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 الباب األّول
 ادلقدمة

 خلفية البحث .أ 
على  ,كخاصة ا١تسلمُت ,ىو الكتاب الذم نزؿ على البشرية ٚتعاء الكرًن  القرآف

ملسو هيلع هللا ىلص الذم أصبح النيب ا١تختار حىت آخر الزماف. دمحم  القرآف الكرًن حيتوم  كسيط النيب 
 .ز بُت ا٠تَت كالشرديكن للبشرية أف ٘تيٌ على إرشادات للحياة كالبشرية ٚتعاء حىت 

ألنو ال ديكن ألم  ,يشرح القرآف معناه ابستخداـ بنية ٚتل بليغة كملفتة للنظر
هللا القرآف على رسولو لينقلو إذل قومو ا١تعركفُت ببنية  شخص أف يطاب  ا٢تيكل. أنزؿ 

رحب الرسل الذين كانوا ال يزالوف أنقياء القلب كالعقل  طبلقة كعالية كٚتيلة. لغوية
شوب شفإف الرسل الذين كانوا مليئُت ركحيان ابلتع ,من انحية أخرل ابلقرآف على الفور.

 رفضوا القرآف. ,ين ال يريدكف ا٠تضوع لراايت اٟت كا١تتعصبُت كالتكبار كا١ترتدين الذ
ا فقط من  ,طرسة كألهنم رفضوه بغطرسة كغ فقد طلب النيب منهم أف حيضركا حرفنا كاحدن

مكنوا من تلبية دل يت تكوينهم ا٠تاص ديكن أف يتناسب مع ٚتاؿ التكوين القرآين.
هللا سبحانو كتعاذلال شيء ديكن أف حيق .  ,الطلب. يف الواقع قيل ل ًئًن ٱۡجتىمىعىًت  :"قاؿ 

تيوفى ٔتًۡثًلوًۦٱإلًنسي كىٱٞتًنُّ عىلىى ٰٓ أىف 
ۡ
ا ٱۡلقيۡرءىاًف الى َيى ذى تيوٍا ٔتًۡثًل ىى 

ۡ
 ضو كىلىۡو كىافى بػىۡعضيهيۡم لًبػىعۡ  َيى

 ُ" اظىًهَتن 
 ال مقيد كفيو معاين عدة ,ف بناء اٞتملة أحياانن ىو ا١تطل كمن معجزات القرآف أ

 ِاألكقات.كبذلك يصبح القرآف كتاابن ال يزاؿ حيان كقاببلن لبلستخداـ يف ٚتيع 
حسب بعض الكتب فإف لكلمة "آية"  يف القرآف الكرًن آايت كسور نقرأىا عادة.

 كتعٍت,  ُُِمعافو كثَتة لغواين , كمنها: الدليل اٟتقيقي كما كرد يف سورة البقرة اآلية 
كتعٍت الدركس كما يف سورة الفرقاف. , ِْٖكردت يف سورة البقرة اآلية   اإلشارة كما
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 .ِِاآلية  ـك كتعٍت العبلمات كما يف سورة الرٌ  , ّٕاآلية 
٣تموعة من الكلمات اليت ٢تا بداية كهناية. ىذه اجملموعة  ىياآلية  ,يف االصطبلح

 من الكلمات موجودة يف سورة من القرآف.
 ,حصطبليف االكا١تكاف كالسياج.  معٌت "السورة" يف اللغة ديكن أف يعٍت ا١تكاف ,مث

يتكوف القرآف من  ٢تا بداية كهناية. ,وعة آايت يف القرآف قائمة بذاهتاالسورة ىو ٣تم
سورة. السور يف القرآف ليست بنفس الطوؿ. أطوؿ سورة  ُُْآية ٚتعت يف  ِّٔٔ

ر اليت تتكوف من ثآية كأقصر سورة ىي سورة الكو  ِٖٔىي سورة البقرة اليت تتكوف من 
 ّآايت. ّ

نار ١تو اىشريعتهم ك  ذليهديهم إ وأبن ُتمهمة للمسلم كانةم ولمث القرآف الكرًن 
 سلوبابأل نٌزؿياة للناس ك اٟتو اساس ى ًنالكر  فكالقرآ ,يةبلمساإل ـالعلو  ويستضاء ب
 ليل كاضحاٞتا ا١تعٌتي أتدية ىغة بلكالب ,ففة بديعة القرآ١تعر ة غبلعلم الب فالبديع.كا

