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 الباب األول

المقدمة 
خلفية البحث و تحديد الموضوع .أ

 : قال تعاىل. القرآن ىو كتاب ال ريب فيو ىدى للمتقُت و شفآء ورمحة للمؤمنُت

 ُىوَ  َما اْلُقْرآنِ  ِم َ  َو ُػنَػ ِّزلُ  : أيضا وقال (. ٢ : البقرة ) لِْلُمتَّتِقُتَ  ُىًدى ِفيوِ  رَْيبَ  ال اْلِ َتابُ  َذِل َ 

 .( ٨٢ : اإلسراء)  َخَسارًا ِإال اللَّتاِلِمُتَ  يَ ِيدُ  َوال لِْلُمْؤِمِنُتَ  َوَرمْحَةٌ  ِشَفاءٌ 

 والرمحة، والشفآء، وادلوعلة، والذكر، واذلدى، كال تاب، األمسآء عدة لو ال رًن والقرآن 

 1.احلياة  احية مجيع يشمل أ ّو على تدلّ  وىذه

 الد يا يف السعادة لنيل للناس ىدى ىو ال رًن القرآن أنّ  السابق، التعريف م  وعرفنا

. ح يما عالجا اإل سا ية ادلش الت يعاجل و واآلخرة،

 وصحابتو، وسلم عليو اهلل صلى الرسول م  ال ربى العناية موضع ال رًن القرآن كان

 يف ذلم داللة وىو للطلبة وظيفة لو و 2.ىذا الناس يوم إىل مجيعا وَخَلِفها األمة سلف وم 

 . القرآن لفهم مهمّ  أمر العربية اللغة وتعليم .وأدآهبا العربية اللغة قواعد تعليم

 أوامره امتثال على والعمل ال رًن القرآن لفهم العربية تعلُّم على اإلسالم ححَّت  وقد

 3.وسلم عليو اهلل صلى اهلل رسول بيان وفهم بنواىيو واال تهاء

                                                                                       

                                                    
1
 18. ، ص( ىػ 1428، جامعة أ تساري اإلسالمية احل ومية: بنجرماسُت  ) مراعاة النلَت يف القران،إ درا شاىفري،  

2
 ٣. ، ص( ىػ١٣٧٢دار إحياء ال تب العربية، : القاىرة  )مناىل العرفان يف علوم القران، حممد عبد العليم ال رقاين،  
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 منها بو، تتعّلق الىت علوم بتعّلم القرآن احتوى قد ما و فهم  تعّلم أن لنا فينبغي

 . والبالغة والصرؼ، النحو،

 وعلم اخلطأ، ع  والقلم اللسان عصمة إىل هبا يتوصل اليت العلوم ىي العربية فالعلوم

 وعلم 4.والبناء اإلعراب حيح م  العربية ال لمات أحوال هبا تعرؼ بأصول العلم ىو النحو

 5.بناء وال بإعراب ليست اليت ال لمة، أبنية أحوال  هبا يعرؼ بأصول علم فهو الصرؼ

 مع  فس  يف كتم ن   فسو فتم نو السامع قلب إىل ادلعٌت بو تبلغ ما كل ىي والبالغة

 ادلعٌت تأدية ىي البالغة : أمُت ومصطفى اجلارم علي قال و 6.حس  ومعرض مقبولة صورة

 كالم كلِّز  مالءمػة مع خالب، أثر النفس يف ذلا فصيحة، صحيحة بعبارة واضحا اجلليل

  7.خياطبون الذي  واألشخاص فيو، يقال الذي للموط 

 ألنّ  ادلهّمات، األمور م  أمر وتعليمها العربية، اللغة علم فروع م  فرع ىي البالغة أماّ 

 .    القرآن إعجاز على دليل ىي الىت وأسرارىا البالغة عناصر تضّمنت القرآن آيات م  األكثر

 

 

:  وىي حبثها، يف أقسػام ثالثة إىل ينقسػم البالغة وعلم

                                                                                                                                      
3
 1. ، ص( ىػ 1414دار الف ر، : بَتوت  ) قطر الندى وبل الصدىمجال الدي  عبد اهلل ب  ىشام األ صاري،   

4
 10. ، ص( م 2003ادل تبة ادلصرية، : بَتوت  )جامع الدروس العربية، الشيخ مصطفى الغالييٍت،   

5
 3. ، ص( م 2005أودي بريغُت، : بنجرماسُت  )فوائد اللرؼ يف قواعد الصرؼ، أمحد ديرايب،   

