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 الممخص
 عد: آلو كصحبو أجمعيف،أٌما بكالصَّبلة كالسَّػػبلـ عمى سٌيػػًد الميرسميف ، كعمى  الحٍمد هلل ربّْ العالميف ،

 التشبيو ىك أحد األركاف األساسية لمببلغة كفصؿ ىاـ مف فصكؿ اإلعجاز البياني لمقرآف إف فف
ليس الحس كحده ىك الذم يجمع بيف المشبو  أنَّو الكريـ.كما أف المتتبع في أسمكب التشبيو يدرؾ

لمذاف يجمعاف بينيما. فضبلن عف ذلؾ أٌف بو في القرآف الكريـ، بؿ الحس كالنفس معان ىما ا كالمشبو
القرآف تعكد فائدتو إلى المشبو تصكيران لو كتكضيحان، عممان أف المشبو بو دائمان أقكل مف  التشبيو في
 كىذه ئبة بالحركة كاالست ارة كالتمكيف،صكرة دا لذلؾ نممس أف التشبيو القرآني ذا تكضيحان؛ المشبو كأشد
 براز الحقائؽ كاستخبلص العظاتء كا  لتقريب األشياإلى البعض اآلخر؛  ىدفت بضـ بعضيا الصكرة قد
 كفيما تتقاذفو الرياح مف تقمبات المناخ كتصريؼ األجكاء، فيما تنبتو األرض كتمطره السماء كالبيانات

 كما ت يره ىذه ،كمكج كلجج كسحاب كضباب برؽ،الرعد ك البلـ ك ظكما يصاحب ذلؾ مف النكر كال
الككنية،أخذ  كباإلضافة إلى التشبيو بالظكاىر الطبيعية كالسنف العكالـ مف رعب أك أمف كاستقرار،

 .كائنات الحية فكجد فييا مبلءمة لضرب األم اؿ كتصكير األحداثالالقرآف أم متو مف 

معظـ  أقؼ خبلليا عمى ،لذا قد اخترت دراسة " التشبيو البميغ في القرآف الكريـ، دراسة تحميمية " 
التشبييات البميغة الكاردة في القرآف الكريـ داًرسةن أربعةن كسبعيف تشبييان بميغان كردا في القرآف الكريـ، 
كذلؾ باالستعانة بكتب التفاسير، لتسميط الضكء عمى ركني التشبيو البميغ كىما )المشبو كالمشبو بو(،  

 التشبيو في تفسير اآلية. كاستخبلص كجو الشبو الرابط بينيما، كذلؾ تكضيح دكر ىذا

 ه الرّْسالة عمى مقدمة ، ك بل ة فصكؿ، كخاتمة:كقػػد احػتكت ىذ

سة درا، كتطكر تعريؼ التشبيو: ىي ة مباحث ، فيو عدٌ "التشبيو في العربيةبػػ "المكسكـ  :الفصل األول
باعتبار األداة ككجو  ، كأقساـ التشبيو أىمية التشبيو في العربية كفي الحقؿ القرآنيالتشبيو في العربية، ك 

 . مكقع التشبيو البميغ مف أقساـ التشبيو السابقة، ك الشبو

"، كفيو  التشبيو البميغ في القرآف الكريـ كدكره في إبراز المعنى المراد : المكسـك بػػ "الفصل الثاني ك
الكريـ، ك ال يا: أسمكب القرآف الكريـ، ، ك انييا: لغة القرآف تعريؼ القرآف الكريـأكليا: مباحث : خمسة

ترتيب التشبيو البميغ في القرآف تطكر دراسة التشبيو البميغ عند القدماء كالمحد يف، كخامسيا:  كرابعيا:
 .الكريـ حسب المكضكعات التي كرد فييا



 ج
 

 : كىك الفصؿ األخير،الذم احتكل عمى مبح يف: أكليما: أبرز المعاني التي أخذالفصل الثالثك
التشبيو البميغ مكضكعاتو منيا ، كقد احتكل عمى ستة عشر مطمبان،  ك انييما: الغرض الذم خرج إليو 
التشبيو البميغ، كىي  بل ة أغراض، األكؿ: بياف حاؿ المشبو، ال اني: تزييف المشبو، ال الث: تحقير 

 المشبو.

ية مف كراء استخداـ التشبيو البميغ كالذم دفعني إلى ىذه الدراسة ىك اكتشاؼ األسرار القرآنية،  كالغا
في السكر القرآنية، كمف الدّْراسات القديمة التي عرضت ليذا المكضكع كتبي التفسير ضمف تفسير 

 كتكضيح اآلية الكريمة، كحدي ان كتاب فف التشبيو لعمي الجندم كغيرىا.

تشبييان،  أربعة وسبعٌنلكريـ ضمف التشبيو البميغ كرد في القرآف ا كمػفى النتائج التي تكصمتي إلٍييا أفَّ 
"  -تعالى–كأك ره جاء عمى صكرة المبتدأ كالخبر، نحك قكلو  أم: ىـ صِـّ، ىـ بكِـّ، :"صمِّ، بكمِّ، عميِّ

، عمى أسمكب التشبيو البميغ، كقد تعددت صكر المشبَّو كمكضكعاتو منيا: األنبياء كما يتعمؽ  ىـ عميِّ
ذلؾ مف المكضكعات الك يرة، كما أيخذ  كالكافريف كما سكاىـ، كغيربيـ، كعالـ الطبيعة، كالمؤمنيف، 

التشبيو البميغ مف عدة عكالـ منيا: عالـ الشَّيادة، كعالـ الغيب، كغيرىا مف العكالـ التي ساىمت في 
 إظيار ركعة التشبيو البميغ في القرآف الكريـ، كالغاية مف كرائو.

البميغ في الحديث النبكم الشريؼ؛ ألف دراستو تعطي تكامبلن  كفي الختاـ أكصت الباح ة بدراسة التشبيو
 لدراسة التشبيو البميغ في القرآف الكريـ. 
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Eloquent Metaphor in the holy Quran 

Analatical study 

Prepared by:  Hiba “Muhammad Salm” Abu-Rajab. 

Supervisor: Dr. Hussin AL – Drawesh. 

Abstract: 
Praise be to God ,prayer and peace be upon the messenger Mohammed and his family . 

The study is about Eloquent Metaphor in Quran . This study is analytical and it includes 

introduction, three chapters and a conclusion. 

The first chapter entitled “Metaphor in Arabic Language” is consisted of several topics: 

The definition of metaphor, the development of Metaphor  for ancient and modern 

scientists, the importance of Metaphor in Arabic language and in Quran , parts of Metaphor 

in Arabic language . 

The second chapter entitled The Eloquent Metaphor in Quran and its role in highlighting  

the content of Quran. It includes five topics: the definition of Quran, the language of 

Quran, Quran`s style, the arraignment of eloquent metaphor in Quran. 

The third chapter: includes two topics: the most known meanings  that inspires the 

eloquent metaphor `s subjects , the purpose that this metaphor is meant to be. 

The main reason which lead me to this study is to find out the Quran secrets. There were 

many ancient studies that were exposed to this topic such as “The art of  Metaphor “ to Ali 

Al- Jundi. 

The results I could come up with: the Eloquent Metaphor was mentioned seventy fure 

times , it came as subject and predicate in most cases. There are many subjects such as 

messengers , nature , the believers and the infidels. These subjects contributed in showing 

the splendor of  eloquent metaphor in Quran and the great ability of God. 

In the end the researcher recommended that eloquent metaphor should be studied in Al- 

Hadith because it completes the Quran. 
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 المــــــقدمة
، بالكحدانيةً  وً لنفسً  ، الفرد ببل شبيو كال نظير، الغني عف العكف كالنصير، شيدى القديرً  العمي هللً  الحمدي 
ليو المصير. بي ح، فمو الحمد كما يبالرسالةً  كلنبيوً   كيرضى، كلو الحكـ كا 

لمعالميف بشيران  و اهللي ، سيدنا كحبيبنا محمد الذم بع َّ المنيرً  ، كالسراجً البشيرً  عمى النبيً  كالسبلـي  كالصبلةي 
عربي مبيف، صمى اهلل عميو كعمى آلو كصحبو كالتابعيف ليـ  ، بمسافو األميفً  البمدً  كنذيران، في رحابً 

 إلى يكـ الديف، كسمـ تسميمان ك يران. بإحسافو 

 كبعد:

 المصطفى صمى اهلل عميو كسمـ، كال يتكصؿي  وً نبيً  ، كسنةً -تعالى–اهلل كتاب  معرفةي  العمكـً  فإف أشرؼى 
لدل  جميمةن  العربي أىميةن  المسافً  ، كمف ىنا فقد احتمت معرفةي العربيةً  المغةً  إلى معرفتيما إاٌل بمعرفةً 

مف ىذه األمة لتدكيف لغة ىذا المساف  كمغاربيا، كنيض السمؼي  األرضً  عمماء المسمميف في مشارؽً 
ىذه المغة نحكىا كصرفيا، كفقييا كببلغتيا، كقد  قكاعدً  حكؿى  المختمفةي  الدراساتي  العربي القكيـ، كقامتً 

تعالى، ،مرضاتو  ، ابتغاءى ىـ النفيسةى ، كأعمارى ىـ الطيبةى جيكدى  -تعالى–رحميـ اهلل  العمـً  فييا أىؿ بذؿى 
 فجزاىـ اهلل عنا أحسف الجزاء.

الحركة ال قافية عمكمان، كحركة البحث العممي عمى كجو  العربيً  العالـً نا الحديث نشطت في كفي عصرً 
، المقؿً  بجيدً  أف أشارؾى  المتزايد الذم تعيشو ال قافة العربية أحببتي  ىذا النشاطً  الخصكص، كفي إطارً 

بح ان ، كىك التشبيو البميغ الذم اخترتو الكريـً  جكانب الببلغة في القرآفً  مف أىـً  عف جانبو  في الكشؼً 
 لنيؿ درجة الماجستير في الببلغة العربية بعنكاف:)التشبيو البميغ في القرآف الكريـ، دراسة تحميمية(.

 :أىمية البحث

 ، كيكقظي النفسى  ، فيك يؤنسي أسمكبيةو  ، كآ ارو فنيةو  لما لو مف قيمةو  البميغ في القرآف الكريـ؛ التشبيوى  اخترتي  
في الفكرى  ، كينيري الخياؿى  ببلغي،  أسمكبو  تضمف أعظـى يال؟ كىك  ، كيؼى ، كيفي بالمرادً األسمكبى  ، كيمكّْ

التشبيو الرباني، الذم يخمك مف الزلؿ كالخطأ، كقد ضرب اهلل سبحانو األم اؿ في كتابو تنبييان كتذكيران، 
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 ىي ني  مي  ُّٱٱ:-عز كجؿ-عقميا، فقاؿ كتعميمان كتنكيران، كنكه بيا، كرفع مف شأف مف ي
 .1َّ  هئ مئ خئ حئ جئيي

إضافةن لذلؾ عدـ كجكد دراسة تشمؿ جميع التشبييات البميغة الكاردة في القرآف الكريـ، لذا قمت بتتبع 
التشبييات البميغة في القرآف الكريـ، كاقفةن عمييا كمظيرةن المشبو كالمشبو بو، كالغرض المراد مف 

كالغاية الربانية مف ايراد التشبيو التشبيو البميغ، كراجعةن لكتب التفاسير، داعمةن اظيار ركنا التشبيو، 
لى ذلؾ البميغ في السكر القرآنية، محاكلةن مف كؿ ىذا تسميط الضكء عمى أعظـ أسمكب ببلغي ، كا 

ىذه " :عف التشبيو كالتم يؿ كاالستعارة حيث قاؿى  ،تعالى،عبد القاىر الجرجاني رحمو اهلل  الشيخي  أشارى 
لـ نقؿ كميا، متفرعة عنيا، كراجعة إلييا، ككأنيا أقطاب  جؿ محاسف الكبلـ، إف ، كافى كبيرةه  أصكؿه 

 .2تدكر عمييا المعاني في متصرفاتيا، كأقطاره تحيط بيا مف جياتيا"
 

 :منيج البحث
حاطة في الكريـً  في القرآفً  البميغً  التشبيوً  كفي دراسةً  ، اتبعت المنيج التكاممي، لما لو مف شمكلية كا 

 جكانب البحث كافة، فاستخدمت:

المنيج التاريخي: في تتبع تطكر دراسة التشبيو بعامة، كالتشبيو البميغ بخاصة عند  -أ
 القدماء كالمحد يف.

 كالمنيج الكصفي: في تحديد أىمية التشبيو في العربية، كفي الحقؿ القرآني. -ب

 كالمنيج اإلحصائي: في إحصاء التشبييات البميغة الكاردة في القرآف الكريـ. -ج

 التحميمي: في تحميؿ التشبييات البميغة الكاردة في آيات القرآف الكريـ. كالمنيج -د

 وقسمت رسالتي إلى ثالثة فصول، عمى النحو اآلتي:

 الفصل األول: )التشبيو في العربية( عالجت فيو ستة مباحث ىي: -

، حيث كقفت خبللو عمى التعريفات المتفؽ عمييا في تعريف التشبيوالمبحث األكؿ :  -
 .تشبيو، ككضعت بعض األم مة الدالة عميوتعريؼ ال

                                                           
 ..43سكرة العنكبكت ،اآلية 1
 .26ص أسرار الببلغة، الجرجاني،  2
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، عمماء المغة: عرجت عمى التشبيو عند في العربيةالمبحث ال اني: تطكر دراسة التشبيو  -
ككيؼ كانكا يستخدمكنو في كتاباتيـ، كما تتبعت تعريفات القدماء لمتشبيو عامةن، بادئةن 

 باألقدـ فاألحدث

، ضمف ىذا المبحث تكقفت القرآف الكريـ: أىمية التشبيو في العربية كفي ال الثالمبحث  -
عمى األىمية الكامنة مف كراء استخداـ التشبيو في العربية كفي استخدامات العرب ليا، 
كذلؾ لتقريب صكرة المشبو كحالو مف المشبو بو، ككذلؾ في آيات القرآف الكريـ كاف 

القرآف تعكد فائدتو إلى  التشبيو فيدامو كمنيا: أف الستخداـ التشبيو أىمية جمية الستخ
تكضيحان.  المشبو تصكيران لو كتكضيحان، عممان أف المشبو بو دائمان أقكل مف المشبو كأشد

 لذلؾ نممس أف التشبيو القرآني ذا صكرة دائبة بالحركة كاالست ارة كالتمكيف.

اة ككجو الشبو، كفيو أظيرت أنكاع باعتبار األد : أقساـ التشبيو في العربيةالرابعالمبحث  -
التشبيو األربعة باعتبار كجكد األداة ككجو الشبو أك عدـ كجكدىا كىي: التشبيو المرسؿ 
المفصؿ، كالتشبيو المرسؿ المجمؿ، كالتشبيو مؤكد مفصؿ، كمؤكد مجمؿ كىك )التشبيو 

 البميغ(.

السابقة، كفيو أظيرت أف التشبيو : مكقع التشبيو البميغ مف أقساـ التشبيو الخامسالمبحث  -
 البميغ ىك أعمى مراتب التشبيو جميعيا، لما بو مف تبلـز المشبو بالمشبو بو.

المبحث السابع: تطكر دراسة التشبيو البميغ عند القدماء كالمحد يف، كفيو عالجت مطمبيف  -
، بادئةن ىما : المطمب األكؿ: قمت فيو بتتبع تطكر دراسة التشبيو البميغ عند القدماء

 باألقدـ فاألحدث، مظيرةن كيفية عرض التشبيو البميغ  في كتاباتيـ، كما ىك تعريفيـ لو.

والفصل الثاني: التشبيو البميغ في القرآن الكريم ودوره في إبراز المعنى المراد، وتناولت  -
 فيو خمسة مباحث وىي:

الكريـ في معاجـ المغة ، كفيو تطرقت لتعريؼ القرآف المبحث األكؿ: تعريؼ القرآف الكريـ -
 العربية.
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، كتـ في ىذا المبحث إظيار لغة القرآف الكريـ، ىذه المبحث ال اني: لغة القرآف الكريـ -
المغة التي ىي ميزاف المغة العربية، كالتي ىي مرجع المغة العربية، في تككينيا كفي 

 قكاعدىا.

إلى دراسة أىـ أساليب ، تطرقت في ىذا المبحث المبحث ال الث: أسمكب القرآف الكريـ -
القرآف الكريـ المتبعة في آياتو الكريمة كالغاية منيا كأىميا: أسمكب اإليجاز، كأسمكب 

 التكرار.

د فييا، المبحث الرابع: ترتيب التشبيو البميغ في القرآف الكريـ حسب المكضكعات التي كر  -
كريـ، مقسمةن حسب كفي ىذا المبحث تـ دراسة التشبييات البميغة الكاردة في القرآف ال

المكضكعات الكاردة فييا مستندةن عمى تقسيميا ب)المشبو(، فاحتكل ىذا المبحث عمى ستة 
 مطالب حسب المكضكعات التي قسـ ليا التشبيو البميغ.

،      القرآن الكريم تشبيياتو البميغة منيا، وغرضيا أبرز العوالم التي أخذ الفصل الثالث:
 وفيو مبحثان ىما:

عشر  ستة، كفيو القرآف الكريـ تشبيياتو البميغة منيا األكؿ: العكالـ التي أخذالمبحث  -
 كالغاية منيا. تـ فيو دراسة جميع العكالـ، مطمبان 

، كفيو  بل ة مطالب، قسمت حسب الغاية المبحث ال اني: الغرض المراد مف التشبيو البميغ -
 لمشبو، كتحقير المشبو.مف التشبيو البميغ كىي  بلث: بياف حاؿ المشبو، كتزييف ا

في نياية الرسالة أدرجت ك قمت بتفصيميا في الفيرس المرفؽ. ك  المباحث إلى مطالب كما قسمت
 النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا في الخاتمة، باإلضافة إلى إدراج الفيارس المكممة لمدراسة.

الكريـ، كأف ي قؿ بيا ميزاف أعمالي يـك كفي الختاـ، اهلل أسأؿ أف يجعؿ ىذه الدّْراسة خالصة لكجيو 
القيامة، كميزاف أعماؿ مف أشرؼ عمى ىذه الدّْراسة، كمف قدـ لي يد العكف في إخراجيا، كمف 
سيناقشيا كيقكميا، كمف سيحضر تشجيعان لمعمـ كطبلبو، كآخر دعكانا أف الحمد هلل رب العالميف، كأتـ 

 بياء كالمرسميف.الصبلة كالتسميـ عمى سيدنا محمد إماـ األن
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 الفصل األول: )التشبيو في العربية(* 
 .وـــــــــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــشبـــــــف التــــــــــــــــــــــــــــعريــــــــــــــــحث األول: تـــــمبـال-

 .في العربيةث الثاني: تطور دراسة التشبيو المبح -

 .القرآن الكريمالمبحث الثالث: أىمية التشبيو في العربية وفي  -

 .باعتبار األداة ووجو الشبو  المبحث الرابع: أقسام التشبيو في العربية -

 .و السابقةـــــــــالمبحث الخامس: موقع التشبيو البميغ من أقسام التشبي -
 ـــــــــد القدمــــــــــــــــاء.بيو البميـــغ عنـــــالمبحث السادس: تطور دراسة التش -
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 المبحث األول: تعريف التشبيو

 المطمب األول:تعريف التشبيو لغةً 
، كالجمع أىشباه، كالتشبيوي: التم يؿي التشبيو لغةً   .1: مشتؽ مف الفعؿ شىبىو، كالشىبىوي الًم ؿي

: شبيتي ىذا بيذا ، تقكؿي وً بى ىػ( مأخكذ مف:" الشَّ 175كما يراه الخميؿ بف أحمد الفراىيدم )ت كالتشبيوي 
 .2كأشبو فبلف بفبلف

صمة ك يقة ال تنفصـ عراىا،  –عند المغكييف  -كمف خبلؿ ذلؾ يتضح أف صمة التشبيو كالمشابية 
 .3فرؽ بينيما في أصؿ الكضع" فالتشبيو عندىـ بمعنى الشبو كالشبو ىك التشبيو فيما:" شيء كاحد ال

 جم يل ىل مل خل "كقد كرد مشتقات لفظ )التشبيو( في القرآف الكػريـ عػدة مػرات، منيػا قكلػو تعػالى:
ٱ: . ككػػػػػػػػذلؾ كرد فػػػػػػػػي قكلػػػػػػػػو تعػػػػػػػػالى4َّ جه ين ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم

 مف خف حف جف  مغ جغمع جع مظ حط مض خض حض جض  مص خصُّٱ

 .5 َّ مل خل حل جل مك  لكخك حك جكمق حق

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ، مادة )شبو(.393\3ينظر: ابف منظكر، المساف ، 1
 الفراىيدم، كتاب العيف، مادة )شبو(. 2
 .123\2ابف األ ير، الم ؿ السائر،  3
 .70سكرة البقرة، آية  4
 .118سكرة البقرة،آية  5
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 اصطالحاً  المطمب الثاني:التشبيو
لمتشبيو في االصطبلح أك ر مف تعريؼ، كىي إف اختمفت لفظان فإنيا متفقة معنى،   التشبيو اصطالحًا:

فأبك ىبلؿ العسكرم يعرفو بقكلو:" التشبيو: الكصؼ بأف أحد المكصكفيف ينكب مناب اآلخر بأداة 
التشبيو، كذلؾ قكلؾ: محمد  تشبيو، ناب منابو أك لـ ينب، كقد جاء في الشعر كسائر الكبلـ بغير أداة

ف لـ يكفشديد كا في  محمد ألسد"، فيذا القكؿ ىك الصكاب في العرؼ كداخؿ في محمكد المبالغة، كا 
 .1شدتو كاألسد عمى حقيقتو"

يعرفو بقكلو:" التشبيو: صفة الشيء بما قاربو كشاكمو مف جية كاحدة أك جيات ك يرة ال مف يؽ كابف رش
بو مناسبة كمية لكاف إياه. أال ترل أف قكليـ: "محمد أسد" إنما أرادكا كصفو جميع جياتو، ألنو لك ناس

 .2باألسد كليس غيره مف الحيكانات، كذلؾ لشجاعتو كقكتو"

 .3كيني بقكلو:" التشبيو: ىك الداللة عمى مشاركة أمر ألمر في معنى"قز كيعرفو الخطيب ال

ككسائؿ الخياؿ، جرل في كبلـ العرب، إذ  إذف التشبيو: فف قكلي رفيع يعد مف أقدـ صكر البياف،
، لذا تضمنت أشعارىـ:" ك يران مف التشبييات التي 4حاككه في أشعارىـ، كاعتمدكا عميو في خطبيـ

أدركتيا بكعييا أك حسيا فشبيت الشيء بم مو تشبييان صادقان عمى ما ذىبت إليو في معانييا التي 
 .5"أرادتيا

البياني، كمصدر مف مصادر:" التعبير الفني، كفيو تتكامؿ  أصؿ مف أصكؿ التصكير إذ التشبيو
يحاء داللي، تتسؽ بيما تمكـ الصكر كالمشاىد. 6"الصكر كتتدافع المشاىد  ، لما لو مف كقع فني كا 

إذف التشبيو ىك كصؼ الشيء بما يما مو مف كجو، أك أك ر ال مف كؿ الجيات بيدؼ البياف كالتكضيح 
 بشكؿ أك ر.

 

                                                           
 .293ينظر:العسكرم، كتاب الصناعتيف، ص   1
 .286ابف رشيؽ، العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده، ص 2
 .473القزكيني، التمخيص، ص 3
 .40ينظر: محمد الصغير، أصكؿ البياف العربي في ضكء القرآف الكريـ، ص 4
 .71ابف طباطبا ، عيار الشعر، ص  5
 .64محمد الصغير، أصكؿ البياف العربي في ضكء القرآف، ص6
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 في العربيةالمبحث الثاني: تطور دراسة التشبيو 

 عمماء المغةالمطمب األول: تطور دراسة التشبيو عند 
 مستفيضة عف التشبيو في كتابو )الكامؿ(، قاـ المبرد بعقد دراسة ىـ(:286عند المبرد )ت    - أ

لصريح حشد ضمنيا ك يران مف التشبييات التي استحسنيا، كلـ يكف المبرد يفرؽ بيف التشبيو ا
كالتم يؿ كلذلؾ فيك يسمي التشبيو تم يبلن، فيقكؿ م بلن: " كمف تم يؿ امرئ القيس المجيب 

  -تعالى–قكلو: كأيف عيكف الكحش حكؿ خبائنا كأرحمنا الجزعي اٌلذم لـ يي قًَّب كيقكؿ في قكلو 

  چڻ  ڻ   ڻ        ں  ڻچ 

فاآلية مف  فكيؼ يقع التم يؿ بيا ".كرؤكس الشياطيف لـ نراىا الحاضر بإنما يم ؿ الغائب  
باب التشبيو الصريح كقد أطمؽ عمييا تم يبلن، ككاف ييتـ ك يران بالجانب المغكم كالنحكم كىك 
يشرح األبيات كيكضحيا، كلذلؾ فإف أحكامو النقدية كانت قميمة كمبيمة،فيقكؿ: " كمف حسف 

مف التشبيو المستحسف، فبل التشبيو...كمف عجيب التشبيو... كمف التشبيو المصيب... ك 
نعرؼ متى يتحقؽ العجب؟ ككيؼ يصيب التشبيو؟... ككيؼ يستحسف؟.. كما ىك مقياس 
اإلصابة كالحسف؟... ،كم ؿ ىذه األحكاـ يصعب تحديد المراد منيا عمى كجو التحقيؽ 
ر كالتأكيد، ألنيا تتداخؿ تداخبلن يزيؿ الفركؽ. كعمى كؿ حاؿ فيذا كمو يعد مادة حسنة لمنظ

بقكلو " كأعمـ أف لمتشبيو حدان، فاألشياء تتشابو  التشبيو  المبرد عرؼك كالمدارسة كاالستخبلص، 
نما ينظر إلى التشبيو مف حيث كقع"  .1مف كجكه، كتتبايف مف كجكه، كا 

تطكرت دراسة التشبيو عند ابف طباطبا، في كتابو " ىـ(: 322والتشبيو عند ابن طباطبا )ت   - ب
فصارت أك ر كضكحان كضبطان مف ذم قبؿ، كقد نيجت نيجان يقكـ عمى التقسيـ عيار الشّْعر"، 

بط كالتعريؼ. كامتازت نظرتو لمتشبيو بالعمؽ فقد نظر إليو مف جية الجامع بيف طرفيو  كالضَّ
المتباعديف، كذكر أنكاعو، كاعتبار ىذا الجامع ىك األساس اٌلذم عميو عبد القاىر تقسيمو 

. جعؿ ابف طباطبا التشبيو عمى ضركب مختمفة، فالشيء 2 يؿ بعد ذلؾلمتشبيو إلى صريح كتم
يشبو بالشيء في الصكرة أك الييئة أك المكف أك الصكت أك الحركة، كقد يجتمع في التشبيو 

                                                           
 .3/766المبرد،الكامؿ في المغة كاألدب،  1
 .27ابف طباطبا، عيار الشعر،  2
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" كربما امتزجت ىذه الكاحد أك ر مف كجو فيتحقؽ بذلؾ حسف التشبيو، يقكؿ ابف طباطبا :
الشيء المشبو بالشيء معنياف أك  بل ة معافو مف ىذه المعاني بعضيا ببعض، فإذا اتفؽ في 

دؽى فيو، كحسف الشعرية" . فابف طباطبا ىنا يذكر متى 1األكصاؼ قكمَّ التشبيو ، كتأكدى الصّْ
يحسيف التشبيو، كىك بذلؾ يشرح األحكاـ التقكيمية الَّتي نراىا عند المبرد، كابف المعتز مبيمة 

ابف طباطبا مف أم مة تعد مف جيد التشبيو اٌلتي اتفؽ مجممة. كيبلحظ أف أك ر ما يذكره 
الببلغيكف عمى استحسانيا، فيذكر بيت امرئ القيس في كصؼ قمكب الطير، كبيت عدم بف 
الرقاع في كصؼ إبرة الركؽ، كعنترة في كصؼ الذُّباب، كالنابغة ك امرئ القيس في الميؿ، 

رآهي حسنان كأك رىا مف التشبيو المركب. كغيرىا مف الصكر المستحسنة بؿ أنو زاد عمييا مما 
كما يبلحظ أف التشبييات اٌلتي تشترؾ في أك ر مف جامع كتككف في الغالب مركبة الييئة، 

 :2فمف تشبيو الشيء بالشيء لكنان كصكرة قكؿ النابغة

مامة أيكىةو   بردان أسٌؼ ل اتوي باإل مدً     تىٍجميك بقاًدمىتىٍي حى

 جفٍت أعاليًو ، كأسفموي ندم   سىماًئو    ًغٌب  كاألقحكاًف، غىداةى 

 ]البسيط[: 3كمف تشبيو الشيء بالشيء صكرةن كلكنان كحركةن كىيئةن قكؿ ذم الرمة

 ما باؿي عيًنؾى ًمنيا الدَّمعي ينسىًكبي    كأىنىوي مف كمى مغريةو سربي 

 كفراءي غرفيةي أ ال خكاًرزيىا    مشمشؿه ضيعتو بينيا الكيتيبي 

تتابع قطر الدمع مف عينو، بقرات ماء مزادة قطعت رقعتيا فظؿ يقطر ماؤىا باتصاؿو فقد شبو 
 كتتابع.

كرد التشػبيو عنػد قدامػة فػي كتابػو "نقػد الشّْػعر"، ىــ(: 337والتشبيو عند قدامـة بـن جعفـر )ت 
ػػػعر.  حيػػػثي يػػرل قدامػػػة أفَّ أحسػػػفى التشػػبيو مػػػا تشػػػارؾى فيػػػ و عػػدَّهي أحػػػد المعػػػاني الشّْػػعرية فػػػي الشّْ

سػػف عنػػد ابػػف طباطبػػا، يقػػكؿ قدامػػة:" فأحسىػػفي  الطرفػػاف فػػي صػػفات ك يػػرة، كىػػذا ىػػك مقيػػاس الحي
التشػبيو مػا كقػع بػيف الشػيئيف اشػتراكيما فػي الصػفت أك ػر مػف انفرادىمػا فييػا، حتػى يػدني بيمػػا 

                                                           
 .23ايف طباطبا، عيار الشعر،  1
، قصائد كشعر، العصر الجاىمي ،النابغة الذبياني، كتبو : ع ماف سعد مك  2  .2015-2-20قع ع ـك
 .10الديكاف، ص 3
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، كقػػد فيػػـ ابػػف رشػػيؽ كػػبلـ قدامػػة ىػػذا عمػػى غيػػر كجيػػو فقػػاؿ:" إف التشػػبيو 1إلػػى حػػاؿ االتحػػاد"
نػػػد قدامػػػة ىػػػك مػػػا كقػػػع االشػػػتراؾ بػػػيف طػػػرفيف مػػػف جػػػنس كاحػػػد كاتحادىمػػػا أك ػػػر مػػػف الحسػػػف ع

انفرادىما  يَـّ يذكر ابف رشيؽ أفَّ أفضؿى التشبيو ما قرب بيف المتباعديف بينيما مناسػبة كاشػتراؾ 
في صفاتو ك يرةو، كىذا الَّذم قالو ليس إاٌل رأم قدامة في حسف التشبيو، فيػك قػد اعتػرض عميػو 

َـّ نقؿى رأيىوي في الحيسًف كلـ ينسبوي إليو. كقكؿ امرئ القيس الَّػذم دلػؿ بػو ابػف الرشػيؽ عمػى أكالن،  ي 
سػػًف التشػػبيو عنػػد قدامػػة ذكػػره قدامػػة فػػي سػػياؽ ذكػػر كجػػكه تصػػرؼ التشػػبيو الحسػػف، كىػػك لػػـ  حي
 يستحسف بيت امرئ القيس مف أجؿ العمة الَّتي ذكرىا ابف رشيؽ إنما لما فيًو مف كجػازة كاقتػدار
ػػفات فػػي بيػػت كاحػػد. يقػػكؿ قدامػػةي فيػػو:" كقػػد يقػػع فػػي التشػػبيو  الشػػاعر عمػػى جمػػع كػػؿّْ ىػػذه الصّْ
تصػػرؼ إلػػى كجػػكه تستحسػػف، فمنيػػا أف تجمػػع تشػػبييات ك يػػرة فػػي بيػػت كاحػػدو كألفػػاظ يسػػيرة كمػػا 

يرل قدامة بف جعفػر أف التشػبيو " يقػع بػيف شػيئيف بينيمػا اشػتراؾ فػي معػافو  قاؿ امرؤ القيس. 
، كقػػد 2كيكصػفاف بيػػا، كافتػراؽ فػػي أشػياء ينفػػرد كػؿ كاحػد منيمػػا عػف صػػاحبو بصػفتيما"تعميػا، 

 جعمو أحد أغراض الشعر الرئيسية كالمديح كالنسيب كاليجاء كالمرا ي.

كىك  النكت في إعجاز القرآف"" (:  لمرماني قكؿه عف التشبيو في كتابوىـ386عند الرماني )ت - ت
و تحدث عنيا كىك بصدد بياف كجكه اإلعجاز الببلغي. مقصكره عمى التشبييات القرآنية، ألن

كدراستو ىذه تختمؼ عف دراسة التشبيو عند مف سبقو كالمبرد كقدامة كابف طباطبا كغيره، ألنو 
رأل أننا ال نجد في تشبييات القرآف ذلؾ التفاكت كالتمايز الَّذم نجده في الشعر، فبل بد مف 

ال بد مف كضع نمط خاص بالقرآف ال تتفاكت فيو كجكد نكع مف الدراسة خاصة بالقرآف، ك 
درجات الحسف ، فنظر إلى التشبيو مف جيًة طرفيو مف حيث الخركج مف مستكل مف 

، إلى مستكل آخر أبيف منو كأكضح، فالتقسيـ إذف ال يقكـ عمى الناحية 3مستكيات االدراؾ
ماني:" كاألظير اٌلذم يقع الشكمية الخارجية؛ بؿ يتعمؽ كيتغمغؿ في أساسيات المعنى يقكؿ الر 

فيو البياف بالتشبيو عمى كجكه، منيا إخراج ما ال تقع عميو الحاسة إلى ما تقع عميو الحاسة، 
كمنيا إخراج ما لـ تجربو عادة إلى ما جرت بو عادة، كمنيا إخراج ماال يعمـ بالبدييًة إلى ما 

                                                           
 .122قدامة بف جعفر، نقد الشعر، ص 1
 ،108ص ـ، ف، 2
 .81 بلث رسائؿ في إعجاز القرآف، صينظر:  3
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. كاألقساـ ال بل ة 1لو قكة في الصفة" يعمـ بالبدييًة، كمنيا إخراج ما ال قكة لو في الصفة إال ما
األكلى أفاد منيا عبد القاىر ك يران في بناء أساسيات التم يؿ عنده، ألنيا إخراج مف معنى 
عقمي إلى شيء حسي، كىذا أصؿه مف أصكًؿ التم يؿ، كيبدك تأ ر عبد القاىر بالرماني 

سيـ الرماني كاضحان في بح ًو، حيثي استؿ منو خيكطان أكلية نسج منيا ىذا الفف المستقؿ. كبتق
ىذا تتكامؿ جيات النظر في التشبيو، فمنيـ مف نظر إليو مف جية كجو الشبو، كمنيـ مف 
نظر إليو مف حيث اإلفراد كالتركيب كالتعدد، كمنيـ مف نظر إليو مف جية الطرفيف كالرماني، 

بيو التشالرماني عرؼ كبذلؾ تتعمؽ دراسة التشبيو كتتكامؿ في ىذه المرحمة المتقدمة ، كقد 
بقكلو:" ىك العقد عمى أف أحد الشيئيف يسد مسد اآلخر في حس، أك عقؿ، كال يخمك التشبيو 
قامة ىيأتو عمى صكرة تفيد  مف أف يككف في القكؿ، أك في النفس، كالعقد يعني عقد الكبلـ، كا 
أف أحد الشيئيف مشبو باآلخر، كيسد مسده في الصفة المشتركة، كقكلو في حس أك عقؿ معناه 

أحد الشيئيف يسد مسد اآلخر في الحس م ؿ: ىذا الماء كيذا الماء، أك ىذا الذىب كيذا  أف"
 .2الذىب، فالطرفاف يقـك أحدىما مقاـ اآلخر في الحس"

يظير مبحث التشبيو في كتاب " الصناعتيف" بأنو  ىـ(: 395ىالل العسكري )ت أبيعند   - ث
لمتشبيو مع بعض إضافاتو كآرائو الببلغية فيو، فيذكر تقسيمات  يتناكؿ أك ر دراسات السابقيف

الرماني دكف أف يشير إلى أنو نقؿ منو،  يَـّ يتحدث عف طريقة العرب في التشبيو الَّتي ساركا 
عمييا كتداكلكىا كتشبيو الجكاد بالبحر، كالمطر كالشُّجاع باألسد، كالحيسف بالشَّمًس، كىذه 

اطبا في التشبيو،  يَـّ يقسـ العسكرم التشبييات مف حيث النظر إلى منقكلةه مف كبلـ ابف طب
جية الشَّبو، كما فعؿ ابف طباطبا ، كىك في ذلؾ ينقؿ أك ر أم مة ابف طباطبا كتقسيماتو مع 
ضافة بعض اآليات القرآنية، ككاف أحيانان يشرح التشبيو  بعض التصرؼ البسيط في األم مة، كا 

أنو أضاؼ بعض األم مة كىك يذكر تشبيو الشيء بالشيء في كما غمض مف الكممات، كما 
المعنى، كغير التي ذكرىا ابف طباطبا، إلى أنو لـ يعقب كلـ يشرح، ككاف يستحسف التشبييات 
التي تتعدد فتصؿ إلى  بل ة تشبييات أك أربعة، كقد يستحسف صكران مركبة، فيفرؽ عناصرىا 

مف بديع التشبيو كغريبو، كقد تفرد باستقصاء  ليحصؿ التعدد كما في بيت بشار كيقكؿ أنو

                                                           
 .81، صقدامة بف جعفر، نقد الشعر 1
 .80الرماني، النكت في إعجاز القرآف، ص 2
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، كمف ىذه 1بعض التشبييات مف كتاب كميمة كدمنة، تشتمؿ عمى الحكمة كالمكعظة
التشبييات" الدنيا كالماء المالح، كمما ازددت منيا شربان، ازددت عطشان"، " صحبةي األشرار 

ذا مرت عمى الطيًب حممت طيبان"،" ال   كرث الشَّر، كالريًح إذا مرت عمى المنتف حممت نتنان، كا 
ف أخفاه، كالمسًؾ يخبي كيستر  يَـّ ال يمنع ذلؾ رائحتو أف تفكح" . ك  يخفى فضؿ ذم العمـ كا 

ف أحد المكصكفيف ينكب مناب قاؿ أبك ىبلؿ العسكرم عف التشبيو " التشبيو ىك الكصؼ بأ
، كم اؿ ذلؾ قكلؾ:" 2اة التشبيو"في الشعر كسائر الكبلـ بغير أد اآلخر بأداة التشبيو، كقد جاء

ف لـ يكف شديد كاألسد فيذا القكؿ الصكاب في العرؼ كداخؿ ف محمد ي محمكد المبالغة، كا 
 .3في شدتو كاألسد عمى الحقيقة" محمد

نرل في كتاب البديع البف المعتز اٌلذم يعد مف أكائؿ الكتب  ىـ(:396عند ابن المعتز )ت   - ج
التي تخمصت مف الخمط بيف فنكف الببلغة، كبيف غيرىا مف الدراسات األخرل. كقد خصصو 
لفنكف اسميا فنكف البديع، ذكر أنيا مكجكدة عند القدماء عمى حد كجكدىا عند المحد ييف 

، كذكر 4فرغ مف الحديث عنيا تحدث عف محاسف الكبلـالَّذيف قالكا إنيـ سبقكا إلييا. كبعد أف 
فنكنان تدخؿ تحتيا منيا التشبيو كدراستو فيو مختصرة جدان،  ككنت عمى أف أدع الكقكؼ عنده 

 لكال أنني رأيتو ينبو إلى أشياء أردت بيانيا.

ييف ، القسـ األكؿ عند القدماء، كاآلخر عند المحد كقد قسـ ابف المعتز التشبيو إلى قسميف
كاكتفى في دراستو ىذه بسرد األم مة، ككضعيا تحت أحكاـ تقكيمية، كلـ يبيف المراد منيا 

كمف أحسف التشبيو" كقد حاكلنا تحديد  -كمف التشبيو الحسف–فيقكؿ:" كمف التشبييات العجيبة 
يس، المراد بيذه األيصكؿ عمى كجو المقاربة. كيبدأ ابف المعتز التشبيو بإماـ الشعراء امرئ الق

 فيستحسف مف شعره ما يشبو فيو الشيء بالشيء في أك ر مف حالو لو كقكلو:

مشدكدةى السَّؾّْ مكضكنىةه    تضاءؿي في الطيّْ كالمبردً   كى

                                                           
 .260العسكرم، كتاب الصناعتيف، صينظر:  1
 .980محمد أبك مكسى، اإلعجاز الببلغي، ص 2
 .261العسكرم، كتاب الصناعتيف، ص 3
 .57عبد الحميد العيسكم، بياف التشبيو، ص 4
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ًد   1تفيضي عمى المرًء أردانييا   كفيًض األتيّْ عمى الجدجى

كماميا فقد شبييا في حاؿ طييا حيف تمطؼ كتطكل فتصغر بالمبرد، كشبييا في حاؿ فيض أ
 بالسيؿ اٌلذم يفيض عمى األرض الصمبة.

كيدخؿ في استحسانو ك ير مف الصكر اٌلتي استحسنيا الببلغيكف كاأليدباء مف قبمو كمف بعده، 
 كأبيات عنترة في كصؼ الركض:

رَّةو    فىتىرٍكفَّ كيؿُّ قرارىةو كالدرىىـً    2جادت عميو كؿُّ ًبكرو حي

 كقكؿ عدم في كصؼ الظبية:

 فه كأف إبرهى ركًقًو   قىمـه أىصابى مف الدَّكاًة ًمدادىىا.تيزجي أغى 

أشار القاضي عبد الجبار ضمف كتابو "تنزيو  : ىـ(415التشبيو عند القاضي عبد الجبار )ت - ح
القرآف الكريـ عف المطاعف" لمتشبيو كصكره، حيث كاف يتكقؼ عندىا عند كجكد طعف في آية 

مف جية عدـ كفاء التشبيو بالغرض، فيتكلى ىك دفع ىذا الطعف،  -عز كجؿ –مف كتاب اهلل 
 -تعالى–كيؼ يصحي أف يقكؿ  كاظيار التشبيو خاليان مف كؿ مأخذ فيقكؿ: " مسألة إف قيؿ

  3 چٿ   ٿ  ٿ    ٹ  چ  

كلـ يككنكا كذلؾ في الحقيقة، فجكابنا أنو تعالى شبو حاليـ مف حيث لـ ينتفعكا بما يسمعكف 
كيبصركف كيقكلكف بحاؿ مف كصفو، كذلؾ بيف في المغة فيمف لـ يقبؿ كال ينتفع، كالبياف أف 

يصيره إلى رتبة األعمى كاألصـ في أنو ال ينتفع كيتعدل يكصؼ بأنو ميت كبأنو بييمة ، كالمراد 
 : -تعالى –كما يدفع الطعف االعتراض في قكلو  4كجو الصكاب "

                                                           
 .188الديكاف، ص 1
 .18الديكاف،ص 2
 .18سكرة البقرة، آية  3
 .16عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف، صالقاضي  4
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كلفظة "أك" يستعمميا بمعنى "الكاك" كالمراد . 1 چ ڦ ڦ ڦ  ڇ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤچ
عند ىذا الـ كيتعالى اهلل الجمع بيف أمريف، كلفظة "أك" يستعمميا مف شؾ في األمكر دكف الع

فجكابنا( أنو تعالى كما يجكز أف يم ميـ بشيء يجكز أف يم ميـ بشيء آخر في باب ) الكصؼ
. كىذه كانت بعض إشارات القاضي عبد الجبار  2الضبللة كليس المراد إال الجمع بيف األمريف 

مف  في التشبيو في القرآف، حيف يجد طعنان صريحان مف المخالفيف، أك قدحان ظاىران، أك شبيان 
كمراده، البعيد عف كؿ الزلؿ كالخطأ المزعكـ،  -تعالى–الممحديف، يتصدل ليـ مبينان أمر اهلل 

 كيقربو ليقكليـ الضئيمة الجاحدة.

كقاؿ في تعريفو" التشبيو ىك صفة الشيء بما قاربو، كشاكمو مف ىـ(: 465عند ابن رشيق )ت - خ
 .3ناسبو كمية لكاف إياه"جية كاحدة، أك جيات ك يرة، ال مف جميع جياتو؛ ألنو لك 

" حد التشبيو ىك أف ي بت لممشبو حكـ مف  :كعرفو ابف األ ير قائبلن ىـ(: 673عند ابن األثير )  -خ
 .4أحكاـ المشبو بو"

القزكيني بقكلو:" إنو الداللة عمى مشاركة أمر آلخر في  كيعرفو ىـ(:739الخطيب القزويني )عند  -د
القزكيني أف يضع صيغة نيائية ألسمكب التشبيو، فقد عرض لو عرضان  استطاع الخطيب 5معنى"

مكسعان تناكؿ فيو حدكده، كأقسامو، كما جعؿ الحديث عنو شامبلن لطرفيو، ككجيو، كأدكاتو، كالغرض 
منو، مفصبلن الحديث فيو ىذه األركاف، كمشيران في الكقت نفسو إلى أقسامو الفرعية، مستشيدان لكؿ نكع 

 غية.بشكاىد ببل

عٌرؼ العمكم أسمكب التشبيو بأنو "الجمع بيف الشيئيف، أك األشياء. بمعنى ىـ(: 749عند العموي ) -ذ
 . 6ما بكاسطة الكاؼ كنحكىا"

كيبلحظ تقارب تعريؼ التشبيو عند عمماء الببلغة القدماء، حتى أف العمكم لـ يخرج عف 
 الكاؼ كنحكىا".. بكاسطة :"..تعريفات العمماء السابقيف، إال بقكلو

                                                           
 .19سكرة البقرة، آية  1
 .16القاضي عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف، صينظر:  2
 .323إنعاـ عكاكم، المعجـ المفصؿ في عمـك الببلغة، ص 3
 .1/286ابف رشيؽ، العمدة في محاسف الشعر كآدابو كنقده،  4
 .16ي عمـك الببلغة، صينظر: القزكيني، اإليضاح ف 5
 .263/ص1ينظر: يحيى العمكم اليمني، الطراز المتضمف ألسرار الببلغة كعمـك حقائؽ اإلعجاز،ج 6
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 قرآن الكريمالمبحث الثالث: أىمية التشبيو في العربية وفي ال

 المطمب األول: أىمية التشبيو في العربية
عف طريؽ مقابمتو بالمشبو بو في ىذه الصفة، كىذا يحقؽ  صفة المشبو إظيار الغرض مف التشبيو ىك 

إظيــار حــال ، كقػػد يكػػكف الغػػرض ىػػك إلػػى الػػذىف فكائػػد عػػدة، فيػػك يجعػػؿ الصػػكرة أكضػػح كالفكػػرة أقػػرب
إذا كػػاف معػػركؼ الصػػفة، كقػػد يكػػكف  بيــان مقــدار حــال المشــبوإذا كػػاف غيػػر معػػركؼ الصػػفة أك  المشــبو

ٹ ، فػي كصػؼ نسػاء الجنػة  -تعػالى -كتحسػيف صػكرتو كقكلػو تـزيين المشـبوالغرض مف التشبيو ىك 

في الزقـك  -تعالى -كقكلو تقبيح المشبو، كقد يككف الغرض 1 چڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ٹ چ 
 إذ قػػػد اسػػػتقر فػػػي األذىػػػاف قػػػبح الشػػػياطيف2 َّ  زي ري ٰى ين ُّٱٱالػػػذم ىػػػك طعػػػاـ أىػػػؿ النػػػار

3كالحاؿ أف الناس لـ يركىا، أك االستظراؼ كتشبيو البنفسج بنار الكبريت.
 

