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Abstract  
Knowledge is a rich sea. The Almighty said: (And you were not given of knowledge except a little) (1) and 

our book of the Qur’an is the pride of science. The knowledge of everything was deposited in him, the 

Almighty, and jurisprudence derives judgments from it. The grammarian builds from it the rules of his 

parsing, and the statement guides him to good order, and considers the paths of rhetoric in the formulation 

of speech, and the stories and news in it are mentioned by the first-sighted with the eloquence of the word 

and the rhetoric of style, and a miracle that can only be achieved by the meaning of the unseen. This 

research deals with the graphic interpretation of the Noble Qur’an in three chapters. The first chapter 

included the definition of the Noble Qur’an the term and its meaning - the science of exegesis. And the 

nickname 

Keyword: graphic - Arabic language - interpretation - modern era 

 ملخص البحث
( )إن العةلـم حبـر أزخـر، قال تعاىل:)َوَما أُوتِيُتم م ِ   هيٕوٕان كتابنـاا القـرآن هلـو مفخـرة العةلـوم. أودع ف (1َن اْلِعةْلِم ِإالا َقةِليًلا

به إىل  يهتدي اينيمنـه قواعـد إعرابـه،والب بنـييمنـه األحكـام. والنحـوي  ـستنبطي ـهيسبحانه وتعاىل عةلم كل شيء، فالفق
ار هذا مـع أولـى األبص ـذكريمـن القـصص واألخبـار مـا  ـهيمـسالك البًلغـ  فـي صـوغ الكـًلم، وف عتربيالنظام، و  نحس

 میلةلقرآن الكر  اينيإال عًلم الغيوب. تناول هذا البحث التفسري الب هيعةل قدريفصاح  لفظ وبًلغ  أسةلوب ، ٕوٕاعجاز ال 
لفصل الثاين حتدث عةلم التفسري ا -املصطةلح واملدلول  میالقرآن الكر  فيعر االول عةلي تيف ثًلث فصول اشتمل الفصل 
لةلقرآن  اينيالب الفصل الثالث حتدث عن التفسري ثيوألوان التفسري يف العصر احلد ليعن أصل الةلغ  والرتمج  والتأو 

 .( ياحلقيق  واجملاز التشبيه االستعارة والكنا اني)عةلم البمیالكر 
 البياين ـــ الةلغ  العربي  ــــ التفسري ــ العصر احلديث ملفتاحية :ا الكلمة

 
 
 
 
 
 

                                                           
I  ـI  swrh alesra' alaیh  ٨٥  
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 املقدمة
 هللالذي أنزل عةلى عبده الكتـاب،وأودعـه مـن فنـون العةلوم واحلكـم العجـاب، وأشـهد أن ال إلـه إال هللا )احلمد 

ـده الرقـاب، وأشـهد أن حممـداا عب وحـده ال شـريك لـه رب األربـاب، الـذي عنـت لقيومتـه الوجـوه وخـضعت لعظمتـه
ب. عةليه وسةلم وعةلى آله وصحبه األجناهللا ورسـوله املبعـوث مـن أكـرم الـشعوب، إىل خري أم  أبفضل كتاب صةلى 

والنحـوي يبنـي منـه قواعـد إعرابـه، ويرجـع إليـه معرفـ  خطـأ القـول مـن صـوابه، والبياين يهتدي به إىل حسن النظام، 
سالك البًلغـ  فـي صـوغ الكـًلم، وفيـه مـن القـصص واألخبـار مـا يـذكر أولـى األبـصار، ومـن املـواعظ واألمثـال ويعترب مـ

مـا يزدجـر بـه أولـو الفكـر واالعتبـار إلـى غيـر ذلـك مـن عةلـوم ال يقـدر قـدرها إال مـن عةلـم حـصرها، هـذا مـع فصاح  
 (   2سةلب القةلوب، ٕوٕاعجاز ال يقدر عةليه إال عًلم الغيوب.( )لفظ وبًلغ  أسةلوب يبهر العقول وي

 أهداف البحث:   
  التمـاس وجـوه إعجـاز البيـان القرآنـي املتمثةلـ  فـي حـسن التأليف وسـحر وبراع  الرتكيب. .1
  اإلجياز البديع مـع سـهول  كةلماتـه وجزالتهـا التـي أعيـت البةلغـاء وأعجـزت الفصحاء. .2
  م بضرورة فهم معاين القرآن الذي هو هنج املـسةلمنی فـي ديـنهم ودنياهم.شعور املسةل .3

 حدود املوضوع:
 زء الثًلثون من القرآن الكرمی.  اجل 

 :  أسباب اختيار املوضوع
 / البيان عةلم رصنی من عةلوم الةلغ  العربي  ويف آایت القرآن الكرمی.  ١
 حیفظهـا أغةلـب املـسةلمنی . / اجلزء الثًلثون حیوي عدد كبري من السور التـي٢
 / توفر األلوان البياني  يف آایت القرآن الكرمی عام  وآایت اجلزء الثًلثنی خاص .   ٣

 : هذه دارس  استقرائي  حتةليةلي  لتفسري القرآن الكرمی بيانياا.  منهج البحث
 م توفر الوقت الكايف لظرف العمل.عد :الصعوابت

 
 :  هيكل البحث

 ثًلث  فـصول تناولـت التفسري البيـاين لةلقـرآن الكـرمی، الفـصل األول وبه مبحثان تناول القرآن الكرمیتضم هذه الدراس  
املصطةلح واملدلول )تعريفه ـ عةلم التفسري( الفصل الثاين به ثًلث  مباحث حتـدثت عـن )أصـل الةلغـ ، والرتمجـ  والتأويل 

 وألـوان التفسري يف العصر احلديث(  
 ث به ثًلث مباحث )احلقيق  واجملاز، التشبيه واالستعارة والكناي (.  الفصل الثال

 وخامت  مت فيها بةلورة النتائج والتوصيات.  
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 :خطة البحث
 : القرآن الكرمی املصطةلح واملدلولالفصل األول

  املبحث األول: تعريفه: أمساؤه ـ عامليته
 املبحث الثاين: عةلم التفسري

 م وأنواع التفسرياملبحث الثالث: تعريف أقسا
 الفصل الثاين: الرتمج  والتفسري 

 املبحث األول: أصل الةلغ 
 املبحث الثاين: الرتمج  والتأويل

 املبحث الثالث: ألوان التفسري يف العصر احلديث
 الفصل الثالث: عةلم البيان
 املبحث األول: عةلم البيان

 املبحث الثاين: احلقيق  واجملاز
 املبحث الثالث: التشبيه

 بحث الرابع: االستعارة والكناي امل
 اخلامت  

 النتائج   
  التوصيات

 
 املبحث األول تعريفه     

 أمساؤه ـ عامليته
 تعريف القرآن يف اللغة والشرع:  

قراءة، وقراانا  -)يـري بعـض العةلمـاء أن القـرآن مـصدر عةلـى وزن )فعـًلن(فهو مهموز الًلم من قرأ يقرأ  املعنـى اللغـوي:
َنا مَجَْعُه َوقـُْرَآنَُه فَِإَذا قـَرَْأاَنُه فَاتاِبْع قـُْرَآنَُه ()يتةلو تًلوة قـال تعـاىل   :) -ىن تًل  مبع وقد روى يف تسميته قراانا متةلـو (2ِإنا َعةَليـْ

قـرآن عةلـم لابأللـسن، كمـا روي فـي تسميته كتابـاا كونـه مـدوانا بـاألقًلم. وذهب الشافعي ورجح قولـه السيوطي إلـى أن ا
 غيـر مـشتق .

                                                           
ـ  3 swrh alqیamh alaیat:17 -١٩.  
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ته(. فكًلم عةليه وسةلم املنقول توات اارا املتعبد بتًلو هللا املعجـز، املنزل عةلى النيب صةلي هللا )هـو كـًلم املعىن الشرعي:
، فهو لـيس بكـًلم إنـس، والجـن، فًل يدخل فيه احلديث القدسي وال احلديث النبوي هللاملعجز قد أخرج كًلم غري هللا 

(3( 
 :  أمساء القرآن

والكتـاب مـصدر كتـب يكتـب ـ  (4)  (احلَِْكيمِ  تـَْنزِيُل اْلِكَتاِب ِمَن اَّللِا اْلَعزِيزِ  حـمتعاىل كتاابا، قـال تعـاىل:)هللا مساه 
ِإناُه فخر قال تعاىل:)وَ . أيضاا أیيت مبعىن الشرف وال(5) كتابـ .ومساه ذكراا، قال تعاىل:)ِإانا ََنُْن نـَزاْلَنا الذ ِْكَر َوِإانا َلهُ حَلَاِفُظوَن(

 (6َلذِْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك ۖ َوَسْوَف ُتْسأَُلوَن( )
 عاملية القرآن:

ُقْل ) عةليه وسةلم ، أرسـةله إلـى مجيـع خةلقـه مـن اإلنـس واجلـن، ِكما قال تعـاىل:هللا رسةله، وختمهم ابلنيب صةلى هللا أنزل 
يعاااَی أَيُـَّها النااُس ِإين ِ َرُسوُل اَّللِا ِإَليْ  ( 8عةليه وسةلم:) بعثت إىل األمحر واألسود( )هللا رسول صةلي  وقال ،)7( )ُكْم مجَِ

 يََدْيِه َواَل ِمْن َخةْلِفِهۖ  الا أَیْتِيِه اْلَباِطُل ِمن َبنْیِ ) تعاىل ما أوحاه إليه مِن ِهذا اِلكتاِب العزيز. قـال تعـاىل:هللا مبةلغاا هلم عن 
يدٍ   )9( )تَنزِيٌل مِ ْن َحِكيٍم محَِ

)أنواعـه املكـي واملـدين احلـضري والـسفري ـ النهـاري والةليةلـي. الـصيفي والشتائي األرضي أنواع وأقسام القرآن:   
 (10والسمائي( )

   وأما أقسامه، قسمه العلماء إىل أربعة هي: 
نفال تةلفوا يف السابع  أهي األ/ الطـوال وهـى سـبع سـور: البقـرة،آل عمـران، النـساء، املائـدة، األنعـام، األعـراف واخ١

 أم براءة أم يونس.   
 / املئون هي السور اليت تزيد آایهتا عن مئ  آي  أوتقارهبا  ٢
 / املثاىن وهي السور اليت تقل آایهتا عن املائ .    ٣

                                                           
ـ 4 mhmd 'ejaj alkhtیb wakhrwn  qbsat mn alqran walsnh ١٩٨٧ - ھ١٤٠٧   m s ٢٠-١٩ , anzr mna'e alqtan  mbahth 

fy 'elwm alqran t ٢٠٠٠  ھ١٤٢١, ٣ m  mktbh alm'earf llnshr  s ١٧-١٦ , wanzr abn khldwn almqdmh  dar mktbh 

alhlal  bیrwt  ١٩٩١ m s٢٧٨ wanzr a.d. whbh alzhیly  aswl alfqh aleslamy  dar alfkr, t ٢٠٠٤  ھ١٤٢٤  ٢ m j  (١ )

s ٤٢١.  

ـ  5 swrh aljathیh alaیat  ٢-١  

ــ  6 swrh alhjr alayh9 

ـــ  7 v alzkhrf alayh44 

ـ  8 ala'eraf alayh158 
ـ  9 mslm alshyh  t٣ b,t , ehیa' altrath al'erby  bیrwt, lbnan, bab msajd, hdیth rqm  ٣.  

ـ  10 swrh fslt alaیh  ٤٢  .  

ـ  11 jlal aldیn alsywty  aletqan fy 'elwm alqran mrj'e sabq j  (١ ) s ٢٠-٨-٦.  
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 (. 12()11/ املفصل وهو أواخر القرآن ومسي املفصل لكثرة الفصل بينه( )٤
 

 املبحث الثاين
 علم التفسري                                   

كـان النبـي صةلى هللا عةليه وسةلم يبـنی اجملمـل، ومييـز الناسـخ واملنسوخ، ويعرفـه أصـحابه فيعرفونه، وعرفـوا سـبب نـزول 
ـابعون تعةلـيهم أمجعنی، وتـداول ذلـك الهللا اآليـات، ومقتـضى احلـال منهـا منقوالا عنـه، ونقـل ذلـك عـن الـصحاب  رضـوان 

 (:   13ومـن بعـدهم حتـى صـارت املعـارف عةلومـاا ودونـت الكتـب، وصـار التفسري عةلـى صنفنی مها )
     أ/ تفسري نقةلـي مـسند إلـى اآلثـار املنقولـ  ، وهو ما نقل عن الصحاب  والتابعنی.

