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إىداء
أهدي هعا الاح العلما:
 8إىل الوالددين احلايادأ أأ أمددأ نصدري و أمدا طيمددة عيشدة و يدذ أسدراا الدعين قدددموا
يل التشجيذ والدعم الكايف لطلب العلم النافذ منع بددأت الدراسدة حدجن أصلدزت كتابدة
هعا الاح العلما
 2لألس دداتع واألس دداتعة يف قس ددم اللغ ددة العربي ددة وأدهب ددا ال ددعي ق ددد علمد د العل ددوم ادلتنوع ددة
وساعدين يف كتاب هعا الاح
 0وال أنسى إىل يذ األصدقاء يف الفصل العى أدرس فيه أن أقدم الشكر جزيال علدى
الصحاة والدعم والتشجيذ للكاتب منع معرفدة هدعر اجلامعدة اباوبدة حدجن االنتهداء إىل
الغاية األخرية وها حصول الشهادة اجلامعية
عس د ددى اهلل س د دداحانه وتع د دداىل أن يتقا د ددل أعمالن د ددا الصد د دداحلة وجيعلن د ددا م د ددن الت د د دوابأ
وادلستغفرين إنه مسيذ قريب يارليب الدعوات ويا قا"ا احلاجات

ه

كلمة شكر وتقدير
رب العلمأ العى علّم بالقلم علّم اإلنسان ما مل يعلم والصالة والسالم
احلمد هلل ّ
على سيدنا زلمد معلم الاشرية واذلادى األمأ وبعد :
علا بالصرب والتوفيق على إمتام هعر الرسالة
ة الاداية أشكر اهلل العلا القدير العى ّ
من ّ
العلمية الستيفاء بعض شرول الالزمة لنيل الدرجة األوىل ة قسم اللغة العربية وأدهبا
جبامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية وأتوجه بالشكر اجلزيل إىل السادة
:
 8األستاذ احلاج الدكتور حضرى حسان ادلاجستري مدير جامعة سلطان طه سيف الدين
اإلسالمية احلكومية جباميب
 2األستاذة الدكتور ميسة ادلاجستري عميدة كلية اآلدب والعلوم اإلنسانية جبامعة سلطان
طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية
ة قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية اآلداب

 0األستاذ إمساعيل فحري ادلاجستري رئي

والعلوم اإلنسانية جبامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية
 0األستاذ الدكتور احلاج زلمد يوسف ادلاجستري ،ادلشرف األول العى كرم باإلشراف
على هعا الاح العلما
 8األستاذ أهدية ماهيندرا ،ادلاجستري ،ادلشرف الثاىن العى قام بالتوجيهات والنصائح
إلمتام هعا الاح
و

0

يذ األساتيع وأعضاء ادلوظفأ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة سلطان طه
سيف الدين اإلسالمية احلكومية

 1أصدقائا األعزاء ة قسم اللغة العربية وأدهبا بكلية األدب والعلوم اإلنسانية جبامعة
سلطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية
جزاهم اهلل أحسن جلزاء وكتب ذلم احلسنات وع

أن يكونوا عااد اهلل الصاحلأ

وادلخلصأ وعلى اهلل كلنا حسانا اهلل ونعم الوكيل ونعم ادلوىل ونعم النصري واحلمد هلل
رب العادلأ