فالتشػػبيو يجعػػؿ الكػػبلـ " أعمػػى قػػدران كأعظػػـ أبيػػة كيضػػاعؼ األ ػػر فػػي تحريػػؾ النفػػكس كالقمػػكب... فػػإف  
ف التشبيو كاف  ف كػاف حجاجػان كػاف برىانػو أقػكل، كا  ف كػاف ذمػان كػاف أكجػع، كا  مدحان كاف أبيى كأفخـ، كا 

ا فيو مف الزيادة كالنقصاف فالتشبيو يقيـ الحجة كي بت األمر كيقرره كيبيف م 4افتخاران كاف أشرؼ ".ٱكاف 
كالقػػػكة كالضػػػعؼ، يجعػػػؿ القػػػارئ يػػػدرؾ أف المكصػػػكؼ قػػػد بمػػػغ أقصػػػى درجػػػات الخيبػػػة فػػػي بمػػػكغ كصػػػاؿ 

 5المحبكبة.

مد إليػو النفػكس بػالفطرة حػيف تسػكقيا الػدكاعي إليػو، سػكاء فػي األنيؽ، تع كالتشبيو لكف مف ألكاف التعبير
كالعالـ كالجاىػؿ، كالػذكي م كالقركم، كالحضرم كالبدكم، ذلؾ العرب كالعجـ، ك الخاصة كالعامة، كالبمد

فيك مف الصكر البيانية التي ال تختص بجنس كال لغة؛ ألنو مف اليبات اإلنسانية، كالخصائص كالغبي.
ذلػػػػؾ ألف أساسػػػػو ىػػػػذه الصػػػػفات المشػػػػتركة أك شػػػػاع بػػػػيف األنػػػػكاع البشػػػػرية جميعان.الفطريػػػػة، كالتػػػػراث الم

ي يراىا اإلنساف في األشياء، كيترتب عمػى ذلػؾ استسػاغتو باسػتعماؿ األلفػاظ المتشابية أك المتضادة الت
 بعضيا مكاف بعض تجكزان.

                                                           
 .58الرحمف،آية سكرة  1
 .65سكرة الصافات،آية  2
 .390-389العمدة، صينظر: ابف رشيؽ، 3
 .94-92أسرار الببلغة، صالجرجاني،  4
 . 105 -104ـ،ف، ص  5
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كمف يمؽ سػمعو إلػى الحشػكة ك الػدىماء ممػف لػـ يؤتػكا نصػيبان مػف العمػـ كاألدب كال قافػة، يجػد ك يػران مػف 
لعنب، كالكبلـ الحمػك بػالمكز التشبييات تسقط في كبلميـ ببل كمفة كال عناء، كتشبيييـ الممكخية بأكراؽ ا

كالمػػبف، كسػػكاد القمػػب بالميػػؿ، كالطبػػع الحػػاد بالنػػار، كالشػػيء النػػاعـ بػػالحرير، كالخشػػف بػػالميؼ، كالخفيػػؼ 
بريش النعاـ، كال قيؿ بالحجارة كالرصاص، كالصبية المطيفة بالقطة، كالسػمينة بالدبػة، كالطكيػؿ بالنخمػة، 

ؼ الجميػػؿ بحػػد السػيؼ، كالػػدميـ بالضػفدعة، كالعيػػكف الجميمػػة كالنحيػؿ بالعصػػا، كالخبيػث بػػالنمس، كاألنػ
 بعيكف الغزالف، إلى غير ذلؾ.

كىـ يمتقكف مع الخاصة في ك ير مف التشبييات، كتشبيو الشجاع باألسد، كالكجو الجميػؿ بػالقمر، كالقػد 
دقػػة نظػػر؛  بػػؿ يمتقػػكف معيػػـ احيانػػان فػػي تشػػبييات تحتػػاج إلػػى المعتػػدؿ بالغصػػف، كالخػػد بالتفػػاح كالػػكرد.

 كتشبيو الفـ بالخاتـ، أك خاتـ سميماف كما يقكلكف.

 

 1فالمتنبي يقكؿ:

 العبت بالخاتـ إنسانة     كم ؿ بدر في الدجى الناجـ

 ككمما حاكلت أخذم لو      مف البناف المترؼ الناعـ

 انظركا     قد أخفت الخاتـ في الخاتـ :ألقتو في فييا فقمت

 

 2كقكؿ كشاجـ:

 أنس منيا إشارة    بسبابة اليمنى إلى خاتـ الفـ فما أنسيا ال

 ككتشبيييـ الرقبة بككز الفضة، كالخاصة يقكلكف: إبريؽ الفضة.

                                                           
حكى الصفدم في شرح المية العجـ: أف ابف المستكفي اجتمع بالمتنبي في مصر كركل عنو ىذه األبيات. العرؼ الطيب في شرح ديكاف أبي  1

 لمشيخ إبراىيـ ناصيؼ اليازجي. 2/640الطيب 
 .44محمكد كشاجـ، ديكاف كشاجـ،ص 2
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إلى غير ذلؾ مما يصعب حصره، كال يفرؽ بينو كبيف تشبييات الصفكة الم قفة إال أف القسـ األكؿ 
طمي العبارة، دقيؽ المعنى،  كاآلخر مصقكؿ الكممات، ،ساذج، سيؿ المأتى، قريب الغكر، سكقي المفظ

ك ير الماء كالركنؽ غني بالظبلؿ كاأللكاف كالتحاسيف؛ ألنو نتاج عقؿ حصيؼ ميذب، كك بة خياؿ 
 كاسع خصيب.

فتشبيو األلفاظ بالماء في السبلسة، كالنسيـ في الرقة، كالعسؿ في الحبلكة قد تجده في كبلـ العامة، 
: ىـ كالحمقة المفرغة ال يدرل أيف طرفاىا. فبل تراه إال في فأما ما كاف مذىبو في المطؼ مذىب قكليـ

 .1اآلداب كالحكـ المأ كرة عف الفضبلء كذكم العقكؿ الكاممة

إف التشبيو أقدـ صكر البياف؛ إذ ىك مبني عمى ما تممحو النفس مف اشتراؾ بعض  قكؿ :كلقائؿ أف ي
 األشياء في كصؼ خاص يربط بينيا.

لـ النفس اإلنجميزم: "إف األساس النفسي الذم يقكـ عميو التشبيو كغيره مف كليذا يقكؿ )سبيرماف( عا
دراكيا كتقديرىا، ىك في الكاقع عممية أساسية في التفكير؛ تمؾ ىي  األساليب البيانية مف حيث تأليفيا كا 

 .2ما بيف بعض األشياء كبعض كعبلقاتيا المتشابية"

يجرم فيما تعيو القمكب كتدركو  "يقكؿ عبد القاىر: كما -فالتشبيو في حقيقة أمره، قياس كالقياس 
 .3"العقكؿ، كتستفتى فيو األفياـ كاألذىاف، ال األسماع كاآلذاف

إذف فميس بمستنكر عمى إنساف ميما قؿ حظو مف العمـ أف يقيس بعض األشياء إلى بعض، كيحكـ 
 عمييا بالتشابو عمى ما تكافى منيا عمى معنى أك أك ر.

ال يتعاظمو أف يدرؾ العبلقة بيف األشياء المختمفة، فيقيس بعضيا إلى بعض، فيك ييـ حيث إف الطفؿ 
 إلى ال دم الصناعي كيبادر إلى التقامو، ألنو قاسو إلى ال دم الطبيعي، فصح عنده أنو يشبيو.

كقد فطف أىؿ الجاىمية إلى ىذا المعنى مف زمف بعيد، فقد ذكر بعض المغكييف: أف اسـ امرلء 
ندج، كأف امرأ القيس لقب لو.القيس:  و في زمانو فكاف ب بو لجمالو، ألف الناس قيسكا بكأنو لق حي
 .1أفضميـ

                                                           
 .41ينظر: حامد عبد القادر، دراسات في عمـ النفس األدبي، ص 1
 .41، صفـ، 2
 .14الجرجاني ، أسرار الببلغة، ص 3
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دت قكالبو، كتشعبت فركعو، كك ر في كبلـ العرب ك رة لفتت إليو كمف ىنا انفسحت آفاؽ التشبيو، كتعدٌ 
قاؿ قائؿ: ىك أك ر  األنظار، فسمعنا المبرد يقكؿ: كالتشبيو جارو ك يران في كبلـ العرب، حتى لك

 كبلميـ، لـ يبعد.

 كيقكؿ: كالتشبيو: مف أك ر كبلـ الناس.

 2كيقكؿ: كالتشبيو ك ير، كىك باب كأنو ال آخر لو

فالتشبيو مف أرفع أنكاع الببلغة كأك رىا استعماال عند العرب، فيك يرفع األستار عف كجكه الحقائؽ، 
ذا كانت الم عاني معقكلة محضة كىى ال تأتي فى العقكؿ كتككف كيقٌدـ المتخيؿ فى معرض اليقيف، كا 
 ككأنيا مبصرة أمامؾ فيزاؿ الكىـ.مستبعدة فبالتشبيو ىي تأتي إلى منٌصة الشيكد، 

 قرآن الكريمالمطمب الثاني: أىمية التشبيو في ال
 إلى الخفية يخرج األشياء كىك أسمكب استخدامو فأحسف استخداـ التشبيو، الكريـ مف القرآف أك ر

 المخاطب تفييما لتفييـ كسيمة ،كىك األشياء المحسكسة في المعقكلة األشيآء كيبٌدؿ، الظيكر منصة
 فيميا. الصعب المناظر لو البعيدة، كيشرح األشياء لو فيدنى جيدان 

عٌز  -القرآف الكريـ يستمد عناصره التشبييية مف الطبيعة، فنجد في الحجارة م االن لقسكة القمكب، فيقكؿك 

.3 َّري ٰى ين ىن نن  من زن رن مم ام يل ُّٱٱٱ: -كجؿ  

 -كنجد في أعجاز النخؿ المنقعر، كفي اليشيـ الضعيؼ، صكرة قريبة مف صػكرة ىػؤالء الصػرعى، قػاؿ
 جخ  مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب  مب خب حب ُّٱٱ:-تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى

5 َّ ٰر ٰذ يي ىي مي  خي حي جي ُّٱٱٱ. كيقكؿ:4َّمخ
 

نما كالتشبييات القرآنية غير مقيدة ببيئة معينة، أك في عصر دكف  عصر، أك عمى مكاف دكف مكاف، كا 
 يتخذ القرآف الكريـ الطبيعة ميدانان يقتبس منيا معظـ صكر تشبيياتو، مف نباتيا كحيكانيا كجمادىا.

                                                                                                                                                                                
 .1/299ينظر: البغدادم، خزانة األدب، المكتبة السمفية،  1
 .6/238ينظر: المبرد،الكامؿ، شرح المرصفي،  2
 .74البقرة، آية سكرة  3
 .20-19القمر، آية سكرة  4
 .31القمر، آية سكرة  5
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كالتشبيو في الجممة القرآنية جزء أساسي، ال يتـ المعنى بدكنو، فالتشبيو يأتي ضركرة في الجممة، 
نجد أف التشبيو في  1 َّ مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱيتطمبو المعنى ليصبح قكيان، قاؿ تعالى:

ىذه اآلية ينقؿ لنا صكرة مؤ رة ألكلئؾ الذيف ال يسمعكف الحؽ كال ينطقكف بو، كما كينقؿ لنا التشبيو 

 مب زب ربيئ ىئ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱٱصكرة المرأة كقمقيا مف قكلو تعالى:
 .2 َّرت يب  ىب نب

كمالو، كلـ يكف التشبيو في ىذه اآلية عمبلن إضافيان، بؿ كافى  جزءان أساسيان تتكقؼ عميو داللة المعنى كا 
 فيك يكحي باإلطالة كالشمكؿ.

كما أف لمتشبيو أىمية في الحقؿ القرآني كاضحة كظاىرة، كىي دقة التشبيو )دقة الكصؼ( حتى تصبح 
الصكرة كاضحة المعالـ، كتزداد قكة كالتصاقان كالتحامان، كمف ذلؾ كصؼ الجباؿ يكـ القيامة )بالعيف 

لمدقة في تصكير ىشاشة ؛ 3 َّ مث زث رث يت ىت ُّٱالمنفكش(، إذ قاؿ جؿ كعبل:
 الجباؿ.

فمػ بلن  ،كألفاظ التشبيو في القرآف الكريـ ألفاظ دقيقػة مصػكرة مكحيػة، كىػذا مػا نجػده فػي كػؿ تشػبيو قرآنػي

 خت حت جت هب مب خب  حب  ُّٱٱ:-تعػالى–اختيار القرآف الكػريـ كممػة )البنيػاف( فػي قكلػو 
فيػػػػػػي ت يػػػػػػر فػػػػػػي الػػػػػػنفس مػػػػػػف معنػػػػػػى االلتحػػػػػػاـ كاالتصػػػػػػاؿ  ، 4 َّ حج مث  هت مت

كاالجتماع القكم، كما تكحي كممة "لباس" مف شػدة احتيػاج المػرء لمبػاس، ليكػكف مصػدر راحػة لئلنسػاف، 
 حن جن  يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: -تعػػػػػػػػالى–إذ قػػػػػػػػاؿ 

فػػالقرآف الكػػريـ حػػيف يشػػبو محسكسػػان بمحسػػكس يرسػػـ صػػكرة تحػػس بيػػا الػػنفس، لتحػػدث  ،5َّمن خن
 .6 رىا في نفكس المخاطبيفأ

كمف ىذه المشاىد التشبيو الحسي الذم يظير في القرآف الكريـ أركع تصكير كتنفتح فيو حرارة الحياة، 
 جم يل ىل مل خل  خل حل جل مك لك خك حك جكمق حق ُّٱقاؿ تعالى:
 .7 َّ مه جه ين ىن من خنحن جن يم  ىم مم خم حم

                                                           
 .18البقرة، آية سكرة  1
 .129النساء، آية سكرة  2
 .5سكرة القارعة،آية  3
 .4سكرة الصؼ،آية  4
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 .192ينظر: محمد عمكاف ، مف ببلغة القرآف، ص 6
 .7-6سكرة القمر،اآليتاف  7
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كلكنو شػاخص مكتمػؿ السػمات كما أف التشبيو يرسـ لنا المشاىد العظيمة بشكؿ مختصر مكجز سريع، 
 زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئ نئ مئ ُّٱكم مػػػػػػػػػػػػػو قكلػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػالى:

 .1َّ زث رث يت ىت  نت مت

، فتصبح شديدة األ ر، 2كما ك ر في القرآف الكريـ إيضاح األمكر المعنكية بالصكرة المرئية المحسكسة

 يب ُّٱٱتعالى:تكشؼ خبايا النفس اإلنسانية، تجعؿ المحسكس محسكسان شاىدان في المخيمة: قاؿ 
 ىف يث ىثنث مث  زث رث يت ىت نت مت زت  رت
. فالقرآف يم ؿ ما اعتمد عميو المشرككف مف 3 َّ ىك مك لك  اكيق ىق يف

عبادتيـ غير اهلل، فيـ يعبدكف كيبذلكف جيدان يظنكنو م مران كىك ال يجدم، بصكرة العنكبكت ذلؾ 
فقرف تمؾ الصكرة  الحيكاف الذم أتعب نفسو في البناء، كىك ال يبني سكل أكىف البيكت كأضعفيا،

 المحسكسة إلى األمر المعنكم، فزادتو كضكحان كتأ يران.

كالتشبيو في القرآف الكريـ تعكد فائدتو إلى المشبو، تصكيران لو كتكضيحان، كليذا كاف المشبو بو دائمان 
  هئ مئ خئ حئ ُّٱ، كىذا يظير في التشبيو المعككس، قاؿ تعالى:4أقكل مف المشبو، كأشد كضكحان 

 جس مخ جخ مح جح مج  حجمث هت مت ختحت جت هب مب خب حبجب
 مف خفحف جف مغ  جغمع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص  مس خس حس
 .5 َّ حم جم هل مل خلحل  جل مك لك خكحك جك مق حق

فيبدك أف المشبو كىك نكر اهلل أقكل مف مصباح ىذه المشكاة، كنرل أف النكر المراد ىك النكر الذم 
 يغمر القمب.

ياف العربي، ىي تمؾ التشبييات التي كردت في يبدك لنا كاضحان مما تقدـ أف أجمؿ التشبييات في الب
معجز في مبناه  يث األسمكب، كمف حيث النظـ، كبميغالقرآف الكريـ، ذلؾ أف القرآف الكريـ عربي مف ح

 كمعناه كمغزاه.

  

 
                                                           

 .5-1سكرة القارعة، آية  1
 .193ينظر: محمد،عمكاف، مف ببلغة القرآف، ص 2
 .41سكرة العنكبكت،اآلية  3
 .194محمد عمكاف ، مف ببلغة القرآف، ص 4
 .35سكرة النكر، آية  5
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 المطمب األول:التشبيو المرسل المفصل
إذف . 2فيو كجو الشبوىك ما ذكر والتشبيو المفصل: ، 1ىك ما ذكرت فيو أداة التشبيو التشبيو المرسل:

ٱ:-تعالى–: ىك التشبيو الذم ذكرت بو األداة ككجو الشبو، كقكلو التشبيو المرسل المفصلنستنتج أف 

 زت رت يب ىب  نب  ُّٱ:-تعالى–. كقكلو 3 َّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّٱٱ
، فيذه التشبييات كميا مرسمة 4 َّيف ىف يث ىث نث  مثزث رث يت ىت نت مت

ما كتب فييا(  منيا، فيك )م ؿ طي الصحيفة عمى مفصمة إذ يذكر كجو الشبو كاألداة صراحة في كؿ
 )الحب الشديد( في اآلية ال انية.في اآلية األكلى ك

 :5بكر الخالدم يو المرسؿ المفصؿ  قكؿ الشاعر أبيكمف التشب

سػػػػشبيوى اٍلبى  اػػػػػػػػػػػػػػي م ػػػػػػػػػػػػػػػنان     كىضيػػػػػػػػػػػػػػدًر حي  االن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاءن كى

شى  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمينػغيٍصًف ػػػػػػػػػػبيوى الػػػػػػػػػػكى  داالن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكامان كاعتػػػػػػػػػػػػى ان     كى

نىسيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىرًد لىكنػػػػػػػػػػػػػػػػأٍنتى ًم ؿي الٍ  مً ػػػػػػػػػػػػػػػػان     كى  بلالن ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كى

في األبيات السابقة كيؼ أف الخالدم قد  ذكر في تشبيياتو األداة )شبيو، م ؿ( كذكر كجو  ترل الباح ة
سنان، لينان، لكنا( عمى سبيؿ التشبيو المرسؿ المفصؿ.  الشبو )حي

 :6ككما في قكؿ ابف الركمي

ٍسًف كفػػػػػػػػػػػػػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شبي ناؿٍ ػػػػػػوى اٍلبىدًر في     الػػػػػػػػػػػػػػػػػٍػحي  ي بيٍعًد المى

ٍد فىقىٍد تىنفىًجري الصَّ          ػػزيالؿٍ ػػػػػػػػػػػػػخرىةي     بػػػػػػػػػػػػػالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجي

: كؿ تشبيو مف التشبييات السابقة يسمى تشبييان مرسبلن مفصبلن ألنو لي  مما سبؽ يتضح  أفَّ
 كر أداة التشبيو ككجو الشبو فييا.تـ ذ

                                                           
 .79ينظر:عبد العزيز عتيؽ ، عمـ البياف، ص 1
 .85ينظر: بسيكني فيكد، عمـ البياف، ص 2
 .104سكرة األنبياء،آية  3
 .165سكرة البقرة،آية  4
 .195اإلشارات كالتنبييات، ركف الديف، ص ،288ص اإليضاح،، القزكيني، 11/748ابف منظكر،لساف العرب،  مادة :ًممؿ،  5
 .209. الجرجاني، أسرار الببلغة، ص5/189ديكاف ابف الركمي، شرح: أسامة حيدر، 6
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 المطمب الثاني: التشبيو المرسل المجمل
سابقان أفَّ التشبيو المرسؿ ىك التشبيو الذم تذكر فيو األداة،  ذكرت الباح ة التشبيو المرسل المجمل:

إذف فالتشبيو المرسؿ المجمؿ: ىك 1 " فيك التشبيو الذم حذؼ فيو كجو الشبو"التشبيو المجمل: أما 
التشبيو الذم أرسمت فيو  األداة كحذؼ منو كجو الشبو، كقكلنا: ىذا الرجؿ كاألسد، كالعمماء كالنجكـ، 

المحذكؼ قد يككف كاضحان ظاىران يعرفو الخاصة، كالعامة عمى حد سكاء كقكلنا: كجو  ككجو الشبو
كالبدر، كشعر كالميؿ، كخد كالكرد، كرجؿ كاألسد، كقد يككف دقيقان خفيان، يحتاج في إدراكو إلى فكر، 
ؿ كتأمؿ كعندئذو يجب أف يذكر في العبارة ما يكحي إلى كجو الشبو المحذكؼ كيدؿ عميو.كذلؾ كقك 
، 2فاطمة بنت الخرشب حيف سئمت عف بنييا األربعة فقالت:"ىـ كالحمقة المفرغة ال يدرم أيف طرفاىا"
كقد كقكليا ىنا يعطينا صكرة كاضحة أف كجو الشبو معركؼ ضمنان لذا تـ حذفو كىك: االبتعاد كالجفاء، 

ما يعكد سبب حذؼ كجو ، كرب3كرد في القرآف الكريـ التشبيو المرسؿ المجمؿ في قرابة ستيف تشبييان 
 الشبو في التشبييات القرآنية ، إلى أف القرآف الكريـ كاف ىدفو إفياـ الناس أمكر دينيـ.

 كليذا جاءت التشبييات القريبة في ىذا النكع بصكرة يسيؿ عمى السامع تقدير كجو الشبو أك تصكره.

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ  ٍّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱٱكمنو قكلو تعالى:

الشبو محذكؼ، كىك )شدة الغمياف( كىنا لـ يذكر صراحة عمى كجو . فكجو 4 َّ يئ  ىئ

 مت خت حت جت هب ُّٱٱكمف التشبيو المرسؿ المجمؿ قكلو تعالى: االشتراؾ بيف الطرفيف.

 . فكجو الشبو محذكؼ، كىك )السرعة(.5 َّمج حج مث  هت

. فينا ذكرت األداة، كلـ يذكر كجو الشبو 6 َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱٱكقكلو تعالى:
.)سرعة الحدكث(الذم ىك   

 
 
 

                                                           
 .83، فيكد، عمـ البياف، ص بسٌونً 1
 .30محمد أبك مكسى، اإلعجاز الببلغي، ص 2
 .65سبلمة العجاليف، التشبيو في القرآف الكريـ"دراسة أسمكبية"،ص 3
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 المطمب الثالث: التشبيو المؤكد المفصل
سابقان أف التشبيو المفصؿ ىك الذم يتـ خبللو ذكر كجو الشبو،أما  تحد تي التشبيو المؤكد المفصل: 

أداتو لفظان، أك تقديران؛ لئلشعار بأف المشبو عيف المشبو  تحذؼ:" فيك التشبيو الذم  التشبيو المؤكد
ىذه المشابية أمران مفرغان لمشابية بيف الطرفيف، حتى لتغدك بالمؤكد "أنو ال شؾ في ا، كنعني 1بو

البطؿي أسدان في الشَّجاعًة، فنحفي نرل في الم اؿ السابؽ كيؼ أف أداة التشبيو  فى م اؿ عميو: كىا .2منو"
 ؿ.محذكفة كىك التشبيو المؤكد، ككجو الشبو مذككر كىك ) الشجاعًة( كىك التشبيو المفص

كمنو: الفتاة شمسه في الجماؿ، العدك  عمبه في المكر، ميى غزالةه في الرشاقة، كجييا قمره في 
كفي ىذا الم اؿ شيٌبو الممدكحي بالنجـ في الٌرفعة كالضياء، مف غير أىف تيذكر أداةي التشبيو،  النضارة.

 كذلؾ لتأكيًد االدعاء بأىفَّ المشبَّو عيفي المشبَّو بو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .60ينظر: البندارم ، حسف ، عمـ البياف، ص 1
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 المطمب الرابع: التشبيو المؤكد المجمل )التشبيو البميغ(
عمى  المجمؿ، كبٌلن  لمفيكمي المؤكد ك مف خبلؿ دراستي السابقة تطرقت: التشبيو المؤكد المجمل

نكعان جديدان مف أنكاع التشبيو ، )مؤكد مجمؿ( ىذا يعطي حده، كلكف عند اجتماعيما في تشبيوو كاحد 
 ىك التشبيو البميغ؟ كلماذا سمي بميغان؟ . فماالتشبيو البميغكىك 

: التشبيو البميغ، كىك أعمى مراتب التشبيو كؿ تشبيو حذفت منو األداة ككجو الشبو فيكالتشبيو البميغ: 
في الببلغة كقكة المبالغة، لما فيو مف ادعاء أف المشبو ىك عيف المشبو بو، كلما فيو مف اإليجاز 

و معان، ىذا االيجاز الذم يجعؿ نفس السامع تذىب كؿ مذىب الناشئ عف حذؼ األداة ككجو الشب
 .1كيكحي ليا بصكر شتى مف كجكه التشبيو

التشبيو البميغ "يدعك إلى التفكير كبذؿ الجيد؛ طمبان لممعنى كالبحث عنو، كفي البحث كبذؿ الجيد متعة 
قر فييا أمدان طكيبلن لو، كلذة، فإذا ما ظفرت النفس بعد ذلؾ بما تنشده حرصت عميو، كتشب ت بو، كاست

أطكؿ مما لك أتاىا سريعان بغير جيد، كىذا أمره مف أمكر الفطرة فالنفس البشرية مطبكعة عمى الحرص 
 .2عمى ما جيدت في سبيمو، كتعبت مف أجمو"

كليس المراد بالبميغ ىنا ما كاف مطابقان لمقتضى الحاؿ، فإف المبتذؿ قد يطابؽ مقتضى الحاؿ لسكء 
 السامع، كلكف المراد ما يتخاطب بو أذكياء البمغاء كيستحسنكنو فيما بينيـ.فيـ 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .2/40ينظر: أمبف بكرم، الببلغة العربية في  كبيا الجديد، 1
 .79ـ، ص1995، 1الفكر العربي،طالسيد ، التعبير البياني، رؤية نقدية ببلغية، دار  شفيع 2
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 .المبحث الخامس: موقع التشبيو البميغ من أقسام التشبيو السابقة 
 المطمب األكؿ: تعريؼ التشبيو البميغ. -

 المطمب ال اني: ببلغة التشبيو البميغ في العربية. -

 بميغ في الحقؿ القرآني.المطمب ال الث: ببلغة التشبيو ال -
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 المبحث الخامس: موقع التشبيو البميغ من أقسام التشبيو السابقة

 المطمب األول: تعريف التشبيو البميغ
فبمػغ شػغاؼ القمػب فػي معانيػو بتقريػب المشػبو مػف ،التشبيو البميغ ىك" ما حػذؼ منػو كجػو الشػبو كاألداة 

كالمحػد كف التشػبيو البميػغ، فيػذا عبػد القػاىر يقػكؿ: " كىػؿ تشػؾ فػي أنػو كقد تتبع القػدماء ،  1المشبو بو"
يعمػػؿ عمػػؿ السػػحر فػػي تػػأليؼ المتبػػاينيف، حتػػى يختصػػر بعػػد مػػا بػػيف المشػػرؽ كالمغػػرب.. كىػػك يريػػؾ 

كيعطيػػؾ  ،المعػاني الما مػة باألكىػاـ شػبيان فػػي األشػخاص الما مػة كاألشػباح القائمػػة، كينطػؽ لػؾ األخػرس
فيأتيػؾ بالحيػاة كالمػكت مجمػكعيف  ،كيريؾ الحيػاة فػي الجمػاد كيريػؾ التئػاـ األضػداد،  البياف في األعجـ

فعبػػد القػػاىر يػػكلي التشػػبيو البميػػغ أىميػػة كبيػػرة، كقػػد عرفػػو الرمػػاني بأنػػو ،  2كالمػػاء كالنػػار مجتمعػػيف..."
ؾ غيػر كىػذا التعريػؼ فيػو نظػر إذ ىنػا 3إخػراج األغمػض إلػى األظيػر بػأداة التشػبيو مػع حسػف التػأليؼ،

 التشبيو البميغ يككف إخراج األغمض إلى األظير، كما أنو لـ يشر إلى حذؼ كجو الشبو كاألداة.

بأنػو مػا بمػغ القبػكؿ لحسػنو؛ ألنػو كممػا كػاف كجػو الشػبو أقػؿ كػاف  السيد أحمد الياشمي فقاؿ: كقد كصفو
جكىر فػي الصػدؼ ال يبػرز أحكج إلى إعماؿ الفكر، كىذا يجعمو أبعد أ ران في النفس " كما أشػبو ىػذا بػال

 .4"إال أف تشقو عنو

فػإنيـ سػاركا فػي رؤيػتيـ لمتشػبيو البميػغ مسػيرة ، كأمػا المحػد كف  ،ىذا ما قالو القػدماء عػف التشػبيو البميػغ
كىذا محمػد أحمػد  5عزيز عتيؽ كعاطؼ فضؿ كحميد تكينيكما أتكا بجديد، كمف ىؤالء عبد ال، القدماء 

،  6، فيػك يجعػػؿ المشػبو عػػيف المشػبو بػػوقاسػـ فػي )عمػػكـ الببلغػة( جعمػػو أبمػغ مػف غيػػره ألنػو أشػػد كقعػان 
تشبيو يدعك إلى التفكير، كبذؿ الجيد، طمبان لممعنى كالبحث عنو، كفي البحث كبذؿ الجيد متعة  كىك " 

طػكيبلن لػو،  شب ت بو، كاستقر فييا أمدان كلذة، فإذا ما ظفرت النفس بعد ذلؾ بما تنشده حرصت عميو، كت

                                                           
 .385العمدة، إبف رشيؽ، 1
 .111أسرار الببلغة، صالجرجاني،  2
 .6التشبيو البميغ في شعر يكسؼ محمد الحركب،ينظر:  3
 .296،جكاىر الببلغة في المعاني كالبديعالياشمي،   4
 .8ينظر: التشبيو البميغ في شعر يكسؼ محمد الحركب، ص 5
 .40كـ الببلغة، عمأحمد المراغي،  6
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فػالنفس البشػرية مطبكعػة عمػى الحػرص ، أطكؿ مما أتاىا سريعان بغير جيد، كىذا أمر مف أمكر الفطػرة 
 1عمى ما جيدت في سبيمو، كتعبت مف أجمو"

 المطمب الثاني: بالغة التشبيو البميغ في العربية
مراتب التشبيو في الببلغة كقكة المبالغة، لما فيو  عبلأ: التشبيو البيمغ، ىك سبؽ أف ذكرت الباح ة أف

ادعاء أف المشبو ىك عيف المشبو بو، كلما فيو مف اإليجاز الناشئ عف حذؼ األداة ككجو الشبو معان، 
 .2ىذا اإليجاز الذم يجعؿ نفس السامع تذىب كؿ مذىب، كيكحي ليا بصكر شتى مف كجكه التشبيو

فمف يزعـ م بلن أنو في تقدير محذكؼ، كأف "كأفاضكا في بياف مزاياه، ، كقد احتفؿ النقاد بالتشبيو البميغ 
معناه اآلف كالمعنى إذا قمت بدت م ؿ قمر، كمالت م ؿ خكط باف إلخ، أفسد الشعر كخرج إلى شيء 

لى شيء يعزؿ الببلغة عف لى كبلـ عامي مرذكؿ، كخرج إلى الغ ا ة كا  سمطانيا، كيخفض  مغسكؿ، كا 
 .3"مف شأنيا، كيصد أكجيان عف محاسنيا، كيسد باب المعرفة بيا كبمطائفيا عمينا

قد نرل في أكؿ األمر أف حسنو أجمع في أف جعؿ لمدىر كجنة، كجعؿ الًبنية خاال، كليس األمر عمى "
كبان عمى ذلؾ، فإف مكضع األعجكبة في أف أخرج الكبلـ ميخرجو الذم ترل، كأف أتى بالخاؿ منص

الحاؿ مف قكلو: "فبناىا".أفبل ترل أنؾ لك قمت : كىي خاؿ في كجنة الدىر لكجدت الصكرة في غير ما 
نما كاف ىنا التشبيو بميغان، ألنؾ قد تشبو شيئان بشيء  ؟4"ترل كيقكؿ عز الديف بف عبد السبلـ: كا 

أسقطت أداة التشبيو،  الشتراكيما في كصؼ كاحد، فإذا أردت المشابية في جميع الكجكه كالصفات
 حتى كأنو ىك مف غير فرؽ بينيما.

كاألسد، كعمر كالبحر، فإذا أردت  كف المشبو بو في الصفة، كقكلؾ محمد ككذلؾ قد يككف المشبو د
 البحر. ة في كصؼ الشجاعة كالكـر قمت: محمد األسد كعمرالمبالغ

 

 
                                                           

 .79السيد، التعبير البياني، ص شفيع  1
 .2/40ينظر: أميف بكرم، الببلغة العربية في  كبيا الجديد،  2
 .219الجرجاني، دالئؿ اإلعجاز،  3
 .77ـ،ف، 4
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 المطمب الثالث: بالغة التشبيو البميغ في الحقل القرآني
في ضرب االم اؿ؛ ألنو يستفاد منيا أمكر القرآنية أركع الصكر الجمالية البميغة مت التشبييات رس

ك يرة، م ؿ: التذكير كالكعظ، كالبحث كالزجر، كتقريب المراد لمعقؿ، كتصكيره بصكرة المحسكس، فإف 
الم ؿ: المبالغة األم اؿ تصكر المعاني بصكرة األشخاص فت بت في األذىاف، كمف  ـ كاف الغرض مف 

، "كالمقصكد مف ضرب األم اؿ أنيا تؤ ر في القمكب ما ال يؤ ره كصؼ الشيء 1في اإليضاح كالبياف
في نفسو؛ كذلؾ ألف الغرض مف الم ؿ تشبيو الخفي بالجمي، كالغائب بالمشاىد، فيتأكد الكقكؼ عمى 

 .2ماىيتو، كيصير الحس مطابقان لمعقؿ كذلؾ في نياية اإليضاح"

ـ القرآف مشاىد الطبيعة المحيطة باإلنساف، كالمدركة بحسو كجكارحو في مجاؿ التنزيو المطمؽ،  استخد
كالتجريد الكامؿ؛ كذلؾ لكي يقرب معاني األمكر المشبو إلى إدراؾ اإلنساف المحدكد، كخيالو القاصر، 

نكر، لقد ابتدأت اآليات الكريمة بال 3 َّجب  هئ مئ خئ ُّٱ:-تعالى–كمف تمؾ التشبييات قكلو 
كاختتمت بو؛ لترسـ الدائرة التي يجرم التصكير األدبي في نطاقيا؛ إذ اختير النكر م بلن لميداية 
المؤمنة، كما اختيرت الظممة م بلن لمضبلؿ الكافر، كفي شعاع النكر الضكئي يسير العقؿ الميتدم 

 آمنان، كفي ظبلـ الكفر يتخبط العقؿ.

 عند مف كىك ال كيؼ اإلطبلؽ، عمى جكدىاأك  التشبييات أركع الببلغية القرآنية التشبييات كانت إذف
 إعجازه يعادؿ ال كالرجاحة، الرصانة كميزاف ،كالببلغة الفصاحة رب القدير، الحكيـ كمف ،البميغ المبدع
 تكمـ مف سبحانو الكماؿ، يفكؽ حد إلى كارتقت الببلغة، تشبيياتو فاقت كصؼ، كصفو كال ،إعجاز

 عف قاصركف فالبشر ترجيح، الحياة في يعادليا كال تشبيو، تشبيياتو يشابو ال فأعجز، كشبو بدع،أف
 . ركعو إلى الكصكؿ أك حده،

 

 

 

 

                                                           
 .50ينظر: عبد القادر حسيف، مف عمـك القرآف كتحميؿ نصكصو،ص 1
 .23/202الرازم، تفسير الرازم،  2
 .35النكر،آية سكرة  3
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 المبحث السادس: تطور دراسة التشبيو البميغ عند القدماء والمحدثين

 التشبيو البميغ عند القدماء:دراسة  المطمب األول :تطور
 (:ىـ415القاضي عبد الجبار )ت  -أ

: -تعالى–ه عمى مف يعترض عمى قكلو القاضي عبد الجبار عف التشبيو البميغ في معرض ردٌ تحدث 

 .2بقكليـ:" كيؼ يصٌح في أزكاجو أف يكف أمياتيـ" 1"چۅۋۋٴۇۇۆۆۈۈچ

فجكابو عمييـ:" أٌف أزكاجو، صمى اهلل عميو كسمـ، أميات المؤمنيف، فالمراد تأكيد تحريميٌف عمى 
اهلل، صمى اهلل عميو كسمـ، مف أف يخمفو في أزكاجو غيره ...، فأكد ذلؾ بأف المؤمنيف، كتبرئة رسكؿ 

شبييٌف باألميات، كربما حذؼ في التشبيو المفظ ليككف عمى كجو التخفيؼ، كما يقاؿ لمرجؿ البميد:" 
 3.4 َّ ٰر ٰذ يي ىي ُّٱٱىك حمار"، كلمف ال يفيـ:" إنو ميت". قاؿ تعالى:

عالج التشبيو البميغ مف زاكية الٌرٌد عمى الطاعنيف في القرآف الكريـ يبلحظ أف القاضي عبد الجبار قد 
 مبينان الكجو الصحيح، كشارحان مبلءمة التشبيو البميغ لسياقو كغرضو.

 (:ىـ471عبد القاىر الجرجانّي )ت  -ب 

ة فيـ عبد القاىر الجرجاني التشبيو البميغ عمى أنو صكرة مف صكر المبالغة، كقد فسر معنى المبالغ
بقكلو:" إٌف مشبو الشيء بالشيء مف شأنو أف ينظر إليو، فإف قاؿ: زيد كاألسد، كاف قد أ بت لو خطأ 

ذا قاؿ: ىك ظاىران في الشجاعة، كل األسد، تناىى في الٌدعكل إما قريبان مف ـ يخرج عف االقتصاد كا 
ما متجكزان في القكؿ فجعمو ال تنقص شجاعتو عف شج اعة األسد، كال يعدـ الحؽ لفرط بسالة الرجؿ، كا 

 .5"منيا شيئان 

 

 

                                                           
 .6سكرة األحزاب، آية  1
 .223القاضي عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف،ص 2
 .80سكرة النمؿ، آية  3
 .223القاضي عبد الجبار، تنزيو القرآف عف المطاعف، ص 4
 .251الجرجاني، أسرار الببلغة في عمـ البياف، ص 5
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 (:ىـ626أبو يعقوب السكاكّي )ت -ج

 .1أشار السكاكي إلى التشبيو البميغ في مبحث مراتب الكبلـ، كقاؿ عنو إنو:" أقكل الكبلـ"

 (:ىـ729ت محمد بن عمي الجرجانّي )  -د 

اإلشارات كذلؾ في كتابو )جرجانٌي مذىب السكاكٌي في اعتبار التشبيو البميغ، كذىب محمد عمي ال
 .2التشبيو" " أقكل مراتب كالتنبييات في عمـ الببلغة(

 (:ىـ743اإلمام الطيبي )ت  – ىـ

قكلؾ: زيد أسد، ىك أقكل  فَّ ماـ الطيبي في كتابو )التبياف(  قائبلن عف التشبيو البميغ :"إككذلؾ ذىب اإل
 .3لمحمد مع التعميـ"

 (:ىـ749يحيى العموّي ) ت  –و 

، حيث عمؽ عمى قكؿ القائؿ:" زيد أسد" قائبلن:" حذك الجرجاني كالطيبي اإلماـ يحيى العمكمٌ  حذا قدك 
 .4كىذه الرتبة ىي أقكل الكٌؿ"

 (:ىـ773بياء الدين الّسبكّي ) ت  – ز

عركس األفراح في العمماء السابقيف في تعريؼ كاظيار رتبة التشبيو البميغ ضمف كتابو )السبكي  كتابع
 .5مؤكدان أف التشبيو البميغ ىك " أعمى مراتب التشبيو في قكة المبالغة"(  مفتاحتمخيص ال

 (:ىـ1059بن عثمان المفتي )ت الحسن  –ح 

 في كتابو )خبلصة المعاني( الحسف بف ع ماف المفتيمف عمك رتبة التشبيو البميغ كأكد الحقيقة السابقة 
 .6قائبلن:" كأعبله أم أعمى أقساـ التشبيو في قكة المبالغة ما حذؼ منو كجو الشبو كأداتو فقط"

                                                           
، ص 1  .255السكاكي، مفتاح العمـك
 .160ارات كالتنبييات في عمـ الببلغة، صالجرجاني، اإلش 2
 .368، التبياف، صالطيبي 3
 .100اإليجاز ألسرار كتاب الطراز في عمـك حقائؽ اإلعجاز، ص العمكم، 4
 .114السبكي، كتاب عركس األفراح في تمخيص المفتاح، ص 5
 .361حسف المفتي، خبلصة المعاني، ص  6
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ترل الباح ة ىنا أف معظـ العمماء القدماء، قد أكدكا عمى أفَّ التشبيو البميغ ىك أعبل مراتب التشبيو، لما 
يحققو ىذا التشبيو مف جراء حذؼ فيو مف تبلـز كتساكم بيف ركني التشبيو البميغ )المشبو كالمشبو بو(، 

 أداة التشبيو ككجو الشبو.

 تطور دراسة التشبيو البميغ عند المحدثين:المطمب الثاني
يقكؿ في تكضيح أىمية التشبيو البميغ:" كىذا التشبيو يعد أجكد أنكاع  :حميد آدم توينيعند  –أ 

 .1المشبو بو، حتى كأنو ال تكجد فاصمة بينيما"التشبيو ألنو ييممح إليو تمميحان، كيجعؿ المشبو قريبان مف 

كبيَّف الشيخ أحمد الحمبلكم كجو المبالغة فيو مفرقان بينو كبيف االستعارة  الحمالوي:عند أحمد  –ب 
قائبلن:" كجو المبالغة فبو: أنو يشبو االستعارة مف حيث الظاىر، كليس باستعارة الجميكر، إذ ىك عمى 

 .2محكظ كاالستعارة مبنية عمى تناسي التشبيو"تقدير األداة، فالتشبيو م

 الزناد كسار مسار تكيني في تكضيح أىمية ىذا النكع مف التشبيو األزىر الّزناد:عند األزىر  -ج
قائبلن:" بغياب األداة ينتقؿ التركيب مف إخبار بالمشابية إلى إخبار بالمشبو بو عف المشبو، فيك ىك، 

 .3كىذا ىك مدخؿ التككيد فيو"

كتابع السابقيف في بياف ببلغتو عاطؼ فضؿ قائبلن:" كىك يسمى مؤكدان  عاطف فضل:عند  –د 

 .4"مجمبلن، كىك أعمى الدرجات الببلغة

كلـ يخرج عبد العزيز عتيؽ في تعريفو كتكضيحو عف العمماء القدماء  عبد العزير عتيق:عند  -ه
 .5كالباح يف المحد يف

ف:" كتحذؼ األداة إذا دٌؿ عمييا دليؿ، فيو أبك عجمية كآخريكقاؿ  ن:أبي عجمية وآخري عند –و 

 .6"فنقكؿ:  العمـ نكر، كخالد سيؼ، كحمزة أسد

                                                           
 .257عبد الحميد تكيني، الببلغة العربية المفيـك كالتطبيؽ ، ص 1
 .100أحمد الحمبلكم، زىرات في المعاني كالبياف كالبديع ، ص 2
 .23زناد، دركس في الببلغة العربية، صال األزىر 3
 .47عاطؼ فضؿ،الببلغة العربية لمطالب الجامعي، ص 4
 .274ة )المعنى كالبياف كالبديع(، صينظر: عبد العزيز عتيؽ ، في الببلغة العربي 5
 .44محمكد أبك عجمية ، محمد صايؿ حمداف، كمحمكد مييداف، عمكـ الببلغة، ص 6
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كعمؿ أسباب ببلغتو محمد أحمد قاسـ ذاكران أٌف" ىذا الضرب مف التشبيو  محمد أحمد قاسم:عند  –ز 
 .1"كالمشبو بو شيئان كاحدان  أبمغ، كأكجز، كأشد كقعان في النفس، كالنكتو في ببلغتو أنو يجعؿ المشبو

كاكتفى حبنكة الميداني بتعريفة فقط قائبلن:" كىك التشبيو الذم لـ تذكر فيو  الميداني:عند حبنكة حـ _ 
 .2أداة التشبيو، كلـ يذكر فيو أيضان كجو الشبو"

كلـ ككذلؾ أحمد الياشمي عرفو قائبلن:" ىك ما حذفت فيو أداة التشبيو،  الياشمي:عند أحمد  –ط 
 .3يذكر فيو أيضان كجو الشبو"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .40قاسـ، محمد أحمد، عمكـ الببلغة، ص 1
 .173، ص2عبد الرحمف الميداني،الببلغة العربية أسسيا كعمكميا، جػ 2
 .237أحمد الياشمي،جكاىر الببلغة، ص 3
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 المبحث األول: تعريف القرآن الكريم
قيرآنان، كاستقرأىه طىمىب إليو أف يىقرأ. كرجؿ قرَّاء  :من القرآن الكريم لغة مشتق قىرىأىه يىٍقرؤيه، قىرىأ كًقراءىة كى

سىفي الًقراءىة مف قكـ قىرَّائيف كال ييكسَّر، أم ال ييجمع جمع تكسير.  حى

قىرأ فبلف ًقراءىةن حسنةن فالقيرآف  كمنو القيرآف كأنو سمي بذلؾ لجمعو ما فيو مف األحكاـ كالًقصص. كى
 قركء كأنا قارئ كرجؿ قاًرئ عابد ناسؾ كفعمو التَّقرم كالقراءىة.مى 

 ـ نقؿ مف ىذا المعنى المصدرم كجعؿ اسمان لمكبلـ المعجز المنزؿ عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، 
 مف باب إطبلؽ المصدر عمى مفعكلو؛ استنادان إلى مكارد المغة, كقكانيف االشتقاؽ.

القرآف؛ فمنيـ مف أطاؿ في التعريؼ فذكر جميع خصائص القرآف كقد اختمؼ العمماء في تعريؼ 
 كمنيـ مف اختصر فيو كأكجز.