كيف قوؿ آخر الببلغة ىي مرتقى علـو اللغة كأشرفها فا١ترتبة  ْ.بعبارة صحيحة فصيحة
تدؿ على معانيها احملددة مث تتدرج حىت تصل  الدنيا من الكبلـ ىي اليت تبدأ ابأللفاظ 
علم البياف الببلغة تنقسم إذل ثبلثة أشياء كىي  ٓإذل كلمة الفصيحة كالعبارة الببلغية. 

البياف علم  ,. علم البياف يبحث كيفية تراكيب الكبلـ ا١تتنوعةكعلم ا١تعاين كالعلم البديع
كابلنقصاف  ,ابلزايدة يف كضوح الداللة عليو ,فهو معرفة إيراد ا١تعٌت الواحد يف طرؽ ٥تتلفة

إذا قرأان القرآف  ٔالكبلـ لتماـ ا١تراد منو. ليحًتز ابلوقوؼ على زلك عن خطأ يف مطابقة
فنجد أف بعض كلماتو أتيت ٔتعٌت غَت معناه كما يكوف يف آايت أخرل. كىذا يدؿ أف 

٦تا ٝتي يف علم اللغة  ٔتعاف متنوعة حسب ما ساؽ الكبلـ قد تستعمل الكلمة يف القرآف
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كىو كلمة كاحدة تدؿ على معاف عدة على سبيل اٟتقيقة  ,ابلصطبلح االشًتاؾ اللفظي
 ٕكاجملاز.

 ٝتة وكائل بوصفألا بلغيوفك قد التفت الب ,فعلم البيا أبواب يفم ىأحد أ اجملاز
يكن  دل ا١تصطبلح ذاى مفهـو كلكن ,الراقية دبيةأأل لنصوصا يفسلوب األ ٝتاتمن 
اربعة  ذلتنقسم إ ٖكرًن.ال فكالقرآ يبدبية من الشعر العر األالنصوص  يف ودر كضوحبق

ز مركب ٣تاز مركب مرسل ك ٣تاستعارة ك إلمفرد اب ٣تازك  ,مفرد مرسل٣تاز  ىيك  ـأقسا
 كيف ىذا البحث سأْتث عن اجملاز ا١ترسل. ٗابإلستعارة.

اجملاز ا١ترسل ىو الكلمة ا١تستعملة قصدا يف غَت معناىا األصلي ١تبلحظة عبلقة 
  َُ.كلو عبلقات كثَتة  ,ألصليدالة على عدـ إرادة ا١تعٌت اغَت ا١تشاهبة مع قرينو 

 ,كيقاؿ أيضا أف ىذه اجملاز تسمى ا١ترساؿ ألهنا منفصلة عن التقيد ٔتطابقة خاصة 
لكن ىذه اجملاز ٢تا تواف  كبَت اب١تقارنة مع االستعارة اليت ٢تا اتفاؽ كاحد فقط كىو 

 ُُالشاهبة.
مائتاف ك  تتكوف ىذه السورة من .البقرة ىي سورة اثنيا من القرآف الكرًن سورة
على سورة البقرة ىي سورة اشتملت  كىي مصنفة من سورة مدنية. ,آية ستة كٙتانوف

كيف أمور  ,كاألخبلؽ ,كا١تعامبلت ,كالعبادات ,يعية يف العقائدمعظم األحكاـ التشر 
كغَتىا من األحكاانلشرعية. كقد تناكلت اآلايت يف البدء  ,كالعدة ,كالطبلؽ ,الزكاج

كحقيقية  ,فوضحت حقيقة اإلدياف ,كا١تنافقُت ,كالكافرين ,اٟتديث عن صفات ا١تؤمنُت
 للمقارنة بُت أىل السعادة كأىل الشقاء. ,الكفر كالنفاؽ
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كىي أكؿ سورة عرضت للتفصيل يف  ,من أطوؿ السور ا١تكيةسورة األعراؼ 
هللا جل  ,قصص األنبياء كمهمتها كمهمة ا١تكية تقرير أصوؿ الدعوة اإلسبلمية من توحيد 