    .(14ب / تفسري يرجـع إلـى الةلـسان، مـن معرفـ  الةلغـ  واإلعـراب والبًلغـ ( )
 
 :أمهية علم التفسري 

 ِميثَاَ  الاِذيَن َوِإْذ َأَخَذ اَّللاُ ) وطةلبه مِن مظانه وتعةلم ذلك، قال تعـاىلِ هللا )الواجب عةلى العةلماء الكشف عن معاين كًلم 
( )أُوتُوا اْلِكَتاَب لَتـُبَـيِ نـُناُه لةلنااِس َواَل َتْكُتُمونَهُ 

15
عةليمـه املنـزل إلينـا وتهللا ه مـن تعةلـم كتـاب عةلينـا أن نـأمتر مبـا أمرنـا بـ لـذلك (

  (.16وتفهمـه وتفهيمه( )
 :احلاجة إيل علم التفسري  

بـاُروا ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه إِلَْيَك ُمبَ : )إن عةلـم التفسري مـن أهـم العةلـوم التـي جيـب عةلـى األمـ  تعةلمها، قـال جـل وعـًل اَرٌٌ ل َِيدا
( )أََفًَل يـََتَدبـاُروَن اْلُقْرآَن أَْم َعةَلٰى قـُةُلوٍب أَقْـَفاهُلَا) وقـال تعـايل (17( )آاَیتِهِ 

18
دلـت اآليـ  األولـى أنـه أنـزل لةلتـدبر، وحثـت  (

 اآليتان األخراین عةلى تدبر القرآن.
 
 شروط املفسر:    
 صح  االعتقاد.    -1

                                                           
12   alhafz bn kthیr  tfsyr alqran al'ezym  alkhrtwm  aldar alswdanyh  ١٩٨٨ m j  (١ ) s ٥.  

ـ  13 altیb mhmd altیb  almsیd  t  (١ )١٩٩١ m mtb'eh jam'eh alkhrtwm s ٣١٤.  

' ـ  14 ebd alrhmn jlal aldیn alsywty  aldr almnthwr fy altfsyr balmathwr  dar alfkr ٢٠٠٢ ھ١٤٢٣  m s ٥  .  
ـ  15 almrj'e nfsh s ٦.  

ـ 16 swrh al 'emran alaیh  ١٨٧.  

ـ  17 abn kthیr  tfsyr alqran al'ezym  mrj'e sabq j  (١ ) s ٦.  

ـ  18 swrh s alaیh  ٢٩.  

ـ  19 swrh mhmd alaیh  ٢٤  .  
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 التجرد عن اهلوى.   -2
 أن يبدأ تفسري القرآن ابلقرآن.   -3
 من السن .   أن يطةلب التفسري  -4
 الرجوع إىل أقوال الصحاب .   -5
 العةلم ابلةلغ  العربي  وفروعها.   -6
 العةلم أبصول العةلوم املتصةل  ابلقرآن.   -7
 (  19دق  الفهم ) -8
 

   آداب املفسر:   
 / حسن الني  وصح  املعتقد.  ١
 / االمتثال والعمل.  2
 / حتري الصد  والضبط يف النقل.   3
 (. 20داء )/ حسن اإلعداد وطريق  األ4
 

 املبحث الثالث
 أقسام وأنواع التفسري

( 21تناقـل النـاس عةلـم التفسري ونقةلـت اآلثـار الـواردة فيـه عـن الـصحاب  والتابعنی وانتهـى ذلـك إلـي الطبـري )
 (، وأمثـال ذلـك مـن املفسرين حتـى صـار التفسري عةلـي صنفنی:   22والواقـدي والثعـاليب )

 ـند إلـى اآلثـار املنقولـ  عـن الـسةلف./ تفسري نقةلـي س١
/ )والصنف اآلخـر مـن التفسري وهـو مـا يرجـع إلـي الةلـسان مـن معرفـ  الةلغـ  واإلعـراب والبًلغـ  ومـن مـصنفات هـذا ٢

 (.23النـوع الكشاف لةلزخمشري( )
                                                           

ـ 20 abn aljwzy  sfwh alsfwh  mrj'e sabq j  (١ ) s١٣. mna'e qtan  mbahth fy 'elwm alqran  mrj'e sabq s ٢٣٩  .  

ـ 21 mna'e alqtan  mbahth fy 'elwm alqran  mrj'e sabq  ٣٤٣-٣٤٢  .  

ھ ـ  22 w abw j'efr mhmd bn jrیr bn ی  zیd bn kthیr bn ghalb altbry, sahb altsanyf almshھwrh mn aھl aml 

tbrstan, wld bھa 'eam. 

, ھ٢٢٤ twfa 'eam  ٣١٠  bbghdad  anzr abn khlkan  wfیat ala'eیan  alamیrیh  ١٢٨٣ m j  (٢ ) s ٢٣٣-٢٣٢  

ھـ  23 w abw zیd 'ebd alrhmn bn mhmd bn mkhlwf alth'ealby aljza'ery almgharby almalky, kan emamaan, 

twfa 'eam ھ, ٨٧٦ wdfn baljza'er, l ھal'edیd mn alm'elfat  anzr shms aldیn alskhawy  aldw' allam'e laھl 

alqrn altas'e, mtb'eh alqds ھ ١٣٥٥  j  (٤ ) s ١٥٢.  

abn khldwn  almqdmh  mrj'e sabq s ٢٧٧  .  .  

ـ  24 almrj'e nfsh s ٢٧٨  .  
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  أقسام التفسري  
 له أربع  أقسام هي:   
 قسم تعرفه العرب يف كًلمها    -1
 يعذر أحد جبهالته    قسم ال -2
 قسم يعةلمه العةلماء خاص  -3
 (.  24ومن ادعى عةلمه فهو كاذب( )هللا قسم ال يعةلمه إال  -4

  أنواع التفسري: 
 التفسري ابملأثور.   -أ

 ب ـ التفسري ابلرأي.وهو قسمان:   
 ي حممود  رأ -أ 

 25)ب ـ رأي مذموم)
  التفسري ابملأثور:  

ـن الـصحاب  عةليـه وسـةلم، ومـا نقـل عهللا القـرآن( نفـسه، وما نقل عن الرسـول صـةلى )يشمل التفسري ابملأثور مـا جـاء يف)
 (. 26عنهم وما نقل عن التابعنی( )هللا رضـى 

 تدرج التفسري ابملأثور:    
م بنی ألصحابه ما عةليه وسةلهللا تدرج التفسري ابملأثور ايل دور الرواي  ودور التدوين. )أما دور الرواي  فإن الرسول صةلى 

 (.  27شكل عةلـيهم مـن معـاين القرآن الكـرمی( )أ
 

 الضعف يف رواية التفسري ابملأثور وأسبابه:
)التفسري ابملـأثور يـشمل مـا كـان تفسريا لةلقـرآن بـالقرآن، ومـا كـان تفـسرياا لةلقـرآن ابلـسن . ومـا كـان تفسريا بـاملوقوف 

 ( 28عةلـى الـصحاب ، اواملـروي عـن التـابعنی( )
 باب الضعف:  أس

                                                           
ـ  25 alzrkshy  albrھan  mrj'e sabq  j  (١ ) s٣٠٦, wanzr mhmd alghzaly  kیf nt'eaml m'e alqran  t   ھ١٤١٣( ٣) 

١٩٩٢m  alm'ehd al'ealy llfkr aleslamy s ١٩٥  .  

ـ  26 mhmd bn 'ely bn mhmd alshwkany  fth alqdیr aljam'e bیn fny alrwaیh waldraیh fy 'elm altfsyr  dar 

alhdیth balqaھrh ٢٠٠٣  ھ١٤٢٣  m j  (١ ) s ٩  .  

ـ ا27 aldھby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  (١ ) s ١٣٧.  

ـ 28 aldhby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  (١ )١٤٩  .  

almrj'e nfsh s  ـ 29 ١٤١  .  
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 ترجع إىل ثًلث  أمور هي:   
 كثرة الوضع يف التفسري.   -1
 دخول اإلسرائيةليات فيه.   -2
 (.29حذف األسانيد ) -3
 

 التفسري ابلرأي:
واملـراد بـالرأي هنـا االجتهـاد، وعةليـه فـان التفسري بـالرأي عبـارة عـن تفسري القـرآن ابالجتهـاد، بعـد معرفـ  املفـسر لكـًلم 

ومنـاحيهم فـي القـول، ومعرفتـه لأللفـاظ العربي  ووجـوه دالالهتـا، واسـتعانته فـي ذلـك ابلـشعر اجلـاهةلي ووقوفـه  العـرب
 (.  30عةلـى أسـباب النـزول ومعرفـ  الناسـخ واملنـسوخ )

  موقف العلماء من التفسري ابلرأي: 
 موقفنی متعارضنی مها:   )اختةلف العةلماء من قدمی الزمان يف جواز التفسري ابلرأي عةلى 

 ـ قوم تشددوا يف منعه    1
 ـ وقوم مل يروا أبساا من أن يفسروا القرآن ابجتهادهم   2
( )َواَل تـَْقُف َما لَْيَس َلَك بِِه ِعةْلمٌ ) ففريق املانعنی أسـتدل بقولـه تعـايل: 

31
عةليـه وسـةلم: )مـن قـال فـي هللا وبقولـه صـةلي  (

ُ نـَْفساا ِإالا ُوْسَعَها ۚ هَلَا َما َكسَ ) (. وأسِتدل ِاجملِيزون بقوله:32ـد أخطأ( )القـرآن برأيـه فأصـاب فق  (33( )َبتْ اَل يَُكةلِ ُف اَّللا
قال :  –هللا عةليـه وسـةلم إلـي الـيمن ) فـبم  حتكـم؟ قال: بكتاب هللا ( حيـث بعثـه صـةلى 34وحبديث معـاذ بـن جبـل)

سةلم فـي عةليه و هللا صةلي هللا فـإن لـم جتـد؟ قال: أجتهد رأي، فضرب رسول  ، قـال:هللافان مل جتـد؟  قـال بـسن  رسـول 
 (.  35هللا( )ملا يرضي هللا الذي وفق رسول رسول هللا صـدره وقـال: )احلمـد 

 
 أقسام التفسري ابلرأي:    

                                                           
ـ  30 abn hیan  albhr almhیt  mrj'e sabq j  (١ ) s ٢١  .  

ـ 31 aldhby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  (١ ) s٢٢١, wanzr mhmd alghzaly  kیf nt'eaml m'e alqran  mrj'e 

sabq s ١٩٧  .  .  

ـ 32 swrh alesra' alaیh  ٣٦  .  

ـ  33 altrmdy  alsnn  bab altfsyr  mrj'e sabq j  (٢ ) s ١٥٧  .   

ـ  34 swrh albqrh alaیh  ٢٨٦  .  

m'ead bn jbl bn 'emrw bn aws bn 'ea'ed bn k'eb bn 'emrw bn ady bn s'ed, akhy slma bn s'ed, amh ـ 35 ھ  nd 

bnt sھl ی,  kna aba 'ebd alrhmn, b'ethh alnby sla ' هللا  elیh wslm ela alیmn, wqal 'enh: a'elm amty balhlal 

walhram, shھd bdr, twfa 'eam balsham bnahyh alardn  bn s'ed  altbqat  mrj'e sabq j ھ١٨   (٣ ) s ٤٤٣-٤٣٧  .  

aldhby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j ا ـ 36  (١ ) s ٢٢٣-٢٢٢  .  
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 قسم مذموم غري مقبول     -1
 قسم حممود مقبول  -2
اتيح الغيب الرأي احملمـود ومـن أمثةله هذه الكتب مفدون كثيـر مـن العةلمـاء والفقهـاء كتـب تنالوا فيهـا التفسري بـ -3

(.  وجًلل الدين السيوطي 38( وتفسري اجلًللينی جلًلل الدين احملةلي )37( والبحر احمليط البن حبان )36لةلرازي )
 (  39وغريها. )

 التفسري ابلرأي املذموم:   
 عهـد الدولـ  العباسي  )ظهر هذا النوع من التفسري بعـد تفـر  املـسةلمون وحتـزهبم وذلـك فـى

 (  42املرتضي ) (41) ( وغـرر الفوائـد ودرر القًلئـد ألمايل الـشريف40القـرآن عـن املطـاعن لةلقاضـي عبـد اجلبـار)
 مدارس التفسري:   

بـن عبـاس، وكـان مـن أشـهر رجاهلا سعيد بن جبري، وكـذلك ِهللا ( عةلـي يـد عبـد 43)نـشأت مـدارس التفسري فـي مكـ  )
(عةلـي يـد أبـي بـن كعـب وأشـهر رجاهلـا أبـو العاليـه الريـاحي، ومدرسـ  التفسري بـالعرا  عةلـى 44درسـ  التفسري ابملدينـ  )م

 (. 45بـن مـسعود وأشـهر رجاهلـا عةلقمـ  بـن قـيس النخعي( )هللا يـد عبـد 
 

                                                           
ھ 37 w abw 'ebd  n, wldیmy albkry almlqb bfkhr aldیn bn alhsn bn 'ely altmیmhmd bn 'emr bn alhs هللا 

'eam ھ, ٥٤٤ twfa 'eam ھ, ٦٠٦ jm'e kthیr mn al'elwm wnbgh f ھی a  aldھby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  (١ )

s ٢٤٨  .  

ھ  38 w asیr aldیn mhmd bn ی  wsf bn 'ely bny ی  wsf bn hیan alandlsy alqrnaty alsh یھ r baby hیan, wld 

'eam , ھ٦٥٤ br'e fy altfsyr, twfa 'eam ndھbmsr  abn hjr al'esqlany  aldrr alkamnh  tb'eh al ھ٧٤٥  j ھ١٣٤٨   (٤ )

s ٣١٠- ٣٠٥  .  

