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لوألاالباب   

 مقدمة

 الفصل األول: خلفية البحث

الكريم يف االصطالح الشرعيّ بأنَه كالم اهلل تعاىل املعجز،  القرآنيعرف 

املوحى به إىل النّيب حممد عليه الصّالة والسّالم بواسطة امللك جربيل عليه السّالم 

املنقول بالتّواتراملَكتوب بني دفَّتَي املُصحف املتعب ّد بتالوته املَبدوء بسورة الفاحتة 

  واملختوم بسورة النّاس

هو الكتاب الذي كان هدى للناس كافة وللمسلمني خاصة  لكريما القرآن

ألنه هداهم إىل اخلري يف كل ناحية احلياة، العقيدة والشريعة واألخالق وما أشبه 

ذلك بطريقة وضع املبادئ األساسية املتعلقة هبا، وقد أمر اهلل جلّ شأنه رسوله 

األمر بالناس كافة صلى اهلل عليه وسلم بإعطاء األخبار عن تلك املبادئ، و

 (18: 1996وتعليمه. )قريش شهاب،  الكريم القرآنالهتمام ب

مصدرا أساسيا لرتبية اإلسالم ألن له القيم القاطعة  الكريم القرآنأصبح 

أنزله اهلل جلّ شأنه إلرشاد الناس وتربيتهم يف أنشطتهم اليومية. وذلك كله 
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ماال للكتب اليت أنزهلا اهلل من قبل إك الكريم القرآنالكريم. نزل  القرآنمكتوبة يف 

 ويشمل على كل علم. قال اهلل عز وجل:

و ي وْم  نَبْع ثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ ش هِيدًا ع لَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ و جِئْن ا بِك  ش هِيدًا ع لَى ه ؤُلَاءِ 

م ةً و بُشْر ى لِلْمُسْلِمنِي  )النحل و نَزَّلْن ا ع لَيْك  الْكِتَاب  تِبْي انًا لِكُلِّ ش يْءٍ و هُدًى و ر حْ

 :89) 

وظيفتان أساسيتان مها: مصادر التشريع ودليل على الكريم للقرآن 

كمصادر التشريع  الكريم القرآنصدق النيب صلى اهلل عليه وسلم يف الرسالة. 

يتيح الشريعة الدينية هدى للناس لنيل السعادة يف العاجلة واآلجلة )أزوماردي 

 ( واملراد بالشريعة هنا هو الصراط املستقيم.105-104: 2001أزرا، 

كمصادر التشريع كذلك أوحى اهلل نبيه  الكريم القرآنوجبانب ذلك أن 

يسمى  القرآندليال على صدق رسالته ملن يعارض دعوته. وهذا يف علوم 

 (105-104: 2001مبعجزة )أزوماردي أزرا، 

كتاب اهلل تعاىل وكالمه، أنزله على النيّب حممد عليه الصّالة  الكريم القرآن

والسّالم وتكفَّل حبفظه إىل قيام السّاعة، وجعله معجزة مصدِقة ومؤيِّدة لنبوة 
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ورسالة النّيب عليه الصّالة والسّالم وجاء كتاب هداية ورشاد للبشرية يستنري 

 بتالوته وحفظه والتخلق بأخالقه النّاس هبديه ويتَبعون تعاليمه، ويتقربون إىل اهلل

دليل على صدق النيب حممد صلى اهلل عليه  الكريم القرآنبالرغم من أن 

وسلم بل وظيفته األساسية هي هدى للناس كافة. واملراد به أنه هداية الدين 

أو يسمى بالشريعة. والشريعة لغة هي الطريقة للوصول إىل املاء، فكان الناس يف 

حاجة ماسة إىل املاء يف حياهتم وكذلك سائر املخلوقات. وروحه أيضا يف 

سة إىل ماء احلياة. وكانت الشريعة هنا حتملهم إليه )قريش شهاب، حاجة ما

1996 :12.) 