ذه ىيت ٝت .َِٔكعدد آايهتا  ,كتقرير الوحي كالرسالة ,كتقرير البعث كاٞتزء ,كعبل
 كالنار اٞتنة بُت مضركب سور يكى فيها ألعراؼلوركد ذكر اسم ا األعراؼالسورة بسورة 

 ,نةاٞت عن مسيئاهت مهب فقعدت ,مكسيئاهت مهتحسنا استوت قـو مى لهاأى بُت حيوؿ
 ُِ.فيهم هللا يقضي حىت السور على ىناؾفوقفوا  ,م عن النارهتم حسناهبفت كخل

الباحثة البحث يف ىذا ا١توضوع هبدؼ تسهيل فهم ختار فت ,ا٠تركج من ا١تشكلة
الباحثة تريد أف تعرؼ  مث ًن.ا١تسلمُت عن ا١تعاين اجملاز خاصة اجملاز ا١ترسل يف القرآف الكر 

فقدـ  ,لذلك اجملاز ا١ترسل كعبلقتو يف القرآف خصوصا يف سورة البقرة كسورة األعراؼ.
"اجملاز ادلرسل يف سورة البقرة وسورة : بعنواف بحث العلميحثة ىذا البحث يف الالبا

 .)دراسة حتليلية بالغية(" األعراف
 البحث أسئلة . ب

ما ىي "فمشكلة البحث فيو ىي: ,حثةمناسب ٓتلفية البحث اليت عرضها البا
 "؟ ألعراؼ ٨تو علم الببلغةاسورة البقرة ك  اجملاز ا١ترسل يف سورةعبلقات اآلايت فيها 

 التحديد اإلجرائي  . ج
فيحدد الباحثة عن ا١تصطلحات اليت يستخدمها لكي  ,بعنواف ىذا البحثمناسبا 

 كىي ما يلي : ,ال يقع القارئ على خطأ الفهم ٔتا يقصده الباحثة
كىو أيضنا فرع  ,يف علم البياف يف علم الببلغة بحثمن ال وكى:  ا١ترسل اجملاز .ُ

غَت معناىا ىو كلمة ا١تستعملة قصدا يف  . اجملاز ا١ترسلاللغوم اجملاز من
  ُّ.صلياأل
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  ىي السورة الثانية بعد سورة الفاٖتة يف القرآف ”بقرة“٦تا يعٍت :  سورة البقرة .ِ
 .ف من مائتُت كستة كٙتانوف آيةتكو   سورة مدنيةسورة البقرة ىي الكرًن. 

 ,كىو من السور السبع يف القرآف  ,سورة األعراؼ : ٦تا يعٍت "أألعراؼ" .ّ
مائتاف  منكٌية  اليت تكٌوف سورة م سورة األعراؼ ىو .كفيها آايت كثَتة

 ستة آية.ك 
كيف معجم  ,يدرس –دراسة : مصدر من فعل درس دراسة ٖتليلية الببلغية :  .ْ

أم القراءة ك ٖتصيل العلـو ك ا١تعاريف. دراسة ٖتليلية  ,ا١تعاين ىي األعماؿ ا١تدرسية
ابستخداـ منهج ببلغية ا١تقصود ىنا ىي ٖتقيقية اآلايت اليت تتضمن اجملاز ا١ترسل 

 .الببلغة
فًتيد أف الباحثة تبحث كأما للمقصود ك تريد الباحثة يف ىذا البحث يعٍت 

كعبلقتو من القرآف الكرًن خصوصا موضوعا العلمي ىو البحث ا١تكتيب عن اجملاز ا١ترسل 
 .جد يف الدراسات السابقةاندرنا ما توٍ ألف اجملاز ا١ترسل  ,يف سورة البقرة كسورة األعراؼ

 ف البحثهد . د
اآلايت ما ١تعرفة البحث ىو  على أساس البحث ا١تقدـ أعبله فا٢تدؼ من ىذا

 الببلغة. اجملاز ا١ترسل يف سورة البقرة كسورة األعراؼ ٨تو علمفيها عبلقات 
 أمهية البحث .ه 