فالذيف أطالكا عرفكه بأنو:) الكبلـ المعجز المنزؿي عمى النبي صمى اهلل عميو كسمـ، المكتكبي في 
عمى النبي  المصاحؼ، المنقكؿي بالتكاتر، المتعبد بتبلكتو( كىذا التعريؼ جمع بيف اإلعجاز، كالتنزيؿ

صمى اهلل عميو كسمـ، كالكتابة في المصاحؼ ، كالنقؿ بالتكاتر، كالتعبد بالتبلكة. كىي الخصائص ،
ف كاف قد امتاز بك ير سكاىا  .1العظمى التي امتاز بيا القرآف الكريـ، كا 

 .2كمف التعريفات المختصرة المكجزة: ىك الكبلـ المنزؿ لئلعجاز بآية منو، المتعبد بتبلكتو 

 لمبحث الثاني: لغة القرآن الكريما
القرآف الكريـ كتاب العربية الكحيد، اٌلذم نيقؿ إلينا متكاتران بجميع حركاتو كسكناتو، كلـ تستطع أيدم 

العاب يف مف أف تمتد إليو عمى مر األياـ كالسنيف، فتزيد فيو حرفان أك تحذؼ منو حركة، فيذه عناية اهلل 
يف. ىذا القرآف الكريـ في آياتو التي تعيدت بحفظو حتى يرث اهلل األرض كمف عمييا كىك خير الكار 

المتعددة كقراءاتو المتكاترة، يضع أماـ العياف صكران مف حركات اإلعراب ال يضع معيا مجاالن لمشؾ، 
 في التزامو أحسف قكاعد اإلعراب . 

                                                           
 .19، 1/14ينظر: الزرقاني، مناىؿ الفرقاف في عمـك القرآف،  1
 .356/ 1ينظر: الزركشي، البحر المحيط في أصكؿ الفقو، 2
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   ېۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ٴۇچ ٹ ٹ فبل يخامر نفسؾ الشؾ كأنت تتمك ىذه اآلية مف سكرة فاطر 

  1 چې  ې  ې   ى   ى  

 2 چک       چچ   ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چٹ ٹ كىذه اآلية مف سكرة التكبة 

 3 چۀ  ہ   ہ    ہ   ہ    ۈ    ۀچ  ٹ ٹ كىذه اآلية مف سكرة البقرة 

كغيرىػػػػا ك يػػػػر مػػػػػف           4 چڄ        ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤچ ٹ ٹ كىػػػػذه اآليػػػػة مػػػػف سػػػػػكرة النّْسػػػػاء 
مػف أبػرز خصػائص لغػة القػرآف الَّػذم قػد أبػدع فػي حسػف اإلعراب الػذم ىػك سػميقة العػرب فػي كبلميػـ، 

جػػادة القػػكؿ بػػو ففػػي م ػػؿ ىػػذه اآليػػات تػرل أ ػػر الحركػػات اإلعرابيػػة كاضػػحان فػػي الداللػػة عمػػى  اسػتعمالو كا 
 المعنى السكم، كلكال ذلؾ لما أمف المبس في الكقكع فييا قد يجر قارئو إلى الكفر الصريح.

أف يتناكلو مف شؤكف القكؿ يتخير لو أشرؼ المكاد، كأمسيا رحمان كالجديد في لغة القرآف أنو في كؿ ش
بالمعنى المراد، كأجمعيا لمشكارد كأقبميا لبلمتزاج، كيضع كؿ م قاؿ ذرة في مكضعيا الَّذم ىك أحؽ 
بيا، كىي أحؽ بو، بحيث ال يجد المعنى في لفظو إال مرآتو الناصعة، كصكرتو الكاممة، كال يجد المفظ 

 كطنو اآلمف كقراره المكيف، ال يكمان أك بعض يكـ، بؿ عمى أف تذىب العصكر كتجيء في معناه إال
العصكر، فبل المكاف يريد بساكنو بدالن، كال الساكف يبغي عف منزلو حكالن... كعمى الجممة يجيئؾ مف 

 . 5ىذا األسمكب بما ىك الم ؿ األعمى في صناعة البياف 

ي الببلغة كالفصاحة خارج عف المألكؼ مف جميع كبلـ العرب، القرآف الكريـ يجرم عمى نسؽ غاية فف
فمو أسمكب يختص بو كيميزه عف سائر الكبلـ، فبل ىك بالشعر كال بالن ر، لكنؾ لك قرأت بعض آياتو 
لشعرت بنسؽ عجيب بينيا، ككذا بيف كمماتو، كحتى بيف الحركؼ، فتجد تناسقان كتناغمان عجيبان يتفاكت 

                                                           
 .28سكرة فاطر، آية  1
 .3سكرة التكبة، آية  2
 .124سكرة البقرة، اآلية  3
 .8سكرة النساء، آية  4
 .84ينظر: محمد عبد اهلل درار، النبأ العظيـ، ص 5
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،بحيث إذا قرأت القرآف شعرت بتأ ير شديد في 1كالمجيكر كالميمكس كاالنفتاحبيف الرخك كالشديد 
 .2نفسؾ

 خن حن جن يم  ىم مم خم حم جميل ىل مل خل ُّٱٱاسػػػتمع إلػػػى قكلػػػو تعػػػالى:
 ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه ين ىن من
 .3 َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى

كقصرىا، كك رة كبديع نظمو عمى ك رة سكره كطكليا ، كيمتاز القرآف الكريـ باتساؽ عباراتو كببلغتيا 
بخبلؼ كبلـ العرب، فإنؾ ال تجد لكاتب  ،أغراضيا كمكضكعاتيا، مف غير أف تختؿ ىذه المزية فيو

كال لشاعر أك حكيـ أك فصيح كبلمان بطكؿ القرآف الكريـ كعمك شأنو، بؿ قد يبدع أحدىـ في بعض قكلو 
لعميـ فيك كما كصفو بقكلو:" لك كيخفؽ في آخر، بؿ قد يناقض نفسو، أما القرآف الكريـ كبلـ الخالؽ ا

دكا فيًو اختبلفان ك يران" كافى ًمٍف عنًد غيًر اهلًل لىكىجى
4. 

كمع ذلؾ فإف المكاعظ كاألحكاـ كالكعد كالكعيد، ك  ،كالناظر في القرآف الكريـ يجد فيو القصص
يجيدكف الفصاحة كبديع النظـ بخبلؼ كبلـ البشر مف ن ر أك شعر، فمف المعركؼ أف بعض الشعراء 

 أك عكس ذلؾ.  ،كالر اء دكف الغزؿ ،في المديح دكف اليجاء

، كلذلؾ ضرب العرب الم ؿ كؿ ما سبؽ مف األساليب بالقكة نفسيا لكنؾ ال ترل شاعران كال نا ران يجيد 
 5كزىير إذا رغب، كالنابغة إذا رىب  ،بامرئ القيس إذا ركب

ف معاني القرآف خاطب بيا الناس عمى اختبلؼ بيئاتيـ مصكغة بشكؿ محكـ بديع تصمح ألف ت كا 
كيفيـ  ،فيتأ ر كؿ سامع ليا ،كتفاكتيـ في ال قافة كالعمكـ، بحيث تؤدم الغرض الَّذم سيقت مف أجمو

 مم ام ُّٱمنيا مقصدىا عمى اختبلؼ  قافة السامعيف كعقكليـ. استمع معي إلى قكلو تعالى:
 .6 َّ زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن

                                                           
 .95 -85ينظر: محمد معبد، الممخص المفيد في عمـ التجكيد، ص  1
 .35ينظر: الباقبلني، إعجاز القرآف، ص 2
 .2-1سكرة الحج ،اآليتاف  3
 . 82سكرة النساء، آية  4
 .37-36ينظر: الباقبلني ، إعجاز القرآف، ص 5
 .61سكرة الفرقاف ، آية  6
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فيمكا مف ىذه اآلية، عمى قمة عمكميـ، دليبلن عمى  -عميو الصبلة كالسبلـ-فالعرب في زمف الرسكؿ 
مىؽى الشَّمسى كالقمرى يبع اف بالضياًء إلى األرًض، كقد غاير اهللي  كىك: أنو -سبحانو كتعالى-قدرة اهلل  خى

سبحانو في التعبير بالنسبة لكؿ منيما تنكيعان لمفًظ، كىذا معنى صحيح تدؿ عميو اآلية. كأما عالـ المغة 
كالحرارة،  فيفيـ أف اآلية سيقت لمداللة عمى قدرة اهلل، كسمى اهللي الشَّمسى سراجان ألنيا تجمع إلى النكر

دؿ عميو اآلية داللة لغكية كسمى القمرى منيران ألنو يبعثي بضياء دكف حرارة، كىذا المعنى صحيح ت
كاضحة، فسبحاف اهلل المعجز ببيانو تخير األلفاظ المناسبة ، كالتعابير الخاصة لكؿ مف الشَّمس كالقمر 

 كؿّّ حسب ما يبلئمو كيناسبو مف صفاتو يختص بيا دكف غيره.

ا عمماء الفمؾ في ىذه األياـ، فقالكا: نعـ اآلية مسكقة لمداللة عمى قدرة اهلل، لكف اهلل سبحانو غاير كأم
مس كبيف كصؼ القمر، فسمى القمر منيران ال مضيئان ألنو جسـ معتـ يعكس ما يسقط بيف كصؼ الشَّ 

ا ضكء مف المصباح عميو مف ضكء الشَّمس، كىذا صحيح لغة فإننا نقكؿ: غرفة منيرة إذا انعكس عميي
 في كسطيا.

، فسبحاف اهلل المعجز، ىك العالـ 1أما الشمس فإف الحرارة كالضكء ينبع اف منيا فناسب تسميتيا سراجان 
ال ينافس عممو عمـ، فألفاظو المكتكبة تناسب جميع العقكؿ كالعمكـ عمى تفاكتيا، كىي ركضة خصبة 

 ال تنضب خيراتيا كال تفنى.

 ب القرآن الكريمالمبحث الثالث: أسمو 
 .امتاز القرآف الكريـ، بأساليبو المتنكعة، كستتناكؿ الباح ة أسمكبيف مف أساليب القرآف الكريـ، ىما

: مف خصائص األسمكب القرآني كىك التعبير عف المعاني الك يرة بألفاظ قميمة أسموب اإليجاز - أ
يجاز قصر. واإليجاز نوعان:تؤدم الغرض مف غير إخبلؿ بالمعنى.  إيجاز حذؼ كا 

 .2فيك: إسقاط كممة لبلجتزاء عنيا بداللة غيرىا مف الحاؿ أك فحكل القكؿ إيجاز الحذف -1

 .3 َّ زن رن ٱُّٱٱكمف أم مة إيجاز الحذؼ قكلو تعالى:

                                                           
 .80ينظر: سيد الحكيـ، إعجاز القرآف، ص 1
 .76ظر: الرماني ، النكت في إعجاز القرآف، صين 2
 .82سكرة يكسؼ آية  3
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ڃڃ  چفإف اآلية تشير إلى شيكع القكؿ في أىؿ القرية، كأف القرية كميا تكممت في ذلؾ، كقكلو تعالى:

ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک    ژڎ  ڈ  ڈ     ژ  ڎڇ  ڇ  ڇ    ڍ       ڍ   ڌ  ڌ    چ  چ  چ  چ  ڇ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ          ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ    ڳگ  گ  گ  گ    ڳ

ففي ىذه اآلية الكريمة إيجاز حذؼ كىك حذؼ الجكاب كأنو قيؿ لكاف ىذا . 1چھھھھےہہ
الذكر ألف النىفس تذىب كؿ مذىب في القصد مف الجكاب، كلك  القرآف كذا ككذا، كالحذؼ ىنا أبمغ مف

 ذكر الجكاب لقصر عمى الكجو اٌلذم تضمنو البياف.

 .2فيك: بنيةي الكبلـ عمى تقميؿ المفظ كتك ير المعنى مف غير حذؼ إيجاز القصر -2

ىذا النكع مف قاؿ: بأف  -تعالى– كلو أم مة ك يرة في القرآف الكريـ حتى أف الشيخ أبا زىرة رحمو اهلل

 مب  خب  ُّٱكمف أم مة إيجاز القصر: قكلو تعالى: .3اإليجاز ال تكاد تخمك منو سكرة أك جزء

 حس جسمخ جخ مح جح مج حج  مث هت مت خت حت جت هب

 .4 َّ حص مس  خس

يقكؿ الباقبلني:" ىذه تشمؿ عمى ست كممات، سناؤىا كضياؤىا عمى ما ترل، كسبلستيا كماؤىا عمى 
 كفصاحتيا عمى ما تعرؼ.ما تشاىد، كركنقيا عمى ما تعايف، 

كىي تشتمؿ عمى جممة كتفصيؿ كجامعة كتفسير: ذكر العمك في األرض باستضعاؼ الخمؽ بذبح 
ذا تحكـ في ىذيف األمريف، فما ظنؾ بما دكنيما؟ ألف النفكس ال تطمئف عمى  الكلداف كسبي النساء، كا 

في التأكيد، ككفت في التظميـ،  ىذا الظمـ كالقمكب ال تقر ليذا الجكر.  ـ ذكر الفاصمة التي أكغمت
 -كمف أم مة إيجاز القصر أيضان قكلو. 5كردت آخر الكبلـ عمى أكلو كعطفت عجزه عمى صدره"

 .6 َّ  مث هت مت خت ُّٱٱ:-تعالى

                                                           
 .31سكرة الرعد، آية  1
 .76ينظر: الرماني، النكت في إعجاز القرآف، ص 2
 .294-293ينظر:أبك زىرة، المعجزة الكبرل القرآف، ص  3
 .4سكرة القصص، آية  4
 .194-193الباقبلني، إعجاز القرآف، ص 5
 .179سكرة البقرة، آية  6
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كىػي كقد كاف العرب يستحسنكف بؿ يعجبكف بحكمة قالكىا كيعتبركنيا قمة الببلغػة لمػا فييػا مػف إيجػاز 

يفػػكؽ مػػا استحسػػنو العػػرب  َّ  مث هت مت خت ٱُّٱٱ:-تعػػالى–كقكلػػو قػػكليـ:" القتػػؿ أنفػػى لمقتػػؿ ". 

 .1مف أربعة أكجو

أف اآلية أك ر فائدة، ففييا مف المعاني كالفكائد ما في قكليـ )القتؿ أنفى لمقتؿ( كزيادة المعاني  -1
 الحسنة التالية:

 إبانة العدؿ بذكر كممة القصاص كأف القتؿ ليس تشفيا مف المقتكؿ. -أ

 لقصاص بذكر الحياة الدنيا كجعميا نتيجة لو.الترغيب في ا -ب

 القصاص يشمؿ النفس كاألعضاء بخبلؼ لفظ القتؿ، فإنو قصر عمى النفس. -جػ

ألف اإلنساف إذا عمـ أف اعتداءه عمى اآلخريف يكجب القصاص  ؛ ـ إف مفاد اآلية مستقيـ عمى إطبلقو
فكاف ذلؾ سبب حياتو كحياة مف أراد قتمو. أما الحكمة فإف مفادىا  ،جرحيـ ،أكمنو ارتدع عف قتميـ 

غير مستقيـ عمى إطبلقو، فميس كؿ قتؿ أنفى لمقتؿ كما تقكؿ، بؿ إف القتؿ عدكانان أدعى لمقتؿ كليس 
 أنفى لو.

ياةه" تتككف مف عشرة أحرؼ، أما قكليـ "   -2 اصي حى اآلية أكجز عبارة، فإف قكلو تعالى:" الًقصى
 نفى لمقتؿ" فيتككف مف أربعة عشر حرفان.القتؿ أ

 .2اآلية ال تكرار فييا بخبلؼ حكمة العرب ففييا تكرار لفظ القتؿ -3

اآلية أحسف تأليفان لمبلءمة حركفيا بعضيا بعضا، يقكؿ الرماني:" كأما الحسف بتأليؼ الحركؼ  -4
أعدؿ مف  المتبلئمة فيك مدرؾ بالحس كمكجكد في المفظ، فإف الخركج مف الفاء إلى البلـ

الخركج مف البلـ إلى اليمزة، لبعد اليمزة عف البلـ، ككذلؾ الخركج مف الصاد إلى الحاء أعدؿ 
 .3مف الخركج مف األلؼ إلى البلـ"

                                                           
 .78 -77ينظر: الرماني،النكت في إعجاز القرآف، ص 1
 .78، صـ، فينظر:  2
 .78ص ـ،ف، 3
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كىك مف أساليب الفصاحة في المغة العربية لما ينطكم عميو مف فكائد في  أسموب التكرار: - ب
نما ل فكائد كمعاف جديدة. كلما كاف ىذا حاؿ كبلـ الكبلـ. فإف كبلـ البمغاء ال يتكرر عب ان كا 

العرب مع كجكد خبلؼ عند بعضيـ في إخفاؽ كبلـ البشر كظيكر عيكب ك يرة في التكرار 
عندىـ، كىذا ال ينفي الفائدة منو، فإف كبلـ اهلل العميـ أكلى بذلؾ، حيث أننا ال نرل آية أك 

 ذا التكرار الببلغي.كممة تكررت إال لحكمة إليية، كغاية ربانية مف كراء ى

كقد اٍستيعمؿ التكراري في القرآف الكريـ جريان عمى عادة العرب في كبلميـ، يقكؿ الزركشي:" كقد غمط 
مف أنكر ككنو مف أساليب الفصاحة، ظنان أنو ال فائدة لو، كليس كذلؾ، بؿ ىك مف محاسنيا ال سيما 

إذا أبيمت بشيء إرادة لتحقيقة كقرب ؽ بعضو ببعض، كذلؾ أف عادة العرب في خطاباتيا إذا تعمٌ 
كقكعو، أك قصدت الدعاء عميو، كررتو تككيدان، ككأنيا تقيـ تكراره مقاـ المقسـ عميو، أك االجتياد في 

نما نزؿ القرآف بمسانيـ"  .1الدعاء عميو، حيث تقصد الدعاء، كا 

التكرير كالترديد ابتداءن مف كما أف العمماء كالباح يف لـ يتحرجكا في األسمكب القرآني مف ذكر كممة 
الجاحظ، فالباقبلني ،فالزمخشرم، فالزركشي، فالسيكطي، باإلضافة إلى عدد غير قميؿ مف الباح يف 

ي بتو في أحياف أخرل، كىـ  في التكرار في بعض األحياف، إال أنوالمعاصريف. كمع أف بعضيـ ين
 يترددكف في ىذا خشية أف ينسب إلى القرآف ما ال يميؽ بو.

النقراط أف بنفي ىذا الكصؼ عف المعاني القرآنية كعف األسمكب القرآني، كبعد أف أكرد   كلقد حاكؿ
 مف ذكركا المصطمح في كتاباتيـ، تحدث عف مساكئ التكرار الك يرة.

كالذم تراه الباح ة نفي كقكع التكرار في القرآف الكريـ تحرج ال داعي لو، ألف مبدأ التكرار مقرر في 
الفنكف، كىك مظير مف مظاىر الحياة في تناكب الحركة كالسككف، كفي تكرار الشيء عمى اآلداب ك 

أبعاد متساكية، كفي ترديد لفظ كاحد، أك معنى كاحد، كلو صمة كاضحة بالنفس اإلنسانية كأدكات 
مخاطبتيا نمحظو في حياتنا العامة، كفي أحادي نا التي نكجييا لمناس عمى تفاكت أقدارىـ، كعمى 

 2كت الحاجة إلى اإللحاح أك التككيد أك الخكؼ أك األلـ ...تفا

                                                           
 .3/9الزركشي، البرىاف في عمكـ القرآف،  1
 .28غريب ، النقد الجمالي كأ ره في النقد العربي،ص ينظر: ركز 2



42 
 

ذا كاف لمتكرار في األساليب البشرية عيكب، فمتكف كذلؾ، كلكف البياف القرآني خمك مف ىذه العيكب  كا 
بكؿ تأكيد، ألنو في الطبقة العميا مف البياف، كما قرر العمماء، بؿ كما أذعف إليو أرباب البياف مف 

 كه أكؿ مرة.العرب حيف تمق

ذا نفينا التكرار في القرآف الكريـ بحجة عيكبو الك يرة في األسمكب البشرم، فمننًؼ التشبيو عف القرآف،  كا 
ألف لو عيكبو، كعجزه عف التأ ير في بعض األساليب البشرية، بؿ لننًؼ أسمكب التقديـ، كالتأخير، 

د األدباء كالمنشئيف يخفقكف في عممية كالحذؼ ،كاإلطناب، كغير ىذا مف أساليب الببلغة، ألننا نج
تكصيؿ معانييـ إلى المتمقيف مف خبلؿ تمؾ األساليب، في بعض األحياف. كلقد كاف عمماء الببلغة 
عمى صكاب حيف صنَّفكا المبالغة عمى درجات كأنماط، كأشاركا إلى ما يكجد في القرآف منيا، كلكنيـ لـ 

 بسبب عيكبيا لدل بعض األدباء شعراء ككتابان.ينفكا المبالغة البتة عف القرآف الكريـ 

كال أعتقد أف حٌس الزمخشرم الجمالي، كفيمو لمقرآف، ككظائؼ التعبير فيو، كطرائفو عمى غير صكاب 
: النفكس أنفر شيء عف حديث الكعظ كالنصيحة،  ف قيؿ ما فائدة الت نية كالتكرير؟ قمتي حيف قاؿ:" كا 

لـ يرسخ فييا، كلـ يعمؿ عممو، كمف  ـ كانت عادة رسكؿ اهلل صمى فما لـ يكرر عمييا عكدان مف بدء 
اهلل عميو كسمـ  أف يكرر عمييـ ما كاف يعظيـ بو، كينصح  بلث مرات؛ كسبعان ليركزه في قمكبيـ، 

 .1كيغرسو في صدكرىـ"

 مئ ُّٱكفي عصرنا ىذا نجد بنت الشاطئ صاحبة التفسير البياني لمقرآف الكريـ، تقؼ عند قكلو تعالى:
فتفيـ منو أنو خطاب لمف ألياىـ التكا ر، كأف التكرار  .2َّ جت هب مب خب حب جب  هئ

مبالغة في الزجر، كتأكيد لمكعيد كالنذير، كتذكر أف ىذا ما اطمأف إليو الطبرم كالزمخشرم كأبك حياف، 
كعيد، أف اآلية األكلى لمكفار فيي  كلكنيـ يذكركف أقكاالن أخرل في تكجيو الخطاب في اآليتيف مف م ؿ

كليس النص  "كأف ال انية لممؤمنيف، فيي كعد، أك أف األكلى في القبر، كال انية في البعث.  ـ تقكؿ:
القرآني في كضكح بيانو بمسؤكؿ عف ىذا الخبلؼ كال ىك بحيث يكجو إلى تفسير اآلية الكاحدة 

 .3"لمعجزبالنقيضيف، فيستكم خطاب الكفار كالمؤمنيف، كأسمكب الكعد كالكعيد في البياف ا

                                                           
 .3/29الزمخشرم، الكشاؼ،  1
 .4-3سكرة التكا ر، اآليتاف 2
. كلقد أشار عمماء األسمكب القرآني إلى ىذه المعاني التي رفضتيا بنت الشاطئ، 202ص1بنت الشاطئ، التفسير البياني لمقرآف الكريـ،ج 3

 .535انظر الدرة، لئلسكافي، ص
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نيا ليست عمى أ ـ تشير إلى صدؽ حس الزمخشرم حيف قٌرب المعنى في فيـ ) ـ( بيف اآليتيف، ك 
نما جيء بيا مبالغة في اإلنذار، كما تقكؿ لممنصكح: أقكؿ لؾ،  مكضعيا الذم لمتراضي عند النحاة، كا 

 .1 ـ أقكؿ لؾ: ال تفعؿ ىذا

كفي مكاضع محدكدة جدان، تكراران لو ىدؼ ، رآني إف في األسمكب الق :كما عمينا، بعد ىذا أف نقكؿ
كال غاية كال حكمة، بؿ إف  ،كغاية كحكمة. كيككف العيب كالنقص في التكرار حيف ال يككف  مة ىدؼ

كلعمو بسبب  تككف لو أسباب مختمفة،مف طكابع إعادة الكبلـ في القرآف أف يككف لو معنى جديد، أك 
إذا أعيد الكبلـ ألسباب مختمفة، فبل  "ف األساس. قاؿ الكرماني:مف ىذا نفى بعض العمماء التكرار م

 ".تكرار

 :2كمف فكائد التكرار في اآلم الرباني

فإف الكبلـ إذا تكرر تقرر كما أسمفنا سابقان. كقد ظير ىذا في المكاطف  تقرير المعنى وتوكيده، -1
 التالية:

 3َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن ُّٱٱ:، كقكلو تعالىلموعيد والتيديدفي اآليات المسكقة  

، 4َّ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ:، كقكلو تعالىمقام التعظيم والتيويل أو التعجبكفي اآليات المسكقة في 
، 6َّ يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ: ، كقكلػػو تعػػالى5 َّ حت جت هب مب  ُّٱكقكلػػو تعػػالى:
 .7 َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: كقكلو تعالى

ٱ:، كقكلػػو تعػػالىالتيمــة حتــى يتمقــى الكــالم بــالقبول التنبيــو عمــى مــا ينفــيكفػػي اآليػػات المسػػكقة فػػي  
 حس جس مخ جخ مح جح  مج حج مث هت مت خت حت  جت هبُّٱ
 .8َّ مص خص  حص مس خس

                                                           
 .3/356ينظر:الزمخشرم، الكشاؼ،  1
 .24-8/ 3الزركشي، البرىاف في عمكـ القرآف،  2
 .18-17سكرة اإلنفطار اآليتاف  3
 .2-1سكرة القارعة اآليتاف  4
 .2-1سكرة الحاقة اآليتاف  5
 .2-1سكرة القدر اآليتاف  6
 .20-19سكرة المد ر اآليتاف  7
 .39-38سكرة غافر اآليتاف  8
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 ىن ُّٱٱ:، كقكلػو تعػالى1َّ من زن  رن مم ُّٱ: ، كقكلػو تعػالىمقـام اتتعـاظكفي اآليات المسكقة في 
 .2 َّ  ني مي زي ري ٰى ين

 

،  َّ مئ زئ رئ ُّٱٱ:، كقكلػو تعػالىقدرتـومقام إنعام اهلل عمـى عبـاده وبيـان في اآليات المسكقة في  
 .3 َّ َّ حت جت هب مب  ُّٱُّٱ، كقكلو: َّ  مم ام يل ُّٱ: كقكلو تعالى

 مخ  جخ مح جح ُّٱ: ، كقكلػو تعػالىإذا طال الكالم وخشـي تناسـي األول أعيـد ثانيـًا تجديـدًا لعيـده 
، كقكلػػػػػػػػػػػػػػو 4 َّ جع مظ حط مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس

 ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: تعػػالى فػػي السػػكرة نفسػػيا 
 . كغيرىا مف األم مة ك يرة.5 َّ ىه مه جه

فإف بعض اآليات تكررت في كتاب اهلل كفي كؿ مرة تككف متعمقة بما قبميا، كقكلو  إفادة معنى جديد 
، كررت ىذه اآلية في سكرة الرحمف إحدل ك بل يف مرة،  ماني  َّ حب جب هئ مئ ُّٱ: تعالى

اهلل كبدائع صنعو كمبدأ الخمؽ  كمعادىـ فناسب ذكر اآلالء مرات عقيب آيات فييا تعداد عجائب خمؽ 
عقيب كؿ ذلؾ.  ـ تمتيا سبع آيات فييا ذكر النار كأىكاؿ يكـ القيامة، فحسف ذكر اآلالء عقيبيا ألف 
في صرؼ المؤمف عف عذاب النار أكبر نعمة، كبعد ىذه السبع  ماف آيات في كصؼ الجنتيف كأىميما 

يذكر عقيبيا نعـ اهلل عمى المؤمنيف أف كفقكا لمعمؿ الصالح فاستحقكا  كنعيميـ فييما فحسف أف
الجنتيف،  ـ بعد ذلؾ  ماف آيات لمجنتيف المتيف دكنيما، كمف استحقيا بتكفيؽ اهلل ناسب ذكر نعمة اهلل 

 .6عميو

 

 

 

                                                           
 .30، 21، 16سكرة القمر اآليات  1
 .40، 32، 22، 17سكرة القمر اآليات  2
 .71، 68، 63، 58ىذه اآليات مف سكرة الكاقعة كىي بالترتيب اآليات  3
 .110سكرة النحؿ آية  4
 .119سكرة النحؿ آية  5
 .24-3/8ينظر: الزركشي، البرىاف في عمـك القرآف،  6
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 : التشبيو البميغ في القرآن الكريم حسب الموضوعات التي ورد فيياالمبحث الرابع

 : األنبياء وما يتصل بيم.األولالمطمب 
 .-صمى اهلل عميو كسمـ-الرسول والنبي الكريم محمد -1

 المشبو رقميا السورة رقميا اآلية
المشبو 

 بو
 وجو الشبو

الغرض من 
 التشبيو

ٱعالى:ت قال

 ٰرُّٱ

 ٌّ  ٰى

ٍّ 

َّ ُّ 

ِّ ّٰ 

 زئ  رئ

 نئ مئ

 يئ ىئ

 نب مبزب  رب

 يب ىب

 زت رت

  مت

َّ نت  

  

الرسكؿ  5 المائدة 15
محمد 
صمى 
 اهلل عميو
 كسمـ

اإلنارة  النكر
 كالكضكح

تزييف 
 المشبو
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ٱتعالى:-قال

 جخ  محُّٱ

 جس مخ

 خس حس

  جض مص خص حصمس

 مض خض حض

 حط

 مظ

  مع جع

 جفمغ جغ

 خف حف

 مق حق مف

  َّ حك جك

النبي  9 التكبة 61
عميو 
الصبلة 
 كالسبلـ

عند  األذف
المنافقيف: 
االستماع 

كالقبكؿ مف 
أم أحد ، 
عند اهلل 
تعالى : 
اإلفادة 

كاالستماع 
لمخير 

 كالصبلح.

 عند
المنافقيف ، 
تقبيح 

المشبو بو ، 
عند اهلل 
تعالى: 
تزييف 
 المشبو.

 

ٱ:-تعالى-قال
 جي يه  ىهُّٱ

 خي حي

  َّمي

الرسول  33 األحزاب 46

 الكرٌم
السراج 

 المنٌر
اإلنارة أي 

الهداٌة إلى 

 -تعالى–هللا 

تزٌٌن 

 المشبه

 زئ  رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ  ٰى ٰر ُّٱ:-تعالى -في قكلو

اهلل  يؤكد َّ نت  مت زت رت يب ىب نب مبزب  رب يئ ىئ نئ مئ

 نكر.  -عز كجؿ-ىنا بػ)قد( كىي لمتحقيؽ، أف القرآف الكريـ كتاب اهلل سبحانو 
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كليس أدؽ كال أصدؽ كال أدؿ عمى طبيعة ىذا الكتاب..القرآف.. كعمى طبيعة ىذا المنيج.. اإلسبلـ.. 
 .1مف أنو " نكر"

ة يجدىا المؤمف في قمبو كفي ، إنيا حقيق2يج االستقامةكالسبلمة كمنطرؽ النجاة  كالقرآف الكريـ ىك
كيانو كفي حياتو كفي رؤيتو كتقديره لؤلشياء كاألحداث كاألشخاص، يجدىا بمجرد أف يجد حقيقة 
اإليماف في قمبو "نكر" نكر تشرؽ بو كينكنتو فتشؼ كتخؼ كترؼ. كيشرؽ بو كؿ شيء أمامو فيتضح 

 اب رب العالميف.، ىذا ىك القرآف الكريـ كالدستكر القكيـ، كت3كيتكشؼ كيستقيـ

ك" النكر" يقصد بو أيضان محمد صمى اهلل عميو كسمـ، الذم أنار اهللي بو الحؽَّ، ك أظير بو اإلسبلـ، 
 .4كمحؽ بو الشرؾ، فيك نكره لمف استنار بو

 مض خض حض  جض مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ  مح  ُّٱ:-تعالى–أما في قكلو 

ؿ اهلل يقك  َّحك جك مق حق مف خف حف جفمغ جغ  مع جع مظ حط

ف جماعة يؤذكف رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ، كيعيبكنو ، كيقكلكف: ىك ىؤالء المنافقيتعالى: كمف 
نما  أذف سامعة . أم يسمع مف كؿ أحد ما يقكؿ، فيقبمو كيصدقو، فإذا جئناه كحمفنا لو، صدقنا . كا 

. فحممكه قالكه، ألنو صمى اهلل عميو كسمـ، كاف ال يكاجييـ بسكء ما صنعكا، كيصفح عنيـ حممان ككرمان 
.كىك مف قبيؿ التشبيو بأذف، في أنو ليس فيو 5عمى سبلمة القمب، كقالكا ما قالكا عمى كجو الطعف كالذـ

 كما يزعمكف..6كراء االستماع ، تمييز حؽ عف باطؿ

.َّمغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص ُّٱٱ:-تعالى-يقكؿ  

مستمع شر كفساد. يسمع أم ىك أذف خير يعرؼ الصادؽ مف الكاذب. كمستمع خير كصبلح لكـ، ال 
ما ينزلو اهلل عميو فيصدؽ بو، كيصدؽ المؤمنيف فيما يخبركنو ال الكافريف. كىك رحمة ليـ مف العذاب، 

 .7ألنو كاف سبب إيمانيـ بفضؿ اهلل

                                                           
 .33، ص6ينظر: البغكم، معالـ التنزيؿ ،ج 1
 .61، ص2ينظر: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ج2
 .862، ص6، ج2ي ظبلؿ القرآف، كتاب سيد قطب، ف 3
 .264، ص8جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ج ينظر: الطبرم، 4
 .2/367ينظر: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ،  5
 .10/126ينظر: األلكسي، ركح المعاني في تفسير القرآف الكريـ كالسبع الم اني،  6
 .367/ 2ابف ك ير،تفسير القرآف العظيـ،  .1/470ينظر: الكاحدم ،أسباب النزكؿ،   7
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ف كانكا قصدكا بو المذٌمة، " فسمّْـ ليـ قكليـ فيو، إال أنو فسَّر بما ىك مدح لو, ك ناء عميو. كا 
 .1كالتقصير"

لك ير مف المنافقيف المعتذريف باألعذار الكاذبة، فمسعة خمقو، كعدـ اىتمامو بشأنيـ،  ا إعراضو،كأم"
 .2"عميو الصبلة كالسبلـ

  َّ حك جك مق حق مف خف حف ُّٱٱ:-تعالى-كفي قكلو

العذاب المكجع في الدنيا، كفي  -صمى اهلل عميو كسمـ- أكجب اهلل تعالى لمذيف يؤذكف رسكؿ اهللفقد 
بالجارحة لممبالغة،  -صمى اهلل عميو كسمـ –عمى كجو الطعف كالذـ، حيث سيمّْيى ىنا التشبيو ك  .3"اآلخره

 .4السماع. كما سمي الجاسكس عينان صمى اهلل عميو كسمـ أنو مف فرط استماعو صار جممتو آلةك

لقاء الشؾ في نفكس المسمميف، في  كماالت "كفيو زيادة في األذل لمرسكؿ صمى اهلل عميو كسمـ، كا 
 .5"نبييـ عميو الصبلة كالسبلـ

الكذب كالنميمة، ء، لما يترتب عميو مف قبكؿ الغش، ك مف أكبر عيكب الممكؾ كالرؤسا فً كالكصؼ باألذي 
بعاد الناصحيف. كقد كاف  إنما يعامؿ المنافقيف بأحكاـ  -صمى اهلل عميو كسمـ-كتقريب المنافقيف، كا 

سمميف. كما أمره اهلل تعالى ببناء المعاممة عمى الظكاىر، فظنكا الشريعة، كآدابيا، التي يعامؿ بيا الم
 قاؿ لو.أنو يصدؽ كؿ ما يي 

ألنو في األكؿ إطماع  –حيف بيَّف سبحانو أنو أيذيف خير  –كال شيء أبمغ مف الرد عمييـ بيذا الكجو 
 .6ليـ بالمكافقة،  ـ رد عمى طمعيـ بالحسـ

الكريـ بما  ظير الرسكؿى يي  -تعالى–ىنا اهلل  َّ مي خي حي جي يه  ىه  ُّٱكفي قكلو تعالى: 

يحممو مف رسالة كدعكة إلى العباد أجمعيف أف أمره فيما جاء بو ظاىر مف الحؽ كالشمس في إشراقيا 

                                                           
 .2/271الزمخشرم، الكشاؼ،  1
 .342/ 1، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير آالـ المناف ،مالسعد 2
 .342/ 1ـ،ف،  3
 .271/ 2الزمخشرم،الكشاؼ،  4
 .241/ 10ابف عاشكر، تفسير التحرير كالتنكير،  5
 .390 /10ينظر: محمد رشيد عمي رضا،تفسير المنار، 6
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ضاءتيا ال يجحدىا إال معاند كشبو اهلل كال يتجنبيا إال كؿ مكابر أ يـ، ارتد عف حؽ رب العالميف،  1كا 
 ىي:عدَّةو بالسراج المنير لكجكه  -صمى اهلل عميو كسمـ-ـالرسكؿ الكري -سبحانو كتعالى-

كما  ،كييتدل بأنكاره إلى مناىج الرشد كاليداية ،أنو يستضاء بو في ظممات الجيؿ كالغكاية األول:
 ييتدم السراج المنير في الظبلـ إلى سمت المراـ.

كقد اتفؽ أىؿ الظاىر كالشيكد  ،أف السراج الكاحد يكقد منو ألؼ سراج كال ينقص مف نكره شيء الثاني:
كىذا كما ركم أف  ،محمد كلـ ينقص مف نكره شيء ،عمى أف اهلل تعالى خمؽ جميع األشياء مف نكر

مكسى عميو السبلـ قاؿ: يارب أريد أف أعرؼ خزائنؾ فقاؿ لو: اجعؿ عمى باب خيمتؾ ناران يأخذ منيا 
قاؿ: ال يا رب قاؿ: فكذلؾ خزائني. كأيضان كؿ إنساف سراجان مف نارؾ ففعؿ فقاؿ: ىؿ نقص مف نارؾ 

، كىي بحاليا قد ظيرت في عمماء أمتو ،كأسرار الحقيقة ،عمكـ الشريعة كفكائد الطريقة كأنكار المعرفة
 .2؟!أال ترل أف نكر القمر مستفاد مف الشمس كنكر الشمس بحالوفي نفسو عميو السبلـ، 

كما أف السراج  ،إلى جميع العكالـ ،ع الجيات الككنيةالسبلـ يضيء مف جميالصبلة ك أنو عميو  الثالث:
م ؿ أبي  كالسراج مف كؿ الجيات إال مف جية عمو يضيء ألمتو كميـ ،يضيء مف كؿ جانب كأيضان 

 ٍّ ٌّ ُّٱكال يراه حقيقة كما قاؿ تعالى: ،فإنو ال يستضيء بنكره ،كمف تبعو عمى صفتو ،جيؿ
َّ ُّ ِّ ّٰ َّ 3. 

إلى  ،كمف الممؾ إلى الممككت ،أنو عميو السبلـ عرج بو مف العالـ السفمي إلى العالـ العمكم الرابع:
كالعظمكت بجذبو إلى مقاـ " قاب قكسيف" كقرب. "أك أدنى" إلى أف نٌكر سراج قمبو بنكر اهلل  ،الجبركت

ألنو ؛ال يسعني فيو ممؾ مقرب كال نبي مرسؿ"  ان ي مع اهلل كقتاسطة ممؾ اك نبي كمف ىنا قاؿ:" لببل ك 
 ،فناء بالكمية ،كالبقاء بربو ،كاف في مقاـ الكحدة فبل يصؿ إليو أحد إال عمى قدمي الفناء عف نفسو

بحيث ال تبقى نار نكر اإلليية مف حطب كجكده قدر ما يصعد منو دخاف نفسي نفسي  ،كبقاء بالكمية
حسبؾ في ا عميو السبلـ فإنو مف بيف سائر األنبياء يقكؿ أمتي أمتي ك كما بمغ كماؿ ىذه الرتبة إال نبين

نو كجد عميو السبلـ في كؿ سماء نفران مف األنبياء إلى أف بمغ السماء ىذا الحديث المعراج حيث إ
فعبر عنو مع جبرائيؿ إلى أقصى  ،ككجد ىناؾ إبراىيـ عميو السبلـ مستندان إلى سدرة المنتيى،السابعة 
 ،فأداه إلى قاب قكسيف أك أدنى ،فركب عميو ،فأدلي إليو الرفكؼ، كبقي جبرائيؿ في السدرة  ،السدرة 
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فأذف لو أف يدعك  1َّ زت رت يب ىب نب ُّٱفيك الذم جعؿ اهلل لو نكران فأرسمو إلى الخمؽ كقاؿ:
نما كالذيف يبايعكنو إ ،الخمؽ إلى اهلل بطريؽ متابعتو فإنو مف يطع الرسكؿ حؽ إطاعتو فقد أطاع اهلل

تفيـ إف ، ككذلؾ جميع صفاتو  ،يد اهلل باقية بيا ، فإف يده فانية، فييد اهلل فكؽ أيدييـ ،يبايعكف اهلل
 .2شاء اهلل كتنتفع بيا

 
 

 .-صمى اهلل عميو كسمـ–ما قيل لمرسول  -2

الغرض  وجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السورة رقميا اآلية
من 
 التشبيو

 ري ُّٱٱ:-تعالى-قاؿ

 يي ىي ني مي زي

 هئمئ خئ حئ  جئ

 مب خب حب جب

  َّ حت جت هب

ما قيؿ  41 فصمت 43
 لمرسكؿ

ما قيؿ 
لمرسؿ مف 

 قبمو

بياف حاؿ  التساكم
 المشبو

 

، فإف كاف سمع ما يكره، فقد سمع مف قبمو -صمى اهلل عميو كسمـ-كىذا الخطاب فيو تسمية لمرسكؿ 
ما قمنا لؾ إال ما قمناه لمرسؿ مف مف الرسؿ كاألنبياء مف الكفر م ؿ ما قد سمع، كفيو تفسير  اف: أم 

ف، كذلؾ بحذؼ الفاعؿ في ميف، كجاء ىذاف التفسيراف العظيماقبمؾ، فاختمؼ القكؿ باختبلؼ القائ
القكليف، في قكلو:"ما يقاؿ" كقكلو:" ما قد قيؿ" فكاف أف كقع المشبو بو في محؿ نائب الفاعؿ لمفعؿ 

 ؿ. كليذا الكبلـ تفسيراف:األكؿ، كمعنى الكبلـ: إال م ؿ ما قد قيؿ لمرس
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ىك دأب أم اليـ  ،صمى اهلل عميو كسمـ،أف ما يقكلو المشرككف في القرآف الكريـ كالنبي  أحدىما:
المعانديف مف قبميـ مما صدؽ" ما قد قيؿ لمرسؿ" ىك مقاالت الذيف كذبكىـ، أم تشابيت قمكب 

 . َّين ىن ُّٱٱ:-تعالى–انت مقاالتيـ متما مة قاؿ فك،المكذبيف 

فيككف لقكمؾ بعض  ،ما قمنا لؾ إال ما قمناه لمرسؿ مف قبمؾ، فأنت لـ تكف بدعان مف الرسؿ وثانييما:
" ما قد قيؿ لمرُّسؿ" ىك الديف  ،فما صدؽ،كلكنيـ كذبكا كما كذب الذيف مف قبميـ  ،العذر في التكذيب

  َّ نئ مئ زئ رئ  ّٰ  ُّٱٱفيككف مف طريقة قكلو تعالى: ،كالكحي

لتعبير ب)ما( المكصكلة، كفي حذؼ كفي ا فيحمؿ الكبلـ عمى كمييما. ،ككبل المعنييف كارد في القرآف 
فاعؿ القكليف في " ما يقاؿ" كقكلو " ما قد قيؿ"  نظـ متيف حمؿ ىذيف المعنييف العظيميف، كفي قكلو " 

بالقكليف لكبل الطرفيف، إف  نرل التساكمحيث  .1كالمعنى: إال ما قد قيؿ لمرسؿما قد قيؿ" تشبيو بميغ، 
كلؤلنبياء مف قبمو، أك  -صمى اهلل عميو كسمـ–لمنبي الكريـ محمد  -سبحانو كتعالى–كاف مف قبؿ اهلل 

مف خبلؿ رد فعؿ المعانديف المكابريف مف قكؿو عمى رسالة رب العالميف المينزلة عمى نبيو الكريـ، 
سبحانو –بلؿ التشبيو البميغ اٌلذم أكرده اهلل كعمى األنبياء مف قبمو، كىذا التساكم حاصؿ مف خ

 في اآلية الكريمة. -كتعالى

 .-صمى اهلل عميو كسمـ-رسولأزواج ال -3

كجو  المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
 الشبو

الغرض 
مف 
 التشبيو

ٱ:-تعالى–قال 
 مج حجُّٱ

 مح جح

 جس مخجخ

 مس  خسحس

 مص خص حص

أزكاج النبي  33 االحزاب 6
 الكريـ

 

 الحرمة األميات
 والحشمة

بياف 
حاؿ 
 المشبو
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 حط  مض خض حض جض

 جع مظ

 جف مغ جغ مع

 مفخف  حف

 جك مق حق

  َّ خك حك

 

كاإلعظاـ،  ،كاإلكراـ ،كالتكقير،كاالحتراـ  ،أم في الحرمة  َّحس جس ُّٱ:-تعالى–في قكلو 
 ، فبل تجكز الخمكة بيف؛ لكف ال 1َّمك لك خك  حك جك مق حق ُّٱكما في قكلو: ،كتحريـ النكاح

ف سمى بعض العمماء بناتيف أخكات المؤمنيف كما  ،ينتشر التحريـ إلى بناتيف كأخكاتيف باإلجماع، كا 
في المختصر، كىك مف باب إطبلؽ العبارة ال إ بات الحكـ،  -رضي اهلل عنو-ىك منصكص الشافعي 
رضي ،لشافعي رضي اهلل عنيـ، كنص ا،خاؿ المؤمنيف؟ فيو قكالف لمعمماء  :كىؿ يقاؿ لمعاكية كأم الو

فيدخؿ النساء في جمع المذكر السالـ  ،عمى أنو يقاؿ ذلؾ، كىؿ يقاؿ ليف أميات المؤمنيف ،اهلل عنو
أنيا قالت: ال يقاؿ ذلؾ ، كىذا أصح  -رضي اهلل عنيا-كفيو قكالف، صح عف عائشة ، تغييبان؟ 

 2رضي اهلل عنو. ،الكجييف في مذىب الشافعي

، كحؽ الحرمة تعظيمان ليف ،-صمى اهلل عميو كسمـ-النبي الكريـ شبيو تشريؼ لنساء كفي ىذا الت
  كحفظان ليف .
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 . عميو السبلـ إبراىيم  -4

كجو  المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
 الشبو

الغرض 
مف 
 التشبيو

 جي ُّٱٱ:-تعالى–قال 

 ىي مي خي حي

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي

ٍّ  َّ  

إبراىيـ  16 النحؿ 120
 عميو السبلـ

القيادة  أيمَّةن 
 كالرياسة

تزييف 
 المشبو

 

إبراىيـ عميو السبلـ أنمكذجان لميداية كالطاعة كالشكر  -سبحانو كتعالى-في اآلية الكريمة يرسـ اهلل 
ؿَّ كعبل-كاإلنابة هلل  ، كيقكؿ عنو ىنا: إنو كاف أمة، كالمفظ يحتمؿ أنو يعدؿ أمة كاممة بما فييا مف -جى