ز

ABSTRAK

Aulia,afif.9002.kinayah dalam al quran al-karim. Kajian analisis ilmu bayan.
Al-quran merupakan firman allah yang memiliki kemukjizatan dalam berbagai
aspeknya. Salah satu aspek kemukjizatannya adalah aspek berbahasa. Bahasa alquran diakui oleh para pakar memiliki gaya bahasa yang sangat indah. Di dalamnya
terdapat keharmonisan dalam pemilihan kata baik dari segi jumlah maupun ketetapan
maknanya.salah satu aspek gaya bahasa yang cukup menarik untuk dikaji adalah
kinayah.kinayah adalah ungkapan yang disampaikan dan yang dimaksud adalah
kelazhiman maknanya disamping boleh juga makna itu sendiri. Secara teoritik
wacana kinayah bisa di tafsirkan secara hakiki (denotatif) maupun majazi (konotatif).
masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 0). Apa saja kalimat yang
menjadi kinayah dalam juz 00 dan apa maksudnya. 9). Apa saja bagian-bagian
kinayah dalam juz 00. 0) apa saja faidah/tujuan kinayah dalam juz 00.metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif atau metode pustaka. Adapun jenis
penelitian ini adalah penelitian deskriptif.
Sasaran penelitian ini adalah al-quran pada juz 00 dengan menggunakan kitab-kitab
yang berhubungan dengan ilmu bayan dan kinayah dan kitab-kitab tafsir. Dalam alquran banyak terdapat kalimat yang mengandung makna lain. Didalam juz 00 banyak
sekali kata-kata yang indah misalnya taysbih,majaz, isti`rah, kinayah dan lain-lain
yang berkaitan dengan keindahan bahasa arab. Oleh karena itu penulis ingin meneliti
tentang kinayah, yang mana dalam penelitian ini penulis menemukan ayat-ayat yang
mengandung kinayah dalam juz 00 sebanyak 92 ayat. Dan bagian kinayah yang
terkandung dalam 92 ayat itu ialah kinayah sifat,maushuf, nisbah dan ta`ridh dan
faidah/tujuan yang terkandung ialah al-idhah, tahsiinul makna, tahjiinussyai` wa
tanfiruhu `anhu dan al-`uduulu lil hujnati.
Hasil penelitian ini untuk mengembangkan, menggali serta memperluas pengetahuan
mahasiswa dan pembaca dan mempermudah memahami serta menganalisis mana saja
yang termasuk dalam kategori kinayah dalam juz 00.
Kata kunci: al-quran, kebahasaan, kinayah.
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الباب األول
مقدمة
أ .خلفيات البحث
زلمددد صددلى اهلل عليدده وسددلم بواسددطة جربيددل ادلت دواتر
القددركن هددو كددالم اهلل ادلنددزل علددى ّ
ادلتعاددد بتالوتدده فددال ي دزال القددركن الكددرًن ن درا زاخ درا بددرنواي العلددوم وادلعددارف تدداج مددن يرغددب
احلص ددول عل ددى ألل دده ودررر أن يغ ددوا يف أعماق دده وال يد دزال الق ددركن يتح دددى أس دداطأ الالغ دداء
ومصاقيذ العلماء برن الكتاب ادلعجز ادلنزل علدى النديب األمدا شداهدا بصددقه مدل بدأ دفتيده
برهددان كمالدده وكيددة إعجددازر ودليددل أندده تنزيددل احلكدديم العلدديم  :نددزل بدده الددروح األمددأ علددى قلاد
لتكون من ادلنعرين بلسان عرأ ماأ

2

الاالغة يف اللغة الوصول واإلنتهاء يقدال بلدف فدالن مدرادر إذا وصدل إليده وبلدف الركدب
ادلديندة إذا انتهدى إليده ومالدف شديه منتهددار وتقدذ يف اإلصدطالح وصدفا للكدالم وادلدتكلم فقد
دون الكلمددة لعدددم السددماي

0

وبالغددة الكددالم مطابقددة ادلقتضددى احلددال مددذ فصدداحته واحلددال

 8زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين ،د س )  ،ا 83
 0أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا 28
1

2

يسددمى بادلقددام هددو األمددر احلامددل للمددتكلم علددى أن يددورد عيارتدده علددى صددورة سلصوصددة مددثال
ادلدددح حددال يدددعو الي دراد العاددارة علددى صددورة اإلطندداب وذكدداء ادلخاطددب حددال يدددعو اليرادهددا
علددى صددورة اإلجيدداز فكددل مددن ادلدددح والددعكاء حددال وكددل مددن اإلطندداب واإلجيدداز مقتضددى وايدراد
الكالم على صورة اإلطناب أو اإلجياز مطابقة للمقتضى

