهلم حبّرها  

  . 1كاستقرارهم على مجرها نعوذ باهللا من ذلك

هي استعارة فصرّح باملشبه به وهو الغطاء والفراش، وحذف املشبه وهو النار احمليطة م ف

  . تصرحيية

الِذيَن يـَتِبُعوَن الرُسوَل النِيب األُمي الِذي جيَُِدونَُه َمْكُتوبًا ِعنَدُهْم ِيف التـْورَاِة  {: وقال اهللا تعاىل

َهاُهْم َعِن اْلُمنَكِر َوحيُِل َهلُُم الطيَباِت َوُحيَرُم َعَلْيِهُم ا ُهْم ْخلََباِئَث َويَ َواِإلِجنيِل يَْأُمرُُهم بِاْلَمْعُروِف َويـَنـْ َضُع َعنـْ

الِذَي أُنزَِل َمَعُه أُْولَِئَك ِإْصَرُهْم َواَألْغالَل الِيت َكاَنْت َعَلْيِهْم فَالِذيَن آَمُنواْ ِبِه َوَعزُروُه َوَنَصُروُه َواتـبَـُعواْ النوَر 

  ]157:األعراف[} ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 َمْكُتوبًا جيَُِدونَهُ  الِذي(حممد صلى اهللا عليه وسلم ،) اْألُمي  النِيب  الرُسولَ  يـَتِبُعونَ  الِذينَ (:تفسير اآلية

يلِ  التـْورَاةِ  ِيف  ِعْنَدُهمْ  َهاُهمْ  بِاْلَمْعُروفِ  يَْأُمرُُهمْ (بامسه وصفته، ) َواْإلِجنِْ  َهلُمُ  َوحيُِل  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويـَنـْ

) اْألَْغَاللَ َ(من امليتتة وحنوها، ) اْخلََباِئثَ  َعَلْيِهمُ  َوُحيَرمُ (ممّا حرم يف شرعهم، ) الطيَباتِ 

  .2كقتل النفس يف التوبة وقطع أثر النجاسة)َعَلْيِهمْ  َكاَنتْ  الِيت  َواْألَْغَاللَ (الشدائد

هذه الرمحة سأكتبها للذين خيافون اهللا وجيتنبون معاصيه، ويتبعون : "وجاء يف التفسري امليسر

النيب األمي الذي ال يقرأ وال يكتب، وهو حممد صلى اهللا عليه وسلم، الذي جيدون صفته الرسول 

وأمره مكتوبـَْني عندهم يف التوراة واإلجنيل، يأمرهم بالتوحيد والطاعة وكل ما عرف ُحْسنه، وينهاهم 
                                                           

  70بريوت، ص -الشريف الرضي، تلخيص البيان يف جمازات القرآن، ت علي حممود مقلد، دار مكتبة احلياة 1
  217جالل الدين السيوطي وجالل الدين احمللي، تفسري اجلاللني، ص 2
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ناكح، وُحيرم عن الشرك واملعصية وكل ما عرف قـُْبحه، وحيُِل هلم الطيبات من املطاعم واملشارب وامل

عليهم اخلبائث منها كلحم اخلنزير، وما كانوا يستحلونه من املطاعم واملشارب اليت حرمها اهللا، 

ويذهب عنهم ما ُكلفوه من األمور الشاقة كقطع موضع النجاسة من الثوب، وإحراق الغنائم، 

النيب األمي حممد صلى اهللا والقصاص حتًما من القاتل عمًدا كان القتل أم خطأ، فالذين صدقوا ب

عليه وسلم وأقروا بنبوته، ووقروه وعظموه ونصروه، واتبعوا القرآن املنزل عليه، وعملوا بسنته، أولئك هم 

 .1"الفائزون مبا وعد اهللا به عباده املؤمنني 

  :وصف االستعارة وتحليلها

ُهمْ  َوَيَضعُ : (االستعارة يف قوله    ) ْ◌َعَلْيِهمْ  َكاَنت الِيت  َواْألَْغَاللَ  ِإْصَرُهمْ  َعنـْ

  األغالل واإلصر: منه املستعار

  التكاليف الشاقة: املستعار له

وهو ) املستعار منه( استعار اإلصر واألغالل لألحكام والتكاليف الشاقة؛ فصرّح املشبه به 

