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  مقدمة

احلمـــد هللا الـــذي أنـــزل علـــى عبـــده الكتـــاب ومل جيعـــل لـــه عوجـــا، وأرســـل حممـــدا 

صلى اهللا عليه وسلم املبلغ ما أنـزل إليـه بأحسـن تعبـري، وعلـى آلـه، وأصـحابه ومـن 

.واالهم بإحسان إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

الزمــا علــى القـرآن الكــرمي هــو املصــدر األول للتشــريع اإلســالمي، ولــذلك كــان 

من يبتغي اهلداية، والعلوم، واملعارف، ومستنبط األحكام الدينية، والعربيـة أن يـدمي 

  :لة به تالوة وعمال وتدبريا وفهماالص

وكل ما خالفه فردّ  *كل الفنون منه تستمد    

وقاصد تدبر القرآن الكرمي حيتاج إىل النظر يف كالم أهل العلم لقـراءة مـا كتبـوا  

آن الكـرمي، فقــد بسـطوا ألفـاظ القــرآن الـوجيزة يف مبانيهـا العظيمــة يف يف تفسـري القـر 

جــاء مــن القواعــد  معانيهــا، فأبــانوا مــا قــد غمــض علــى القــارئ فهمــه، وفصــلوا مــا

العامـة والكلمــات، ودفعــوا مـا قــد يتــوهم مـن تعــارض وأوضــحوا املعـاين الــيت اقتضــته 

راد من اللفـظ احملتمـل وسـلكوا بالغة املتكلم به سبحانه جل شأنه، وعينوا املعىن امل

يف ذلـــك منـــاهج متعـــددة مـــن حبـــار علـــوم القـــرآن، ومـــنهم مـــن اعتـــىن جبانـــب اللغـــة 

والبالغـــة واألدب والنحـــو والتصـــريف، ومـــنهم مـــن اعتـــىن جبانـــب اآلثـــار واألحكـــام 

.وغريها من علوم هذا الكتاب، فاهللا جيزيهم اجلزاء األوىف
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ي كـان فرعـا مـن فـروع علـم البيـان وخاصـة الـذ الــمجازوهذه املقالة عبارة عـن  

  . املرسل الكائن يف سورة البقرة الكرمية الـمجاز

  :وحتتوي املقالة على النقاط التالية 

.لغة واصطالحا وأنواعه الـمجازتعريف )١(

.يف البالغة الـمجازأقوال العلماء حول )٢(

.املرسل الـمجازأقوال العلماء يف )٣(

.يف تفسري القرآن الـمجازدور )٤(

.ملعىن اإلمجايل لسورة البقرةا)٥(

.ات الواردة يف السورةالـمجاز صور من )٦(

.الوارد يف السورة الـمجازبالغة )٧(

. اخلامتة)٨(

:لغة واصطالحا وأنواعه الـمجازتعريف 

  :جاء يف اللغة العربية على معان كثرية منها ما يلي الـمجازو 

  :الشاعروقال . جاز املوضع أو املكان أي تعداه: مبعىن الـمجاز/ أ

  حىت جييز ساملا حصارة*       خلوا الطريق عن أيب سيارة    

  :قال امرؤ القيس

  بنا بطن خبث ذي حقاق عقنقل* فلما أجزنا ساحة احلي وانتحى

  .واالجتياز يف اللغة العربية مبعىن السلوك 

مبعــــىن اإلنفــــاذ واإلمضــــاء يف األمــــر، ومنــــه أجــــاز لــــه البيــــع مبعــــىن  الـــــمجاز/ ب

ان الـــمجاز ان فــالبيع لــألول، وإذا أنكــح الـــمجاز إذا بــاع : قــوهلم أيضــا أمضــاه، ومنــه
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�ǂǷƘººƥ�ÀƢººǸƟƢǬǳ¦�Ƣººŷ�ȆººǏȂǳ¦Â�ŅȂººǳ¦�Àȋ��ȆººǏȂǳ¦Â�ŅȂººǳ¦�ƢººǼǿ�ǄººȈĐ¦Â��¾ÂȌººǳ�¬ƢººǰǼǳƢǧ

ŅȂǳ¦�Ä¢��ǄȈĐ¦�ƢŮ�ǆ:اليتيم واملرأة، فيقال Ȉǳ�̈¢ǂŭ¦�ǽǀǿ.

اخلشــبة الــيت  ، واجلــائزة مــن البيــتشــيء عمــدة ل مبعــىن الــركن أو الـــمجاز/ ج

النـيب صـلى  أتـتحتمل السقف، وجيمع على أجوزة وجوائز، ويف احلـديث أن امـرأة 

انكســرت فقــال النــيب  اهللا عليــه وســلم فقالــت إين رأيــت يف املنــام أن جــائزة بيــيت قــد

ومنـه قـوهلم . )١(خري يـرد اهللا غائبـك، فرجـع زوجهـا، مث غـاب: صل اهللا عليه وسلم

   ).فتجاوز عين يء مساللهم إين( :يف الدعاء أيضا

  :طالح البياينيف االص الـمجازو 

 هــو نقــل اســم يــدل علــى  الـــمجازومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن أرســطو يــرى أن 