0

وأمددا األسدداليب الاالغيددة هددا األسددلوب األدأ عددن ددال أبددرز صددفاته وأظهددر شليزاتدده،
ومنشر اله ما فيه من خيال رائذ ،وتصوير دقيق وتلم لوجور الشاه الاعيدة بأ األشدياء
وإلااس ادلعنوي ثوب ابسوس ،وإظهار ابصوا يف سورة ادلعنوي

8

وق د ددال اإلم د ددام عل د ددا ك د د ّدرم اهلل وجه د دده :ل الاالغ د ددة إيض د دداح ادللتاس د ددات وكش د ددف عد د دوارا
جهاالت ،برسهل ما يكون من العاارات ) وقال ابن ادلقفذ :ل الاالغدة كثدف مدا غمدض مدن
أحق وتصوير أحق يف صورة الااطل)

0

وقال عاداهلل بن زلمد بن يدل ادلعدروف بالااحد  :الاالغدة الفهدم واالفهدام وكشدف
ادلعدداىن بددالكالم ومعرفددة اإلعدراب  ،واإلتسدداي يف اللفددا ،والسددداد يف الددنظم ،وادلعرفددة بالقصددد،
 .0عاد الرحيم مناف ،التسهيل يف فنون الاالغة ،ل جاكرتا :ادلكتاة السعدية فقا ) ،ا
 .8علا اجلارم ومصطفى أمأ ،الاالغة الوا"حة ،ل جاكرتا :رو"ة فري ) ،ا 88
 0بروعه طاانة،معجم الاالغة العربية ،ل الرياض :دار العلوم  ،)8320ا 38

3

والايددان يف األداء،ن وصدواب اإلشددارة إيضدداح الداللددة ،وادلعرفددة بددالقول واإلكتفدداء باإلختصددار
عن اإلكثار ،وإمضاء العزم على حكومة اإلختيار

1

والاالغة علم له قواعدر وفن له أصوله وأدواتده كمدا لكدل علدم وفدن وهدو ينقسدم إىل
ثالثددة أركددان أساسددية :علددم ادلعدداىن وعلددم الايددان ،وعلددم الاددديذ ومن الثالثددة الدديت ياح د فيدده
الكناية هو علم الايان

2

علم الايان هو علم ياح يف الطرق ادلختلفة للتعادري عدن ادلعدل الواحدد ،وعلدم الايدان
يتددرلف مددن ادلااحد التاليددة:التصدريح وادلددداورة ،التشددايه ،واجملدداز واجملدداز ادلرسددل  ،واإلسددتعارة ،
والكنايدة والايان لغدة :الظهدور والو"دوي تقدول :بدرن الشديه يادأ إذا ظهدر واصدطالحا كمدا
تق دددم :ه ددو عل ددم يع ددرف ب دده إي دراد ادلع ددل الواح ددد بط ددرق سلتلف ددة يف و" ددوح الدالل ددة م ددن تش ددايه
واسددتعارة ورلدداز ادلرسددل وكنايددة

1
2
3

3

الكنايددة هددا لفددا أطلددق وأريددد بدده معددل غددري معنددار احلقيقددا

بروعه طاانة ،معجم الاالغة العربية ،ل الرياض :دار العلوم  ،)8320ا 33
اخلطيب القزوين ،اإليضاح يف علوم الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا 0
اخلطيب القزوين ،اإليضاح يف علوم الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا 8

4

العي و"ذ له يف أصل و"عه ،مذ جواز إرادة ذلد ادلعدل احلقيقدا لعددم قريندة متندذ مدن إرادة
ادلعل احلقيقا

81

وقددال القددزوي  :الكنايددة لفددا أريددد بدده الزم معنددار مددذ جدواز إرادة معنددار حين ددع وقددال
اب ددن أأ األص دداذ  :ه ددا أن يع ددرب ادل ددتكلم ع ددن ادلع ددل القا دديح ب دداللفا احلس ددن وع ددن الف دداح
بالطاهر ولي يف هعا التعريف داللة وا"حة بل هو جزء من مفهوم الكناية