معجزة اإلسالم الباقية  الكريم القرآن( إن 9: 1973قال مناع القطان )

رسول اهلل  الكريم القرآنويؤكدها تقدم العلوم واملعارف على الدوام. أنزل اهلل 

ات إىل النور ويهديهم إىل حممد صلى اهلل عليه وسلم ليخرج الناس من الظلم

الصراط املستقيم. وقد بلغه الرسول صلى اهلل عليه وسلم ألصحابه العربيني 

حتى يقدروا على فهم آيات وهم يستطيعون على سؤاله صلى اهلل عليه وسلم 

 عنها.
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وقد ذهب العلماء إىل أن املعجزة أمر عجيب وقع على النيب صلى اهلل 

وته اليت يتحداها املرتددون بإتيان ما مثلها وهم عليه وسلم حجة ودليال على نب

 (.23:  1998ال يأتون هبا )قريش شهاب، 

يكمن  كتاب يتحدى الكافرين جلعل مثله الكريم القرآنجدير بالذكر أن 

اإلعجاز يف حتدّي القوم الكافرين بأن يأتوا مبثله أو بعشر سورٍ منه أو حتّى آيةٍ 

فيه أربع مراحل لتحداهم . يف  التحديّ قائماًواحدةٍ من مثل آياته، وما زال 

 القرآنالكريم يتحدى اهلل الكافرين جلعل ما مثل  الكريم القرآناحلقيقة أن يف 

كله ثم يدنيه جلعل ما مثله بعضه من سوره ثم يدنيه مرة جلعل سورة  الكريم

 رآنالقواحدة مثله وأخريا يتحدى اهلل الكافرين جلعل آية واحدة مثل ما يتضمنه 

 من آياته ولكن الواقع ال أحد يستطع جلعل مثله . الكريم

معجز بكل ما حيتمله هذا اللفظ من معنى  الكريم القرآنال شك يف أن 

فهو معجز يف ألفاظه وأسلوبه، واحلرف الواحد منه يف موضعه من اإلعجاز الذي 

يف ال يستغين عنه غريه يف عالقة الكلمة، والكلمة يف موضعها من اإلعجاز 

عالقة اجلملة، واجلملة يف موضعها من اإلعجاز يف عالقة اآليات. وهو معجز يف 

بيانه ونظمه. جيد فيه القارئ مظاهر احلياة والكون واإلنسان وهو معجز يف 
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معانيه اليت كشفت السرت عن احلقيقة اإلنسانية ورسائلها يف الوجود )مناع 

 (.263-262: 1973القطان، 

اهلل ف يشتمل على النواحي املختلفة الكريم القرآن اإلعجاز الذي حيتمله

ومتثَّل  عليه الصّالة والساّلم الكريم ليكون مُعجزةً مُؤيِّدةً للنيب القرآنتعاىل أنزل 

الكريم من فصاحة وبالغة، وإخبار عن الغيب  الكريم القرآناإلعجاز مبا حواه 

 كانت. ولغوي وتشريعيعجاز علمي إوقصص لألمم الس ّابقة، وما تضمنه من 

مجيال اختيار ألفاظه وأمجل اللغات استعماال جيدها قارئه  الكريم القرآنلغة 

 وسامعه. 

عربية، ومن يريد فهمه فعليه أن  الكريم القرآنكما هو املعروف أن لغة 

 (morfologi) والصرف   (sintaksis) يستوعب على القواعد اللغوية علم النحو

و أن يفهم أساس اللغة العربية   (style bahasa)والبالغة  (derivasi) واالشتقاق

)حممد نور وذوق أسالبها وأسرارها وما أشبه ذلك من فروع العلوم العربية.

 .(10: 2002إخوان، 

 ال اليت البعض بعضها مع ألفاظه، ومعاني املفردات، من كثري هلا العربية إن

. معجزة القرآن أن على يدل وهذا والتضاد واملشرتك الرتادف من هلا عالقة
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 وعلم النحو، علم:  منها اللغة قواعد فهم يفهم أن واجب القرآن نسانإال ويفهم

 تعني ذلك إىل وغريها البالغة، وعلم عراب،إال وعلم شتقاق،إال وعلم الصرف،

 هذا ويف(. 10:  2002 إحوان،.م.)القرآن يف معنى إىل التغت أن عليه

 يف هليةإال الرسالة على يستويل أن ليقدر املعنى عن البحث على الزم الصداد

 (.4:  2004 رزي، فخرو.)الداللة بعلم مسي املعنى عن والبحث ،القرآن

 خالهلا من ميكن اليت ساسيةإال والقواعد حكامإال من عدد هو بيانعلم ال

 بني املعنى وضوح يف اختالفات هناك املختلفة، ولكن تعبريات معنى عن التعبري

 هي البالغة علم دراسة أهداف فإن ، خرىإال التعبرياتاملختلفة مع واحد تعبري

 وجماز مرسلاجملاز  : وهي 2 إىل اجملاز تنقسم ، وكناية  اجملاز حيث من تشبيه

 استعارة.