آخـر، والصـفحة جوهريـة يف لغـة الشـعر يف أن تكـون واضـعة دون  شيء إىل  شيء

مبتذلـة، ومــن نظـره أن تكــون جليـة كــل اجلــالء إذا تألفـت مــن ألفـاظ دارجــة لكنهــا 

جيعلهــا نبيلــة بعيــدة عــن االبتــذال، وقــد كــان أبــو  الـــمجازذ تكــون ســاقطة، و حينئــ

القـرآين، ولكنـه مل يقصـد مـا اصـطلح عليــه  الـــمجازعبيـدة هـو أول مـن عـاجل كلمـة 

البالغيون املتأخرون من حيث اإلسناد إىل غري هو حقه أن يسـند إليـه ولكنـه يريـد 

  .عربةبه معىن أوسع من ذا الذي عرف به وضع اللغة امل

وقعـت �ƢºǷ�Śºǣ�Ƣºđ�ƾºȇ°¢�ƨºǸǴǯ�ǲºǯ�ȂºȀǧ: عند عبـد القـاهر اجلرجـاين الـمجازوأما 

وبأســـلوب آخـــر كـــل كلمـــة . )٢(بـــه يف وضـــع واضـــعها مالحظـــة بـــني األول والثـــاين فهـــي جمـــاز

À¢�Śºººǣ�ǺºººǷ�Ǿºººǳ�ǞºººǓȂƫ�ŃƢºººǷ�ń¤�ǞºººǓ¦Ȃŭ¦�ǞºººǓÂ�Ŀ�Ǿºººǳ�ƪ ºººǠǫÂ�ƢºººǷ�Ƣºººđ�©ǄºººƳ فيهـــا  تســـتأنف

ȀȈǳ¤�Ƣđ�ǽ±Ȃš �ƢǷ�ƨǜƷȐŭ�ƢǠǓ¦Â٣(ا وبني أصل الذي وضعت له فهي جماز(.

اتسعت النعمة يف البلـد واألمـر بـني، :ومن ذلك اليد جماز النعمة، إذ لو قلت

وأما لو قلت اتسعت اليد يف البلد، حلال عليك األمر كما تقول له علـى يـد، كمـا 
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ال ا مــن تــأثري يف األعمــال وقــيف أثــر اليــد، والنعمــة ملــا هلــ واألصــابعاســتعملوا أصــبع 

   :عرالشا

  عليها إذا أجدب الناس أصبعا* ضعيف العصايا باد العروق ترى له  

رأيـــت أصـــابع الـــدار، تعـــين آثارهـــا، ولـــه أصـــبع حســـنة، وأصـــبع : وهكـــذا نقـــول

  .قبيحة

عـــن دائـــرة علـــم البالغـــة إىل املعـــاين  الــــمجازوأمـــا اإلمـــام القـــزويين، فقـــد أخـــرج 

نـه حقيقـة عقليـة وجمـاز عقلـي، ومل يسـقهما ان العقليـان، ومالــمجاز بعنوانه احلقيقة و 

.)٤(يف البيان كما فعل السكاكي من تبعه، بل أوردمها يف علم املعاين

  :الـمجازأنواع 

هـــو الكلمـــة املســـتعملة قصـــدا يف غـــري معناهـــا األصـــلي : املفـــرد املرســـل الــــمجاز

.)٥(ملالحظة عالقة غري املشبهة مع قرينة دالة على عدم إرادة املعىن الوضعي

  :وله عالقات كثرية منها

إذا  وذلــك فيمــا. وهــي كــون الشــيء املنقــول عنــه ســببا ومــؤثرا يف غــريه: الســببية-

رعـت املاشـية الغيـث، أي النبـات، :ذكر لفظ السبب، وأريد منه املسبب حنـو

ألن الغيــث ســبب فيــه وقرينتــه لفظيــة وهــي رعــت ألن العالقــة تعتــرب مــن جهــة 

ƢȀȈǧ�Ƥلف: املعىن املنقول عنه حنو ƦǇ�ƢĔȋ��ƨǸǠǼǳ¦�ƾȈǳƢƥ�ƾȇǂƫ��ƾȇ�ȄǴǟ�ÀȐ.

آخــر، وذلــك فيمــا إذا ذكــر  شــيء يكــون املنقــول عنــه مســببا وأثــرا لهــي أن : املســببة-

 .املطر أي ﴾وينزل لكم من السماء رزقا﴿:لفظ املسبب وأربد منه السبب حنو

قصـود ولغـريه، وذلـك فيمـا إذا ذكـر مهي أن يكون الشـيء متضـمنا لل: الكلية-

)٦(﴾ǶĔ¦̄¡�Ŀ�ǶȀǠƥƢǏ¢�ÀȂǴǠŸ﴿ظ الكل وأريد منه اجلزء، حنو لف
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هي كـون املـذكور ضـمن شـيء آخـر، وذلـك فيمـا إذا ذكـر لفـظ اجلـزء : اجلزئية-