88

من أحد أمثلدة اآليدات فيهدا الكلمدات الديت تتضدمن معدل الكنايدة يف القدركن الكدرًن يف
اجلزء الثالثأ يف سورة النااء كية  2وها


 
        
 
 :

كل مددة الن ادداء الع ظدديم كنا يددة بق صددد ه نددا أمددر الاعد

أي يسددرلون عددن اخلددرب

العظيم اذلام وهو أمر الاعد  82وهدعا الناداء هدو مدا جداء بده النا دى صدلى اهلل عليده وكلده وسدلم
من الاينات واذلدى وال سيما ما جاء به من األخاار عن يوم اآلخر والاع واجلزاء

 81سييت فاطمة 2180،م حتليل الاالغة عن الكناية يف القركن الكرًن
 88أمحدمطلوب ،فنون بالغية،لالكويض :دار الاحوث العلمية ) ،ا 803
 .82زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين ،د س )  ،ا  022

5

وقددد إختلددف الندداس يف هددع النادداء الددعي جدداء بدده النا ددى صددلى اهلل عليدده وكلدده وسددلم
فم ددنهم م ددن كم ددن ب دده وص دددقه وم ددنهم م ددن كف ددر ب دده وك ددعب فا ددأ اهلل أن ه د الء ال ددعين ك ددعبوا
سيعلمون مدا كدعبوا بده علدم اليقدأ  80ومثدال اآلخدر يف سدورة عدا كيدة  21وهدا:

  

  
 

 

كلمدة السددايل كنا يددة يق صددد ه نددا خروجده مددن فددرج األم أي مث سددهل لدده طريددق
اجلروج من بطن أمه قال احلسن الاصري :كيف يتكرب من خرج مدن سدايل الادول مدرتأين يعد
العكر والفرج  80هعر الكلمة لالسايل) يدخل إىل قسم الكناية باعتاار الوسائ ل اللوازم )
هو التعريض  ،وفائدر لتحسأ الكالم أو ادلعل
بندداء علددى خلفيددات الاح د السددابقة أراد الكاتددب أن ياح د عددن الكنايددة يف القددركن
الك ددرًن ق ددد درس الكات ددب الاحد د ادلتق دددم مل يك ددن أح ددد م ددن ط ددالب كلي ددة األدب والعل ددوم
اإلنسانية جبامعة سلطان طه سيف الدين اإلسالمية احلكومية جاميب ياح عن هعا الاح
هو الكناية في القرآن الكريم ل دراسة حتليلية يف علم الايان )



 .13زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عمّ،ل دار الكتب العلمية ) ،ا 21
 .14زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين ،د س )  ،ا  038

6

ب .مشكالت البحث
بناء على خلفيدات الاحد السدابقة ظهدر للكاتدب أن تكدون فيهدا ادلسدائل الديت يلدزم
للكاتب حتديدها حجن يكون هعا ن علما وها:
 8ما الكلمات الجن كوهنا كناية يف اجلزء الثالثأ من القركن الكرًن وما ادلراد منها ين
 2ما أقسام الكناية يف اجلزء الثالثأ من القركن الكرًنين
 0ما فوائد الكناية يف اجلزء الثالثأ من القركن الكرًن ين
ج .تحديد البحث
يف الق ددركن الك ددرًن ثالث ددون ج د دزأ وال يس ددتطيذ الكات ددب نثه ددا يعه ددا ول ددعل ح دددد
الكاتب يف هعا الاح جزأ فق وهو اجلزء الثالثون
د .أغراض البحث وفوائده
ا أغراض الاح
إ ّن األغراض الاح اليت يرجوها الكاتب من هعا الاح فيما يلا :

7

أ ) دلعرفة الكلمات الجن كوهنا كناية يف اجلزء الثالثأ من القركن الكرًن وما ادلراد منها
ب) دلعرفة أقسام الكناية يف اجلزء الثالثأ من القركن الكرًن
ج) دلعرفة فوائد الكناية يف اجلزء الثالثأ من القركن الكرًن
 2فوائد الاح
أماالفوائد اليت يرجوها الكاتب من هعا الاح فيما يلا :
أ) الفائدة النظرية
تعميقة ادلعلومات العلميدة بالكلمدات الدجن كوهندا كنايدة يف اجلدزء الثالثدأ مدن القدركن
الكرًن وادلراد منها
ب) الفائدة العملية
أن يكون هعا الاح نافعا لطالب هعر اجلامعة عامة خصوصا طالب كلية األدب
والعلوم اإلنسانية خاصة ومن يريدون أن يتعمقوا يف فهم الكناية يف اجلزء الثالثأ.

