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 الباب االول

  مقدمة

 لفية الباحثخ.    أ

بــأداة هــي الكــاف أو , ا  شــاركت غريهــا يف صــفة أو كثــريبيــان او شــيئِ و التشــبية ه

عمــل األديب هــو أنــواع الفنــون الــىت تطبيقــه مــن خــالل اللغــة، ١.خنوهــا ملفوظــة أو ملخوظــة

مـــن أشـــكال العمـــل األديب وهـــو نثـــر، وثعر،ومســـرحية ٢.هوعمـــل إبـــداعي فيـــه عمـــل الفـــين

  . وهيئة نثر وهو الرواية وقصة قصرية

ـــــف عـــــن الشـــــعر أو أي شـــــيء أخـــــر القـــــرأن هـــــو كـــــالم اهللا  واألدب القـــــرأن خمتل

والقــــرأن الكــــرمي هــــو املصــــدر األول للتشــــر يــــع اإلســــالمى ، وامرجــــع األهــــم يف اللغــــة ، 

والبالغــــــة ، والتفســــــري،  والفقــــــه،  وبفضــــــله نشــــــأت علــــــوم عــــــددة ،منهــــــا علــــــوم النحــــــو،

  ٣وقد ترمجت معانيه إىل الكثري من اللغات األجنبية. والقراءت وغريها

ولكشف معاىن أيات القران حيتاج إىل علم البالغة كالبيان واملعاىن والبديع، وبناء 

اجلـامعى اإلعجـاز البالغـة الـذى يتعلـق بالبيـان  الباحـث  ثالباحث ان حبـ على ذلك اراد
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والتشـــبيه هـــو تأديـــة املعـــىن اجلليـــل واضضـــحا بعبـــارة صـــحيحة فصـــيحة . وخاصـــة بالتشـــبيه

حاصـه يف ســورة إبـراهيم والنــور ، وأضــيف إىل ذلـك علــى أن التشــبيه يف أصـله هــو تصــوير  

كالمـــى مجيـــل يهـــدف إىل توضـــيح فكـــرة او لتقريـــب احلفـــي إىل معـــىن اجللـــى وأداء املعـــىن 

  . وة اخليال العايل مع االحتياج إىل فكرة حامسةالبعيد إىل املعىن القريب، وله ق

تيار الباحث عن التشبيه ألنه التشبيه أّول طريقة تدل عليه الطبيعة لبيان  واخ

  ٤املعىن والتشبيه لغة التمثيل يقال شبه أو مثيله

اختيار سورة النور أل�ا هذه السورة ألكثر من ذلك حتتوي على تعليمات من 

إن أمر اهللا الذي جيب تنفيذه يرتبط بقانون . جتماعية واألسريةااهللا على املشاكل اال

مرتكيب الزنا واخليانة الزوجية، األخالق بني البشر وإهله يدعو القرآن البشر إىل توجيه 

قلو�م وأرواحهم إىل الصفات اجلديرة بالثناء  إذا كانت النفس هي إعطاء األولوية 

ة وتكره القبح ، فسوف تولد بسهولة من للمجد واحلقيقة ، ولكي حترتمها الفضيل

وسوف تعرض هذا العمل اجليد أن األخالق مثل العار ، السخي ، . األعمال الصاحلة

  ٥الصرب ، املسؤول ، السخي ومجيع اإلجراءات اليت تعكس جمد األخالق احلميدة
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ار سورة  إبراهيم أل�ا يف هذه سورة هناك صالة للنيب إبراهيم، يعىن  يواخت

طلب من نسله إقامة الصلوات ابتعدت عن : تشمل هذه الصالة. ٤١إىل  ٣٥اآليات 

مسح اهللا صالة . عبادة األوثان وأصبحت مكة واملنطقة احمليطة �ا منطقة آمنة ومزدهرة

مت تقدمي الصالة حلضور . النيب إبراهيم كما أثبت سالمته منذ العصور القدمية وحىت اآلن

لقد .اء الكعبة املشرفة مع ابنه إمساعيل ، يف سهول مكة اجلرداءاهللا بعد االنتهاء من بن

على سبيل املثال ، . أعطى إبراهيم دائًما مجيع اختبارات حياته هللا يرافقه صلوات صلى

الذين أحبهم كثريًا ) سييت هاجر والنيب إمساعيل(عندما غادر النيب إبراهيم زوجته وطفله 