مناسب أبىداؼ البحث ا١تكتيب ىي أبف نتيجة البحث هتداؼ إعطاء نتيجتو إذل 
. فهذا البحث يطلب النوعُت من أمهيات البحث كمها  ,التقدـ اإلجتماعي كالتقدـ العلـو

بحث ترجى أف تكوف فوائد كما أمهيات البحث نظرية كتطبيقية. فالنتيجة من ىذا ال
 :ايرل

 النظرية .ُ
 معرفة تنوع كأسلوب لغة القرآف من خبلؿ علم الببلغة (أ 
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عد القراء كديكن أف تسااجملاز ا١ترسل ىو جزء أىم أبواب يف علم البياف    (ب 
 الكرًن. ة يف القرآفوياللغ أسلوبيف البحث عن تنوع 

أف تكوف نتيجة ىذا البحث زايدة ا١ترجع يف مكتبة جامعة أنتسارم  (ج 
 بنجرماسُت .اإلسبلمية اٟتكومية 

 التطبيقية .ِ
ببلغية عن اجملاز ا١ترسل يف سورة البقرة كسورة األعراؼ من دراسة ٖتليلية 

القرآف الكرًن سوؼ تساعد كتسهل الطبلب يف شعبة اللغة العربية كأدهبا يف 
 تعلٌم البلغة.

 أسباب اختيار ادلوضوع .و 
 كىي : ,اختارت الباحثة ىذا ا١توضوع بناء على عدة أسباب

اندرنا ما اجملاز ا١ترسل  الباحثة عن اجملاز ا١ترسل يف ىذا البحث ألفاختارت  .ُ
 .جد يف الدراسات السابقةوٍ تػي 
دل ألف  ,عن اجملاز ا١ترسل الدرس الباحثة تريد أف تبحث دفعة كاحدة يعم  .ِ

 .علم الببلغة إال يف الكلية ةالسابق ةدرس الباحثت
تبحث الباحثة عن اجملاز ا١ترسل يف القرآف الكرًن ألف القرآف كمصدر العلـو  .ّ

اختار الباحثة سورة البقرة كسورة األعراؼ مع الكثَتة العلـو ا١تستنبطة منو. 
إذل  مرجعكديكن إضافة  ,اليت تتعل  ٔتبحث اجملاز ا١ترسلاألمثلة كجد  ألف 

 الكرًن. قرآفدراسة الببلغة عن ٚتاؿ األسلوب اللغوم يف ال
علم البياف يف  البحثجزء من  اجملاز ا١ترسلٖتليل الببلغة ألف  ةالباحثقامت  .ْ

 .كٚتاؿ أسلوهباكالببلغة أحد لفهم القرآف الكرًن  ,بلغةعلم الب
 السابقة  الدراسات .ز 

بعد أف تطالع الباحثة دراسات موجودة يف ا١تكتبات ّتامعة أنتاسارم اإلسبلمية 
 فوجد الباحثة الدراسات اليقارب هبذا البحث كىي : ,اٟتكومية  كاإلنًتنيت
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اجملاز يف بعض " ٖتت العنواف  هـ ُّْٕـ/  َُِٔسبلمة موالان يف سنة  .ُ
يف مكتبة جامعة أنتسارم اإلسبلمية اٟتكومية بنجرماسُت. سورة القرآن" 

يف بعض سور  اجملازتحليل ل نهج نوعيممع ث يعٍت الدراسة ا١تكتبية نوع البح
بُت  يعٍت يستوم ,ْتثيم كالفرؽ بُت الدراسة السابقة ك أٌما التساكٌ  .القرآف

الفرؽ بُت  يف حُتً  ,زٖتليل علم الببلغة يف اجملاىو كْتثي  ةالسابق دراسةال
راسة السابقة ْتث عن اجملاز العقلي كاجملاز الدالدراسة السابقة كْتثي يعٍت يف 

  أما عن أىداؼعبلقتها. اص البحث عن اجملاز ا١ترسل ك ْتثي خ يفك  ,اللغوم
 سوريت البقرة كاألعراؼ.يف  اجملاز ا١ترسل١تعرفة ي كىْتثي 

" تشبيه يف ٖتت العنواف   هـ ُّْٗـ/  َُِٕدمحم ْترم النور يف سنة  .ِ
يف مكتبة ٞتامعة أنتسارم اإلسبلمية  سورة البقرة) دراسة  حتليلية بالغية ("