8

ه .الدراسات السابقة
قد ددد درس الكاتد ددب الاح د د ادلتق د د ّدم مل يكد ددن أحد ددد مد ددن طد ددالب كليد ددة األدب والعلد ددوم
اإلنسدانية جبامعدة سدلطان طده سديف الددين اإلسددالمية احلكوميدة ديب والقبيدة مدن قسدم اللغددة
العربية ياح عن الكناية يف القركن الكرًن بل وجد الكاتب الاحوث ادلتقربة وها:
 8الكنايدة يف سدورة الاقدرة بمدد عمدر ريدزا زلفيقدا ،طالدب قسدم اللغدة العربيدة وأدهبدا كليدة كليددة
األدب والعل ددوم الثقافي ددة جامع ددة س ددونان كاليجاك ددا اإلس ددالمية احلكومي ددة جوكجاكرت ددا أم ددا
ادلش ددكالت هد دعا الاحد د ه ددا :أند دواي الكناي ددة يف س ددورة الاقرة،وأغد دراض الكناي ددة يف س ددورة
الاقرة

88

الفدرق باحثددا العلمددا هدا :ند العلمددا بمدد عمددر ريدزا زلفيقدا ال ياحد عددن الكلمددات
اليت كوهنا الكناية ،وحتديد نثه يف سورة الاقرة ،وأما نثا العلما يف اجلزء الثالثأ
 2الكنايددة يف سددورة النسدداء لنددور عينيددة فائقددة ،طالاددة يف قسددم اللغددة العربيددة وأدهبددا كليددة كليددة
األدب والعلد ددوم اإلنسد ددانية جامعد ددة سد ددونان أمايد ددل اإلسد ددالمية احلكوميد ددة سد ددورابايا و أمد ددا

02

.Muhammad Amru rizan zalfiqa,Kinayah Dalam Surah Al- baqarah,http://digilib.uinsuka.ac.id:80/id/eprint/00083

9

ادلشددكالت هدعا الاحد هددا :أندواي الكنايددة يف سددورة النسدداء ،وأغدراض الكنايددة يف سددورة
النساء

80

الفددرق باحثددا العلمددا هددا :ند العلمددا لنددور عينيددة فائقددة ال ياحد عددن الكلمددات الدديت
كوهنا الكناية ،وحتديد نثه يف سورة النساء ،وأما نثا العلما يف اجلزء الثالثأ
 0حتليددل الاالغددة عددن الكنايددة يف القددركن الكددرًن لسددييت فاطمددة ،طالاددة يف قسددم تدددري اللغددة
العربة كلية القبة جامعة سلطان شريف كسديم اإلسدالمية احلكوميدة رييدو وأمدا ادلشدكالت
يف هعا الاح ها :مامعل اجلملة اليت ترا بالكناية يف اآليات القركن الديت تتحددث عدن
األخالق وما الغرض من استعمال الكناية يف القركن الكرًن من ناحية األخالق

81

الفرق باحثا العلما ها :ن العلما لسييت فاطمة ال ياح عدن الكلمدات الديت كوهندا
الكناية ،حتليله عن الكنايدة يف القدركن الكدرًن الديت تتعلدق عدن األخدالق ،وأمدا نثدا العلمدا
يف اجلزء الثالثأ