  ٢-١. ، ص(١٩٩٦بدون م ان الطبعة، : جاكرتا  )دروس البالغة العربية،  أمحد بامحيد، 6

7
 ٨. ، ص( ھ ١٣٨١اذلداية، : سورابايا  )البالغة الواضحة،  علي اجلارم ومصطفى أمُت،  
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 بعضها خيتلف بطرؽ الواحد، ادلعٌت إيراد هبا يعرؼ وقواعد أصول ىو البيان، علم. 1

. ادلعٌت ذل   فس على العقلية الداللة وضوح يف بعض، ع 

 مطابقا هبا ي ون اليت العريب ال الم أحوال هبا يعرؼ وقواعد أصول ىو ادلعاىن، علم .2

. لو ِسيقَ  الذي الغرض وفق ي ون حبيح احلال، دلقتضى

  8.وتالوة حسنا ال الم ت يد الىت وادل ايا الوجوه، بو يعرؼ علم ىو البديع، علم  .3

 م  قسما يبحح أن الباحح وأراد فروع، عّدة علي تنقسم الثالثة علوم كل ويف   

: منها أقسام، عّدة إيل ينقسم والتشبيو. التشبيو يعٍت البيان، علم أقسام

 األداة فيو ذكرت ما : ادلرسل التشبيو. 1

 األداة منو حذفت ما : ادلؤّكد التشبيو .2

  الشبو وجو منو حذؼ ما : اجململ التشبيو .3

 الشبو وجو فيو ذكر ما: ادلفّصل التشبيو .4

 الشبو ووجو األداة منو حذفت ما : البليغ التشبيو .5

 متعّدد م  منت عة صورة فيو الشبو وجو كان إذا : التمثيل تشبيو .6

 ادلعروفة، التشبيو صور م  صورة يف بو وادلشّبو ادلشّبو فيو يوضع ال : الّضمٍتّ  التشبيو .7

 الًتكيب يف يلمحان بل

                                                                                       

                                                    
8
 ٢١٢. ص (  م١٩٩٤دار الف ر، : بَتوت  )جواىر البالغة،  أمحد اذلامشي،  
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 أقوى فيو الشبو وجو أنّ  باّدعاء بو مشّبها ادلشّبو جعل ىو : ادلقلوب التشبيو. 8

 9.وأظهر

: تعاىل قولو ذل  وادلثال التشبيو، تضمنت اليت كثَتة آيات ال رًن القرآن يف ورد وقد 

 ظُُلَماتٍ  يف  َوتَػرََكُهمْ  بُِنورِِىمْ  اللَّتوُ  َذَىبَ  َحْوَلوُ  َما َأَضاَءتْ  فَػَلمَّتا  َارًا اْستَػْوَقدَ  الَّتِذي َكَمَثلِ  َمثَػُلُهمْ 

(  223 :  البقرة)  ...... َلُ مْ  َحْرثٌ  ِ َساؤُُكمْ : أيضا وقال  ( : البقرة ) يُػْبِصُرونَ  ال

 ادلنافقُت، حال شبو األوىل اآلية يف. البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو تشتمالن السابقتان اآليتان

 مّسي التشبيو وىذا 10.شيئا ليبصر يعد فلم ا طفأت،  ّ  هبا ليستضئ  ارا استوقد الذي كحال

 النساء شبو الثا ية، اآلية ويف. متعّدد م  منت عة صورة فيو الشبو وجو ألنّ  التمثيل تشبيو

 أنّ  الشبو ووجو ادلشاهبة، م  البذور وبُت النطف، م  أرحامه ّ  يف يلقى ما بُت دلا باحلرث،

 األداة منو حذفت ألنّ  البليغ، التشبيو مّسي التشبيو وىذا. 11منو حيصل ما ماّدة منهما كالّ 

  .الشبو ووجو

 يف وخّصصو القرآن، يف التشبيو ع  بالدّقة يبحح أن ال اتب أراد البيا ات ىذه فم 

.   البليغ التشبيو التشبيو و التمثيل تشبيو يعٍت التشبيو أقسام م  قسمُت البحح ىذا

 ع  حتليلية دراسة ) القرآن يف التشبيو  " ادلوضوع حتت العلمي، البحح الباحح وقّدم

 ( ".  البقرة سورة يف البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو
                                                                                       

                                                    
9
 25. صادلرجع السابق،  علي اجلارم ومصطفي أمُت،  

10
 ٥٦. ، ص(س.دار اب  كثَت، د: بَتوت  )إعراب القران وبيا و،  حمي الدي  الدرويش،  

11
 262. ص. ادلرجع السابق حمي الدي  الدرويش،  
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 يوّضح أن لل اتب فاألحس  العلمي البحح فهم يف والغلط اخلطاء ع  لالجتناب 