ھ  93 w jlal aldیn mhmd bn ahmd bn mhmd bn ebra یھ m almhly alshaf'ey, wld bmsr 'eam ھ, ٧٩١  br'e fy 

alfnwn fqھaan wklamaan waswlaan, kan ghrh 'esrh, twfa 'eam ھ  '٨٦٤ ebd alhy bn al'emad  shdrat aldھb  

mtb'eh alqds ھ ١٣٥٠  j  (٧ ) s ٢٠٤-٢٠٣  .  

aldhby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  ـ 40  (١ ) s ٤٨٢ , wanzr rhیm kazm w'ewatf mhmd al'erby  alhdarh 

al'erbyh aleslamyh  drash fy altarykh walnzm  almktbh aljam'eyh  ghrban  lیbیa  t ٢٠٠٨  ھ١٤٢٦  ٢ m s ٢٧-

٢٨  .  

 kh alm'etzlh, kantیmzany, shھl alیabw alhsn 'ebd aljbar bn ahmd bn 'ebd aljbar bn ahmd bn khl  ـ  41

wfath fy dy alq'edh 'eam '  ھ٤١٥  ebd alhy bn al'emad shdrat aldھb  mrj'e sabq j  (٣ ) s ٢٠٣-٢٠٢  .  

ـ 42 abw alqasm 'ely bn altahr aby ahmd alhsn bn mwsa bn mhmd bn ebra یھ m bn mwsa alkazm bn j'efr 

alsadq akhw alshrیf alrdy, wld 'eam , ھ٣٥٥  twfa 'eam at  mrj'e sabq jیbbghdad, bn khlkan  alwf ھ٤٣٦  (٢ )

s ١٧-١٤  .  

43   aldhby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  (١ ) s٢٤٠, wanzr aby alfdl shھab aldیn  rwh alm'eany  mrj'e 

sabq j  (١ ) s ٦-٥  .  

ـ  44 aldhby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  (١ ) s ٩٣  .  

ـ  45 almrj'e nfsh s ١٠٤  .  

ـ 46 ebra یھ m 'eqیly  tkaml almnھj alm'erfy 'end abn tیmیh  alm'eھd al'ealmy llfkr aleslamy  t   ھ١٤١٥( ١) 

١٩٩٤m s ١٠٩   .   .  
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 املبحث األول
 أصل اللغة 

البحـث عـن أصـل الةلغـ  هـل هـي تواضع من مجاع  معين ؟ أم هي توقيف )لقـد خـاض املتكةلمـون والةلغويون مـن قبـل فـي 
؟ أم مها معاا؟  أم هي جمرد حماكاة ألصوات احليوان والطبيع ؟ فالةلغـ  إهلامـاا فـي األصـل، فاإلنـسان يةلهـم الكـًلم  هللامن 

 اِمـاا كمـا فـِي ِقولـهين منطـق يتواِصـل بـه غريزة ٕوٕاهلكمـا يةلهـم احليـوان مـن األصـوات اليت يتفاهم هبا. فإذا كـان لةلنـوع احليوا

ونَك فَأَْلَقْوا إلَـْيهُم الْـَْقْوَل ا إنُكـْم دُ  ِوِإَذِا رََأى الاذيَن َأْشرَُكوا ُشرََكاَءُهْم قَـاُلوا ا َربـنَـا َهـُؤاَلِء ُشرََكاُؤاَن الاذيَن كُّناـا نَـْدُعو مـنْ )
( )َلَكـِاِذبُونَ 

46
الطرْي َوَوِرَث ُسـةَلْيَماُن َداُووَد َوقَـاَل ُّ أیيها الناـاُس  ِ ُعةلْمنَـا َمْنطقَ ) وقِولـه فـي حكايـٍ  عـن سـيدان سةليمان ( ) ( ا

فـالنوع اإلنـساين ال خیـرج عـن هـذه الـسن  التـي جتـري عةلـى احليوان وأهلـم هـو اآلخـر أن يعبـر عمـا يريـده  (.48()47
) الارمْحَُن َعةلاَم اْلُقـْرآَن َخةَلَقِ اإْلْنَساَن َعةلَمُه اْلبَـَياَن(): واسـط  األلفـاظ مـصداقاا لقولـه تعـاىلويتـصوره ب

49
وصـفوة القـول إن (

الةلغـ  توفيق واهلام فـي األصـل، ثـم تواضـع النـاس عبـر التـاريخ عةلى وضـع ألفـاظ معينـ ، وال مـانع فـي وضـع بعـض األلفـاظ 
 (.50اكـاة لألصـوات املوجـودة يف الطبيع  فجاز ألجل ذلك كةله اختًلف الةلغات وتباينها( )حم

 تعريف اللغة:
ـــ أصوات يعرب هبا كل قوم عن أغراضهم وجاء يف دار املعارف الربيطاني  أن الةلغ  ميكن حتديدها أبهنا نظام من العًلمات 

هنـا  حـد فـي الةلغـ  وهـو االتفـا  والتعـارف عةلـى شـيء معـنی. واملقـصودالصوتي .)التواضـع واالصـطًلح أیتيـان مبعنـى وا
االتفـا  عةلـى وضـع األسـماء لةلمـسميات. وقـد أنكـر ابـن تيميـ  أن تكـون العـرب قـد اتفقـت ابتـداء عةلـى وضـع ألفاظ 

ـماء وضـعت ملعـاين بعينهـا، ثـم توسـع (.فكـون األس51معين  لةلمعاين مث استعماهلا فيها ويف غريها عةلى سبيل اجملاز )
(واملعـروف هـو 52النـاس فـي اسـتعماهلا فـي غيـر مسمياهتا األصةلي ، غيـر معةلـوم لـدينا حتـى يرعـى حـصوله، ٕوٕامنـا املعةلـوم )

 (  53استعمال العرب لأللفاظ فيما أرادوه من معاين. )
 ـاين حمدثـ  لـم يـسبق لةلعـرب أن قـصدت التعبيـر عنهـا كمفهـوم اإلسًلم: الـشارع قـد عبـر عـن مععالقـة الـشرع ابللغـة

فالشارع حرص عةلى 55)( فالشرع مل ينقةلها ومل يغريها ولكن استعماهلا مقيدة ال مطةلق (. )54واإلميان والكفر والنفا . )
والزِكـِاة تطهيـراا  ج قصداا خاصاا،خماطب  العرب مبا يفهمونه من لغتهم ليكـون مبيناا هلم،فجعل الصًلة دعاء خاصاا واحل

                                                           
ـ  47 swrh alnhl alaیh  ٦٨.  

ـ 48 swrh alnml alaیh  ١٦  .  

ـ  49 ebra یھ m 'eqیly  tkaml almnھj alm'erfy  mrj'e sabq s ١١١.  

atیswrh alrhmn ala ـ  50  ٤ - ١  .  

ــ  51 ebra یھ m 'eqyly  tkaml almnھj alm'erfy  mrj'e sabq s ١١٣  .  

ــ 52 ebra یھ m 'eqyly  tkaml almnھj alm'erfy  mrj'e sabq s ١١٣  .  

ـ  53 almrj'e nfsh s ١١٣.  

ــ  54 almrj'e nfsh s ١١٣.  

ـ ا 55 almrj'e nfsh s ١١٣.  

ــ 56 almrj'e nfsh s ١١٣.  
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عةليـه هللا فالرسول صةلى  (56.)(ُخـْذ ِمـْن أَْمَواهِلِْم َصـَدَق ا ُتَطهِ  رُُهْم  ِ َوتُـزَكيهْم هبَا  ِ ) ِوتِزِكيـ  خاصـ  لةلـنفس واملـال قال تعـاىل:
ـد مبـا يوضـح بـأمور جممةلـ ، ولكـن أمـرهم بـأمر مقي وسـةلم بـنی املـراد ابأللفـاظ الـشرعي  بيانـاا شـافياا، ولـم يـأمر املخـاطبنی

  (57املـراد ويعينـه(.)
 
 

 املبحث الثاين
 الرتمجة والتأويل الرتمجة

 )تطةلق الرتمج  يف الةلغ  عةلى معنينی مها:    
 أ ـ نقل الكًلم من لغ  إىل لغ  أخرى بدون بيان ملعىن األصل املرتجم .

 ةلغ  أخري.الرتمج  تنقسم إىل قسمنی مها:   ب ــ تفسري الكًلم وبيان معناه ب
 ـ ترمج  حرفي     1
 ( 58ـ ترمج  معوني  أو تفسريي ( )2
ى )أما أن تكون ترمج  بغري املثل وأمـا الرتمجـ  احلرفي  ابملثـل: فمعناهـا أن يتـرجم نظـم القـرآن بةلغـ  أخـر الرتمجة احلرفية:  

  (.59حتاكيـه حـذوا حبـذو )
)أو املعنوي  وهي عبارة عن شرح الكًلم وبيان معناه بةلغـ  أخـرى، بـدون حمافظـ  عةلى نظم األصل فسريية:الرتمجة الت  

 (.  60وترتيبه وبدون احملافظ  عةلى مجيع معانيه املرادة منه( )
  الفرق بنی التفسري والرتمجة التفسريية:   

 لرتمجـ  التفسريي  فإهنا تكون بةلغ  أخرى.   أمـا ا-ـ اخـتًلف الةلغتنی فةلغـ  التفسري تكـون بةلغـ  األصـل1
 (61ـ ميكن لقارئ التفسري ومتفهمه أن يًلحظ معه نظم األصل )2

 شروط الرتمجة التفسريية:   
 أ ــ أن تكون الرتمج  عةلى شريط  التفسري.   

اا  أنب ـ   عن امليل إىل عقيدة زائف  ختالف ما جاء به القرآن.‘يكون املرتجم بعيدا
  كون املرتجم عاملاا ابلةلغتنی، املرتجم منها، واملرتجم إليها، خبري أبسرارها.  ج ـ أن ي

                                                           
ـ  57 swrh altwbh alaیh  ١٠٣ .  

  ١٢٤.j alm'erfy  mrj'e sabq sھly  tkaml almnیm 'eqھی58ebra ـ 

aldhby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  ـ     59  (١ ) s ٢٤  .  

ـ 60 almrj'e nfsh s٢٥, wanzr mhmd alghzaly  kیf nt'eaml m'e alqran  mrj'e sabq s ١٨٧  .  

aldhby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j ـ  61  (١ ) s ٢٧  .  

ـ  62 almrj'e nfsh s ٢٨.  
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 (62)دـ أن يكتب القرآن أوالا مث أیيت بعده بتفسريه مث يتبع هذا برتمجته التفسريي ( 
أللفاظ، والتفسري ا)التفسري أعـم مـن التأويل، وأكثـر اسـتعمال التأويل فـي املعـاين والتفسري يـستعمل فـي معاين التأويل:

أكثره يف اجلمل. وقيـل التأويل كـشف مـا انفةلـق فـي املعنـى، فالتفسري يتعةلـق ابلرواي ، والتأويل يتعةلق 
()والتأويـل منـه املقبـول الـصحيح ومنـه الباطـل، أمـا التأويـل املقبـول فهـو محل الةلفظ عةلى غري مدلوله الظاهر 63ابلدراي (.)

 (   64ه بدليل يعضده(. )منه، مع احتماله ل
 جمال التأويل:   

 يدخل التأويل عةلى طائفتنی من النصوص:   
 أوهلا: نصوص األحكام التكةليفي  الستنباط األحكام الشرعي  منها.   

 اثنيها: نصوص االعتقاد كصفات البارئ تعايل وفواتح السور    
  شروط التأويل:    

 أ ــ أن يكون الةلفظ قابل لةلتأويل.    
 يـستند التأويل إلـي دليـل صـحيح .    أنب ــ 

 أن يكون الةلفظ حمتمًلا املعىن الذي يؤول إليه، ولو احتماالا مرجوحاا.    -ج
 (   65أن يكون الناظر يف النص املتناول له أهًلا لةلتناول. ) -د

 أنواع التأويل:    
  لةلتأويل نوعان:

 ( املراد الشاة أو قيمتها.66أربعنی شاة، شاة(. )بعيد عن الفهم ومثال لذلك )يف كل  أتويل -أ 
الطيَباُت َوَطَعـاُم لَ  أتويل قريب إىل الفهم وهوما يكِفي يف إثباته أدىن دليل، مثل قوله تعايل )اليَـْوِم أُِحـلِ  -ب ُكـُم ا  ِ

   (68. ) (67( )الذيَنُ أُوتوا اْلكتَـاَب حـلٌّ َلُكـْم َوطََعـاُمُكْم حـل  
 
 

 ثالثاملبحث ال

                                                           
ـ 63 almrj'e nfsh s ٣٠- ٢٩  .  

ـ 64 alzrkshy  albrھan  mrj'e sabq j  (١ ) s ٢٨٦-٢٨٥ , wanzr aljwazany  sfh alsfwh  mrj'e sabq j  (١ ) s ١٠  .  

ـ  65 wھbh alzhیly  aswl alfqh aleslamy  mrj'e sabq j  (١ ) s ٣١٣  .  

wھbh alzhیly  aswl alfqh aleslamy  mrj'e sabq j  (١ ) s ٣١٣  .  

67  abw dawwd  alsnn  mrj'e sabq  alzkah  ١٥٦٨ , wanzr ahmd almsnd  mrj'e saq hdیth rqm٤٦١٨ w ٤٦٢٠.  

68  swrh alma'edh alaیh  ٥ .  