. Nurainiah Faiqoh,Kinayah Dalam Surah An-nisa,http://digilib.uinsby.ac.id/9006
. Siti Fathimah,Analisis Balaghah Tentang Kinayah Dalam Al-quran,http://repository.uinsuska.ac.id/6026
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الباب الثاني
اإلطار النظرى
 8تعريف علم الايان
الايددان للغددة الكشددف واإليضدداح واصددطالحا الالغدداء أصددول وقواعددد يعددرف هبددا إيدراد
ادلعل الواحد بطرق خيتلف بعضها عن بعدض يف و"دوح الداللدة علدى نفد ذلد ادلعدل ل وال
بد من إعتاار ادلطابقة دلقتضى احلال دائما

82

والايددان عنددد الرمدداين ل 020ه ) اإلحضددار دلددا يظهددر بدده متيددز الشدديه مددن غددرير مددن
اإلدراك وأقسددامه أربعددة :كددالم وحددال وإشددارة وعالمددة والكددالم علددى وجهددأ :كددالم يظهددر بدده
متيددز الشدديه مددن غددرير فهددو بيددان وكددالم ال يظهددر بدده متيددز الشدديه فلددي بايددان كددالكالم ادلخددال
وابال العي اليفهم به معل.
الايان عند اجلاحا واسذ ادلعل وهو الكشف واإليضاح والفهدم واإلفهدام و تداج إىل
متييددز وسياسددة ومتددام اآللددة وإحكددام الصددنعه وسددهولة ادلخددرج وجهددارة ادلنطددق وتكميددل احلددروف

 18أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا
11

.880

11

وإقامة الوزن يقول :الايان اًن جامذ لكل شديه كشدف لد قنداي ادلعدل وهتد احلجداب دون
الضمري حجن يضفا السدامذ إىل حقيقتده ويهجدم علدى زلصدوله كائندا ماكدان ذلد الايدان ومدن
أي جن كان ذل الدليل

83

ونقل ابن رشيق القريواىن ل 000ه ) تعريف الرماين ولكنه يقف عندر أو يرفضه بل
ذكر تعريفدا كخدر وهدو :الايدان الكشدف عدن ادلعدل حدجن تدركده الدنف مدن غدري عقلدة وإ دا قيدل
ذلد ألندده قددد يددرا التعقيدد يف الكددالم الددعي يدددل وال يسددتحق اسدم الايددان وأخددع الايددان عنددد
"ياء الدين ابن األثري ل 001ه ) معل واسعا

21

 2تعريف الكناية
الكناية لغة ما يتكلم به اإلنسان ويريد به غرير وهدا مصددر كنيدض أو كندوت بكدعا
عددن كددعا إذا تركددض الصدريح بدده وإصددطالحا لفددا أطلددق وأريددد بدده الزم معنددار مددذ قرينددة ال نددذ

83
21

أمحد مطلوب ،فنون بالغية،ل الكويض:دار الاحوث العلمية ) ،ا 80
أمحد مطلوب ،فنون بالغية،ل الكويض:دار الاحوث العلمية ) ،ا 81-80

12

من إرادة ادلعل األصدلا فالكناية عندد علمداء الايدان لفدا أطلدق وأريدد بده الزم معندار مدذ جدواز
إرادة ذل ادلعل معه

28

الكناية لون من ألدوان التعادري الايداين وقدد عدل هبدا نقداد العدرب وعرفدوا ذلدا مكانتهدا يف
اإليض دداح والت ددرثري ألهن ددا وردت كث دريا يف ك ددالم الع ددرب والق ددركن الك ددرًن وكان ددض يف كت دداب اهلل
موحية وموجزة ومصورة للمعداين خدري تصدوير وكاندض م دبدة مهعبدة تتجندب مدايناو علدى األذن
مساعه قال تعاىل:
               

                 



وقددد عدددل عددن ذكرمددا يتصددل باإلغتيدداب صدراحة وكددل عندده باكددل حلددم األخ ادليددة ويف
ذل د صددورة تدددعو إىل الترنيددب ألهنددا جسددمض عمليددة اإلغتيدداب جتسدديما يدددعو إىل الترمددل
اخلوف قال تعال:

28

اخلطيب القزوين ،اإليضاح يف علوم الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا 218