سبب هذا األمر بأمر من اهللا ، فعل النيب إبراهيم يف منطقة خالية من األشجار ، لكن ب

هذا احلدث الذي كرسه اهللا يف القرآن ٦.ذلك عن طيب خاطر للرتحيب بدعوة اهللا

بـََّنا ِإينِّ َأْسَكْنُت ِمْن ُذرِّيَِّيت ِبَواٍد َغْريِ ِذي َزرٍْع ِعْنَد بـَْيِتَك اْلُمَحرَِّم َربـََّنا :٣٧إبراهيم أية 

َالَة َفاْجَعْل أَْفِئَدًة ِمَن النَّاِس تـَْهِوي ِإلَْيِهْم َواْرزُقْـُهْم ِمَن الثََّمرَاِت َلَعلَُّهْم لُِيِقيُموا الصَّ 

 ٧َيْشُكُرونَ 

كما يف اآلية أعاله ، أحد األشكال املثالية للنيب إبراهيم اليت كّرسها اهللا يف   

ل الصالة على اهللا القرآن سورة  إبراهيم رافق النيب إبراهيم دائًما كل جهوده من خال
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وخاصةيف ولذلك ، يرغب املؤلف يف مواصلة دراسة سورة إبراهيم يف القرآن يف هذه الباحث

  .البالغة تشبية علم

هذه كلهم من أهم املهمات الذي تدافع الباحث الختيار املوضع،   

حتليل التشبيه كي يكون هذا الباحث ال يستوى مع اآلخر، ومن هذا حتليل تشبيه يف "

سورة إبراهيم والنور تقصد ملعرفة تقسيم التشبيه، ومن هنا نعرف درجات التشبيه يف مرتبة 

  . عليا أو وسطى أو سفلى 

  أسئلة البحث. ب

  :فركزت الباحية أسئلة الباحث كمايلي إنطالقا إىل خليفة البحث السابق  

  كيف مفهوم التشبيه ؟ . ١

  ما  االية  اليت تدل  على التشبيه يف سورة إبراهيم وسورة النور ؟.  ۲

  ؟برهيم وسورة النور إلتشبيه وطبقات التشبيه  يف سورة نواع اما أ.۳

 أهداف البحث. ج

  :فهي كما يف التايل ،املناسبة بأسئلة البحث السابقةوأماأهداف البحث 

  .ملعرفة آنواع التشبيه يف سورة إبراهيم والنور . ۱
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 .ملعرفة فوائد التشبيه يف سورة إبراهيم و سورة النور. ۲

  .لبيان طبقات التشبيه يف سورة إبراهيم و سورة النور. ٣

  فوائد البحث. د

  الفائدة النظرية والفائدة التطبيقية  ،فوائد البحث تتكن على نوعني 

  الفوائد النظرية  ) أ

لزيادة املعلومات والفكرة اجلديد عن كفاءة الطالب يف فهم التشبيه من   • 

 .علم البالغة

لزيادة املعلومات واملعرفة عن النظرية يف العلم البالغة  خاصة يف أسلوب •

 .التشبيه

ويستطيع ايضا هذا البحث أن  ،املعرفة والفهم عن استخدءم اللغةلرتقية • 

  .اخلاص يف قسم اللغة العربية و أد�ا ،يكون مراجعاللطالب 

 الفائدة التطبيقية  ) ب

لزيادة املصادر واملعلومات من ممارسة تعليم اللغة خاصة يف تدرس • 

  .    التشبيه 
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  توضيح المصطلحات. ه

 ,تتكون منها صياغة عنوان هذا البحثوضحت البحث املصطلحات اليت   

  :وهي

 التحليل .١

حتليال واصطالحا على وجهني، وجه العام - لحيلّ -معىن التحليل لغة هي من لفظ حّلل

. فعلى وجه العام هو إرجاع ظاهرة مركبة إىل أبسط عناصرها أو أجزائها. ووجه اخلاص

مبعان متعددة، لكنها وأما على وجه اخلاص فيستحدم يف علوم إنسانية وطبيعية كثرية 

  .٨مجيعا ترتبط �ذا املعىن العام

التشبيه لغة التمثيل واصطالحا هو مشاركة أمرألر ىف معىن بأدوات : تشبيه.٢     

  .مشبه،مشبه به وجه شبه، واداة تشبيه: واركان تشبيه اربعة  ٩معلومة

  : سورة إبرهيم و سورة النور . ٣    
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  .  pm ١٥:١٧ ٢٠١٨أغستس،  ٩حتميل يف اخلميس 
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اليت مجلتها اثنان ومخسون اية   مبا يف ذلك فئة من سورة  : سورة إبرهيم  .أ  