.)٧(﴾وحترير رقبة مؤمنة﴿:وأريد منه الكل مثل قوله تعاىل

:آخـــر، حنـــو شــيء ممـــا جيـــب وجــوده عنـــد وجـــود  شــيءهـــي كـــون ال: الالزميــة-

 .مسالش أي، ءطلع الضو 

.آخر، حنو مألت الشمس املكان شيء جيب عند وجود  شيءهي كون ال: امللزومية-

إىل آخــر، وذلـك إذا ذكــر  شـيءواسـطة إليصــال أثـر  شـيءهـي كــون ال: اآلليـة-

واجعـــل يل ﴿ .علـــى لســـان موســـى عليـــه الســـالم: اســـم اآللـــة حنـــو قولـــه تعـــاىل

 .أي ذكرا حسنا )٨(﴾لسان صدق يف اآلخرين

مشـفر زيـد جمـروح فـإن : هو كون الشيء مقيـدا بقيـد حنـو: قالتشبيه مث اإلطال-

املشفر لغـة شـفري، مث أريـد هنـا مطلـق الشـفة، فكـان يف هـذا منقـوال عـن املقيـد 

.)٩(إىل املطلق وكان جمازا مرسال عالقته التقييد

  :في البالغة الـمجازأقوال العلماء حول 

لــك فــإن بعــض العلمــاء مــن أســاليب اللغــة العربيــة ومــع ذ الـــمجازوال خيفــى أن 

ذهبوا إىل عدم وجوده يف اللغـة العربيـة أصـال، كـأيب إسـحاق اإلسـفرائي، وأيب علـي 

وقالوا إمنا هو أسلوب من أساليب اللغة العربيـة، ولـيس هنـاك . الفارسي من النحاة

.)١٠(شيء يسمى جمازا

 ومــن هــؤالء العلمــاء ابــن خــوير منــداد مــن املالكيــة وابــن القــاص مــن الشــافعية

.والظاهرية، وتبعهم أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القاسم

يف اللغـة العربيـة والقـرآن واحلـديث  الــمجازوقد ذهب علماء البالغـة إىل وجـود 

ـــة البـــد أن حتمـــل علـــى  ــــمجازالنبـــوي ألن بعـــض األلفـــاظ القرآني ـــدة  ال صـــونا للعقي
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ض األلفــــاظ علــــى والتوســــع يف األحكــــام الشــــرعية الفقهيــــة ومــــا ذلــــك إال ورود بعــــ

.الـمجازحقيقتها وبعضها على 

  المرسل والعقلي في القرآن الكريم الـمجازأقوال العلماء في 

املرسل والعقلي كائنان يف القرآن  الـمجازوبالنظر إىل اآليات التالية يتضح أن 

يف هذه اآلية جماز مرسل  ﴾وينزل لكم من السماء رزقا﴿ :الكرمي أوال قوله تعاىل

ينزل من السماء ولكن املطر ينشأ عنه النبات فالرزق مسبب عن  رزق الألن ال

.)١١(عالقته سببية الـمجازاملطر فهو 

ȂººǴǠƳ�ǶēȂººǟ®�ƢººǸǴǯ�ň¤Â¦�﴿ :قولــه تعــاىل حكايــة قــول نــوح عليــه الســالم: ثانيــا

ǶºĔ¦̄¡�Ŀ�ǶȀǠƥƢǏ¢﴾)يسـتطيع أن يضـع أصـبعه كلهـا يف أذنـه، واملـراد  ألن اإلنسـان ال)١٢

  .الكل وأريد اجلزء بع يف اآلية أطرافها، فهي جماز مرسل عالقته كلية أرسلباألصا

ويف هـذا جتـد أن اليتـيم يف اللغـة  )١٣(﴾وآتوا اليتامى أمواهلم﴿ :قوله تعاىل: ثالثا

أن اهللا ســــبحانه وتعــــاىل يــــأمر بإعطــــاء  هــــو الصــــغري الــــذي مــــات أبــــوه، فهــــل تظــــن

ول، بــل الواقــع أن اهللا يــأمر بإعطــاء اليتــامى الصــغار أمــوال آبــائهم، وهــذا غــري معقــ

أمــوال مـــن وصـــلوا ســـن الرشــد بعـــد أن كـــانوا يتـــامى، فكلمــة اليتـــامى جمـــاز مرســـل، 

�ƢĔȋيف الراشدين استعملت.   

في تفسير القرآن الكريم الـمجازدور 

للمجــاز دور فعــال يف تطــور تفســري القـــرآن الكــرمي، وتوســيع دائرتــه، وممــا يـــدل 

ســـرون مـــن جهـــود كثـــرية يف تســـليط الضـــوء علـــى مواضـــع علـــى ذلـــك مـــا قدمـــه املف

  .يف القرآن الكرمي يف تفاسريهم الـمجاز
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ويبدو أن املبـدأ يف جهـود الزخمشـري التفسـريية كـان يف تبيـني مـا يف القـرآن مـن  

الثروة البالغية اليت كـان هلـا كبـري األثـر والـدور اهلـام يف تفسـري القـرآن الكـرمي والـذي 

 االســــتعاراتشـــري عنـــد تفســـريه لكثـــري مـــن اآليـــات مـــن أنـــواع يقـــرأ مـــا أورده الزخم