 إحدى من تُزال" هيسبِتَ" هي استعارة جماز اللغوى من جزء هو استعارة

 بدإال إىل املصيبة هي واجملازي اجلوهري املعنى بني العالقة فإن لذلك مراحلها

 فهو معنى من اللفظ هذا حيتمله ما بكل معجز الكريم القرآن أنه في شك ال

 ال الذي عجازإال من موضعه يف منه الواحد واحلرف وأسلوبه، ألفاظه يف معجز

 عالقة يف عجازإال من موضعها يف والكلمة الكلمة، عالقة يف غريه عنه يستغين
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 بيانه يف معجز وهو. ياتآل عالقة يف عجازإال من موضعها يف واجلملة اجلملة،

 معانيه يف معجز وهو نسانإالو والكون احلياة مظاهر القارئ فيه جيد. ونظمه

)منا القطان  .الوجود يف ورسائلها نسانيةإال احلقيقة عن السرت كشفت اليت

1999  :123).  

   الكريم : كتابه يف تعال اهلل قال

 ٱلقَارِع ةُ

 بوزارة :2012 ، القرآن آل" )القيامة يوم" الكلمة معنى ،" القارعّة" كلمة 

 بوزارة القرآن آل" )القيامة يوم" الكلمة معنى حتمًا تعين ،" ةالقارع" كلمة، الدين(

 يوم يسمى طُرق الكلمة معنى هو املعنى أن حني يف( 911: 2012 ، الدين

 يوم يف حيدث الذي بالذعر القلب باب يقرع ما وهو" القارعة" القيامة

 .( 22 :199 ، عسقوري سليمان.)القيامة

 اهلل أن موجزاً فهماً ،" اسرتاحة" تتضمن أعاله املذكورة يةإال يف القرينة

 لشيء كدولة( القيامة يوم" )القيامة" بـ( يطرق" )القرينة" يشبه تعاىلو سبحانه

 الكلمة يف يثار ما ألنالقيامة.  يوم يف حيدث الذي الذعر مع. القلب باب يقرع

 يشبه الذي الواحد أن حني يف  مشبه به) الشبه يف  الكلمة هو املستخدمة
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 "استعارة" تسميته من الغرض إن. تضمينها يتم مل اليت القيامة يوم هو (مشبه 

 يوفر ولكنه مرتبكًا القارئ جيعل ال لكنه ، وموجز خمتصر خطاب إلقاء هو

 ( 129 :2002 ، هداية د. )إضافية معلومات

 تضمينه يتم وهذا ، فيها الطعن ميكن ال قناعة هو خريإال اليوم ، مؤمن لكل

 تعاىلو سبحانه اهلل قدمها اليت املعلومات هو خريإال اليوم. ميانإال أركان يف

 حني يف. القيامة يوم وقت سيختفي متى معلومات دون من الرغم على للبشرية

 دائما يرفضونه سوف ،تعاىلو سبحانه باهلل يؤمنون ال الذين لألشخاص بالنسبة

 عن القرآن يف  االستعارة اهلل يستخدم منطقي غري حدث أنه على إليه وينظرون

 وغدا اليوم اهلل إال ذلك يعرف أن ألحد الميكن ألنه جمردة كظاهرة القيامة يوم

 قيد على يصبح القيامة يوم عن كالم مبعنى االستعارة هذا باستخدام وذلك

 القواعد يف اللهأكثر سيحدث القيامة يوم الظاهرة أن كيف من خيال ويثري احلياة

 الضعف نقاط هو عليه نعثر ما إذن ، سلوكنا يف التحكم املمكن من جتعل اليت

 .فقط والعيوب
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  أَخب ار ه ا تُح دِّثُ ي وم ئِذ

