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. العربية اجملاز املرسل علم من علوم البيان اليت توجد يف اللغة". اجملاز املرسل يف سورة الفتح
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وطريقة مجع البياانت استخدمت الباحثة . املستخدم ىف هذا البحث هو املنهج الكيفي
أن  بعد. (Content Analysis) بطريقة حتليل املضمين البياانت حتللو . الطريقة املكتبية والواثئق

يبحث الباحثة سورة الفتح يف القرآن الكرمي وجدت الباحثة  احدى عشرة كلمة اجملاز املرسل 
عالقتها احمللية؛  6: عالقتها املسببية واحمللية؛ الفتح 3: الفتح : يف عشرة آايت وهي ومعانيها
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Judul Skripsi  : Analisis Makna-Makna Majaz Mursal dalam Suroh Al-Fath  

  

Dalam memahami bahasa Arab tidak lepas dari beberapa perangkat ilmu yang penting, 

diantaranya ilmu Nahwu, Shorof dan Balaghoh dan sebagainya. Dalam penulisan 

skripsi ini, peneliti memilih judul tentang ilmu Balaghoh yaitu “Analisis Makna-Makna 

Majaz Mursal dalam Surat Al-Fath”. Majaz Mursal merupakan salah satu bagian dari 

ilmu Bayan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kalimat-kalimat dan makna Majaz 

Mursal dalam Surat Al-Fath. Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif. 

Sedangkan metode pengumpulan datanya digunakan Metode Library Research atau 

studi dokumen. Data dianalisis dengan metode Analisis Isi. Sesudah melakukan 

penelitian terhadap Surah Al-Fath, maka peneliti menemukan 11 kalimat Majaz Mursal 

dan maknanya dalam 10 ayat, yaitu ayat 4 ‘alaqohnya musabbabiyah dan mahaliyyah. 

Ayat 6 ‘alaqohnya mahaliyyah. Ayat 9 ‘alaqohnya juz’iyah. Ayat 10 ‘alaqohnya 

sababiyah. Ayat 11 ‘alaqohnya sababiyah. Ayat 13 ‘alaqohnya haliyah. Ayat 18 

‘alaqohnya mahaliyah. Ayat 20 ‘alaqohnya umum. Ayat 24 ‘alaqohnya aliyah. Ayat 29 

‘alaqohnya juz’iyah.. 
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 التمهيد 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا  

محدا وشكرا هلل الرمحن الرحيم على نعمه الكثرية،  وفضله العظيم، وأصلي وأسلم على   

دمحم رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، خامت األنبياء واملرسلني، صالة وسالما دائمني ومتالزمني إىل يوم الدين، 

 .  يوم تبدل األرض غري األرض والسماوات وعلى آله أصحابه أمجعني

إمنا األعماُل ابلنيات وإمنا لكل امرٍئ ما نوى، فَمن كانت هجرتُه "ملسو هيلع هللا ىلص  قال رسول هللا

إىل هللا ورسوله فهجرته إىل هللا ورسوله، ومن كانت هجرته إىل دنيا ُيِصيُبها أو امرأة ينكحها 

 وهو أحد األحاديث اليت عليها مدار اإلسالم ؛ وكان. متفق إليه. فهجرته إىل ما هجر إليه

السلف واخللف رمحهم هللا تعاىل يستحبون استفتاح املصنفات هبذا احلديث، تنبيها للمطالع 

ألجل ذلك كتب الباحثة احلديث يف هذا . على حسن النية، واهتمامه بذلك واالعتناءبه

 . البحث لتحسن النية ويرجو أن يعني هللا كتابة هذا البحث بعنايته وبربكته للباحثة وغريها

حتليل "  موضوعحتت من أوهلا إىل آخرها  كتابة هذا البحث العلمي  ة الباحثقد متوبعد 

نيل  للحصول على املقررة الشروط وهو الستيفاء أحد" معاين اجملاز املرسل يف سورة الفتح

احلكومية  امعةجلاللغة العربية اب دريستوالتعليم شعبة الرتبية  علوم اجلامعية يف كليةشهادة 
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ابالنتهاء من إعداد هذا البحث العلمي، فله  ى الباحثةوقد من هللا عل. سومطرة الشمالية 

 . سبحانه احلمد والثناء

أن يوجه ابلشكر اجلزيل والتقدير الفائق على من له فضل يف إمتام هذا  ةفيسر للباحث

 : البحث، وهم على ما يلي

 كان للمشريفني الفاضلني، ومها الدكتور ذو اهلادي، املاجستريأستهل الشكر  .0

 .  املشريف األول واحلاج ابجنولو عبد الكرمي، املاجستري كان املشريف الثاين

 احلكومية سومطرة الشماليةامعة اجل والتعليم الرتبيةعلوم عميد كلية الشكر ل .3

اللغة  دريستشعبة املاجستري رئيس الدكتور سالم الدين، فاضل لمث شكري اجلزيل ل .2

 الشمالية احلكومية سومطرةامعة اجلالعربية 

اللغة العربية الذين قد علموا والتعليم شعبة الرتبية  علوم معاشر املدرسني بكلية .3

 .وأرشادوين إىل سبيل العلوم والعرفان ةالباحث

وكما ال يفوتين أن أقدم شكري أليب وأمي احملبوبني الذين ربياين صغريا ووعظاين    .5

 .كبريا مث مجيع أسريت الكبرية

وا مساعدات وخدمات من أوقاهتم الغالية ما ال حتصى الزمالء الذين قد منح .6

 .إلعطاء املعنوية بكتابة هذا البحث من ال أستطيع أن أذكرهم فردا من فرد
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فمين جزيل الشكر . ويف النهاية فإين أقدم شكري لكل من شارك أو ساهم ولو بشطر كلمة

يكون هذا البحث انفعا وجزاهم هللا أحسن اجلزء فإنه جيزي من يشاء بغري حساب، وعسى أن 

 .يف الدين والدنيا وموافقا ألذهان من طلع عليه

م 3101مايو  03ميدان،   

 الباحثة         

 

 فوريشة نسوتيون    

23032123: رقم القيد  
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 الباب األول

 املقدمة 

  خلفية البحث . أ

 جربيل بواسطة ملسو هيلع هللا ىلص هللا إىل النيب دمحم أنزلهن هو الكتاب املقدس للمسلمني الذي آالقر 

 ن الليليوما م 33أشهر و  2و  نةس 33ى مد ىن تدرجييا علآالقر  نزولد مت وق. عليه السالم

من عالمات  حدأو  ،ملسو هيلع هللا ىلص  للنيب دمحم ةن ابعتباره أكرب معجز آالقر املسلمون  حيرتم .رمضان 07

 .رسالة الوحي أبكملها من هللا سبحانه وتعاىلفيه النبوة وقد تضمنت 

، كالم هللا  نآالقر ، وإن ذلكوغري داية وارشاد ه من حيتوي هنأبالكرمي ن آالقر  يوضحو 

، ، والقصص التارخييةهيةأللو اعن فيه  وضحيو . منه بدا بال كيفية قوال، وأنزله على رسوله وحيا

ال إ أوالذي ال يقر  ةصالألال حمتفظا ابيز ما  هو الكتاب املقدس الذي نآالقر . وغريها ،والقوانني

 وتعاىل هللا سبحانهقال . ةإىل لغات عديد قد ترجم القرآن من ذلك الرغمى ابللغة العربية ، عل

 يف سورة الزخرف 

                      

القرآن الكرمي أنزل بلسان عريب مبني، وأنه ال يشاكل شيئا من كالم فصحاء العرب 

 : املشهود هلم ابلبيان أما املوايل واملولدون فكانوا حباجة إىل من يبني هلم أمرين 
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 أن القرآن الكرمي جيري على قواعد العرب يف لغتها .0

يف التعبري عن املعاين اليت أن القرآن الكرمي يتميز بنهج خاص يف استعمال هذه اللغة و  .3

 0. وهذا سر إعجاز. يتضمنها

. عالية ن العربية لديها عناصر أدبيةلعربية، ألاب نزلأن الكرمي آالقر ذلك، أن ّلق بتتع

إتقان الشخص يف . أشعار والقصائدكالفن األديب  م اكر عندهم إ ن بني العربآالقر  أنزل هللاو 

حد قدر اإلكرام أو الذّل من أهو من  ةوالقصيدالشعر يكون له شرفا حىت برباعة الشعر 

املهارات الشعر يصري ، حىت  فإن اجلائزة العالية من العرب إىل فن األدب .الشخص أو القبيلة

وهلذا . يف اجلزيرة العربيةالقبائل  اجتماعيللوضع  من قدر العايل واملنخفض والقصيدة واخلطابة

أنزل القرآن و  . لنيب دمحم ملسو هيلع هللا ىلصا أنزل إىلات الرئيسية األخرى اليت ، بني أهداف املعجز السبب

 .ليس هلا مثل الكرمي مع القيم االديب والبالغي

يع رسالة جلم وجد فيه .ةعالي ةالعربية هلا أدبياللغة  هي لقران الكرمياستخدم ت اليت لغةال

من مصادر العلوم ، ومصادر القانون ، ومصادر اخلريات لكل من  ةواسع ةشمل جمموعيالبشر 

لقران ال ن فهم اا ألن يتقن اللغة العربية جيدأم فيه جيب التكشاف العلو . يقرأ وتطبيق احملتوايت

 القرآن فهمل .از أيضاجم عىمب ولكنفقط الطبيعة  عىمبن ليس القرآو يكتفي بقراءة الرتمجة 

 .  والصرف والبالغة وأسباب النزول وغري ذلك حونالمثل  تالوم اآلعل فنحتج إىل

                                                             
   03. ص )دار العلوم العربية : بريوت  (علم البيان الدكتور دمحم مصطفى هرارة،  1
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ن إلتايل فابو . واألدبية فهم احملتوي القرآن من خالل العلوم اآلالتلاألمهية  تقدمقد 

فهموا العلوم يف القرآن يسهل الطالب خصوصا أن يالغة  لكي الباحثة أتخذ املوضوع عن الب

 . حىت ال يكون هناك أي سوء فهم يف أن يفهم القرآنللمسلمني و . اعلمواهيستطيعوا أن يو 

وكان طبيعا أن يؤثر اإلسالم أتثريا قواي يف نشأة العلوم البالغية، وأن يلفت إعجاز  

النظر يف أسباب هذا اإلعجاز، وقد وجدت أقوال تذهب إىل أن إعجاز القرآن يرجع إىل ما 

: قول هللا تعاىل . فيه من أخبار عن املغيبات  ،     ،             

     ،     . وهذا النوع من اإلعجاز وال شك، ولكنه ليس النوع

الذي حتدى به القرآن العرب، فقد حتداهم أن أيتوا بسورة واحدة من مثله، ومل يرد اإلخبار عن 

يف مجيع سور القرآن، هذا إىل جانب أن التحدي إمنا يكون يف أمر يظنون أهنم املغيبات 

وما كان شعراؤهم وخطباؤهم يدعون علم الغيب، إمنا كانوا يدعون القدرة على . قادرون عليه

  3.صوغ الكالم البليغ، ومن مث فقد غلب الرأي القائل أبن إعجاز القرآن يرجع إىل بالغته

وعلم البالغة هو . م واملتكلم فقط دون الكلمة لعدم السماعالبالغة هي وصف للكال

علم يعرف به أتدية املعى اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة هلا يف النفس أثر خالب، مع 

والبالغة مأخوذ من . مالءمة كل كالم للمواطن الذي يقال فيه واألشخاص الذي خياطبون

                                                             
   00.ص )دار العلوم العربية : بريوت  (علم البيان الدكتور دمحم مصطفى هرارة،  2
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يت البالغة بالغة إلهنا تنهي املعى إىل قلب السامع قوهلم بلغت الغاية إذا انتهيت إليها، فسم