ات واألشــكال البالغيـة يــرى أنـه كــان حيـرص كــل احلـرص علــى أن يــربز يف الــمجاز و 

  .صورة بديعة مجال أسلوب القرآن وكمال نظمه وبالغته

يف تفسـري القـرآن الكـرمي التوسـع يف املعـاين والعبـارات، انظـر  الــمجازومن دور  

ƢººȀȈǧ�¦ȂǬººǈǨǧ�ƢººȀȈǧŗǷ�ƢººǻǂǷ¢�ƨººȇǂǫ�Ǯ﴿ :ىلقولــه تعــا إىل ººǴĔ�À¢�Ƣººǻ®°¢�¦̄¤Â﴾ مــع قولــه :

  .﴾وال يرضى لعباده الكفر﴿: ، وقوله﴾إن اهللا ال يأمر بالفحشاء﴿

وقد خالف املعتزلـة أهـل السـنة وقـالوا اخلـري مـن اهللا والشـر مـن العبـد مسـتدلني  

ن مـــــا أصـــــابك مـــــن حســـــنة فمـــــن اهللا ومـــــا أصـــــابك مـــــن ســـــيئة فمـــــ﴿قولـــــه تعـــــاىل 

  .﴾نفسك

ألن نقـــول هلـــم إن نســـبة الســـيئة للعبـــد بـــالنظر إىل صـــدورها منـــه وال ومـــذهبهم باطـــل، 

حكايــة عــن إبــراهيم : تــأثري لــه فيهــا فنســبت لــه تأدبــا مــع اهللا عــز وجــل علــى حــد قولــه تعــاىل

الــذي خلقـــين فهــو يهـــديين والــذي هـــو يطعمــين ويســـقيين وإذا مرضــت فهـــو ﴿ :عليــه الســـالم

ق واهلدايــــة ومــــا بعــــدمها هللا تعــــاىل، ألنــــه هــــو الالئــــق مبقــــام فنســــبت اخللــــ. ﴾يشــــفيين

..األلوهية ونسب املرض لنفسه مع أنه من فعل اهللا تعاىل تأدبا منه عز وجل

  المعنى اإلجمالي لسورة البقرة

هذه السورة الكرمية من أوائل ما نـزل مـن السـور بعـد اهلجـرة، وهـي أطـول سـور 

إحيــــاء لــــذكرى تلــــك املعجــــزة البــــاهرة الــــيت القــــرآن علــــى اإلطــــالق ومسيــــت بــــالبقرة 

  .ظهرت يف زمن موسى عليه السالم



  

١٤٢

�ƨºȈǻƾŭ¦�°Ȃºǈǳ¦�ǂƟƢºǇ�ÀƘºǌǯ�ƢĔƘºǋÂ��ƨºȇ¡�ÀȂǻƢºťÂ�ǞƦºǇ�Â¢��ƪ ºǇÂ�ÀƢºƬƟƢǷ�ƢēƢȇ¡Â

�ǶēƢºººººȈƷ�Ŀ�ÀȂǸǴºººººǈŭ¦�ƢºººººȀȈǳ¤�«ƢºººººƬŹ�Ŗºººººǳ¦�ƨȈǠȇǂºººººǌƬǳ¦�śǻ¦ȂºººººǬǳ¦Â�ǶǜǼºººººǳ¦�ŀƢºººººǠƫ�Ŗºººººǳ¦

  .االجتماعية

م التشـــريعية يف العقائـــد والعبـــادات اشـــتملت هـــذه الســـورة علـــى معظـــم األحكـــا

  .واملعامالت واألخالق والقصص ويف أمور الزواج والطالق وغري ذلك

، الم، مــيم، ألــف: تبــدأ هــذه الســورة بــاحلروف اهلجائيــة الثالثــة املقطعــة، وهــي

ومثــل هــذه احلــروف جتــيء يف مقدمــة بعــض الســور القرآنيــة، وأكثــر الســور املبــدوءة 

بلــــغ املشــــركون يف محــــل الــــوحي عــــن االفــــرتاء، والســــحر،  نزلــــت عنــــدما. بــــالفواتح

.والشعر، فواجههم القرآن بالتحدي

�ƢººººĔ¢��ƢººººȀǼǷ�°ƢººººƬƼŭ¦�ŚºººǈǨƬǳ¦Â�̈Śººººưǯ�ǽȂººººƳÂ�» Âǂºººū¦�ǽǀººººǿ�ŚººººǈǨƫ�Ŀ�ÄÂ°�ƾºººǫÂ

إشـــارة للتنبيـــه إىل أن هـــذا الكتـــاب املعجـــز مؤلـــف مـــن جـــنس هـــذه األحـــرف الـــيت 

ǠǷ�Ǻººǟ�¦ÂǄººƴǟ�ƾººǫ�Ǯ ººǳ̄�ǞººǷÂ��ǶººȀǷȐǯ�ƢººȀǼǷ�ÀȂººƦǯǂȇ�� ƢƸººǐǧ�§ǂººǟ�ǶĔƜººǧ��ǾƬººǓ°Ƣ