" حتديث" يف إمساعيل وهي ، االستعارة على أعاله الواردة يةإال حتتوي

 القرآن آل". )رضإال" الكلمة معنى هي" ردوإال" كلمة". رضإال" إىل تعود اليت

 نسانإال" هو للكلمة السياقي املعنى أن حني يف( 912: 2012 ، الدين وزارة

 أو رسالتهم الناس ينقل ، اليوم ذلك يف أي ،" رضإال" البشر يدعى(". إنسان)

: 2001  الرمحن الكرمري تيسري. )رضإال على مت قد اخلريي العمل إن يقولون

932) 

 يف يثار ما ألن ،" اشتعارة" كلمة تشمل" رضإال" كلمة فإن ، وهكذا

" إنسان" هو( مشبة به) املثل بينما( بةمش) تشبه كلمة هو املستخدمة الكلمة

 الكالم يعين ما وهو " حتديث " أي. خصائصه إال يوجد وال مشمول غري

 ويعطي اخليال أيقظ ، حياً كالم معنى جعل هو" قتصاديةإال" من الغرض ،تقديم

  .( 2002:128:  هداية مد) للقارئل جلمال حساً

 تضمينه يتم وهذا ، فيها الطعن ميكن ال قناعة هو خريإال اليوم ، مؤمن لكل

 سبحانه اهلل قدمها اليت املعلومات هو خريإال اليوم. ميانإال أركان يف

. القيامة يوم وقت سيختفي متى معلومات دون من الرغم على ، للبشريةتعالىو
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 يرفضونه سوف ،تعاىلو سبحانه باهلل يؤمنون ال الذين لألشخاص بالنسبة حني يف

 يستخدم تعاىلو سبحانه اهلل منطقي غري حدث أنه على إليه وينظرون دائما

 يعرفها أن ألحد ميكن ال ألنه جمردة كظاهرة القيامة يوم عن القرآن يف" شرتاكإال"

 القيامة يوم عن كالم مبعنى االستعارة هذا باستخدام وذلك ، وغدا اليوم باهلل إال

 .سيحدث القيامة يوم الظاهرة اخليال ويثري احلياة قيد على يصبح

 هالكإال يف  إحلاح هو خريإال اليوم يف ميانإال فإن ، سابقاً ضحناأو كما 

 حتكم إال ندرس عندما ، احلياة قواعد على تعتمد البشرية السعادة أن رأينا إذا

 تعاىلو سبحانه اهلل من التقرب: وهو إال ، سلوكنا يف التحكم ميكنه فقط واحد

 (54 :1979 ، الرمحن عبد. )القيامة يوم واخلوف

 ال الضروري مراألك أهنا اجملتمع أفراد من فرد لكل ضرورية الرتبية وكانت

 الرتبية وخباصة احلقيقي، معناها عن والتعريفات فرتاضإال من إطالقها ميكن

 الرتهيب القيامة يوم ظاهرة سالميةإال الرتبية يعين دينية شرائع مصدرها اليت

 اهلل ليخاف الروحي التعليم تعزيز أجل الدين يوم من خياف أن لإلنسان( يبتره)

 .دائماً
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 تعزيز أجل من دائماً اخلري يف للتنافس( ترقيب) دافع أيضاً هو القيامة يوم

 احلق السيئ، أو اخلري عن لإلعالن نسانيإال باملوقف يتعلق فيما لقيةباخل التعليم

 قرار الختاذ إجراءً القيمة تعترب ، آخر مبعنى أو. مرفوض أو مقبول ، اخلطأ أو

 أمحد ذهب ولآلخرين ألنفسهم سيئًا يعترب وما جيدًا يعترب ما حول البشر يف

. الدينية الشرائع مصدرها اليت الرتبية هي إالإمج سالميةإال الرتبية أن إىلتفسري

 للرياضة وسيلة سالميةإال الرتبية( 1998) مارميبا قال أخرى فرصة ويف

: 2014 ان،أوغون هريي) سالمإال شريعة أساس على والروحية اجلسمية

 .سالمإال بشرائع وثيقة عالقة هلا سالميةإال الرتبية أن ذلك عن وينتج(.9

 لتنظيم سالمإال مصادر من مصدرين النبوية والسنة الكريم القرآن كان

 يف أساسيا مصدرا جعلت اليت والقيم حكامإال فيها وكانت. احلياة تإالجم

 فتعطينا نفيضها إن اليت الكريم القرآن يف إشارات وهناك. سالمإال برتبية القيام

 القيم نظرية أن املعروف من سالميةإال الرتبية السيما للرتبية عديدة منشودة

 خطاء أم كان صحيحا و سوء أم كان خريا شيئ ذكر يف الناس مبوقف تتعلق

 يف نسانإال نظر القيمة أن خرإال تعريفها يف وقيلت. مفصوال أم كان ومقبوال
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 لنفسه خطيأ يعترب وما صحيحا يعترب ما حول الناس يف قرارات الختاذ إجراء