كاف إمامان ييقتدل بو في الخير، ككرد في التفسير المأ كر ىذا المعنى خير كطاعة كبركة. كيحتمؿ أنو 
كذاؾ، كىما قريباف، فاإلماـ الذم ييدم إلى الخير، ىك قائد أمة، كلو أجره ،كأجر مف عمؿ بيدايتو، 

فيك ىادم األمة ، إلى الخير، فمف اتبعو ، فمو  1فكأنو أمة مف الناس في خيره ك كابو ال فردان كاحدان 
جر، لذا جاء بحاؿ الجماعة ؛ ألنو ممٌ ؿ عنيا كقائد ىادم ليا، عمى سبيؿ التشبيو البميغ، الذم األ

 يظير التبلـز بينو كبيف المشبو بو.
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 تأويل الرؤيا من قبل _النبي يوسف عميو السالم_: -5

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

ٱ  چ قاؿ تعالى: 

ٻ  پ    ٻٻ  ٻ

چپ    پ   پ    

أضغاث  الرؤيا 12 يكسؼ 44
 األحبلـ

أخبلط 
غير 

مفيكمة 
كغير 
 كاضحة

بياف 
حاؿ 
 المشبو

  

شيػػبيت رؤيػػا ممػػؾ مصػػر باألضػػغاًث غيػػر المفيكمػػة ، كغيػػر الكاضػػحة، أم أخػػبلط  -تعػػالى–فػػي قكلػػو 
كخربطات ال معنى ليا، كىذا ما جاء بو الكينة  ككبػار الدكلػة، مػف حجػج  كأقاكيػؿ  بعػد عجػزىـ كعػدـ 

طاع "  كالتػػي اسػػتٻ  ٻقػػدرتيـ عمػػى تأكيػػؿ الرؤيػػا كتفسػػيرىا، فقػػالكا لمممػػؾ معتػػذريف إليػػو بأنيػػا" 
تأكيميا نبي اهلل يكسػؼ عميػو السػبلـ، كىػك فػي السػجف ،ككػاف تأكيميػا سػببان لخركجػو منػو ،عميػو السػبلـ، 

، فالرؤيا الصادقة مف رب العالميف، شبيت مف قبؿ السحرة باألضغاث، لكف حؽ تفسيرىا 1معززان مكرمان 
 كاف رىنان بنبي اهلل يكسؼ عميو السبلـ. 
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 سماوية.المطمب الثاني: الكتب ال

 .آيات القرآن الكريم  -1

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

  يل  ُّٱٱ:-تعالى-قال

 زن رن مم ام

 ىن نن من

 زي  ري ٰى ين

 جئ يي ىي نيمي

 هئ مئ خئ حئ

 مب خب حب  جب

 مت خت حتجت هب

  مجحج مث هت

 جخ مح جح

 مس خس حس جس مخ

 خض  حض جض مصخص حص

  َّ حط مض

آؿ  7
 عمراف

التساكم،  أـ الكتاب ىف 3
 كاألصؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 ين ىن ُّٱٱ:-تعالى–قال 

 مي زي ري ٰى

 حئ جئ يي  ىيني

 مب خبحب جب هئ مئ خئ

آيات  7 األعراؼ 203
القرآف 
 الكريـ

بصائر 
 ىدل كرحمة

الرؤية 
 الصحيحة

بياف 
حاؿ 
 المشبو
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  حت جت هب

 هت مت خت

  َّ مث

ڍ  ڌ  چ قال تعالى: 

ڌ  ڎ  ڎ   

ڈ   ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ      ک  

  چک  ک      

آيات  21 األنبياء 5
القرآف 
 الكريـ

أضغاث 
 احبلـ

األخبلط 
كعدـ 
 الكضكح

بياف 
حاؿ 
 المشبو

كتتفرع عنو فركعو، كمنو ، ـ الشيء أصمو ، كما ينضـ إليو ك يرأ َّ  ري ٰى ُّٱ:-تعالى -في قكلو 
كىي الدماغ، كسميت المدينة العظيمة أـ القرل، كأصؿ ،سميت خريطة الرأس الجامعة لو أـ الرأس 

أف األـ حقيقة في الكالدة، كىي أصؿ لممكلكد كجامع لؤلكالد في الحضانة ، فباعتبار ىذيف  ذلؾ
المعنييف أطمؽ اسـ األـ عمى ما ذكرنا، عمى كجو التشبيو البميغ،  ـ شاع ذلؾ اإلطبلؽ حتى ساكل 

تجمى ركعة ت .1فالمشبو الضمير"ىف" كالمشبو بو" أـ الكتاب" كتقدير الكبلـ: ىف كأـ الكتاب ،الحقيقة
التشبيو البميغ في اآلية الكريمة، في قكلو تعالى:" ىف أـ الكتاب" كىذا يدؿ عمى عدـ التشكيؾ بالتساكم 

كىذا األسمكب القرآني الرصيف  فيف أـ الكتاب ببل جداؿ أك نقاش، كاألصؿ الحقيقي لآليات المذككرة
 .كاضح كمعجز، كيؼ ال؟ كىك مف رب العالميف

ے    ےہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ   ۀں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ ں ٹ ٹ ڃ ڃ ڃ چ چ چ 

  چۓ   ۓ  ﮲   ﮳  ﮴ ﮵   ﮶   ﮷  
ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  چ :-تعالى -أما ما جاء في سكرة األنبياء ضمف قكلو

لحادىـ ، كاختبلفيـ فيما يصفكف بو القرآف الكريـ، جاءت ،  چڑ لتخبرنا عف تعنت الكفار، كا 
كضبلليـ عنو، فتارة يجعمكنو سحران، كتارة يجعمكنو شعران، كتارة يجعمكنو أضغاث أحبلـ،  كحيرتيـ فيو

، كىذا ما شبيكا بو آيات القرآف الكريـ أنو أضغاث أحبلـ، خرابيط كأخبلط غير 2كتارة يجعمكنو مفترل
صرار عمى جحكدىـ ككفرىـ، كعمييـ عف الحؽ المكجكد في كتاب الحؽ ج ؿ كاضحو، كىذا عناد كا 

 كعبل.
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 كتاب )التوراة(. -2

كجو  المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
 الشبو

الغرض 
مف 
 التشبيو

 حض  جض مص ُّٱ

 مظ حط مض خض

  جغ مع جع

 حف جف مغ

 مف خف

  َّ حق

الكتاب  28 القصص 43
 كىك التكراة

بصاًئرىىدل 
 كرحمة

الرؤية 
كاليداية 
إلى 
 الصكاب

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 
 إنزاؿ مف -السبلـ عميو- مكسى كرسكلو عبده عمى بو أنعـ عما اآلية ىذه في -تعالى -اهللنا يخبر 
 نكر : كالبصيرة،  البصيرة جمع كىك ،البصائر بمنزلة كىككمؤله،  فرعكف أىمؾ بعدما عميو التكراة
 أنكاران  التكراة آتيناه : يريد ، بو تبصر الذم العيف نكر البصر أف ماك ، بو يستبصر الذم القمب

 .1باطؿ مف حقا تعرؼ كال ،تستبصر ال عمياء انتك ألنيا لمقمكب،
 السبلـ عميو مكسى تابك فشبويتعظك،  كي كىذا -تعالى -اهلل مف كرحمة لميداية سبب كىك

 عميو مكسى تابك عمييا يشتمؿ التي محتكياتو منو كالمراد، البصر بحاسة مدرؾ كالكتاب ،بالبصائر
 كلـ، الخمسة الحكاس بإحدل يدرؾ ال القمب نكر كىك ،البصائر عقمي ك الناحية بيذه فيك، السبلـ

 ما،ك فييما االىتداء ىك الشبو ككجو ،البميغالعقمي  المفرد قبيؿ مف فيك ،الشبو كجو كال الشبو أداة رتذك
 الحؽ بيف كتمييز ،لبلىتداء سبب الكتاب فكذلؾ ،الباطؿ مف الحؽ كييميز بو ييستبصر القمب نكر أف

 أم الشبو ككجو ،الشبو أداة منو حذفت بميغ تشبيوتعالى:" – اهلل رحموالزحيمي  العبلمةكالباطؿ، قاؿ 
 .2"الناس لقمكب أنكار أنياك التكراة أعطيناه

 :ييأت ما األسمكب ىذافي  الببلغية المزايا مف ك

                                                           
 .6/239ير القرآف العظيـ، ينظر: ابف ك ير، تفس 1
 .20/106، قيدة كالشريعة كالمنيج، التفسير المنير فى العالزحيمي 2
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 تيبصر بو القمب لنكر سبب كسمـ عميو اهلل صمى الرسكؿ عمى المنزؿ الكتاب أف شؾ ال -
 الكتاب جعؿ اآلية ىذه كفى الضبلؿمياكم  فى التخبط مف السالؾ يتقى كبو العمياء القمكب
  اهلل نكر مف أدؿدليؿه  كال تعالى اهلل نكر مف  ركأ نكر ىناؾ ليس ألنو مبالغة البصائر عيف
 .1"بٌيناتو  رةكك  دالئمو عدة باعتبار بصائر الكتاب كجيعؿ ":السعكد أبك قاؿ

 عمى المنزؿ الكتاب أف إلى إشارة كفيو المبالغة مف "البصائر"الجمع صيغة اختيار في  ـ -
 .2كالبينات الدالئؿ لك رة البصائر مف مجمكعة السبلـ عميو مكسى سيدنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .10/399أبك السعكد، تفسير أبي السعكد المسمى: إرشاد العقؿ السميـ إلى مزايا القرآف الكريـ ،  1
 .10/399ينظر: ـ،ف،  2
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 المطمب الثالث: البشر وما يتعمق بيم.
 .سرائيلإبنو  -1

  السكرة رقميا اآلية
 رقميا

الغرض  الشبوكجو  المشبو بو المشبو
مف 
 التشبيو

 مل يك ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ام يل ىل

 زن رن  مم

 ين ىن نن من

  زي ري ٰى

 جئ يي ىي ني مي

  َّ خئ حئ

بنك  5 المائدة 20
 إسرائيؿ

التصرؼ في  الممكؾ
النفس 
كاألىؿ 
كالماؿ 
كالخدـ، 

كالسبلمة مف 
 العبكدية

تزييف 
 المشبو

واالمتنان 

على بنً 

 إسرائٌل

 

ذكركا أيادم اهلل عندكـ كآالءه قبمكـ، حيف فضمكـ بأف القكمو:  ،عميو السبلـ،كاذكر إذ قاؿ مكسى 
.كذكر 1جعؿ فيكـ أنبياء يأتكنكـ بكحيو كيخبركنكـ بآياتو الغيب، كلـ يعط ذلؾ غيركـ في زمانكـ ىذا

. كسخر لكـ مف غيركـ خدمان 2النعمة بالقمب كالمساف داعو إلى محبتو تعالى كمنشّْط إلى العبادة
إنما قاؿ ذلؾ مكسى عميو السبلـ؛ ألنو لـ يكف في ذلؾ الزماف أحد سكاىـ يخدمو  يخدمكنكـ, كقيؿ:
 ئنان مف كاف مف الناس.يك ممؾ، كاكقاؿ آخركف: كؿ مف ممؾ بيتان كخادمان كامرأة ف .3أحد مف بني آدـ

  .4كقاؿ آخركف: إنما عنى أنيـ يممككف أنفسيـ كأىمييـ كأمكاليـ

                                                           
 .6/168ينظر: الطبرم،جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  1
 .1/227، تيسير الكريـ الرحمف في تفسير آالـ المناف ، مينظر: السعد 2
 .1/314ينظر: الكاحدم، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،  3
 .170-6/169ينظر: ـ،ف،  4
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أك ألنو لك رة الممكؾ فييـ  .2فأنقذىـ اهلل فسمى إنقاذىـ ممككان " 1القبط "ألنيـ كانكا مممككيف في أيدم 
أك منيـ صاركا كميـ كأنيـ ممكؾ؛ لسمككيـ مسمكيـ في السعة كالترؼ. فمذا تجٌكز في إسناد الممؾ إلى 

ىذا "ك . 3الجميع بخبلؼ النبكة؛ ألنيا أمر آليي يخص اهلل تعالى بو مف شاء، فمذا لـ يتجكز في إسنادىا
تشبيو بميغ, أم كالممكؾ في تصرفيـ في أنفسيـ كسبلمتيـ مف العبكدية التي كانت عمييـ لمقبط، 

 .4كجعميـ سادة عمى األمـ التي مركا بيا"

  َّ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ

، كقاؿ 5اختمؼ فيمف عني بيذا الخطاب؛ فقاؿ بعضيـ: عني بو أمة محمد صمى اهلل عميو كسمـ 
 عميو السبلـ.آخركف: عني بو قـك مكسى 

ال فيذه األمة أشرؼ منيـ كأفضؿ عند اهلل، كأكمؿ شريعة كأقـك  كالمقصكد أنيـ كانكا أفضؿ زمانيـ، كا 
 . كأكالدان كأكسع مممكة كأدكـ عزان منياجان كأكـر نبيان كأعظـ ممكان كأغزر كأك ر أمكاالن 

 كالسمكل كتظميؿ الغماـ كفمؽ البحر.كالذم آتاىـ اهلل إياه، كلـ يؤت أحدان مف العالميف، ىك إنزاؿ المف 

ظاىر المعنى في التشبيو أنيـ كميـ صاركا ممككان بعد أف كانكا كميـ عبيدان لمقبط. كلكف مف معاني 
الممؾ كذلؾ: الحر المالؾ ألمر نفسو، كتدبير أمر أىمو، فيك تعظيـ لنعمة الحرية كاالستقبلؿ، بعد ذلؾ 

 كالمساف داعو إلى محبتو كمنشّْط إلى العبادة. الرؽ كاالستعباد. كذكر النعمة بالقمب

 

 

 

 

                                                           
ب، ىذه األمة أقدـ أمـ العالـ، كأطكليـ أمدان في الممؾ، اختصكا بممؾ مصر. كىـ مف سبللة قـك بف حاـ بف نكح. كانت ديانتيـ عبادة الككاك 1

، الكامؿ في التاريخ، تحقيؽ: عبد اهلل القاضي،   .1/61فمما قيرىـ الركـ، حممكىـ عمى التنصر، ينظر: ابف األ ير، عمي بف أبي مكـر
 . 1/315في، تفسير النسفي ، النس 2
 .6/105ينظر: األلكسي، ركح المعاني،  3
 .6/161ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  4
 .6/170ينظر: الطبرم،جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  5
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 :عادىود و قوم  -2

  السكرة رقميا اآلية
 رقميا

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو
مف 
 التشبيو

ٱ:-تعالى-قال
 خم حمُّٱ

 خنحن جن مم

  هن من

َّجه  

تحقير  العدـ كالفناء غ اء قكـ ىكد 23 المؤمنكف 41
 المشبو

 

مصير المفتريف عمى رسؿ اهلل سبحانو كتعالى، فكاف  -سبحانو كتعالى-في اآلية الكريمة يظير اهلل 
كالغ اء: ما يجرفو السيؿ مف حشائش " خنَّحن جن مم خم حم ُّٱمصيرىـ بجيميـ 

، إذف ىذا مصيرىـ بعد أف كرميـ 1كأعشاب كأشياء مبع رة، ال خير فييا، كال قيمة ليا، كال رابط بينيا
يـ بعدكا عف حؽ ربيـ، كافتركا عمى رسمو، كغاصكا في جيالتيـ، فما كاف مف رب العالميف ربيـ، لكن

إال أف سمبيـ ىذه الكرامة بأف جعميـ غ اءن حقيران، ال قيمة لو، كال رجاء، عمى سبيؿ التشبيو البميغ 
ننظر لحقارتيـ، لمبلزمتيـ ليذا التحقير، فيـ كتمؾ الحشائش كاألشياء المبع رة التي ال طائؿ منيا، فم

 كتجرئيـ عمييـ.-تعالى–بسبب عنادىـ عمى رسؿ اهلل 

 

 

 

 

                                                           
 .2468،ص18،الجزء4ينظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، المجمد 1
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 .-عميو السبلـ– األحبار والرىبان والمسيح -3

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 حجُّٱتعالى:-قاؿ

 جح  مج

 مخ جخ مح

  خس حس جس

 خص حص مس

 حض جض مص

 جع مظ حط  مضخض

 جف مغ جغمع

  َّ حف

األحبار  9 التكبة 31
كالرىباف 
كالمسيح 
عميو 
 السبلـ

التعظيـ  األرباب
عطاء  كا 

حؽ التحميؿ 
 كالتحريـ

بياف  
مقدار 
حاؿ 
 –المشبو 

عند أىؿ 
 الكتاب.

 

  َّمس  خس حس جس مخ جخ مح جح  مج حجُّٱ: -تعالى–ففي قكلو 

آلية : اتخذ الييكد أحبارىـ،أم عمماءىـ، كالنصارل رىبانيـ،أم: أصحاب الصكامع، -جؿ  ناؤه-يقكؿ 
 ،مف دكف اهلل. يطيعكنيـ في معاصي اهلل، فيحمكف ما حرمو اهلل عمييـ، كيحرمكف ما قد أحمو اهلل ليـ

ف لـ يقكلكا إنيـ أرباب ألنيـ أطاعكىـ كما تطاع األرباب، فكانكا بمنزلة المتخذيف ليـ أربابان، فجعؿ  ،كا 
 اهلل طاعتيـ ليـ عبادة.
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، 1ان معبكدان، بعد ما قالكا إنو ابنو، تعالى اهلل عف ذلؾ عمكان كبيران كالمسيح عميو السبلـ اتخذه النصارل رب

  چپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  چ ٹ ٹ

 جف مغ جغمع جع مظ حط  مضخض حض جض مص خص حصُّٱ

أمركا في التكراة كاإلنجيؿ، إال ليعبدكا إليان كاحدان، كىك الذم ال إلو غيره. تنزه  كما َّ حف

 .2كتقدس عف الشركاء كاألعكاف كاألكالد، ال إلو إال ىك، ك ال رب سكاه

كفي ىذه اآلية ما يزجر مف كاف لو قمب، أك ألقى السمع كىك شييد، عف التقميد الباطؿ في ديف اهلل. 
األسبلؼ، عمى ما في الكتاب العزيز، كالسنة المطيرة. فيك كاتخاذ الييكد كالنصارل، كتقديـ ما يقكلو 

 .3كحرمكا ما حرمكا، كحممكا ما حممكا ار كالرىباف أربابان مف دكف اهلل، فيـ لـ يعبدكىـ بؿ أطاعكىـ،لؤلحب

شرؾ في كلك لـ يصحبو  ء حؽ التشريع لغير اهلل مف عباده،فإف الشرؾ باهلل يتحقؽ بمجرد إعطا
 .4االعتقاد بألكىيتو، كال تقديـ الشعائر التعبدية لو

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 114 -10/113ينظر: الطبرم،جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  1
 .350/ 2ينظر: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، 2
 .84/ 10ينظر: األلكسي، ركح المعاني،  3
 .1642/ 10ينظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،  4
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 طاعة رؤساء الدين. -4

الغرض مف  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
 التشبيو

 يي ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ٰر ٰذ

 ٍّ ٌّ ٰى

َّ ُّ 

 رئ ّٰ  ِّ

 يئ ىئ نئ مئ زئ

  نب مب زب رب

 زت رت يب ىب

 رث يت ىت نتمت

  مث زث

َّ نث  

آؿ  64
 عمراف

طاعة  3
رؤساء الديف 
في التحميؿ 

 -كالتحريـ
عمى سبيؿ 

 النيي

الرب 
المستحؽ 
 لمعبادة

حؽ 
التحميؿ 
 كالتحريـ

بياف حاؿ 
 المشبو

 

ألىؿ التكراة قيٍؿ  –صمى اهلل عميو كسمـ -يا محمد  رسكلو الكريـ قائبلن لو: -سبحانو كتعالى –يأمر اهلل 
ىممكا إلى كممة عدؿ بيننا كبينكـ, ككممة العدؿ ىي: يعني ييكد المدينة، كنصارل نجراف: كاإلنجيؿ، 

 .1فبل نشرؾ بو شيئان ،كممة اإلخبلص: ال إلو إال اهلل، فنكحد اهلل كنبرأ مف كؿ معبكد سكاه 

كال يديف بعضنا لبعض بالطاعة فيما أمر بو مف معاصي اهلل، أك نيى عنو مف طاعة اهلل، أك يعظمو 
 .2بالسجكد لو كما يسجد لربو

                                                           
 . 302-3/301ينظر: الطبرم،جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  1
 .304 -3/302ينظر: ـ،ف،  2
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كعبادتيـ ليـ عمى  ،فاتخاذ بعضيـ بعضان أربابان ىك أعمى المراتب، أعبلىا: اعتقادىـ فييـ األلكىية
كرؤسائيـ في كؿ ما  ،كأدنى ذلؾ: طاعتيـ ألساقفتيـ -عميو السبلـ-بف مريـ ، كعيسى ذلؾ كعزيز

 كالتزاميـ طاعتيـ شرعان. ،أمركا بو مف الكفر كالمعاصي

 .1عمى لساف نبيو -تعالى–كأف يككف الممت ؿ ما قالو اهلل  ،رؾ ذلؾ كموفجاءت اآلية بالدعاء إلى ت

عرضكا عما دعكتيـ إليو مف الكممة السكاء ككفركا, فقكلكا أييا المؤمنكف لممتكليف عف ذلؾ اشيدكا فإف أ
 .2عمينا بأنا بما تكليتيـ عنو مسممكف خاضعكف هلل بو

،أك العالـ دكف إبانة مستند يجب قبكؿ قكؿ اإلماـ  في اآلية الكريمة رد عمى الركافض الذيف يقكلكف
 .3ف مستندان مف الشريعةكأنو يحؿ ما يحرمو اهلل مف غير أف يبيٌ  شرعي،

شارة إلى أف ىؤالء مف جنس  ربكبية المسيح عميو السبلـ كعزير،لمف اعتقد  ان " كما أف فيو تبكيت كا 
   .4كبعضان منيـ" ،البشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .1/312تفسير البغكم،  لبلستزادة: ،1/215تاب العزيز، ينظر: الكاحدم، الكجيز في تفسير الك  1
 . 304 -3/302ينظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  2
 .107-4/106ينظر: القرطبي، تفسير القرطبي، 3
 .1/348الشككاني ، فتح القدير، الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير، 4



66 
 

 الزوج والزوجة. -5

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 خل ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يل ىل مل

 ممخم حم جم

 حن جن  يم ىم

 مه جه ين ىنمن خن

  يه ىه

 خي حي جي

 ٰذ ييىي مي

 ٌّ ٰى  ٰر

ٍّ َّ ُِّّ ّٰ 

 مئ زئ رئ

 يئ ىئ  نئ

 نب مب زب رب

  مت زت رت يبىب

 زث رث يتىت نت

 ىث نث مث

 يق ىق يف  ىفيث

الزكج  2 البقرة 187
 كالزكجة

بياف حاؿ  الستر المباس
 المشبو
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 يك ىك مكلك اك

 ام يل  ىل مل

  َّ مم

ٱ:-تعالى-قال
 مس خسُّٱ

 جض مص خص حص

 مض خضحض

 مع جع  مظحط

 حفجف مغ جغ

  َّ  مف خف

بياف حاؿ  اإلنتاج الحرث الزكجة 2 البقرة 223
 المشبو

أم أطمؽ لكـ كأبيح في ليمة  َّخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: -تعالى–في قكلو 

 خن حن جن  يم ىمُّ.كقكلو: 1الصياـ الرفث، كالرفث: كناية عف الجماع في ىذا المكضع

. كفي اآلية التشبيو بال ياب الشتماؿ كؿ كاحد مف 2كأنت سكف ليف " ،." أم ىف سكف لكـَّىنمن

 .3رالزكجيف عمى اآلخر كىذا تعميؿ لئلباحة، فكؿ كاحد منيما يستر حاؿ صاحبو كيمنعو مف الفجك 

ع كؿ كاحد منيما اآلخر مف : جعؿ اهلل سبحانو الزكجيف ستران لبعضيما البعض، يمنفي التشبيو األول
كقد جعمو سبحانو  ،الفاحشة، فإذا لـ يردع الزكاج مف الفجكر كاف ال بد مف التشديد في الحد بالرجـ

، فسبحاف اهلل مف خمؽ كحـر كأباح، ضمف 4تعميبلن لئلباحة بعد التحريـ؛ لشدة الحاجة ليذا المباس
إلى الفجكر، ليظؿ الجنساف مصاناف، بحبلؿ اهلل أصكؿ المباح ، كاالبتعاد عف كؿ قبيح محذكر، يدعك 

 كمباحاتو.

                                                           
 .2/161ينظر: الطبرم،جامع البياف في تأكيؿ القرآف،   1
 .1/221ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ،  2
 .2/65ينظر:األلكسي، ركح المعاني،  3
 .2/65 ـ، ف،ينظر: 4
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بالحرث عمى  فشبو الزكجة، : أفَّ نساءىكـ منبت أكالدكـ فأتكىف-عز كجؿ-يبيف اهلل  :وفي اآلية الثانية
فمو أف يأتييا كيؼ شاء ما لـ يكف يأتييا في الدبر أك في الحيض؛ ألف الحرث  سبيؿ التشبيو البميغ، 

،  1أك يككف المعنى: أنى شئتـ مف الميؿ كالنيار ،القبؿ الذم يككف منو النسؿ كالحيضإنما يككف مف 
 .-سبحانو كتعالى–فكاف الزكاج سببان لمنسؿ كالتكا ر، ضمف المحمؿ مف اهلل 

كاتقكه في معاصيو أف تقربكىا، كفي حدكده أف  ا،كقدمكا ألنفسكـ بفعؿ الخيرات التي أمركـ بي
 .2المحسف منكـ بإحسانو كالمسيء بإساءتو مبلقكه في معادكـ، فجزاءال محالة  تضيعكىا، كاعممكا أنكـ

"كقيؿ: المقصكد ابتغاء الكلد كالنسؿ؛ ألف الكلد خير الدنيا كاآلخرة، فقد يككف شفيعان كجنة. كقيؿ: ىك 
حيث  فكما نقكؿ في عرفنا إنتقي البنؾ خاالن، أم مف 3التزكج بالعفائؼ ليككف الكلد صالحان طاىران"

 السمعة الحسنة، كاألصؿ الطيب، الذم ال يأتي إال بما ىك طيبا بإذف اهلل تعالى.

دليؿ عمى إباحة   َّحض جض مص خص ُّٱبيَّف خطأ قكؿ مف زعـ أف قكلو: التشبيو في اآلية الكريمة"ك
 .4إتياف النساء في األدبار؛ ألف الدبر ال يحترث فيو"

التعريضات المستحسنة ىذه كأشباىيا في كبلـ اهلل، آداب ة الكريمة مف الكنايات المطيفة ك "كفي اآلي
، فكتاب الحؽ بكبلمو ارشاد كتعميـ لممؤمنيف، ىك دستكر 5حسنة عمى المؤمنيف أف يتعممكىا يتأدبكا بيا"

 الحياة، يمحؽ كؿ الشبيات كالمقربات إلى صكرة أجناس بعيدة عف كينكنة البشرية.

 

 

 

 

 

                                                           
 .2/124. لبلستزادة: األلكسي،  ركح المعاني، 394-2/391ينظر: الطبرم،جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  1
 .2/399 ينظر: ـ،ف، 2
 .3/96القرطبي، تفسير القرطبي،  3
 .2/398الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  4
 .1/294الزمخشرم، الكشاؼ،  5
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 المحيض. -6

المشبو  المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
 بو

كجو 
 الشبو

الغرض مف 
 التشبيو

  ٰىُّٱٱ:-تعالى-قاؿ

 يي ىي ني ميزي ري

 خئ حئ جئ

 حب جب  هئ مئ

 حت جت هب مبخب

 جح مج حجمث  هت مت خت

 مخ جخ مح

  َّجس

الضمير  2 البقرة 222
)ىك( كىك 
عائد عمى 
كممة 

 )المحيض(

الضرر  أذىلن 
 كالسكء

تقبيح 
 المشبو

 
في  الزكجة قرباف فقبح، الناس يستقذره شيء  كىك ،باألذل المحيض عف عبر تعالى اهلل أف كنبلحظ

 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى  ُّٱ:-تعالى -فقاؿ الحيض أياـ
 اآلية ىذه ففي  َّ جس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت حت جت هب مبخب حب

 بأف فميجبيـ، أزكاجيـ إلى فيو القرباف عف المحيض عف سيسألكنو الناس بأف نبيو تعالى اهلل يخاطب
، منو باالغتساؿ يتطيرف أف بعد إال الحالة ىذه فى يقربكىف أف ليـ يجكز فبل ،النجاسة ىك المحيض

 .تعالى اهللأمرىـ  حيث مف يأتكىف أف ليـ يجكز التطير فبعد

 كاألذل مشبو فالمحيض. 1القذر فع نايةك كاألذل باألذل شبيو كقد المحيض إلى راجع"ىك"كضمير
 األذل كاف إذا كىذامحذكفاف،  ككجيو الشبو كأداة حسي مفرد بو كالمشبو المشبو مف كؿك  ،بو مشبو
ف كافكالنجاسة القذر بمعنى  مؤذ المحيض أف :فالمعنى المفسريف بعض فسره كما  المؤذل بمعنى ، كا 
 أف كيفيدعادم ، بلـك ىك بؿ تشبيو فيو فميس ،2المتعفف الفاسد بالدـ تختمط النطفة ألف ،كالنفس لمجسـ

 تحدث،ف الفاسد الدـ ىذا قذارة فمف ،الرجؿ أذل فأما ،كالكلد كالمرأة الرجؿ جسـ يؤذم نفسو المحيض
                                                           

 .2/297ينظر: الزحيمي، التفسير المنير،  1
 .1/342نظـ الدرر في تناسب اآليات كالسكر،  ،ينظر: إبراىيـ البقاعي 2
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 النطفة ألف ضعفو مف فيك الكلد أذل كأما ،كالضعؼ المرض فمف المرأة أذل كأما ، يرةك أمراض منو
 بعد كقتو الذم النافع لمتخمؽ صبلحيتيا إباف قبؿ التخمؽ في البيضات أخذت الحيض بدـ اختمطت إذا

، فينا يظير أف األذل مبلـز لمحيض عمى سبيؿ التشبيو البميغ برأيي، فيك مؤذ لكؿ األطراؼ، 1الجفاؼ
 فسبحاف مف ىك العالـ بخمقو، كبما يجنبيـ الكقكع في األذل كالسكء. 

 
 يأتي: ما األسمكب ىذافي  الببلغية المزايا كمف
 عباده -تعالى–كقاية اهلل  عمى مرتب كىذا النيي القرباف، عف النيي ىك الجكاب مف المستفاد -1

النيي  ليككف النيى عمة -تعالى -اهلل السميمة فبيف الطباع تعافو كالتي المضرة األشياء مف
 .2عف المنييات النيي فى يعيف البصيرة، كىذا كجو عمى

 في النفرة فتحدث ىنا المشبو كمف تقبيح السميمة الطباع تكرىو بشيء المحيض تشبيو كفي -2
 .المحيض فى التقرب عف يالني ليـ فيسيؿ السائميف، قمكب

في  بو كصؼ المشبو إحداث فى أبمغ كىذا كاحد شيء الشيئيف فكأف التشبيو تناسى كفيو -3
 .المشبو

 مف تحدث أمراضا ك يرة اكتشؼ قد الجديد الطب ألف الطب؛ بعمـ يتعمؽ عممي إعجاز كفيو -4
 .قركف منذ نبيو الذم أكدعو -كتعالى تبارؾ -اهلل عمـ عمى يدؿ كىذا ىذا الصنيع،

 عف اإلنساف، كينيى يفيد ما بكؿ يأمر ،فيك الفطرة ديف اإلسبلـ أف ىذا النيي مف كنستنتج -5
 .يضر اإلنساف ما كؿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .2/298ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  1
 .2/298ينظر: ـ،ف،  2
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 المؤمنون. -7

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 يل ُّٱٱ:-تعالى-قال

 رن مم ام

  َّ من زن

الكفكد،  المؤمنيف  19 مريـ 85
كىـ 

القادمكف 
 ركبانا

التشريؼ 
ألمر 
دخكؿ 
المؤمنيف 
في جنة 
 الرحمف

تشريؼ 
المشبو 
 كتزيينو

 جخ ُّٱٱ:-تعالى-وقال

 حس جس مخ

 خص حصمس خس

  َّ حض جض  مص

التعاضد  األخكة المؤمنكف 49 الحجرات 10
كالتعاطؼ 

بيف 
 بعضيـ

بياف حاؿ 
 المشبو

 مص ُّٱٱ:-تعالى-وقال

 مض خض  حض جض

  َّ جغ مع جع مظحط

طرائؽ  المؤمنكف 72 الجف 11
قددا، أم 
مذاىب 
 مختمفة

التفاكت 
 كاالختبلؼ

بياف حاؿ 
 المشبو

 

ف إليو، كفدان في كرامة حاؿ المؤمنيف القادمي -سبحانو كتعالى-يصكر اهلل  األكلى في اآلية الكريمة
ذكر يا محمد لقكمؾ بطريؽ الترغيب كالترىيب يكـ نجمع اأم  َّمم ام يل ُّٱكحسف استقباؿ. 
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" كافديف وفداً إلى ربيـ الذم يغمرىـ برحمتو الكاسعة حاؿ ككنيـ "  َّزن رنُّأىؿ التقكل كالصبلح 

 .1كالكافد مف يأتي بالخير ،عميو كما يفد الكفكد عمى الممكؾ منتظريف لكرامتيـ كأنعاميـ

عف أكليائو المتقيف الذيف خافكه في الدار الدنيا، كاتبعكا ذاتيا في اآلية الكريمة  -تعالى -يخبر اهللك 
رسمو كصدقكىـ فيما أخبركىـ، كأطاعكىـ فيما أمركىـ بو، كانتيكا عما عنو زجركىـ، أنو يحشرىـ يـك 
القيامة كفدان إليو، كالكفد ىـ القادمكف ركبانان، كمنو الكفكد كرككبيـ عمى نجائب مف نكر مف مراكب 

 .2كىـ قادمكف عمى خير مكفكد إليو إلى دار كرامتو كرضكانو ،خرةالدار اآل

كقاؿ عمي بف أبي طالب: ما يحشركف كاهلل عمى أرجميـ، كلكف عمى نكؽ، رحاليا الذىب، كنجائب 
ف ىمكا بيا طارت  .3سرجيا يكاقيت، إذ ىمكا بيا سارت، كا 

 َّ حض جض  مص خص حصمس خس حس جس مخ جخ ُّٱ: -تعالى -في قكلو

:" -صمى اهلل عميو كسمـ-أف المؤمنيف إخكة في الديف، كما قاؿ الرسكؿ  -سبحانو كتعالى-يقٌر اهلل 
كاهلل في عكف العبد ما كاف العبد في عكف ،كال يسممو" كفي الصحيح" ،المسمـ أخك المسمـ ال يظممو 

األحاديث ك ،كفي الصحيح أيضان" إذا دعا المسمـ ألخيو بظير الغيب قاؿ الممؾ آميف كلؾ م مو" ،أخيو" 
كتكاصيـ كم ؿ الجسد الكاحد، إذا  ،كتراحميـ،في ىذا ك يرة، كفي الصحيح " م ؿ المؤمنيف في تكادىـ 

كفي الصحيح أيضان" المؤمف لممؤمف ،اشتكى منو عضك تداعى لو سائر الجسد بالحمى كالسير" 
 كشبؾ بيف أصابعو )صمى اهلل عميو كسمـ(.، كالبنياف يشد بعضو بعضان" 

د: حد نا أحمد بف الحجاج، حد نا عبد اهلل، أخبرنا مصعب بف  ابت حد ني أبك الحاـز قاؿ: كقاؿ أحم
قاؿ:"  -صمى اهلل عميو كسمـ -رضي اهلل عنو يحدث عف رسكؿ اهلل سمعت سيؿ بف سعد الساعدم 

ا في إف المؤمف مف أىؿ اإليماف بمنزلة الرأس مف الجسد، يألـ المؤمف ألىؿ اإليماف كما يألـ الجسد لم
 .4الرأس" تفرد بو أحمد كال بأس بإسناده

                                                           
 .2320، ص16، ج4ينظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، كتاب  1
 .232، ص5ينظر: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ج 2
 .255، ص5ينظر: البغكم، تفسير البغكم، ج 3
 .351، ص7ينظر: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ج 4
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زيادة ، ك بأنيـ أخكة مجازان عمى كجو التشبيو البميغ  عف المؤمنيف  -سبحانو كتعالى-اهلل  أخبركقد 
 .1األخكة ىـ لتقرير معنى األخكة بينيـ، فالمشبو ىـ المؤمنكف كالمشبو بو

، أك مف أحدىما أك جمع األخ كأصمو المشارؾ اآلخر في الكالدة مف الطرفيف -سبحانو كتعالى-كاهلل 
 ،أك في معاممة،أك في صنعة  ،أك في الديف ،كيستعار في كؿ مشارؾ لغيره في القبيمة ،الرضاع مف 

كالفرؽ بيف الخمة كاألخكة أف الصداقة إذا قكيت صارت  ،أك في غير ذلؾ مف المناسبات ،أك في مكدة
" ، كقاؿ بعض أىؿ المغة: اإلخكة جمع األخ مف فإ ،أخكة ف ازدادت صارت خمة كما في "إحياء العمـك

الحديث كككنكا عباد اهلل  كفي ،كيقع أحدىما مكقع اآلخر ،كاإلخكاف جمع األخ مف الصداقة ،النسب
ية مف فاآل ،كالمعنى إنما المؤمنكف منتسبكف إلى أصؿ كاحد ىك األب المكجب لمحياة الفانيةإخكانان، 

 .2قبيؿ التشبيو البميغ المبتنى عمى تشبيو اإليماف باألب في ككنو سبب الحياة كاألب

-شبو اهلل  َّ جغ مع جع مظحط مض خض  حض جض مص ُّٱ :-تعالى–كفي التشبيو األخير ضمف قكلو 
تخالؼ األحكاؿ، كالعقائد بالطرائؽ تفضي كؿ كاحدة منيا إلى مكاف ال تفضي إليو  -سبحانو كتعالى

 .3األخرل

 الصَّالة. -8

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 رن مم ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىن نن من زن

 ني مي  زيري ٰى ين

  َّ مئ خئ حئ جئيي ىي

االستقرار  سىكىفه  صمكاتؾ 9 التكبة 103
كالطمأنينة 
 كالرحمة

تزييف 
 المشبو

 
                                                           

 .26/242ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  1
 .92، ص9ينظر: األلكسي، ركح المعاني، ج 2
 .29/232ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  3
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 َّ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ أنزؿ اهلل:

يقكؿ: استغفر ليـ مف ذنكبيـ التي كانكا أصابكا، فمما نزلت اآلية أخذ رسكؿ اهلل،صمى اهلل عميو 
 .1كسمـ،جزءان مف أمكاليـ، فتصدؽ بو عنيـ"

قد مىفَّ عمييـ، لما عمـ مف حسف استقامتيـ، كصدؽ  -سبحانو كتعالى-كترل الباح ة ىنا كيؼ أف اهلل 
الكريمة، كأمر فييا الرسكؿ الكريـ،صمى اهلل عميو كسمـ، أف يأخذ مف أمكاليـ تكبتيـ، فأنزؿ ىذه اآلية 

كيتصدؽ بيا عنيـ، كيصمي عمييـ )أم يدعكا ليـ( فاألصؿ في الصبلة الدعاء. ففي الصدقة تطيير 
ليـ طمأنينة كسكف. كليذا شبيت ىنا  -صمى اهلل عميو كسمـ-ليـ كتزكية لنفكسيـ، كفي دعاء الرسكؿ

 كؿ؛ أم دعاؤه بالسكف، لما ليا مف استجابة مف اهلل العظيـ بإنزاؿ سكينتو كطمأنينتو عمييـ.صبلة الرس

 التقوى.  -8

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 رئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىئ نئ مئ زئ

 زب رب  يئ

 يب ىب نبمب

 يت  ىت نت متزت رت

  َّ مث زث رث

بياف  الستر التقكللباس  المباس 7 األعراؼ 26
حاؿ 
 المشبو

أم خمقنا لكـ لباسان يستر  نب  َّٱمب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ُّٱٱ:-قكلو تعالى-ففي 
كريشان أم ماالن، كما  ،كيقاؿ: معناه أنزلنا عميكـ المطر ينبت لكـ القطف كالكتاف لباسان لكـ ،عكراتكـ

 .2تتجممكف بو مف ال ياب الحسنة

                                                           
 .182، ص4. لبلستزادة:ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ج1708، ص11، الجزء3سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، المجمد 1
 .1/390ينظر: الكاحدم، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،  2
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فقاؿ بعضيـ:  ،اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ ذلؾ َّزت رت يب ىب نبُّ:-تعالى–كفي قكلو 
قاؿ آخركف: ، ك كقاؿ آخركف: ىك العمؿ الصالح  كقاؿ آخركف: ىك الحياء لباس التقكل ىك اإليماف.

كلباس التقكل ذلؾ الذم قد عممتمكه، خير ، كقاؿ آخركف: ىك خشية اهلل ،مت الحسفصبؿ ذلؾ ىك ال
 كارم سكآتكـ، كمف الرياش التي أنزلناىا إليكـ فالبسكه.لكـ يا بني آدـ مف لباس ال ياب التي ت

فاتقكا  ،أك يككف المعنى: أف لباس التقكل خير لكـ مف التعرم كالتجرد مف ال ياب في طكافكـ بالبيت
 .1اهلل كالبسكا ما رزقكـ اهلل مف الرياش، كال تطيعكا الشيطاف بالتجرد كالتعرم مف ال ياب

بالتقكل تقكل اهلل كخشيتو، كأطمؽ عمييا المباس، إما بتخييؿ التقكل بمباس "كيجكز أف يككف المراد 
ما بتشبيو مبلزمة تقكل اهلل بمبلزمة البلبس لباسو" ،يمبس  .2كا 

 .3كىك تشبيو بميغ، مف إضافة المشبو بو إلى المشبو

  َّ مث زث رث يت  ىت نت ُّٱتعالى: -كفي قكلو

 .4العكرة، لكي يتعظكاأم مف فرائضو التي أكجبيا بآياتو، يعني ستر 

ىذا يستر عكرات  ،كبلىما لباس،تبلـز بيف شرع اهلل المباس لستر العكرات كالزينة، كبيف التقكل "فيناؾ
كالحياء منو، ، فعف شعكر التقكل هلل  ،كىما متبلزماف ،كذاؾ يستر عكرات الجسـ كيزينو ،القمب كيزينو

، إذف اإليماف باهلل ىك ستر لئلنساف مف كؿ جكانب  5"ينب ؽ الشعكر باستقباح عرم الجسد كالحياء منو
الحياة البشرية، فيك ستر باالبتعاد عف مستقبحات الحياة كراذئميا، كىك ستر بما يستر بو شخص 
اإلنساف المؤمف بالصفات الحسنة السميمة، التي تبعده عف عرم الفكر، كالتخبط الجاىؿ العقيـ، كىك 

مف ستر لجسده الطاىر الشريؼ، عف عيكف اآلخريف، لزيادتو  ستر بما فرضو عمى اإلنساف المؤمف
 كقاران كحشمة كاحتراـ، كىذا ما يميز ديننا القكيـ الشامؿ.

 

                                                           
 .2/155. لبلستزادة:  تفسير البغكم، -8/148ينظر: الطبرم،جامع البياف في تأكيؿ القرآف، 1
 .2/75 -8ابف عاشكر،التحرير كالتنكير،  2
 .8/528ينظر: الزحيمي، التفسير المنير،  3
 .1/390العزيز،  ينظر: الكاحدم، الكجيز في تفسير الكتاب 4
 .8/1278سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،  5
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 األفئدة )القموب(. -9

المشبو  المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
 بو

الغرض  كجو الشبو
مف 
 التشبيو

ٱ:-تعالى-قال
 مل خلُّٱ

 جم يل ىل

 ممخم حم

  َّ يم  ىم

األفئدة أم  14 إبراىيـ 43
 القمكب

بياف  الفراغ كالعدـ ىكاء
حاؿ 
 المشبو

 

صكرة مفزعة مخيفة ألكلئؾ الظالميف، فيذلؾ  اليـك  -اهلل سبحانو كتعالى-ففي اآلية الكريمة يصكر 
أفئدتيـ )قمكبيـ( بأنيا  -سبحانو كتعالى-العظيـ المريع كىك يكـ القيامة، فمف شٌدة ىذا اليكـ يشبو اهلل 

، بسبب ىكؿ ما يركف في ىذا اليـك 1قمكبيـ فارغة خاكية مف كؿ كعي كمف كؿ إدراؾ)ىكاء(، إذ 
، كمف شدًَّة ما يشيدكف كيركف في ىذا اليـك العظيـ، فأفكارىـ ، فأفئدتيـ خاكية فارغة مف فزعيـالعظيـ

تضيع، كادراكيـ يشتت، ككعييـ يعطؿ، فأفئدتيـ ىكاء، فمف ىنا يحصؿ ىذا الفراغ؛ ألنو ال شيء 
 يفكؽ ما يركف فيبقى في أفئدتيـ ككعييـ، فكمو يشتت كيضيع، في ىذا اليـك المريع.

 

 

 

 

 
                                                           

 .442،ص4. لبلستزادة: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ج2112،ص13، الجزء4ينظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، المجمد 1
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 القرض. -10

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 مص خص ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مض خض حض جض

 جع مظ حط

 جف مغجغ  مع

 مف خف حف

  َّ حق

تزييف  الجزاء حسنان  قرضان  2 البقرة 245
 المشبو

 

، يحث تعالى عباده عمى َّ مغجغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱكقكلو: 

اإلنفاؽ في سبيؿ اهلل، كقد كرر تعالى ىذه اآلية في كتابو العزيز في غير مكضع، كقاؿ ابف أبي 
حاتـ: حد نا الحسف بف عرفة، حد نا خمؼ بف خميفة، عف حميد األعرج، عف عبد اهلل بف الحارث، عف 

اؿ أبك ، قَّجع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱعبد اهلل بف مسعكد، قاؿ: لما نزلت 

ف اهلل   ليريد منا القرض؟ قاؿ: "نعـ يا أبا الدحداح". -عز كجؿ-الدحداح األنصارم: يا رسكؿ اهلل، كا 

حائطي، قاؿ:  -عز كجؿ-قاؿ: أرني يدؾ يا رسكؿ اهلل، قاؿ: فناكلو يده، قاؿ: فإني قد أقرضت ربي 
دحداح فنادىا: يا أـ الدحداح. كحائط لو فيو ستمائة نخمة، كأـ الدحداح فيو كعياليا. قاؿ فجاء أبك ال

قالت: لبيؾ. قاؿ: أخرًج، فقد أقرضتو ربي عز كجؿ. كقد ركاه ابف مردكيو مف حديث عبد الرحمف بف 
ركم عف عمر  َّ حط مض ُّٱزيد بف أسمـ عف أبيو، عف عمر رضي اهلل عنو مرفكعان بنحكه. كقكلو: 

 عمى العياؿ، كقيؿ: ىك التسبيح كالتقديس.كغيره مف السمؼ ىك النفقة في سبيؿ اهلل، كقيؿ: ىك النفقة 
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  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱكقكلو: "فيضاعفو لو أضعافان ك يرة" كما قاؿ تعالى:
 .1 َّمك لك  اك يق ىقيف ىف يث ىث نث مث زث رث

: حد نا يزيد، أخبرنا مبارؾ بف فضالة، عف عمي بف زيد، عف أبي ع ماف النيدم، 2كقاؿ اإلماـ أحمد
اهلل عنو، فقمت لو: إنو بمغني أنؾ تقكؿ إف الحسنة تضاعؼ ألؼ ألؼ قاؿ: أتيت أبا ىريرة رضي 

حسنة، قاؿ: كما أعجبؾ مف ذلؾ، لقد سمعتو مف النبي صمى اهلل عميو كسمـ يقكؿ: "إف اهلل يضاعؼ 
 الحسنة ألفي ألؼ حسنة" ىذا حديث غريب، كعمي بف زيد بف جدعاف عنده مناكير.

