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 االختصار
 دراسة تحليلية عن المجاز فياآليات التربوية من سورة المائدة: حبيب رضى 

فهذا حبث كرد فعل على قلة علم ك معرفة شباف اليـو ك اؼبسلمُت ك من يريد أف يتعمق يف تعليم 
. القرآف الكرًن باللغة العربية حصوصا يف علـو الببلغة حيث أهنم ال يستطيعوف أف يقرأكا ك يفهموا القرآف

كال شك أٌف علـو الببلغة الثبلثة ىي من أعظم آالت الشرع ىف اإلسبلـ بل ذكر أٌف كماؿ إدياف متوقف 
كمع ذلك، . عليها لتوقف إدراؾ إعجاز القرآف الذم ىو معجزة النيٌب صلى اهلل عليو كسلم على معرفتها

سكاف إندكنيسيا أكثرىم اؼبسلموف، فوجب عليهم أف جيعلوا القرآف إماما ىف كل كقت من حياهتم بقراءهتم 
ك كيف يفهمو اؼبسلموف بقٌلة علمهم عنها اليت ىي من أعظم آالت الشرع ىف . كفهمهم كيعملوف دبا فيو

 .اإلسبلـ ؟
ؼبعرفة أم عبلقة موجودة من اجملاز اؼبرسل ك استعارة يف اآليات الًتبوية ىف ك اؽبذؼ ؽبذا البحث 

 .٣۲-۲۷: القرآف الكرًن، سورة اؼبائدة
أف يف ىذا العصر كاف بعض الناسخصوصا اؼبسلمُت ضٌلوا ك األساسي التفكَتم ؽبذا البحث 

ك يف القرآف كثَت . كأضٌلوا ػبطإىم يف فهم القرآف ك تفسَته  ك أحد سببو قٌلة علمهم ك معرفتهم بالببلغة
ك اجملاز من أحسن الوسائل البيانية اليت هتاكم إليها الطبيعة . من األلفاظ أك اآليات تتضمناف معٌت اجملاز

أراد الباحث أف يقدـ . إليضاح اؼبعٌت إذ بو خيرج اؼبعٌت متصفا بصفة حسية تكاد تعرضو على عياف السامع
 . ألف فيها كثَت من القيم الًتبوية ك حكمتها٣۲-۲۷: ربليل اجملاز يف اآليات الًتبوية من سورة اؼبائدة

ك طريقة البحث اليت يستخدمها الباحث ىي حبث ربليلي يعٍت حبث حيلل العبلقة من اجملاز اؼبرسل 
 .ك االستعارة اؼبوجودة يف سورة اؼبائدة

ك أما نتيجة البحث بينت فيها  العبلقة من اجملاز اؼبرسل ك االستعارة اؼبوجودة يف سورة اؼبائدة 
ك أف اجملاز ىو أمور ال بد تعليمو ك معرفتو لطبلب ك من يريد أف يتعمق . لكشف معٌت القرآف ك تفسَته

فعسى اهلل أف جيعل عمل . يف القرآف ليخرجوف من الظلمات إىل النور يف فهمو بعلـو الببلغة الثبلثة
 .الباحث  ك علمو ـبلصا لوجهو الكرًن  ك أف ينفع اؼبسلموف ك اؼبتعلموف صبيعا
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 الباب األّول
 مقّدمة

 خلفية البحث . أ
كما أف ىذه األصوات . اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قـو عن أغراضهم

زبتلف من شعب آلخر، كهلل تعاىل حكمة يف ىذا االختبلؼ، حيث قاؿ جل 
ًؼ أىٍلًسنىًتكيٍم كىأىٍلوىاًنكيٍم ًإفَّ }: شأنو كىًمٍن آيىاتًًو خىٍلقي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كى اٍخًتبلى

يىاًت لًٍلعىالىًمٍُتى   (.۲۲: سورة الرـك) {يفٍ ذىًلكى آلى
كال خفاء أف اللغة . لكل لغة من اللغات خصائص سبتاز هبا عن غَتىا

كقد رآىا ابن فارس . العربية أمنت تركيبا، كأكضح بيانا، كأعذب مذاقا عند أىلها
أهنا أفضل اللغات كأكسعها، إذ يكفي ذلك دليبل أٌف رٌب العاؼبُت اختارىا 