وقـــد حتـــداهم هـــذا الكتـــاب مـــرة ومـــرات بـــأن يـــأتوا مبثلـــه أو بســـورة مـــن مثلـــه، فـــال 

  .ميلكون بعد التحدي جوابا

وقـــد تناولـــت الســـورة احلـــديث عـــن ثـــالث طوائـــف مـــن النـــاس، وهـــم املؤمنـــون 

والكفار، واملنـافقون، وأربـع آيـات يف وصـف املـؤمنني، واثنـان يف وصـف الكـافرين، 

  .الث عشرة يف املنافقنيوث

ـــة تكـــوين  كمـــا تناولـــت الســـورة جانـــب التشـــريع، ألن املســـلمني كـــانوا يف بداي

، وهـــم يف أمـــس احلاجـــة إىل املنهـــاج الربـــاين، والتشـــريع الســـماوي اإلســـالميةالدولـــة 

�̧ ƢºŦ�ÀƜºǧ�¦ǀºǳÂ��©ȐǷƢºǠŭ¦�Â¢��©¦®ƢºƦǠǳ¦�Ŀ� ¦ȂºǇ��ǶēƢȈƷ�Ŀ�ǾȈǴǟ�ÀÂŚǈȇ�Äǀǳ¦

نـب التشـريعي، وهــو باختصـار أحكـام الصـوم، واحلـج، والعمــرة، السـورة يتنـاول اجلا



١٤٣



مث حتـــدثت عـــن بـــدء اخللـــق، فـــذكرت قصـــة اخلليفـــة األول آدم عليـــه الســـالم، ومـــا 

جــرى عنــد تكوينــه مــن األحــداث الــيت تــدل علــى تكــرمي اهللا تعــاىل للنــوع البشـــري 

  .بالفضل والعلم

الكتــاب وخباصــة  مث تناولــت الســورة احلــديث باإلســهاب، واإلطنــاب، عــن أهــل

ººººŭ¦�̈°Ȃººººǈǳ¦�ƪ ººººȀƦǼǧ��ƨººººǼȇƾŭ¦�Ŀ�śǸǴººººǈǸǴǳ�Ǻȇ°ÂƢººººů�¦ȂǻƢººººǯ�ǶººººĔȋ��®ȂººººȀȈǳ¦ منني إىل ؤ

فوســهم الشــريرة مــن اخليانــة ونقــض العهــود خبــثهم، ومكــرهم، ومــا انطــوت عليــه ن

ثيق، إىل غري ذلك من القبائح واجلرائم اليت ارتكبوها، من سـفك الـدماء وقتـل اواملو 

  .بآيات اهللاألنبياء، واالستهزاء 

كــل  وقـد حتـدثت أيضـا عـن حرمـة الربـا، وأعلنـت بـاحلرب مـن اهللا ورسـوله علـى

��Ã±ƢºŸ�Ŗºǳ¦��Ƥ ºȈǿǂǳ¦�¿ȂºȈǳ¦�Ǯ ºǴƫ�Ǻºǟ�ǂȇǀºƸƬǳƢƥ�Ƣƥǂǳ¦�©Ƣȇ¡�ƪ ƦǬǟ¢Â��Ƣđ�ǲǷƢǠƬȇ�ǺǷ

  .كل نفس فيه عن عملها

وختمـت الســورة الكرميـة بتوجيــه املسـلمني إىل التوبــة، واإلنابـة، والتضــرع إىل اهللا 

.، وطلب النصرة على الكفار والدعاء ملا فيه سعادة الدارينجل شأنه

صور من مجازات الواردة في السورة

  :املرسل الـمجاز

�ǶºĔ¦̄¡�Ŀ�ǶȀǠƥƢºǏ¢�ÀȂºǴǠŸ�¼ǂƥÂ�ƾǟ°Â�©ƢǸǴǛ�ǾȈǧ� ƢǸǈǳ¦�ǺǷ�Ƥ  أو﴿  Ȉǐǯ

وهـو مـن إطـالق الكـل وإرادة اجلـزء، ألن دخـول األصـبع كلهـا )١٤(﴾من الصواعق

.هنا أبلغ احلقيقة، ولذلك عدل عنها إليه الـمجاز ميكن، يف األذن ال



  

١٤٤

﴿�ǺººººǷ�ÀƜººººǧ�̈Ȃººººǈǫ�ƾººººǋ¢�Â¢�̈°ƢººººƴūƢǯ�ȆººººȀǧ�Ǯ ººººǳ̄�ƾººººǠƥ�ǺººººǷ�ǶđȂººººǴǫ�ƪ ººººǈǫ�Ľ

°ƢĔȋ¦�ǾǼǷ�ǂƴǨƬȇ�Ƣŭ�̈°Ƣƴū¦﴾)والعرب يطلقـون اسـم احملـل كـالنهر علـى احلـال  )١٥

.والقرينة ظاهرة، ألن التفجر إمنا يكون للماءفيه، كاملاء،

وهو من باب نسـبة الكـل باسـم اجلـزء، أي صـلوا )١٦(﴾كعنيواركعوا مع الرا ﴿ 

.مع املصلني، أطلق الركوع وأراد به الصالة

أطلــق . اخل )١٧(﴾قــد نــرى تقلــب وجهــك يف الســماء فلنولينــك قبلــة ترضــاها﴿