 .وألنفسهم

 الذي الوحي هو اهلل قول الكريم القرآن أن إىل درجات زكية ذهبت وقد

 أن السيد العالمة للقرآن التعريف هذا أكّد وقد.حممد للنيب جربائيل يسلمه

 للحياة كدليل والعملية النظرية املوضوعات من  سلسلة من يتكون الكريم القرآن

 املسألة هذه عن يبحث أن الكاتب أراد السابق البيان على اعتمادا للبشرية

دراسة حتليلية ) اجلزء الثالثنيفى  االستعارة :البحث موضوع يف التحقيق على

   (وقيم الرتبوية الكريم القرآنيف اجلزء الثالثني من  االستعارةبالغية عن 

 الفصل الثاني : حتقيق البحث  

 هي:  قيق البحث الذي قررته الكاتبة وفقا خللفية البحث السابقة، فتح

 القرآنمن  الثالثني ءزاجلفى  االستعارةية اليت تتضمن القرآن اآلياتما هي  .1

 ؟ الكريم

 ؟ الكريم القرآنمن  الثالثني ءزاجلفى  االستعارة نوع. ما هي 2

 الثالثني ءزاجلفى  االستعارةاملشتملة على  اآلياتيف  ةالرتبوي قيامال. ما هي 3

 ؟ الكريم القرآنمن 
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 الفصل الثالث : أغراض البحث

 طبقا بتحقيق البحث السابق قررت الكاتبة أغراض البحث كما يلي:   

 .الثالثني ءزاجل القرآنفى  االستعارة ية اليت تتضمنالقرآن اآليات. معرفة 1

 .الثالثني ءزاجل القرآنفى  االستعارة نوع . معرفة2

 ءزالقرآن اجلفى  االستعارةعلى  املشتملة اآليات. معرفة التضمني الرتبوي يف 3

 .الثالثني

  أساس التفكري الفصل اخلامس :

 خالهلا من ميكن اليت ساسيةالا والقواعد حكامإال من عدد هو البيان علم

 بني املعنى وضوح يف اختالفات هناك املختلفة، ولكن تعبريات معنى عن التعبري

 البالغة علم دراسة أهداف فإن ، خرىإال املختلفة التعبريات مع واحد تعبري

 اجملاز:  وهي قسمني إىل اجملاز تنقسم ،  وكناية اجملاز حيث من  تشبيه هي

 )2002:  3مصطف اجلريم :  ( .استعارة جماز و مرسل

 خصٍش  يأَ" )الٍم  لُاَعمستِاِ" العرب كالم من مأخوذة لغة يف استعارة

 للتعبري كلمة استعارة يعين" اضر قتِإلِلِ" يعين اللغة يف اشرتاط هو ،( يئًاش  ضُرِقتَي 
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 هو املقصود واملعنى صليإال املعنى بني العالقة) العالقة جماز أو معنى عن

 .(مشبهة

حذف " تشبية" هي"  االستعارة . "للغوى جماز من جزء هي االستعارة

 مها املشاحبة واجملازي احلقيق املعاني بني العالقة فإن لذالك. احد الطرفني

 :يعنى  ، ستقامةإال يف انسجام يف ، بدإال إىل( التكميلية)

 مستعار منه .1

 مستعار له .2

 تضمني يف إعجاز له بل فحسب لغته جهة من إعجاز الكريم للقرآن ليس

 .الرتبية السيما ناحية لكل ساسيةإال املراجع يصبح حتى آياته

 ميكن ال الضروري إالمرك أهنا. اجملتمع أفراد من فرد لكل ضرورية الرتبية وكانت

 اليت الرتبية وخباصة احلقيقي، معناها عن والتعريفات فرتاضإال من إطالقها

 .سالميةإال الرتبية يعين دينية شرائع مصدرها

 اليت الرتبية هي إالإمج سالميةإال الرتبية أن إىل( 2004) تفسري أمحد ذهب

 الرتبية( 1998) مارميبا قال أخرى فرصة ويف. الدينية الشرائع مصدرها
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 هريي) سالمإال شريعة أساس على والروحية اجلسمية للرياضة وسيلة سالميةإال