ألشرؼ رسولو كخامت رساالتو، فأنزؿ هبا كتابو اؼببُت، فلذلك اليقدر أحد من 
الًتاجم أف ينقل القرآف الكرًن إىل اللغات األخرل، كما نقل اإلقبيل عن 

السريانٌية إىل اغببشٌية كالركمٌية، كترصبت التوراة كالزبور كسائر كتب اهلل عٌز كجٌل 
كالسبب ىف ذلك يعود إىل أٌف العجم مل تتسع ىف اجملاز اٌتساع . بالعربٌية
 (.٣۸: ص. معركؼ)العرب

اللغة العربية كاحدة من اللغات العالية اليت ؽبا أمهية كربل فهي اللغة 
السادسة يف العامل اآلف، يتحدث هبا على ثلثمائة مليوف ما بُت عريب ك غَت 

كؽبذه اللغة ظرؼ خاص جيعلها زبتلف عن بقية لغات العامل اؼبوجودة . عريب
: ص. اعبواد)اآلف، فقد ارتبطت بالقرآف الكرًن منذ أكثر من طبسة عشر قرنا 

٥.) 



كمن جانب آخر تعد اللغة العربية من أعظم اللغات السامية فلها شأف 
عظيم ك مكانة سامية بُت اللغات العامل ؼبا تتميز بو من خصائص كل خاصية 
منها تعد دافعا لنشرىا ك تعلمها، كما أف اللغة العربية اليـو سواء بالنسبة إىل 
عدد متحدثها أك إىل مدل تأثَتىا يف غَتىا من لغات العامل، فإهنا ال بد أف 

. الكامل)ينظر إليها بعُت االعتبار على أهنا إحدل اللغات العظمى يف العامل 
 (٤: ص

كفبا يدؿ على عاؼبية ىذه اللغة أهنا منتشرة اآلف يف كثَت من البلداف 
اإلسبلمية كدخلت منظمات الدكلية ك كتبت هبا اإلذعات العديدة ك فتح 

كمن . لتدريسها كثَت من الكليات ك اؼبعاىد يف كثَت من أكباء العامل اإلسبلمية
مث فإف ارتباط  اللغة العربية باإلسبلـ قد أتاح ؽبا االنتشار ك الذيوع يف سائر 

أكباء البسيطة ك مكن ؽبا يف كل ببلد العامل اإلسبلمي، كجعل ؽبا ظبوا ك علوا 
: قاؿ تعاىل. فهي ـبفوظة حبفظ القرآف. يف اؼبرتبة على سائر اللغات األخرل

 (.  ٩: سورة اغبجر) {ًإنِّنا كبىٍني نػىزٍَّلنىا الذِّنٍكرى كى ًإنَّا لىوي غبىىاًفظيٍوفى }
لقد عرؼ أىل إندكنيسيا اللغة العربية منذ دخوؿ اإلسبلـ يف القرف 

السابع اؼبيبلدم مع قدـك ذبار العرب اؼبسلمُت ك بفضل ىذا االحتكاؾ ك 
نتيجة العتناؽ اإلندكنيسيُت لئلسبلـ تبنوا اغبرؼ العريب لكتابة اللغة اؼببلكية 
اليت كانت سائدة يف كل أكباء األرخبيل ك سعوا لتعليم أبنائهم اللغة العربية، 

كبذلوا يف ىذا الصدد جهودا عظيمة  مقدرة يف تعليم اغبكومي ك األىلي من 
مراحل االبتدائية ك اؼبتوسطة ك الثناكية ك ما زالوا يفعلوف ذلك هبمة ال تعرؼ 

 .الكلل كاؼبلل



تعليم اللغة العربية يف إندكنيسيا دير دبراحل طويلة منذ دخوؿ اإلسبلـ إىل 
كمن مرحلتو ىو مرحلة تعليم اللغة العربية عن طريق تعليم األلفاظ . ىذا اليـو

ك اؽبدؼ من تعليم اللغة العربية يف . العربية اؼبستخدمة يف العبادات ك األذكار
ىذه اؼبرحلة حىت أف يستطيع  الطالب اؼبسلم أف يقرأ النصوص الدينية من 

 . القرآف ك اغبديث ك األذكار يف الصلوات ك غَتىا مع الفهم
ك اعبدير بالذكر أف تعليم اللغة العربٌية غَت اؼبهارة كالطريقة كاألسلوب ىو 