. أٌما نهج نوعيممع حث يعٍت الدراسة ا١تكتبية نوع الباٟتكومية بنجرماسُت. 
الفرؽ يعٍت يف الدراسة السابقة  ,التساٌكم كالفرؽ بُت الدراسة السابقة ك ْتثي

 التساكم بُت مث ,ْتث عن التشبيح ك يف ْتثي تبحث عن اجملاز ا١ترسل
 ْتثي يعٍت تساكم للتحليل يف علم الببلغة. الدراسة السابقة ك 

" ادوات االستفهام ٖتت العنواف  هـ ُّْٗـ/  َُِٖاألمُت يف سنة  .ّ
يف مكتبة اإلنكاري ومعانيها يف سورة البقرة )دراسة حتليلية بالغية (" 

حث يعٍت الدراسة نوع البٞتامعة أنتسارم اإلسبلمية اٟتكومية بنجرماسُت. 
 ,السابقة ك ْتثي . أٌما التساٌكم كالفرؽ بُت الدراسةنهج نوعيممع ا١تكتبية 

 ادكات االستفهاـ اإلنكارم كمعانيها الفرؽ يعٍت يف الدراسة السابقة ْتث عن
مث يف ْتثي تبحث عن اجملاز ا١ترسل يف سوريت البقرة كاألعراؼ  ,يف سورة البقرة

مث التساكم بُت الدراسة السابقة ك  ,بيافكيتضمن جزء من التعلم يف علم ال
  علم الببلغة.ْتثي يعٍت تساكم للتحليل يف

 منهج البحث .ح 



ٖ 
 

 

 نوع البحث  .ٔ
 يف ىذا البحث ىي"البحث ا١تكتيب" ةالباحث نوع البحث الذم تستخدـ 

(Library Research), النوعي ة ىي ا١تدخل الباحث كمدخل البحث الذم تستخدـ
أبنو منهجية ْتث يف العلـو تركز على كصف الظواىر كصفا دقيقا كعلى الفهم 

. ا١تعٌت ىو ياانت العميقة اليت تتضمن ا١تعٌتكيستخدـ لنيل  الب ُْاألعماؽ ٢تا.
أما ىذا ا١تدخل  ُٓالبياانت النهائي ىوقيمة كراء البياانت الظاىرة.  ,ا١تعٌت اٟتقيقي

 الدراسة اللغوية.  ة ىيالباحث اسلكهالذم ت
 تصميم البحث .ٕ

 اءات البحث اليت جيرية الباحث يف ىذا البحث كىي :ر كإج
انت مثل القرآف ا١تتعلقة هبذا البحث لتكوف مصادرا للبياٚتع الكتب  (أ 

سواء من  ,كالكتب اليت تدعم األخرل ا١تتصلة ابلبحث ,الببلغة, الكرًن
 . كتبة العامة أك ا١تكتبة اٞتامعةا١ت

يد كالتحليل آية بعد آية يف القرآف الكرًن لتحدقراءة كتب الببلغة  (ب 
 ا١ترسل. اآلايت اليت ٖتتوم على اجملاز

الباحثة تبدأ أف  ,ا١ترسل ازٖتليل اآلية اليت ٖتتوم على اجملبعد قراءة ك  مث (ج 
 على ىذا البحث العلمي.تب تك

 البياانت ومصادرها  .ٖ
 البياانت  كما ايرل : أما البياانت كمصادر

اليت  ,ستمدة يف ىذا البحث ىي ما تتصل ابجملاز ا١ترسلالبياانت ا١ت (أ 
سورة البقرة ك  ا١ترسل يف سورةايت فيها اجملاز ٤تتول اآل تبحث يف
 األعراؼ.