   2.فيفهمه

 . ملا وضع علم البالغة فننظر يف أمر الرتكيب البالغية وهو ثالثة علوم  

ما حيرتز به عن اخلطاء يف أتدية املعى الذي يريده املتكلم إلصاله إىل ذهن : العلم األول  -

 . السامع، ويسمى علم املعاين

ما حيرتز به عن التعقيد املعنوي أي عن أن يكون الكلم غري واضح الداللة :  العلم الثاين -

 .على معى املراد، ويسمى علم البيان

 . ما حيرتز به حتسني الكالم، ويسمى علم البديع:  العلم الثالث  -

تطور البحث البالغي  .أحد منها علم البيانف ، ةغالبالعلم من  علومال من بني الثالثة

البيان علما من علوم البالغية، ولكنه مل يصري كذلك إال بعد أن قدم البالغيون األوائل فأصبح 

قد أورد الكثري من " البيان والتبيني"فاجلاحز يف كتابه . جهودا عظيمة لتفسري أركان هذا العلم

التشبيهات واالستعارات، وقسم إىل تقسيم اللفظ إىل حقيقة وجماز وحتدث عن الكناية، ولكنه 

 3.ورد ذلك كله على سبيل اإلدراك التذوقي ومل يضع حدودا وتعريفات هلذه األبواب البيانيةأ

وجتمع هذه . يدرس علم البيان اليت خيرج هبا اللفظ عن معناه األصلي إىل معى آخر متصل به

 ( املرسل، والعقل، واالستعارة والكناية)الظاهرة يف جماز 
                                                             

  31ص  ( 3111. مكتبة العصرية: بريوت ) .جواهر البالغةامحد اهلامشي،   3
 05. ص )دار العلوم العربية : بريوت  (علم البيان، الدكتور دمحم مصطفى هرارة،   3
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الذي لديه عناصر األدبية العالية من البالغية،   ن الكرمي هو الكتاب املقدس آالقر 

جلمل اليت حتتوي علي عناصر فيه هناك ا. ل هلا من النصوص األخرىامهارته ال مث كنصوص

الكليمة األصلية، هي املعى واحلقيقة هي . ةقيقاحلضده از اجمل. جماز منهاواحد و  ةغالبالمن 

س فيه معى احلقيقة فقط، لكن فيه معى اجملاز القرآن الكرمي لييف و  .الذي انتقلت منه الكلمة

 .من القرآن الكرمي رتفاعواال مالاجل أيضا، لسبب ذلك ليجعل

وينقسم . هو جماز ينقل فيه اللفظ عن معناه األصلي لعالقة بينه وبني املعى املنقول إليه

واجملاز اللغوي ينقسم إىل اجملاز املرسل واجملاز . اجملاز إىل قسمني وهي العقلي واللغوي

و هذا البحث ليسهل فهم من املسلمني عن . فالباحثة ستبحث اجملاز املرسل. االستعارة

 . البالغةبعض العلم 

شعر نقيم القرآن مل فان  ومع ذلك ،يف الزمان اآلن. ن غين مبعاين األدبية العاليةآوالقر 

ن أ ريدنلذلك أيضا عندما . أ القرآن مل يتدبر ويتفكر بهعندما يقر و . اليت أدركنا حىت جتاهلها

ا وعدم نا مبعانيهويرجع ذلك إىل عدم معرفت. فنستخدم ترمجته، وهذا ال يكفيمعناها  فهمن

 . تعليمه ابستخدام العلوم اآلالة ومعلقتها كعلم البالغة رغبتها يف

امسه . يةأ 33سورة املدنية اليت تتكون من  .ن الكرميآيف القر  31سورة الفتح هو سورة 

معظم اآلايت من هذه . الفتح الذي يعين النصر ، مأخوذ من اجلملة االوىل من هذه السورة

 . املتعلقة ابنتصار النيب دمحم يف املعركةالسورة تصف األشياء 
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اليت حتتاج إىل أن يبحث معاهنا ويف سورة الفتح حيتوي أيضا على العناصر البالغية 

ن املسلمني اآلن مل يهتمو بفهم معاين القرآن أل. من حيث علم البالغة الذي هو جمازها هواحد

 .اجملاز املرسل خاصة يف سورة الفتح لذلك حنن سنناقش إىل معى. الكرمي مبعى اجملاز اخلاصة

 اخلروج من املشكلة ، فتختار الباحثة البحث يف هذا املوضوع هبدف تسهيل فهم

 ن الكرميآالقر معاين العريب يف فهم  يفازداد رغبة ن الكرمي و آاملسلمني عن معاين جماز يف القر 

الباحثة املوضوع التايل مث تبحث . ، وزايدة معرفة للمعلمني والطالب خاصةللباحثني القرآن

 ."حتليل معاين اجملاز املرسل يف سورة الفتح"

 أسئلة البحث . ب

 ؟الفتح سورة يف املرسل اجملاز كلمات هي ما .0

 ؟سورة الفتح يف رسلامل ازاجمل معاين هي ما .3

 أهداف البحث . ج

 الفتح سورة يف املرسل اجملاز كلماتملعرفة   .0

 سورة الفتح يف رسلامل ازاجمل معاين ملعرفة .3

 فوائد البحث . د
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 البحث لكل ألن حتقيقها، الباحثة تريد اليت الفوائد توجد ،املذكور فاهلد من انطالقا

 إىل البحث هذايف  البحث فوائد ةثالباح وقسمت للقراء، وأ للباحثة الفوائد يؤيتأن  يرجى

 .تطبيقيةالو  نظريةال الفوائد

 : هي النظرية فوائدال .0

 تكون ستؤدي إىل اكتشاف ومعرفة الشيء البيان إما أناجملاز أحد أهّم أبواب يف علم 

 .فبها من الفن واألدب وعالقة اجملاز املرسل يف علم البالغة والقرأن

 :هي  فوائد التطبيقيةال .3

 يف رسلامل ازاجمل معى فهم يف واملسلمني الطالب، واملدرسني، تساعد أن ميكن .( أ

 .الفتح سورة

 .بالغةالو  العربية اللغة لدراسة تشجيعهم .( ب

بكلية علوم الرتبية التعليم  اليةالع الدينية الدراسة الشهادة لنيل الالزمة الشروط إمتام .( ج

 .اجلامعة اإلسالمية احلكومية سومطرة الشمالية ميدان

 

 هيكل البحث. ھ

مخسة ، فخططت الباحثة إىل أن يفهمهللقارئ  يسهلل ايكون البحث يرتب ترتيبو  

 :وهي أبواب
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 وي على خلفية البحث، وأسئلة مقدمة هذا البحث، حتت:  الباب األول 

 .البحث، وأهداف البحث، وفوائد البحث، وهيكل البحث   

نظرية، تتكلم فيها الباحثة عن مفهوم التحليل، ومفهوم الث البح: الباب الثاين

مفهوم البيان واجملاز، و تعريف اجملاز املعاين، ومفهوم علم البالغة، و 

، والدراسة ما اشتمل سورة الفتح، مفهوم سورة الفتح، املرسل وعالقاته

 .السابقة

 ،البحث أدواتو  ،البحث هجومن عو نالبحث، حتتوى على  يةهجمن: الباب الثالث

طريقة ومصادر البياانت، وطريقة مجع البياانت، و وموضوع البحث، 

 .البياانت ضمان صحة، و البياانت ليلحت

فيه كلمات اجملاز املرسل يف سورة الفتح عرض البياانت وحتليلها، : الباب الرابع

 . ومعانيها

 .اختتام، حيتوي على اخلالصة واالقرتحات:  الباب اخلامس 
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 الباب الثاين 

 الدراسة النظرية 

 مفهوم التحليل  . أ

حتليال على وزن فّعل يَفعِّل تفعيال أي التوضيح  –حيّلل  –التحليل مصدر من حّلل 

 5.والبيان، واملراد به يعين التوضيح يف اللغة العربية الفصحى واللغة العربية العامية

 مفهوم املعاين  . ب

: له كذا ااملعى وهو من عى عنيا، وعناية مبا ق. 6،  ما يقصد بشيءاين مجع من معىاملع

: ويساوى ايضا من املعجم الوسيط فيه قال  .تعّنيا يف االمر قصدوقصده تعّى . اراده وقصده

  7.ان املعى هو مايدل عليه اللظ وله مجع من معان

  مفهوم علم البالغة. ج

إذا وصل بكالمه إىل . لغة تعين الوصول واإلنتهاء ، يقال بلغ الشخص بالغة البالغة 

 1.ما يريده له إمتاع أو إقناع

                                                             
5 Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Indonesia Arab(Surabaya:Pustaka 

Progresif,2007) hal.39  
  335.ص(0315دار املعرفة، : بريوت لبنان) ،معجم الصعاحلالمام امساعيل بن محاد اجلوهرى،   6

 776.ص(0372القاهرة، ) ،املعجم الوسيطالدكتور ابرهيم اليس واصحابه، 7 
  23. ص (0333. دار الفكر: القاهرة). البالغة االصطالحية ، عبده عبد العزيز قلقلية 1
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االصطالح البالغي ختتلف ابختالف موصوفها، وموصوفها إما الكالم وإما وهي يف  

هذه  : وال توصف هبا الكلمة ؛ فال يقال . هذا متكلم بليغ هذا كالم بليغ ؛ و: املتكلم، يقال 

 3.كلمة بليغة، ألن الكلمة املفردة ال تّكون معى كامال ميكن تبليغه فال توصف ابلبالغة

البالغة هي أتدية املعى اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة، هلا  محد اهلامشيأ وعند 

يف النفس أثر جذاب، مع مالءمة كل كالم للمواطن الذي يقال فيه واألشخاص الذي 

 01. خياطبون

هي أتدية املعى اجلليل واضحا بعبارة صحيحة فصيحة،  مبعى متقارب نفهم أن البالغةف

كل كالم للموقف الذي يقال فيه، واألشخاص الذين هلا يف النفس أثر جذاب، مع تناسب  

 00.خياطبون

   اجملازالبيان و  مفهوم. د

تدل على الوضح واإلابنة سواء يف القول امللفوظ أم يف اللغة مبعى االصل  البيان

وهذا " داللة احلال" املكتوب، أو اإلشارة أو اهليئة اليت يبدو عليها الشيء، وهذا ما يطلق عليه 

 . تقسيمه ألنواع البيان( ه 355املتوىف سنة )املفهوم هو الذي أسس عليه احلاجز 

                                                             
  23ص . نفس املراجع. البالغة االصطالحية ، عبده عبد العزيز قلقلية3

  31.  ص ( 3111. مكتبة العصرية: بريوت ) .جواهر البالغةامحد اهلامشي،  01
 ص. نفس املراجع. البالغة الواضحةعلي جارم ومصطفى أمني،  00
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ملقصود أببلغ لفظ وأصله الكشف البيان لغة هو التعبري والتوضيح وهو إظهار ا

ة ابلزايدة يف وعند السكاكي علم البيان هو معرفة إيراد املعى الواحد يف طرق خمتلف. والظهور

وضوح الداللة عليه وابلنقصان ليحرتز ابلوقوف على ذلك عن اخلطاء يف مطابقة الكالم لتمام 

 03. املراد منه

االنتقال من مكان إىل مكاين، أو ذات الشيء تعين " اجملاز"الداللة اللغوية لكلمة 

ومن مث االنتقال من معى إىل معى آخر، وهذا املعى . آخر الذي نقل من موضع إىل موضع

  02.الذي انتقل منه الكلمة هو الذي يسميه البالغيون احلقيقة

غريه فإذا نقل إىل . فاجملاز ضدده احلقيقة، فاالسم املوضوع إبزاء املسمى هو حقيقة له