سماعيؿ بف إبراىيـ بف بساـ، حد نا أبك إسماعيؿ المؤدب عف كقاؿ ابف أبي حاتـ: حد نا أبك زرعة إ
 نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱعيسى بف المسيب، عف نافع، عف ابف عمر، قاؿ: لما نزلت 

إلى آخرىا، فقاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ: "رب زد أمتي"،  َّ مث زث رث  يت ىت
. قاؿ: "رب زد أمتي"، 3 َّجغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱفنزلت

 .4 َّ هث مث هت مت هب مب ُّٱٱفنزلت

كركل ابف أبي حاتـ أيضان عف كعب األحبار: أنو جاءه رجؿ فقاؿ: إني سمعت رجبلن يقكؿ: مف قرأ "قؿ 
ىك اهلل أحد" مرة كاحدة، بنى اهلل لو عشرة آالؼ ألؼ غرفة مف دٌر كياقكت في الجنة، أفأصدؽ ذلؾ؟ 

يحصي ذلؾ إال قاؿ: نعـ، أك عجبت مف ذلؾ؟ قاؿ: نعـ، كعشريف ألؼ ألؼ ك بل يف ألؼ ألؼ كما ال 
فالك ير مف اهلل ال  َّجغ  مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱاهلل،  ـ قرأ 

أم أنفقكا كال تبالكا، فاهلل ىك الرازؽ يضيؽ عمى مف يشاء مف  َّ خف حف جف ُّٱيحصى كقكلو 
ليو ترجعكف" أم يكـ القيامة  .5عباده في الرزؽ، كيكسعو عمى آخريف، لو الحكمة البالغة في ذلؾ "كا 

أف اهلل سبحانو كتعالى، شبو القركض البشرية الميداة إلى رب البرية بالقرض الحسف، نرل ىنا كيؼ 
كاهلل بفضمو كامتنانو كتكرمو يضاعؼ القركض البشرية أضعافان أضعاؼ، جزاءن كتفضبلن كتكرمان منو، 

نعامان ليس كم مو إنعاـ، كيؼ ال؟ كىك مف ا لمنعـ فمف يقرض، ييقرض مف اهلل جزاءن ليس كم مو جزاء كا 
لعباده األخيار بإقراضو إما بالعمؿ  -عز كجؿ-المتفضؿ، الكريـ بعطائو كجزائو، فينا دعكة مف اهلل 

 الصالح أك بالكممة الطيبة.
 

                                                           
 .265سكرة البقرة، آية  1
 .504، ص1، ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ج296، ص2مسند أحمد، ج 2
 .245سكرة البقرة، آية  3
 .10سكرة  الزمر، آية  4
 .505-504، ص1ينظر: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ج 5
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 الناس. -11

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 حن ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىن من خن

 مه  جه ين

 حي جي يه ىه

  ىي مي خي

 ٰر ٰذ يي

 ٌّ ٰى

ٍّ َّ ُّ  َّ  

الشركد  سيكارل النَّاسى  22 الحج 2
الذىني 
كالتخبط 
 كالجنكف

بياف حاؿ 
 المشبو

 مج ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جس مخجخ مح جح

  َّ مس خس حس

آؿ  163
 عمراف

العباد مف  3
مؤمنيف 
 ككفار

التفاكت في  الدرجات
 المنازؿ

بياف حاؿ 
 المشبو

 مك ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مل خل حل جل

َّ حم جم هل  

اإلدراؾ  الحيٌ  اإلنساف 36 يس 70
 كالتجاكب

بياف حاؿ 
 المشبو

 مص ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مض خض حض جض

  َّ جع مظ  حط

الكلداف  73 المزمؿ  17
 الصغار

كىـ كبار 
السٌف 
 )شيب(

البياض 
 الشديد

بياف حاؿ 
 المشبو
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 يه ىه مه  جه ين ىن من خن حن ُّٱ:-تعالى-في اآلية الكريمة األكلى، في قكلو

كاضحة مف صكرة  َّ  ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي حي جي

مف شدة األمر الذم قد صاركا " َتَرى النَّاَس ُسَكارىصكر أىكاؿ يكـ القيامة ذلؾ اليكـ العظيـ حيث "
حيث يتبدل السكر في نظراتيـ  1فيو قد دىشت عقكليـ، كغابت أذىانيـ، فمف رآىـ حسب أنيـ سكارل

الصكرة، تكاد العيف تبصره   الذاىمة، كفي خطكاتيـ المترٌنحة، كفي كجكىيـ الشاحبة، فتشبيييـ بيذه
 لحظة تبلكة ىذه اآلية، فسبحاف اهلل رب الفصاحة كالببلغة.

درجات عند  كذك  أم َّ مس خس حس جس مخجخ مح جح مج ُّٱ:في اآلية ال انية  -تعالى–كفي قكلو 

طو مف اهلل مختمفك  اهلل ، قاؿ ابف عباس رضي اهلل عنيما : يعني مف اتٌبع رضكافى اهلل كمف باءى بسخى
. 2فممف اتبع رضكاف اهلل ال كاب العظيـ ، كلمف باء بسخط مف اهلل العذابي األليـ، المنازؿ عند اهلل 

 َّمس خس حس جس ُّٱفي النار  يعني أنيـ متفاكتكف في منازليـ كدرجاتيـ في الجنة كدركاتيـ

 حيث َّحم جم هل مل خل حل جل مك ُّٱ :-تعالى -كالتشبيو في اآلية ال ال ة في قكلو
 حياة، لئليماف القمب استعداد كيجعؿ مكتان، الكفر فيجعؿ الحياة، مقابؿ في الكفر القرآني التعبير يضع
 حياة، بو مف لينذر -كسمـ عميو اهلل صمى– الرسكؿ عمى نزؿ بأنو الكريـ القرآف ىذا كظيفة كيبيف
 القرآف إزاء أنيـ الناس يعمـ كىكذا النذير، يسمعكف ال مكتى فيـ الكافركف فأما اإلنذار، فييـ فيجدم
 حؽ قد أف الفريؽ ىذا كيعمـ ميت، فيك يستجيب ال كفريؽ حي، فيك يستجيب فريؽ: فريقاف الكريـ
 اهلل أمر باتباعو جزاءن  الحياة فمو كقرآنو اهلل رضكاف يتبع فمف ،3!العذاب عميو كحؽ القكؿ، عميو

 نكر عف إعراضو بسبب اهلل عذاب عميو الحاؽ الميت فيك اهلل، أمر مجانبان  مبتعدان  كاف كمف كفركضو،
 اهلل أمر عف ابتعد لما حيان  كاف كلك إياه، كمجانبتو اهلل أمر اتباع بعدـ الميت فيك حقو، كاتباع اهلل

 .كحقو

 

 
                                                           

 .2408،ص17، الجزء 4. لبلستزادة:  سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،مجمد346، ص5ينظر: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ج 1
 .138،ص2ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ج. لبلستزادة:129،ص2ينظر: البغكم، تفسير البغكم، ج 2
.البغكم، تفسير 528،ص6.لبلستزادة:ابف ك ير،تفسير القرآف العظيـ،ج2975،ص23،جزء5ينظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، مجمد 3

 .23/66. ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 27،ص7البغكم، جزء
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 الكافرون وما سواىم. -12

المشبو  المشبو رقميا السكرة رقميا اآلية
 بو

الغرض مف  كجو الشبو
 التشبيو

 ىيُّٱٱ:-تعــالى-قـال

 ٰذ يي

  ٌّ ٰى ٰر

ٍّ َّ ُّ ِّ 

 نئ مئ زئرئ ّٰ

 رب يئ ىئ

  َّزب

ُـّ بيكـه  الكافركف 2 البقرة 171 صي
 عيميه 

عدـ االنتفاع 
بالحكاس 
ككسائؿ 
اإلدراؾ 
 كالتكاصؿ

تقبيح المشبو 
كىك ىنا 
 الكافركف

ٱ:-تعــــــــــــالى-قــــــــــــال

 يف ىفُّٱ

 لك اك يق ىق

 مل يك ىكمك

 ام يل  ىل

 زن رن مم

   َّنن من

الكفار  6 األنعاـ 39
 المكذبكف

الصـ 
 كالبكـ

عدـ االنتفاع 
بحاستي 
السمع 
 كالنطؽ

 تقبيح المشبو

ـــال ـــالى-ق  يل ُّٱٱ:-تع

 رن مم ام

 نن  من زن

 ري ٰى ين ىن

21-
22 

الدكاب  الكفار 8 األنفاؿ
الصماء 
 كالبكماء

عدـ االنتفاع 
 بالحكاس

 المشبوتقبيح 
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 ىي ني مي زي

  جئ يي

   َّمئ خئ حئ

ٱ:-تعــــــــــــالى-قــــــــــــال

  ين ىنُّٱ

  َّ زي ري ٰى

الكفار  19 مريـ 86
 المجرمكف

العطشى 
مف 
 الناس

التذليؿ كالذـ 
 مما أصابيـ

تحقير 
 المشبو

ــــال ــــالى-ق  زئ ُّٱٱ:-تع

 ىئ  نئ مئ

 رب يئ

   َّمب زب

الضمير  21 األنبياء 15
)ىـ( كىك 
عائد عمى 
الظالميف 
 الكافريف

تحقير  محك األ ر الحصيد
 المشبو

ٱ:-تعــــــــــــالى-قــــــــــــال

 مي زيُّٱ

  يي ىي ني

 خئ حئ جئ

 هئ مئ

   َّجب

الكفار   21 األنبياء 98
كالمنافقكف 
كما يعبدكف 
مف آلية 
مف دكف 

 اهلل

الكقكد أك 
الحطب، 
كقيؿ: 

أصمو ما 
يرمى في 
النار 
فيككف 
أعـ 
 كأشمؿ

 

 

اإلحتراؽ 
كالرمي في 
 نار السعير

بياف حاؿ 
المشبو 
كالتحقير 
كالتقبيح 
 لحالو كمآلو
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ٱ:-تعــــــــــــالى-قــــــــــــال

 خي  حيُّٱ

  َّمي

الكفار كىـ  56 الكاقعة 55
 في جينـ

اإلبؿ 
 العطاش

تحقير  عدـ االرتكاء
المشبو كبياف 

 حالو 

ـــــــــال   ُّٱٱ:-تعـــــــــالى-ق

 حي جي يه  ىه

 َّمي خي

الصـ  المنافقكف 2 البقرة 18
كالبكـ 
 كالعمي

عدـ االنتفاع 
بالحكاس 
ككسائؿ 
اإلدراؾ 
 كالتكاصؿ

تقبيح المشبو 
كىك ىنا 
 المنافقكف

 ىنُّٱٱ:-تعالى-قال

 مه جه ين

 يه  ىه

 خي حي جي

 يي ىي مي

 ٌّ ٰى  ٰرٰذ

ٍّ َّ 

ُّ ِّ ّٰ 

 نئمئ  زئ رئ

 رب يئ ىئ

ٱَّزب

 

 

 

28 

 

تقبيح المشبو  عدـ الطيارة نىجىسه  الميشًرككف 9 التكبة
 كتحقييره
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ٱ:-تعــــــــــــالى-قــــــــــــال

 رئ ّٰ ُِّّٱ

 نئ مئ زئ

 يئ  ىئ

   َّرب

أعماؿ  25 الفرقاف 23
 المشركيف

غبار 
يرل في 
شعاع 
الشمس 
يطمع مف 

 ككة

االنتشار 
 كالعدـ

تقبيح المشبو 
كالحط مف 

 قدره

ٱ:-تعــــــــــــالى-قــــــــــــال

 مم امُّٱ

 زن رن

 ىن نن  من

 ٰى ين

  َّ ري

الصـ  المشرككف 25 الفرقاف 73
 كالعمياف

عدـ االنتفاع 
بالحكاس 
ككسائؿ 
 اإلدراؾ

 تقبيح المشبو

 

 زن رن مم ام يل  ىل مل يك ىكمك لك اك يق ىق يف ىف ُّٱ -تعالى–ففي قكلو 

لحؽ ا عبلمو كأدلتو صـ عف سماعيكضح لنا اهلل أفَّ الذيف كذبكا بحجج اهلل كا   َّ نن من
م ميـ  ىـ  أم؟ بكـ ال يقدركف عمى أف ينطقكا بالحؽ فبل ينتفعكف بوأ كاليدل، سماع تدبر كفيـ كتأ ر،

فيـ  ،كىـ في ظممة الكفر حائريف فييا ال يستطيعكف منيا خركجان  ،في جيميـ كقمة عمميـ كعدـ فيميـ
مو لـ القكة كصحح لو آلة جسال يبصركف آيات اهلل فيعتبركف بيا، كال يعممكف أف الذم خمقو كأعطاه 

سدل كلـ يعطو مف ما أعطاه مف اآلالت إال الستعماليا في طاعتو، كما يخمقو عب ان، كلـ يتركو 
 .1يرضيو دكف معصيتو كما يسخطو

، ال يكظفكف ما كىبيـ اهلل تعالى 2كىك مف التشبيو البميغ عمى القكؿ األصح، أم أنيـ كالصـ ككالبكـ
نما تساككا مع فاقدم ىذه اليبة، ألنيـ ابتعدكا عف مف آالت سمعية في مرضا ة اهلل كطاعتو، كا 

                                                           
 .2/132. لبلستزادة:ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، 7/190ينظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  1
 .7/147األلكسي، ركح المعاني،  2
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استغبلليا في طاعتو كمرضاتو، فكجكدىا كعدميا كاحد؛ ألنيا استغمت بما لـ تخمؽ لو، مف اتباع أمر 

 1چڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  :-تعاؿ–اهلل، قاؿ 

فإف كنا خمقنا لطاعتو، بكؿ ما كىبنا بو مف ىبات جسمية كمادية، فكيؼ إف فرطنا بيا، كاتبعنا  

ڳ  ڳ    ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ں  چ :-تعالى–أىكاءنا كابتعدنا عف أمر اهلل ،فكنا كما قاؿ 

  چڻ  ڻ  ڻ  

 .2"فشبييـ مف ىذا الكجو بيـ، كأجرل عمييـ م ؿ صفاتيـ عمى سبيؿ التشبيو"

فيمكت عمى الكفر، ، مف يشأ اهلل يضممو   َّ نن من زن رن مم ام يل  ىل مل يكُّ

بما يشاء"، فيمكت  كمف يشأ يجعمو عمى صراط مستقيـ كىك اإلسبلـ". "أم ىك المتصرؼ في خمقو
 عمى اإلسبلـ كاإليماف.

" في التشبيو بياف كماؿ عراقتيـ في الجيؿ كسكء الحاؿ، فإف األصـ األبكـ إذا كاف بصيران ربما يفيـ 
ف كاف معزكالن عف  ف لـ يفيمو بعبارتو، ككذا يشعر غيره بما في ضميره باإلشارة كا  شيئان بإشارة غيره كا 

 .3العبارة. كأما إنو كاف مع ذلؾ أعمى أك كاف في الظممات فينسد عميو باب الفيـ كالتفييـ بالكمية"

ة، إنيـ صـ ال يسمعكف، بكـ ال فإف الذيف كذبكا بآيات اهلل إنما كذبكا ألف أجيزة االستقباؿ فييـ معطم
يتكممكف، غارقكف في الظممات ال يبصركف! إنيـ كذلؾ ال مف ناحية التككيف الجسماني المادم فإف 
نو لكذلؾ،  ليـ عيكنان كآذانان كأفكاىان، كلكف إدراكيـ معطؿ, فكأنما ىذه الحكاس ال تستقبؿ كال تنقؿ! كا 

يقاع يا كتأ يرىا, لك أنيا استقبمت كتمقاىا اإلدراؾ! كما يعرض فيذه اآليات تحمؿ في ذاتيا فاعميتيا كا 
عنيا إال كقد فسدت فطرتو، فمـ يعد صالحان لحياة اليدل, كلـ يعد أىبلن لذلؾ المستكل الراقي مف 

 .4الحياة

نما ذكر . ليككف " جي يه  ىه لـ يذكر بأنيـ عمي كما في قكلو:"ك  َّىكمك لك ُّٱ: -تعالى -"كا 

لبعض أجزاء الييئة المشبو بيا ما يصمح لشبو بعض أجزاء الييئة المشبو، فإف الكفر الذم ىـ فيو 
                                                           

 .56الذريات، اآلية  1
 .12/182الشافعي، التفسير الكبير،  2
 .3/132أبي السعكد،  3
 .1081، 7/1080ينظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،  4
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كالذم أكصميـ إلى استمرار الضبلؿ، يشبو الظممات في الحيمكلة بيف الداخؿ فيو كبيف االىتداء إلى 
 .1طريؽ النجاة"

  َّ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱٱ:-تعالى–كفي قكلو 

ما دٌب عمى األرض مف الخمؽ كالخميقة عند اهلل، الصـ عف الحؽ، البكـ عنو الذيف ال  أم إف شرٌ 
كبذلؾ يظير ككنيـ شران مف عمييـ في ذلؾ مف النعمة كالسعة، يفقيكف أمر اهلل كتكحيده، كال يعرفكف ما 

 عيا كيضرىا.البيائـ حيث أبطمكا ما بو يمتازكف عنيا. بؿ الدكاب تميز بعض تمييز، كتفرؽ بيف ما ينف

كاختمؼ فيمف عني بيذه اآلية، فقاؿ بعضيـ: عني بيا نفر مف المشركيف. كقاؿ آخركف: عني بيا 
كسكقيا في ىذا المكضع تعريض بالذيف " قالكا سمعنا كىـ ال  ،كىذه اآلية الكريمة معترضة .2المنافقكف

 .3بكماءال صماءالدكاب اليسمعكف". بأنيـ يشبيكف 

الكريمة استئناؼ، مسكؽ لبياف سكء حاؿ المشبو بيـ، مبالغة في التحذير، كتقريران التشبيو في اآلية ك 
كالدكاب، كاحدىا دابة: كىي كؿ ما دٌب عمى األرض. كقٌؿ أف يستعمؿ في اإلنساف. ، 4لمنيي إ ر تقرير

 .5فإذا استعمؿ فيو كاف ذلؾ في مكضع االحتقار ،بؿ الغالب أف يستعمؿ في الحشرات كدكاب الرككب

ذا كانت مع ذلؾ بكمان،  ،كالدكاب ضعيفة اإلدراؾ، فإذا كانت صماء، كانت م بلن في انتفاء اإلدراؾ كا 
 انعدـ منيا ما انعدـ منيا، ما يعرؼ بو صاحبيا ما بيا، فانضـ عدـ اإلفياـ إلى عدـ الفيـ.

عجز عف رد ما كشبيكا بالبكـ في انقطاع الحجة، كال ،كقد شبيكا بالصـ في عدـ االنتفاع بما سمعكا 
 .6فيـ ما قبمكه، كال أظيركا عذران عف عدـ قبكلو ،جاءىـ بو القرآف

 ف يكـ القيامة ، فيـ مسكقكف إلى جينـ كردان كما تساؽية الكريمة يصكر اهلل حاؿ المجرمياآل في

 .7العطشى، ال شفيع ليـ كال نصير  القطعاف

                                                           
 .7/219ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  1
 .4/15. لبلستزادة: تفسير أبي السعكد، 212-211/ 9م،جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ينظر: الطبر  2
 .9/305ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  3
 .9/188. لبلستزادة: األلكسي، ركح المعاني، 4/15ينظر: تفسير أبي السعكد،  4
 .3/499ينظر: تفسير المراغي،  5
 .306-9/305ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  6
 .2320، ص16، ج4ينظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، كتاب  7
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المكرميف في كفكدىـ يكـ القيامة إلى رب  ف مفارقة كاضحة بيف حالة المتقيفكفي اآليتيف الكريمتي
ذالالن كالقطعاف العطشى، "ف إلى جينـ عن، كحاؿ المجرميف المكذبيف المسكقيالعالميف كردان ك فان كا 
 .1"عطاشان 

في ىاتيف اآليتيف صكرتاف متقابمتاف في تركيبيف متشابييف، يصكراف حاؿ المتقيف كالمجرميف يـك ك
تجسد لممتمقي حاليف متباينيف في ىذا التصكير البديع، فمتقكف كمجرمكف، القيامة في تقابمية كضدية 

كالمتقكف يحشركف، أما المجرمكف فيساقكف، كالحشر إلى الرحمف، أما السكؽ فإلى جينـ كالمحشكركف 
 إلى الرحمف حاليـ حاؿ كفكد الممكؾ، أما المسكقكف إلى جينـ فكالدكاب التي ترد الماء.

كالحشر: الجمع مطمقان يككف في الخير كما ىنا، كفي الشر كقكلو:" احشركا الذيف يقكؿ ابف عاشكر: 
  2ظممكا كأزكاجيـ كما كانكا يعبدكف، مف دكف اهلل فاىدكىـ إلى صراط الجحيـ"

 

فدان" أم حشر الكفكد إلى الممكؾ، فإف الكفكد يككنكف مكرميف " بقيد "كى كلذلؾ اتبع فعؿ " نحشيري
3. 

لذلؾ قيد بالكصؼ المبيف لنكع ىذا الحشر، فقيؿ "كفدان" أم حشر الكفكد إلى  فالحشر مطمؽ الجمع
ف كاف ابف عاشكر لـ يصرح بو، كاآلية تحتمؿ التشبيو عمى معنييف،  الممكؾ، كفيو معنى التشبيو كا 
تشبيو حاؿ المتقيف بحاؿ كفكد الممكؾ، لما يبلقكنو مف تكريـ كتبجيؿ، يقكؿ الزمخشرم:" ذكر المتقكف 

فد تو كخصيـ برضكانو ككرامتو، كما يى ظ التبجيؿ، كىك أنيـ يجمعكف إلى ربيـ الذم غمرىـ برحمبمف
فاد عمى الممكؾ منتظريف لمكرامة عندىـ  .4"الكي

كمف ىنا قيؿ إف لفظة الكفد مشعرة باإلكراـ كالتبجيؿ آذنت بتشبيو حالة المتقيف بحالة كيقكؿ األلكسي: "
 .5"كفكد الممكؾ

كىك تشبيو المتقيف الذيف يحشركف إلى الرحمف بالسابؽ مف اإلبؿ، ،كالمعنى ال اني يحتممو الكبلـ 
ككذلؾ جعمو الراغب األصفياني في ىذه اآلية، بعد أف ذكر أف الكفد ىـ الذيف يقدمكف عمى الممكؾ 

                                                           
 .255، ص16. لبلستزادة: البغكم، تفسير البغكم، المجمد الخامس، ج232، ص5ابف ك ير ، تفسير القرآف العظيـ ، ج 1
 .23-22سكرة الصافات، اآليتاف  2
 .6/168تحرير كالتنكير، ينظر: ابف عاشكر، ال 3
 .3/42الزمخشرم، الكشاؼ،  4
 .9/198األلكسي، ركح المعاني،  5
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 زن رن مم ام يل ُّٱكمنو الكافد مف اإلبؿ كىك السابؽ لغيره، قاؿ:" مستنجزيف الحكائج، قاؿ:
لى م مو ذىب 2كىذا المعنى الذم ذكره الراغب ىك المشيكر كما ذكر األلكسي 1 َّ من مجد الديف  كا 

الفيركز آبادم في قكلو:" كالكافد مف اإلبؿ كالقطا: ما سبؽ سائرىا، قاؿ تعالى:" يكـ نحشر المتقيف إلى 
 ،3الرحمف كفدان"

الكريمة أىؿ مكة "إنكـ" يا أىؿ مكة "  يخاطب في ىذه اآلية -سبحانو كتعالى-أف اهلل فمف الكاضح 
كما تعبدكف مف دكف اهلل " أم: ك األصناـ التي تعبدكنيا متجاكزيف عبادة اهلل كذلؾ بشيادة ما فإنيا لما 

جينـ" بفتح الميممتيف اسـ لما يحصب أم: يرمي في  بي صى ال يعقؿ فخرج عزير كعيسى كالمبلئكة " حى 
ذلؾ فيقاؿ  كال يقاؿ لو حصب إال كىك في النار كأما قبؿ بالحصباءييج بو مف حصبو إذا رماه النار فت

 لو حطب كشجر كخشب كنحك ذلؾ كالمعنى تحصبكف في جينـ كترمكف فتككنكف كقكدىا.

كقاؿ ابف عباس:" حصب جينـ يعني شجر جينـ"، كفي ركاية قاؿ:" حصب جينـ" يعني حطب جينـ 
كىي كذلؾ في قراءة عمي كعائشة رضي اهلل عنيما،  بالزنجية. كقاؿ مجاىد كعكرمة كقتادة: حطبيا،

 .4كقاؿ الضحاؾ: حصب جينـ أم ما يرمى بو فييا، ككذا قاؿ غيره، كالجميع قريب إلى المعنى نفسو

 المثبطون. -13

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 مه ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جي  يه ىه

 ىي مي خي حي

َّٰر ٰذ يي  

آؿ  175
 عمراف

الت بيط  الشيطاف المي َّبط 3
 كالتخذيؿ

تقبيح 
 المشبو

 
                                                           

 المفردات في غريب القرآف، مادة: كفد. 1
 .9/198ينظر: األلكسي، ركح المعاني،  2
 اآلبادم،بصائر ذكم التمييز في لطائؼ الكتاب العزيز.  3
 .331،ص5ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ،ج 4
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إنما الذم قاؿ لكـ أييا المؤمنكف إف الناس قد جمعكا لكـ فخكفكـ بجمكع عدككـ مف فعؿ الشيطاف، 
.إنما 1كا عنيـالمشركيف مف قريش لترىبكىـ كتجبن ألقاه عمى أفكاه مف قاؿ ذلؾ لكـ, يخكفكـ بأكليائو مف

رضي اهلل عنيما، كذلؾ قبؿ إسبلميا،  3أك أبك سفياف 2كىك نعيـ بف مسعكد ،الم بط ىك الشيطاف ذلكـ
ككاف التشبيو بالشيطاف؛ ألنو كاف تابعان لمشيطاف كلكسكستو، كألف كؿ عات متمرد شيطاف، كقيؿ ىك 

 .4السمطاف نفسو

غ، كيخكؼ أكلياءه جممة مستأنفة عمى التشبيو البميإبميس، ألنو عمـ لو بالغمبة خبره كالشيطاف بمعنى 
 .5مبينة لشيطنتو أك حاؿ. كيجكز أف يككف الشيطاف صفة السـ اإلشارة عمى التشبيو أيضان 

ؿ لكـ بالنصر كالظفر، كألف إف كنتـ مصدقيف بكعدم؛ ألني متكف فبل تخافكىـ كخافكف في ترؾ أمرم
 .6اإليماف يقتضي أف يؤ ر العبد خكؼ اهلل عمى خكؼ غيره

 .8؛ كسمي شيطانان لعتكه كتمرده في الكفر7( لفظ شيطاف عمى طريقة التشبيو البميغعمى )الم بطأطمؽ 

حيث نسب العمؿ  ،كىنا في التشبيو بالشيطاف تبرئة لنعيـ بف مسعكد كأبي سفياف رضي اهلل عنيما
ف لمشيطاف، كلـ ينسب لشخص أحدىما رضي اهلل عنيما. كما أف فيو إعجازان غيبيان باإلخبار ع

كاستغبلؿ نعيـ رضي اهلل عنو لمكىبتو فيما بعد في التفريؽ بيف صفكؼ الكفار في  ،إسبلميما مستقببلن 
 غزكة األحزاب.

 

 
                                                           

 .2/118.  لبلستزادة: البيضاكم،أنكار الترتيؿ كأسرار التأكيؿ تفسير البيضاكم، ،4/183ر: الطبرم،جامع البياف في تأكيؿ القرآف، ينظ 1
ينظر: ىك نعيـ بف مسعكد بف عامر بف أنيؼ الغطفاني األشجعي أبك سممة. أسمـ في كقعة الخندؽ، كىك الذم أكقع الخمؼ بيف قريظة  2

الخندؽ، تكفي في زمف خبلفة ع ماف رضي اهلل عنيما. ينظر: عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل، االستيعاب في معرفة كغطفاف كقريش يكـ 
 .4/1508األصحاب، تحقيؽ: عمي البجاكم، 

أسمـ  ينظر: ىك أبك سفياف بف الحارث بف عبد المطمب القرشي الياشمي، ابف عـ النبي صمى اهلل عميو كسمـ، ككاف أخا النبي بالرضاعة، 3
ي يـك الفتح، كشيد حنينان، تكفي رضي اهلل عنو سنة عشريف لميجرة، في المدينة المنكرة. ينظر: عبد البر، يكسؼ بف عبد اهلل، االستيعاب ف

 .1677-4/1673معرفة األصحاب، 
 .1/219. لبلستزادة: تفسير النسفي، 2/117ينظر: البيضاكم، أنكار الترتيؿ كأسرار التأكيؿ تفسير البيضاكم،  4
 .4/129ينظر: األلكسي، ركح المعاني،  5
 .1/376. لبلستزادة: البغكم،  تفسير البغكم، 1/244ينظر: الكاحدم، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،  6
 .4/172ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  7
 .9/83ينظر: الشافعي، التفسير الكبير،  8
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 النوم. -14

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 يئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 نب مب  زب رب

 رت يب ىب

  َّ نت مت زت

القطع عف  السبات النـك 25 الفرقاف 47
 العمؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

يظير أف النكـ استرخاء أعصاب الدماغ برطكبات البخار الصاعد  َّرت يبُّ :-تعالى–في قكلو 

كالسبت قطع العمؿ كيكـ سبتيـ يكـ قطعيـ لمعمؿ كسمي يكـ السبت لذلؾ، أك النقطاع األياـ عنده 
 األحد، فخمقيما في ستة أياـ فقطع عممو يـك السبت.ألف اهلل تعالى ابتدأ بخمؽ السماكات كاألرض يـك 

كالمعنى كجعؿ النكـ الذم يقع في الميؿ غالبان راحة لؤلبداف بقطع المشاغؿ كاألعماؿ المختصة بحاؿ 
أك جعمو مكتان فعبر عف القطع بالسبات الذم ىك المكت لما بينيما مف المشابية التامة في  ،اليقظة

. فالمكت كالنـك مف جنس كاحد خبل 1 َّ يل ىل مل خل ُّٱ:-تعالى -انقطاع الحياة كعميو قكلو
اع أف المكت ىك االنقطاع الكمي أم انقطاع ضكء الركح عف ظاىر البدف كباطنو كالنكـ ىك االنقط

 ظاىره دكف باطنو. الناقص أم انقطاع ضكء الركح عف

السػػػبت، كأنسػػب ىػػػذه كجعػػؿ النػػـك سػػػباتا يحتمػػؿ معػػػاني متعػػددة ترجػػػع إلػػى التكسػػػع فػػي اسػػػتعماؿ مػػادة 
المعاني بمقاـ االمتناف فػي ىػذه اآليػة ىػك معنػى الراحػة، عمػى طريقػة التشػبيو البميػغ نػاظران فػي ذلػؾ إلػى 

ٱَّ نت مت زت ُّٱٱ:مقابمتو بقكلو

 

 

 

  

                                                           
 .60سكرة األنعاـ، آية  1
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 الحياة الدنيا. -15

المشبو  المشبو رقميا السكرة رقميا اآلية
 بو

كجو 
 الشبو

الغرض مف 
 التشبيو

 ري ُّٱٱ-تعالى-قال

  ني مي زي

 خئ حئ جئيي ىي

 خب حبجب هئ مئ

  َّ  مب

الحياة  6 األنعاـ 32
 الدنيا

لعب 
 كليك

سرعة 
االنقطاع 
كاالنشغاؿ 
 عف النافع

تقبيح المشبو 
 كتيكيف شأنو

 حت ُّٱٱ:-تعالى-قال

 هت مت خت

 جح مج حج مث

 مخ  جخ مح

 خس حس جس

 خص حص مس

  حض جض مص

 حط مض خض

  جغ مع جع مظ

 مف خف حف جف مغ

 حك جك مق حق

 حل جل مكلك  خك

الحياة  10 يكنس 24
 الدنيا

سرعة  الحصيد
الزكاؿ 
 كاالند ار

تقبيح المشبو 
كالتقميؿ مف 

 شانو
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  َّ هل مل خل

 خس ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مص خص حص مس

 مض  خض حضجض

 جغ مع جع مظ حط

  َّ حف جف مغ

الحياة  13 الرعد  26
 الدنيا

التقميؿ مف  المتاع
شأنيا 
كىكانيا 
 عمى اهلل

 تعالى   

 تقبيح المشبو

 جم ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جن  مم خم حم

 هن من خن حن

  جي ٰه مه جه

 مي خي حي

 هت مت هب مب هئ مئهي

  َّ مث

الحياة  18 الكيؼ 45
 الدنيا

اليشيـ، 
كىك 
النبات 
الجاؼ 
 المحطَّـ

الفناء 
كعدـ 
البقاء 

عمى حاؿ 
مف 
 األحكاؿ

التحقير مف 
 حاؿ المشبو

 مل خل ُّٱٱ-تعالى-قال

 حم جم يل ىل

 حن  جن يم ىم ممخم

 ين ىن منخن

  َّجه

 

الحياة  29 العنكبكت 64
 الدُّنيا

ليكه 
 كلعبه 

عدـ 
االنتفاع 
بيا 

كسرعة 
 زكاليا

تحقير المشبو 
 كبياف حالو
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  حئ  ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّجب هئ مئ خئ

 

الحياة  47 محمد 36
 الدُّنيا

لعبه 
 كليكه 

عدـ 
الفائدة 
منيا، 
كسرعة 
 زكاليا

 تقبيح المشبو

 مي ُّٱٱ-تعالى-قال

 ٰر ٰذ  يي ىي

  َّ ٌّ ٰى

الحياة  57 الحديد 20
 الدُّنيا

لىًعبه 
لىيكه  كى
 كزينةه 

عدـ 
الفائدة 
منيا، 
كسرعة 
فنائيا 
 كانقضائيا

تحقير المشبو 
 كبياف حالو

 

 حبجب هئ مئ خئ حئ جئيي ىي  ني مي زي ري ُّٱ:قكلو في -سبحانو كتعالى-ييظير اهلل 
إال في  باغي الحياة كمريدىا مف نعيـ كسركر كالتمذذ ببيجتيا كالتنافس عمييا، ما ىك أن  َّ  مب خب

اة الدنيا في سرعة انقطاعيا كقصر كجاء التشبيو بالمعب كالميك ألسباب؛ أحدىا: أف الحي، لعب كليك
 .1عمرىا كالشيء يمعب بو

 كال اني: أمر الدنيا كالعمؿ ليا لعب كليك، فأما فعؿ الخير فيك مف عمؿ اآلخرة ال مف الدنيا.

 .2ال يجدم نفعان الشتغاليـ عما أمركا بو، كالمعب لعب كليك؛  في أىؿ الدنيا أف كال الث:

  .4حيث جعؿ الحياة الدنيا نفس المعب كالميك مبالغة", 3كالكبلـ مف التشبيو البميغ"

أف اآلخرة أفضؿ مف الدنيا،  كلمدار اآلخرة يعني الجنة خير لمذيف يتقكف الشرؾ كالفكاحش، أفبل تعقمكف
 .1ركا في العمؿ ليافبل تغت

                                                           
 .7/180ينظر: الطبرم،جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  1
 .2/93. لبلستزادة: البغكم، تفسير البغكم، 1/350ينظر: الكاحدم،الكجيز في تفسير الكتاب العزيز،   2
 .7/133األلكسي، ركح المعاني،  3
 .3/126تفسير أبي السعكد،  4
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يا الناس بيا، ، يقكؿ: ال تغتركا أي2ىذه اآلية تنبييان عمى خساسة الحياة الدنيا -تعالى–ذكٌر اهلل كلقد 
 .3فإف المغتر بيا عما قميؿ يندـ

فيك ليس  ال يصح أف يغتر بو العاقؿ الراشد،" كمتاع ىذه الدنيا الخاص بيا متاع قميؿ، أجمو قصير، 
مف حيث إف الطفؿ يسرع إليو الممؿ مف كؿ لعبة، أك مف حيث إف  ،إال كمعب األطفاؿ في قصر مدتو

 .4كمو غفمة"ك زمف الطفكلة قصير 

 خس حس جس مخ  جخ مح جح مج حج مث هت مت خت حت ُّٱ -تعالى –كفي قكلو 

 مف خف حف جف مغ  جغ مع جع مظ حط مض خض  حض جض مص خص حص مس

يصكر سياؽ اآلية قيمة متاع الحياة  َّ هل مل خل حل جل مكلك  خك حك جك مق حق

الدنيا، فم ؿ الحياة الدنيا التي ال يممؾ اإلنساف إال متاعيا ، حيف يرضكف بيا، كيقفكف عندىا كال 
 يتطمعكف منيا إال ما ىك أكـر كأبقى..

األرض  يختمط بو فيمرع كيزدىر. كىا ىيىذا ىك الماء ينزؿ مف السماء، كىذا ىك النبات يمتصو ك 
عركس مجمكة تتزيف لعرس كتتبرج. كأىميا مزىككف بيا، يظنكف أنيا بجيدىـ ازدىرت، كبإرادتيـ كأنيا 

 تزينت، كأنيـ أصحاب األمر فييا، ال يغيرىا عمييـ مغير، كال ينازعيـ فييا منازع.

" ىذا االطمئناف الكا ؽ.. كفي كسط ىذا الخصب الممرع ، كفي نشكء ىذا الفرح المممع، كفي غمرة
 أمرنا ليبلن أك نياران فجعمناىا حصيدان كأف لـ تغف باألمس"..أتاىا 

في كمضة، كفي جممة، كفي خطفة،...كذلؾ مقصكد في التعبير بعد اإلطالة في عرض مشيد 
كىذه ىي الدنيا التي يستغرؽ فييا بعض الناس، كيضيعكف اآلخرة كميا  الخصب كالزينة كاالطمئناف.

، كال  بات فييا كال استقرار، كال يممؾ الناس ال أمف فييا كال اطمئناف ىذه ىي.لينالكا منيا بعض المتاع.
 مف أمرىا شيئان إال بمقدار.

                                                                                                                                                                                
 .1/350. لبلستزادة:  الكاحدم، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، 1/465ينظر: السمرقندم، المدخؿ لعمـ تفسير كتاب اهلل تعالى، 1
 .12/165ينظر: الشافعي، التفسير الكبير،  2
 .7/180ينظر: الطبرم ، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، 3
 .7/265عمي رضا، تفسير المنار،  4
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 ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم حم جم ُّٱاآلية  في -تعالى–كضرب اهلل 

يضرب اهلل تعالى م بلن لمحياة الدنيا كميا. فإذا  َّ مث هت مت هب مب هئ مئهي مي خي حي  جي

 قصيرة قصيرة، ال بقاء ليا كال قرار.ىي كتمؾ الجنة المضركبة م بلن 

ىذا المشيد يعرض قصيران خاطفان ليمقي في النفس ظؿ الفناء كالزكاؿ. فالماء ينزؿ مف السماء فبل 
كلكف يختمط بو نبات األرض. كالنبات ال ينمك كال ينضج ، كلكنو يصبح ىشيمان تذركه  ،يجرم كال يسيؿ

 الرياح. كما بيف  بلث جمؿ قصار، ينتيي شريط الحياة.

 حم جم ُّٱكلقد استخدـ النسؽ المفظي في تقصير عرض المشاىد. بالتعقيب الذم تدؿ عميو الفاء: 

فما أقصر  َّهي مي خي حي  جي ٰه مه جه هن من خن حن جن  مم خم
!. الحياة! كما أىكنيا  

 

أم: اذكر لقكمؾ كبيف ما يشبييا في زىرتيا  َّ جن  مم خم حم جم ُّٱ:-تعالى –في قكلو إذف 

كنضارتيا كسرعة زكاليا لئبل يطمئنكا كيعكفكا عمييا كال يعرضكا عف اآلخرة بالكمية "كالماء" استئناؼ 
حاؿ الدنيا بالماء كحده بؿ بمجمكع  لبياف الم ؿ أم: ىي كماء " أنزلناه مف السماء" ليس المراد تشبيو

" فأصبحما في حيز األداة. "فاختمط بو نبات األرض" إلتؼ كتكا ؼ بسببو حتى خالط بعضو بعضان. " 
" ميشكمان مكسكران ليبسو مف اليشـ كىك كسر الشيء ىشيماً فصار ذلؾ النبات الممتؼ أ ر بيجتو " 

" تحممو كتفرقو يقاؿ ذرت الريح بالشيء كأذرتو كذرتو اطارتو كاذىبتو كذرا ىك تذروه الرياحالرخك "
 .1بنفسو كالحنطة نقاىا في الريح كما في "القامكس" 

  چے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵ ﮶     ھہ   ہ  ھ  ھ  ھٹ ٹ چ 

اإلخبار عف الحياة الدنيا بأنيا لعب كليك عمى معنى التشبيو البميغ، كقد جاءت عدة آيات تشٌبو الحياة 
الدنيا بالمعب كالميك كالزينة كالتفاخر كالتكا ر. كالمراد بالحياة أحكاؿ مدة الحياة كاألعماؿ التي يحب 

                                                           
 .3490، 6سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، ج 1
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أكصاؼ األزماف مف طكؿ أك  اإلنساف الحياة ألجميا، ألف الحياة مدة كزمف ال يقبؿ الكصؼ بغير
 قصر، فتعيف أٌف المراد بالحياة األعماؿ المظركفة فييا.

" حصر الحياة كقصرىا عمى المعب كىك قصر ادعائي يقصد بو إنما الحياة الدُّنياكقد أفادت صيغة" 
تشتمؿ عمى المبالغة، ألف األعماؿ الحاصمة في الحياة ك يرة منيا المعب كالميك كمنيا غيرىا، فالحياة 

أحكاؿ ك يرة منيا المبلئـ كاألكؿ كالمذات، كمنيا المؤلـ كاألمراض كاألحزاف، فأما المؤلمات فبل اعتداد 
ألنيا ليست مما يرغب فيو الراغبكف، ألف المقصكد مف ذكر الحياة ىنا ما  ،بيا ىنا كال التفات إلييا

ركا مف ذُّ المبلئمات كالمذائذ ىي التي حي  مما يحبيا الناس ألجمو كىك المبلئمات، ألف ىذها، يحصؿ فيي
 .كاالغترار بيا  ،االستسبلـ ليا

ڃ               ڃ  ڃ    ڄٹ  ٹ  ڤ       ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ  ڄ      ڄٹ ٹ چ 

ڑ  ڑ  ک    ژڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ     ڈ  ڈ  ژ  ڍڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

  چک  ک  ک  گ   

يظير اهلل تعالى مكىنان مف أمر الحياة الدنيا كمحقران ليا، فالحياة الدنيا حيف تقاس بمقاييسيا ىي كتكزف 
بمكازينيا تبدك في العيف كفي الحس أمران عظيمان . كلكنيا حيف تقاس بمقاييس الكجكد كتكزف بميزاف 

 اآلخرة تبدك شيئان زىيدان تافيان. 

بة أطفاؿ بالقياس إلى اآلخرة مف جد تنتيي إليو مصائر أىميا بعد كىي ىنا في ىذا التشبيو تبدك لع
دك فييا مف جد لعبة الحياة! لعب. كليك. كزينة. كتفاخر. كتكا ر... ىذه ىي الحقيقة كراء كؿ ما يب

 1.حافؿ كاىتماـ شاغؿ

 

 

                                                           
 .3491، 6سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، ج :ينظر 1
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 .-عميو السالم  –المطمب الرابع:المالئكة. جبريل 
الغرض  كجو الشبو مشبو بوال المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

مف 
 التشبيو

 ىبُّٱتعالى:-قال

  زت رت يب

 ىت نت مت

  َّ مث زث رث يت

جبريؿ  19 مريـ 17
عميو 
 السبلـ

البشر، 
 اإلنساف

التم ؿ 
كالتساكم 
 في الشكؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

كتيا، بعيدة عف أىميا، حاؿ مريـ كىي في خم -سبحانو كتعالى -اهلل  في اآلية الكريمة السابقة يصؼ
تفاجأ مفاجأة عنيفة .. إنو  نفرادىا لقضاء أمر خاص بيا. كلكنيا في خمكتيا، مطمئنة إلى اكىا ىي 

، كىا ىي تنتفض انتفاضة العذراء  َّ مث زث رث يت ىت نت مت ُّٱ رجؿ مكتمؿ سكم:
التقكل في نفس  المذعكرة يفاجئيا رجؿ في خمكتيا، فتمجأ إلى اهلل تستعيذ بو كتستنجد كتست ير مشاعر

الرجؿ، كالخكؼ مف اهلل كالتحرج مف رقابتو في ىذا المكاف الخالي:" قالت: إني أعكذ بالرحمف منؾ إف 
 كنت تقيان" فالتقٌي ينتفض كجدانو عند ذكر الرحمف، كيرجع عف دفعة الشيكة كنزغ الشيطاف.