 (.9: 2014 ان،أوغون

 القرآن كان. سالمإال بشرائع وثيقة عالقة هلا سالميةإال الرتبية أن ذلك عن وينتج

. احلياة تإالجم لتنظيم سالمإال مصادر من مصدرين النبوية والسنة الكريم

 برتبية القيام يف أساسيا مصدرا جعلت اليت والقيم حكامإال فيها وكانت

 منشودة فتعطينا نفيضها إن اليت الكريم القرآن يف إشارات وهناك. سالمإال

 .سالميةإال الرتبية السيما للرتبية عديدة

 أم كان خريا شيئ ذكر يف الناس مبوقف تتعلق القيم نظرية أن املعروف من

 تعريفها يف وقيلت. مفصوال أم كان مقبوال و خطاء أم كان صحيحا و سوء

 يعترب ما حول الناس يف قرارات الختاذ إجراء يف نسانإال نظر القيمة أن خرإال

 . وألنفسهم لنفسه خطيأ يعترب وما صحيحا

 الذي الوحي هو اهلل قول الكريم القرآن أن إىل درجات زكية ذهبت وقد

 أن السيد العالمة للقرآن التعريف هذا أكّد وقد.حممد للنيب جربائيل يسلمه

 للحياة كدليل والعملية النظرية املوضوعات من  سلسلة من يتكون الكريم القرآن

 للبشرية.
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 :التايل الرسم البيانالسابق يصور الكاتب كما يف فأساس التفكري 

 

  

  

 
 

 

 

 الفصل اخلامس : البحوث السابقة املناسبة

 إن هذه الدراسة فيها البحوث ذات الصلة منها :

الكريم. حبث تكملى  القرآنفى  االستعارةعبد الرشيد عارف، بالغة  .1

داب جبامعة سونان إالهبا كلية ل فى شعبة اللغة العربية وادإالولنيل الدرجة 

سنة م، هذا حبث لرتكز  1989سالمية احلكومية سورابايا اندونسي، إالامبيل 

ستعارة املكنيةإال  

 

ستعارة التصرحييةإال  

يف اجلزء الثالثني ستعارةإال  

 القرآن الكرمي

ستعارة يف اجلزء الثالثنيإالاستعمال  من القيم الرتبوية  
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الكريم وما خص من بعض سور وليس معناها  القرآنيف  االستعارةبالغة 

 .االستعارة

فى سورة الكهفى. حبث تكملى لنيل الدرجة  االستعارة حننة زكية ،   .2

سالمية إالداب جبامعة سونان امبيل إالل فى شعبة اللغة العربية وادهبا كلية إالو

لبتصرحية و  االستعارةسنة م، هذا حبث  م2002احلكومية سورابايا اندونسي، 

فيها  االستعارةمكنية قدمتها ملعرفة سورة الكهفى  وكيف كان إال االستعارة

 ستعارهتا.إالومعانى 

حبث تكملى لنيل الدرجة  والتشبه، االستعارة املقرنة بنيزين العابدين،  .3

سالمية إالداب جبامعة سونان امبيل إالل فى شعبة اللغة العربية وادهبا كلية إالو

م. هذا حبث يستمل التواقف والتخالف 2003احلكومية سورابايا اندونسي، 

 .والتشبه وأركنهما االستعارة

بينهم من البحث يتفرق البحث  ملعروف أن الكاتب حتليل هذاا من

فى العلم البالغة  االستعارةتستحدام  مفهوم الباحث فى هذه الرسالة  ،السابقة

 لتوفري واضعو ويأملكريم و القيم الرتبوية اإلسالمية، ال القرآنو اجلزء الثالثني من 



18 

 

 
 

 لغة من واسعة عمق على ثاقبة نظرة العلماء فتح يف وخاصة الناس، جلميع فوائد

 هلا. أهم مرب يف الواردة والتعليم القرآن