اجلـــزء  إطــالقوهـــو مــن بــاب  ﴾ويبقــى وجــه ربــك﴿:الوجــه وأراد بــه الــذات كقولـــه

  .وإرادة الكل

نـزل اهللا مـن الكتـاب ويشـرتون بـه مثنـا قلـيال أولئـك مـا إن الذين يكتمون مـا أ﴿

�ǶĔȂǘƥ�Ŀ�ÀȂǴǯƘȇأي إمنـا يـأكلون  إليهفيه جماز مرسل باعتبار ما يؤول  ﴾النار إال

°ƢǼǳ¦�ń¤�Ƕđ�ȄǔǬȇ�Äǀǳ¦�¿¦ǂū¦�¾Ƣŭ¦.

ويف فـــــك الرقـــــاب يعـــــين فـــــداء . ﴾ويف الرقـــــاب وأقـــــام الصـــــالة وآتـــــى الزكـــــوة﴿

  .به النفس وأرادمرسل حيث أطلق الرقبة  األسرى، ويف لفظ الرقاب جماز

أي قـــــاربن  )١٨(﴾وإذا طلقـــــتم النســـــاء فـــــبلغن أجلهـــــن فأمســـــكوهن مبعـــــروف﴿

�ƪ ººǔǬǻ¦�Ȃººǳ�Ǿººǻȋ�ǲººǇǂǷ�±Ƣººů�ȂººȀǧ��ǂººưǯȋ¦�ȄººǴǟ�ǲººǰǳ¦�ǶººǇ¦�ǪººǴǗ¢�Ǻēƾººǟ� ƢººǔǬǻ¦

  .إمساكهاالعدة ملا جاز له 

ن عـرب عــ ﴾مث أنـتم هـؤالء تقتلـون أنفســكم وخترجـون فريقـا مـنكم مــن ديـارهم﴿

فهـــو مـــن . قتـــل الغـــري بقتـــل الـــنفس ألن مـــن أراق دم غـــريه، فكأمنـــا أراق دم نفســـه

  .ألدىن مالبسة الـمجازباب 



١٤٥



فيــــه إيقــــاع املصــــدر موقــــع اســــم  )١٩(﴾وإذ جعلنــــا البيــــت مثابــــة للنــــاس وأمنــــا﴿

ومــن ﴿: للمبالغـة، واإلســناد جمــازي آمنــا مـن دخلــه، كقولــه) وأمنــا:(الفاعـل يف قولــه

  .جماز مرسل عالقته املفعولية فهو ﴾دخله كان آمنا

إن الصــفا واملــروة مــن شــعائر اهللا فمــن حــج البيــت أو اعتمــر فــال جنــاح عليــه ﴿

ǶȈǴǟ�ǂǯƢǋ�ƅ¦�ÀƜǧ�¦Śƻ�̧Ȃǘƫ�ǺǷÂ�ƢǸđ�» Ȃǘȇ�À¢﴾)أي يثيـب علـى الطاعـة  )٢٠

وقـــد عـــرب عـــن ذلـــك بالشـــكر مبالغـــة يف اإلحســـان علـــى العبـــادة، فـــأطلق الشـــكر، 

  .الـمجازق وأريد به اجلزاء على طري

ومــا جعلنــا القبلــة الــيت كنــت عليهــا إال لــنعلم مــن يتبــع الرســول ممــن ينقلــب ﴿ 

والعالقـة هـي املصـري فلـيس مثـة ) علـى عقبيـه( املرسـل يف  الـمجاز )٢١(﴾على عقبيه

  .أمسج وال أقبح من رؤية اإلنسان معكوس اخللقة خمالفا للمألوف املعتاد

�Ƕººººººººđ�ƪإذ تــــــــربأ الــــــــذين اتبعــــــــوا مــــــــن الــــــــذين اتبعــــــــ﴿ ººººººººǠǘǬƫÂ�§ ¦ǀººººººººǠǳ¦�¦Â¢°Â�¦Ȃ

يف اآلية جماز مرسل عالقته السببية، فـإن السـبب يف األصـل احلبـل )٢٢(﴾األسباب

يتوصــل بــه إىل شــيء مــادة   هــو عــال، مث أطلــق علــى كــل مــا الــذي يرتقــى بــه إىل مــا

  .كان أم معىن

)٢٣(﴾ومــن خــاف مــن مــوص جنفــا أو إمثــا فــال إمث عليــه إن اهللا غفــور رحــيم﴿

، فقـــد جـــاءت مبعـــىن الظـــن والتوقـــع، والعالقـــة يف هـــذا "جنفـــا"ملرســـل يف ا الــــمجاز

.سببية، ألنه تعبري عن السبب باملسبب الـمجاز

هـــل ينظـــرون إال أن يـــأتيهم اهللا يف ظلـــل مـــن الغمـــام واملالئكـــة وقضـــي األمـــر ﴿