 –ىذا األمر مقضيان مف اهلل، ككاف ىذا ىك جبريؿ المتم ؿ بالبشر جاء مف أمر ربو لييب ليا غبلمان 
 .-تعالىسبحانو ك 

  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  چ  ٹ ٹ 

أم: أرخت مف أدنى مكاف أىميا. " حجابان" ستران تستر بو. فبينما ىي في مغتسميا كقد تطيرت كلبست "
 متُّٱتعالى:– كبيا أتاىا الممؾ في صكرة آدمي شاب أمرد كضيء الكجو أجعد الشعر كذلؾ قكلو 

كألف الديف يحيى بو. كقاؿ  ان فأطمؽ عميو الركح لمطافتو؛ أم: جبريؿ فإنو كاف ركحاني َّ ىت نت
باعتبار صكرتو الم الية كمف  ،عتبار حقيقتة المجردة مجازان الكبار جبرائيؿ ىك الركح حقيقة بابعض 

ألنيا  ؛كمف شأنيا التم ؿ بالصكر الم الية ،خصائص األركاح المجردة التي مف صفاتيا الذاتية الحياة
كلذا قبض السامرم قبضة  ؛كسرت منيا الحياة فيو ،ال تمس شيئان في حاؿ تم ميا إال حيى ذلؾ الشيء

فخار  ،فنبذىا في صكرة العجؿ المتخذة مف حمي القكـ ،-عميو السبلـ-تراب مف أ ر براؽ جبرائيؿ
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: أنت ركحي لمف تحب كتقريبان كقكلؾ ،كقيؿ سماه ركحان مجازان محبة لو ،العجؿ بسراية الحياة فيو
لـ يفقد مف  ،كامؿ البنية ،" تاـ الخمؽسوياً " عمى أنو مفعكؿ بو "شراً ببو ألجميا " " يعني تشَّ فتمثل ليا"

إذ لك بدا ليا  ،كتتمقى منو ما يمقي إلييا مف كمماتو تعالى ،كذلؾ لتستأنس بكبلمو ،ن نعكت اآلدمية شيئا
ان كألنو جاء لمنفخ المنتج لمبشر فتم ؿ بشر  ؛كلـ تستطع استماع كبلمو، لنفرت منو، عمى الصكرة الممكية

كلك جاء عمى صكرة الممؾ لجاء عيسى عمى صكرة الركحانييف كما ال يخفى. كفيو إشارة إلى أف 
 كالكلد إذف أنجب فافيـ. ،أطير ،القرباف بعد الطير التاـ
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 المطمب الخامس: الغيبيات.
 الحياة اآلخرة. -1

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 خل ُّٱ:-تعالى-قال

 جم يل ىل مل

 يم ىم ممخم حم

 ىن منخن حن  جن

  َّ جه ين

الٌدار  29 العنكبكت 64
 اآلخرة

الحيكاف )أم 
 الحياة الدائمة(

الدكاـ 
 كاالستقرار

بياف 
مقدار 
 المشبو

 

 َّ جه ين ىن منخن حن  جن يم ىم ممخم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: -تعالى  –في قكلو 

 كأنيا ال دكاـ ليا كغاية ما فييا ليك كلعب، " يخبرنا اهلل سبحانو عف حقارة الدنيا كزكاليا كانقضائيا،
نَّ الدَّاَر اآلِخَرَة َلِيَي الَحَيوانُ  أم الحياة الدائمة الحؽ، التي ال زكاؿ ليا، كال انقضاء، بؿ ىي "؛ َواِ 

كجاء كصفيا بالحيكاف، عمى سبيؿ التشبيو البميغ، لدكاميا كاستقرارىا كعدـ زكاليا  .1مستمرة أبد اآلباد
 الدنيا الفانية. كالحياة

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .264،ص6ينظر: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ج 1
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 الجنة. -2

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 خل ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يل ىل مل

 خم حم جم

 جن يم ىم  مم

 ىن من خنحن

 ىه  مه جه ين

 خي حي جي يه

 ٰر ٰذ ييىي مي

 َّ  ٍّ ٌّٰى

 رئ ِّّٰ ُّ

َّ مئ زئ  

 مار الدنيا   مار الجنة 2 البقرة 25
أك  مار 
الجنة التي 

 تناكلياسبؽ 

بياف  الشكؿ 
حاؿ 
 المشبو

ٱ:-تعالى-قال
 ىل ملخلُّٱ

 حم جم يل

  مم خم

 يم ىم

  َّ حن جن

آؿ  133
 عمراف

عرض  3
 الجنة

عرض 
السماكات 
 كاألرض

السعة 
 كالعظمة

بياف 
مقدار 
حاؿ 
 المشبو
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ٱ:-تعالى-قال
 جسمخ  جخُّٱ

 خس حس

َّ مس  

المستقر  الجنة 25 الفرقاف 76
 كىك البيت

الدكاـ 
كاالستقرار 
 كالطمأنينة

تزييف 
 المشبو

 مض ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مع جع مظحط

 جغ

  َّمغ

الرائحة  المسؾ الجنة 83 المطففيف 26
 العطرة

تزييف 
 المشبو

 

يخاطب اهلل سبحانو  َّحن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ
ف ما جئت بو أا محمد بشر مف صدقؾ أنؾ رسكلي، ككتعالى في اآلية السابقة، الرسكؿ الكريـ قائبلن: ي

مف عندم أنا الخالؽ العظيـ، كحقؽ تصديقو لؾ بقكلو كفعمو الصالح، بأف لو مف رسالة اليدل كالنكر 
 الجنة. كالجنة: البستاف.

عز كجؿ عنى بذكر الجنة ىنا بما فييا مف خيرات ك مار كغركس دكف أرضيا، أم أف ماء اهلل ك 
ف جاريان تحت أنيارىا جارو تحت أشجارىا كغركسيا ك مارىا، ال أنو جار تحت أرضيا؛ ألف الماء إذا كا

 .1األرض فبل حظ فييا لعيكف مف فكقيا إال بكشؼ الساتر بينيا كبينو

أم كمما أطعمكا مف الجنات مف أم  مرة كانت مف تفاحيا أك  َّ ىه  مه جه ين ىن من ُّٱ
 .2رمانيا أك غير ذلؾ طعامان 

اختمؼ أىؿ التأكيؿ في تأكيؿ اآلية فقاؿ بعضيـ:  َّٰى ٰر ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ُّٱ
الذم رزقنا مف قبؿ ىذا في الدنيا، الستحكاـ الشبو حتى كأف ىذه الذات ىي الذات، أم  تأكيؿ ذلؾ ىذا

 أف  مر الجنة أطيب.

                                                           
 .1/63. لبلستزادة: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، 1/170ينظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، 1
 .1/62ىػ،14408ينظر: السمرقندم، المدخؿ لعمـ تفسير كتاب اهلل تعالى،  2
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كقاؿ آخركف: بؿ تأكيؿ ذلؾ ىذا الذم رزقنا مف  مار الجنة مف قبؿ ىذا لشدة مشابية بعض ذلؾ 
 .1في الطعـ كالذكؽ في المنظر كالمكف كاالسـ، مع االختبلؼ بعضان 

األكؿ: ىـ يظيركف فرط االستغراب لما بينيما مف التفاكت العظيـ مف حيث المذة مع كعمى القكؿ 
اتحادىما في الشكؿ كالمكف؛ كأنيـ قالكا: ىذا عيف ما رزقناه في الدنيا فمف أيف لو ىذه الرتبة مف المذة 

 2ة؟كالطيب

نما عف مجرد ال رغبة كالتمتع، كاهلل كالطعاـ كالشراب بالنسبة ألىؿ الجنة ال يككف مف جكع كظمأ، كا 
تعالى في ىذه اآلية يىًعد بأمر غيبي، فمتقريب المعنى لمذىف البشرم استخدـ سبحانو ألفاظان مشيكدة 

 .3كمكجكدة، أم عف كاقع نشيده

أم طيرف مف كؿ أذل كقذل مما يككف في نساء الدنيا  َّ مئ زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ
الخمؽ فالتطيير يككف في األجساـ كاألخبلؽ كالحيض كالنفاس كالغائط كالبكؿ، ككذا مف سكء 

 .4كاألفعاؿ. كألف تماـ النعمة بالخمكد، فيـ دائمكف ال يمكتكف فييا كال يخرجكف منيا

 ىنا ألم غرض يتشابو  مر الدنيا ك مر اآلخرة؟ كما باؿ  مر الجنة لـ يكف أجناسان أخر؟

ألؼ كيأنس لما ىك قريب مف بيئتو "إف اإلنساف في طبيعتو البشرية ينفر مف كؿ ما ىك غريب، كي
كمصطمحاتيا، كألنو إذا ظفر بشيء مف جنس ما سمؼ لو بو عيد، كتقدـ معو إلؼ، كرأل فيو مزية 

كفضيمة بينة كتفاكتان بينو كبيف ما عيد بميغان، أفرط ابتياجو كاغتباطو كطاؿ استعجابو  ،ظاىرة
ف كاف فائقان، كاستغرابو، كتبيف كنو النعمة فيو كتحقؽ مقدار الغبطة  بو. كلك كاف جنسان لـ يعيده كا 

 .5حسب أف ذلؾ الجنس ال يككف إال كذلؾ فبل يتبيف مكقع النعمة حؽ التبيف"

كربما كاف ىذا التشابو الظاىرم كالتنكع الداخمي مزية المفاجأة في كؿ مرة، كىي ترسـ جكان مف الرضا 
 كشؼ التشابو الظاىرم عف شيء جديد!.يجأة كبعد المفاجأة، كفي كؿ مرة السابغ، كتقديـ المفا

                                                           
 .1/171ينظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  1
 .1/70ينظر: تفسير أبي مسعكد،  2
 .1/210اإلسبلمي، ينظر: الشعراكم، معجزة القرآف المختار 3
 .1/175ينظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، 4
 .1/137الزمخشرم، الكشاؼ،  5
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كبر صنعة البارئ تعالى، تجعؿ الكجكد أكىذا التشابو في الشكؿ، كالتنكع في المزية، سمة كاضحة في 
في حقيقتو مف مظيره. كلنأخذ اإلنساف كحده نمكذجان كاشفان ليذه الحقيقة الكبيرة، الناس كميـ ناس، مف 

؛ تركيب متشابو في الشكؿ كأطراؼ، لحـ كعظاـ كأعصاب،...ـ ناحية قاعدة التككيف: رأس كجس
ما بيف  ان فارق ىنالؾ كالمادة، كلكف أيف غاية المدل في السمات؟  ـ أيف غاية المدل في الطباع؟ إف

نساف  ليبمغ أحيانان أبعد مما بيف األرض كالسماء! فمعمو بذلؾ يككف  –عمى ىذا التشابو  –إنساف كا 
 .1د األنكاع، كالمظير متقاربة التي تضع الفركؽ بيف المتشابو، كتعدٌ مظيران مف مظاىر القدر 

  َّ حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱٱ:-تعالى–كقاؿ 

بادركا يا عبادم كتسابقكا إلى ما يستحؽ بو المغفرة كاإلسبلـ كالتكبة الخالصة، كأداء الفرائض، أم 
كاألرضيف السبع، أم إذا ضـ كألصؽ كسارعكا أيضان إلى جنة عرضيا كعرض السماكات السبع 

 .2بعضيا إلى بعض. فكصؼ عرضيا بالسماكات كاألرضيف تشبييان بو في السعة كالعظمة

كخص العرض بالذكر؛ ألف ذكره يدؿ عمى الطكؿ, كالطكؿ إذا ذكر ال يدؿ عمى قدر العرض بؿ قد 
طكؿ كؿ شيء في األك ر يككف الطكيؿ يسير العرض كالخيط. كما ذكر العرض عمى المبالغة؛ ألف ال

 .3كاألغمب أك ر مف عرضو يقاؿ: ىذه صفة عرضيا فكيؼ طكليا؟!

ىذه الجنة لكؿ كاحد مف أكليائو الذيف اتقكه فأطاعكه فيما أمرىـ كنياىـ, فمـ يتعدكا حدكده  اهللي  عدَّ أى كقد 
 .4كلـ يقصركا في كاجب حقو عمييـ

كصؼ سعة الجنة فشبيت بأكسع ما عممو الناس مف خمقو كأبسطو. كما أف العرض أقصر  ؛كالمراد
االمتداديف، ففي ذكره دكف ذكر الطكؿ مبالغة، كزاد في المبالغة بحذؼ أداة التشبيو, فكاف تشبييان 

 .5بميغان 

 خس حس ُّٱ:-تعالى  –طيب الجنة ففي قكلو  -سبحانو كتعالى-كفي اآلية الكريمة يظير اهلل 
 .6أم حسنت منظران كطابت مقيبلن كمنزالن   َّ مس

                                                           
 .1/49ينظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،  1
 .1/232ينظر: الكاحدم، الكجيز في تفسير الكتاب العزيز، 2
 .2/92ينظر: البيضاكم،أنكار الترتيؿ كأسرار التأكيؿ تفسير البيضاكم،  3
 .2/258ينظر: السجستاني، غرائب القرآف،  4
 .4/56ينظر: األلكسي، ركح المعاني،  5
 .2581، ص19، ج5. لبلستزادة: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، الكتاب121، 6ينظر: ابف ك ير ، تفسير القرآف العظيـ، ج 6
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يظير لنا اهلل  َّ مغ جغ مع جع مظحط مض ُّٱ :-تعالى –كفي التشبيو األخير في قكلو  
سبحانو كتعالى بعض مظاىر الرفاىية كالترؼ كالتنعـ ألىؿ الجنة المكرميف، التي تظير مدل تنعميـ 

أم يسقكف مف خمر   َّ حض جض مص خص ُّٱفي الجنة في اآلية السابقة ليذه اآلية ضمف قكلو تعالى:
 غش ال التي الصافية الخمر" معناه (مختـك رحيؽ مف يسقكفالجنة، كالرحيؽ مف أسماء الخمر،ك 

 مختكمة أكانييا كتككف فييا غش بدكف الصافية الخمر مف سقكفى يي  الجنة أىؿ أف : اآلية فمعنى "فييا
نما، الشمعة أك الطينة مكاف، بالمسؾ  مف أشرؼ فكأنيا العادة، بو جرت ما عمى كصيانة تكريمان  ختـ كا 
 .النعمة ىذه فى يتنافسكا أف المتنافسيف فعمى. 1الجنة مف أنيارىا في الجارية الخمر

 أف يكحى كىك مسؾ شربو آخر أف اآلية فمعنى شيء ؿك آخر أنو كىك لمختاـ آخر تفسير كىناؾ
نما طيبة تككف الخمر ىذه خاتمة  آخر أك الخمر آنية ختاـ -تعالى– اهلل شبو .2بالخكاتيـ األعماؿ كا 
 الحسي المفرد التشبيو مف فيك الشبو كجو ريذك كلـ بالحس افيدرك مفرداف بلىماكك بالمسؾ الشراب
 .3الختاـ ىذا يككف فكذلؾ ان طيب ان عرف لممسؾ أف فكما فييما كالبيجة الطيب الشبو ككجو .البميغ

 :يأتى ما األسمكب ىذا فى الببلغية المزايا مف كنجد
 مف عادل بشيء يككف النفيس ءكلمشي حتى عادة الختاـ ألف الطيبة؛ الخمر نفاسة إلى إشارة -1

 المظركؼ أف يكحى فيذا المسؾ بعجيف فيككف الجنة خمر فى كغيرىما، كأما كالشمع الطيف
 أف نستطيعال  المختـك فحاؿ ىذا الختاـ حاؿ إذا كاف الخمر؛ ألنو مف أقساـ أعمى فى يككف

 .نتصكره لعظمتو
 السيما بالطيف مختكمة أنيار الخمر فككنيا ىناؾ ألف الخمر؛ إلى كرامة تعالى اهلل كأشار -2

 . كالمسؾ
 أنيارىا في الجارية الخمر مف أشرؼ المخربة فكأنيا األشياء كصيانتيا عف كرامتيا إلى كيشير -3

 .4الجنة مف
 الناس؛ أعماؿ تخرب لذلؾ كنتيجة العقكؿ تخرب التى الخمر أذىاننا فى يأتى الخمر عف نسمع حينماك 

 الجنة ألىؿ بنفسو فاختزنيا الخمر ىذه كأما، الشيطاف عمؿ مف رجسا -تعالى– اهلل جعميا كلذلؾ
خمر  مدح ففي ذلؾ ،طيبة بؿ رجسا تككف لف أنيا تسمية لنا كيكفى، المسؾك بالطيف ليـ كختميا
زالة ،الجنة  .كنجسة لمعقكؿ مخربة كنياك كىـ كا 

                                                           
 .7/309ينظر: النيسابكرم، كضح البرىاف في مشكبلت القرآف،  1
 .7/309ينظر: ـ،ف، 2
 .30/125ينظر: الزحيمي،التفسير المنير،  3
 .7/309ينظر: النيسابكرم، كضح البرىاف في مشكبلت القرآف،  4
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 بنجاستيا المجتمع كيمكث، بجكاره الذل إلى بؿ مدمنيا، إلى إيذائيا تنحصر ال الدنيا خمر أف كنفيـ
 ستنتجم ىذا ؿكك  ،بجكاره كمف ،شاربيا فيرتاح الطيبة برائحتياالمجتمع  فتركح الجنة خمر كأمارىا، كأ 
 .طيبة رائحة ذات كنياك مف
في  زيدالذم ي المسؾ كبيف ،الختاـ بيف االتحاد دعكل ككجيو، التشبيو أداة بدكف التشبيو ىذا كفى

 عكضان  المسؾ عجيف الجنة خمر ختاـ فعندىـ، حقيقة جعمكه المفسريف بعضأف  حتى التشبيو مبالغة
تـ طيف عف  .1الخى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .16/165ينظر: ابف عاشكر،التحرير كالتنكير،  1
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 المطمب السادس: الطبيعة وما يدور حوليا.
 األرض. -1

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 حئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جب هئ  مئ خئ

 هب مب خب حب

 مت  خت حت جت

 جحمج حج مث هت

 جس مخ جخ مح

  َّ خس  حس

 األرض 2 البقرة 22

 

االنبساط  الفراش
 كاالستقرار

بياف حاؿ 
 المشبو

 مث ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يث ىث نث

  َّىف

االنبساط ،  البساط األرض 71 نكح 19
 كاالستكاء

بياف حاؿ 
 المشبو

 جي يه ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ خي حي

بياف حاؿ  االنبساط المياد األرض 78 النبأ 6
 المشبو

 

أم جعؿ الخالؽ العميـ بعض جكانبيا بارزان ظاىران  َّ جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱ:- تعالى – في قكلو
كصيرىا متكسطة بيف الصبلبة كالمطافة حتى صارت  ،عف الماء مع ما في طبعو مف اإلحاطة بيا

كذلؾ مكف مف االستقرار كاالضطجاع عميو، كالفراش المبسكط في الت ،مييأة ألف يقعدكا كينامكا عمييا
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ال يستدعي ككنيا مسطحة؛ ألف كركية شكؿ األرض مع عظـ حجميا كاتساع جرميا ال تأبى االفتراش 
 .1عمييا

األرض بساطا،  -أم ألجميـ -كامتناف بفضمو عمى الناس إذ جعؿ ليـىنا استدالؿ بعظمة الخالؽ 
 و في اآلية ال انية مف سكرة نكح.كىذا ضمف التشبي

كلذلؾ عمؽ بفعؿ الجعؿ مجركره ببلـ التعميؿ، كىك "لكـ"، كجعؿ األرض بساطان أم كالبساط ليتحقؽ 
المتحققة ببسط األرض كتسكيتيا، يقكؿ لمناس االنتفاع بيا بالمشي كالحرث كالزرع كسائر أنكاع المنافع 

 ابف عاشكر:" البساط: ما يفرش لمنـك عميو كالجمكس مف  كب كزينة".

فاإلخبار عف األرض ببساط تشبيو بميغ، أم كالبساط. ككجو الشبو تناسب سطح األرض في تعادؿ 
 جي يه ُّٱ:-الىتع – كفي قكلو كال ييًقضُّ جنكب المضطجعيف. ،أجزائو بحيث ال يكجع أرجؿ الماشيف

 .2تأكيد عمى أف األرض خمقت مميده لغاية ساكنييا، الستطاعة السير كالمشي عمييا َّ خي حي

                                                           
 .1/187. لبلستزادة: األلكسي، ركح المعاني، 1/161ينظر: الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف،  1
 .1/331ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  2
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الجبال. -2  

  السكرة رقميا اآلية
 رقميا

كجو  المشبو بو المشبو
 الشبو

الغرض مف 
 التشبيو

 حم ٱُّٱ:-تعال-قال

 جن مم خم

  جههن من خن حن

 حي جي ٰه مه

 هئ مئ هيمي خي

  َّ هب مب

الخفة  السحاب الجباؿ 27 النمؿ 88
كالسرعة 
 كالتنا ر

بياف حاؿ 
 المشبو

 ىك ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ مل يك

الغبار  الجباؿ 56 الكاقعة 6
 المتطاير

االنتشار 
 كالعدـ

بياف حاؿ 
 المشبو

 جئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

  مئ خئ حئ

 حب جب هئ

  َّخب

ك يبان، كىك  الجباؿ  73 المزمؿ 14
الرمؿ 
 المتجمع

الضعؼ 
 كالتفكؾ

بياف حاؿ 
 المشبو

 ىي ُّٱٱ:-تعالى-قال

َّ يي  

ال بات  األكتاد الجباؿ 78 النبأ 7
 كالتمكف

بياف حاؿ 
 المشبو

  ني  ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ جئ يي ىي

بياف حاؿ  العدـ السراب الجباؿ 78 النبأ 20
 المشبو
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التشبيو في اآلية األكلى: يظير لنا مظير مف مظاىر كأىكاؿ يكـ القيامة كما بيا مف اضطرابات 
مظاىر ىذا االضطراب أف تسير الجباؿ الراسية، كتمر كأنيا السحاب في خفتو كسرعتو مفزعة، كمف 

كتنا ره. كمشيد الجباؿ ىذا يتناسؽ مع ظؿ الفزع، كيتجمى الفزع فيو، ككأنما الجباؿ مذعكرة مع 
 1المذعكريف، مفزكعة مع المفزكعيف، ىائمة مع اليائميف الحائريف المنطمقيف ببل كجية كال قرار!

كالتشبيو في اآلية ال انية: يتناسؽ مع أحداث الكاقعة، أحداث كاضطرابات يكـ القيامة، التي يتجمى فييا 

 ىك ُّٱاستخداـ ككصؼ الجباؿ العظيمة كما يحؿ بيا في ىذا اليكـ العظيـ. ففي قكلو جؿ كعبل 

غباران كىك : أم ىباء"أم فصارت بسبب ذلؾ البس "فكانت" أم فتتت فتان، ىذه الجباؿ " َّ مل يك
 منبثاً"ك" 2ما يسطع مف سنابؾ الخيؿ، أك الذم يرل في شعاع الككة أك اليباء ما يتطاير مف شرر النار

 .4كيبيس الشجر الذم تذركه الرياحىباء منبثاً" كقاؿ قتاده: " 3أم: منتشران متفرقان 

  َّخب حب جب هئ  مئ خئ حئ جئ ُّٱكما أف التشبيو في اآلية ال ال ة 

تعطينا صكرة مشابية لصكرة الجباؿ في التشبيو السابؽ الكاقع في سكرة الكاقعة. كفي  مف سكرة المزمؿ 

نرل ما يحكؿ الجباؿ مع صبلبتيا  َّخب حب جب هئُّ ىذا التشبيو ضمف قكلو تعالى:
كالك يب كما كرد في "القامكس" "التؿ مف الرمؿ انتيى مف ك ب الشيء " كثيباً كارتفاعيا بفعؿ الرجفة "

: أم ميياًل" . "5يؿ بمعنى مفعكؿ في أصمو  ـ صار اسمان بالغمبة لمرمؿ المجتمع"إذا جمعو كأنو فع
كانت م ؿ رمؿ مجتمع ىيؿ ىيبلن أم ن ر كأسيؿ بحيث لك حرؾ مف أسفمو أىاؿ مف أعبله، كساؿ 
لتفرؽ أجزائو كالعيف المنفكش، كم ؿ ىذا الرمؿ يمر تحت الرجؿ كال يتماسؾ؛ لككنو متفرؽ األجزاء، 

 .6من كرا،ن سائبلن، ال ينافي ككنو رمبلن مجتمعان 

                                                           
 .195،ص6. لبلستزادة: ابف ك ير،  تفسير القرآف العظيـ، ج2668ظبلؿ القرآف، المجمد الخامس، ص ينظر: سيد قطب، في 1
 .375، ص9البركسكم، ركح البياف في تفسير القرآف، المجمد 2
 .375ـ،ف، ص 3
 .3462،ص6. لبلستزادة: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، المجمد5، ص8ينظر: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ، ج 4
 .252، ص10ينظر: البركسكم، ركح البياف في تفسير القرآف،، المجمد  5
. سيد قطب، في ظبلؿ القرآف، 267، ص8. لبلستزادة: ابف ك ير، تفسير القرآف الكريـ، ج253، ص10ينظر: ـ،ف، المجمد  6

 .3747،ص6المجمد
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حيث يدرؾ اإلنساف مف  َّ يي ىي ُّٱ:-تعالى–نصؿ إلى التشبيو في اآلية الرابعة ضمف قكلو 
الناحية الشكميو بنظره المجرد، أف الجباؿ ىنا شبيت )بأكتاد الخيمة( التي تشد إلييا. أما حقيقتيا 

 .1بت األرض كتحفظ تكازنيا، فبل تضطرب بمف عمييافنتمقاىا مف القرآف، كندرؾ منو أنيا ت 

مف سكرة النبأ، يعطينا صكرة  َّ جئ يي ىي  ني  ُّٱ :-تعالى –أما التشبيو األخير في قكلو 
أخرل مشابية لمصكر السابقة التي تعرضت لكصؼ ما يحؿ لمجباؿ في ذلؾ اليكـ العظيـ )يـك 

فكانت سرابان. فيي مدكككة مبسكسة م ارة في اليكاء ىباء،  رتٍ يّْ القيامة(، فالجباؿ الركاسي األكتاد سي 
نيا تنعكس إلييا األشعة كىي كالسراب الذم ليس لو حقيقة، أك أ يحركو اليكاء. كمف  ـ فبل كجكد ليا

 .2ىباء فتبدك كالسراب!

 الرياح. -3

  السكرة رقميا اآلية
 رقميا

المشبو  المشبو
 بو

الغرض  كجو الشبو
 مف التشبيو

ٱ:-تعالى-قال
  َّ مك لكُّٱ

المرسبلت  77 المرسبلت 1
 كىي الرياح

عرؼ 
 الفرس

التتابع 
 كالتسمسؿ

بياف حاؿ 
 المشبو

 

 أم الشَّعر الذم عمى رقبة الفرس،كفيًسرى "عرفان" بأنو اسـ،  "يقكؿ ابف عاشكر في تفسير اآلية الكريمة:
عمى ربط صريح بينو التشبيو البميغ  ، فينا بياف كاضح3"كنصبو عمى الحاؿ عمى طريقة التشبيو البميغ

ضمف صكرة تشبييية جميمة، كضحت الرياح المتتابعة كما لك أنيا عرؼ فرسو منساب، كىذا دليؿ 
عمى تتابع الرياح كاتصاليا كعدـ انفصاليا كأنيا جزء كاحد متماسؾ، فسبحاف اهلل العظيـ، مف أفرد 

ة، بصكرة ممتصقة بيا كمشابية ليا أيما تشابو، بيذا التشبيو صكرة كاضحة لممشبو، الرياح المتتابع
كىي صكرة عرؼ الفرس المنساب بتتابع كانتظاـ، كتناسؽ كانسجاـ، ليظير لنا ىذا التشابو الكبير، بيف 

 صكرتيف مف جنسيف مختمفيف، )الرياح، كعرؼ الفرس( .
                                                           

 .307، ص8ر القرآف العظيـ،ج. لبلستزادة: ابف ك ير،تفسي3804، ص6ينظر: سيد قطب، في ظبلؿ القرآف،المجمد 1
 .309،ص8.لبلستزادة: ابف ك ير، تفسير القرآف العظيـ،ج3807،ص6المجمد ـ، ف،ينظر:  2
 .29/421ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  3
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 السَّماء. -4

  السكرة رقميا اآلية
 رقميا

مف  الغرض كجو الشبو المشبو بو المشبو
 التشبيو

 حئُّٱٱ:-تعالى-قال

 جب هئ  مئ خئ

 هب مب خب حب

 مت  خت حت جت

 جحمج حج مث هت

 جس مخ جخ مح

  َّ خس  حس

الكقاية مف  البناء السماء 2 البقرة 22
األضرار 
 النازلة

بياف حاؿ 
المشبو 
 كتزيينو

 خضُّٱٱ:-تعالى-قال

 مظ حط مض

َّمع جع  

السَّماء  55 الرحمف 37
المشقكقة 
يكـ 
 القيامة

التمكف  الكردة
كالتحكؿ مف 

إلى  لكف
 آخر

بياف حاؿ 
 المشبو

ٱ:-تعالى-قال
 خف حفجف مغ جغُّٱ

  َّحق مف

االنفطار  السَّماء 73 المزمؿ 18
 كاإل قاؿ

االنشقاؽ 
 كال قؿ

بياف حاؿ 
 المشبو

ٱ:-تعالى-قال
 ري ٰى ينُّٱ

  َّ زي

خاصية  األبكاب السَّماء 78 النبأ 19
 الفتح

بياف حاؿ 
 المشبو
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 .1أم قبة مضركبة عميكـ، كىي سقؼ عمى األرض خب حب :-تعالى -ففي قكلو

فإف تشابو السماء بالبناء يتم ؿ في: أف الكرة اليكائية جعميا اهلل حاجزان بيف الكرة األرضية كبيف الكرة 
األ يرية؛ فيي كالبناء فيما يراد لو البناء، كىك الكقاية المانعة لما ينزؿ مف أضرار، فإف لمكرة اليكائية 

تندفع عف عمى األرض، كدفع أضرار بمكغ أىكية  أظيرىا دفع ضرر طغياف مياه البحاردفعان ألضرار 
بعض الككاكب إلينا، كتمطيفيا حتى تختمط باليكاء، مع ما في مشابية منظر الكرة اليكائية لييئة القبة، 

  .2كالقبة: بيت مف أدـ مقبب كتسمى بناء

عمى  3السماء كالكردةأم كانت  َّ  مع جع مظ حط مض خض ُّٱ:-تعالى –أما في قكلو 
  َّ حق مف خف حفجف مغ جغ ُّٱ سبيؿ التشبيو البميغ. كفي قكلو جؿ كعبل:

يبيف لنا اهلل بعض مظاىر يكـ القيامة، حيث أف  َّ زي ري ٰى ين ُّٱ : -تعالى –كفي قكلو 
أم طرقان كمسالؾ لنزكؿ فكانت أبواباً" السَّماء التي ىي سقؼ األرض تفتح في ىذا اليكـ العظيـ "

كىذا مف تغير حاليا مف كسيمة حماية لؤلرض، إلى أبكاب كمسالؾ لغاية أخرل كىي نزكؿ ، 4المبلئكة
 المبلئكة في ىذا اليـك العظيـ.

 
 

 الشَّمس. -5

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 رئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىئ نئ مئ زئ

  َّ رب يئ

بياف  اإلنارة السراج الشمس 71 نكح 16
حاؿ 
 المشبو

                                                           
 .1/162الطبرم، جامع البياف في تأكيؿ القرآف، 1
 .1/331ينظر: ابف عاشكر،التحرير كالتنكير،  2
 .27/261ـ،ف،  3
 .309،ص8ف ك ير، تفسير القرآف العظيـ،جينظر: اب 4
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)جعؿ( شبيت الشمس بالسراج مع أف الصفة في المشبو أقكل منيا في ػفالشمس كالسراج مفعكالف ل
المشبو بو، ككاف ذلؾ لقصد تقريب المشبو مف إدراؾ السامع، فإف السراج كاف مف أقصى ما يستضاء 

التشبيو تقريب المشبو مف إدراؾ ف القصد ملشمس مف التشبيو البميغ، ك بو في الميؿ، كاإلخبار عف ا
نما كانكا يركنو  ،فإف السراج كاف أقصى ما يستضاء بو في الميؿ، كقؿَّ مف العرب مف يتخذه السامع؛ كا 

 أك قصكر الممكؾ كأضرابيـ، قاؿ امرؤ القيس:  ،في أديرة الرىباف

 يضيء سناه أك مصابيح راىبو    أماؿ الذُّباؿ بالسميط المفتؿ 

 .1اءة عمى الطريؽ ليبلن داف باإلضككصفكا قصر غم

 

 القمر. -6

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 رئ ُّٱٱ:-تعالى-قاؿ

 ىئ نئ مئ زئ

  َّ رب يئ

بياف حاؿ  اإلنارة النكر القمر 71 نكح 16
 المشبو

 

السماًء ليبلن بالنكًر، عمى سبيؿ  القمرى المضيء في -سبحانو كتعالى-في اآليًة الكريمًة شبوى اهللي 
نارتو  التشبيو البميغ، رغـ أف القمرى يضاءي بتأ يًر غيره )الشَّمس( ال بذاتو، كلكف لظيكره، ككضكحو، كا 
في الميؿ، شبيو اهللي جؿ ، كعبل بالنكًر، لمبلزمًة النكر لمقمًر بالميًؿ كما لك أنو يضيء بذاتو ال بغيره، 

 كعظمتو. -نو كتعالىسبحا-كىذا مف قدرة اهلل 

 
                                                           

 .29/203ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير،  1
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 الميل. -7

كجو  المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
 الشبو

الغرض مف 
 التشبيو

 يئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 نب مب  زب رب

 رت يب ىب

  َّ نت مت زت

بياف حاؿ   الستر المباس الميؿ 25 الفرقاف 47
 المشبو

 ّٰ ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ زئ رئ

 بياف حاؿ الستر المباس الميؿ 78 النبأ 10
 المشبو

 ىب نب مب  زب رب ُّٱ" أم: اهلل تعالى كحده يئ" في كمتا اآليتيف يظير لنا أف في قكلو تعالى:

فشبو ظبلمو  الجسـ، كالمباس يستركـ بظبلمو كما يستر المباس َّ نت مت زت رت يب
بالمباس في الستر كأصؿ المبس ستر الشيء كجعؿ المباس كىك ما يمبس اسمان لكؿ ما يغطي اإلنساف 

مف حيث أنو  1 َّمن خن حن جن  يم ىم ُّٱلزكجيا لباسان في قكلو: ةمف قبيح كجعؿ الزكج
عمى طريؽ التشبيو  2َّ يب ىب ُّٱيمنعيا عف تعاطي قبيح كجعؿ التقكل لباسان في قكلو:

 كالتم يؿ.

 ظممة الميؿ لباسان فبل حاجة إلى ستر العكرة في صبلة الميؿ. تفإف قمت: إذا كان

قمت: ال اعتبار لستر الظممة فإف ستر العكرة بالمباس كنحكه لحؽ الصبلة كىك باؽ في الظممة 
 كالضكء.

 دليؿ عمى عظمة الخالؽ، كامتناف بنعمة خمؽ الميؿ كالنيار، فجعؿ الميؿ لباسان أم كفي اآليتيف
ك" لباسان" مشبو بو عمى طريقة التشبيو البميغ،  ظممتو تستر الناس بعضيـ عف بعض، ألف  ؛كالمباس

 أم ساتران لكـ يستر بعضكـ عف بعض، كفي ىذا الستر ًمنىفه ك يرة لقضاء الحكائج التي يجب إخفاؤىا.
                                                           

 .187سكرة البقرة، آية  1
 .26سكرة األعراؼ، آية  2
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 النيار. -8

كجو  المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
 الشبو

الغرض 
 التشبيومف 

 يئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 نب مب  زب رب

 رت يب ىب

  َّ نت مت زت

النشكر  النيار 25 الفرقاف 47
 )البعث(

اإلحياء 
بعد 

السبات 
 كالنـك

بياف حاؿ 
 المشبو

 

ما  كىك في الشرعً  فيو الضكءي  النيار الكقت الذم ينتشري  َّ نت مت زتُّ :-تعالى  –ففي قكلو 
يا كالنشكر إما مس إلى غركبً الشَّ  ما بيف طمكعً  كفي األصؿً  ،مسالشَّ  الفجر إلى غركبً  بيف طمكعً 

ٱاالنتشار أم كجعؿ النيار ذا نشكر أم انتشار ينتشر فيو الناس لطمب المعاش كابتغاء الرزؽ كما قاؿ:

 ،أك مف نشر الميت إذا عاد حيان أم كجعؿ النيار زماـ بعث مف ذلؾ السبات 1َّ زث رث يت ُّٱ
قامة المضاؼ إليو مقامو أم نفس البعث عمى طريؽ ك  ،كالنكـ كبعث المكتى عمى حذؼ المضاؼ ا 

 المبالغة.

: ى طريقة التشبيو البميغ، كالنشكرفقكلو جعؿ النيار نشكران، يحتمؿ الحقيقة كيحتمؿ أف يككف إخباران عم
الحياة بعد المكت... كىك ىنا يحتمؿ معنييف أف يككف مرادان بو البركز كاالنتشار فيككف ضد المباس في 

ىك الذم جعؿ الميؿ لباسان" فيككف اإلخبار بو عف النيار حقيقيان، كالمنة في أف النيار ينتشر قكلو:" ك 
فيو الناس لحكائجيـ كاكتسابيـ، كيحتمؿ أف يككف مرادان بو بعث األجساد بعد مكتيا فيككف اإلخبار 

 .2عمى طريقة التشبيو البميغ

 

 

                                                           
 .73سكرة القصص، آية  1
 .15/365ينظر: ابف عاشكر، التحرير كالتنكير، 2
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 ماء البحر. -9

الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية
مف 
 التشبيو

 مك ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مل خل حل  جل

 حم جم هل

  َّ جن مم خم

السرب كىك  ماء البحر 18 الكيؼ 61
النفؽ أك 
 الككة

بياف  االستدارة
حاؿ 
 المشبو

بينيما ظرؼ أضيؼ لو  َّخل حلُّمكسى كيكشع يمشياف فمما بمغا  اآلية تكضح لحظة ذىاب

الذم جعؿ فقدانو  َّ هل ملُّاتساعان فالمعنى: مكانان يكاد يمتقي كسط ما امتد مف البحريف طكالن. 

أمارة كجداف المطمكب أم: نسي مكسى تذكر الحكت لصاحبو كصاحبو نسي األخبار بأمره فبل يخالفو 
" أم : طريؽ سبيمو الحكت "" أم : فاتخذما في حديث الصحيحيف مف إسناد النسياف إلى صاحبو. "

أم: مسمكان كالسرب كىك بيت في األرض ك قب تحتيا كىك خبلؼ النفؽ  َّ جن مم خمُّالحكت 

ذا كاف لو منفذ يقاؿ لو نفؽ كذلؾ أف اهلل تعالى أمسؾ جرية  ألنو إذا لـ يكف لو منفذ يقاؿ لو سرب كا 
قي ما تحتو خاليان يعني أنو الماء عمى الحكت فصار كالطاؽ عميو كىك ما عقد مف أعمى البناء كب

 إنجاب الماء عف مسمؾ الحكت فصار ككة لـ تمتئـ ىكذا. 

يقكؿ الطاىر:" كالسرب: النفؽ، كاالتخاذ: الجعؿ ، كقد انتصب "سربان"  َّ جن مم خم حم جمُّ

 .1عمى الحاؿ مف "سبيمو" مرادان بالحاؿ التشبيو"

 

 

                                                           
 .15/366ابف عاشكر ، التحرير كالتنكير،  1
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 تشبيياتو البميغة منيا، وغرضياالفصل الثالث: أبرز العوالم التي أخذ القرآن الكريم 

 المبحث األول: العوالم التي أخذ القرآن الكريم تشبيياتو البميغة منيا

 المطمب األول: عالم األحجام واألشكال واألوزان والدرجات
كجو  المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

 الشبو
الغرض 
مف 
 التشبيو

ٱ:-تعالى-قال
 ىل ملُّٱ

 حم جم يل

  مم خم

 يم ىم

  َّ حن جن

آؿ  133
 عمراف

عرض  3
 الجنة

عرض 
السماكات 
 كاألرض

السعة 
 كالعظمة

بياف 
مقدار 
حاؿ 
 المشبو

 حئ ُّٱٱ:-تعالى-قاؿ

 جب هئ  مئ خئ

 هب مب خب حب

  خت حت جت

 حج مث هت مت

 مخ جخ مح جحمج

  حس جس

  َّخس

الكقاية  البناء السماء 2 البقرة 22
مف 

األضرار 
 النازلة

بياف 
حاؿ 
المشبو 
 كتزيينو
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ٱ:-تعالى-قال
 خف حفجف مغ جغُّٱ

  َّ حق مف

االنفطار  السَّماء 73 المزمؿ 18
 كاإل قاؿ

االنشقاؽ 
 كال قؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

ٱ:-تعالى-قال
 ٰى ينُّٱ

  َّ زي ري

خاصية  األبكاب السَّماء 78 النبأ 19
 الفتح

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 مك ُّٱٱ:-تعالى-قال

 خل حل  جل

 جم هل مل

 مم خم حم

 َّجن

ماء  18 الكيؼ 61
 البحر

السرب كىك 
النفؽ أك 
 الككة

بياف  االستدارة
حاؿ 
 المشبو

 خس ُّٱٱ:-تعالى-قال

 خص حص مس

  خض حضجض مص

 جع مظ حط مض

 جف مغ جغ مع

  َّحف

الحياة  13 الرعد  26
 الدنيا

التقميؿ  المتاع
مف شأنيا 
كىكانيا 

عمى اهلل       
 -تعالى -

تقبيح 
 المشبو

  يل  ُّٱٱ:-تعالى-قال

 رن مم ام

 نن من زن

 ٰى ين ىن

آؿ  7
 عمراف

التساكم،  أـ الكتاب ىف 3
 كاألصؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو
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 زي  ري

 جئ يي ىي نيمي

 هئ مئ خئ حئ

 مب خب حب  جب

 مت خت حتجت هب

  مجحج مث هت

 جخ مح جح

 خس حس جس مخ

  حض جض مصخص حص مس

  َّ حط مض خض

 مج ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جس مخجخ مح جح

  َّ مس خس حس

آؿ  163
 عمراف

العباد  3
مف 

مؤمنيف 
 ككفار

التفاكت  الدرجات
في 
 المنازؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 مص ُّٱٱ:-تعالى-وقال

 مض خض  حض جض

  َّ جغ مع جع مظحط

طرائؽ قددا،  المؤمنكف 72 الجف 11
أم مذاىب 

 مختمفة

التفاكت 
كاالختبل
 ؼ

بياف 
حاؿ 
 المشبو
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ    ٱچ المنعـ كالمتفضؿ في اآلية الكريمة : -سبحانو كتعالى–يقكؿ اهلل 

 1چپ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

، كاألرضيف السبع،  لنا عرض الجنة، ىذا العرض اٌلذم يتسع السمكات السبع -عز كجؿ–يذكر اهلل 
كلـ يذكر طكليا،  فإف كاف عرضيا بيذا االتساع الرحب، فكيؼ بطكليا؟ ككؿ ىذا حثه كاستجبلبه 

 عمى المسارعة في عمؿ الخيرات ، استحقاقان لدخكليا، كالتنعـ بنعيميااٌلذم ال حصر لو.

﮲ ﮳      ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ     ۓ  ٹ ٹ چ ك في اآلية الكريمة  ال انية 

 2چ﮺  ﮻  ﮼ ﮽  ﮾    ﮿ ﯀     ﮹﮴  ﮵ ﮶   ﮷  ﮸

أنو جعؿ الٌسماء اٌلتي فكقنا بناءن كاقيان كحاميان لنا، مف األجراـ اٌلتي  -سبحانو كتعالى –يظير أف اهلل 
في السَّماء، كمف كؿ ما يحيط باألرض؛ مما يمكف أف يضر ببني البشر كغيرىـ مف الكائنات الحية، 

الَّذم جعؿ ىذه األرض بما فييا كما عمييا،  -سبحانو كتعالى–فضؿ كمنف اهلل  ككؿ ىذا دليؿ عمى
 كما حكليا مكانان مييأن لسكف بني آدـ. 

 3چۇئ     ۆئ  ۆئ    ۈئ     ۇئەئ  وئ    وئچ : -تعالى–كفي قكؿ اهلل 

المدعـك ىكؿ يكـو عظيـ  قيؿ عمى القمكب، كعمى األفبلؾ، فالٌسماء ببنائيا  -سبحانو كتعالى–يبيف اهلل 
مف رب العالميف، يأذف اهلل ليا باإلنفطار كاإلنشقاؽ، لتتحكؿ مف بناءو حاـو ككاؽ، ألىؿ األرض، إلى 
مكاف عبكر مبلئكتو، الذيف ينزلكف في ىذا اليكـ العظيـ، لتنفيذ أمر ربيـ، إذف الٌسماء مف  قؿ صكت 

، اٌلذم كعده لعباده، فكعده مفعكؿ ، لف بكؽ يكـ القيامة ، كركع ىذا اليكـ تيشؽ،  كما جاء في كعدّْ اهلل
 يحكؿ كلف يبدؿ، حاصؿه  ببل  تأخير.

  چں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  چ  :-تعالى–أما ما جاء في قكلو 

                                                           
 .133اآلية آؿ عمراف، سكرة  1
 .22البقرة، اآلية سكرة  2
 .18المزمؿ، اآلية سكرة  3
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،  چۆئ  ۆئ    ۈئ        ۇئ  ۇئەئ  وئ    وئچ :-تعػػػػالى–يتفػػػػؽ ىػػػػذا الكػػػػبلـ مػػػػع مػػػػا جػػػػاء فػػػػي قكلػػػػو 

يػػأتكف كينزلػػكف بػػأمر رب العػػالميف، لتنفيػػذ فالسػػماء تفػػتح؛ لتصػػبح أبكابػػان لعبػػكر مبلئكػػة الػػرحمف، الٌػػذيف 
أكامره، في ىذا اليكـ العظيـ، حيث نػرل كيػؼ أف الٌسػماء تيحػكؿ مػف حػاؿو إال حػاؿ، مػف حػاؿ مػا كانػت 
–بو مف بناء كقاية كحماية في الحياة الدنيا، إلى أبكاب عبكر في يكـ القيامة، كىذا دليؿه عمى قدرة اهلل 

 ا يقكؿ لو: كف فيككف، فسبحاف اهلل كيؼ يفتركف عمى اهلل؟!.فإف أراد أمران، إنم -جؿ كعبل

 1چىئ  ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ   چ :-تعالى–أما قكلو 

كيؼ أنو جعؿ طريؽ الحكت اٌلذم كقع في البحر سربان: أم مسمكان  -سبحانو كتعالى–يظير اهلل 
 جرياف تحتو خاليان، فسبحاف اهلل اٌلذم أمسؾكالسرب، كالطاؽ عميو، كىك ما عقد مف أعبل البناء كبقي 

 الماء عمى الحكت فأصبح كالطاؽ لينفذ منو كيعبر.

 2چوئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      ېۅ  ۉ  ۉ  ې    ې     ېچ :-تعالى–كفي قكلو 

، لذا أييا الراكضكف كراء ممذاتيا الفانية،  يظير اهلل أمر الحياة الدُّنيا محقران مف قدرىا، بأفَّ متاعيا قميؿه
عميكـ اإلعراض عف الميث كراءىا كالتسابؽ لمتنعـ بيا، النيا زائمة، غير باقية، كسارعكا إلى جنة 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ    ٱٹ ٹچ عرضيا السماكات كاألرض، 

 3چڀ  ڀ  ڀ   ڀ 

 نيمي زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل  ُّٱ: -جػؿَّ كعػبل–كفي قكلػو 
 جخ مح جح  مجحج مث هت مت خت حتجت هب مب خب حب  جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي
  4َّ مظ حط مض خض  حض جض مصخص حص مس خس حس جس مخ

أف اآليات المحكمات ىف أـ الكتاب، أم ىف كأـ الكتاب بالتساكم  -سبحانو كتعالى–يعمف اهلل 
 .-تعالى–أك نقاش، كىذا التساكم فييـى مف التشبيو البميغ اٌلذم أكرده اهلل كاألصؿ الحقيقي، ببل جداؿ 

 1چۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ     ٴۇۆ  ۆ  ۈ  ۈچ :-تعالى -أما ما جاء في قكلو 
                                                           

 .61الكيؼ، اآلية سكرة  1
 .26الرعد، اآلية سكرة  2
 .133آؿ عمراف، اآلية سكرة  3
 .7آؿ عمراف، اآلية سكرة  4
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في استخداـ لفظ الدرجات ليشير إلى أف عباده الصالحكف، متفاكتكف في  -سبحانو كتعالى–قصد اهلل 
الخمد، كؿّّ حسب عممو في الدُّنيا كجزائو مف رب العالميف، فرغـ درجاتيـ كمنازليـ مختمفة في جنات 

أف الجميع في جنتو كرضكانو، لكف درجاتيـ متفاكتة حسب سعييـ في الحياة الدنيا، كىذا التشبيو ذكره 
ح ان كترغيبان لعباده ليتسابقكا في الطاعات، لمحصكؿ عمى أعمى الدرجات في جنات  -جؿَّ كعبل–اهلل 

 الخمد.