ومسي إبراهيم ، ألن هذه الرسالة حتتوي على صالة . مكية  أل�ا نزل يف مكة قبل اهلجرة

  . النيب إبراهيم  يعىن من اية مخسة و ثالثون  اىل واحد واربعون

 ٦٤تتكن هذه السورة من . هي سورة القرأن الربعة والعشرون: وسورة النور  .ب  

يف هذه اآلية  ٣٥اسم النور املوجودة يف اآلية . آية، وهي تنتمي إىل جمموعة سورة مدانية

. سرح النور اإلهلي، وهذا هو ألقرآن الذي حيتوي على تعليمات. ،اهللا سبحانه وتعاىل

حتتوي هذه السورة يف الغالب . اطعة اليت تشرق على الكونتعليمات اهللا هي الضواء الس

  . على تعليمات من اهللا تتعلق باملسائل االجتماعية واملنزلية

 تحديد البحث. و

من "حتليل التشبيه يف سورة إبراهيم و سورة النور "كما يف موضوع هذا البحث   

. الكاتب ذلك أجل هذا البحث ميكن أن يكون أكثر تركيزا وكمال وعميقا سيكتشف

  ولذلك ، فإن املؤل

ميكن أن يكون غوما أكثر ". ف يذكر فقط مع تشبيه يف حاجة إىل سورة إبراهيم فقط

 .تفهما ملا هو موجود فيها

  :الدراسة السابقة . ز
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منهاعلى . وان هذا البحث السابقة فلذلك تعطى الباحث بعد الدراسةالسابقة  

  :النحوالتايل 

البحث  )دراسة تحليلية بالغية(التشبيه في سورة القمر . ۲..۸.أتيكة . ١  

قسم اللغة العربية واد�ا بكليةالعلوم اإلنسانية جبمامعة موالنا مالك أبرهيم ,اجلمعي

تستعمل الباحئة البحث الكيفي باستعمل املنهج الوصفي .اإلسالمية احلكمومية ماالنج

)(methodedescriptioveسورة القمر ؤاملصدر الثانوى  امااملصدر االساسي مأخود من

ونتائجه أن االية يف . يف هذالبحث مأخود من كتاب علم البالغة وما يتعلق �ذاالبحث

والتشبيه املرسل وا�مل يف االية ،۷التشبه املراكب يف االية : سورة القمر حتتوى على 

  .ملشبهبيان املشبه وبيان تقبح ا: واغرض . ۵.والتشبيه ا�مل يف اآلية  ۳۱،و۲.

دراسة تحليلية (التشبيه في ديوان الشافعى ۲،.۱۱, امحدخريان أرينطوا.٢  

قسم اللغة العربية واد�ابكلية اآلداب والعلوم الثقافية جبامعة  ،البحث اجلامعي  )بالعية

وهنا اهتم الباحث  التشبيه يف ديوان .سونان كاليجاكااإلسالمية احلكمية يوكجاكرتا

  .فوجد استحدم التشبه البليغ اكثر من غريه.ة البالغةالشافعى بدراسة ختليل

شعبة اللغة (شعبة اللغة العربية يف اجلامعة ميسرة نورجانيت (ميسرة نورجانيت .٣       

قصة إبرهيم " حتت املوضوع ) العربية يف اجلامعة إالسالمية احلكومية شاريف هداية اهللا
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هج املستحدم يف هذا البحث هومناهج ااملنا". )دراسة سميوتيك "(في القرآن الكريم 

تفسري وتعرف �مل قصة إبرهيم يف ،ورّكز هذا البحث على مسئلة تعرفة زمر. الكيفي

مث عناصر يف قصة  ،األول ،أما النتائج يف هذا البحث. القرآن الكرمي من منذج مسيويك

لغة ال ،اإلعداد أو  اخلليفية،أحداث،شحص ،إبرهيم يف القرآن الكرمي هي موضوع

الثاين، .واألداب العامة أو أمانة الىت تريد تسليمها نظام االجتماعي القائم على الوحدة