69  wھbh alzhیly  aswl alfqh aleslamy  mrj'e sabq j  (١ ) s ٣١٦-٣١٤  .  
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 ألوان التفسري يف العصر احلديث
 (   69األديب االجتماعي( ) -اإلحلادي  –املذهيب  –أصبح له ألوان: الةلون العةلمي 

)معناه التفسري الـذي حیكـم االصـطًلحات العةلمي  فـي عبـارات القـرآن وجيتهـد فـي استخراج خمتةلف اللون العلمي:
 (  70آني  حملمد اإلسكندراين( )العةلوم منها. كشف األسرار النوراني  القر 

)هـذا الةلـون اسـتخدمه أصـحاب املـذاهب مـن أهـل الـسن  واإلمامي  االثنا عشري  واإلمامي  اإلمساعيةلي  اللون املذهيب:
  . (71والزيديـ  واألابضـي  مـن اخلـوارج، والبهائي  مـن الباطني ( )

  (.72ـل القرآن الكرمی عةلى وجوه غري صحيح  تتنايف مع القرآن( )مـن األبـواب التـي طرقوهـا أتوي اللون اإلحلادي:
 (  73إظهـار مواضـع الدقـ  فـي التعبري القرآنـي يف أسةلوب شيق أخاذ(.) اللون األديب االجتماعي:
قي ةلالصحاب  كانوا يسألون عن أشياء ال تعدوا أن تكون توضيحاا أو بياانا، مع توقفهم فيما ي اإلسرائيليات والتفسري:

ا أنزل إلينا(. ومهللا عةليه وسةلم:)ال تصدقوا أهل الكتاب وال تكذبوهم وقولوا آمنا ابهللا إليهم، امتثـاالا لقوله صةلي 
()فالصحاب  كانوا أیخذون القةليل من أهل الكتاب،أما التابعون فقد توسعوا يف األخذ، ويرجـع ذلـك إلـي كثـرة 74)

 (75دخول أهل الكتاب يف اإلسًلم( )
 رواايت اإلسرائيلية:  أقطاب ال  

وهبـ  بـن منبه، عبد املةلك بن عبد العزيز ، (77بـن سـًلم )هللا (عبـد 76كعـب األحبـار )  ) يدور يف أربع  أشـخاص هـم
   (79)(.78بن جريح )

                                                           
I  aldھby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  (١ ) s ٤٣٥  .  

II  almrj'e nfsh s ٢٢٩  .  

III  almrj'e nfsh s  ٤٣٥  wma b'edھa  . 

IV  aldhby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  (١ ) s ٤٥٧  .  

V  almrj'e nfsh s  ٤٧٨  .  

VI  albkhary  alshیh  mrj'e sabq j  (٨ ) s ١٢٠  .  

VII  aldhby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  (١ ) s ١٥٦-١٥٤  .  
I  k'eb alahbarھ w abw ashq k'eb bn mat'e alhmیry alm'erwf bk'eb alahbar, aslhیھ wdy mn alیmn, adrk aljaھlیh waslm fy khlafh abw bkr, mat bhms  abn hjr  tھdیb 

altھdیb  mrj'e sabq j )٨( s  .٤٣٨-٤٤٠ 

II  'ebd bn slam هللا  ھ  w abw ی  wsf 'ebd  f bny 'ewf, mnیly alansary, hlیbn slam bn alharth alesra'e هللا 

alkhzrj, wھw mn wld ی  wsf bn 'ی  eqwb 'elیh alslam, aslm 'end qdwm alnby sla ' هللا  elیh wslm ela almdیnh 

mat balmdیnh 'eam b  mrj'e sabq hیdھb altیdھabn hjr  t  ھ٤٣   (٥ ) s٢٤٩, wanzr abn alathیr  asd alghabh  

mrj'e sabq j  (٣ ) s ١٧٧-١٧٦  .  

I III  'ebd almlk bn 'ebd al'ezیz bn jrیh ھ  w abw khald aw abw alwlیd 'ebd almlk bn 'ebd al'ezیz bn jrیh 

alamwy, aslh rwmy nsrany, wld 'eam 80 , ھ twfa 'eam , ھ١٥٠ wqیl 'eam '  ھ١٥٩ ebd alhy bn al'emad  shdrat 

aldھb  mrj'e sabq j  (١ ) s ٢٢٦  .  

IV  aldhby  altfsyr walmfsrwn  mrj'e sabq j  (١ ) s ١٦٣  .  
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 املبحث األول
 علم البيان

ـضي هبــا تـسند ويـسند إليهـا ويف )إن األمـور التـي يقـصد املـتكةلم هبـا إفـادة الـسامع مـن كًلمـه هـي إمـا تـصور مفـردات
إلـى بعـضها والدالـ  عةلـى هـذه هـي املفـردات تـسند األسـماء واألفعـال واحلروف، ٕوٕاما متيز املسند إليها واألزمن  يدل 

ت اعةليها بتغري احلركات من اإلعراب وأبنيـ  الكةلمات وهذه كةلها صناع  النحو ويبقى مـن األمـور املكتنفـ  ابلواقعـ
احملتاجـ  لةلداللـ  أحوال املخاطبنی أو الفاعةلنی وما يقتضيه حال الفعل وهو حمتاج إىل الدالل  عةليـه ألنـه من متام اإلفادة 

()فإن كًلمهم واسع ولكل مقام عندهم مقال 80يف كًلمه واذا مل يشتمل عةلى شيء منه فةليس من جنس كًلم العرب()
(. بةلغ العرب يف اجلاهةلي  مرتب  رفيع  من البًلغـ  والبيـان وقـد صـور الـذكر 81خیتص به بعد كمال اإلعراب واإلابنـ ()

َوإَذا َرأَيْـتَـُهْم )وقوله تعاىل:  (82)الرمْحَُن َعةلَم اْلُقـْرآَن َخةلَـَق اإِلْنَساَن َعةلَمـُه الْـْبَـياَن() ذلك يف ِغري موضع مثل: احلكـيم
َومـَن الانااس َمـْن يُـْعجبُـَك قَـْولُُه )وقوله تعاىل:  (83()ُلوا َتْسَمْعِ لَقـْوهلْم َكأَنـُهْم ِخُشٌب ُمَسناَدةٌ تُـْعجُبَك َأْجَساُمُهْمِ َوإْن ـيَـُقوُ 

أََلد اخلَصام عةليه وسةلم وحجته هللا كانـت معجـزة الرسـول صـةلى   .(84()يف احْلََياة الدنْـَيا َوُيْشهُد ا هللاَ َعةَلى َما يف قَـةْلبه َوُهَو ُّ
 لقاطع  هلم أن دعا أقصاهم وأدنـاهم إلـى معارضـ  القـرآن. ا

عةليـه وسـةلم األلـداء استمع إليه وهو يتةلو بعـض آي هللا ( أحـد خـصوم الرسـول صـةلى 85يـروى أن الوليـد بـن املغيـرة )
(.)والةلغـات تتفاضـل فـي حقيقتهـا 86القـرآن فقـال:)ٕان له حلًلوة، ٕوٕان عةليه لطًلوة، ٕوٕان أعـًله ملثمـر، ٕوٕان أسفةله ملغد ()

(. )وعةلـم البيـان هـو عةلـم يعـرف بـه إيـراد املعنـى الواحـد بطـر  خمتةلفـ  ، ودالل  الةلفظ أما عةلى ما 87وجوهرهـا ابلبيـان )
 ( 88وضع له أو عةلى غريه( )
صيح الرجـال: السمح الةلسان، الف :)البيـان الفـصاح ، والبيـان اإلفـصاح مـع ذكـاء، والبـنی مـنتعريف علـم البيـان

(. والبيـان فـي معنـاه الةلغـوي ال خیـرج عـن الكـشف واإليضاح، وعةلـو الكـًلم ٕوٕاظهـار املقصود 89الظريف، العايل الكًلم)
                                                           

V  abn khldwn  almqdmh  mrj'e sabq s ٣٤٢-٣٤١  .  

VI  almrj'e nfsh s ٣٤٣.  

VII  swrh alrhmn alaیat  ٤- ١.  

VIII  swrh almnafqwn alaیh  ٤  .  

IX .  ٢٠٤ـ ـ سورة البقرة اآلیة    

I ـ   I  alwlیd bn almghیrh alqrshy almkhzwmy akhw khald bn alwlیd  hdr bdr mshrkaan fasrh 'ebd  bn هللا 

jhsh, flma fdy aslm, hbsh aھlh fy mkh, thm aflt mn hbsh wlhq brswl sla هللا  ' هللا  elیh wslm wshھd m'eh 

'emrh alqsیh  abn dkrیa alnnwy  tھdیb alasma' wallghat  dar altba'eh almnیrیh  msr  b.t.j  (٢ ) s ١٤٨  .  

II  shwqy dیf  alblaghh ttwr wtarykh   ١٩٦٥ m alqaھrh s ٩.  

III  alemam 'ebd alqadr aljrhany  asrar alblaghh fy 'elm albیan  dar alktb al'elmیh  bیrwt  lbnan t  (١ )

١٩٨٨ھ  ١٤٠٩ m s a (almqdmh). 
IV ـ III  alemam 'ebd alqadr aljrhany  asrar alblaghh fy 'elm albیan  dar alktb al'elmیh  bیrwt  lbnan t )١( 

١٩٨٨  ھ١٤٠٩ m s a (almqdmh). 

V ـ   V  amیn abw lیl  albیan walqran  ( drash tasیlیh fnیh )t ٢٠٠٥  ھ١٤٢٧( ١)  m  dar albrkh llnshr 

waltwz 'ی e  'eman  alardn s٥١, wanzr alsیd ahmd alھashmy  jwaھr alblaghh fy alm'eany walbیan 

walbd 'ی e  dar alfkr lltba'eh walnshr ٢٠٠٩  ھ١٤٢٩  m bیrwt  lbnan s ١٧٨  .  
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ي غو (. هناٌ توافق اتم بنی املفهوم الةل91(.والبيـان فـي القـرآن الكـرمی هـو الوضـوح والكـشف والظهـور( )90أببةلغ لفظ( )
 (92( )بةِِلَساٍن  ٍ َعَريب ُمِبنیٍ ):األصةلي ومفهومه يف القرآن الكرمی وهذا يؤكـد قوله تعاىل

 (93البيـان فـي حقيقته هـو اسـم جـامع وشـامل لكـل مـا أبـان لـك عـن األشـياء واملعـاين دقيقهـا وخفيهـا )حقيقـة البيـان:
 أنواع البيان يف القرآن الكـرمي:

ٌ فـي اسـم ِأو ِفِعل أو حرف كقولـه تِعِـاىِل:بيـان اإلمجـ 1 ٌ سـواء كـان ذلـك االشـرتا َواْلُمِطةلقاُت ا )ـال الواقـع بـسبب االشـرتا
( )يَـتَـَربـْصَن أبَنْـُفـسهنا َثًَلثَ  قُـُرٍوءٍ 

94
 . (95ألن القرء مشرٌت بنی الطهر واحليض( ) (

هبـام فـي ثـم يـورد األمثةلـ ، وفـي ذلـك يقـول: بيـان اإلمجـال الواقـع بـسبب إـ بيان اإلمجال الواقع بسبب إهبام يفـصل فيـه 2
اسـم جـنس مجعـاا كـان أو مفـردااا أو اسـم مجع أو صةل  موصول أو معىن حرف. فأمثال اإلهبِام يف اسم جنس مجعـاا قولـه 

َكةلَمـات فَـتَـاَب َعةلِ )  تعـاىل: ()ْيهفَـتَـةَلقـى آَدُم مـْن راب ِهِ  ٍ
96
اِ َوإْن قَااَل ا َربـنَـا ظةََلْمَنا أَنْـُفَسنَ ) فقـِد أمهةلهـا هنـا وذكرهـا فـي قولـه (

ِنا لََنُكَوَنن مَن اخْلَاسـرينَ  يت  بـالا َواَل تَـِقرُبُـوا َمـاَل اْلَيتـيم إال) ومـن أمثةلـ  جـِنس مِفـرِِد قِولـه تعـاىل( 97() لَـْم تَـِغِفـْر لِنَـا ِوتَـْرمِحِ
ِا فَـاْدفَـُعواِ إلَـْيِهْم أَْمَواهِلُمْ ):وبي نهـا بقولـه،  (98()هـَي َأْحَسُن ا َحتـى يَـْبـةلُـَغ َأُشـدهُ  ومن أمثةل  . (99)(فِـإْن آنَـُسُتْمِ مْنـُهْم ُرْشدا

ِ الـِذينَ ) اإلمِجال بِسبب ِاإلهباِم يف اسم اجلمـع كمـا فـي قولـه ُفوَن َمَشارَ  اأْلَْرض يَستَـْضعَ  َكـانُوا  َوأَْوْرثْـَنَـا الَـْقْوَم ا
أَْوْرثْـََناَهـا َبي َكـَذلَك وَ ) فإنـه أهبـم الِقـوم وبي ـنهم يف سورِة الشعراء، وهو أن املراد هبم بنـي إسرائيل، (100َوَمَغاَربَـَها()
ُحَرَمـْت َعةلَـْيُكُم اْلَميَـتَـُ  َوالـدُم ) لـه تعاىل:( قو 102ومن أمثةل  اإِلمِجال ِبسبِب ِاإلهبِام، يف ِصـةل  املوصـول).(101إْسرَائيَل()

ُتْم َوَمـا ُذبِـَح  ُ َوحلَُْم اخْلنزيـر َوَمـا أُهـلا  لَغرْي الةلاـه بِـه َوالْـُْمْنَخنَقُ  َواْلَمْوقُـوَذُة َواْلُمتَـَرديَـُ  َوالاناـطيحَ   َوَمـا َأَكَل السُبُع ا ِإال َمـا ا ذَكيـْ
 .  (103()نُّـُصِب َوَأْن َتَستَـْقِسُموا بِـاأْلََزاَلِم َذِلُكـْم ِفْسقٌ َعةلَـى ال

                                                           
VI ـ   VI  amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq s٥١, wanzr mhmd bn ahmd 'erfh aldswqy  fa'eیh 

aldswqy  dar alktb al'elmyh  bیrwt  t ٢٠٠٢  ھ١٤٢٣( ١) m j (٣ ) s ٢٧  .  