جمـــاز مرســـل  ﴾يف ظلـــل مـــن الغمـــام﴿ يف قولـــه تعـــاىل )٢٤(﴾وإىل اهللا ترجـــع األمـــور

§�ƢºǘǷȋ¦�ǲºǘē�ǾǼǸǧ��ƢǸȀƦƦǇÂ°��قته السببعال ¦ǀǠǳ¦�Â¢�ƨŧǂǳ¦�ƨǼǜǷ�¿ƢǸǤǳ¦�Àȋ�ƨȈ

.وقد تنشأ السيول املتلفة، وتنزل الصواعق املهلكة
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 الـــمجاز )٢٥(﴾أمل تــر إىل الــذين خرجــوا مــن ديــارهم وهــم ألــوف حــذر املــوت﴿

واملراد مـرض الطـاعون الـيت اجتـاحتهم، والعالقـة هـي ) حذر املوت(املرسل يف قوله 

  .يئول إليه ار مااعتب

)٢٦(﴾بـــديع الســـماوات واألرض وإذا قضـــى أمـــرا فإمنـــا يقـــول لـــه كـــن فيكـــون﴿

والبديع مبعىن املبدع كسميع مبعىن املسمع، وفعله أبـدع فيـه جمـاز مرسـل أطلـق صـفة 

.املشبهة وهي البديع مثل فعيل، وأراد اسم الفاعل، والعالقة فاعلية

ومعــــــىن االســــــتهزاء  )٢٧(﴾عمهــــــونȇ�ǶĔƢººººººȈǤǗ�Ŀ�ǶǿƾººººººŻÂ�Ƕººººººđ يســــــتهزئاهللا ﴿

 يســــتهزئاهللا (االســــتخفاف ألن املســــتهزئ بالشــــيء، املســــتخف بــــه، وقيــــل معــــىن 

Ƕººººđ ( أي جيــــازيهم جــــزاء املســــتهزئ بــــه وإســــناد االســــتهزاء إىل اهللا وهــــو مــــن جمــــاز

.املرسل، وأطلق االستهزاء به اجلزاء

راد بـــه ولفـــظ النســـاء املـــ )٢٨(﴾شـــئتم نســـاؤكم حـــرث لكـــم فـــأتوا حـــرثكم أىن ﴿

ــــمجازفـــروجهن وهـــو مـــن بـــاب  املرســـل أطلـــق الكـــل وأريـــد اجلـــزاء وعالقـــة هـــذا  ال

  .الكلية الـمجاز

أو كالــذي مــر علــى قريــة وهــي خاويــة علــى عروشــها قــال أىن حيــي هــذه اهللا ﴿

ƢººēȂǷ�ƾººǠƥ﴾)أي مــوت ســكان القريــة فهــو مــن قيــد إطــالق احملــل وإرادة احلــال  )٢٩

  .املرسل الـمجازويسمى 

)٣٠(﴾وا اخلبيـــث منـــه تنفقـــون ولســـتم بآخذيـــه إال أن تغمضـــوا فيــــهوال تيممـــ﴿

يكــره أغمــض عينيــه لــئال  املــراد بــه هنــا التجــاوز واملســاهلة ألن اإلنســان إذا رأى مــا

.يرى ذلك الشيء، ففي الكالم جماز مرسل أو استعارة

أم كنتم شهداء إذا حضر يعقوب املوت إذ قال لبنيه ما تعبـدون مـن بعـدي ﴿ 

مشـــل العـــم واألب واجلـــد، ) آبائـــك(وقولـــه  ﴾بـــد إهلـــك وإلـــه آبائـــك إبـــراهيمقـــالوا نع
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فاجلد إبراهيم، والعم إمساعيل واألب إسحاق، وهو مـن بـاب التغليـب، وأيضـا مـن 

.ات املعهودة يف فصيح الكالم، أال وهو جماز مرسل عالقته الكليةالـمجاز 

املعـــىن ال  )٣١(﴾يســـتحي أن يضـــرب مـــثال مـــا بعوضـــة فمـــا فوقهـــا إن اهللا ال﴿ 

يـرتك، فعـرب باحليـاء عـن الــرتك، ألن الـرتك مـن مثـرات احليــاء، ومـن اسـتحيا مـن فعــل 

  .املرسل الـمجازشيء تركه، واستعمال االستحياء يف اآلية من باب 

وعملـــــوا الصـــــاحلات أن هلـــــم جنـــــات جتـــــري مـــــن حتتهـــــا  امنـــــواوبشـــــر الـــــذين ﴿ 

°ƢĔȋ¦﴾)٣٢(.

هـذا . فيه جماز مرسـل، والعالقـة حمليـة ﴾ƢĔ°جتري من حتتها األ﴿: وقوله تعاىل 

منـــه املـــاء، كمــا ذهـــب إليــه بعـــض علمـــاء اللغــة، أمـــا إذا كـــان  إذا كــان النهـــر جتــري

ƢĔȂǰǇÂ� ƢŮ¦�ƶƬǧ��ÀƢƬǤǳ�ǾȈǧÂ��ǾȈǧ�±Ƣů�Ȑǧ�ÄǂŪ¦�Ŀ� Ƣŭ¦�ŘǠŠ.

وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمـتم أنفسـكم باختـاذكم العجـل فتوبـوا ﴿ 

يف اآلية جماز مرسل عالقته اعتبار مـا يـؤول عليـه  )٣٣(﴾م فاقتلوا أنفسكمإىل بارئك

أي أسلموها للقتل تطهريا هلا لينفذ هذا احلكم، وهذا أحد األقـوال يف القتـل وقيـل 

املــراد بقتــل األنفـــس تــذليلها وكــبح مجاحهـــا، فــإن القتــل مبعـــىن التــذليل، ومنــه قـــول 

  :حسان بن ثابت يف وصف اخلمر

ƢÉēÌ®È®ÈǂÈºǧ�řÈƬÌǳÈÂƢÈǻ*�ÊǲÈƬǬÉƫ�Ń�Ƣإّن اّليت
ÊēƢȀǧ��Èƪ ÌǴÊƬÉǫ��Ìƪ ÈǴ

ÊƬÉǫ
)٣٤(

Ƣē°ȂǏ�Ƥ ǿǀƬǳ� ƢŭƢƥ�ƢȀƳǄǷ�ƢǼǿ�ǲƬǬǳƢƥ�®¦°¢)٣٥(.

وأنفقــوا يف ســبيل اهللا وال تلقــوا بأيــديكم إىل التهلكــة وأحســنوا إن اهللا حيــب ﴿

واحلركـــة  املرســـل يف األيـــدي واملـــراد بـــه الـــنفس ألن الـــبطش الــــمجاز )٣٦(﴾احملســـنني

ǲǰǳ¦�Ǿƥ�®¦°¢Â�º�ƨȈƟǄƳ�ǾƬǫȐǟ�ǲǇǂǷ�±Ƣů�ȆȀǧ��Ƣđ�ÀȂǰȇ.
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  الوارد في سورة البقرة  الـمجازبالغة 

  :قد لعب دورا فعاال يف السورة منها ما يلي الـمجازوإذا أنعمنا النظر نرى أن 

توسيع دائرة التأويل، وقد نال التأويل جماال يف هذا امليـدان فمـثال قولـه جـل )١(

تــرى أن املخادعــة هنــا مــن واحــد  )٣٧(﴾امنــواادعون اهللا والــذين خيــ﴿ ثنائــه،

جيـــوز أيضـــا إســـناد املخادعـــة هللا تعـــاىل، ألن اهللا تعــاىل ال خيادعـــه أحـــد، وال

تعــاىل اهللا عـــن ذلــك علـــوا كبــريا، ولـــذلك أوهلــا عـــن اهللا تعــاىل، بـــل جيـــازيهم 

 .مبخادعتهم ويعاملهم معاملة املخادع

وذلــــــك إســــــناد  ﴾Ƕººººººđ يســــــتهزئاهللا . نو ئإنــــــا معكــــــم إمنــــــا حنــــــن مســــــتهز ﴿)٢(

االســــــتهزاء إىل اهللا جمــــــازا، واملعــــــىن إن اهللا ســــــبحانه وتعــــــاىل جيــــــازيهم جــــــزاء 

ن باملنـــافقني لـــة املســـتهزئ، ألن املـــؤمنني يســـتهزئو اســـتهزائهم ويعـــاملهم معام

 امنـوايـوم يقـول املنـافقون واملنافقـات للـذين ﴿ :يوم القيامة بدليل قوله تعاىل

مــن نــوركم قيــل ارجعــوا وراءكــم فالتمســوا نــورا فضــرب بيــنهم  انظرونــا نقتــبس

.)٣٨(﴾...بسور

  :الخاتمة

وقــــد . املرســــل يف ســــورة البقــــرة الـــــمجازقــــد مت هــــذا البحــــث حبمــــد اهللا حــــول 

اشتملت هذه السورة الكرمية على من أسـاليب البالغـة وخصوصـا مـا حنـن بصـدده 

  .املرسل الـمجازوهو 

عـىن الواسـع كـان ومـا زال مـن أبـرز معـامل سـورة البقـرة يف تأدية امل الـمجازودور  

الكرميــة وللمجــاز دور هــام يف تطــوير التأويــل يف نصــوص العقيــدة واألحكــام وغــري 

  .ذلك
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�À¢�śƦƬȇ�¦ǀđÂالــمجازف. من أرفع األساليب وأنفعهـا يف علـم البالغـة الـمجاز 

ئـــل اإلعجـــاز هـــو الكفيـــل إليضـــاح حقـــائق التنزيـــل، وإفصـــاح التأويـــل وإظهـــار دال

  .ومعامل اإلجناز

فاحلمد هللا الذي سهل يل هذا األمر وبسط عمـري، وأمـدين بالعافيـة والصـحة 

يف سـورة مـن سـور القـرآن  الــمجازفأكملت هذا البحث املتواضع الذي دار حـول 

  .فلذا وجدت نفسي مندفعا حنو القرآن الكرمي متمتعا بأسلوبه وبالغته. الكرمي



  

١٥٠

   :الهوامش
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