الثالث،اهتمام قصة .مل يرد يف القرأن بأسلوب التعرض واحد فقط. س.قصة إبرهيم أ

إبرهيم على موضوع يراد أن يعرب أمانة أخالقية وقليل من جتاهل عناصر أخرى ،كمثل 

  .هيم وكم عمره بيدأ لنشرالدين اهللامن األب احلقيقي إبر 

طبقات التشبيه في سورة الرحمن وسورة النور ٢٠٠٧نسوة احلسنة،. ٤  

قسم اللغة العربية وآد�ابكلية الآلداب والعلوم اإلنسانية و  )دراسة تحليلية بالغية(

طبقات التشبيه يف سورة " حتت املوضوع. الثقافية جبامعة اإلسالمية احلكومية مباالنج 

ومصدرها سورة . املناهج املستحدم يف هذا البحث هومناهج الكيفي" الرمحن وسورة النور

تبحث الباحثة هده السورة بالدراسة . تشبيهالرمحن وسورة النور والكتب املتعلقة بال

وأما نتائج البحث فهي طبقات التشبيه يف سورة الرمحن وسورة النور . التحليلية البالغة

هي التشبيه األعلى، وكان هذا النوع عدده آية واحدة يف سورة الرمحن ويف سورة النور ال 
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أما فوائد .سورة النور التوجد التشبيه الوسط عدده آية واحدة يف سورة الرمحن ويف. توجد

التشبيه يف سورة الرمحن فثالث فوائد وهي بيان حاله املشبه، وتقرير حال املشبه، وبيان 

  .ويف سورة النور فائدتان وهي بيان حال املشبه وتقرير حال املشبه. مقدار حال املشبه

 .نظر إىل املوضوع للبحوث السابقة فتنبسط أن البحث الذي سيحللها

ماداته ديوان،و  ،والثاينمادته تشبيه يف سورة القمر  االول البحث يف البحث ماأ 

منساويا باالبحث طبقات الربع  مادته قصة ابرهيم يف القرأن الكرم ،مث البحث الثالث

أما نتائج النسوة أن التشبيه يف سورة النور :سورة النور والفرق بينهمايعىن التشبيه يف 

وأما نتائج الباحث يوجد التشبيه مرسل , التشبيه مرسل جممل بإعتبار طرف التشبيه تدل

  .جممل و مفصل

  منهج البحث.ح

ّن منهجية البحث هي طريقة العلمية للحصول على بيانات لغرض فائذة ا  

  ١٠.معيّنة
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  نوع البحث   . أ

أي ا�ا جتمع البيانات ) library Research(هذا البحث من نوع املكتوبية   

واالخبار مبساعدة املواد املوجودة يف الكتب والدرسة السابقة املتعلقة مبوضوع هذا 

" حتليل تشبيه يف سورة اإلبراهيم و سورة النور"ستخدم الباحث يف هذا البحث ا. البحث

 وهي منهج البحث الذي الحيتاج إىل) Descriptive Qualitatif(   املناهج الكيفّي 

  ١١تصميم فروض البحث ال تستعمل الباحث األرقام يف التفسري عن اإلنتاج

املنهج الذي استحدم الباحث يعين املنهج الوصفي وهو يوصف املظاهر فأّما    

اللغوية بغري حماولة إجياد العلل واالسباب، اي البيانات ا�موعة بالكلمة والصور وليس 

مبعىن صّور "وصفية"وصفية كمايسمى باصطالحهالذا، هذا البحث من دراسة .١٢باألرقام

عرضا كما وجدوالغري والنقص وال زاد يف موضوع  -صورة وعرض- صورة وعرض-

  .البحث وهذا البحث البسيطا ابسط البحث

طريقة الكيفية للحصول  lexy J Moleongيف كتبtaylor Bodgon  and  قال  

هذا البيانات ١٣شحص مبحوث مكتوبة أو من لسان على البيانات الوصفية من كلمات

                                                             
١١

SuharsiArikunto,StudyPenelitianSuatuPendekatanpraktek,(Jakarta :Rineka Citra,١٩٩٨),Hlm :١٢ 
١٢Lexy J Moleong, MetodologiPenelitianKualitatif ,(Bandung Rosdakary,٢٠٠٧),Hlm:١١ 

 .٤.،نفس املرجع١٣
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فهذه هذا البحث ، الطريقة . يف البحث التعلق بيانات األرقام لكن تتعلق بشكل اللغة