VII  'emar sasy  ale'ejaz albیany fy alqran alkrیm  mrj'e sabq  s ١٥٧.  

VIII ـ    swrh alsh'era' alaیh  ١٩٥.  

IX 'ـ   emar sasy  ale'ejaz albیany fy alqran alkrیm  mrj'e sabq s ٢٤٢-٢٤١.  

X ـ س   swrh albqrh alaیh  ٢٢٨  .  

XI ـ   mhmd alamیn bn mhmd almkhtar alshnqیty  adwa' albیan  t ٢٠٠٠ ھ١٤٢١( ١)  m  dar alktb al'elmیh  

bیrwt  lbnan j  (١ ) s ٨  .  

I ـ   I  swrh albqrh alaیh  ٣٧  .  

II ـ   II  swrh ala'eraf alaیh  ٢٣  .  

III ـ   III  swrh alan'eam alaیh  ١٥٢.  

IV ـ   swrh alnsa' alaیh  ٦  .  

V ـ س   swrh la'eraf alaیh  ١٣٧  .  
VI atیswrh alsh'era' ala ـ   ٥٩-٥٧  .  

VII 'ـ   emar sasy  ale'ejaz albیany  mrj'e sabq s ١٦٧.  

VIII ـ   swrh alma'edh alaیh  ٣.  
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( )ِهيدٌ َوإنُه َعةَلى َذلَك لَـشَ ) ـ هـو بِيـان اإلمجـال الواقـع بـسبب احتمـال فـي مفـسر الضمري ومنـه قولـه تعاىل:3
104
) .

ولكـن هنـاٌ مـا يؤكـد عودتـه لإلنـسان فـي قولـه والضمري حیتمـل أن يكـون عائـد إلـى اإلنـسان أو إلـى الـرب عـزوجـل 
 . (105( )وِإنـاُه حِلُب الْـَْخرْيِ َلَشديدٌ )
) (َمالـك يَـْوم الـدينِ  )ـ ذكر الـِشيء فـي موضـع ثـم وقـوع الـسؤال عنـه وجـواب فـي موضـع آخـر قـال تعـاىل:4

106
قـد  (

ِ الدين)ـو قوله ( وه107وقـع الـسؤال عنـه وجوابـه فـي موضـع آخـر( ) ٌَ َما يَـْوُم  ِ  . (108( )مُث َما أَْدرَا
 
 
 

 املبحث الثاين
 احلقيقة واجملاز

 

 هـي: )اسـتعمال الةلفـظ فيمـا وضـع لـه أصـًلا.احلقيقة 
 / احلقيق  الةلغوي : هـي الكةلمـ  املـستعمةل  فيمـا وضـع لـه.١احلقـائق ثـًلث: 

ففـي الـدواب حقيقتان: لغويـ  وعرفي ، فالةلغوي  كـل مـا دب عةلـى األرض، /احلقيق  العرفي : كقولنا جاءت الدواب 2
  (.109والعرفي : ما يفهم من لفظ الدواب وهـي البهـائم.)

/ احلقيق  الشرعي : )كقولنا فًلن يـصةلي، الـصًلة هلـا حقيقتان لغويـ  وشرعي ، فالةلغوي  الـدعاء والشرعي : الركـوع ٣
:)هـو اسـتعمال الةلفـظ فـي اجملـاز(. 110لفـظ الـصًلة ال يُفهـم مـن ذلـك إال احلقيق  الشرعي ( )والـسجود. فعنـدما يطةلـق 

  (.111غيـر مـا وضـع لـه لعًلقـ  مـع قرين  مانعـ  مـن إرادة املعىن احلقيقي()
ـه عنـاه إلـى غيـر مـا هـو ل(: اجملـاز العقةلـي: )ويكـون فـي اإلسـناد أي فـي إسـناد الفعـل أو مـا فـي م112) أقـسام اجملـاز

(113  .) 
                                                           

IX ـ   swrh al'eadیat alaیh  ٧.  

X ـ   swrh al'eadیat alaیh  ٨.  

XI ـ   swrh alfathh alaیh  ٤.  

XII 'ـ   emar sasy  ale'ejaz albیany fy alqran alkrیm  mrj'e sabq s ١٦٧.  

XIII ـ   swrh alanftar alaیh  ١٨  .  

I ـ   ebra یھ m 'eqیly  tkaml almnھj alm'erfy  mrj'e sabq s ١٣٠.  

II ـ   ghrیd alshیkh  almtqn fy 'elm albیan  dar alratb aljam'eیh  bیrwt  lیnan  b.t s٦٣, wanzr sh'eban 

mhmd esma'eیl  drasat hwl alqran walsnh  mrj'e sabq s ٤٢٨.  

III ـ   ghrیd alshیkh  almtqn fy 'elwm albیan  mrj'e sabq s ٦٤  .  

IV ـ   ahmd mkhtar 'emr  alashtrak waltdad fy alqran alkrیm  'ealm alktab  alqaھrh t ٢٠٠٣  ھ١٤٢٣( ١)  m 

s١٦١ wma b'edھa  . 

V ـ   anzr amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq s ٨٢.  
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 (.  114الةليايل واختًلف األعصر) مرالسببي : كقول الشاعر: أعمري إن أخاٌ غري رأسه  -أ
 (.  115ابألخبار من مل تزود ) وأیتيكالزماني : كقول الشاعر:ستبدي لك األایم ما كنت جاهًلا  -ب
 (.  116يارها )نبه الصبح أط وقداملكاني : كقول الشاعر: يغي كما صدحت أيك   -ج
 ُهِ َعاقَبُ  ا َوقَـاَل ُموَسى رايبِ  أَْعةلَـُم مبَـْن َجـاَء اِبهْلُـَدى ِمْن ِعْنِدِه َوَمـْن َتُكوُن لَ :)املفعولي :كمـا فـي قولـه تعـاىل -د

  (.118ال يكـون آمنـاا ألن اإلحـساس بـاألمن صـف  من صفات األحياء ) (117الدار( )
 هـذا سـيل مفعـم، فالـسيل ال يفعـم )أي ميـأل( ابلبنـاء لةلمجهول.الفاعةلي : كمـا فـي قولنـا  -ه
 (.  119أوطاهنم ابلدم الغايل إذا طةلبا ) املصدري : كما يف قول الشاعر: قدِ عز  األىل ال يبخةلون عةلى -و
اجملـاز الةلغـوي: ويكـون فـي نقـل األلفـاظ مـن حقائقهـا الةلغوي  إلـى معـاين أخـرى بينهـا صـةل   - -ز

 (.120سـب .)ومنا
  واجملاز اللغوي نوعان: اجملاز املرسل واالستعارة

 
(. فعنـدما نقـول: 121)اجملـاز املرسـل: هـو جمـاز تكـون العًلقـ  فيـه غيـر املـشاهب  أو ألن لـه عًلقـات شـىت ) -

(. ففـي اجملـاز 122رعـت املاشي  الغيث، نـوقن حقيق  أن املاشـي  قـد رعـت النبـات الـذي تـسبب عـن سـقوط الغيث )
املرسـل تـستعمل الكةلمـ  فـي غيـر معناهـا األصـةلي لعًلقـ  غيـر املشاهب  مع وجود قرين  مانع  من إرادة املعىن األصةلي 

(123.)  
 ولةلمجاز املرسل عًلقات منها:  

                                                           
VI ـ   VI  ghrیd alshیkh  almtqn fy 'elwm albیan  mrj'e sabq s٦٤, wanzr jlal aldیn mhmd  aleیdah mrj'e 

sabq s٢٢٩, wanzr sh'eban mhmd esma'eیl  drasat hwl alqran walsnh  mrj'e sabq s ٤٣١-٤٣٠  .  

VII ـ   VII  ghrیd alshیkh  almtqn fy 'elwm albیan  mrj'e sabq s٦٤, wanzr ahmd ھ  ndawy almbahth 

albیanیh fy tfsیr alfkhr alrazy  t ١٩٧٩  ھ١٤٢٠( ١) m  amیr lltba'eh s ١٩٧  .  

VIII VIII  ghrیd alshیkh  almtqn fy 'elwm albیan mrj'e sabq s٦٥, anzr alsیd ahmd alھashmy  jwaھr 

alblaghh  mrj'e sabq s ٢١٧  .  

IX ـ   alqss alayh 37 

X ـ   X  ghrیd alshیkh  almtqn fy 'elwm albیan  mrj'e sabq s٦٥, wanzr alsیd ahmd alھashmy  jwaھr 

alblaghh  mrj'e sabq s ٢١٨  .  

XI kh  almtqn  mrj'e sabq sیd alshیghr  ـ  ٦٥  .  

I ـ   I  almrj'e nfsh s ٦٦- ٦٥ , wanzr mhmd hsn bیwmy shrshr  alblaghh alqranیh alnbwیh  athar alshrfیn 

t (١ )٢٠٠٦ m  zھra' alshrq llnshr  alqaھrh  msr  s ٢٧١  .  

I ـ   I  ghrیd alshیkh  almtqn fy 'elm albیan  mrj'e sabq s٦٥, wanzr amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e 

sabq s ٨٢.  

II  ghrیd alshیkh  almtqy fy 'elm albیan  mrj'e sabq s ٦٦.  

III ـ   almrj'e nfsh s٦٧, wanzr 'ebd alrhmn bn mhmd  aleیdah  mrj'e sabq s ٢٣٥  .  
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 (: وذلـك بـأن يطةلـق لفـظ الـسبب ويريـد املـسبب كمـا فـي املثـال الـسابق. 124السببي  ) -
 (: تسيل عةلى حد السيوف الدماء   وليس عةلى غري السيوف تسيل  125ل السمؤال )وكقـو 

ْدبرِيَن َمـا َلُكْم مـَن الةلـه مـْن )يَـْوَم ـتُـَولوَن مُ املسببي : وذلك أبن يِطةلق لِفِظ املسِبب ويراد الِسبب كقوله سبِحانه ٍوتعاىل:
   (.127)(126َعاصٍم( )

يقـصد ابلقريـ  (128( )ا فيَها:)َواسَأِل اْلَقَريَـَ  ا التِـي ُكنا احمِلـل وأريـد احلـال فيـه، كقولـه تعـاىل  احمِلةلي : ِذلك ِفيما إذا ذِكـر لفـظ
 أهـل القريـ  .

( يف هجاء كافور 129احلالي : )وهي إذا ذكر لفظ احلـال وأربد احملـل ملـا بينهـا مـن مًلزمـ ، كقـول املتنبـئ ) -
   (.131) القرى وعن الرتحال حمدود  عن(: إين نزلت بكذابنی ضيفهم 130)
ِإنـي ا ُكةلَما وَ الكةليـ : هـي تعنـي تـسمي  الـشِيِء ابسـم كةلـه، وذلـك فِيمـا إذِا ذكـر الكـل وِأريـد اجلزء كقوله تعـاىل:) -

بع مكان اجلزء واراد أطـراف األصـابع فهنا أطةلق )الكل( وهو األصا( 132( )َدَعـُوتُـُهْم لتَـْغفَر هَلُْم َجَعةلُـوا َأَصابَعُهْمِ يف آَذاهِنم
  والعًلق  الكةلي .

الزََكاَة َوأَقيُموا ا الصًَلةَ :) اجلزئي : وهـي تسمي  الـشيء ابسـم ِجـزءه، وذلـك بـأن يطةلـق اجلـزء ويـراد الكـل كقولـه  َوآتُوا ا
ة مكـان الـصًلة نفـسها والعًلقـ  جزئي . ونقـول أطةلق اجلزء )الركوع( وهو جزء مـن الـصًل(133( )َوارََكُعوا َمَع ا الراكعنیَ 

  (.134نـشر العـدو عيونـه أي جواسيسه )
أي الـذين بةلغـوا سـن (135 َوآتُوا اْليَـتَـاَمى أَمَواهَلُْم( ))اعتبار ما كان: أي تسمي  الشيء ابسم ما كاِن عةليه كقوله تعاىل:

   الرشد بعد أن كانوا يتامى فالعًلق  هنا اعتبار ما كان.

                                                           
IV  anzr amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq s ٨٢.  

V ھ   w alsm'el bn hیan al ھی wdy ی,  drb b h twfa 'eam٦٢qیlھalmthl fy alwfa', mn sh'era' alja ھ ھ.   

VI ـ   VI  swrh ghafr alaیh  ١٣.  