 مصادر البياانت اليت يستعملها الباحث مصادرين مها (ب 
                                                           

 ّّص.  (, َُُِ)عماف : مكتبة اجملتمع العريب,البحث النوعي يف الًتبية كعلم النفس, اثئر أٛتد غبارم, ُْ
15

Sugiono, Metodologi Penelitian Pendidikan, Cet. 16, (Bandung: Alfabeta,2013), h. 15. 
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حصوصا سورة البقرة  مصدر البياانت األساسية كىي :القرآف الكرًن( ُ
 سورة األعراؼك 
 :كىي ,صدر البياانت الفرعيةم( ِ
 ,لعلي اٞتاـر كمصطفى أمُتالببلغة الواضحة  (أ 
بلؿ لخطيب القزكين ك جا١تعاين كالبياف ل اإليضاح يف علم الببلغة (ب 

 ,ابن عبد الرٛتن دمحم الدين 
 ,يب يعقوبأل مفتاح العلـو (ج 
 ,بياف كالبديع لسٌيد أٛتد ا٢تامشيجواىر الببلغة يف ا١تعاين كال (د 
 ,مد الصابوينحمل صفوة التفاسر (ق 
 ,بية كعلم النفس لثائر أٛتد غبارمالبحث النوعي يف الًت  (ك 
 ,العزيز عتي عبد ل  علم البياف (ز 
 ,هللا بن حامد اٟتامد عبدل سلسلة تعليم اللعة العربية (ح 
  ,علـو الببلغة ألٛتد مصطفى ا١تراغي (ط 
٤تي ك  أٛتد قاسممد حمل )البديع كالبياف كا١تعاين( علـو الببلغة (م 

 ,الدين ديب
 ,عبد العزيز بن علي البحريبل الببلغة ا١تيٌسرة (ؾ 
 بسيوين عبد الفتاح فيود ل علم البياف)دراسة ٖتليلية ١تسائل البياف(  (ؿ 
لئلماـ اٟتافظ عمادالدين ايب  ,اٞتزء األكؿ تفسَت القرآف العظيم  (ـ 

 ,الفداء إٝتاعيل بن عمر ابن كثَت الدمشقي
جبلؿ الدين بلؿ الدين احملٌلٌي ك ٞت اإلمامُت اٞتليلُتتفسَت   (ف 

 ,السيوطيٌ 
 اخل. ,وىبة الزجليلالتفسَت ا١تنَت  (س 

 أساليب مجع البياانت .ٗ
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كالطريقة اليت سلكها الباحثة ٞتمع البياانت ىي بتحديد اآلايت القرآنية اليت 
مث حيلل معانية   ,من القرآف الكرًن سوريت البقرة كاألعراؼ رسل يفا١تتتضمن اجملاز 

 رسل  كابلستخداـ الكتب اليت تتعل   بو.ا١ت ابستخداـ قواعد الببلغة عن اجملاز
 أسلوب حتليل البياانت .٘

حثة ٣تموعة البياانت أبسلوب الدراسة التحليلية الببلغية كالتفسَتية يقدـ البا
 كٖتليلها على ا٠تطوات  اآلتية.

ابلرجوع إذل الكتب الببلغة اليت تبحث اجملاز  ,التحليل  الببلغي  (أ 
 ا١ترسل كعبلقة فيها.

البقرة ك سورة األعراؼ من القرآف  ةسور  النتائج من اآلايت يف استنباط (ب 
 الكرًن  اليت تتضمن  اجملاز ا١ترسل.

 هيكل البحث .ط 
 يعٍت : ,ىذا البحث ا١تكتيب أربعة أبواب ل البحث يفأما ىيك

 ,كىي تتكوف من خلفية البحث ك التحديد اإلجرائي ,: ا١تقدمة كؿالباب األ .ُ
كالدراسة  ,عأسباب اختيار ا١توضو  ,أىداؼ  كأمهية البحث ,أسئلة البحث

كالبياانت  ,ك منهجو الذم تشتمل  على نوع البحث ك تصميمو ,السابقة
ك ىيكل  أساليب ٖتليل البياانت,كأساليب ٚتع البياانت  ,كمصادرىا
 البحث.

كاآلًخر , ,علم البياف ,الببلغة ,: اإلطار النظرم عن اجملاز ا١ترسلالباب الثاين .ِ
 مفهـو اجملاز ا١ترسل ك العبلقتها.

)دراسة  سورة األعراؼاجملاز ا١ترسل يف سورة البقرة ك ٖتليل  الباب الثالث: .ّ
 .ٖتليلية ببلغية(

توصيات البحث ,كىو يكوف من خبلصة البحث ,ا٠تا٘تة الباب الرابع: .ْ
. كاالفًتاح