واجملاز يف استعمال أيب عبيدة ميكن أن يشمل مجيع  األساليب البالغية ولكنه  03.صار جمازا

 05.يشري إشارات جمملة إىل بعض منها نقال كاحلذف واجملاز املرسل

فاجملاز هو من أحسن الوسائل البيانية اليت هتدي إليها الطبعية إلضاح املعى، إذ به 

مليلها إىل االستماع يف . ة تكاد تعرضه على عيان السامعخيرج املعى متصفا بصفة حسيّ 

                                                             
 02. ص( املركز الثقايف العريب: بريوت )دروس البالغية العربية، األزهار الزاند،   12
  33. ، نفس املراجع، صعلم البيانالدكتور دمحم مصطفى هرارة،  02

  333. ص  (3111. مكتبة العصرية: بريوت ) جواهر البالغة،امحد اهلامشي،   03
 02. ص( دار العلوم العربية : بريوت ) علم البيان،الدكتور دمحم مصطفى هرارة،  05
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جماز مفرد : أقسام وينقسم إىل أربعة . الكالم، وإىل الداللة على كثرة معاين معاين األلفاظ

 06.مرسل، جماز مفرد ابإلستعارة، وجماز مركب مرسل، وجماز مرّكب ابإلستعارة

قعت له يف وضع أريد هبا غري ما و كل كلمة "ويعرف عبد القاهر اجلرجاين اجملاز أبنه 

  07.الثاين واألول واضعها ملالحظة بني

جاز بنا فالن "تقول . جيوز إذا اسنّت ماضيا -ويرى ابن فارس أن اجملاز مأخوذ من جاز

اصطلح البالغيون . ينقذ وال يردُّ وال مينع: أي " جيوز أن تفعل كذا"هذا هو األصل، مث تقول " 

استعمال اللفظ أو الرتكيب يف غري املعى الذي وضعْته له العرب لعالقة مع على معى اجملاز من 

قرينة مانعة من إرادة املعى األصلي يف اجملاز اللغوي، أو إسناد الشيء إىل ما ليس من حقه أن 

   01.يسند إليه يف جماز العقلي

 إرادة عدم على دالة قرينة مع لعالقة له وضع ما غري يف املستعمل اللفظ هو اجملازف

 تكون وقد املشاهبة تكون قد اجملازي واملعى احلقيقي املعى بني والعالقة .األصلي املعى

  : 31قسمني إىل وانقسامها العالقة هذه تنوع العربية البالغة علماء أدرك وقد 03.غريها

                                                             
  350 -333.ص  نفس املراجع، جواهر البالغة،اهلامشي،   06
  51. ، نفس املراجع، صالبيانعلم الدكتور دمحم مصطفى هرارة،  17

 67. ص( 0333مكتبة لبانن انشرون، : لباانن )الدكتور دمحم عبد املطلب، البالغة واألسلوبية،  01
 350. ص  نفس املراجع،جواهر البالغة، امحد اهلامشي،   03
 53. ص  نفس املراجع،علم البيان، ، الدكتور دمحم مصطفى هرارة،   31
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 ما غري إىل معناه يف ما أو الفعل إسناد يف أي ، اإلسناد يف ويكون العقلي اجملاز .0

  .له هو

ني ويسمى اجملاز املالبسة واالرتباط بني املعني: اجملاز اللغوي وحتكمه عالقتان  .3

 .املرسل، والعالقة الثانية املشاهبة بينهما ويسمى االستعارة

  وعالقاتةاملرسل از اجمل . ه

املالبسة واالرتباط بني املعنيني ويسمى : بينا من قبل أن اجملاز اللغوي حتكمه عالقتان 

وقد مسي النوع األول جمازا . اجملاز املرسل، والعالقة الثانية املشاهبة وهو ما ويسمى االستعارة

تتسع ل مرسال لعدم تقييده بعالقة واحدة شأن االستعارة احملكومة ابملشاهبة، ولكن اجملاز املرس

  30.عالقاته إىل حد كبري

 مفهوم اجملاز املرسل  .0

 غري عالقة حظةملال األصلي معناها غري يف قصدا املستعملة كلمة  هو املرسل اجملاز

  33األصلي املعى إرادة عدم على دلة قرينة مع املشاهبة

 يف له وضع ما غري يف اللفظ استعمال هو أميان الدين عبد الغين عند املرسل اجملاز

 32.احلقيقي املعى إرادة من مانعة قرينة مع واجملازي احلقيقي املعنيني بني لعالقة األصل،

                                                             
  53ص  نفس املراجع،علم البيان، ، الدكتور دمحم مصطفى هرارة،   30
  353. ص نفس املراجع،جواهر البالغة، امحد اهلامشي،  33
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 له وضع وما فيه استعمل ما بني العالقة تكان  ما هو املرسل اجملاز آخر قول يف وكما

 أن شأهنا من ألن "النعمة" معى يف استعمل إذا "اليد " لفظة مثل وذلك املشاهبة، غري مالبسة

 عن إلرساله "مرسل جماز" البالغيون مساه وقد .هبا املقصود إىل تصل ومنها اجلارحة عن تصدر

 احلال هو كما  واحدة، بعالقة مقيد غري ألنه املرسل، ابجملاز مسي فهذا .املشاهبة بعالقة التقييد

  33.كثرية  عالقاته وألن .فقط املشاهبة بعالقة املقيدة االستعارة

  عالقات له بل ،خمصوصة واحدة بعالقة التقييد عن ألطالقه مرسال مسي آخر وقول

 العالقة من املقصد وليس اجلملة يف تذكر اليت الكلمة وصف من يستفاد العالقة واسم كثرية،

 عن أرسل ألنه مرسال مسي وقيل .مقام كل  يناسب ما يرى فالفطن بة،واملناس االرتباط بيان إال

  35.ةاالستعار  يف املعتربة االحتاد دعوى

 األصلي أو احلقيقي ويسمى للفظ، الوضعي املعى أي "له وضع ما غري يف" قوله ومعى

  .القمر وكذلك املفرتس، املعروف للحيوان األسد كلمة  كوضع  اللغة، معاجم ذكرته الذي

 بذلك مسيت إليه، واملنقول عنه املنقول املعى بني املناسبة هي : "العالقة" قوله ومعى

 مالحظة وابشرتاط للثاين، األول من الذهن فينتقل ابألول الثاين املعى ويربط يتعلق هبا ألن

                                                                                                                                                                                   
 021. ص( 3100دار التوفيقية للرتاث، : القاهوة)الكايف يف البالغة البيان البديع واملعاين، أميان الدين عبد الغين،   32
 33. ص( م 0313دار الفكر العريب، )التخليص يف علوم البالغية، جالل الدين دمحم بن عبد الرمحن واخلطيب القزويين،   33
  353 ص نفس املراجع،جواهر البالغة، امحد اهلامشي،   25
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 .ملحوظة هنا عالقة ال إذ مثال، فرس إىل مشريا الكتاب هذا خذ كقولك  الغلط خيرج العالقة
36  

 يف كالشجاعة  للفظ، اجملازي واملعى األصلي املعى بني يربط الذي الشيء هي العالقةف

 الرجل به يقصد وإهنا احليوان؛ به يقصد ال هنا فاألسد .بسيفه يضرب أسدا رأيت : قولك

  .الشجاع

 ما غري ابللفظ أراد أنه على دليال املتكلم جيعله الذي األمر هي : "القرينة" قوله ومعى

 .األصلي املعى إرادة من متنع ال قرينتها فإن الكناية خرجت اخل مبانعة القرينة وبتقييد له، وضع

 من تفهم اليت هي وحالية تركيب، يف هبا يلفظ اليت هي فاللفظية .حالية أو لفظية إما والقرينة

 "بسيفه يضرب أسدا رأيت" قولك يف "بسيفه يضرب" : كقولك 37.الواقع من أو املتكلم حال

 ال األسد ألن حقيقته؛ ال جمازه ابللفظ املقصود أن فعلم لسيف،اب يضرب ال األسد ألن ؛

 .ابلسيف يضرب

 عالقات اجملاز املرسل .3

وقد جدد اخلطيب القزويين أنواع العالقة يف اجملاز املرسل وذكر منها تسعة أنواع، زادها 

 .نوعاالبالغيون املتأرخون مثل هباء الدين السبكي والتفتازاين وبّلغوا هبا مخسة وعشرون 

                                                             
26

  350.ص نفس املراجع،جواهر البالغة، امحد اهلامشي،   
  353 .ص نفس املراجع،جواهر البالغة، امحد اهلامشي،   27
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و قد أحصى منها . ديب وأساليبهللمجاز املرسل عالقات كثرية، تنبع من ذوق األ

 -على البعض إطالق الكلّ  -السببية املسببية: " اء البالغة أكثر من عشرين عالقة، منها علم

إطالق  –إرادة الالزم إطالق امللزوم و  -إطالق الالزم وإرادة امللزوم -إطالق البعض على الكلّ 

إطالق  –إطالق العام وإرادة اخلاص  –إطالق املقيد وإرادة املطلق  –ق وإرادة القّيد املطل

إقامة املضاف  –إطالق احملّل وإرادة احلال  –إطالق احلال وإرادة احملل  –اخلاص وإرادة العاّم 

اعتبار ماكان عليه  –عالقة اجلوار  –إقامة املضاف مقام املضاف إليه  –إليه مقام املضاف 

إطالق  –عالقة البدلّية والعوض  –عالقة االلّيه  –اعتبار ما يؤول إليه الشيء  –شيء ال

" عالقة التضاّد  –إطالق النكرة يف اإلثبات وإرادة العموم  –املعّرف ابلاّلم وإرادة واحد منكر 

 31:وأشهر هذه العالقات . إىل غري ذلك من عالقات

 السببية   .0

جيري استعمال اللفظ  وقول آخر 33.سببا ومؤثرا يف غريه ههي كون الشيء املنقول عن

 : حنو  21.الدال على السبب وتراد به نتيجته

 رعينا الغيث، أي النبات   -

                                                             
  .023.نفس املرجع، صالكايف يف البالغة البيان البديع واملعاين، أميان الدين عبد الغين، 31
 353. ص  نفس املراجع،جواهر البالغة، امحد اهلامشي،  33
 55. ص( 0333املركز الثقايف العريب، : بريوت)دروس البالغة العربية، األزهر الزاند،   21
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لكن املتكلم عّوض النبات مبا سّببه . الغيث ينزل من السماء فينبت نباات ترعاه املواشي

 . وقرينته لفظية وهي رعينا، ألن العالقة تُعرب من جهة املعى املنقول عنه. وهو الغيث

 . من شهد منكم الشهر فليصمه -

 . الشهر هنا بدايته واهلالل يظهر عنده فالشهر سبب ظهور اهلالل

 

 

 سببية امل .3

وقول آخر يرد اللفظ الدال على . هي أن يكون املنقول عنه مسببا وأثرا لشيء آخر

 : حنو . املسبب ويرد به سببه

-            (02: غافر)  مطرا يسبب الرزقأي . 