VII ـ    ghrیd alshیkh  almtqn fy 'elm albیan  mrj'e sabq s ٦٧.  

VIII ی  ـ  wsf alayh 82  . 

IX  abw altیb almtnb'e ھ:  w ahmd bn lhsیn alsha'er alta'er alsیt, kan mn almtl'eیn ghrیb allghh, sh'erh 

ghaیh fy aldqh ی,  mtaz balhkmh  

wdrb alamthal, wshrh asrar alnfws, wld balkwfh fy mhlh tsma kndh snh wtwfa snh ھ٣٠٣  . ھ٣٥٤  anzr aby 

al'ebas ahmd bn hmd bn ebra یھ m bn khlkan  wfیat ala'eیan wanba' alzman  dar alktb al'elmیh  bیrwt t 

١٩٩٨  ھ١٤١٩( ١) m j  (٣ ) s ٢٢٥.  

X ھ  ـ  w abw almsk kafwr alakhshیd, kan 'ebda mmlwkaan ashtrah abw bkr bn mhmd alakhshیd wqrbh 

elyh hta twla b'edh alhkm, twfa 'eam ھ ٣٥٦  bmsr  abn khlkan  wfیat ala'eیan  mrj'e sabq j  (٣ ) s ٢٤٧  .  

XI ـ    ghrیd alshیkh  almtqn  mrj'e sabq s ٦٧.  

XII ـ س   swrh nwh alaیh  ٧  

I ـ   swrh albqrh alaیh  ٤٣.  

II ـ   II  ghrیd alshیkh  almtqn  mrj'e sabq s٢٦٨, wanzr amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq s ٨٤.  

III ـ   alnsa' alayh 2 
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ََْراا(قَاَل َأَحُدمُهَا إين ِ أَرَ  اعتباِر ما سيكون: وهو ِتسمي  الشيء ابسـم مـا يـِؤول إِليـه كِقولـه تعـاىِل:) -  اين َأْعصُر 

َارااا وقتئذ وقولـه تعـاىل فـاخلمرة مـا( 136) أُحـل َلُكـْم َلْيـةلَـَ  الـصَيام ا الر ): سيؤول إليـه هـذا العـصري الـذي مل يكـن   فَـُث إىلِِ
 (.138) (137()نَسائُكْم ُهنا لَباٌس َلُكْم َوأَنْـُتْم لبَـاٌس هَلُـن  

 
 
 فوائد اجملاز: ـــ

  . (139) )يعد العرب اجملاز من مفاخر كًلمهم، فهو دليـل الفـصاح  ورأس البًلغـ ( -

  موضوع (. )لكـل جمـاز حقيق ، ألنـه ال يـصح أن يطةلـق عةليـه اسـم اجملـاز إال لنقةلـه عـن حقيق  -

  (.140فضل العرب اجملاز واعتربوه يف كثري مـن الكـًلم أبةلـغ مـن احلقيق ( ) -
: )تـدل احلقيقـ  عةلـى املعنـى الـذي وضـع لـه الةلفـظ، سـواء كـان عامـاا أو خاصاا، أمراا أو هنياا، كما حكـم احلقيقة واجملـاز

هنى عن (141( ) ا إال بـاحلَْق ِ َواَل تَـْقتُـةُلوا الناـْفَس الايت ا َحـرَم اَّللاُ :) ـاىليدل اجملاز عةلى املعىن الذي استعري له الةلفظ، فقوله تع
ُتْم َمْرَضـى َأْو َعةلَـى َسـفَ ومثـل ذلـك قولـه تعـاىل  حقيق  القتل وهو موجه إىل مجيع املخاطبنی. ٍر أَْو َجـاَء َأَحـٌد :)َوِإْن ُكنـْ

 (.143ن معناه جمازي أحدث حداثا أصغر هو املقصود)فإ(142ِمـْنُكْم ِمَن اْلَغاِئِط ( )
 
 
 
 

                                                           
IV ـ   swrh ی  wsf alaیh  ٣٦  .  

V ـ   swrh albqrh alaیh  ١٨٧  .  

VI ـ   ghrیd alshیkh  almtqn  mrj'e sabq 

VII ـ   s ٦٩-٦٨ , wanzr 'ebd alrhmn mhmd  aleیdah  mrj'e sabq s ٢٢٣.  

VIII ـ   VII  ghrیd alshیkh  almtqn  mrj'e sabq s ٨٣  .  

IX ـ   VIII  almrj'e nfs s ھ ٨٤  .  

X  swrh alnsa' alaیh  ٤٣.  

XI ـ    sh'eban mhmd esma'eیl  drasat hwl alqran walsnh  mrj'e sabq s ٤٣١  .  
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 املبحث الثالث 
 )144التشبيه ) 

:)هـو أن يعمـد القائـل إلـى املماثةلـ  بـنی شـيئنی يـشرتكان فـي صـف  واحـدة لتوضيح هـذه الـصف  أو املبالغـ  فـي تعريفه -
  (.145يه( )إثباهتـا. أركـانه هـي املـشبه واملـشبه بـه ووجه الشبه وأداة التشب

(: )أداة التشبيه إمـا اسـم، َنـو شـبه ومثـل ومماثـل ومـا رادفهـا، ٕوٕامـا فعـل يـشبه ومياثـل 146أدوات التشبيه ) -
(. إن التشبيه يـضع ظـاهرة ليقابةلهـا بـأخرى، مميـازاا التـشابه 147ويـضارع وحیـاكي ويـشابه، ٕوٕامـا حـرف وهـو الكـاف وكـأن )

  (.148ر مـن األمـور. )فيمـا بينهـا بـأم
  (: لةلتشبيه ابعتبار الطرفنی تقسيمات ثًلث :149طرفا التشبيه ) -
  ـ التشبيه ابعتبار حسي  الطرفنی.1
  ـ التشبيه ابعتبار إفراد الطرفنی وتركيبها.2
  (.150ـ التشبيه ابعتبار تعدد الطرفنی أو أحدامها )3
 ابعتبار حسي  الطرفنی: التشبيه -أ 
 ان: )ومها الةلـذان يـدركان إبحـدى احلـواس اخلمـس./ الطرفان احلسي١
 / التـشبيه ذو الطـرفنی املـادينی: وهـو أشـد التـشابه عقمـاا شـعرایُ.٢
 / أن يكـون الطرفـان عقةليـنی: ـُيدركان ابلعقـل أو ابلوجـدان.٣
 / قد يكون املشبه عقةلياا واملشبه به حسياا مثل العةلم كالنور.  ٤
شبه حسياا واملشبه بـه عقةليـاا كتشبيه الةليل ابألمـل فـي الـسواد مثـل: رب ليل كأنه أمةلي فيك وقد رحت / قد يكون امل٥

 (.  151عنك ابحلرمان فاملشبه حسي واملشبه به عقةلي( )

                                                           
I ـ    anzr ahmd 'ebd alwahd ebra یھ m  aldrasat albیanیh  b.t s١٨٣ wma b'edھa, wanzr mhmd sh'eban 

'elwan wn'ema sh'eban 'elwan  mn blaghh alqran  ٠ alm'eany albیan  albd 'ی e) t ٢٠١١  ھ١٤٣٢( ٥)  m s١٤٨ 

wma b'edھa, wanzr d. ahmd ھ  ndawy  almbahth albیanیh fy tfsیr alfkhr alrazy  mrj'e sabq s ١١٤.  

II ـ   II  ghrیd alshیkh  almtqn  mrj'e sabq s ٩  .   

III ـ   III  anzr amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq s ٧٣  .  

IV ـ   IV  'ela aljarm wmstfa amیn  alblaghh alwadhh  alnashr dar qba' alhdیthh lltba'eh walnshr waltwz 'ی e  

alqaھrh  ٢٠١٠ m s ٣٠  .   

V ـ    ghrیd alshیkh  almtqn  mrj'e sabq s ١٠  .  

VI ـ   VI  anzr amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq s٦٨, wanzr ahmd ھ  ndawy  almbahth albیanیh  

mrj'e sabq s١١٤ wma b'edha  . 

VII ـ   VII  ghrیd alshیkh  almtqn  mrj'e sabq s١٠, wanzr d. 'ethman alfky, wd. mstfa mhmd alfky  

alttbیqat alsrfیh walblaghیh  t  

١٩٩٨  ھ١٤١٩( ٤) m  m'eھd alastqamh lldrasat aleslamیh bznjbar s ٩١-٨٨  .  

VIII ـ   ghrیd alshیkh  almtqn  mrj'e sabq s ١٢-١١ , wanzr 'ebd alrhmn bn mhmd  aleیdah  mrj'e sabq s ٢١١.  
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كون  من ابعتبار إفـراد الطرفنی وتركيبهما: )املفـرد فـي البًلغـ  هـو غيـر املركـب،أما املركب: فهو الصورة امل التشبيه -ب
  (.152عدد من العناصر املتشابك  املتماسك ( )

 ـ املفرد املطةلق: وهو الذي خًل من التقييد مثل كتاب، مساء، جنوم.  
 (.  153ـ املفرد املقيد: هو الذي أُتبع إبضاف  أو وصف أو حال مثل السماء صافي  )

 تقسيم التشبيه من حيث أداة التشبيه ووجه الشبه:  
 (.  154ل: وهو تشبيه اتم ذكرت فيه أداة التشبيه )/ التشبيه املرس١
 (:  155/ التشبيه املؤكد: وهو ما حذفت منه أداة التشبيه وهو أقسام )٢
 / التشبيه اجململ وهو ما حذف منه وجه الشبه.  ٣
 (.  156/ التشبيه املفصل وهو ما ذكر فيه وجه الشبه )٤

 (.  157ورة( )حـذف منـه أداة التشبيه ووجـه الـشبه وهـو أرقى أنواع التشبيه املذكـــــ أنـواع التشبيه: التشبيه البةليـغ: )وهـو مـا 
ـ التشبيه التمثيةلي: هـو مـا كـان وجـه الـشبه فيـه صـورة منتزعـ  مـن أمـور متعـددة أو تشبيه صورة بصورة أخرى مماثةل  1

 مثل: قول أمحد شوقي يف وصف الربيع:  
 فيه مشى األمري يف بستانه    شي   نزل السهل ضاحكاا البشر مي    
ـ التشبيه الضمي: وهو تشبيه ال يوضع فيه املشبه واملشبه به يف صورة من صور التشبيه املعروف  بل يةلمحان من 2

 :  (158) الرتكيب مثل قول أبن الرومي
 .  (159)أن يُرى النور يف الغصن الرطيب   قد يشيب الفىت وليس عجيباا       
 (.  160ملقةلوب: هو جعل املشبه مشبهاا به ابدعاء أن وجه الشبه فيه أقوى )ـ التشبيه ا3

 أساليب التشبيه: املبالغ  والبيان واإلجياز)161(.  

                                                           
I ـ   I  ghrیd alshیkh  almtqn  mrj'e sabq s ١٢  .  

II ـ   II  almrj'e nfsh s١٣, anzr d. 'ethman alfky wmstfa mhmd  alttbیqat alsrfیh walblaghیh 

III ـ   III  mrj'e sabq s٩٣, wanzr amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq s ٧٩-٧٧  .  

'ely aljarm wmstfa amیn  alblaghh alwadhh  mrj'e sabq s ٤٠.٤٠.  

IV ـ    ghrیd alshیkh  almtqn  mrj'e sabq s ١٤  .  
V ـ V  'ebd alrhmn bn mhmd  aleیdah  mrj'e sabq s  .٢١٦ 

VI ـ    amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq s٢١٦ 

VII ـ أ   VII  abw alhsn 'ely bn al'ebas bn jrیh alm'erwf babn alrwmy, alsha'er almshھwr sahb alnzm al'ejیb, 

twfa 'eam an  mrj'e sabq jیat ala'eیbbghdad, wkan sbb mwth alsm  abn khlkan  wf ھ٨٤   (٣ ) s ٣١٥-٣١٣.  

VIII  ghrیd alshیkh  almtqn  mrj'e sabq s ١٩-١٨  .  

IX ـ   IX  d. 'ethman alfky wmstfa mhmd  alttbیqat  mrj'e sabq s٩٦, wanzr mhmd sh'eban 'elwan wn'eman 

sh'eban 'elwan  mn blaghh alqran,  mrj'e sabq s ١٨٥-١٧٦  .  

X amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq s ٦١.  
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(. )وهـو يـضفى 162بًلغ  التشبيه: يعترب التشبيه وسيةل  من وسائل التعبري التصويري ويـستمد قوتـه مـن اخليـال) -
(، 163قـوة وأتكيدا، ويرفـع مـن قـدر الكـًلم فتهفـوا الـنفس لـه، ويتحـٌر القةلـب إليـه ) عةلـى املعنـى شـرحاا ووضـوحاا، ويزيـده

(. 164وكةلما كـان هـذا االنتقـال بعيدا قةليـل اخلطـورة ابلبـال أو ممتزجـاا بقةليل أو كثيـر من اخليال كان التشبيه أروع لةلنفس( )
 (.165اة فـي إصـاب  اهلـدف( ))ولقـد اعتبـر الـبعض التشبيه ميداانا يتـسابق الرمـ

 فوائـد التشبيه:  -
 التشبيه يوضـح املعنـى ويقربـه أو يقـرره وحیـسن املعنـى حـسبما يريـد البةليغ.   -
  التشبيه وسيةل  لإلقناع والتأثري يف النفوس. -
  (.166التشبيه موجز مما يظهـر احلـسن والنفاسـ . ) -
 ه وعمقـه.)التشبيه يـدل عةلـى خـصب اخليـال وسـموه وسـعت -
مـن بًلغـ  التشبيه أن يـشبه بـه الـشيء مبـا هـو أكبـر منـه وأعظـم ألن التشبيه اليعمد إليه إال لضرب من املبالغ ، فأما ــــــ 

 أن يكون مدحاا أو ذماا أو بياانا أو إيضاحا.
  (.167التشابيه واجملازات فـي الـنص هي التـي توفر لةلنص العوامل اجلمالي  ) -

 التشبيه: )الغرض من التشبيه يف األغةلب يعود إىل املشبه به وهو:   الغرض من
 أ/ بيـان إمكـان املـشبه: وذلـك فـي كـل أمـر غريـب ميكـن أن خیـالف فيـه ويرعـى امتناعه.   