ى سبيل االستعارة وهو التكاليف الشاقة، فهي عل) املستعار له( اإلصر واألغالل، وحذف املشبه 

  .التصرحيية

يٌع َعِليمٌ  {:وقال اهللا تعاىل } َوِإما يَنَزَغنَك ِمَن الشْيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِاللِه إِنُه مسَِ

  ]200:األعراف[

  

                                                           

 170خنبة من أساتذة التفسري، التفسري امليسر، ص 1



 ويشتمل على تمهيد ومبحثين                                               :                      الفصل الثاني

 

58 

 

  : تفسير اآلية

َزَغنكَ  َوِإما: " (قال السعدي وتثبيط اخلري أو حث أي حتس منه بوسوسة ) نـَزْغٌ  الشْيطَانِ  ِمنَ  يـَنـْ

بنيتك ) َعِليمٌ (ملا تقول،) مسَِيعٌ (أي التجئ واعتصم باهللا، واحتم حبماه فإنه ) بِاللهِ  فَاْسَتِعذْ (على الشر، 

  .1"وضعفك

َزَغنَك ِمَن الشْيطَاِن نـَزْغٌ : " (وقال أبو السعود النزغ والنسع والنخس الغرز شبهت ) َوِإما يـَنـْ

ه هلم على املعاصي بغرز السائق ملا يسوقه وإسناده إىل النزغ من قبيل جد جده وسوسته للناس وإغراؤ 

فَاْسَتِعْذ (أي وإما حيملنك من جهته وسوسة ما على خالف ما أمرت به من اعرتاء غضب أو حنوه 

ك إليه يعلم تضرع) َعِليمٌ (يسمع استعاذتك به قوال } ِإنُه مسَِيعٌ {فالتجىء إليه تعاىل من شره ) بِاللهِ 

قلبا يف ضمن القول أو بدونه فيعصمك من شره وقد جوز أن يراد بنزغ الشيطان اعرتاء الغضب على 

ج االستعارة كما يف قول الصديق رضي اهللا عنه إن يل شيطانا يعرتيين ففيه زيادة تنفري عنه وفرط 

بيه على أنه من الغوائل حتذير عن العمل مبوجبه ويف األمر باالستعاذة باهللا تعاىل ويل ألمره وتن

الصعبة اليت ال يتخلص من مضرا إال بالتجاء إىل حرم عصمته عز وجل وقيل يعلم ما فيه صالح 

  .2"أمرك فيحملك عليه أو مسيع بأقوال من آذاك عليم بأفعاله فيجازيه عليها 

  

  

  
                                                           

  313السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص 1
 308، ص3أبو السعود، إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي، ج 2
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  :وصف االستعارة وتحليلها

يشبه  إدخال اإلبرة أو طرف العصا أو مايف هذه اآلية تشبيه وسوسة الشيطان بالنزغ، وهو 

وهو وسوسة ) املستعار له( وهو النزغ، وحذف املشبه ) املستعار منه( ذلك يف اجللد فصرح باملشبه، 

  .الشيطان فهي على سبيل االستعارة التصرحيية
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  خاتمة

  : ويف األخري خلصنا إىل أبرز النتائج وهي كاآليت

التشبيه، بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غريها يف صفة أو أكثر بآداة هي الكاف أو حنوها  – 1

  .ملفوظة أو ملحوظة

  : أما أنواع التشبيه يف سورة األعراف فيتكون من أربعة أنواع – 2

، اآلية 51، اآلية 32، اآلية 27اآلية ( التشبيه املرسل املفصل الذي يتكون من عشر آيات 

، والتشبيه )179، اآلية 176، اآلية 174، اآلية 163، اآلية 152، اآلية 138 ، اآلية101

، 92، اآلية 58، اآلية 57، اآلية 41، اآلية 29اآلية (املرسل امل والذي يتكون من سبع آيات

، والتشبيه الضمين )  176اآلية( والتشبيه التمثيلي الذي يتكون من آية )194،اآلية171اآلية 

  )40اآلية ( أيضا من آية  والذي يتكون

  : وأما أغراض التشبيه يف هاته السورة فتعددت إىل ستة أغراض – 3

تقرير حال املشبه، وبيان حال املشبه، تقبيح املشبه به ، تقبيح املشبه، بيان إمكان املشبه،  