  ائې  ې  ې   ې  ى  ىٹ ٹ چ  عالـ األحجاـ كاألشكاؿ كاألكزاف كالدرجاتآخر آية كردت في ك 

 2چائ   ەئ  ەئ  وئ  

يظير لنا أف تخالؼ األحكاؿ كالعقائد، بالطرائؽ تفضي كؿ كاحدة منيا إلى  -سبحانو كتعالى–فاهلل 
ضي بصاحبو إلى سيف -سبحانو كتعالى–مكاف ال تفضي إليو األخرل، فكؿ طريؽ غير طريؽ اهلل 

كجنتو، فمتكف طريقكـ إلى طريؽ اهلل، كسعيكـ إلى رضى  -جؿ كعبل -مكاف بعيد كؿ البعد عف رحمتو
 اهلل، فيك كحده طريؽ الرشاد كالصكاب ، كغيرىا مف المسالؾ سكؼ تفضي بكـ إلى اليبلؾ كالعذاب.

                                                                                                                                                                                
 .163سكرة آؿ عمراف، اآلية  1
 .11سكرة الجف، اآلية  2
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 المطمب الثاني: عالم األذى والسوء
الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

مف 
 التشبيو

ٱ:-تعالى-قال
 ري  ٰىُّٱ

 يي ىي ني ميزي

 خئ حئ جئ

 جب  هئ مئ

 جت هب مبخب حب

  هت مت خت حت

 جخ مح جح مج حجمث

  َّ جس مخ

الضمير  2 البقرة 222
)ىك( كىك 
عائد عمى 
كممة 

 )المحيض(

الضرر  أذىلن 
 كالسكء

تقبيح 
 المشبو

 ىن ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مه جه ين

 جي يه  ىه

 خي حي

 يي ىي مي

 ٍّ ٌّ ٰى  ٰرٰذ

َّ ُّ ِّ 

 نئمئ  زئ رئ ّٰ

تقبيح  عدـ الطيارة نىجىسه  الميشًرككف 9 التكبة 28
المشبو 
 كتحقييره



124 
 

 رب يئ ىئ

  َّ زب

 مه ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جي  يه ىه

 مي خي حي

 ٰذ يي ىي

  َّٰر

آؿ  175
 عمراف

الت بيط  الشيطاف المي َّبط 3
 كالتخذيؿ

تقبيح 
 المشبو

 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميزي ري  ٰى  ُّٱ: -تعالى -في قكلو
 1َّ جس مخ جخ مح جح مج حجمث  هت مت خت حت جت هب مبخب

يظير لمباح ة في ىذه اآلية تبلـز األذل كالسكء لممحيض، كىذا التبلـز حاصؿ مف خبلؿ ًإرادة بصيغًة 
التشبيو البميغ، فاألذل حاصؿه لمف عصى أمر اهلل، الَّذم أكَّدى بو كجكب االبتعاد كاعتزاؿ النساء في 

بانتو بأنو لغاية الكقاية كالحفاظ عمى صحة،  ىذا الكقت، فما أكرده مف نصًح االعتزاؿ تـ ايضاحو كا 
المرأة أكالن، كصحة الرجؿ  انيان، كصحة الطفؿ اٌلذم سيتخمؽ مف ىذا الفعؿ  ال ان، لذا كاف النصح كاجبان 

 لبلبتعاد، فاهلل كحده العالـ بما فيو صبلح أمرنا، كأجسامنا.

ٹ   ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ چ  :-تعػػػػالى –أمػػػا فػػػي قكلػػػو 

 2چڃ   ڃ  چ  چ  چ    ڃڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ       ڃ   ڤڤ  ڤ

المشركيف بالنجس، كىؿ ىناؾ ما ىك أقؿ قدران كأك ري  -سبحانو كتعالى–في ىذه اآلية الكريمة شبو اهلل 
، ـ، كتبعدكىـ عف بيت اهلل الحراـخطران مف النجس؟ فعميكـ أييا المسمكف الطاىركف أف تبتعدكا عني

كىذا تحذير مف رب العالميف لممسمميف، لعمؿ كؿ الكسائؿ الممكنة لمحفاظ عمى طيارة ىذا المكاف، 
 بتجنيبو الكافريف الذيف ىـ نجس.

 
                                                           

 .222سكرة البقرة، اآلية  1
 .28آلية سكرة التكبة، ا 2
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 المطمب الثالث: عالم اإلنسان وما يتصل بو من أقوال وأفعال
الغرض مف  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا السكرة رقميا اآلية

 التشبيو

ٱ:-تعالى-قال
 جخ  مح  ُّٱ

 جس مخ

 خس حس

 مص خص حصمس

 حض  جض

 مض خض

 حط

 مظ

 جع

  مع

 جغ

 حف جفمغ

 مف خف

 جك مق حق

  َّخك حك

 

 

 

النبي  9 التكبة 61
عميو 
الصبلة 
 كالسبلـ

عند المنافقيف:  األذف
االستماع 

كالقبكؿ مف أم 
أحد ، عند اهلل 
تعالى : اإلفادة 
كالبلستماع 
لمخير 
 كالصبلح.

عند المنافقيف ، 
تقبيح المشبو بو 

اهلل تعالى:  ، عند
 تزييف المشبو.

 



126 
 

ٱ:-تعالى–قال 
 مج حج ُّٱ

 جح

 مخجخ مح

 جس

 مس  خسحس

 حص

 مص خص

 خض حض جض

 حط  مض

 مظ

 مع جع

 جف مغ جغ

  حف

 حق مفخف

 جك مق

 حك

  َّ خك

أزكاج  33 األحزاب 6
النبي 
 الكريـ

 

 الحرمة األميات
 والحشمة

 بياف حاؿ المشبو

ٱ:-تعالى-قال

 ىل مل يكُّٱ

 ام يل

 رن  مم

بنك  5 المائدة 20
 سرائيؿإ

التصرؼ في  الممكؾ
النفس كاألىؿ 
كالماؿ كالخدـ، 
كالسبلمة مف 

ييف المشبو ت
واالمتنان على 

 بنً إسرائٌل
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 نن من زن

 ين ىن

 ٰى

  زي ري

 ىي ني مي

 حئ جئ يي

  َّخئ

 العبكدية

ٱ:-تعالى-قال
 ام يلُّٱ

 رن مم

  َّ من زن

الكفكد،  المؤمنيف  19 مريـ 85
كىـ 

القادمكف 
 ركبانا

التشريؼ ألمر 
دخكؿ 

المؤمنيف في 
 جنة الرحمف

المشبو تشريؼ 
 كتزيينو

  ُّٱ:-تعالى-قال
  ين ىن

َّ ري رن  

الكفار  19 مريـ 86
 المجرمكف

العطشى 
 مف الناس

التذليؿ كالذـ 
 مما أصابيـ

 تحقير المشبو

ٱ:-تعالى-قال
 خن حنُّٱ

 ىن من

  جه ين

 ىه مه

 جي يه

 خي حي

الشركد الذىني  سيكارل النَّاسى  22 الحج 2
كالتخبط 
 كالجنكف

 بياف حاؿ المشبو
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  ىي مي

 ٰر ٰذ يي

 ٰى

ٌّ ٍّ 

َّ َُّّ  

ٱ:-تعالى-قال
 جض مصُّٱ

 مض خض حض

 مظ  حط

َّ جع  

الكلداف  73 المزمؿ  17
 الصغار

كىـ كبار 
السٌف 
 )شيب(

 بياف حاؿ المشبو البياض الشديد

ٱ:-تعالى-قال
 جل مكُّٱ

 خل حل

 جم هل مل

َّحم  

اإلدراؾ  الحيٌ  اإلنساف 36 يس 70
 كالتجاكب

 بياف حاؿ المشبو

تعالى: -وقال
 مخ جخُّٱ

 حس جس

 حصمس خس

 جض  مص خص

 حض

التعاضد  األخكة المؤمنكف 49 الحجرات 10
كالتعاطؼ بيف 

 بعضيـ

  بياف حاؿ المشبو
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ٱ:-تعالى-قال
 يب ىبُّٱ

  زت رت

 نت مت

 يت ىت

  َّمث زث رث

جبريؿ  19 مريـ 17
عميو 
 السبلـ

البشر، 
 اإلنساف

التم ؿ 
كالتساكم في 

 الشكؿ

 بياف حاؿ المشبو

ٱتعالى:–قال 

 ٰى ين ىنُّٱ

 مي زي ري

 يي  ىيني

 مئ خئ حئ جئ

 مب خبحب جب هئ

 جت هب

 خت  حت

 هت مت

  َّمث

آيات  7 األعراؼ 203
القرآف 
 الكريـ

الرؤية  بصائر
 الصحيحة

 بياف حاؿ المشبو

 جض مص ُّٱ

 حض

 مض خض

 مظ حط

 جع

  جغ مع

الكتاب  28 القصص 43
كىك 
 التكراة

الرؤية كاليداية  بصاًئرى 
 إلى الصكاب

 بياف حاؿ المشبو
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 جف مغ

 حف

 مف خف

  َّ حق

ٱ:-تعالى-قاؿ

 مي زي ري ُّٱ

  جئ يي ىي ني

 خئ حئ

 حب جب هئمئ

 هب مب خب

َّ حت جت  

قيؿ ما  41 فصمت 43
 لمرسكؿ

ما قيؿ 
لمرسؿ مف 

 قبمو

 بياف حاؿ المشبو التساكم

ٱتعالى:–قال 

 حي جيُّٱ

 ىي مي خي

 ٰى ٰر ٰذ يي

ٌّ ٍَّّ  

إبراىيـ  16 النحؿ 120
عميو 
 السبلـ

اليداية  أيمَّةن 
 كالطاعة

 تزييف المشبو

ٱ:-تعالى-قال

 رب يئُّٱ

 مب  زب

 ىب نب

 رت يب

القطع عف  السبات النـك 25 الفرقاف 47
 العمؿ

 المشبوبياف حاؿ 
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 مت زت

  َّنت

ڍ  چ ٹ ٹ 

ڌ  ڌ  

ڎ  ڎ   ڈ   

ڈ  ژ  ژ  

ڑ  ڑ      

ک  ک  

چک          

آيات  21 األنبياء 5
القرآف 
 الكريـ

أضغاث 
 أحبلـ

أخبلط غير 
كاضحة غير 

 مفيكمة

 بياف حاؿ المشبو

 

ٱ  چ ٹ ٹ 

ٻ    ٻٻ  ٻ

پ  پ    پ   

  چپ     

رؤيا ممؾ  12 يكسؼ 44
 مصر

أضغاث 
 أحبلـ

أخبلط غير 
كاضحة غير 

 مفيكمة

 بياف حاؿ المشبو

 جس مخ جخ  مح  ُّٱ: -تعػػاؿ–فػػي اآليػػة الكريمػػة األكلػػى مػػف عػػالـ اإلنسػػاف كمػػا يتصػػؿ بػػو قػػاؿ 
 جفمغ جغ  مع جع مظ حط مض خض حض  جض مص خص حصمس خس حس
 1َّ حك جك مق حق مف خف حف

باألذف عمى سبيؿ التحقير كالتجريح لغاية االذل  -صمى اهلل عميو كسمـ –شبوى الكافركف الرسكؿ محمد 
 ينفي ىذه التيمة كىذا التحقير عف رسكلو الكريـ بقكلو -سبحانو كتعالى–، كاهلل -عميو السبلـ–بالنبي 

أم أف الرسكؿ الكريـ، ىك أذف لمخير ليس كما تدعكف أييا الكافركف، إذف   چۉ  ې  ې   ې    چ
)السمع(، ككيؼ  ترل الباح ة ىنا كيؼ أيخذ ىذا التشبيو مف عضك ممتصؽ باإلنساف لغاية كظيفية كىي 

جعؿ الكافركف منيا آلة سامعة لمشر، ممصقة لغاية التجريح بالرسكؿ الكريـ كالعياذ باهلل، ككيؼ أفَّ اهلل 
نفى ىذه التيمة عف رسكلو الكريـ؛ بأف كضح ليؤالء المفتريف، أف الرسكؿ أيذف خير  -سبحانو كتعالى–

 ـ ليس كما تدعكف.كسماع لمخير، كمجمبة لمخير كالرحمة لكـ كألمة اإلسبل

                                                           
 .61سكرة التكبة، اآلية  1
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 مس  خسحس جس مخجخ مح جح مج حج ُّٱ : -تعػػالى–كفػػي اآليػػة الكريمػػة ال انيػػة  قػػاؿ 
 حق مفخف  حف جف مغ جغ مع جع مظ حط  مض خض حض جض مص خص حص
 1َّ خك حك جك مق

، نبي الكريـ ، مشبو بو  )األميات(لغاية اظيار الحرمة كالحشمة ألزكاج ال -سبحانو كتعالى–أخذ اهلل 
، كتكقيران مف  ، فيفَّ كأمياتكـ المحرمات عميكـ، كذلؾ تشريفان ليفَّ ، كتحريمان لمعباد باالرتباط بيفَّ شأنيفَّ

 كىذا لغاية صكف زكجات النبي الكريـ.

گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ :-تعػػػػالى–قػػػاؿ أمػػػا مػػػا جػػػػاء فػػػي اآليػػػة الكريمػػػػة ال ال ػػػة 

 2چڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  

مشبو بو كىك )الممكؾ(  -عميو السبلـ-لبني إسرائيؿ عمى لساف مكسى  -سبحانو كتعالى–أخذ اهلل 
الذيف ىـ مف ًعمية القكـ كأفاضميـ، كذلؾ تذكيران ليـ بفضؿ اهلل عمييـ، لعمـ يتذكركف كيشكركف فضمو، 

لكـر إذف ترل الباح ة أفَّ تشبيييـ بالممكؾ جاء لغاية التذكرة ليـ، ككيؼ أفَّ اهلل كرَّميـ، كىـ نسكا ىذا ا
 العظيـ، فجاء ىذا التشبيو تذكيران كتنبييان بفضؿ اهلل عمييـ.

 3چڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  چ  :-تعالى–أنتقؿ إلى اآلية الرابعة مف ىذا العالـ ضمف قكلو 

كتشريفو لعباده المتقيف، في ذلؾ اليكـ العظيـ )يـك  -تعالى–ىذه اآلية التي يظير بيا فضؿ اهلل 
يحشرىـ )كفدان( مكرمان، لغاية الجزاء كال كاب العظيـ، مف رب العالميف، فحشرىـ  القيامة( ، كيؼ أنو

كجمبيـ هلل في ىذا اليـك سيككف ضمف التشريؼ، كالكفد كما ىك معمكـ ىك الدخكؿ) ركبانا( أم يركبكف  
 .-جؿَّ كعبل–الدكاب تشريفان ليـ بدخكليـ في جنة رحمتو 

ں  چ  :-تعالى–العالـ فيك ضدّّ لما جاء في اآلية الرابعة قاؿ  أما ما جاء في اآلية الخامسة مف ىذا

 4چں   ڻ        ڻ  ڻ  ڻ  

                                                           
 .6سكرة األحزاب، اآلية  1
 .20سكرة المائدة، اآلية  2
 .85سكرة مريـ، اآلية  3
 .86سكرة مريـ، اآلية  4
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حاؿ المجرميف الكافريف كيؼى يساقكف إلى جينـ، كيجبركف عمى دخكليا،  -تعالى–حيث يظير اهلل 
إذالالن ليـ كحطان مف شأنيـ فيـ يساقكف )كردان( أم )عطشى( الى يف غير مرتكيف، كىذا تصكير 
ف شران فشر، قاؿ          لحاليـ الكضيع، في يكـو يحاسب عميو اإلنساف عمى عممو، إف خيران فخير، كا 

 1چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍچ  ڇ  ڇ  ڇ     ڇ   ڍچ : -تعالى–

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  چ : -تعالى–أصؿ إلى اآلية السادسة قاؿ 

 2چٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  

، كذلؾ ب)السُّكارل(حاؿ الناس في يكـ القيامة ىذا اليـك العظيـ المريع  -سبحانو كتعالى–يشبو اهلل 
 -سبحانو كتعالى–إظياران لتخبطيـ كخكفيـ مف ىكؿ ما يركف، فيـ كالسكارل، أرل ىنا كيؼ أخذ اهلل 

مشبيان بو كىك )السكارل( ليصؼ حاؿ الناس كما يصيبيـ مف شركد ذىني كتخبط في يكـ الفصؿ 
 العظيـ، كليس أدؿ كصفان ليـ ب)السكارل(.

 3چې  ې  ې   ې          ى  ى   ائ  ائ  ەئ  چ :-لىتعا–قاؿ كفي اآلية السابعة 

سبحانو –أخذ اهلل ترل الباح ة ىنا كصؼ كتشبيو آخر يصيب الناس في يكـ القيامة المركع، فقد 
مشبيان بو ليدؿ عمى المشبو كما يصيبو في يكـ القيامة مف تغيرو كتحكؿو بسبب ىكًؿ ىذا اليـك  -كتعالى

أم كباران في السفّْ شائبي الرأس، ككؿ ىذا تحذيره كانذاره مف )شيبان( العظيـ، فالكلداف الصغار تصبح 
 اهلل لمتحضر ليذا اليـك العظيـ الذم ليس ككؿ األياـ.

 4چی  ی  ی   ی  جئ  حئ         ىئ  ىئ  ىئچ :-تعالى–أصؿ إلى اآلية ال امنة قاؿ 

ليدؿ داللة كاضحان أفَّ آياتو الكريمة فييا انذار لكؿ إنسافو حي، مشبيان بو  -سبحانو كتعالى–أخذ اهلل 
، فاالنذار مكجب  أم كاإلنساف الحي بفكره كقمبو الحي المكقف لمحؽ، كالمبتعد عف الضبلؿ كالغيّْ
االتباع لديف الحؽ مف رسكؿ الحؽ، كترل الباح ة ىنا أف المقصكد بالحي ىنا ليس اإلنساف المشتمؿ 

                                                           
 .20سكرة الحشر، اآلية  1
 .2سكرة الحج، اآلية  2
 .17سكرة المزمؿ، اآلية  3
 .70سكرة يس، اآلية  4
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نما اإلنساف المشتمؿ عمى الكعي كالفيـ كاإلدراؾ لمحؽ، فيذا ىك الحي، كغير ذلؾ عمى ركح الحياة ، كا 
 فيك الميت، ميت القمب كالفكر كاإلدراؾ.

ۈ  ٴۇ  چ  -تعػالى–قػاؿ كأفعػاؿ كفي اآلية التاسػعة ضػمف عػالـ اإلنسػاف كمػا يتصػؿ بػو مػف أقػكاؿ 

 1چۉ  ې   ې  ې  ې    ۉۋ       ۋ  ۅ  ۅ

أركع مشبو بو؛ ليدؿ داللة كاضحة عمى عمى ما يجب أف يتصؼ بو  -كتعالىسبحانو –انتقى اهلل 
نما ربطيـ رابط الديف،  المؤمنيف مف تعاضد كتكاتؼ، فيـ كاألخكة حتى لك لـ يربطيـ رابط النسؿ، كا 
فاألخكة بالنسؿ متعاضدكف متكاتفكف، كاألخكة بالديف أيضان يجب أف يتصفكا بيذه الصفات، لمحفاظ 

. عمى اتحادىـ  كتكاتفيـ كابقائيـ عمى دينيـ بقكة كعـز كحـز

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ   ڍ      ڌ  ڌ  ڎ  چ : -تعػػالى–أمػػا كرد فػػي اآليػػة العاشػػرة فػػي قكلػػو 

 2چڎ   ڈ  ڈ  

عنػدما أينػزؿ  -عميػو السػبلـ-مشػبيان بػو بشػريان ليكضػح لنػا صػكرة جبريػؿ  -سبحانو كتعػالى–فقد أخذ اهلل 

يسػػاكيو بالشػػكؿ كالفعػػؿ كالقػػكؿ، كصػػكرىهي  چڎ   ڈ  ڈ    چ  اهلل باإلنسػػافعمػػى مػػريـ البتػػكؿ، فقػػد شػػبيو 
عيػػو –جبريػػؿ   -تعػػالى–بييئػػة اإلنسػػاف، حتػػى تطمػػئف إليػػو، ألنػػو لػػك أىنػػزؿ اهلل  -عمييػػا السػػبلـ-لمػػريـ 
 بصكرتو الحقيقية لما اطمأنت لو، كألصابيا اليمع كالذُّعر. -السبلـ 

ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ     ۀں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀچ  : -تعالى–أصؿ لآلية الحادية عشر قاؿ 

 3چے  ۓ   ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷    ےھ  ھ

أخذ اهلل تعالى مف عالـ اإلنساف مشبيان بو كىك )البصائر( ليشبو بو آياتو الكريمة في كتابو العزيز 
لمحياة الدنيا كما بيا، كىي القرآف الكريـ  فيي بم ابة البصر الصحيح لئلنساف ، فيي الرؤية الحؽ 

طريؽ الرشاد لمكصكؿ إلى اآلخرة كنعيميا،  إف اتبعيا كتفكر بيا كعمؿ بمضمكنيا، فالبصر البشرم 
 يتضمف ما ىك رؤيا لمحؽ كالضبلؿ، كآيات اهلل ليس بيا إال رؤيا الحؽ كالرشاد كالصبلح.

                                                           
 .10سكرة الحجرات، اآلية  1
 .17سكرة مريـ، اآلية  2
 .203سكرة األعراؼ، اآلية  3
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ې  ې  ى  ى  ائ    ې  ې  چ : -تعػػػالى–كفػػػي اآليػػػة ال انيػػػة عشػػػر مػػػف عػػػالـ اإلنسػػػاف قػػػاؿ 

 1چائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   

ىي في كتاب التكراة  -عميو السبلـ–، أفَّ آياتو الكريمة المنزلة عمى سيدنا مكسى  -تعالى–يظير اهلل 
كتبو في  المينزلة وآيات كاضحة أفَّ جميع  داللةدؿَّ  -جؿَّ كعبل–أفَّ اهلل  ىنا  أرلبصائره أيضان، 

لمناس، تبصرىـ بديف اهلل، كبخمقو كأككانو، كترشدىـ لصكاب  حؽو  كرساالتو العظيمة  بصائري السماكية 
 .حاليـ، في الدنيا كاآلخرة

ھ  ے  ے    ۓ    ھڻ  ڻ  ۀ  ۀ          ہ  ہ  ہ   ہ   ھ  ھچ  :-تعػػالى–أصػؿ لآليػة ال الػػث عشػرة فػػي قكلػو 

 2چۓ  ﮲  ﮳  ﮴   

كب التشبيو البميغ بيف القكليف، القكؿ لمرسكؿ الكريـ مف اهلل في اآلية الكريمة ساكل اهلل ضمف أسم
ألفَّ الغاية كاحدة بالحالتيف كىي اتباع ىدم  العظيـ، كالقكؿ لمرسؿ قبمو، فما قيؿ لو يساكم ما قيؿ ليـ،

افو دإراده بصيغة التشبيو البميغ، الذم مف أىـ أى بسببكىذا التساكم حاصؿه  ،-سبحانو كتعالى–اهلل 
 صفة التساكم بيف ركني التشبيو كىما المشبو كالمشبو بو. إظيار

ٿ  ٹ    ٹ         ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  چ  : -تعالى–أما ما جاء في اآلية الرابع عشرة في قكلو 

 3 چڦ   ڦ  

مشػبيان بػو أال كىػك )األيمػة( كذلػؾ  -عميػو السػبلـ–لنبيو الكريـ سيدنا إبػراىيـ  -سبحانو كتعالى–أخذ اهلل 
ماـ لمناس، كعمييـ اتباعو كطاعتو، كىذا تشػريؼ لمنبػي الكػريـ إبػراىيـ لي كضح أف نبيو الكريـ ىك قائد كا 

كيؤكػد عمػى مكانتػو  چ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ فاهلل ىنا يبعد عف نبيو تيمة الشػرؾ  -عميو السبلـ–الخميؿ 

ٿ  ٹ    چ لكريمػػة العميػػا الداعيػػة لمحػػؽ، كىػػذا التشػػريؼ كرد ضػػمف صػػيغة التشػػبيو البميػػغ فػػي اآليػػة ا

 . چ   ٹ         ٹ

                                                           
 .43سكرة القصص، اآلية  1
 .43سكرة فصمت، اآلية  2
 .120سكرة النحؿ، اآلية  3
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چ  چ  چ    چ : -تعػالى–أصؿ إلػى اآليػة الخػامس عشػرة ضػمف عػالـ اإلنسػاف كمػا يتصػؿ بػو، قػاؿ 

 1چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   

مشبيان بو ليشبو بو كضع اإلنساف كحالو ليبلن مف نكـ يقطعو عف العمؿ  -سبحانو كتعالى–أخذ اهلل 
كما ىك معمكـ ىك قطع العمؿ ألجؿ الراحة، كىذا كاضحه ضمف إراده بصيغة  ب)السبات(، كالسبات

 التشبيو البميغ في اآلية الكريمة.

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      چ  :-تعالى–أما اآلية السادس عشرة في قكلو 

 2چک  ک  ک      ک  

افتػػراءات المعانػػديف  ظيػػركاألحػػبلـ( ليأخػػذ مشػػبيان بػػو كىػػك )األضػػغاث  -سػػبحانو كتعػػالى–أرل أفَّ اهلل 
ب)األضػػػغاث كاألحػػػبلـ( غيػػػر الكاضػػػحة كغيػػػر المفيكمػػػة،  ىايػػػـ كصػػػفك نَّ ككيػػػؼى أ آليػػػات رب العػػػالميف،
كضػػح لنػػا أفَّ آياتػو ىػػي بصػػائر كاضػحة كمرشػػدة لئلنسػػاف كذلػػؾ  -سػػبحانو كتعػالى–كنحػف نعمػػـ أفَّ اهلل 

ہ     ۀں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀچ :-الىتعػػ–مػف ككنيػا مفيكمػة ككاضػحة لػػيس كمػا يفتػركف قػاؿ 

 3چے  ۓ   ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷    ےہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ

ٻ  پ    ٻٱ  ٻ  ٻچ : -تعالى–أصؿ إلى اآلية األخيرة في عالـ اإلنساف كما يتصؿ بو قاؿ 

 4چپ    پ   پ  ڀ   

الرؤيا، كحججيـ الكاىية أنيـ قالكا عف في ىذه اآلية أظير فقر الكينة في تأكيؿ  -سبحانو كتعالى–اهلل 
رؤيا ممؾ مصر أنيا )أضغاث أحبلـ( كىي مف عند الشيطاف ألنيا أخبلط غير كاضحة كغير 
بانيَّة، التي أجراىا اهلل لممؾ  مفيكمة، لكفَّ النبي الكريـ يكسؼ عميو السبلـ استطاع تأكيؿ الرؤيا الرَّ

، إذف ىذه رؤيا كليست أخبلط غير كاضحة -لسبلـعميو ا–مصر لتككف منجاة لمنبي الكريـ يكسؼ 
 مف السّْجف، كتشريفان لو. -عميو السبلـ–كما ادعيتـ، كىذه الرؤيا سببان في خركج يكسؼ 

                                                           
 .47سكرة الفرقاف، اآلية  1
 .5سكرة األنبياء، اآلية  2
 .203سكرة األعراؼ، اآلية  3
 .44سكرة يكسؼ، اآلية  4
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 المطمب الرابع: عالم البعث
المشبو  المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

 بو
الغرض  كجو الشبو

 مف التشبيو

 يئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 نب مب  زب رب

 رت يب ىب

 َّنت مت زت

النشكر  النيار 25 الفرقاف 47
 )البعث(

اإلحياء 
بعد 

السبات 
 كالنـك

بياف حاؿ 
 المشبو

 

المشبو بو مف عالـ البعث )النشكر(، مكظفان إياه إلظيار  -سبحانو كتعالى –في اآلية السابقة أخذ اهلل 
المكت، كالمكت صفة انتشار النيار ، فاألشعة الضكئية المنتشرة في النيار، ىي كما البعث بعد 

المقصكد بو النكـ في الميؿ، كالبعث ىك االستيقاظ بعد النكـ، فسبحاف اهلل كيؼ كاف النشكر)نياران( 
حياء اإلنساف بعد نكمو )ليبلن(، يشابو، البعث )  .يـك القيامة(كا 
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 المطمب الخامس: عالم البيت والسكن واتستقرار -
الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

مف 
 التشبيو

ڱ  ڱ  ڱ  چ ٹ ٹ 

ڱ  ں  ں  ڻ  

ۀ      ۀ  ہ     ڻڻ  ڻ

  چہ  ھ  ھ  ھ    ہہ

االستقرار  سىكىفه  صمكاتؾ 9 التكبة 103
كالطمأنينة 
 كالرحمة

تزييف 
 المشبو

 خل ُّٱٱ:-تعالى-قال

 حم جم يل ىل مل

 حن  جن يم ىم ممخم

  َّ جه ين ىن منخن

الٌدار  29 العنكبكت 64
 اآلخرة

الحيكاف )أم 
الحياة 
 الدائمة(

الدكاـ 
 كاالستقرار

بياف 
مقدار 
 المشبو

ٱ:-تعالى-قال
 جسمخ  جخُّ

 خس حس

  َّ مس

المستقر  الجنة 25 الفرقاف 76
 كىك البيت

الدكاـ 
كاالستقرار 
 كالطمأنينة

تزييف 
 المشبو

  زيري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ُّٱ: -تعالى– فاؿ األكلى الكريمة اآلية في التشبيو جاء

1 َّ مئ خئ حئ جئيي ىي ني مي  

مف عالـ السَّكف كاالستقرار، كقد أخذ القرآف الكريـ ىذا المشبو بو ليدؿ داللة كاضحة كصريحة، عمى 
، ىي مجمب الطمأنينة كالسَّكف كاالستقرار ألبناء -صمى اهلل عميو كسمـ–أف صبلة الرسكؿ الكريـ 

 .-تعالى -بإذف اهللالمسمميف،فصبلتؾ أييا الرسكؿ الكريـ مبعث الطمأنينة كاالستقرار ليـ 

                                                           
 .103سكرة التكبة، اآلية  1
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پ  ڀ  ڀ       پٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پچ :-تعػػالى–أمػػا فػػي اآليػػة الكريمػػة ال انيػػة  فػػي قكلػػو 

 1چٺ   ٺ  ٺ  ٿ    ٺڀ  ڀ

)الحياة اآلخرة( بالحيكاف كفي ذلؾ داللة عظيمة كبرىاف صريح عمى أف الحياة  -جؿ كعبل –يشبو اهلل 
اآلخرة فيي دار الدكاـ كاالستقرار كالخمكد، فبل تغرنكـ الحياة الدنيا ما ىي إال ليك كلعب، كأما الحياة 

الدنيا بزينتيا، فيي الفانية، كالحياة اآلخرة ىي الباقية، فسبحاف اهلل صاحب البياف، مف يقكؿ بأبمغ 
لساف، كينتقي أللفاظو كأساليبو كمماته كالبرىاف، ال يجادؿ بيا إال كؿ معاندو حيراف، غاب عف حؽ 

 ، فمنكف ممف يتسابؽ إلى جناف المناف.رب األككاف

ۋ    ۋۈ   ٴۇٹ ٹ چ  أما في اآلية األخيرة الكاردة ضمف عالـ البيت كالسكف كاالستقرار

 2چۅ  ۅ  ۉ  

ترغيب كاضح كصريح مف اهلل رب العالميف، لعباده أجمعيف بالمسارعة في التسابؽ  -تعالى–ففي قكلو 
كاالستقرار كالطمأنينة، حسنت كطابت بجعؿ رب العالميف ليا لمفكز بجنة الخمد، فيي دار الراحة 

 مستقران كمنزالن كسكنان، لعباد الرحمف الفائزيف بالجناف،  كابان ألعماليـ الصالحة، في ىذه الدنيا الفانية. 
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 المطمب السادس: عالم الدَّواب وما يتصل بيا
كجو  المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

 الشبو
الغرض 
مف 
 التشبيو

 يل ُّٱٱ:-تعالى-قال

 رن مم ام

 ىن نن  من زن

 مي زي ري ٰى ين

  جئ يي ىي ني

  َّ مئ خئ حئ

21-
22 

الدكاب  الكفار 8 األنفاؿ
الصماء 
 كالبكماء

عدـ 
االنتفاع 
 بالحكاس

تقبيح 
 المشبو

ٱ:-تعالى-قال
  َّ مك لكُّٱ

المرسبلت  77 المرسبلت 1
كىي 
 الرياح

عرؼ 
 الفرس

التتابع 
 كالتسمسؿ

بياف حاؿ 
 المشبو

  ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ مي خي  حي

الكفار  56 الكاقعة 55
كىـ في 
 جينـ

اإلبؿ 
 العطاش

عدـ 
 االرتكاء

تحقير 
المشبو 
كبياف 
 حالو 

 :-تعالى-في اآلية الكريمة األكلى الكاردة ضمف عالـ الدَّكاب كما يتصؿ بيا مف سكرة األنفاؿ في قكلو

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ    ہ  ھ    ڻڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ  ڱ   ں   ں    ڻ  چ

1چھ  ھ  
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جاء تشبيو الكفار المعانديف بالدكاب التي التعقؿ، كال تفيـ كال تدرؾ الحؽ، فيـ كالدكاب  ، ألنيـ أبكا 
عف تشغيؿ حكاسيـ في سماع الحؽ، أك قكؿ الحؽ، فيؤالء قد صنفيـ رب العزة بالدكاب، تحقيران 

 ألمرىـ كتقبيحان مف شأنيـ.

 1چک  گ   گ  ٹ ٹچ ال انية كفي اآلية 

المشبو بو )العرؼ( مف عالـ الدكاب إلظيار تتابع الرياح السريعة، كما لك  -سبحانو كتعالى–أخذ  اهلل 
أنيا عرؼ الفرس الراكض سريعان ، تظير بو حركة متتابعة مسترسمة ، منتظمة منسابة، كليس أدؿ 

المتتابعة المنتظمة، بعرؼ الفرس المتتابع بحركة منسابة منتظمة كأكضح عمى تشبيو الرياح بحركتيا 
 كمتصمة، فسبحاف اهلل العظيـ، مف قرب ألذىاننا الضئيمة، متشابيات بصكرو عظيمة متقنة.

 2چٹ   ٹ  ٹ     ٹ  ٹ ٹ چ أما في اآلية االخيرة الكاردة في عالـ الدَّكاب كما يتصؿ بيا 

حاؿ الكفار كىـ في جينـ قابعكف معذبكف، كاإلبؿ العطشى، التي  ميشبيان  -سبحانو كتعالى–اهلل  أخذ
تشرب كتشرب ك يران مف الماء؛ كلكنيا ال تشعر باإلرتكاء، كىذا نكع مف أنكاع العذاب الذم ألحقيا اهلل 

 بيـ، بسبب كفرىـ  كعنادىـ، كىذا التشبيو أك ر داللة عمى حقارة مستقرىـ كمآليـ. -تعالى–
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 السابع: عالم األرباب المطمب
المشبو  المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

 بو
كجو 
 الشبو

الغرض مف 
 التشبيو

 حج ُّٱٱ:-تعالى-قاؿ

 جح  مج

 جس مخ جخ مح

 مس  خس حس

 مص خص حص

 حض جض

 جغمع جع مظ حط  مضخض

 جف مغ

  َّ حف

األحبار  9 التكبة 31
كالرىباف 
كالمسيح 
عميو 
 السبلـ

التعظيـ  األرباب
عطاء  كا 
حؽ 

التحميؿ 
 كالتحريـ

بياف مقدار  
حاؿ المشبو 

عند األىؿ  –
 الكتاب.

 ٰذ يي ُّٱٱ:-تعالى-قاؿ

 ٌّ ٰى ٰر

ٍّ َّ ُّ 

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ

 زب رب يئ ىئ نئ

 يب ىب  نب مب

 رث يت ىت نتمت زت رت

  مث زث

  َّنث

آؿ  64
 عمراف

طاعة  3
رؤساء 
الديف في 
التحميؿ 
 -كالتحريـ

عمى سبيؿ 
 النيي

الرب 
المستحؽ 
 لمعبادة

حؽ 
التحميؿ 
 كالتحريـ

بياف حاؿ 
 المشبو
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ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ٹ ٹ چ فػػػي اآليػػػة األكلػػػى مػػػف عػػػالـ األربػػػاب 

وئ  وئ    ەئى  ائ  ائ     ەئ   ىۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې

 1چۇئ  ۇئ   

–مشبيان بو ليدؿ داللة كاضحة عمى مف اتخذَّ األحبار كالرىباف كالمسيح  -سبحانو كتعالى–أخذ اهلل 
نما جعمكىـ ربان مستحقان لمعباد، )أربابان( يعبدكنيا مف دكف   -عميو السبلـ اهلل، فيـ لـ يتقربكا إلييـ كا 

 بصيغًة التشبيو البميغ. -تعالى–كىذا ضبلؿه كبير، أظيره اهلل 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ٹ ٹ چ كفػػػي اآليػػػة ال انيػػػة مػػػف عػػػالـ األربػػػاب 

    ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڍڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ

 2چڈ  ژ  

المشبو بو )األرباب( ليدؿ عمى رؤساء الديف الذيف كانكا يتخذكف بعضيـ أربابان مف  -تعالى-أخذ اهلل 
–دكف اهلل، كىذا ضبلؿه كبير، إذف ترل الباح ة ضمف عالـ األرباب أفَّ في كمتا اآليتيف قد اتخذ اهلل 

ات اهلل البشرية )أربابان( يعبدكنيا، ككؿ لمف يطغى الضبلؿ عمى قمبو كيتخذ مف مخمكق -سبحانو كتعالى
 ىذا لغاية اظيار حاليـ بضبلليـ.
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 المطمب الثامن: عالم السحاب
المشبو  المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

 بو
الغرض  كجو الشبو

مف 
 التشبيو

 خم حم ُّٱٱ:-تعال-قال

 من خن حن جن مم

 حي جي ٰه مه  جههن

 مب هئ مئ هيمي خي

  َّ هب

الخفة كالسرعة  السحاب الجباؿ 27 النمؿ 88
 كالتنا ر

بياف 
حاؿ 
 المشبو

المشبو بو مف عالـ السحاب ليدؿ داللة عظيمة  -سبحانو كتعالى–اهلل  السابقة أخذ في اآلية الكريمة 
نما تمر عمى حدثو عظيـ، في يكـو عظيـ، كىك كصفو لمجباؿ  التي ال تستقر في مكانيا كال ت بت، كا 

بخفة كسبللة كتنا ر كالسحاب الخفيؼ المنساب، فمنتخيؿ ىذه الصكرة التي تممؤي كياننا خشيةن كايمانان، 
كيؼ ليذه الجباؿ الضخمة الصمبة أف تصبح كالسحاب؟ إال بأمر اهلل، لتدؿ  داللة عمى يكـو ليس ككؿ 

ف شران فشر. األياـ، يـك الحساب ، يـك   لقاء رب األرباب، ليكفى كؿ إنساف بعممو إف خيران فخير، كا 
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 المطمب التاسع: عالم الصم والبكم والعمي
الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

مف 
 التشبيو

 ىي ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ٰر ٰذ يي

 ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 نئ مئ زئرئ ّٰ ِّ

  َّ  زب رب يئ ىئ

ُـّ بيكـه  الكافركف 2 البقرة 171 صي
 عيميه 

عدـ 
االنتفاع 
بالحكاس 
ككسائؿ 
اإلدراؾ 
 كالتكاصؿ

تقبيح 
المشبو 
كىك ىنا 
 الكافركف

 ىف ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يق ىق يف

 يك ىكمك لك اك

 ام يل  ىل مل

 من زن رن مم

  َّ نن

الكفار  6 األنعاـ 39
 المكذبكف

عدـ  الصـ كالبكـ
االنتفاع 
بحاستي 
السمع 
 كالنطؽ

تقبيح 
 المشبو

  ىه  ُّٱٱ:-تعالى-قال

 خي حي جي يه

  َّمي

الصـ كالبكـ  المنافقكف 2 البقرة 18
 كالعمي

عدـ 
االنتفاع 
بالحكاس 
ككسائؿ 
اإلدراؾ 
 كالتكاصؿ

تقبيح 
المشبو 
كىك ىنا 
 المنافقكف
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ٱ:-تعالى-قال
 مم امُّٱ

 نن  من زن رن

 ٰى ين ىن

  َّ ري

الصـ  المشركيف 25 الفرقاف 73
 كالعمياف

عدـ 
االنتفاع 
بالحكاس 
ككسائؿ 
 اإلدراؾ

تقبيح 
 المشبو

ـ كالبكـ كالعمي،  في اآلية الكريمة األكلى مف سكرة البقرة ، كحتى باقي السكر الكاردة ضمف عالـ الصُّ
أخذ كألحؽ ىذه التشبييات بفئة الكافريف كالمشركيف كالمنافقيف،  -سبحانو كتعالى–نرل أف اهلل 

ديف الحؽ، بؿ عطَّمكىا كشمُّكا المعانديف، مف أعطكا حكاسو كالباقيف؛ لكنيـ أبكا أف يستعممكىا في 
حركتىيا كفائدتيا؛ ككأنيا غير مكجكدة أصبلن، كلـ يييبكىا فعبلن، فيذا حاليـ بضبلليـ كعنادىـ، كليس 
ـ كالبكـ كالعمي، اليائمكف ببل كجو قرار، كمصيرىـ بإذف  أدؿ تشبيو كأدؽ تصريح مف كصفيـ بالصُّ

 ربيـ النار.
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 المطمب العاشر: عالم الطيبات
الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

مف 
 التشبيو

ٱ:-تعالى-قال
 حص مس خسُّٱ

 خضحض جض مص خص

  مظحط مض

 جغ مع جع

 خف حفجف مغ

  َّحق  مف

بياف  اإلنتاج الحرث الزكجة 2 البقرة 223
حاؿ 
 المشبو

 مص خص ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مض خض حض جض

 جع مظ حط

 جف مغجغ  مع

 مف خف حف

  َّ حق

تزييف  الجزاء حسنان  قرضان  2 البقرة 245
 المشبو

 خل ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يل ىل مل

  مم خم حم جم

 خنحن جن يم ىم

 جه ين ىن من

 مار الدنيا   مار الجنة 2 البقرة 25
أك  مار 
الجنة التي 
 سبؽ تناكليا

بياف  الشكؿ 
حاؿ 
 المشبو
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 جي يه ىه  مه

 ٰذ ييىي مي خي حي

 َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر

 زئ رئ ِّّٰ ُّ

  َّ مئ

 مض ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جغ مع جع مظحط

  َّ مغ

الرائحة  المسؾ الجنة 83 المطففيف 26
 العطرة

تزييف 
 المشبو

 

قػػد نػػكع فػػي ذكػػر الطيبػػات فػػي اآليػػات  -سػػبحانو كتعػػالى–تػػرل الباح ػػة ىنػػا فػػي عػػالـ الطيبػػات، أف اهلل 

ٹ الكريمة، مف طيباتو دنيكية، كطيبات آخركية، فمف الطيبات الدنيكية ذكر الزكجة الطيبة كالطػاىرة، 

ۆئ    ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ   ائى  ائ  ىۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېٹچ 

فميكف تكا ركـ مف ىذا الحرث،  -جؿ كعبل–اٌلتي ىي الحرث الحبلؿ بإقرار مف اهلل   1چۆئ    ۈئ  
 كنسمكـ ضمف أصكؿ التشريع بالزكاج المنتج لمنسؿ كالتكا ر كاإلبقاء عمى البشرية.

ې  ى  ى  ۉ  ې  ې  ې  چ ٹ ٹكما نرل منيا أيضان القرض الحسف، المييػدل إلػى رب البريػة 

 2چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ     وئائ  ائ  ەئ   ەئ

–قرضان حسنان، ييضاعفو اهللي لو أضعافان مضاعفة، نرل ىنا كيؼ أخذ اهلل  -تعالى-فمف يقرض اهلل
الحسف كالطيبة لتشبيو القرض البشرم الميدل إليو، فاهلل كصؼ قرضكـ بالحسف،  -سبحانو كتعالى

قراضو، لننعـ  بجزاءه،  فمنتخيؿ قدر العطاء كالجزاء، مف اهلل الكريـ المعطاء، فمتتسارعكا لرضى اهلل كا 

                                                           
 .223سكرة البقرة، اآلية  1
 .245سكرة البقرة، اآلية  2
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فجزائو ليس كم مو جزاء، كعطائو ليس يعادلو عطاء، فمنحرص عمى إقراض اهلل الكريـ، لمفكز بجناف 
 النعيـ.

ٹ فػػػػي تشػػػػبيياتو ىػػػػك كصػػػػؼ  مػػػػار الجنػػػػة  -تعػػػػالى–أمػػػػا مػػػػف الطيبػػػػات األخركيػػػػة التػػػػي أكردىػػػػا اهلل 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹچ

1چ ڄ  ڃ  ڃ   ڄڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڦڤ  ڤ  ڦ  ڤٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ٿٿ   ٿ
 

في ىذه اآلية الكريمة مقربان لنا عطاياه األخركية، بأمكرو تقربي إلى أذىاننا لتشابييا  -تعالى–يظير اهلل 
تيشبو في شكميا فاكية الدنيا، كلكف طعميا مع ما كجد في الحياة الدنيا، فأىؿ الجنة يينَّعمكف بفاكيةو 

كمذاقيا يفكؽ حبلكةن كلذَّةن فاكية الدنيا، كجاءت ضمف ما اعتادكا عميو شكبلن، تقريبان ليـ حتى ال ينفركا 
ح ان لنا عمى التسابؽ  -سبحانو كتعالى–منيا كيستيجنكا شكميا، كلكف مذاقيا مختمؼ كما كضح اهلل 

تفكؽ طيبات الدنيا، التي أعجبتكـ في حياتكـ، فكيؼ بطيبات الجزاء في دار لمفكز بطيبات اآلخرة التي 
 الخمكد كالبقاء؟!.

 2چۉ  ۉ  ې  ې      ې    ۅۋ  ۅٹ ٹچ كآخر آية كردت في عالـ الطيبات،

ختـ خمر بالمسؾ، فإذا كاف ختـ آنية الخمر بيذا القدر، فكيؼ بالخمر ذاتيا؟، كىذا  -تعالى–شبو اهلل 
حث منو لمعباد لممسارعة في عمؿ الطاعات، لمكصكؿ إلى ىذه الطيبات، كمف المعمكـ أف  التشبيو فيو

آنية الخمر الدنيكية تختـ بالطيف، أما خمرة الجنة فتختـ بالمسؾ، كىك أحسف ختـ ألحسف آنية، فكيؼ 
 بما سكب فييا، جزاءن لمف سيشربيا؟!.

 

 
 

                                                           
 .25ة سكرة البقرة، اآلي 1
 .26ف، اآلية المطففيسكرة  2
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 المطمب الحادي عشر: عالم الفراش والبساط والمياد 
الغرض مف  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

 التشبيو

 حئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جب هئ  مئ خئ

 هب مب خب حب

 هت مت  خت حت جت

 مح جحمج حج مث

  حس جس مخ جخ

  َّ خس

 األرض 2 البقرة 22

 

االنبساط  الفراش
 كاالستقرار

بياف حاؿ 
 المشبو

 مث ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يث ىث نث

َّىف  

االنبساط ،  البساط األرض 71 نكح 19
 كاالستكاء

بياف حاؿ 
 المشبو

 جي يه ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ خي حي

بياف حاؿ  االنبساط المياد األرض 78 النبأ 6
 المشبو

مشبياتو ليدؿ عمى  –تعالى  -، اٌلذم أخذ منو اهللضمف عالـ الفراش كالبساط كالمياد، ىذا العالـ
خمؽ لنا األرض لنعيشى عمييا، كدلؿَّ لنا عمى استقرار كاستكاء كانبساط األرض، اٌلتي نقطنيا، فاهلل 

استكائيا كانبساطيا في آياتو الكريمة، كذلؾ ليعممنا كيخبرنا عف مبلءمتيا لسكنى البشر، فكيؼى لك 
 كانت األرض غير مميدة كمنبسطة ؟ لما استطاع اإلنساف العيش عمييا، كاالستقرار فكقيا.