العناصر، ك عناصرىا كثَتة منها النحو كالصرؼ كاألصوات كاؼبنطق كاػبٌط 
كاإلمبلء ك القواىف كالببلغة الىت تًتٌكب من ثبلثة فنوف، كىي اؼبعاين كالبياف 

 .كالبديع
قد كثر علماء اللغة خصوصا اللغة العربٌية يكتبوف كيؤلفوف الكتب عن 

عناصر اللغة العربٌية ىف علم النحو كعلم الصرؼ كالببلغة، كىكذا قد كثر من 
ـٌ خصوصا ىف إندكنيسيا من يبحث  يبحث عنها، كلكن إذا نظرنا على كجو العا

عن النحو كالصرؼ كالطريقة أكثر فبن يبحث عن علـو الببلغة الثبلثة علم 
 .اؼبعاين أكعلم البياف أكعلم البديع كذلك بسبب عسرىا أك قليل كتبها كمراجعها
كال شك أٌف علـو الببلغة الثبلثة ىي من أعظم آالت الشرع ىف اإلسبلـ 

بل ذكر أٌف كماؿ إدياف متوقف عليها لتوقف إدراؾ إعجاز القرآف الذم ىو 
 (.٣:ص. ١: ج. السيوطى)معجزة النيٌب صلى اهلل عليو كسلم على معرفتها

كمع ذلك، سكاف إندكنيسيا أكثرىم اؼبسلموف، فوجب عليهم أف جيعلوا 
ككيف . القرآف إماما ىف كل كقت من حياهتم بقراءهتم كفهمهم كيعملوف دبا فيو

 يفهمو اؼبسلموف بقٌلة علمهم عنها اليت ىيمن أعظم آالت الشرع ىف اإلسبلـ ؟



لقد انتبو مفكر اإلسبلـ الذم صنف الكتب ىف علـو الببلغة مثل عبد 
ك أضبد زين دحبلف " اعبوىر اؼبكنوف"الرضبن األخضرم الذم يؤلف الكتاب 

كالسيد اؼبرحـو " ؾبموع طبس رسائل"الذم يؤلف الرسالة ىف اإلستعارة ىف كتابو 
كاغبافط جبلؿ الدين " جواىر الببلغة"أضبد اؽبامشي الذم يؤلف الكتاب 

ك " عقود اعبماف يف علم اؼبعاين كالبياف"السيوطي الذم يؤلف الكتاب 
يبحث فيها عن قوؿ مذىب . ببلغة العربية  كغَتىا"عشريالذم يؤلف الكتاب 

اعبمهور كالسلف كصاحب الكشاؼ كالسكاكي كغَتىا عن علـو الببلغة 
 .الثبلثة علم اؼبعاين كعلم البياف كعلم البديع

ك أف أكثر الطبلب يف إندكنيسيا يشكوف مر الشكول من أف الناشئة 
فيهم ال ربسن الببلغة بعد معرفتهم بالنحو ك الصرؼ بل ال ربسن النطق 

بالعربية نطقا سليما ك فصيحا ك ال تستطيع أف تفهم نصوص عريب إما نصوص 
العامة أك أساس الشريعة من القرآف الكرًن ك األحاديث ك مؤلفات العلماء يف 

 .فنوف العلـو
ؽبذا ظهر يف كعي كثَت من الباحثُت خصوصا يف كعي الباحث يف ىذا 
اؼبوضوع أف تكوف ؿباكلة إعادة بناء من تطبيقها للقرآف ك زبصص أف يعرؼ 

إحدل عناصر علـو الببلغة الثبلثة ك ىي اجملاز الذم يبحث يف علم البياف ك 
 .كيف ربليلو لآليات الًتبوية

 زبصٌصت الرسالة أف تبحث ىف ربليل اجملاز ىف بعض اآليات الًتبوية مث
من القرآف الكرًن نظرا ألمهيتو للمعلم ك اؼبتعلم ك اؼبسلمُت يف تفهيم القرآف 

 ألف فيها كثَت ٣۲-۲۷: الكرًن خصوصا ىف بعض اآليات الًتبويةلسورة اؼبائدة



من القيم الًتبوية ك حكمتها، ألف فيها قصة ابٍت آدـ مها قابيل ك ىابيل ك 
لقابيل كيفية معرفة دفن أخيو ىابيل ك فيها فائدة جيدة يف طريقة التعليم ك 