  .بيان مقدار املشبه

أو املشبه به، وأحلقت قرينة تدل حذف منه مجيع أركانه إال املشبه أن االستعارة ماهي إال تشبيه  – 4

  . على أن املقصود هو املعىن املستعار ال احلقيقي

أما أنواع االستعارات يف سورة األعراف على التقسيم املعترب  الذي تناولناه يف حبثنا فكانت على  – 5

  : نوعني
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، 96اآلية ، 57، اآلية 26، اآلية 5-4اآلية ( االستعارة املكنية واليت تتكون من عشر آيات 

، اآلية ، واالستعارة 199، اآلية 154وفيها استعارتان، اآلية 126، اآلية 118، اآلية 97اآلية 

  )200، اآلية 157، اآلية 41اآلية  ،16اآلية ( التصرحيية واليت تتكون من أربع آيات 

تعارة، وهي أن االستعارة أبلغ من التشبيه، وسبب ذلك أن التشبيه طريق يوصل وينتهي إىل االس – 6

  .ناشئة منه ومرتتبة عليه، أي أا تبدأ من حيث ينتهي هو، فهي إذن مبنزلة أمسى منه بالغة 

, سلمت على حبر تريد رجًال جواداً كرمياً :  أن يف االستعارة اجيازاً ال جنده يف التشبيه، فإذا قلت – 7

  .دهكان ذلك أكثر إجيازاً من قولك رأيت رجال كرميا يشبه البحر يف جو 

نلمح  يف االستعارة معىن املبالغة، ألننا ندعي أن املشبه فرد من أفراد املشبه به وداخل يف  – 8

جنسه، أي أن الرجل الكرمي من جنس البحر واختذ صورته، خبالف التشبيه فالرجل الكرمي يشبه البحر 

  .اإلطالقفقط، وليس هو البحر، وال تستطيع أن جتزم بأنه حبر على 

ر يف بالغة االستعارة يرى أن مجاهلا يرجع إىل أا تصور املعىن تصويرا حيقق الغرض مع املتدب – 9

  .إجياز اللفظ، وشيء من املبالغة املقبولة
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  المصادر والمراجعفهرس 

  عاصمالقرآن الكريم برواية حفص عن 

، 17املتعايل الصعيدي، بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة، مكتبة اآلداب، ط عبد •

  3م ج2005-ه1426سنة

بريوت،  -الرزاق املهدي، دار الكتاب العريب ابن اجلوزي، زاد املسري يف علم التفسري، ت عبد  •

  2ج

، 1كر، مؤسسة الرسالة، طابن جرير الطربي، جامع البيان يف تأويل القرآن، ت أمحد الشا  •

  13م، ج2000سنة

  3ابن فارس ، مقاييس اللغة ، ت عبدالسالم هارون ، دار الفكر ، ج •

  3ابن كثري، تفسري القرآن العظيم، ت سامي بن حممد سالمة، دارطيبة للنشر والتوزيع، ج •

  شبه: مادة  1414، سنة  3بريوت ، ط  -ابن منظور ، لسان العرب ، دار صادر •

  5بريوت، ج -األندلسي، البحر احمليط يف التفسري، ت صدقي حممد مجيل، دار الفكر أبواحليان •

  8القاهرة، ج -أبوبكر البقاعي، نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور، دار الكتب اإلسالمي •

، 5أبوبكر اجلزائري، أيسر التفاسري لكالم العلي الكبري، مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة، ط •

  2م،ج2003

الدار النموذجية  –أبوعبد اهللا الرازي ، خمتار الصحاح ، ت يوسف الشيخ حممد ، املكتبة العصرية  •

  م1999-هـ 1420، سنة  5بريوت ، ط –
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أبوعبداهللا القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، ت أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املصرية  •

  7القاهرة ، ج –

معامل التنزيل يف تفسري القرآن ، ت عبدالرزاق املهدي، دار إحياء  أبوحممد بن مسعود البغوي، •

  2بريوت ، ج -الرتاث العريب

أبوهالل العسكري، الصناعتني، ت علي حممد البجاوي وحممدأبو الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية  •

  م،1986بريوت، سنة–

، 1بريوت، ط- علم للمالينيإمييل يعقوب وميشال عاصي، املعجم املفصل يف اللغة واألدب، دار ال •

  1م، ج1987

أمني .جالل الدين السيوطي ،شرح عقود اجلمان يف املعاين والبيان ، ت إبراهيم حممد احلمداين ود •