:  يلي كما ادلوضوع يف مصطالحات على البيان ويشرح

 ىو ادلوضوع ىذا يف بالتشبيو وادلقصود البيان، علم أقسام م  قسم ىو التشبيو. 1

 البليغ والتشبيو التمثيل تشبيو يعٍت أقسامو، م  قسمان

 التمثيل تشبيو تضمنت اليت اآليات ع  الباحح يبحح ىي التحليلية الدراسة. 2

 . وأغراضها ادلفسري  عند ومعا يها البقرة سورة يف البليغ والتشبيو

 البحث مشكالت. ب

 : ىي العلمي البحح ىذا يف الباحح سيبحثها اليت ادلش الت

 ؟ البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو على تشتمل اليت البقرة سورة م  آيات أي. 1

 ؟ البقرة سورة يف البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو تتضّمنت اليت آيات معٌت ما .2

 ؟ فيها التشبيو أغراض ما .3

 الموضوع اختيار أسباب. ج

 ويف اهلل كتاب يف استعمالو أكثر الذي البيان علم م  ادلباحح إحدى ىو التشبيو. 1

 .إلقائو يف خاصة أغراض ولو. وأشعارىم العرب كالم

  لر وتدقيق ف ر، إمعان إىل حيتاج الذي التشبيو أقسام م  قسم ىو التمثيل تشبيو. 2

 التشبيو أما ادلعاين، يف أثرا أعلم وىو متعددة، أمور م  ادلنت عة صورتو ألن فهمو يف

 الف ر، إعمال إىل إدراكو يف وحيتاج اللهور، قليل الشبو وجو كان بو، خمالف البليغ
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 بو وادلشبو ادلشبو يذكر ألنّ  التشبيو قوة يف وادلبالغة حلسنو القبول درجة أبلغ وىو

 . القسمُت ىذي  الباحح اختار احلجج لتل . فقط

 ألفاظو يف متنّوعة إعجاز ولو اإلسالم، أح ام مصادر م  األول ادلصدر ىو القرآن. 3

 . وأسرارىا البالغة عناصر فيو كثَتا ويشمل ومعا يو، وأساليبو

 الشريعة أح ام م  مجلة فيها وتضمنت القران، يف السورة أطوال ىي البقرة سورة.  4

  لرا و لر الباحح قرأ وقد. القرآن أح ام أبا ت السورة وىذه اإلسالمية، والعقيدة

 مثان يعٍت والبليغ، التمثيل التشبيو على تشتمل اليت آية عشرة ستّ  فوجد دقيقا،

 .البليغ التشبيو آيات مثان و التمثيل التشبيو آيات

 البحث أهداف. د

:  ىي العلمي البحح ذلذا واألىداؼ

. البقرة سورة يف توجد الىت البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو آيات معرفة. 1

 .فيها البليغ التشبيو و البمثيل تشبيو تتضّمنت اليت اآليات معاين معرفة .2

 .فيها التشبيو أغراض معرفة .3

 البحث فوائد. هـ

 : ت ون أن العلمي البحح ىذا  تائج م  الباحح يرجو

 القرآن م  وأغراضو ومعا يو التشبيو ع  عاّمة والقارئُت خاّصا، الباحح معرفة زيادة. 1

. البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو ع  وخصوصا البقرة سورة يف ال رًن
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 ىذا الستمرار اآلخري  والباحثُت ادلستقبل يف للطالب البحثية وادلاّدة ادلقدمية ادلاّدة .2

 .العلمي البحح

 .بنجرماسُت احل ومية  اإلسالمية أ تساري جامعة م تبة خل آئ  العلميّ  ادلرجع .3

 .وقواعده التشبيو ماّدة يف البيان علم ع  ادلعرفة زيادة .4

 البحث مناهج. و

 البحث نوع. 1

  : يعٍت ادل تيب، البحح بااستخدام التشبيو ببحح تتعّلق الىت البيا ات الباحح جيمع

. بالبحح تتعّلق اليت كتب بعض مجع- أ

 البقرة سورة يف البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو آيات تقرير-  ب