 . التعلم أك غَتىا فبا يتضمن فيها
 فروض البحث . ب

 :كأٌما فركض البحث ىف ىذه الرسالة فهي ستعرض فيما يلي
 تقرير البحث.   ١

 ميداف البحث.   (أ

 ميداف البحث ىف ىذه الرسالة ىي الببلغة
 منهاج البحث. (ب

 منهاج البحث ىف ىذه الرسالة ىي منهاج كيفي

 نوع البحث. (ج

 نوع البحث ىف ىذه الرسالة ىي البحث اؼبكتيب
 ربديد البحث.   ۲

حدد الباحث اؼبسائل ىف ىذه الرسالة بتحليل اجملاز  لآليات 
الًتبوية ىف القرآف الكرًن، كحدد الباحث ىف حبثو  يف اجملاز اؼبفرد اؼبرسل 
ك اجملاز اؼبفرد باالستعارة فقط مع أف األقساـ أربعة بزيادة اجملاز اؼبركب 

 .٣۲-۲۷: اؼبرسل ك اجملاز اؼبركب باالستعارة، ك ربليلهما لسورة اؼبائدة
 أسئلة البحث.    ٣

أم عبلقة موجودة من اجملاز اؼبرسل  يف اآليات الًتبوية ىف القرآف .   (أ
 .٣۲-۲۷: الكرًن، سورة اؼبائدة



أياستعارة موجودة  يف اآليات الًتبوية ىف القرآف الكرًن، سورة . (ب
 .٣۲-۲۷: اؼبائدة

 أىداف البحث . ح

ؼبعرفةأم عبلقة موجودة من اجملاز اؼبرسل  يف اآليات الًتبوية ىف القرآف . ١
 .٣۲-۲۷: الكرًن، سورة اؼبائدة

: ؼبعرفة ربليل أم استعارة موجودة يف اآليات ىف القرآف الكرًن، سورة اؼبائدة. ۲
۲۷-٣۲. 

 األساس التفكيرية . د

اجملاز ىي إحدل اؼبواد يف علم البياف، ك علم البياف ىو أحد علـو الببلغة 
الثبلثة، كاجملاز أيضا تدخل القائدة اؼبهٌمة يف فهم اللغة العربية خصوصا يف فهم 

القرآف الكرًن الذم يتضمن اؼبعٌت العايل كالعبارة العجيبة اليت ال تكشف إال 
 .بعلم الببلغة

كلقد كاف العرب يف بداية الدعوة اإلسبلمية على قدر من نصاعة الفطرة 
اللغوية ديكنهم من إدراؾ ىذا اعبانب من جوانب اإلعجاز القرآين، كمن مث فلم 

. تكن ىناؾ حاجة ملحة إىل اىتماـ خاص هبذه القضية على اؼبستول العلمي
كلكن بعد أف اتسعت رقعة الدكؿ اإلسبلمية، كدخل ىف اإلسبلـ أمم ليس 

لساهنا العربية، كال يتوافر ؽبا مثل ىذه اغباسة اللغوىية العربية اؼبرىفة اليت سبكنهم 
 (.6: ص. عشرل زايد)من إدراؾ اإلعجاز الببلغي للقرآف الكرًن



كمع ذلك، تأدية اهلل معٌت القرآف بطرؽ كعبارة ـبتلفة حىت اليكفى ؼبن 
يريد أف يتعلم كيعرؼ كيفهم القرآف دبجرد علمو يف النحو كالصرؼ بل ىي أم 

 ( : ١٥: دت، ص)الببلغة كاللباب لو كما قاؿ عبد الرضبن األخضرل 
 ىذا كإف درر البيػػػػػػػػػاف  كغػػػػػػرر البديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع كاؼبعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاين

 هتدم إىل موارد شريفة     كنبػػػػػػػذة بديػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة لطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفة
 من علم أسرار اللسػاف     العريب كدرؾ ماخٌص بو من عجب

 ألنو كالركح لئلعػػػػراب  كىو لعلم النحو كاللبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب
إذ التدرؾ دقائق التفسَت كمااشتمل عليو من االعتبارات اللطيفة إالٌ 