فهو . (ابالنباتاملثال أريد املاء ينزل املاء فيحدث النبات، ويف . )أمطرت السماء نباات -

 .اجملاز املرسل وعالقته  مسببية

فهذا جماز مرسل . فذكر النبات وأريد الغيث، والنبات مسبب عن الغيث أي املطر 

، فاجملاز (وينزل لكم من السماء رزقا: )ومن هذا النوع من اجملاز قوله تعاىل". املسببية"عالقته 
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، ولكن الذي ينزل منها مطر ينشأ عنه ، والرزق ال ينزل من السماء"رزقا"هنا هو يف كلمة

 20".املسببية"النبات الذي منه طعامنا ورزقنا، فالرزق مسبب عن املطر، فهو جماز مرسل عالقته 

 الكلية  .2

وقول آخر يرد اللفظ الدال على الكل ويراد به . هي كون الشيء متضمنا للمقصود ولغريه

 : حنو . اجلزء

ال ميكن لألذن أن تسع األصبع كامال وإمنا املراد أطرف )وجعلوا أصابعهم يف آذهنم  -

وهذا من إطالق الكل وإرادة بعضه، وفائدة هذا اجملاز اإلشعار هبا يف نوفوسهم (. األصابع

من الرغبة إبدخال كل أصابعهم يف آذاهنم حىت ال يصل إليها الصوت الشديد املميت 

رادت جزءا منها، وهو طرف األصابع، فقد ذكرت اآلية األصابع وأ. الذي حتدثه الصواعق

 .رءوس األانمل: أي

 اجلزئية  .3

 ويراد بهاجلزء وقول آخر يرد اللفظ الدال على . هي كون املذكور ضمن شيء آخر

 : حنو .الكل

رسل، عالقته اجلزئية ألن  املاز اجملأرسل اخلليفة عيونه يف الثغور أي اجلواسيس، فالعيون  -

 . كل عني جزء من جاسوسها، والقرينة اإلستمالة

                                                             
 .016-015.ص( م0315دار النهضة العربية،: بريوت )، البيانعلم عبد العزيز عتيق، 20
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أمََلْ تَ رََكْيَف َضَرَب هللا َمَثالً َكِلَمٌة طَيَِّبٍة َكَشَجرٍَة طَيَِّبٍة َأْصُلَها اَثِبٌت َوفَ ْرُعَها يف : قوله تعاىل  -

َماِء  وقصد هبا كالما كثريا، ( َمٌة َكلِ ) أطلق هللا سبحانه وتعاىل، لفظ (. 33: إبراهيم )السَّ

جماز مرسل، عالقته اجلزئية، ( َكِلَمٌة ) فكلمة . وهذا من ابب إطالق اجلزء، وإرادة الكل

 23.، وأراد الكل، وهو الكلمات(َكِلَمٌة ) حيث ذكر اجلزء، وهو 

وحسن  وما فيه من فضيلة التوجيه" اليد العليا خري من اليد السفلى: " قوله ملسو هيلع هللا ىلص  -

تتوج املسلم دائما، وأنت تعلم أن املقصود إمنا هو مرسل عالقته االرشاد، وروعة العفة 

 22.اجلزئية

 اعتبار ما كان  .9

وقول آخر يرد اللفظ الدال على طور من األطوار قد انفضى ويراد  .هو النظر إىل املاضي

 23.به سابق على ذلك الطور أو هو تسمية الشيء مبا كان عليه

ُلْوا اخْلَِبْيَث اِبلطَّْيِب َواَل أَتُْكُلْوا أَْمَواهَلُْم ِإىَل :  قال تعاىل - َوءاتُ ْوا اْليَ َتَمى أَْمَواهَلُْم َواَل تَتَبدَّ

رًا تسلم إليه  ال فاليتيم من مات أبوه ومل يبلغ سن، الرشد وهو. أَْمَواِلُكْم إِنَُّه َكاَن ُحْواًب َكِبي ْ

                                                             
 .030-031.، نفس املراجع ا، صالكاىف يف البالغة البيان البديع واملعاىنأمين أمني عبد الغين،  23

33
  053. ص( 0317دار الفرقان للنشر والتوزيع، : األردان )فضل حسن عباس، البالغة فنوهنا وأفناهنا علم البيان والبديع،   

    56. ، نفس املراجع ا، صدروس البالغة العربية،األزهر الزاند،  23
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وإمنا تدفع إليه بعد أن يتجاوز سن اليتيم  ه السن،أمواله لعجزه عن التصرف فيها يف هذ

 25.عندئد ابعتبار ماكان قبل ذلك"يتامى"ويصري رشيدا فتسميتهم 

 . أراك تشريب عنبا أي تشرب مخرا، وقد كانت عنبا فسمت مبا كانت عليه -

 

 اعتبار ما يكون .3

وقول آخر يرد اللفظ الدال على طور من األطوار اليت يكون . هو النظر إىل املستقبل

 : حنو . عليها شيء ما وإرادة طور الحق أو هو تسمية الشيء مبا يكون

ْجَن فَ تَ َياِن قَاَل َأَحُدمُهَا ِإىنِّ أََرىِن أَْعِصُر مَخْرًا َوقَاَل اأَلَخُر ِإيّنِ : قول تعاىل  - َوَدَخَل َمَعُه السِّ

لُ  ُر ِمْنُه نَ بِّئْ َنا بَِتْأوِيِْلِه ِإانَّ نَ رَاَك ِمَن اْلُمْحِسِننْيَ  أََرىِن َأمحِْ زًا أَتُْكُل الطَّي ْ يريد . فَ ْوَق رَْأِسى ُخب ْ

اخلمر عصري والعصري ال يعصر، وإيثار لفظ اخلمر ابلتعبري ينبئ ألن  يؤول عصريه اىل مخر،

فإطالق اخلمر وإرادة العنب  .ابإلمث الذي يرتكبه العاصر ال يعصر عنبا، وإمنا يعصر مخرا

 26.يسمى ابجملاز املرسل وعالقته اعتبار ما يكون

                                                             
( 0331للنشر و التوزيع، الطبعة الثالثة، مؤسسة املختار: القارة)، علم البيان، دراسة حتليلية املسائل البيانبسيوين عبد الفتاح فيود، 25

 .033.ص
 .035.نفس املرجع، ص ،حتليلية املسائل البيانعلم البيان، دراسة بسيوين عبد الفتاح فيود، 26
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ارًا: وقول تعاىل - اراً، لكنه واملولود حني يولد . َواَل يَِلُدْوا ِإالَّ فَاِجرًا َكفَّ ال يكون فاِجرًا وال َكفَّ

لعالقة قد يكون كذلك بعد الطفولة، فأطلق املولود الفاجر وأُريَد به الرجل الفاجر، وا

 27. اعتبار مايكون

 احلالية  .7

 وقول أخر يرد اللفظ الدال على احلال ويراد به احملل . هي كون الشيء حاال يف غريه

والنعيم الحيل  فيه اإلنسان ألنه " نعيم" فاجملاز يف كلمة( إن األبرار لفي نعيم): قول تعاىل  -

النعيم يف مكانه جماز مرسل فاستعمال . معى من املعاين، وإمنا حيل اإلنسان يف مكانه

 21".احلالية" أطلق فيه احلال وأريد احملل، فعالقته

  : قول تعاىل  -            . ،املراد من الرمحة اجلنة اليت حتل فيها الرمحة

 عالقته احلالية أطلق فيه احلال وأريد احملل ففرمحة جماز مرسل، 

نزلت : نَ زَْلُت ابلقوم جماز مرسل عالقته احلالية، أي . نَ زَْلُت ابلقوم فأكرموين: ومثال آخر  -

 بدار أو مكان القوم، حيث عرب عن املكان ابملوجودين

 احمللية  .2

 . اللفظ الدال على احملل ويراد ما حل بهوقول أخر يراد . هو كون الشيء حيّل فيه غريه

 أهل اندية  أى فَ ْلَيْدُع اَنِديَُه : قول تعاىل  -

                                                             
 353. ص  نفس املراجع،جواهر البالغة، امحد اهلامشي،   27

 .         062.ص( م0315دار النهضة العربية،: بريوت )، علم البيانعبد العزيز عتيق، 21
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  القول ابأللسنةيَ ُقْوُلْوَن أِبَفْ َواِهِهْم أي : قول تعاىل  -

أو هى أن يذكر املكان، ويراد من فيه، مثل قول . واحمللية هي أن يذكر احملل، ويراد من به

َر :  هللا عز وجل  َها َواْلعِي ْ َها َوِإانَّ َلَصدِ َوْسَئِل اْلَقْريََة الَّىِت ُكنَّا ِفي ْ  يوسف)قُ ْوَن الَّىِت أَقْ بَ ْلَنا ِفي ْ

 قرر اجمللس ذلك : و مثال أخر  -

 واآللية  .3

وقول آخر يرد اللفظ الدال على . هي كون الشيء واسطة إليصال أثر شيء إىل آخر

  : حنو. احلال ويراد أثرها

أي ذكرا حسنا، فلسان  ( 33: الشعراء).يل لسان صدق يف األخرين واجعل: قول تعاىل  -

 . مبعى ذكر حسن، جماز مرسل، عالقته اآللية ألن اللسان آلة يف الذكر احلسن

 ( املتنيب)من اللسان فال كانوا وال اجلود # جود الرجال من األيدي وجودهم  -

األصل أن ف. ذكر املتنيب اليد واللسان وأراد املال والقول فاستعاض بذكر اآللة عما حتدثه

سان ابإلعطاء واليد حتول ذلك األمر إىل حقيقة فيكون ها هنا بينهما تتابع أيمر الل

 . إعطاء املال –اليد . أمر ابجلود –اللسان : واتساق 

 اجملاورة  .01

. وقول آخر يرد اللفظ الدال على الشيء ويراد جماوره. هي كون الشيء جماورا لشيء آخر

 حنو 
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كّلمت اجلدار والعمود، أي اجلالس جبوارمها، فاجلدار والعمود جمازان مرسالن عالقتهما  -

 . اجملاورة

َها َواَل أَتْثِْيٌم : و مثل قول هللا  - َها َكْأًسا اَل َلْغٌو ِفي ْ : ) قوله تعاىل ( 32: الطور )يَ تَ نَ َزُعْوَن ِفي ْ

نة هم وجلساؤهم جتاذب مالعبة، لشدة أي يتجاذبوهنا يف اجل( يَ تَ نَ َزُعْوَن ِفيْ َها َكْأًسا 

سرورهم، التنازع جماز عن التعاطي، والكأس مؤنث مساعي كاخلمر، والتسمى كأسا على 

 .املشهور إال إذا امتألت مخرا، وقد تطلق على اخلمر نفسها جمازا لعالقة اجملاورة

ِإَذا ُوِضَعْت اجْلَِنازَُة : " قال رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: ومثل حديث أيب سعيد اخلدري هنع هللا يضر يقول  -

َقدِّ ُمْوين َقدِّ ُمْوين، َوِإْن  : فَاْحَتَمَلَها الّرَِجاُل َعَلى َأْعَناِقِهْم، فَِإْن َكاَنْت َصاحِلًَة، قَاَلْت 

َر َصاحِلٍَة، قَاَلْت  ُكلُّ َشْيٍء ِإالَّ اَيَويْ َلَها أَْيَن يَْذَهبُ ْوَن هِبَا، َيْسَمُع َصْوتَ َها  : َكاَنْت َغي ْ

ْنَساُن َلَصِعقَ  َعَها اإْلِ ْنَساَن، َوَلْومسَِ أي على " : الّرَِجاُل َعَلى أَْعَناِقِهْم . "رواه البخارى" اإْلِ

 23.أكهاهلم املقاربة ألعناقهم، ففيه جماز مرسل عالقته اجملاورة

 الضدية  .00

اللفظ الدال على معى ما وقول آخر يرد . فقد يطلق اللفظ للداللة به على ضّد معناه

 : حنو . ومن األغراض الداعية هلذا اإلطالق االستهزاء والسخرية والتهكم. واملراد ضده

                                                             
  .035-033.ص، نفس املراجع، الكاىف يف البالغة البيان البديع واملعاىنأمين أمني عبد الغين، 23
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ِإنَّ الَِّذْيَن َيْكُفْوُرْوَن بَِئاَيِت هللا َويَ ْقتُ ُلْوَن النَِّبنِيَ بَِغرْيٍ َحقٍّ َويَ ْقتُ ُلْوَن الَِّذْيَن : قول هللا عز وجل  -

ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَلِْيٍم أَيُْمُرْوَن   (.30: ال عمران )اِبْلِقْسِط ِمَن النَّاِس فَ َبشِّ

حيث ذكرت االية البشارة ابلعذب، والبشارة التكون إال يف األخبار السارة، ولعّل 

الغرض من ذلك هو إيالم هؤالء الكفار املعاندين، وإلقاء احلرية يف قلوهبم، فعربت يف البداية 

هم يتشوقون إىل معرفة خرب سار، مث أخلف ظنوا هبم، وألقت عليهم خربا ابلشارة، مما جعل

 31.السرور فيه، وإهنا كله حسرة وندم

ْجنِ : )أن يقول السلطان جلنوده  - فَاْضرِبُ ْوُه : أي ( ُخُذوا هذا اللصَّ َفَأْكرُِمْوُه يف السِّ

 .َوَعذِّبُ ْوهُ 

 الالزمية  .03

. طلع الضوء، أي الشمس: حنو . هي كون الشيء جيب وجوده عند وجود الشيء آخر

عالقته الالزمية ألنه يوجد عند وجود الشمس واملعترب هنا اللزم احلاص . فالضوء جماز مرسل

 .وهو عدم االنفكاك

 وامللزومية .02

 :حنو . هي كون الشيء جيب عند وجوده وجود شىء اخر 

                                                             
  .033.، نفس املراجع صالكاىف يف البالغة البيان البديع واملعاىنأميان أمني عبد الغين،31
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ضوء، فالشمس جماز مرسل عالقته امللزومية، الهنا مىت أي ال. مألت الشمس املكان  -

 ".مألت"وجدت وجد الضوء، والقرينة 

 واالطالق .03

أى عتق ( 33: النساء)قوله تعاىل فتحرير رقبة  :حنو. هو كون الشئ جمردا من القيود

وإطالق الرقبة على . فان املراد منها املؤمنة. فالرقبة جماز مرسل، عالقنة االطالق. رقبة مؤمنة

 .عالفته اجلزئية. مجيع اجلسم جماز مرسل

 دوالتقيي .09

فجحفلة . أى شفته. ما أغلظ جحفلة زيد : حنو . هو كون الشئ مقيدا بقيد أو أكثر

 .لتقييد، ألهنا مفيدة بشفة الفرسيد جماز مرسل ، عالقته از 

 والعموم  .03

" النىب"أى (. 53:النساء)قوله تعلى أم حيسدون الناس: هو كون الشئ شامال لكثري حنو

فان املراد من ( الذين قال هلم الناس)ومثله قوله تعاىل . فالناس جماز مرسل عالقته العموم. ملسو هيلع هللا ىلص 

 ".نعيم بن مسعود االشجعى"وهو. واحد الناس 

 وصوةةخلوا .07
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حنو ربيعة . هو كون اللفظ خاصا بشئ واحد كاطالق اسم الشخص على القبيلة

 .وقريش

 والبدلية .02

 .واملراد األداء( فإذا قضيتم الصالة)كقوله تعاىل .هى كون الشئ بدال عن شئ اخر  

 واملبدلية .03

. فلدم جماز مرسل. زيد، أى ديته هى كون الشئ مبدال منه شئ اخر، حنو أكلت دم 

 .عالقته املبدلية، ألن الدم مبدل عنه الدية

 

 وذلك. والتعلق االشتقاقى هو إقامة ةيغة مقام أخرى .31

أى ( صنع هللا الذى أتقن كل شئ)عاىل طالق املصدر على املفعول ىف قوله تكإ -أ

 .مصنوعه

 .أى تكذيب( كاذبةليس لوقعتها  )وكإطالق الفاعل على املصدر ىف قوله تعاىل  - ب

أى  (ال عاصم اليوم من أمر هللا)اىل طالق الفاعل على املفعول ىف قوله تعوكإ  -ج

 .المعصوم
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والقرينة على . أى ساترا( حجااب مستورا)وكإطالق املفعول على الفاعل ىف قوله تعاىل  -د 

 30.جمازية ماتقدم هى ذكر ما مينع ارادة املعى األصلى

 املرسلفوائد اجملاز . و

فإذا  رأيت أهنا يف الغالب تؤدي املعى املقصود إبجياز، املرسل إذا أتملت أنواع اجملاز

هزم »: جز من أن تقولكان ذلك أو « قّرر ال مجلس كذا»و أ« هزم القائد اجليش»: قلت

، والشّك أّن اإلجياز ضرب من ضروب «كذا  قّرر أهل ال مجلس»، أو «د ال جيشجنود القائ

 . البالغة

هناك مظهر آخر للبالغة يف هذا ال مجاز هو ال مهارة يف ختري العالقة بني ال معى و 

األصلى وال معى ال مجازي، حبيث يكون ال مجاز مصورّا للمعى ال مقصود خري تصوير كما يف 

 .إطالق العني على اجلاسوس، واألذن على سريع التأثري ابلوشاية

ل مجاز ال مرسل ال ختلو من مبالغة بديعة وإذا دققت النظر رأيت أن أغلب ضروب ا 

ذات أثر يف جعل ال مجاز رائعا خالاب، فإطالق الكل على اجلزء مبالغة ومثله إطالق اجلزء 

 .تريد انه شره يلتقم كّل شيئ« فالن فم»: وإرادة الكل، كما إذا قلت

 :للمجاز املرسل فوائد بالغية 

 جياز واالختصاراإل .0

 ه وتقويتهاالرتقاء ابملعى لتوضيح .3
                                                             

 355.ص  نفس املراجع،جواهر البالغة، امحد اهلامشي،  41
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 33.اإلبداع األدىب ىف ابتكار املعى ومعرفة عالقاهتا .2

  اسباب نزوهلأو سورة الفتحمفهوم .ز

)مسيت سورة الفتح الفتتاحها ببشرى الفتح              .) أخرج أمحد

 عام الفتح أي قرأ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص: عن عبد هللا بن مغفل قال ( البخاري ومسلم)والشيخان 

لوال أين أكره : فتح مكة يف مسريه سورة الفتح على راحلته، فرجع فيها، قال معاوية بن قُرة 

  32.أن جيتمع الناس علينا، حلكيت قراءته

نزلت هذه السورة الكرمية حني منصَرفه ملسو هيلع هللا ىلص من احلديبية يف ذي القعدة من سنة ست 

من اهلجرة، ملا صّده املشركون عن الوصول إىل املسجد احلرام وحالوا بينه وبني قضاء عمرته، 

لك على مث مالوا إىل املصلحة واملهادنة، وأن يرجع عامه هذا مث أييت من قابل، فأجاهبم إىل ذ

تكرّه من مجاعة من الصحابة كعمر بن اخلطاب هنع هللا يضر، فلما حنر هديه حيث ُأحصر ورجع أنزل 

هللا تعاىل هذه السورة فيما كان من أمره وأمرهم، وجعل هذا الصلح فتًحا ملا فيه من املصلحة، 

 . وملا آل إليه أمره

ون الفتح فتح مكة وحنن نعّد الفتح إنكم تعد: فقد روي عن ابن مسعود هنع هللا يضر أنه قال 

أن رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص كان يسري يف بعض أسفاره وعمر بن : وروى البخاري . صلح احلديبية

اخلطاب كان يسري معه ليال، فسأله عمر عن شيء فلم جيبه، مث سأله فلم جيبه، مث سأله فلم 
                                                             

( 3100اجلامع األزهر، درب األتراك خلف:القاهرة -دار التوفيقية للرتاث)،الكاىف يف البالغة البيان البديع واملعاىنأميان أمني عبد الغين،33
  .051.ص

 366.ص( 3113دار الفكر، الطبعة العاشرة : دمشق )تفسري املنري . الدكتور وهبة الزحيلي 32
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هللا ملسو هيلع هللا ىلص ثالث مرات، كل ذلك ال ثكلتك أمك اي عمر، كررت على رسول : جيبه، فقال عمر

فحركت بعريي حىت تقدمت أمام الناس وخشيت أن ينزل يِفّ قرآن، فما : جييبك، فقال عمر

لقد خشيت أن يكون نزل يِفّ قرآن، فجئت : لبثت أن مسعت صارخًا يصرخ به، فقالت 

سورة هلي أحب إيّل مما طلعت عليه أنزلت علّي : رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فسلمت عليه فقال

  33فتحنا لك فتحا مبينا إان: مث قرأ ( الشمس

 : ووجه مناسبتها ملا قبلها 

 إن الفتح املراد به النصر مرتب على القتال .0

 لصني واملنافقني املشركنيإن يف كل منهما ذكرا للمؤنني واملخ .3

 . إن يف السورة السالفة أمرا ابالستغفار، ويف هذه ذكر وقوع املغفرة .2

دخله عنوة أو صلحا، واملراد ابلفتح هنا صلح : إزالة األغالق، وفتح البلد: أصل الفتح 

،  واحلديبية بئر على املشهور، وهو املروي عن ابن عباس وأنس والشعيب والزهري. احلديبية

مل يكن فتح أعظم من صلح : ا لفتح مكة، قال الزهري ومسي هذا فتحا؛ ألنه كان سبب

احلديبية، اختلط املشركون ابملسلمني ومسعوا كالمهم فتمكن اإلسالم من قلوهبم؛ وأسلم يف 

فما مضت تلك السنون إال واملسلمون قد . ثالث سنني خلق كثري كثر هبم سواد اإلسالم

 .جاؤوا إىل مكة يف عشرة آالف ففتحوها

                                                             
   057 -056. ص( م 3110دار الفكر، الطبعة األوىل: بريوت . )تفسري املراغي. أمحد مصطفى املراغي  44
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 : نه كان من نتائج هذا الصلح األمور اآلتية إ: واخلالصة 

ملعرفة قوة العدو ومقدار  ( جّس النبض) الصلح ما يسمون يف العصر احلديث مّت يف هذا  .0

 . كفايته وإىل أي حد هي

 . معرفة صادقي اإلميان من املنافقني كما علم ذلك من املخلفني فيما أييت .3

إىل قلوب كثري منهم فدخلوا يف دين هللا إن اختلط املسلمني ابملشركني حبب اإلسالم  .2

 35.أفواجا

 ما اشتملت عليه سورة الفتح  .ح

هذه السورة مدنية، نزلت ليال بني مكة واملدينة يف شأن صلح احلديبية، بعد االنصراف 

ا يف املدينة، ر و روف حتدثت عن املنافقني الذين ظهوالسور املدينة كما هو مع. من احلديبية

 . وعنيت بشؤون التشريع يف اجلهاد والعبادات واملعامالت

هي إرسال دمحم ملسو هيلع هللا ىلص ابهلدى ودين احلق ليظهره على : وختمت السورة أبمور ثالثة 

الدين كله، ووصف النيب واملؤمنني ابلرمحة فيما بينهم والشدة على الكفار األعداء، ووعد 

 .لون الصاحلات ابملغفرة واألجر العظيماملؤمنني الذين يعم

وروى أمحد والبخاري والرتمذي والنسائي عن عمر بن اخلطاب هنع هللا يضر أن النيب صلى هللا 

 : نزل علي البارحة سورة هي أحب إىل من الدنيا وما فيها : عليه وسلم قال         

                            

                                                             
   057 -056. ص( م 3110دار الفكر، الطبعة األوىل: بريوت . )تفسري املراغي. أمحد مصطفى املراغي 45
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أنه دخل مكة، وطاف  كان رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قد رأى يف املنام وهو يف املدينة املنورة

 . ابلبيت، فأخرب أصحاب بذلك ففرحوا فرحا عظيما

فخرج رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من املدينة يف ذي القعدة من السنة السادسة من اهلجرة معتمرا 

من املهاجرين واألنصار ( 0511)ال يريد حراب، معه ألف ومخس مائة ( زائرا البيت احلرام)