 والتفسَتيّ  البالغيّ  ادلنهج باستخدام البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو آيات حتليل- ج

.            والبلغآء ادلفسِّزري  ارآء على بالنلر

. الباحح قدمها اليت ادلباحح م  النتائج إستنباط- د

 ومصدرها البيانات. 2

 تضّمنت اليت البقرة  سورة م  آيات عّدة يعٍت العلميّ  البحح ىذا يف احملتاجة البيا ات

. ال رًن القرآن ىي ومصدرىا البليغ، التشبيو و التمثيل تشبيو

. والتفسَت البالغة كتب م  العلمي بالبحح تتعلق اليت شىت مراجع الباحح ويستخدم

 :  منها ادلقصودة وال تب
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. أمُت ومصطفي اجلارم لعلي الواضحة البالغة- أ

 .بامحيد ألمحد العربية البالغة دروس- ب

. اذلامشي أمحد لسّيد البالغة جواىر- ج

 .فوال إل عام البالغة علم يف ادلفصل ادلعجم- د

 مطلوب أمحد للدكتور بالغية فنون- ىػ

. الدرويش الدي  حملي القران إعراب- و

 .ال حيلي وىبو الدكتور لألستاذ ادلنَت التفسَت- ز

. الصبوين علي حلحمد التفاسَت صفوة- ح

 .ال رقاين العليم عبد حملمد القرآن علوم يف العرفان مناىل - ر

. السيوطي الدي  جلالل القران علوم يف اإلتقان- خ

 .الصبوين علي حملمد كثَت اب  تفسَت خمتصر- ع

 العلمي بالبحح تتعلق اليت األخرى وال تب- غ

 البيانات جمع طريقة . 3

 تضمنت اليت البقرة سورة يف آيات عدة بتخريج البيا ات مجع يف الباحح وسل   

 ادلتعلقة التفسَت و البالغة كتب على وتأمل بنلر يشرحها   البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو

 . بالبحح
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                                                                                   البيانات تحليل طريقة . 4

 احملتاجة البيا ات مجع يعٍت" ادلضمون حتليل "بطريقة البيا ات حتليل يف الباحح استخدم

: ىي الطريقة، ىذه واخلطوات. واحد موضوع يف ادلتنوعة والتفسَت البالغة كتب م 

 البقرة سورة يف البليغ والتشبيو التمثيل تشبيو األلفاظ ذي القرآ ية اآليات عدة مجع- أ

  البالغي ادلنهج باستخدام الباحح يشرحها- ب

 خيّلصها   ادلفسري  آراء إىل بنلر الباحح يفّسرىا- ج

 االستنباط-  د

الدراسات المكتبية . ز

: وىي وحتليليو البليغ والتشبيو التمثيل تشبيو لدراسة كتب عدة الباحح وقرأ فتش قد

. الدرويش الدي  حملي القران إعراب- أ

. ال حيلي وىبو الدكتور لألستاذ ادلنَت التفسَت- ب

. الصبوين علي حلحمد التفاسَت صفوة- ج

   البقرة سورة يف البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو حتليل على يساعد السابقة فال تب

 .معا يو لفهم التفسَت كتب الباحح يستخدم

 

 

 الكتابة خطة.ح
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  :يلي كما أبواب أربعة على تشتمل وىي ال تابة، خطة فيو العلمي البحح وىذا

 البحح، مش الت ادلوضوع، وحتديد البحح خلفية م  تت ّون ادلقدمة: األول الباب

الدراسات  و البحح، ومناىج البحح، وفوائد البحح، وأىداؼ ادلوضوع، اختيار وأسباب

. ال تابة وخطة ادل تبية

 وأقسامو وأركا و التشبيو تعريف م  تت ون التشبيو ع  العامة النلرية: الثاين الباب

. والبليغ التمثيل التشبيو ع  والنلرية وأغراضو

 حملة م  يت ون البقرة، سورة يف البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو ع  البحح: الثالح الباب

 البقرة، سورة يف البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو على تشتمل اليت آيات البقرة، سورة ع 

 و التمثيل تشبيو آيات معاين البقرة، سورة يف البليغ التشبيو و التمثيل تشبيو ع  التحليل

. أغراضها و البقرة سورة يف البليغ التشبيو

. وادللحقات واالقًتاحات اخلالصة م  يت ون اإلختتام: الرابع الباب