بواسطة مراعاة ىذا الفٌن فهو من أعظم آالت  العلـو الشرعية كلذلك االشتغاؿ 
 (.١٦-١٥: ص. األخضرل)بو فرض كفاية 

كىف ىذا العصر كثَت كاف بعض الناس خصوصا اؼبسلمينضٌلوا كأضٌلوا 
. ػبطإىم يف فهم القرآف ك تفسَته  ك أحد سببو قٌلة علمهم ك معرفتهم بالببلغة

ك اجملاز من أحسن . ك يف القرآف كثَت من األلفاظ أك اآلتات يتضمن معٌت اجملاز
الوسائل البيانية اليت هتاكم إليها الطبيعة إليضاح اؼبعٌت إذ بو خيرج اؼبعٌت متصفا 

 .بصفة حسية تكاد تعرضو على عياف السامع
 أراد الباحث أف يقدـ ربليل اجملاز يف بعض اآليات الًتبوية خصوصا 

 ألف فيها كثَت من القيم الًتبوية ك حكمتها، ألف فيها ٣۲-۲۷: لسورة اؼبائدة
قصة ابٍت آدـ مها قابيل ك ىابيل ك لقابيل كيفية معرفة دفن أخيو ىابيل ك فيها 

ك حيلل الباحث من أم ناحية اجملاز . فائدة جيدة يف طريقة التعليم ك التعلم



اؼبتضمن فيها لدفع عن اػبطإ يف تفهيم القرآف إديانا بأف فهم القرآف ال يصل ك 
 .ال يصح إال مع العلم ك اؼبعرفة بالببلغة

ك األساس اآلخر يف اختيار الباحث ؽبذه اآليات مظهرة من األساسي 
الشخصية حصوحا يف اختيار الباحث لآليات من سورة اؼبائدة، ك القصة 

كقعت يف اؼبصلى االستقامة حوؿ بيت الباحث، ذات ليلة بعد صبلة اؼبغرب 
الباحث ك أصدقائو الصغَت يقرأ ك يفهم ك يدرس القرآف من ذبويده ك تفسَته، 

 ك يف أثناء الدرس كجد 32-27: ك يف تلك اليلة يلحق الدراسة لسورة اؼبائدة 
الباحث عن قيم الًتبوية ك حكمتها اؼبهمة فحرس قلبالباحث ك فكره  دبا 

يتضمن  فيها حىت أراد الباحث ك ثبت عليو أف جيعل ىذه اآليات من البحث 
 . يف رسالتو، حبسن طٍت الباحث ك اهلل التوفيق ك اؽبداية عن ىذا

 خطوات البحث . ه

 منابع اغبقائق. ١

منبع اغبقائق ىف ىذه الرسالة اؼبنبع النظرم كىو الكتب اليت تتعلق هبذا 
 البحث

 طريقة صبع البيانات. ۲

 صبع اؼبواد اؼبتعلقة هبذا البحث ( أ

 قراءة القرآف كالكتب اؼبتعلقة هبذا البحث كمطالعتها ( ب

 ربليل اآليات اؼبقصودة أم اآليات الًتبوية ( ج

 اػببلصة كالنتائج ( د

 



 طريقة ربليل اؼبنبع. ٣

طريقة ربليل اؼبنبع اليت سيخدمها الباحث ىي دراسة اجملاز ىف القرآف 
 .الكرًن

 تنظيم الكتابة . و

تبحث ىذه الرسالة ربليل اجملاز ىف اآليات الًتبوية ك ىي ربتول على ما 
 :يلي

تقرير )فيو مقدمة تستعمل على خلفية البحث ك فركضالبحث : الباب األكؿ
ك أىداؼ البحث ك  (البحث، أسئلة البحث، ربديد البحث

منابع اغبقائق ك طريقة صبع )األسس التفكَتية ك خطواتالبحث 
 .ك تنظيم البحث (البيانات ك طريقة ربليل اؼبنبع

 .٣۲-۲۷: يبحث الباحث فياجملاز اؼبرسلو ربليلو لسورة اؼبائدة: الباب الثاىن
-۲۷: يبحث الباحث فيمجاز االستعارةك ربليلها لسورة اؼبائدة: الباب الثالث

٣۲. 
 .فيو خاسبة تستعمل على نتائج البحث ك االقًتاحات: الباب الرابع
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