وخرج معه من نسائه أم ومسلمي األعراب، وساق معه اهلدي وأحرم ابلعمرة من ذي احلليفة 

  36.مة اهنع هللا يضرسل

 : خالصة ما قد سلف 

 : إنه قد ترتيب على هذا الفتح أربعة أشياء للنيب ملسو هيلع هللا ىلص 

 مغفرة الذنوب  .0

 اجتماع امللك والنبّوة  .3

 اهلداية إىل الصراط املستقيم  .2

 العزة والنعمة  .3

 وفاز املؤمنون أبربعة أشياء 

 الطمأنينة والوقار  .0

 ازدايد اإلميان  .3

 دخول اجلنات  .2
                                                             

  367. ص( دار الفكر: دمشق )بة الزحيل، التفسري املنري هالدكتور و  46
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 تكفري السيئات  .3

 وجازى الكفار أبربعة أشياء 

 العذاب  .0

 الغضب  .3

 اللعنة  .2

  37دخول جهنم .3

 الدراسة السابقة . ط

عى امبية وابلنسبة إىل ذلك فالبد للباحثة أن تدرس البحث اجلكان البحث دراسة مكت

بالغية، وهي كما وكانت الباحثة قد رأت البحث اجلامعى يتعلق حبثها بدراسة حتليلة . السابقة

 :يلى

ونتيجة  . 3107(دراسة حتليلية بالغية) لندا ساري، حتليل القصر يف سورة الكهف .0

 33و 23و 33و 5منها  تآاي قصر يف سورة كهف تسعة يف مثانيةحبثه هي عدد ال

فيها سبعة عدد القصر بطريق النفي واالستسناء، واثنان . 001و 62و 56و 55و

 .  بعة قصر حقيقي واثنان قصر إضايفوتوجد فيها س. بطريق إمنا

                                                             
  060. ص (م 3110دار الفكر، الطبعة األوىل: بريوت . )تفسري املراغي. أمحد مصطفى املراغي  47
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حتليلية دراسة ) 316-311سورة البقرة األية  يف نور أسالمية، الطباق .3

يف سورة البقرة  تتضمن فيها الطباقأن االايت اليت و نتجة حبثها هي . 3107،(بالغية

  .  وأنواع الطباق فيها الطباق إجياب والطباق سلب. أآيت 33هو  316-311األية 
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 الباب الثالث

 البحث يةمنهج

 جه نوع البحث ومنه .أ 

انت واثئق ادراسة مكتبية هي دارسة يقصد هبا الوصول إىل بي يكون هذا البحث

ما املنهج املستخدم ىف ملوضوع واملقاالت املتصلة به، وأابالعتماد على عدد املراجع املتعلقة اب

 لباحثة هذا البحث ألن الباحثة  تعتينوتستخدم ا. هذا البحث هو املنهج الوصفى الكيفي

وهذا وضعت الباحثة هذا البحث يف دراسة حتليل احملتوى . ع البينات وتنظيمهاعلى مج

(Content analysis  ) أو ما يسمى أيضا بتحليل املضمون، ألن البياانت املوجودة يف هذا

 .ون الوصفيتعقد الباحثة طريقة حتليل املضم. قيةئالبحث كانت كلها بياانت واث

. طريقة حتليل املضمون الوصفي هي حتليل لتصور املضمون أو نسخة املعينة تفصيال 

هذا التحليل لتوصيف وتصوير . هذا التحليل اليقصد الختبار فرض أو املتعلق بني متغري

 .   31النواحي واخلصائص من اجلملة مطلقا

التصفح هو يعقد البحث  البحث. أما من انحية أهدافه فالبحث هي حبث التصفح

ينظر إىل موضوع البحث هذا البحث  لكن حينما. 33تصفحا ملظاهر املوضوع يف البحث

البحث املكتيب . يتعلق مبسألة البحث ع البحثموضو  كتابة  ألن Library research) (املكتيب

                                                             
48
 Eriyanto, Analisis Isi, (Jakarta: Kencana Media Group, 2011), h. 47 

49
Kuntjojo, Metodologi Penelitian (Kediri: Universitas Nusantara PGRI Kediri, 2009), h.12 
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الدراسة البحثية من  ريرالتقا وكذلك ابستخدام املراجع إما الكتب والواثئقهو البحث يعقد 

 .51السابقة

من  األن موضعه عنصر  ذا البحث وجهة علم اللغة وعلم القرآنووجهة النظري يف ه

 .سورة الفتح يف وهو من علم البالغة عناصر قواعد اللغة العربية

 موضوع البحث  .ب 

 القرآن الكرمي واما موضوع البحث يف هذا البحث هو 

 أدوات البحث . ج 

وات يف مجعها بل تستخدم الباحثة أد  األدوات جلمع البياانت هذا البحث، فال أما 

 .  يف مجع البياانت جتعل نفسها أداة

 موصادر البياانت. د

هو املقصود من مصدر البياانت  Suharsimi Arikunto) )عند سوهرمسي أري كونتو 

: البياانت إىل قسمنيينقسم مصادر  .يف البحث هو موضوع حيث يتم احلصول على البياانت

 .و البياانت الثانوية ساسيالبياانت األ

هي مأخوذ من جمال احلصول على املالحظة، واحلوار و  ساسيةاأل البياانت مصادر -0

املثال متغري العمر، التعليم، الوظيفة . تعلق ابملتغريات املدروسةت تالبياان. اإلستبانة

 .50اعى اإلقتصاديواآلخر يسمى البياانت الدموغرافية أو اإلجتم
                                                             

50
M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Bogor: Ghalia, 

2002), h. 11 
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 ابحثون عليها حصل اليت البحثية البياانت البياانت الثانوية هي مصدرمصادر  -3

حصلت وسجلت املؤسسة املرتبطة أو الطرف )مباشر من خالل الوسيلة  غري بشكل

 .53(األخر

. هو كل بياانت اليت وجدته الباحثة مباشرة مث جتمعها من احملتوية حبثه ةفاملصادر األساسي

هو كل بياانت اليت وجدته الباحثة غري مباشرة من موضوع حبثه ومصادر تساعد  ةوأما الثانوي

 . إمتام هذا البحث

مصادر ة و صادر البياانت األساسيالبياانت هلذا البحث تتكون من مفكانت مصادر  

 : هي ةساسيمصادر البياانت األأما و . نويةالبياانت الثا

 الكرمي   القرآن  .0

 الكشاف لزخمشري تفسريكتاب    .3

 تفسري البحر احمليط البن حيان األندلوسى كتاب  .2

 كتاب تفسري املراغي  .3

 :كما تلي   من الكتب البالغة لذي تؤخذوأما البياانت الثانوية ا

 أتليف أمحد اهلامشيجواهر البالغة  .0

 أتليف األزهار الزااند الدروس البالغية العربية  .3

                                                                                                                                                                                   
51

Ahmadi Sani Supriyanto, Masyhuri Machfudz, Metodologi Riset Manajemen Sumberdaya 

Manusia (Malang: UIN Maliki Press, 2010), h. 191 
52 Ibid, h. 194 
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 علي جارم ومصطفى أمني أتليف البالغة الواضحة  .2

 أمين أمني عيد الغينأتليف  الكاف يف البالغة  .3

 عبده عبد العزيز قلقليةأتليف  البالغة االصطالحية .5

 الدكتور دمحم عبد املطلبأتليف  البالغة واألسلوبية .6

 جالل الدين دمحم بن عبد الرمحن واخلطيب القزويين أتليف التخليص يف علوم البالغية .7

 بسيوين عبد الفتاح فيودأتليف  علم البيان، دراسة حتليلية املسائل البيان .1

 عبد العزيز عتيقأتليف  علم البيان .3

 :كما تليآخر   ؤخذ من الكتبوأما البياانت الثانوية الذي ت

1. Moh Ainin, Metodologi Penelitian Bahasa Arab 

2. Eriyanto, Analisis Isi, Jakarta : Kencana. 

3. Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: PT Rineke Cipta, 1992). 

4. Klaus Krippendorf, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi 
5. Masganti, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam 
6. M. Hasan Iqbal, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan 

Aplikasinya  
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 طريقة مجع البياانت . ه

رأى أريكونتو أن . الطريقة املستخدمة جلمع البينات يف هذا البحث هي طريقة الواثئق

دول والكتب واجلرائد طريقة الواثئق هي حبث البياانت عن األشياء أو متغري السجل واجل

 .52كاتب الشورى وجدول االعمال وغريهاللوحة التذكارية والنقوش و واجملالت و 

بياانت هلا مناهج متعددة ع الابة البحث العلمي أن الطريقة جلمكما هو املعلوم يف كت

طريقة اليت وأما ال. ع البياانت ابإلختبار ومنها ابإلستبانة وابملقابلة وابلتوثيق وغريهامنها مج

 : ع البياانت يف هذا البحث هية جلمتستخدمها الباحث

طريقة مكتبية هي الدراسة تقصدها مجيع البياانت واألخبار مبساعدة املواد املوجودة يف  .0

   53.املكتبة مثل املعجم والكتب واجملالت واهلوامش وغري ذلك

ع البياانت واملعلومات على طريقة نظر الواثئق الواثئق هي طريقة عملية جلمطريقة  .3

 .يف مكان معني من الكتب وغري ذلك املوجودة

 

 

 

 

 

                                                             
53

 Suharsimi Arkunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineke Cipta, 

1992), h. 200 
54 Moelong, Metodologi Kualitatif h.6  
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 طريقة حتليل البياانت . و

استخدم هذا البحث . حتليل البياانت مجعت البياانت بطريقة الواثئق وبعد ذلك

البياانت الوصفيات حتلل مبضمونه، لسبب ذلك هذا . (Content analysis)التحليل الضمين 

 .55التحليل يسمى ابلتحليل الضمين

التحليل املضمون هو تقنية البحث ( Klaus Krippendorf)كريفيندورف قال كلوس  

وقال ايرينتو . 56و صحيح البياانت ابهتمام سياقها   (replicable)جلعل االستدالل املمثل

(Eriyanto )طريقة البحث لتعليم و تلخيص النتيجة عن مظاهر  أن التحليل املضمون هو

 .57ابنتفاع الواثئق أو النسخة 

 :طوات اليت تضع الباحثة يف حتليل البياانت يف هذا البحث كما يليأما اخل

 وحدة إىل األجزاء املتشابه اختيار البياانت، هو سعي لفرز -0

ء األصغر املوجودة يف البياانت اليت اتنقيح البياانت، أوله حتديد وحدة األجز  -3

بعد ان حصلت وحدة، . مشاكل البحوثلك املعى عندما يرتبط  برتكيز و مت

جعل الرتميز هو توفري رمز على كل وحدة . اخلطوة التالية هي جعل الرتميز

 لكي تبقى أن تبحث البياانت من أي مصادر

                                                             
55

 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian (Jakarta: CV Rajawali, 1983), h. 94 
56

Klaus Krippendorf, Analisis Isi Pengantar Teori dan Metodologi (Jakarta: Rajawali Pers, 1991), 

hal. 15  
57

 Eriyanto, ibid, hal. 10 
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تعيني،  :اخلطوة التالية هي عرض البياانت اليت تشملتنقيح البياانت  بعد -2

 .وتفسري البياانت منهجية وموضوعية و شاملة ومعنوية تصنيفو 

 .حثة نتائج البحث وفقا لفئة واملعىتتلخيص البياانت، خلصت البا -3

 ضمان ةحة البياانت . ز

ملا كانت البياانت اليت مجعت الباحثة متوفرة كاملة ال بد هلا ضمان على تلك البياانت 

 .ها لتكون نتائج البحث صاحلة ضابطةري اجملموعة قبل أن حتلل وتفس

رير صحة البياانت لتقبد للباحثة أن تقوم بعملية ضمان صحة أثناء عملية التحليل ال

استخدمت الباحثة  . حلصول على البياانت واإلكتشافات الصحيحةاالبياانت يف هذا البحث و 