 ب/ بيان حال املشبه كما يف تشبيه شيء آبخر.
 لنقـصان.ج/ بيـان مقـدار حـال املـشبه فـي القـوة والـضعف، والزایدة وا

   (.168د/ تقرير حال املشبه وذلك يف نفس السامع، وتقوي  شأنه لديه.)
 

                                                           
I ـ   anzr 'ebd alftah lashیn  albیan fy dw' asalyb alqran  dar alm'earf t  (٢ )١٩٨٢ m s ١٠٦.  

II 'ـ   ebd alqadr hsیn  alqran walswr albیanیh  dar almnar  alqahrh  ١٩٩٢ m s ٢٨.  

III ـ   alhashmy  jwaھr alblaghh  dar ehیa' altrath al'erby  bیrwt b.t s ٢٨٦..  

IV ـ   mhmd hsیn alsghیr  aswl albیan al'erby  alsh'ewn althqafیh al'eamh bal'eraq  b.t s ٦٤  .  .  

ghrیd alshیkh  almtqn  mr'e sabq s٦٠. dl 'ebas  alblaghh fnwnha wafnanha  dar alfrqan  alardn   ١٩٨٩ m 

s ١١٦  .  .  

V ـ   amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq s٧٤, wanzr mmd sh'eban 'elwan wn'eman sh'eban 'elwan  

mn blaghh alqran  mrj'e sabq s١٨٧ wma b'edha. 

VI  anzr mhmd sh'eban 'elwan wn'eman 'elwan  mn ,an walqran  mrj'e sabq s٨٥یl  albیn abw lیam  ـ 

blaghh alqran  mrj'e sabq s ٢١٥  .  

VII ـ   VII  amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq s ٨٦.  
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 املبحث الرابع
 االستعارة والكناية

االستعارة: تعريفها: )يف الةلغ : أعرت الشيء أعريه إعارة، وعـاره.ويف االصطًلح: تسمي  الشيء ابسم غريه إذا  -
 قام مقامه(.  

 ق االستعارة من أمور أربع  هي:  شروط حتقق االستعارة: )ال بد لتحقي -
 / أن يتناسـب التشبيه.١
 / أال يذكر وجه الشبه، وال أداته ال لفظاا وال تقديراا.  ٢
 / أال جيمع فيها بنی الطرفنی أصًلا.  ٣
 (.  169/ أن يكون املشبه به كةلياا حقيق  أو أتويًلا )٤
( ـْعةَلُمَها إال ُهوَ َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اِلْـَْغْيِب اَل يَ ) ا فـي قولـه تعاىل:: تـِضيف لةلمعنـِى حـسن ومِجـال كمبالغـة االسـتعارةــــ 

(
170
(. االسـتعارة أبةلـغ 171هـذه اسـتعارة واملـراد منهـا عةلـم الغيـب، فـإن شـاء فتحـه ألنبيائـه ومًلئكتـه، ٕوٕان شـاء أغةلقـه)(

)االسـتعارة هي الضرب الثاين لةلمجاز وهي ما كـان عًلقتـه  (.172)مـن التشبيه، وأثرهـا عةلـى بيـان املعنـى وأتكيـده أكمل 
 (. 173تـشبيه معنـاه مبـا وضـع له( )

  وِفاِقيـ  وعنادي (، أمـا اِلوفاقيـ  كِقولـه تعِـاىل:) أقـسام االسـتعارة ابعتبـار الطـرفنی: -
(أََوَمْن َكِاَن َميـاتاا َفَأْحيَـْيـَناُه َوَجَعةْلَنا َلُه نُوراا)

فـاملراد أبحيينـاه هـديناه.أما العنادي  فمنها ما كـان وضـع التشبيه فيـه . (174) 
عةلـى تـٌر االعتـداد ابلـصف  ٕوٕان كانـت موجـودة خلةلوهـا ممـا هـو مثرهتـا واملقـصود منهـا، وإذا مـا خةلـت منـه لـم تـستحق 

 (.  175الـشرف.)

ن اجلـامع ـصي (: )أمـا ابعتبـار اجلـامع فيـه قـسمان أحـدامها يك: )عاميـ  وخاأقـسام االسـتعارة ابعتبـار اجلـامع -
 فيـه داخـًلا فـي مفهـوم الطـرفنی كاسـتعارة الطيـران لةلعـدو فاالثنـان يـشرتكان فـي قطـع املـساف  والطيـران أسـرع. والثـاين مـا
 يكـون اجلـامع فيـه غيـر داخـل فـي مفهـوم الطـرفنی كقولـك أريـت مشـساا وتريـد إنـساانا يتهةلل وجهه، فاجلمع بينهما التأللؤ

                                                           
I ـ ا   I  alshrیf alrdy  tlkhیs albیan fy mjazat alqran  alhlby  thqیq alastad mhmd 'ebd alghny hsn b.t. 

s ١٥٠  .  .  

II ـ   II  swrh alan'eam alaیh  ٥٩  .  

III ـ   III  mhmd hsn bیwmy shrshr  alblaghh alqra ی, h walnbwیh  mrj'e sabq s ٢٥٦  .   

IV ـ   IV  jlal aldیn mhmd alqzwیny  aleیdah fy 'elwm alblaghh  mrj'e sabq s٢٤١, wanzr 'ely aljarm 

wmstfa amیn  alblaghh alwadhh  mrj'e sabq s١٢٤, wanzr aldswqy  hashیh aldswqy 

V ـ    mrj'e sabq j  (٣ ) s٦٣, anzr ahmd hndawy  almabhth albیanیh fy tfsیr alrazy  mrj'e sabq  ٢٥٥.  

VI  swrh alan'eam alaیh  ١٢٢  .  

VII ـ   jlal aldیn mhmd alqzwیny  aleیdah fy 'elwm alblaghh  mrj'e sabq s ٢٤٩..  
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وتنقـسم ابعتبـار اجلـامع أيـضاا إلـى عاميـ  وخاصي . فالعامي  املبتذلـ  لظهـور اجلـامع  (.176وهو غري داخل يف مفهومها( )
قَاَل  ِ َرب ) تعـاىل كقولـه  فيهـا كقولـك أريـت أسـداا. واخلاصي  الغريب  التـي ال يظفـر هبـا إال مـن ارتفـع عـن طبقـ  العامـ 

باا ِإن ِـي َوَهـنَ   (.  177( )الْـَْعْظُم ِمن ِـي َواْشتَـَعَل الـْرْأُس َشـيـْ
  (:178) أقسام االستعارة ابعتبار الطرفنی أو اجلامع -

ا لَـُه خُ )/ حِمـِسوس حملـسوس بوجـه حـسي كقولـه تعـاىل  ) َوارٌ َواختَـَذ قَـْوُم ُمِوَسـى مـْنِ بَـْعدهِ مـْن ُحةلـيهْمِ  عْجًلا َجـَسدا
179
) 

 (.  180واجلـامع هلما الشكل واجلميع حسي )هللا ستعار منه ولد البقرة واملستعار له احليوان الـذي خةلقـه فإن امل
الةْلْيُل نَـْسةَلُخ ـِمْنهُ النـاَهـاَر فِـإَذا هُ ) / اسـتعارة حمـِسوس حملـسوس بوجـه عقةلـي كقولـه تعـاىل٢ ( )ـْم ُمْظةلُمونَ َوآيَـٌ  هَلُـُم ا

181
فـإن  (

ه كـشط اجلةلـد وإزالته عـن الـشاة. واملستعار له إزال  الضوء عن مكان الةليل ومةلقى ظةله ومها حسيان واجلامع املـستعار منـ
 (.  182هلما مـا يعقل من ترتيب أمر عةلى آخر )

( )قَـدانَ رْ قاُلوا اَیْويْـةَلنا َمـْن بَـَعثَــَنا مـْن مَ  :)استعارِة حمِسوس حملـسوس مبـا بعـضه حـسي وبعـضه عقةلـي كقولـه/ ٣
183
فـإن  (

 املـستعار منـه الرقـاد، واملستعار له املوت، واجلامع هلما عدم ظهور األفعال واجلميع عقةلي.  
( )فَاْصدَْع مبَـا ـتُـْؤَمُر َوأَْعِرْض َعِن اْلُمـْشرِِكنیَ ) / اسـتعارة حمـسوس ملعقـول كقولـه تعـاىل٤

184
فـإن املـستعار منـه صـدع  (

 (.  185ـسرها وهـو حـسي، واملـستعار لـه تبةليغ الرسال ، واجلامع هلا التأثري، ومها عقةليان )الزجاجـ  وهـو ك
 : )مطةلق  ـ جمردة ـ مرشح ( أما ابعتبار اخلارج فثًلث  أقسام:  أقسام االستعارة ابعتبار اخلارج -
  النعت.  ـ املطةلقـ  وهـي التـي لـم تقتـرن بـصف  وال تفريغ كـًلم، واملـراد املعنوي  ال1
ناـ ا أَیْتيَها َوَضـَرَب ا هللاُ َمـَثًلا قَـَريَ ا َكانَـْت آمنَـ ا ُمْطَمئـا ) ( مثـل قولـِه تعِـاىل186) ـ اجملردة وهي اليِت قرِنـت مبـا يًلئـم املـستعار2

 ُ ا مْن ُكـل َمَكـان َفَكَفـَرْت أبَنْـُعمِ اَّللا فََأَذاقَـَها اَّللا  .  (187( )نُوا َيَصنَـُعونَ لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف مبَا َكارْزقُـَهـا َرَغـدا
 .   (188( )ىأَُولَئَك الاذيَنْ اشتَـَرُوا الضًَلَلَ  ابهْلُدَ :) ـ املرشح  وهي التـي قرنـت مبـا يًِلئـم املـستعار كقولـه تعـاىل3

                                                           
VIII ـ   almrj'e nfsh s٢٥٢, wanzr aldswqy  hashیh aldswqy  mrj'e sabq j  (٣ ) s٣٣ 

IX ـ   swrh mrیm alaیh  ٤  .   

X ـ   jlal aldیn alqzwیny  aleیdah fy 'elwm alblaghh  mrj'e sabq s٢٥٣ 

I ـ   swrh ala'eraf alaیh  ١٤٨.  

II ـ   jlal aldیn alqzwیny  aleیdah  mrj'e sabq s ٢٥٤.  

III ـ   swrh ی  s alaیh  ٣٧  .   

IV ـ   jlal aldیn alqzwیny  aleیdah  mrj'e sabq s ٢٥٤.  

V ـ   swrh ی  s alaیh  ٥٢  .  

VI ـ   swrh alhjr alaیh  ٩٤.  

VII ـ   jlal aldیn alqzwیny  aleیdah  mrj'e sabq s ٢٥٥.  

VIII ـ   anzr aldswqy  hashیh aldswqy mrj'e sabq j  (٣ ) s ٤١٧.  

IX swrh alnhl alaیh  ١١٢.  

X ـ   swrh albqrh alaیh  ١٦  .   
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ى لفظ املشبه، الـنفس فـًل يـصرح بـشيء من أركانه سو )االسـتعارة املكنيـ  واالسـتعارة التخيةلي : قـد يـضمر التشبيه فـي 
ويدل عةليه أبن يثبت لةلمـشبه أمـر خیـتص ابملـشبه بـه، مـن غيـر أن يكـون هنـاٌ أمـر اثبـت حـسياا أو عقـًلا أجـرى عةليـه 

 (.  189رة ختيةلي ( )ه استعااسـم ذلـك األمـر، فيـسمى التشبيه استعارة ابلكناي  أو مكنياا عنها. ٕوٕاثبات ذلك األمر لةلمشب
فوائـد االسـتعارة: )االسـتعارة التمثيةلي  هـي اسـتعمال تركيب فـي غيـر معنـاه احلقيقي وتكـون العًلقـ  بـنی معنـاه  -

  اجملـازي ومعنـاه احلقيقي هـي املـشاهب  مـع قرين  مانع  من إرادة املعىن احلقيقي.
  (.190ري مـن األلفـاظ()أهنـا تعطيك الكثري مـن املعـاين ابليـس

  )التشخيص والتجسيد يف املعنوایت وبث احلرك  واحلياة والنطق يف اجلماد. -
  حتقق االستعارة اإلجياز والبيان. -
مـن خصائـصها املبالغـ  فـي إبـراز املعنـى املوهـوم إلـى الـصور املـشاهدة، أي يف إخراج ما ال يدٌر إىل ما يدٌر  -

 ابحلاس .
  (191املعنوي  وذلـك إببرازهـا لةلعيان فـي صـورة شـخوص كائنـات حيـ ( )جتسيم األمـور  -
 
 

 الكناية
: الكناي  لغ : )أن تتكةلم بـشيء وتريـد غيـره، يقـال كنـي عـن املـرء بغيـره، يكنـي كنايـ . يعنـي إذا تكةلـم بغريهـا تعريفها

 (.  193(، وهـي تـٌر التصريح ابلشيء( )192ممـا يـستدل عةليـه )
 الكنايـ  والتعريض: )التعريض فـي الةلغـ : ضـد التصريح، يقـال: عرضـت لفًلن وبفًلن إذا قةلت قوالا وأنت بـنی -

  (.194تعنيه( )
  (.195يف االصطًلح: املعىن احلاصل عند الةلفظ ال به ) -

                                                           
XI ـ   jlal aldیn alqzwیny  aleیdah  mrj'e sabq s٢٦٤, wanzr amیn abw lیl  albیan walqran  mrj'e sabq 

s ٩٨.  