  م2011، سنة  1لقمان اجلبار، دار الكتب العلمية، ط

  3جالل الدين السيوطي، الدر املنثور يف التفسري املأثور، دار الفكر بريوت، ج •

  1القاهرة، ط-السيوطي،جالل الدين احمللي، تفسري اجلاللني ، دار احلديثجالل الدين  •

  6اجلوهري، الصحاح تاجل اللغة وصحاح العربية، ج •

 2003، سنة1، ط - بريوت -اخلطيب القزويين ، اإليضاح يف علوم البالغة، دار الكتب العلمية •

  م

  م1904، سنة1ط اخلطيب القزويين، التلخيص يف علوم البالغة، دار الفكر العريب، •

  اخلليل بن أمحد الفراهيدي، العني، ت مهدي املخزومي وإبراهيم السامرائي، دار مكتبة اهلالل  •
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، 3بريوت، ط- الزخمشري، الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، دار الكتاب العريب •

  ـ2ه، ج1407سنة

  ، بريوتيوسف الصميلي، املكتبة العصرية. السيد أمحد اهلامشي ، جواهر البالغة ، ت د •

  بريوت- الشريف الرضي، تلخيص البيان يف جمازات القرآن، ت علي حممود مقلد، دار مكتبة احلياة •

شهاب الدين اآللوسي، روح املعاين يف تفسريالقرآن العظيم والسبع املثاين، ت علي عبدالباري  •

  4بريوت، ج -عطية، دار الكتب العلمية

  دة مثل، ما10الصاحب ابن عباد، احمليط يف اللغة، ج •

   9م، ج1984الطاهر ابن عاشور، التحرير والتنوير، الدار التونسية للنشر والتوزيع، سنة •

- هــ 1416،سنة 1دمشق،ط- عبدالرمحن بن حسن حنبكة امليداين، البالغة العربية، دار القلم •

  2م، ج1996

عبدالرمحن اللوحيق، عبدالرمحن بن ناصر السعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ت  •

  م2000- ه1420، 1مؤسسة الرسالة،ط

  م1974عبدالعزيز عتيق، علم البيان، دار النهضة العربية بريوت،  •

  م 1992، سنة3القاهرة، ط -عبدالقاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، مكتب ة اخلاجني •

  م2007، سنة 11فضل حسن عباس،  البالغة فنوا وأفناا ، ط •

  -لبنان -اموس احمليط، مؤسسة الرسالة بريوتالفريوزآبادي، الق •

م، 1964، سنة6اللطيف بن خطيب، أوضح التفاسري، مطبعة املصرية ومكتبتها،ط حممد عبد •
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  187ص

، 1القاهرة، ط -حممد علي الصابوين، صفوة التفاسري، دار الصابوين للطباعة والنشر والتوزيع •

  م 1997

م، 1992سنة والنشر، للطباعة ، املكتبة العصريةصديق خان، فتح البيان يف مقاصد القرآن حممد •

  5ج

الرمحن املرعشلي، دار إحياء  ناصر الدين البيضاوي، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، ت حممد عبد •

  3بريوت، ج -الرتاث

 -خنبة من أساتذة التفسري، التفسري امليسر، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف •

  م2009، سنة2السعودية،ط
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 ملخص:

أن يف االستعارة اجيازًا ال جنده يف التشبيو، فإذا قلت:  سلمت على حبر تريد رجاًل جواداً  

 ده.كرمياً، كان ذلك أكثر إجيازاً من قولك رأيت رجال كرميا يشبو البحر يف جو 

نلمح  يف االستعارة معىن املبالغة، ألننا ندعي أن املشبو فرد من أفراد املشبو بو وداخل  – 1

يف جنسو، أي أن الرجل الكرمي من جنس البحر واختذ صورتو، خبالف التشبيو فالرجل الكرمي 

 .اإلطالقيشبو البحر فقط، وليس ىو البحر، وال تستطيع أن جتزم بأنو حبر على 

ر يف بالغة االستعارة يرى أن مجاهلا يرجع إىل أهنا تصور املعىن تصويرا حيقق املتدب – 2

 الغرض مع إجياز اللفظ، وشيء من املبالغة املقبولة.

 إجياز اللفظ -البحر -الرجل الكرمي -التشبيو -االستعارة الكلمات المفتاحية:
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