 : صحة البياانت ابلطريقة كما تلي طريقة 

 مراجعة مصادر البياانت  .0

 . مناقشة البياانت مع املشرف والزمالء، أي مناقشة عن جماز مرسل يف سورة الفتح .3
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 الباب الرابع 

 عرض البياانت وحتليلها 

 كلمات اجملاز املرسل يف سورة الفتح  . أ

 أن الباحثة ديتر  الفصل هذا ففي املرسل اجملاز مفهوم عن الباحثة تبحث أن وبعد

 : يلي كما  فهي الفتح، سورة يف كلماته  موضع عن تبحث

  3: سورة الفتح  .0

                              

                    

 : ويف هذه االية وجدت الباحثة العربتني مبعى اجملاز املرسل وهي

 السكينة  .0.0

 جنود السماوات واألرض  .0.3

  6: سورة الفتح  .3
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 3: الفتح  سورة .2

                       

  01: سورة الفتح  .3

                             

                      

 11 :سورة الفتح  .5

                                

                                    

                      

 02: سورة الفتح  .6

                          

  18: سورة الفتح  .7

                               

                   

  31: سورة الفتح  .1
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 33: سورة الفتح  .3
                                    

           

 

 33: سورة الفتح  .01

                                    

         

 
 معاين اجملاز املرسل يف سورة الفتح . ب

وابلتايل ستبحث الباحثة عن . قد الحظت الباحثة األايت اليت فيها معاين اجملاز املرسل

 :  شروح معانيها،  كما يلي

  3: سورة الفتح .  0

 (                        )  

جنود "و  "السكينة"اليت تدل على اجملاز املرسل وهي يف الكلمة  العباراتنوجدت الباحثة  

 " السماوات واألرض

فهذه اجملاز . السكينة مسبب عن الصلح واألمن. اي الصلح واألمن السكينة .0.0

. واألمنعن الصلح فاهلل تعاىل أنزل السكينة مسببا . "سببيةامل"املرسل عالقته 
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ويسمى ابجملاز املرسل ". الصلح واألمن"وإرادة السبب " السكينة"إطالق املسبب 

 . وعالقته مسببية

 : قد فّسر املفسرون عن هذه الكلمة يف كتبهم  

أي أنزل هللا يف " السكينة"أبن معى " تفسري الكشاف"أشار الزخمشري يف كتابه  -

ليعرفوا فضل هللا عليهم بتيسري  قلوهبم السكون، وطمأنينة بسبب الصلح واألمن

األمن بعد اخلوف واهلدنة غب القتال فيزدادوا يقينا إىل يقينهم، وأنزل فيها 

 51.السكون إىل ما جاء به دمحم ملسو هيلع هللا ىلص من الشرائع

وقيل . الوقار والعظمة هلل ورسوله: وقول يف تفسري البحر احمليط معى السكينة هي  -

السكينة إشارة إىل ماجاء به الرسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص من الشرائع ليزدادوا إمياان هبا : أيضا 

    53. إىل إمياهنم وهو التوحيد

: تعاىل على عبد  إنزال هللا" : أنزل السكينة"أشار صاحب املراغي أن معى  -

. إعطاؤه إايها، إما إبنزال الشيء نفسه كإنزال القرآن أو إبنزال أسبابه ابهلداية إليه

أي هو الذي أنزل يف قلوهبم املؤمنني طمأنينة وثبات أقدم عند اللقاء ومقاتلة 

   61.الألعداء

 جنود السماوات واألرض .3.0
                                                             

  0133. ص( م 3113دار املعرفة، الطبعة الثالثة : بريوت ) .تفسري الكشافالزخمشري،   51
  30. ص( م 0332دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل : بريوت) . تفسري البحر احمليطدمحم بن يوسف أيب حيان األندلوسي،   53

  60 .ص( م 3110األوىلدار الفكر، الطبعة : بريوت . )املراغيتفسري أمحد مصطفى املراغي،  
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ود يف هذا العامل من أي جن وجدت الباحثة يف تفسري صفوة التفاسري أن معناه

املالئكة واجلن، واحليواانت، والصواعق املدمرة ، والزالزل، واخلسف، والغرق، جنود 

  60ال حتصى والتغلب

وذلك العبارة تدل على اجملاز املرسل وعالقته حملية وهي السماوات واألرض وأراد 

لزالزل، املالئكة واجلن، واحليواانت، والصواعق املدمرة ، وا ما فيها جنود من

فالعبارة جنود السماوات واألرض . جنود ال حتصى والتغلبو واخلسف، والغرق، 

 . اجملاز املرسل عالقتها احمللية

  3: سورة الفتح .3

                                

"يف هذه األية هي على اجملاز املرسل العبارة تدل  الباحثة وجدت        " . 

      ومل يقصدهبا ( دآئرة السوء)أطلق هللا سبحان وتعاىل لفظ . أي اهلالك والدمار

وهذا من ابب إطالق احملل أي املكان، . اهلالك والدماروهي . بنفسها، وإهنا قصد ما فيها

فكلمة دآئرة السوء اجملاز املرسل عالقتها احمللية حيث ذكر املكان، وأراد ما فيها . وإرادة احلال

 .وهي اهلالك والدمار

                                                             
  218. ص( دار القرآن الكريم: بيروت ). صفوة التفاسيردمحم علي الصابوني،   61
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أشار صاحب الكشاف أن معى دآئرة السوء أي مايظنونه ويرتبصون ابملؤمنني فهو 

ا فهي عندهم الدائرة اليت يذموهنا ويسخطوهن. حائق هبم ودائر عليهم والسوء اهلالك والدمار

  63.دائرة سوء وعند املؤمنني دائرة صدق

وأشار صاحب املراغي أن املعى الدائرة يف األصل احلادثة اليت حتيط مبن وقعت عليه، 

. وهو ابلضم والفتح لغتان)العذاب واهلزمية والشر : وكثر استعماهلا يف املكروه، ومعى السوء 

  62. السوء هنا الفساد، أي عليهم مايظنونه ويرتبصونه ابملؤمنني ال يتخطاهم: وقال سيبويه 

الدكتور وهبة الزحيلي يف تفسريه التفسري املنري أن املعى دآئرة هي دآئرة ما  وعند

: والدائرة يف االصل . يظنونه وينتظرون ابملؤمنني، فال يتخطاهم، وهو العذاب واهلزمة والشر

مث استعملت يف احلادثة احمليط ابإلنسان، كإحاط الدائرة ابملركاز، . اخلط الدائري احمليط ابملركز

   63.ر استعماهلا يف السوء واملكروهوكث

  3: سورة الفتح  .2

                    

وجدت الباحثة يف تفسري املراغي أن معى       أي أول النهار، : ُبكرًَة   : هو

فاملراد . أي آخر النهار: وَأِصيال     فقد عرب عن  مجيع النهار يف  65.مجيع النهار

                                                             
  0135. ص. نفس املراجع. تفسري الكشافالزخمشري،  63
  

  061. ص. نفس املراجع. املراغيتفسري أمحد مصطفى املراغي،   
63

  371.ص( 3113الطبعة العاشرة دار الفكر، : دمشق )تفسري املنري . الدكتور وهبة الزحيلي 
 060ص . نفس املراجع. املراغيتفسري أمحد مصطفى املراغي،   65
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وذلك العبارة تدل على اجملاز املرسل . هذه األية بُِبكرًَة َوأِصياًل ومها ساعتان من مجيع النهار

 . وعالقته جزئية، وأراد الكلية وهو مجيع النهار

ُبكرًَة َوأِصياًل أي يف الغدة والعشي، أي أول النهار وأشار صاحب املنري أن معى 

 66.راد صالة الفجر وصالة الظهر والعصر، كما قال ابن عباسوآخره، وامل

 

 01: سورة الفتح  .3

                                

                       

 الحظت الباحثة معى           يف تفسري الكشاف أنه يريد أن يد رسول هللا

وهللا تعاىل منزه عن اجلوارح وعن صفات األجسام وإمنا . اليت تعلوا يدي املبايعني يف يد هللا

واملراد بيعة . مع هللا من غري تفاوت بينهما املعى تقرير أن عقد امليثاق مع الرسول كعقد

فكلمة اليد رسول هللا اجملاز املرسل، . هبذا املعى أن يد هللا يريد يد رسول هللا 67.الرضوان

ألن بيعة الرضوان تصدر عن اليد، فاليد هي سبب بيعة . وعالقته السببية، واملراد بيعة الرضوان

 . الرضوان

                                                             
66

  311 ص( 3113دار الفكر، الطبعة العاشرة : دمشق )تفسري املنري . الدكتور وهبة الزحيلي 
 0135. ص. نفس املراجع. تفسري الكشافالزخمشري،   67
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نعمة هللا يف هذه املبايعة ملا يستقبل من حماسنها، : النعمة أياليد هنا : وقال اجلمهور 

وأشار   61.قوة هللا فوق قواهم يف نصرك ونصرك: وقيل . فوق أيديهم اليت مدوها لبيعتك

  63.صاحب املراغي أن معنه أي نعمة هللا عليهم ابهلداية فوق ما صنعوا من البيعة

 

  00: سورة الفتح  .9
                                        

      

يف هذه األية هي على اجملاز املرسل العبارة تدل وجدت الباحثة           

       . 

ومل يقصدهبا بنفسها، وإهنا قصد ما فيها وهي  ( أبلسنتهم)أطلق هللا سبحان وتعاىل لفظ 

 . فألسنتهم اجملاز املرسل عالقته االلية ألن ألسنتهم الة يف تبليغ كالمهم. كالمهم وعالقته االلية

أشار صاحب املراغي أن معى أبلسنتهم أي إن كالمهم من طرف اللسان غري مطابق 

أو معناه هو إهنم مل يكونوا صادقني يف اعتذارهم أبن االمتناع  71القلب فهو كذب صراح ملا يف

 70.كان هلذا السبب، ألهنم إمنا ختلفوا اعتقادا منهم أن النيب ملسو هيلع هللا ىلص واملؤمنني يغلبون

                                                             
  33. نفس املراجع ص. تفسري البحر احمليطدمحم بن يوسف أيب حيان األندلوسي،  68

  062. ص. نفس املراجع. املراغيتفسري أمحد مصطفى املراغي،   63
71

  062. ص. نفس املراجع. املراغيتفسري أمحد مصطفى املراغي،  
 063. ص. نفس املراجع. املراغيتفسري أمحد مصطفى املراغي،  71
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يف تفسري البحر  "يقولون أبلسنتهم ماليس يف قلوهبم"وأشار أبو حيان هذه العبارة 

الظاهر أنه راجع إىل اجلملتني املقولتني من الشغل وطلب االستغفار، ألن قوهلم  أي احمليط

وقال الطربي  . كذب وطلب االستغفار خبث منهم وإظهار أهنم مؤمنون عاصمون" شغلتنا"

 73.يريد أهنم قالوا ذلك مصانعة من غري توبة وال ندم" فاستغفرلنا"هو راجع إىل قوهلم 

تكذيب هلم يف اعتذارهم وأن الذي خلفهم ليس مبا  وأشار صاحب الكشاف أنه

 72.يقولون، وإمنا هو الشك يف هللا والنفاق وطلبهم لالستغفار أيضا ليس بصادر عن حقيقة

 02:  سورة الفتح  .3

                       

للكافرين "يف هذه األية هي على اجملاز املرسل العبارة تدل وجدت الباحثة 

وإطالق سعريا . فمراد ِبسعريا أي النار وهو مكان يف األخرة للكافرين واملعاصي". سعريا