XII 'ـ   ebd alqadr aljrjany  asrar alblaghh  mrj'e sabq s ٣٣-٣٢.  

I rwt  lbnan tیr aljrjany  dla'el ale'ejaz  dar alm'erfh  bھalemam 'ebd alqa  ـ  ٢٠٠١  ھ١٤٢٢( ٣)  m s ١١٧-١١٦  .  

II ـ   abn mnzwr  lsan al'erb  madh kna s٧٠, wanzr aldswqy  hashیh aldswqy  mrj'e sabq j  (٣ ) s ٥٢٥.  

III ـ   III  mhmd sh'eban 'elwan wn'eman sh'eban 'elwan  mn blaghh alqran  mrj'e sabq s٢٣١, wanzr mhmd 

hsn bیwmy shrshr  alblaghh alqranیh walnbwیh  mrj'e sabq s ٢٧٢  .  

IV ـ   abn mnzwr  lsan al'erb  madh 'erd  mrj'e sabq s ٨٥  .  

V ـ   V  al'elwy  altraz  dar alktb al'elmیh  bیrwt  b.t.j  (١ ) s٣٨٠, wanzr ahmd alhndawy  almbahth 

albیanیh fy tfsیr alrazy  mrj'e sabq s ٣٤١  .  
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فَـَعةلُه َكِبيـرُُهْمَ هَذا  َ قاَل بَـلْ ) )َنو قولك لةلمؤذي: املسةلم من سةلم املسةلمون من لسانه ويده، تعريضاا. ومنه قوله تِعاىل:
()فَاْسأَُلوُهْمِ إْن َكـانُوا يَـْنطُقـونَ 

196
فجـاء قـول سـيدان إبـراهيم عةليـه الـسًلم مـن جهـ  الـتهكم والسخري  واالستهزاء بعقوهلم  (
يـان فيـه عةلمـاء الب (.)وفـر  ابـن األثري بـنی الكنايـ  والتعريض بقولـه: "وقـد تكةلـم197اليت تعبد من ال يضر وال ينفع()

فوجـدهتم قـد خةلطـوا الكنايـ  ابلتعريض، ولـم يفرقـوا بينهمـا، والحـدوا كـًلا منهـا حبـد يفـصةله عن صاحبه، بـل أوردوا هلمـا 
أمثةلـ  مـن الـنظم والنثـر وأدخةلـوا أحـدمها فـي اآلخـر، فـذكروا لةلكناي  أمثةل  من التعريض ولةلتعريض أمثةل  من 

(.الكنايـ  لـون مـن ألـوان التعبري البيـاين، وهـي كـل مـا ُفهـم مـن الكـًلم ومـن الـسيا  مـن غيـر أن يـذكر اسـمه 198)الكناي (
 .(199)صرحیا فـي العبـارة، فهـي تـستعمل قريبـ  مـن املعنـى البًلغـي كقولنا: طويل النجاد. واملراد به طول القام  

 أقسام الكناية:
 (.  200كقولنا أصبح يقةلب كفيه كناي  عن صف  الندام  )/ كناي  عن صف :  ١
/ كناي  عن نسب : الكناي  عن نسب  هي اليت يصرح فيها ابلـصف  منـسوب  لـشيء يتعةلـق ابملوصـوف كقـول العـرب اجملـد ٢

 بـنی ثوبيـه والكـرم مـلء برديـه.
 (:   201/ الكناي  عن موصوف كقول البحرتي )٣
 حبيث يكون الةلب والرعب واحلقد    نصةلها  فاتبعتها أخرى فأضةلةلت 

حتـدث الـشاعر عـن تةلـك الـضرب  التـي سـددها إلـى قةلـب الـذئب وهـو لـم يقـل أنـه سـددها إلـى قةلبـه ٕوٕامنـا اسـتعمل تعبيـراا 
 (.  202أمجـل )حبيـث يكـون الةلـب والرعـب واحلقـد( وهـل يكون هذا إال يف القةلب )

 : خر أنواع الكناية األ -
( الكناي  تتفاوت إىل تعريض وتةلويح ورمز ٕوٕامياء 203)تعريض، تةلويح، الرمز اإلمياء واإلشارة( قال السكاكي) -

ٕوٕاشارة. فإن كانـت عرضي  فاملناسـب أن تـسمى تعويضا، ٕوٕاال فـإن كـان بينهـا وبـنی املكنـى عنـه مـساف  متباعدة لكثرة 

                                                           
VI ـ   swrh alanbیa' alaیat  ٦٣-٦٢.  

VII ـ   mhmd sh'eban 'elwan wn'eman sh'eban 'elwan  mn blaghh alqran  mrj'e sabq s ٢٤٠.  

VIII ـ   abn alathیr  almthl alsa'er  thqیq ahmd alhwfy wakhrwn  dar alnھdh msr  b.t ( .٢ ) s ١٩١  .  

IX 'ـ   ela aljarm wmstfa amیn  alblaghh alwadhh  mrj'e sabq s ٢١٥.  

X 'ـ   ebd alqadr aljrjany  asrar alblaghh  mrj'e sabq s١١٩, wanzr jlal aldیn mhmd alqzwیny  aleیdah fy 

'elwm alblaghh  mrj'e sabq s ٢٧٤.  

I ـ أ   I  abw 'ebadh alwlیd bn 'ebیd bn ی  hy bn shmlan bn jabr bn slamh, albhtry alsha'er alm'erwf, wld 

bmnbj ی   sma sh'erh bslasl aldھb wھw fy altbqh al'elیa, twfa 'eam  atیbalrqh  abn khlkan  wf ھ١٩٩ 

ala'eیan  mrj'e sabq j  (٥ ) s ٢٥- ١٦  .  

II ـ   II  'ely aljarm wakhrwn  alblaghh alwadhh  mrj'e sabq s٢٢٥ wma b'edھa, anzr jlal aldیn mhmd 

alqzwیny  aleیdah  mrj'e sabq s٢٧٥, wanzr 'ebd alqadr aljrmany  asrar alblaghh 

III ـ   III ھ   w ی  wsf bn aby bkr bn mhmd bn 'ely alskaky alkhwarzmy, 'ealm fy alnhw waltsrیf walm'eany 

walbیan wal'erwd walsh'er wghیr dlk, wld 'eam ھ, ٥٥٥  twfa bkhwarzm 'eam ھ, ٦٢٦ lh 'edd mn alm'elfat  

'emr khalh  m'ejm alm'elfیn  mrj'e sabq j  (٤ ) s ١٤٩-١٤٨  .  
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فاملناسـب  تـسمى تةلوحیا، ألن التةلويح هـو أن تشري إىل غرٌي عن بعد، واال فإن كان  الوسائط كما كثرة الرماد وأشـباهه
فيها نوع خفاء فاملناسب أن سـمى رمـزاا، ألن الرمز هو أن تشري إىل قريب منك عةلى سبيل اخلفي ، قال: رمزت إىل 

 (.  204أو إشارة )خماف  من بعةلها من غري أن تبدي هناٌ كًلمها ٕوٕاال فاملناسب أن تسمى إمياء 
 فوائد الكناية:   ــــ
 )الكناي  هي القوام األول لةلشعر الذهي القائم عةلى إيـراد املعـاين. -
 تعتبـر الكنايـ  مـن أساليب البيـان التـي ال يقـوى عةليهـا إال كـل بةليـغ. -
 وس  .الكنايـ  كاالسـتعارة مـن حيـث قـدرهتا عةلـى جتسيم املعـاين ٕوٕاخراجهـا صـوراا حمس -
أسةلوب الكناي  هو األسةلوب الوحيد الذي يـستطيع املـرء بـه أن يتجنـب التصريح ابأللفاظ اخلسيس  أو الكًلم  -

  .(205) احلرام(
  تفاوت الكناية واالستعارة:

ملبتذلـ   ا )أعةلـم أن مـن شـأن هـذه األجنـاس أن جتـري فيهـا الفضيةل  وأن تتفـاوت التفـاوت الـشديد فـي االسـتعارة العاميـ 
 كقولنـا: أريـت أسـداا، واخلـاص النـادر الـذي ال جتـده إال يف كًلم الفحول، وال يقوى عةليه إال أفذاذ الرجال كقوله: 

وسالت أبعنا  املطي األابطح. أراد أهنا سارت سـرياا حثيثـاا فـي غايـ  الـسرع  وكانـت سـرع  فـي لـنی كأهنـا 
 .  (206) ـاطح(سـيوالا وقعـت فـي تةلـك األب

: )الكنايـ  مظهـر مـن مظـاهر البًلغـ ، وغايـ  ال يـصل إليهـا إالمـن لطـف طبعـه، وصـفت قرحیتـه. ومـن بالغـة الكنايـة -
خـواص الكنايـ  أهنـا متكنـك مـن أن تـشفي غةلتـك مـن خـصمك مـن غيـر أن جتعل له إليك سبيًلا، ودون أن ختدش وجه 

 (.207سمى ابلتعريض.  ومن مميزاهتا التعبري عن القبيح مبا يسيغ اآلذان مساعه( )األدب، وهذا النوع ي
رآن : تناولـت الدارسـ  موضـوع التفسري البيـاين لةلقـرآن الكـرمی فـي ثـًلث فـصول بُـنی مـن خًلهلا التفسري البياين لةلقاخلامتة

البيـان، وأكبـر عـرب فـي اجلاهةلي  مرتبـ  رفيع  مـن البًلغـ  و الكرمی ٕوٕاظهار األلوان البياني  فيها أبسةلوب متواضع. بةلـغ ال
عةليـه وسـةلم وحجتـه القاطعـ  هلم أن دعا هللا الداللـ  عةلـى مـا حـذقوه مـن حـسن البيـان أن كانـت معجـزة الرسـول صـةلى 

)والفـصاح   ـى مـا أتـوه مـن الةلـسانأقصاهم وأدانهم إىل معارض  القـرآن فـي بًلغتـه البـاهرة وهـي دعـوة تـدل فـي وضـوح عةل
والقـدرة عةلـى حـبك الكـًلم، كمـا تـدل عةلـى بـصرهم بتمييـز أقـدار األلفـاظ واملعـاين وتبـنی مـا جيـري فيهـا مـن جـودة 

 اإلفهـام وبًلغـ  التعبري.  

                                                           
IV ـ   IV  jlal aldیn mhmd alqzwیny  aleیdah fy 'elwm alblaghh  mrj'e sabq s ٢٨٠  .  

V ـ   ghrیd alshیkh  almtqn fy 'elm albیan  mrj'e sabq s ١٣٠.  

I ـ ا   I  alemam 'ebd alqaھr aljrjany  dla'el ale'ejaz fy 'elm albیan  mrj'e sabq s ٦٥.  

II ـ   II  alsیd ahmd alhashmy  jwaھr alblaghh  mrj'e sabq s ٢٥٩-٢٥٨ , wanzr bkry shیkh amیn  alt'ebیr 

alfny fy alqran alkrیm  mrj'e sabq s ٢٠٢-٢٠١   .  
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لبشر ـل حمةلهـا كةلمـات ومفـردات ا: توضيح أن كةلمات ومفـردات القـرآن الكـرمی ال ميكـن أن حتمن نتائج هذه الدارسة
والدليل عةلى ذلك فـصاح  العـرب وفـشةلهم فـي اإلتيـان آبي  متاثةله.  ال ميكن أن يرتجم القرآن هللا ألهنا معجزة من عند 

 .الكرمی ترمج  حرفي . جيوز لةلمتحدثنی بغري الةلغ  العربي  من املسةلمنی أن يرتجم هلم القـرآن بةلغـاهتم لةلـشرح والفهم فقط
إثبات أن القرآن الكرمی حمفوظ وحممي بقوة إهلي  ال متاثةلها قوة. آایت القرآن الكرمی مةليئ  ابلصورة البياني  اليت يعجز 
البشر ابإلتيان مبثةلها. من توصيات هذه الدارس : أن الباب مفتوح لةلباحثنی يف هذا اجملال لةلتبحر ٕوٕاخراج كنوز آایت 

 املصادر واملراجع: ففيه كل ما َنتاجه من أنواع العةلوم واملعارف.  )القرآن(هللا ب القرآن الكرمی.  الرجوع إىل كتا
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