 

 



151 
 

 وانالمطمب الثاني عشر: عالم الالفائدة والي
الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

مف 
 التشبيو

ڈ  ڈ  ژ             چ  تعالى-قال

ک  ک     کژ    ڑ  ڑ

  چک  

تحقير  العدـ كالفناء غ اء قكـ ىكد 23 المؤمنكف 41
 المشبو

 خل ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جم يل ىل مل

 ممخم حم

  َّ جن يم  ىم

األفئدة أم  14 إبراىيـ 43
 القمكب

العدـ  ىكاء
 كالفراغ

تحقير 
 المشبو

 حج مث ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جخ مح جح مج

  َّ  مخ

الضمير  21 األنبياء 15
)ىـ( كىك 
عائد عمى 
الظالميف 
 الكافريف

تحقير  محك األ ر الحصيد 
 المشبو

 زي ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يي ىي ني مي

 خئ حئ جئ 

  َّ جب هئ مئ

الكفار  21 األنبياء 98
كالمنافقكف 

كما 
يعبدكف مف 

مف آلو 
 دكف اهلل

الكقكد أك 
الحطب، 

كقيؿ: أصمو 
ما يرمى في 
النار فيككف 
 أعـ كأشمؿ

اإلحتراؽ 
كالرمي في 
 نار السعير

بياف 
حاؿ 
المشبو 
كالتحقير 
كالتقبيح 
لحالو 
 كمآلو
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 ِّ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 نئ مئ زئ رئ ّٰ

  َّ رب يئ  ىئ

أعماؿ  25 الفرقاف 23
 المشركيف

غبار يرل 
في شعاع 
الشمس 
يطمع مف 

 ككة

االنتشار 
 كالعدـ

تقبيح 
المشبو 
كالحط 
 مف قدره

 خت حت ُّٱٱ:-تعالى-قال

 حج مث هت مت

  جخ مح جح مج

 خس حس جس مخ

 مص خص حص مس

 خض  حض جض

 جع مظ حط مض

 جف مغ  جغ مع

 مق حق مف خف حف

 جل مكلك  خك حك جك

 مل خل حل

َّهل  

الحياة  10 يكنس 24
 الدنيا

سرعة  الحصيد
الزكاؿ 
 كاالند ار

تقبيح 
المشبو 
كالتقميؿ 
مف 
 شأنو

 ىك ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يل  ىل مل يك

  َّ مم ام

الغبار  الجباؿ 56 الكاقعة 6
 المتطاير

االنتشار 
 كالعدـ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 حئ جئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جب هئ  مئ خئ

  َّ خب حب

ك يبان، كىك  الجباؿ  73 المزمؿ 14
الرمؿ 
 المتجمع

الضعؼ 
 كالتفكؾ

بياف 
حاؿ 
 المشبو
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 ىي ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ يي

 

 ال بات األكتاد الجباؿ 78 النبأ 7
 كالتمكف

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 ني  ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ جئ يي ىي 

بياف  العدـ السراب الجباؿ 78 النبأ 20
حاؿ 
 المشبو

الكافريف  -سبحانو كتعالى–كيؼ حصر لنا اهلل  ىنا ضمف عالـ البلفائدة كاليكاف، الباح ة رلت
كأعماليـ كالغ اء كاليكاء ؛ بأفَّ مآليـ عف الديف، ىـ كما يعبدكف مف دكنوكالمنافقيف كالمبتعديف 

 كالحطب كالغبار، الذم ال فائدة فيو لتابعو كجانيو، في يـك الفصؿ كالعدؿ.

يظير اهلل الحؽ، لمف طغى الكفر عمى قمبو، كيؼ أف أعمالو ال تنفعو، كأفَّ آليتو اٌلتي عبدىا مف  
نما ترديو في نار جينـ حطبان جافان يابسان ي زيد نار جينـ اشتعاالن، كىك فييا دكف اهلل أيضان ال تنفعو، كا 

، كاصرارىـ بجحدىـ عف قابع ال محالة، ككؿ ىذا تذكير ليـ بمآليـ المحتكـ، بسبب كفرىـ كعنادىـ
، فسبحاف اهلل مف كظؼ كأباف في ىذا العالـ )عالـ البلفائدة كاليكاف( ضمف تشبيياتو البميغة، اتباع اهلل

جد في حياتيـ مف أمكر، حاؿ أسكأ العباد، بأنيـ كآليتيـ صكرة تقرب إلى القمكب كالعقكؿ، ضمف ما ك 
كأعماليـ ال فائده منيا، في يكـو يحاسب بو اإلنساف عمى أعماًلًو كاتباعو، إف كاف متصؿ بديف اهلل، أـ 

ف كاف لغيره فاهلل في جينـ يرديو.  حائد عنو مبتعد عنو، فإف كاف هلل، فاهلل يجزيو، كا 

الدنيا الفانية، فكيؼ بحاؿ الحياة الدنيا نفسيا، يتخير اهلل ليذه الحياة أكضع فيذا حاؿ مف غرتيـ الحياة 
ييانان مف شأنيا، فيي كالحصيد اليش، المنتشر الذاىب، ببل فائدة عائدة  التشبييات، تحقيران ليا، كا 

ييا لمميركؿ كراءىا، ككؿ ىذا مف قبيؿ اإلنذار لمف سيقبعكف في النار، فإف الحياة التي تكالبتـ عم
 حصيده ىش، فكيؼى أنتـ إذف؟

، صػػكرة ليػػكـ الفصػػؿ، مكىنػػان مػػف أمػػر الجبػػاؿ يرسػػـ فػػي بعػػض تشػػبيياتو -نو كتعػػالىسػػبحا–كمػػا أف اهلل 
الركاسي الشػامخة المتينػة، إذ يػدكيا دكػا، فتصػبح سػرابان، ال كجػكد ليػا، بعػد تمكنيػا مػف األرض مبليػيف 
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ائ  ەئ  ەئ      ائې  ى  ىې  ې    ې  چ ٹ ٹالسنيف، ككؿ ىذا إعبلف لقدرتػو 

 1چی  ی  جئ  حئ     یىئ  ی  ىئ   ىئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۆئۇئ  ۇئ  وئوئ

 المطمب الثالث عشر: عالم المباس
الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

مف 
 التشبيو

 خل ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يل ىل مل

 ممخم حم جم

 حن جن  يم ىم

 مه جه ين ىنمن خن

  يه ىه

 خي حي جي

 ٰذ ييىي مي

 ٌّ ٰى  ٰر

ٍّ َّ ُِّّ ّٰ 

 مئ زئ رئ

 رب يئ ىئ  نئ

 يبىب نب مب زب

 نت  مت زت رت

الزكج  2 البقرة 187
 كالزكجة

بياف حاؿ  الستر المباس
 المشبو

                                                           
 .73سكرة األنعاـ، اآلية  1
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 مث زث رث يتىت

 يف  ىفيث ىث نث

 مكلك اك يق ىق

  ىل مل يك ىك

  َّ مم ام يل

 رئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىئ نئ مئ زئ

 زب رب  يئ

 يب ىب نبمب

 رث يت  ىت نت متزت رت

َّ مث زث  

بياف حاؿ  الستر المباس التقكل 7 األعراؼ 26
 المشبو

 يئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 نب مب  زب رب

 رت يب ىب

  َّ نت مت زت

بياف حاؿ  الستر المباس الميؿ 25 الفرقاف 47
 المشبو

 ّٰ ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ زئ رئ

بياف حاؿ  الستر المباس الميؿ 78 النبأ 10
 المشبو

أخذ مف ىذا العالـ دالالت الستر كالحجب،  -سبحانو كتعالى-في عالـ المباس ، ترل الباح ة أفَّ اهلل 
عف العرم كالمجكف األخبلقي، ال العرم الجسدم، فالمباس ساتر لؤلجساد، كالحبلئؿ ىفَّ لباس ساتر 

في المحرمات،  عف الكقكع في المحرمات، فالزكجة لباس لزكجيا، ألنيا تستره كتحجبو عف الكقكع
فسبحاف اهلل الخالؽ عباده ضمف غرائز أجاز ليا متصرفات بالحبلؿ تبعد عف الحراـ، فمف اتبعيا 
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صاف نفسو، كلو الجناف، كمف تجاكزىا خاف اهلل، ككقع في مياكم الشيطاف، فالمباس الجسدم يحمي 
 الجسد، كالمباس األخبلقي يحمي الركح كالجسد.

أخذ مف عالـ المباس أيضان مشبيان بو، ليدؿ عمى ارخاء  -سبحانو كتعالى– كما ترل الباح ة أفَّ اهلل
مَّةن سكداء، لغاية راحة  الميؿ أستارهي، فيك كالمباس اٌلذم يغطي النيار كيظممو، كيستر األرض كيمبسيا حي

 1چڦ  ڦ     ڄ  ڄ  ڄ    ڦٹ  ٹ      ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ ٹ ٹاألبداف، 
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 الرابع عشر: عالم المعب والميوالمطمب 
الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

مف 
 التشبيو

 ري ُّٱٱ-تعالى-قال

 ىي  ني مي زي

 مئ خئ حئ جئيي

  َّ  مب خب حبجب هئ

الحياة  6 األنعاـ 32
 الدنيا

سرعة  لعب كليك
االنقطاع 
كاالنشغاؿ 
 عف النافع

تقبيح 
المشبو 
كتيكيف 
 شأنو

 مل خل ُّٱٱ-تعالى-قال

 ممخم حم جم يل ىل

 منخن حن  جن يم ىم

  َّ جه ين ىن

الحياة  29 العنكبكت 64
 الدُّنيا

عدـ  ليكه كلعبه 
االنتفاع بيا 
كسرعة 
 زكاليا

تحقير 
المشبو 
كبياف 
 حالو

 خئ  حئ  ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مب خب حبجب هئ مئ

 خت  حت جت هب

  َّ هت مت

الحياة  47 محمد 36
 الدُّنيا

عدـ الفائدة  لعبه كليكه 
منيا، 
كسرعة 
 زكاليا

تقبيح 
 المشبو

 ىي مي ُّٱٱ-تعالى-قال

 ٰى ٰر ٰذ  يي

ٌّ َّ  

الحياة  57 الحديد 20
 الدُّنيا

لىيكه  لىًعبه كى
 كزينةه 

عدـ الفائدة 
منيا، 
كسرعة 
فنائيا 
 كانقضائيا

تحقير 
المشبو 
كبياف 
 حالو
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بو يدؿ عمى أخذ تشبيو الحياة الدنيا الزائمة كالفانية، بالمعب كالميك، كىذا المشبو  -سبحانو كتعالى–فاهلل 
حقارة الحياة الدُّنيا، لمف ييركؿ كراءىا، فيي كالمعب كالميك، كنبلحظ عدـ الفائدة مف كراء المعب 

 كالميك، فبل بد مف الجد كاالجتياد في طاعة رب العباد، كالعزكؼ عف المعب كالميك.

 

 المطمب الخامس عشر: عالم النور

 المشبو رقميا السكرة رقميا اآلية
المشبو 

 بو
 كجو الشبو

الغرض مف 
 التشبيو

 ٰر ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ٌّ  ٰى

ٍّ َّ 

ُّ ِّ 

 زئ  رئ ّٰ

 نئ مئ

  رب يئ ىئ

 ىب نب مبزب

 زت رت يب

  َّ نت  مت

الرسكؿ  5 المائدة 15
محمد 

صمى اهلل 
 عميو كسمـ

اإلنارة  النكر
 كالكضكح

 تزييف المشبو

 ىه  ُّٱٱ:-تعالى-قال

 خي حي جي يه 

  َّ مي

الرسول  33 األحزاب 46

 الكرٌم
السراج 

 المنٌر
اإلنارة أي 

الهداٌة إلى 

–هللا 

 -تعالى

 تزٌٌن المشبه
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 رئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىئ نئ مئ زئ

  َّ رب يئ

بياف حاؿ  اإلنارة السراج الشمس 71 نكح 16
 المشبو

 رئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىئ نئ مئ زئ

  َّ رب يئ

بياف حاؿ  اإلنارة النكر القمر 71 نوح 16
 المشبو

صمى اهلل عميو –ليصؼ لنا نكر الرسكؿ الكريـ، محمد مف عالـ النكر مشبو بو،  -جؿَّ كعبل–أخذ اهلل 
، ىذا الرسكؿ العظيـ، اٌلذم أصبح نكران لمبشرية جمعاء، برسالتو األبدية، المينزلة مف رب البرية، -كسمـ

فيك برسالتو أنار لنا ظبلـ الجيؿ، كحكلوي مف ظبلـو حالؾ ميمؾ، إلى نكرو مضيء مينجي، فيك نكره 
تو، كنكره بسُّنتو، كنكره باؽو رغـى كفاًتًو، برسالتو الباقية المنيرة، التي جمت غياىب بأخبلقو، كنكره برسال

 الجيؿ.

مف عالـ النكر أيضان مشبيان بو، ليدؿ لنا عمى ىذيف الكككبيف النيريف، المذيف  -تعالى–كما أخذ اهلل 
بأشعتيا المضيئة، لنتحرؾ  ينيراف لنا عتمة األرض، فجعؿ لنا الشمس سراجان منيران ، تنير لنا نيارنا،

في النيار كنعتاش، كجعؿ القمر نكانر، يضيء حمكة الميؿ، لغايات عدَّةو ، تفيد بني البشر في حياتيـ 
 في الميؿ.
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 المطمب السادس عشر: عالم الورد
الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

مف 
 التشبيو

ۇئ  چ ٹ ٹ 

ۆئ  ۆئ  ۈئ  

چ  ۈئ  ېئ           

السَّماء  55 الرحمف 37
المشقكقة 
يكـ 
 القيامة

التمكف  الكردة
كالتحكؿ مف 
لكف إلى 

 آخر

بياف حاؿ 
 المشبو

مف عالـ الكرد المشَّبو بو ؛ ليدؿ داللة كاضحة عمى لكف السَّماء المنشقة،  -سبحانو كتعالى–اهلل  أخذ
كما لك أنيا دىاف دىنت بو السَّماء بعدما شيقت، فتحكؿ لكنيا مف في يكـو عظيـ، كىك المكف األحمر، 

في ىذه اآلية الكريمة ،  -سبحانو كتعالى–لكف كجكدىا في الحياة الدنيا، إلى لكفو آخر أظيره اهلل 
 كذلؾ ليدؿ داللة كاضحة عمى تغير لكف السَّماء في ىذا اليكـ المركع العظيـ.

 

 

 

 

 

 

 

 



161 
 

 مراد من التشبيو البميغالمبحث الثاني: الغرض ال

 المطمب األول: بيان حال المشبو
الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

مف 
 التشبيو

 زي ري ُّٱٱ:-تعالى-قال

 حئ  جئ يي ىي ني مي

 خب حب جب هئمئ خئ

  َّ حت جت هب مب

ما قيؿ  41 فصمت 43
 لمرسكؿ

ما قيؿ 
لمرسؿ مف 

 قبمو

بياف  التساكم
حاؿ 
 المشبو

 حج ُّٱٱ:-تعالى–قال 

 مح جح مج

 جس مخجخ

 حص مس  خسحس

 حض جض مص خص

 مظ حط  مض خض

 مغ جغ مع جع

 مفخف  حف جف

 حك جك مق حق

َّ خك  

  

أزكاج النبي  33 االحزاب 6
 الكريـ

 

 الحرمة األميات
 والحشمة

بياف 
حاؿ 
 المشبو
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  يل  ُّٱٱ:-تعالى-قال

 زن رن مم ام

 ىن نن من

 زي  ري ٰى ين

 جئ يي ىي نيمي

 هئ مئ خئ حئ

 مب خب حب  جب

 مت خت حتجت هب

  مجحج مث هت

 جخ مح جح

 مس خس حس جس مخ

 خض  حض جض مصخص حص

  َّ حط مض

آؿ  7
 عمراف

التساكم،  أـ الكتاب ىف 3
 كاألصؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 ين ىن ُّٱٱ:-تعالى–قال 

 مي زي ري ٰى

 خئ حئ جئ يي  ىيني

 هب مب خبحب جب هئ مئ

 خت  حت جت

  َّ مث هت مت

آيات القرآف  7 األعراؼ 203
 الكريـ

الرؤية  بصائر
 الصحيحة

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 مص ُّٱٱ:-تعالى–قال 

 مض خض حض  جض

 مع جع مظ حط

الكتاب كىك  28 القصص 43
 التكراة

الرؤية  بصاًئرى 
كاليداية إلى 
 الصكاب

بياف 
حاؿ 
 المشبو
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 جف مغ  جغ

 مف خف حف

  َّحق

 حج ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جح  مج

 جس مخ جخ مح

 مس  خس حس

 مص خص حص

 حض جض

 جغمع جع مظ حط  مضخض

 جف مغ

  َّ حف

األحبار  9 التكبة 31
كالرىباف 
كالمسيح 
 عميو السبلـ

التعظيـ  األرباب
عطاء حؽ  كا 
التحميؿ 
 كالتحريـ

بياف  
مقدار 
حاؿ 
المشبو 

عند  –
األىؿ 
 الكتاب.

 يي ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ٰى ٰر ٰذ

ٌّ ٍّ َّ ُّ 

 زئ رئ ّٰ  ِّ

 زب رب يئ ىئ نئ مئ

 يب ىب  نب مب

 يت ىت نتمت زت رت

  مث زث رث

آؿ  64
 عمراف

طاعة  3
رؤساء الديف 
في التحميؿ 

 -كالتحريـ
عمى سبيؿ 

 النيي

الرب 
المستحؽ 
 لمعبادة

حؽ التحميؿ 
 كالتحريـ

بياف 
حاؿ 
 المشبو
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  َّنث

 خل ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يل ىل مل

 ممخم حم جم

 حن جن  يم ىم

 مه جه ين ىنمن خن

  يه ىه

 خي حي جي

 ٰذ ييىي مي

 ٌّ ٰى  ٰر

ٍّ َّ ُِّّ ّٰ 

 مئ زئ رئ

 يئ ىئ  نئ

 نب مب زب رب

  مت زت رت يبىب

 زث رث يتىت نت

 ىث نث مث

 يق ىق يف  ىفيث

 يك ىك مكلك اك

 ام يل  ىل مل

الزكج  2 البقرة 187
 كالزكجة

بياف  الستر المباس
حاؿ 
 المشبو
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َّ مم  

  

ٱ:-تعالى-قال
 مس خسُّٱ

 جض مص خص حص

 مض خضحض

 مع جع  مظحط

 حفجف مغ جغ

  َّ  مف خف

بياف  اإلنتاج الحرث الزكجة 2 البقرة 223
حاؿ 
 المشبو

 جخ ُّٱٱ:-تعالى-وقال

 حس جس مخ

  مص خص حصمس خس

  َّ حض جض

التعاضد  األخكة المؤمنكف 49 الحجرات 10
كالتعاطؼ 
 بيف بعضيـ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 جض مص ُّٱٱ:-تعالى-وقال

 مظحط مض خض  حض

  َّ جغ مع جع

طرائؽ  المؤمنكف 72 الجف 11
أم قددا، 

مذاىب 
 مختمفة

التفاكت 
 كاالختبلؼ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 رئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىئ نئ مئ زئ

 زب رب  يئ

 يب ىب نبمب

بياف  الستر المباس التقكل 7 األعراؼ 26
حاؿ 
 المشبو
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 يت  ىت نت متزت رت

َّ مث زث رث  

 حن ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىن من خن

 مه  جه ين

 حي جي يه ىه

  ىي مي خي

 ٰر ٰذ يي

 ٌّ ٰى

ٍّ َّ ُّ  َّ  

الشركد  سيكارل النَّاسى  22 الحج 2
الذىني 
كالتخبط 
 كالجنكف

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 مج ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جس مخجخ مح جح

  َّ مس خس حس

آؿ  163
 عمراف

العباد مف  3
مؤمنيف 
 ككفار

التفاكت في  الدرجات
 المنازؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 مك ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مل خل حل جل

  َّ حم جم هل

اإلدراؾ  الحيٌ  اإلنساف 36 يس 70
 كالتجاكب

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 مص ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مض خض حض جض

َّ جع مظ  حط  

  

الكلداف  73 المزمؿ  17
 الصغار

كىـ كبار 
السٌف 
 )شيب(

البياض 
 الشديد

بياف 
حاؿ 
 المشبو
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 يئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 نب مب  زب رب

 رت يب ىب

  َّ نت مت زت

القطع عف  السبات النـك 25 الفرقاف 47
 العمؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 ىب ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مت  زت رت يب

 رث يت ىت نت

  َّ مث زث

جبريؿ عميو  19 مريـ 17
 السبلـ

البشر، 
 اإلنساف

التم ؿ 
كالتساكم في 

 الشكؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 مل خل ُّٱٱتعالى:-قال

 حم جم يل ىل

 حن  جن يم ىم ممخم

  َّ جه ين ىن منخن

الحيكاف  الٌدار اآلخرة 29 العنكبكت 64
)أم الحياة 
 الدائمة(

الدكاـ 
 كاالستقرار

بياف 
مقدار 
 المشبو

 خل ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يل ىل مل

  مم خم حم جم

 خنحن جن يم ىم

 جه ين ىن من

 جي يه ىه  مه

 ٰذ ييىي مي خي حي

 َّ  ٍّ ٌّٰى ٰر

 زئ رئ ِّّٰ ُّ

َّ مئ  

 مار الدنيا   مار الجنة 2 البقرة 25
أك  مار 
الجنة التي 

سبؽ 
 تناكليا

بياف  الشكؿ 
حاؿ 
 المشبو
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ٱ:-تعالى-قال
 يل ىل ملُّٱ

 خم حم جم

 ىم  مم

 جن يم

  َّحن

آؿ  133
 عمراف

عرض  3
 الجنة

عرض 
السماكات 
 كاألرض

السعة 
 كالعظمة

بياف 
مقدار 
حاؿ 
 المشبو

 حئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جب هئ  مئ خئ

 هب مب خب حب

 مت  خت حت جت

 جحمج حج مث هت

 جس مخ جخ مح

  َّ خس  حس

 األرض 2 البقرة 22

 

االنبساط  الفراش
 كاالستقرار

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 مث ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يث ىث نث

  َّىف

االنبساط ،  البساط األرض 71 نكح 19
 كاالستكاء

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 جي يه ُّٱٱ:-تعالى-قال

َّ خي حي  

 

 

  

بياف  االنبساط المياد األرض 78 النبأ 6
حاؿ 
 المشبو
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 حم ُّٱٱ:-تعال-قال

 حن جن مم خم

 ٰه مه  جههن من خن

 هيمي خي حي جي

  َّ هب مب هئ مئ

الخفة  السحاب الجباؿ 27 النمؿ 88
كالسرعة 
 كالتنا ر

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 ىك ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ مل يك

الغبار  الجباؿ 56 الكاقعة 6
 المتطاير

االنتشار 
 كالعدـ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 جئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 هئ  مئ خئ حئ

  َّخب حب جب

ك يبان، كىك  الجباؿ  73 المزمؿ 14
الرمؿ 
 المتجمع

الضعؼ 
 كالتفكؾ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 ىي ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ يي

ال بات  األكتاد الجباؿ 78 النبأ 7
 كالتمكف

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 نيُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ جئ يي ىي 

بياف  العدـ السراب الجباؿ 78 النبأ 20
حاؿ 
 المشبو

ٱ:-تعالى-قال
َّ مك لكُّٱ  

 

 

المرسبلت  77 المرسبلت 1
 كىي الرياح

عرؼ 
 الفرس

التتابع 
 كالتسمسؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو
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 حئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جب هئ  مئ خئ

 جت هب مب خب حب

 مث هت مت  خت حت

 مخ جخ مح جحمج حج

  َّ خس  حس جس

الكقاية مف  البناء السماء 2 البقرة 22
األضرار 
 النازلة

بياف 
حاؿ 
المشبو 
 كتزيينو

 خض ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مظ حط مض

  َّ  مع جع

السَّماء  55 الرحمف 37
المشقكقة 
 يـك القيامة

التمكف  الكردة
كالتحكؿ مف 
لكف إلى 

 آخر

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 ين ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ زي ري ٰى

خاصية  األبكاب السَّماء 78 النبأ 19
 الفتح

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 جغ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مف خف حفجف مغ

  َّحق

االنفطار  السَّماء 73 المزمؿ 18
 كاإل قاؿ

االنشقاؽ 
 كال قؿ

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 رئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىئ نئ مئ زئ

  َّ رب يئ

بياف  اإلنارة السراج الشمس 71 نكح 16
حاؿ 
 المشبو

 رئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىئ نئ مئ زئ

 َّ رب يئ

بياف  اإلنارة النكر القمر 71 نكح 16
حاؿ 
 المشبو



171 
 

 يئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 نب مب  زب رب

 رت يب ىب

  َّ نت مت زت

بياف   الستر المباس الميؿ 25 الفرقاف 47
حاؿ 
 المشبو

 ّٰ ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ زئ رئ

بياف  الستر المباس الميؿ 78 النبأ 10
حاؿ 
 المشبو

 يئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 نب مب  زب رب

 رت يب ىب

 َّ نت مت زت

النشكر  النيار 25 الفرقاف 47
 )البعث(

اإلحياء بعد 
السبات 
 كالنـك

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 مك ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مل خل حل  جل

 خم حم جم هل

  َّ جن مم

السرب  ماء البحر 18 الكيؼ 61
كىك النفؽ 
 أك الككة

بياف  االستدارة
حاؿ 
 المشبو

 

 نت ُّٱٱ:-تعالى–قال 

 رث يت ىت

 يث ىث نث مث  زث

 يق ىق يف ىف

َّ  اك  

  

آيات القرآف  21 األنبياء 5
 الكريـ

أضغاث 
 أحبلـ

أخبلط غير 
كاضحة 

 غير مفيكمة

بياف 
حاؿ 
 المشبو
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 خل ُّٱٱتعالى_: -قال
 حم جم يلىل مل
 مم خم
  َّ ىم

رؤيا ممؾ  12 يكسؼ 44
 مصر

أضغاث 
 احبلـ

أخبلط غير 
كاضحة 

 غير مفيكمة

بياف 
حاؿ 
 المشبو

 

 المطمب الثاني: تزيين المشبو

 المشبو رقميا السكرة رقميا اآلية
المشبو 

 بو
 كجو الشبو

الغرض مف 
 التشبيو

ٱ:-تعالى-قال

 ٰرُّٱ

 ٌّ  ٰى

ٍّ 

َّ ُّ 

ِّ ّٰ 

 زئ  رئ

 نئ مئ

 يئ ىئ

 نب مبزب  رب

 يب ىب

 زت رت

  مت

  َّ نت

الرسكؿ  5 المائدة 15
محمد 

صمى اهلل 
 عميو كسمـ

اإلنارة  النكر
 كالكضكح

 تزييف المشبو
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ٱ:-تعالى-قال
 جخ  محُّٱ

 جس مخ

 خس حس

 مص خص حصمس

 خض حض  جض

 حط مض

 مظ

  مع جع

 جفمغ جغ

 خف حف

 مق حق مف

  َّ حك جك

النبي عميو  9 التكبة 61
الصبلة 
 كالسبلـ

عند المنافقيف:  األذف
االستماع 

كالقبكؿ مف أم 
أحد ، عند اهلل 
تعالى : اإلفادة 

كالبلستماع 
لمخير 

 كالصبلح.

عند المنافقيف ، 
تقبيح المشبو بو ، 
عند اهلل تعالى: 
 تزييف المشبو.

 

ٱ:-تعالى-قال
 جي يه  ىهُّٱ

 خي حي

  َّ مي

الرسول  33 األحزاب 46

 الكرٌم
السراج 

 المنٌر
أي اإلنارة 

الهداٌة إلى هللا 

 -تعالى–

 تزٌٌن المشبه

ٱ:-تعالى–قال 
 حي جي ُّٱ

 ىي مي خي

 ٰى ٰر ٰذ يي

ٌّ ٍّ  َّ  

إبراىيـ  16 النحؿ 120
عميو 
 السبلـ

 تزييف المشبو القيادة كالرياسة أيمَّةن 
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ٱ:-تعالى-قال
 ىل مل يكُّٱ

 ام يل

 رن  مم

 نن من زن

 ٰى ين ىن

  زي ري

 ىي ني مي

 حئ جئ يي

  َّ خئ

التصرؼ في  الممكؾ بنك إسرائيؿ 5 المائدة 20
النفس كاألىؿ 
كالماؿ كالخدـ، 
كالسبلمة مف 

 العبكدية

 تزييف المشبو
واالمتنان على 

 بنً إسرائٌل

ٱ:-تعالى-قال
 ام يلُّٱ

 رن مم

  َّ من زن

الكفكد،  المؤمنيف  19 مريـ 85
كىـ 

القادمكف 
 ركبانا

التشريؼ ألمر 
دخكؿ المؤمنيف 

في جنة 
 الرحمف

تشريؼ المشبو 
 كتزيينو

ٱ:-تعالى-قال
 زن رن ممُّٱ

 نن من

 ٰى ين ىن

 ني مي  زيري

 حئ جئيي ىي

َّ مئ خئ  

  

االستقرار  سىكىفه  صمكاتؾ 9 التكبة 103
كالطمأنينة 
 كالرحمة

 تزييف المشبو
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ٱ:-تعالى-قال
 جض مص خصُّٱ

 مض خض حض

 حط

 جع مظ

  مع

 جف مغجغ

 حف

 مف خف

  َّ حق

 تزييف المشبو الفائدة كالخير حسنان  قرضان  2 البقرة 245

ٱ:-تعالى-قال
  جخٱُّ

 حس جسمخ

 خس

  َّ مس

المستقر  الجنة 25 الفرقاف 76
كىك 
 البيت

الدكاـ 
كاالستقرار 
 كالطمأنينة

 تزييف المشبو

ٱ:-تعالى-قال
 مظحط مضُّٱ

 مع جع

 جغ

  َّ مغ

 تزييف المشبو الرائحة العطرة المسؾ الجنة 83 المطففيف 26
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 والمطمب الثالث: تحقير المشبو وتقبيح
الغرض  كجو الشبو المشبو بو المشبو رقميا  السكرة رقميا اآلية

مف 
 التشبيو

ٱ:-تعالى-قال
 خم حمُّٱ

 خنحن جن مم

  َّجه  هن من

تحقير  العدـ كالفناء غ اء قكـ ىكد 23 المؤمنكف 41
 المشبو

: -تعالى-قال
 ميزي ري  ٰىُّٱ

 جئ يي ىي ني

  هئ مئ خئ حئ

 هب مبخب حب جب

 مت خت حت جت

 مح جح مج حجمث  هت

  َّ جس مخ جخ

الضمير  2 البقرة 222
)ىك( كىك 
عائد عمى 
كممة 

 )المحيض(

الضرر  أذىلن 
 كالسكء

تقبيح 
 المشبو

ٱ:-تعالى-قال
 مل خلُّٱ

 جم يل ىل

 ممخم حم

  َّ يم  ىم

األفئدة أم  14 إبراىيـ 43
 القمكب

الفراغ  ىكاء
 كالعدـ

تحقير 
 المشبو
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 ىي ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ٰر ٰذ يي

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى

 ىئ نئ مئ زئرئ ّٰ

  َّ  زب رب يئ

ُـّ بيكـه  الكافركف 2 البقرة 171 صي
 عيميه 

عدـ 
االنتفاع 
بالحكاس 
ككسائؿ 
اإلدراؾ 
 كالتكاصؿ

تقبيح 
المشبو 
كىك ىنا 
 الكافركف

 ىف ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يق ىق يف

 يك ىكمك لك اك

 مم ام يل  ىل مل

 من زن رن

  َّ نن

الكفار  6 األنعاـ 39
 المكذبكف

عدـ  الصـ كالبكـ
االنتفاع 
بحاستي 
السمع 
 كالنطؽ

تقبيح 
 المشبو

 يل ُّٱٱ:-تعالى-قال

 رن مم ام

 ين ىن نن  من زن

 ىي ني مي زي ري ٰى

 خئ حئ  جئ يي

  َّ هئ مئ

21-
22 

الدكاب  الكفار 8 األنفاؿ
الصماء 
 كالبكماء

عدـ 
االنتفاع 
 بالحكاس

تقبيح 
 المشبو

 ىن ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ري ٰى  ين

  َّزي

الكفار  19 مريـ 86
 المجرمكف

العطشى 
 مف الناس

التذليؿ كالذـ 
 مما أصابيـ

تحقير 
 المشبو
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 مئ زئ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 يئ ىئ  نئ

 زب رب

  َّ مب

الضمير  21 األنبياء 15
)ىـ( كىك 
عائد عمى 
الظالميف 
 الكافريف

تحقير  محك األ ر الحصيد
 المشبو

ٱ:-تعالى-قال
 مي زيُّٱ

 جئ  يي ىي ني

 مئ خئ حئ

  َّ جب هئ

الكفار   21 األنبياء 98
كالمنافقكف 

كما 
يعبدكف مف 
آلو مف 
 دكف اهلل

الكقكد أك 
الحطب، 

كقيؿ: أصمو 
ما يرمى في 
النار فيككف 
 أعـ كأشمؿ

اإلحتراؽ 
كالرمي في 
 نار السعير

بياف 
حاؿ 
المشبو 
كالتحقير 
كالتقبيح 
لحالو 
 كمآلو

  حي  ُّٱٱ:-تعالى-قال

  َّ مي خي

الكفار كىـ  56 الكاقعة 55
 في جينـ

اإلبؿ 
 العطاش

عدـ 
 االرتكاء

تحقير 
المشبو 
كبياف 
 حالو 

  ىه  ُّٱٱ:-تعالى-قال

 خي حي جي يه

  َّمي

الصـ كالبكـ  المنافقكف 2 البقرة 18
 كالعمي

عدـ 
االنتفاع 
بالحكاس 
ككسائؿ 
 اإلدراؾ
 كالتكاصؿ

 

تقبيح 
المشبو 
كىك ىنا 
 المنافقكف
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 ىن ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مه جه ين

 جي يه  ىه

 خي حي

  ٰرٰذ يي ىي مي

 َّ ٍّ ٌّ ٰى

ُّ ِّ ّٰ 

 ىئ نئمئ  زئ رئ

  َّ زب رب يئ

تقبيح  عدـ الطيارة نىجىسه  الميشًرككف 9 التكبة 28
المشبو 
 كتحقييره

 ِّ ُّٱٱ:-تعالى-قال

 نئ مئ زئ رئ ّٰ

  َّ رب يئ  ىئ

أعماؿ  25 الفرقاف 23
 المشركيف

يرل غبار 
في شعاع 
الشمس 
يطمع مف 

 ككة

االنتشار ك 
 العدـ

تقبيح 
المشبو 
كالحط 
 مف قدره

ٱ:-تعالى-قال
 رن مم امُّٱ

 ىن نن  من زن

  َّري ٰى ين

الصـ  المشركيف 25 الفرقاف 73
 كالعمياف

عدـ 
االنتفاع 
بالحكاس 
ككسائؿ 
 اإلدراؾ

تقبيح 
 المشبو

 مه ُّٱٱ:-تعالى-قال

 جي  يه ىه

 مي خي حي

آؿ  175
 عمراف

الت بيط  الشيطاف المي َّبط 3
 كالتخذيؿ

تقبيح 
 المشبو
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 ٰذ يي ىي

َّٰر  

 ري ُّٱٱ:-تعالى-قال

 ىي  ني مي زي

 مئ خئ حئ جئيي

  َّ  مب خب حبجب هئ

الحياة  6 األنعاـ 32
 الدنيا

سرعة  لعب كليك
االنقطاع 
كاالنشغاؿ 
 عف النافع

تقبيح 
المشبو 
كتيكيف 
 شأنو

 حت ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مث هت مت خت

 مح جح مج حج

 حس جس مخ  جخ

 حص مس خس

  حض جض مص خص

 حط مض خض

  جغ مع جع مظ

 مف خف حف جف مغ

 حك جك مق حق

 حل جل مكلك  خك

  َّ هل مل خل

الحياة  10 يكنس 24
 الدنيا

سرعة  الحصيد
الزكاؿ 
 كاالند ار

تقبيح 
المشبو 
كالتقميؿ 
 مف شأنو

 خس ُّٱٱ:-تعالى-قال

 مص خص حص مس

الحياة  13 الرعد  26
 الدنيا

التقميؿ مف  المتاع
شأنيا 
كىكانيا 

تقبيح 
 المشبو
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 مض  خض حضجض

 جغ مع جع مظ حط

  َّحف جف مغ

عمى اهلل       
 -تعالى -

 جم ُّٱٱ-تعالى-قال

 جن  مم خم حم

 هن من خن حن

  جي ٰه مه جه

 مئهي مي خي حي

 هت مت هب مب هئ

  َّمث

الحياة  18 الكيؼ 45
 الدنيا

اليشيـ، 
كىك النبات 
الجاؼ 
 المحطَّـ

الفناء كعدـ 
البقاء عمى 
حاؿ مف 
 األحكاؿ

التحقير 
مف حاؿ 
 المشبو

 مل خل ُّٱٱ-تعالى-قال

 حم جم يل ىل

 حن  جن يم ىم ممخم

  َّ جه ين ىن منخن

الحياة  29 العنكبكت 64
 الدُّنيا

عدـ  ليكه كلعبه 
االنتفاع بيا 
كسرعة 
 زكاليا

تحقير 
المشبو 
كبياف 
 حالو

  حئ  ُّٱٱ:-تعالى-قال

 حبجب هئ مئ خئ

 جت هب مب خب

 مت خت  حت

  َّ هت

الحياة  47 محمد 36
 الدُّنيا

عدـ الفائدة  لعبه كليكه 
منيا، 
كسرعة 
 زكاليا

تقبيح 
 المشبو
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 مي ُّٱٱ-تعالى-قال

 ٰر ٰذ  يي ىي

  ٌَّّ ٰى

الحياة  57 الحديد 20
 الدُّنيا

لىيكه  لىًعبه كى
 كزينةه 

عدـ الفائدة 
منيا، 
كسرعة 
فنائيا 
 كانقضائيا

تحقير 
المشبو 
كبياف 
 حالو
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 الخاتمة والتوصيات
، عميو الحمد هلل رب العالميف، كالصبلة كالسبلـ عمى رسكؿ اهلل الحبيب األميف، محمد بف عبد اهلل

 أتـ التسميـ، إلى يـك الديف، كبعد:أفضؿ الصمكات ك كعمى آلو 

فمو الحمد الذم كفقني التماـ ىذه الدراسة: )التشبيو البميغ في القرآف الكريـ؛ دراسة تحميمية(، التي 
لبميغة الكاردة التشبييات ا ىذه الدراسة سمطت الضكء عمى معظـك  ،دت منيا ك يران، أ ناء بح ي فييااستف

 .في القرآف الكريـ

 نتائج الدراسة:

 ما يقارب: أربعة كسبعيف تشبييان. بمغ عدد التشبييات البميغة في القرآف الكريـ  - أ

اشتمؿ كؿ تشبيو مف ىذه التشبييات عمى ركعة ربانية ببلغية، تتفكؽ عمى التشبيو عند   - ب
 . -سبحانو كتعالى-البشر؛ ذلؾ ألنيا مف عند رب الببلغة كالفصاحة، اهلل 

 ساؽ لنا مشبيات ك يرة )المشبو(، ضمف مكضكعات، منيا:  -انو كتعالىسبح- كما أف اهلل - ت

، كما قيؿ لو، -صمى اهلل عميو كسمـ–الرسؿ كاألنبياء كما يتصؿ بيـ، كمف ذلؾ الرسكؿ محمد  -1
 -عميو السبلـ–كتأكيؿ سيدنا يكسؼ  -عميو السبلـ–كأزكاجو الكريمات،  ـ سيدنا إبراىيـ 

 لمرؤيا.

منيا آيات القرآف الكريـ، كالتكراة،  ـ البشر كمنيـ: بنك إسرائيؿ، كقكـ  ـ الكتب السماكية: ك  -2
، كرؤساء -عميو السبلـ–ريـ ، كعاد، كاألحبار كالرىباف كالمسيح بف م-عميو السبلـ–ىكد 

الديف كطاعتيـ، كالزكج، كالزكجة، كالمحيض، كالمؤمنكف، كما يتصؿ بيـ مف التقكل، 
 م بطكف، كالنكـ، كالحياة الدنيا.ف، كالكافركف، كالكالصبلة، كاألفئدة، كالقرض الحس

 كالحياة اآلخرة. -عميو السبلـ– ـ المبلئكة، كمنيـ جبريؿ  -3

 ـ الطبيعة كما يدكر حكليا كمنيا: األرض، كالجباؿ، كالرياح، كالسماء، كالشمس، كالقمر،   -4
 كالميؿ، كالنيار، كالبحر.

 تشبيو البميغ صكره منيا، كىي:كقد كردت ىذه التشبييات ضمف عدة عكالـ أخذ ال - ث
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 عالـ األحجاـ كاألشكاؿ، كاألكزاف كالدرجات. -

 عالـ األذل كالسكء.  -

 إلنساف كما يتصؿ مف أقكاؿ كأفعاؿ.كمف  ـ عالـ ا  -

 عالـ البيت كالسكف كاالستقرار.  -

 عالـ الدكاب كما يتصؿ بيا.  -

 عالـ األرباب.  -

  ـ عالـ السحاب.  -

  ـ عالـ الصـ كالبكـ كالعمي.  -

  ـ عالـ الطيبات.  -

 عالـ الفراش كالبساط كالمياد.  -

 عالـ البلفائدة كاليكاف.   -

 عالـ المباس.   -

 عالـ المعب كالميك.   -

 عالـ النكر.   -

 عالـ الكرد.   -

كره منيا. التشبيو البميغ صي  أخذكلقد كشفت الباح ة عف سعة ىذه العكالـ كرحابتيا التي  - ج
 األفئدة.كىي صكر جميمة تأخذ القمكب، كتأسر 

كقد جاءت صكر التشبيو البميغ أك رىا عمى صكرة: المبتدأ كالخبر، كغيرىا مف الصكر  - ح
 النحكية، كالمضاؼ إليو، كالحاؿ، كالنعت.
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 في نياية الرسالة أكصي بدراسة:

الشريؼ، حتى تكمؿ حمقة دراسة التشبيو في القرآف الكريـ، النبكم التشبيو البميغ في الحديث  -
 كالسنة النبكية.

كبدراسة التشبيو البميغ كذلؾ في الشعر الجاىمي، كغيره مف عصكر الشعر العربي، لكشؼ ىذا  -
 المبحث البياني الرائع في إظيار صكرة المشبو ككأنو متحد مع المشبو بو.

التكفيؽ كالسداد كالرشاد، كأكجو شكرم كتقديرم كامتناني الكبير لكؿ مف ساىـ  -عز كجؿ–كأسأؿ اهلل 
ن جاز ىذا العمؿ المتكاضع، حتى كلك في جزئية بسيطة، كأرجك أف يككف عمبلن خالصان في إتماـ كا 

م كزكجي، كمشرفي، سنات كالدٌ لكجيو الكريـ، كمفيدان لطمبة العربية، كأف يككف في ميزاف حسناتي، كح
 سميـ.بقمبو  -تعالى-ناقشني، ككؿ مف لو صمة بي، يـك ال ينفع ماؿ كال بنكف إال مف أتى اهلل كمف 
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 مسرد اآليات القرآنية
 رقم الصفحة رقم السورة السورة رقم اآلية اآلية الرقم

 مم خم حم جم يل ىل مل خل  .1

 من  خن حن جن يم ىم

 َّ جه ين ىن

 6 2 البقرة 70

 خض حض جض  مص خصُّٱ  .2

 جغمع جع مظ حط مض

 مف خف حف جف  مغ

 مك  لكخك حك جكمق حق

 مل خل حل جل

 6 2 البقرة 118

 خي حي جي يه  ىه  ُّٱ  .3

ٱَّ مي

 

 13 2 البقرة 18

  من زن رن مم ام يل ُّٱٱ  .4

 َّري ٰى ين ىن نن

 18 2 البقرة 74

 يل ىل مل خل ُّٱ  .5

  يم ىم ممخم حم جم

 َّمن خن حن جن

 19 2 البقرة 187



187 
 

 زت رت يب ىب  نب  ُّٱ  .6

 رث يت ىت نت مت

 ىف يث ىث نث  مثزث

 َّيف

 22 2 البقرة 165

 39 2 البقرة 179 َّ  مث هت مت خت ُّٱ  .7

  يه ىه مه جه ين ُّٱ  .8

 مي خي حي جي

 ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ييىي

  َّ رئ ّٰ ُِّّ َّ ٍّ

 64 2 البقرة 187

 جم يل ىل مل خل ُّٱ  .9

 َّخم حم

 65 2 البقرة 187

 66 2 البقرة 223 َّحض جض مص خص ُّٱ  .10

 يي ىي ني ميزي ري  ٰى  ُّٱ  .11

  هئ مئ خئ حئ جئ

 جت هب مبخب حب جب

 جح مج حجمث  هت مت خت حت

 َّ جس مخ جخ مح

 67 2 البقرة 222

 حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ  .12

 َّ مغجغ  مع جع مظ

 75 2 البقرة 245
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 مت زت رت يب ىب نب ُّٱ  .13

 نث مث زث رث  يت ىت نت

 يق ىقيف ىف يث ىث

 َّمك لك  اك

 76 2 البقرة 261

 يل ىل مل خل ُّٱ  .14

 يم ىم  مم خم حم جم

 َّحن جن

 98 2 البقرة 25

  مه جه ين ىن من ُّٱ  .15

 َّىه

 98 2 البقرة 25

 ٰذ ييىي مي خي حي جي يه ُّٱ  .16

 َّٰى ٰر

 98 2 البقرة 25

 زئ رئ ِّّٰ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ  .17

 َّ مئ

 99 2 البقرة 25

 103 2 البقرة 22 َّ جب هئ  مئ خئ حئ ُّٱ  .18

 خن حن جن  يم ىم ُّٱ  .19

 َّمن

 111 2 البقرة 187

ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  چ   .20

ۓ     ۓ  ﮲    ھ  ے   ے

﮺    ﮹﮳     ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸

 120 2 البقرة 22
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 چ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿    

 يي ىي ني ميزي ري  ٰى  ُّٱ  .21

  هئ مئ خئ حئ جئ

 جت هب مبخب حب جب

 جح مج حجمث  هت مت خت حت

ٱَّ جس مخ جخ مح

 124 2 البقرة 222

آؿ  7 َّ  ري ٰى ُّٱ  .22
 عمراف

3 55 

 خس حس جس مخجخ مح جح مج ُّٱ  .23

 َّ مس

آؿ  163
 عمراف

3 78 

آؿ  163 َّمس خس حس جس ُّٱ  .24
 عمراف

3 78 

 جم يل ىل مل خل ُّٱ  .25

 ىم  مم خم حم

 َّ حن جن يم

آؿ  133
 عمراف

3 100 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱچ   .26

پ  پ  پ   پ  

ٱچڀ  ڀ  ڀ  ڀ  

آؿ  133
 عمراف

3 120 

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ    ٱچ   .27
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