 .يسمى اجملاز املرسل بعالقة حالية. إرادته حملية

 : وهي" سعريا"أشار أصحاب التفاسري عن معى 

 73.صوصة كما نكر انرا تلظىوأشار صاحب الكشاف معى سعريا أي انر خم    -

وأشار صاحب املراغي معى سعريا أي من النار تستعر عليه يف جهنم إذا وردها يوم  -

 75.القيامة لكفره بربه
                                                             

72
  32. نفس املراجع ص. البحر احمليطتفسري دمحم بن يوسف أيب حيان األندلوسي،   

73
  0135. ص. نفس املراجع. تفسري الكشافالزخمشري،   

  0136ص . نفس املراجع. تفسري الكشافالزخمشري،   74
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انر ملتهبة شديدة، وتنكريها للتهويل، أو ألهنا انر  معناه أيوأشار صاحب املنري  -

 76. خمصوصة

للكافرين انرا شديدا مستعرة، وهو وأشار صاحب صفوة التفاسري معناه أي فإان هيأان  -

 77.وعيٌد شديد للمنافقني

 02: سورة الفتح  .7

                              

               

 يف هذه األية هي على اجملاز املرسل العبارة تدل وجدت الباحثة       

     .حتت الشجرة ألن معى . هي اجملاز املرسل بعالقة احمللية وإرادته حالية حتت الشجرة

 كان حتتها أو حاال من املفعول، ألنه ملسو هيلع هللا ىلص" يبايعونك"أي حيتمل أن يكون معموال ِل جالسا 

  71.جالسا يف أصلها

  31: سورة الفتح  .2

                            

                                                                                                                                                                                   
  063. ص. نفس املراجع. املراغيتفسري أمحد مصطفى املراغي،   75
76

  333. ص. نفس املراجع. تفسري املنري. الدكتور وهبة الزحيلي  
77

  330 ص( دار القرآن الكرمي: بريوت ). صفوة التفاسريدمحم علي الصابوين،   
  35. نفس املراجع ص. تفسري البحر احمليطدمحم بن يوسف أيب حيان األندلوسي،  78
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الناس أي  ".الناس"يف هذه األية هي كلمة اجملاز املرسل وجدت الباحثة كلمة مبعى 

 .فإن املراد من الناس اخلاص وهو اليهود.  فالناس جماز مرسل عالقته العموم. اليهود

 : هو " الناس"وأشار  املفسرون يف التفاسري أن معى 

الناس أي أهل خيرب وحلفاؤهم من أسد وغطفان حني جاؤا : صاحب الكشاف  -

 73.لنصرهتم فقذف هللا يف قلوهبم الرعب فنكصوا وقيل أيدي أهل مكة ابلصلح

ار صاحب املراغي أن معناه أي أيدي اليهود عن املدينة بعد خروج منها إىل وأش -

 11.احلديبية

عيينة : وأشار صاحب البحر احمليط أن معناه أي أهل مكة ابلصلح، وقال ابن عباس -

بن حصن الفزاري، وعوف بن مالك النضري، ومن كان معهم إذ جاؤوا لينصروا أهل 

أسد وغطفان : وقال ابن عباس أيضا . حماصر هلم خيرب والرسول عليه الصالة والسالم

كف اليهود عن املدينة بعد خروج الرسول هللا صلى هللا : حلفاء خيرب، وقال الطربي

  10.عليه وسلم إىل احلديبية وإىل خيرب
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وأشار صاحب املنري معناه أي أيدي قريش ابلصلح، وأيدي أهل خيرب وحلفاءهم من  -

عن املدينة إذ مهوا بعيالكم، بعد خروج الرسول صلى  بين أسد وغطفان، وأيدي اليهود

  13.هللا عليه وسلم منها إىل احلديبية

أهل خيرب وحلفاؤهم من أسد وغطفان، اليهود فاحلاصل معى الناس عند املفسرين هو 

عيينة بن حصن الفزاري، وعوف بن مالك : عن املدينة، أهل مكة ابلصلح، وقال ابن عباس

 . النضري

ليس جبميع الناس بل مراده اليهود أو أهل خيرب من أسد وغطفان أو " الناس"فاملراد 

 .أهل مكة أو عيينة بن حصن الفزاري، وعوف بن مالك النضري

  33: سورة الفتح  .3

                                    

           

يف هذه األية هي على اجملاز املرسل العبارة تدل وجدت الباحثة          

         .األيدي أي أفعال أو أعمال. كلمة أيديهم أو أيدكم مجع من يد .

 . فاأليديهم مبعى أفعاهلم وهي جماز مرسل وعالقته اآللية ألن األيدي آلة يف بعض األفعال
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53 
 

أي أيدي أهل مكة قضى بينهم وبينكم  أيديهم أشار زخمشري يف تفسريه أن معى 

املكافة واحملاجزة بعدما خولكم الظفر عليهم والغلبة وذلك يوم الفتح وبه استشهد أبو حنيفة 

ويف تفسري البحر احمليط معناه أي قضى  12.رمحه هللا على أن مكة فتحت عنوة ال صلحا

املراغي معناه أي إن هللا  وعند صاحب 13.املكافة واحملاجزة بعد خولكم الظفر عليهم والغلبة

كف أيدي املشركني الذي كانوا خرجوا على عسكر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابحلديبة يلتمسون عّزهتم 

ليصيبوا منهم، فبعث رسول  هللا سرية فأتى هبم أسرى، مث خّلى سبيلهم ومل يقتلهم منًة منه 

   15.وفضال

  33: سورة الفتح  .01
                                    

         

 يف هذه األية هي على اجملاز املرسل العبارة تدل وجدت الباحثة          .

أي الصالة، فقد عرب عن الصالة يف هذه األية ابلركوع والسجود ومها ركنان من ركعا سجدا 

اجلزئية هي أن يذكر اجلزء ويراد . جماز مرسل وعالقته اجلزئية ركعا سجدافعربة . أركان الصالة

 . الكل، كهذه العبارة
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أشار صاحب املراغي معناه أي تراهم دائبني على الصالة خملصني هلل حمتسبني فيها 

 صفوة التفاسري يف دمحم علي الصابوينوعند  16.األجر وجزيل الثواب عنده طالبني رضاه عنهم

معناه أي تراهم أيها السامع راكعني ساجدين من كثرة الصالهتم وعبادهتم، رهبان ابلليل أسواد 

 17.ابلنهار

 

 يف سورة الفتح  رسلاملاز اجملجدول معاين 

 العالقة  املعاين كلمات اجملاز املرسل  أية يف سورة الفتح رقم

 السكينة  - 3 0

جنود السماوات  -

 واألرض 

 الصلح

جنود يف هذا 

 العامل

 املسببية

 احمللية 

وء  6 3  احمللية اهلالك دآئرة السَّ

 يةاجلزء مجيع النهار ُبكرًَة َوَأِصيالً  3 2

 السببية  بيعة الرضوان  َيُد هللِا َفوَق أَْيِديهم 01 3

 األلية  كالمهم أبْلِسَنِتِهم 00 5

 احلالية النار سعريا 02 6
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 احمللية جالسا حتت الشجرة  01 7

 عموم قريش أو يهود الناس  31 1

 األلية أفعاهلم َكفَّ أيديهم 33 3

دا 33 01  اجلزئية الصالة  رُكعا ُسجَّ
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 الباب اخلامس

 اإلختتام 

 خالةة  . أ

من ابب األول حىت ابب اخلامس يف هذا البحث  الباحثة حبثت وحللتبعد انتهاء  

، فأخذت الباحثة اإلستنباط، كما يلي "حتليل معاين اجملاز املرسل يف سورة الفتح"حتت املوضوع 

 : 

، 3األايت الىت تضمن فيها اجملاز املرسل يف سورة الفتح هو عشرة األايت يعين أية  .0

6 ،3 ،01 ،00 ،02 ،01 ،31 ،33 ،33 . 

  جنود السماوات واألرضو  السكينة: هي الكلمة  3األية  -

  دآئرة السوء: هي الكلمة  6األية  -

  بكرة وأةيال: هي الكلمة  3األية  -

  فوق أيديهم هللا يد :هي الكلمة  01األية  -

  أبلسنتهم :هي الكلمة  00األية  -

 سعريا :هي الكلمة  02األية  -

  حتت الشجرة: هي الكلمة  01األية  -

 الناس : هي الكلمة  31األية  -
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  أيديكمعنكم و أيديهمكف : هي الكلمة  33األية  -

  ركعا سجدا: هي الكلمة  33األية  -

واحدة، احمللية ثالثة، اجلزئية املسببية  هيو عالقة جماز مرسل يف سورة الفتح ستة أنواع  .3

 . اثنتان، السببية واحدة، األلية اثنتان، احلالية واحدة، العموم واحد

 

 اقرتاحات  . ب
احلمد هلل قد انتهت الباحثة يف كتابة هذا البحث بعون هللا وتوفيقه حتت املوضوع 

كتبت وحللت الباحثة يف هذا البحث ابجلّد ". حتليل معاين اجملاز املرسل يف سورة الفتح"

ولذا ترجو . وعمل الفكر ولكنه الخيل من األخطاء والنقصان أبنه بعيد عن الكمال والتمام

 . ات والزايدات من القرّاء ألن ال يكمل وال يصح هذا البحث إال هبماالباحثة اإلقرتاح

عسى أن تكون هذا . هذا البحث يركز على دراسة القرآن الكرمي من خالل بالغية

 آمني . البحث ينتفع ابلفوائد العديدة للباحثة والقرّاء
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 مراجع البحث 

 املراجع ابلعربية  

 القرآن الكرمي 

 املركز الثقايف العريب: بريوت . دروس البالغية العربية، األزهار الزااند، 

 م3111 ، سنةمكتبة العصرية: بريوت  .جواهر البالغة،  أمحد اهلامشي 

 م 3110دار الفكر، سنة : بريوت . تفسري املراغي. أمحد مصطفى املراغي 

 م0315 سنة دار املعرفة،: بريوت لبنان .معجم الوصعاح .مساعيل بن محاد اجلوهرىإ 
دار التوفيقية : القاهوة. الكايف يف البالغة البيان البديع واملعاين ، د الغينبأمين أمني ع 

 م 3100سنة للرتاث، 

 مؤسسة املختار: رةهالقا .علم البيان دراسة حتليلية املسائل البيان، بسيوين عبد الفتاح فيود 
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دار الفكر  .التخليص يف علوم البالغية ،الدين دمحم بن عبد الرمحن واخلطيب القزويينجالل  

 م 0313سنة العريب، 

 م 0315سنة  دار النهضة العربية،: بريوت ، علم البيان، عبد العزيز عتيق 

 م0333سنة ، دار الفكر: القاهرة. البالغة االةطالحية .قلقليةعبده عبد العزيز  
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 م3101مكتبة البشرى، سنة : ابكستان. البالغة الواضحة .ومصطفى أمنيعلي جارم 

دار الفرقان للنشر : األردان  .البالغة فنوهنا وأفناهنا علم البيان والبديع .فضل حسن عباس 

 م0317سنة والتوزيع، 
 م 0333سنة مكتبة لبانن انشرون، : انن لب .البالغة واألسلوبية. دمحم عبد املطلب

 م 3113 سنة دار املعرفة،: بريوت  .تفسري الكشاف .عمر الزخمشريحممود بن 

 دار القرآن الكرمي: بريوت . ةفوة التفاسريدمحم علي الصابوين، 

 ، دون السنةدار العلوم العربية: بريوت  .علم البيان .دمحم مصطفى هرارة

سنة  ،الكتب العلميةدار : بريوت .تفسري البحر احمليطدمحم بن يوسف أيب حيان األندلوسي، 

 م0332
 366.ص( 3113دار الفكر، الطبعة العاشرة : دمشق ) تفسري املنري. وهبة الزحيلي 
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