 .املستخدمة هي التحليل الوصفي مع تقنية حتليل احملتوى

 مصادر البيانات   ). ١

  :البحث يتكن من املصدرين ،ومهاإن مصادر البيانات يف هذا   

املصادر األساسية هو ذات املعلومات واحلقائق األصلية اليت مل تناوهلا  .أ

وهو  ١٤األيدي ومل جير اقتباسها من قبل ومل يقم أحد بتفسريها أوتدوينها بالنقل

  . تشبيه يف سورة ابرهيم و النور

املصادر الثانوية هو الذي يتناول املعلومات يف املصدر األساسي بالشرح . ب

فسري والتعليق اليت تبحث يساهم يف توضيح املعلومات والتخليل والت

وهو كتب البالغة اليت تبحث عن النظرية . ١٥األساسية ويف اإلضافة إليه

  .التشبيه والشبكة الدولية اوغريها اليت تتعلق باملوضوع يف هذا البحث

  طريقة تحليل البيانات .٢

 الكتب هي من بني أمور أخرى/ الكتب 

                                                             
١٤SuharismiArikunto,ProsuderPenelitiansuatupendekatanpraktek,(Jakarta :Rineka 
citra,١٩٩٨),Hlm :١٠٧ 

  ۷،نفس املرجع.۱.١٥



١٣ 

 

 
 

 .التفسري البالغة بالشيخ أمحد قولة.) ۱ 

 .البالغة الواضحة علي اجلارم ومصطفى أمني) ب

 بديع,معان,بالغه بيان,حنو,القواعد اللغوية العربيةصرف) ت

  .تفسري األبريز بقلـم الشيخ بسري مصطفى ، رميبانغ) ث

  طريقة جمع البيانات   .٣ 

سورة األنبياء من أية البيانات اليت سوف حيللها الباحث هي األية يف 

األوىل إىل األخر والطريقة اليت استخدم الباحث جلمع البيانات يعين دراسة 

الدراسة املكتبية هي الدراسة يقصدها مجع البيانات مبساعدة املواد . مكتبية

  .املوجودة يف املكتبة

  :وأما أدوات طريقة مجع البيانات اليت استحدمها الباحث هي   

  ئقيةالطريقة الوثا. أ

الطريقة الوثائقية هي الطريقة تطلب األشياء املكتوبة من الكتاب     

استخدم الباحث هذا . ١٦وا�الت والوثائق وغري ذالك إلستنتاج عن هذا البحث

                                                             

Winarno Metodologipenelitiandalampendidikanjasmani,cetakanhal) MalangUMpress,٢٠١٣١٦ 
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الطريقة  جلمع البيانات من الكتاب املكتوب، واإلنتاج للتحليل الشحش عن هذا 

  .البحث

  .املالحظة. ب  

املالحظة هي الطريقة جلمع البيانات ملساعدة املواد املوجودة يف املكتبة        

استخدم الباحث املالحظة جلمع البيانات من كتاب علم . ١٧املتعلقة بالبحث

البالغة اليت  تبحث عن تشبيه ، مث خيتار الباحث الكلمة اليت كان فيها لتشبيه  

  .والنورورة االبرهيمذلك الكتاب، و حيلل الباحث ختليل يف الس

  طريقة تحليل البيانات. ٤

وكانت طريقة حتليل البيانات يف هذ البحث وهي حتليل املسائل وحل     

  :املشكالت املتعلقة �ذا البحث، وخطوا�ا كما يف اآلتية

  .من األول حىت األخر قراءة عميقية و النور  قرأ الباحث سورة االبرهيم). ١

  .كتب الباحث البيانات املقصودة يف الّدفرتبعد ان يقرأ الباحث  ). ٢

  حتلل الباحث تشبيه يف سورة اإلبرهيم والنور كما يف كتاب علوم البالغة). ٣

                                                             
١٧ .٨٩، .نفس املرجع  
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  هيكل البحث   .ط

و . هذا الباب يتكون على أربعة ابواب ، و كل باب يتكون على عدة مباحث

  :بالتاىل التفضيل من ذلك 

البحث ، أسئلة البحث ، أهداف يتكون من خلفية : الباب األول املقدمة 

البحث ، فوائد البحث ، حتديد البحث ، الدراسة السابقة ، منهج البحث و 

 .هيكل البحث

ختليل تشبيه يف سورة (تعرف املوضع مع أسئلة البحث من : والباب الثاىن  

  )و النور ابرهيم

  وحتديد البحث, و فوائد البحث,أهداف البحث: الباب الثالث  

  منهج البحث, الدراسة السابقة: بع   الباب الر 

  

 

 

 