13

               

     

وقددد عددرب عمددا ال سددن ذكددرر ب لجلددودهم ) ويف هددعا صددورة م دبددة مهعبددة جدداءت
برحسن القول و أدق التعاري
و يف هدعا الدنص دذ ابدن منظدور بدأ ادلعدل اللغدوي و النحدوي و اإلصدطالحا  ،و
إن مل يكددن األخددري زلددددا دقيقددا و مددن اقدددم الددعي عر"دوا للكنايددة يف م لفددا م أبددو عايدددة،
وها عندر كل ما فهم من الكالم ومن السياق من غدري أن يدعكر امسده صدر ا يف العادارة فهدا
تسددتعمل قرياددة مددن ادلعددل الاالغددا كمددا يف قولدده تعددال :ل نسددائكم حددرث لكددم ) فهددو كنايددة و
تشايه  ،ويف قوله تعاىل  :ل أوالمستم النساء ) كناية عن الغشيان

22

 . 0أقسام كناية
ذهب أمحد اذلامشا على أن الكناية تنقسم إىل قسمأ:
 8الكناية باعتاارل ادلكل عنه ) ادلطلوب هبا تنقسم إىل ثالثة أقسام:
22

أمحد مطلوب ،فنون بالغية،ل الكويض:دار الاحوث العلمية ) ،ا 800-802

14

أ) الكناية اليت يطلب هبا صفة من الصفات نوعأ:

20

 8كناي ددة قريا ددة وه ددا م ددا يك ددون اإلنتق ددال فيه ددا إىل ادلطل ددوب بغ ددري واس ددطة ادلع ددل
ادلنتقل عنه وادلعل ادلنتقل إليه ،بقول اخلنساء:
رفيذ العماد  ،طويل النجاد  ،ساد عشريته أمرادا
 2كنايددة بعيدددة وهددا مددا يكددون اإلنتقددال فيهددا إىل ادلطلددوب بواسددطة أو بوسددائ
ضلدو :فدالن كثددري الرمداد كنايدة عددن ادلضدياف والوسدائ هددا اإلنتقدال مدن كثددرة
الرم د دداد إىل كث د ددري اإلح د دراق ومنه د ددا إىل كث د ددرة الط د ددا واخلا د ددز ومنه د ددا إىل كث د ددرة
الضيوف ومنها إىل ادلطلوب وهو ادلضياف الكرًن
ب) الكناية اليت يراد نساة أمر آلخر إثااتدا أو نفيدا فيكدون ادلكد ّ عنده نسداة كقدول زيداد
األعجم:
إن السماحة وادلروئة والنّدى  #يف قاّة "ربض على ابن احلشرج

.23أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا

 210

15

فءن جعل هدعر األشدياء الثالثدة يف مكانده ادلخدتص بده يسدتلزم إثاا دا لده واعلدم أن
الكناية ادلطلوب هبا نساة
فءن أن يكون ذو النساة معكورا فيها كقول الشاعر مادحا:
اليمن يتاذ ظله  #واجملد شا يف ركابه
وإما أن يكون غري معكور روى أبو هريدرة ر"دى اهلل عنده عدن النديب صدلى اهلل عليده
وسلم أنه قال :خري الناس أنفعهم للناس
عمن الينفعهم
كناية عن نفا اخلربية ّ
ج) الكناية اليت اليراد هبا صفة وال نساة بل يكون ادلك عنه موصوفا
إما معل واحدا ل كموطن األسرار ) كناية عن القلب كما يف قول أأ نواس:
ودب دبياها  #إىل موطن األسرار قلض ذلا قفا
فلما شربناها ّ

.24علا اجلارم ومصطفى أمأ ،الاالغة الوا"حة ،ل جاكرتا :رو"ة فري ) ،ا

 821

20
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وإمددا رلمددوي معددان كقولد ل جددائ حد ّدا مسددتوي القامددة عدريض األظفددار ) كنايددة
عدن اإلنسددان الختصدداا رلمددوي هدعر األوصدداف الثالثددة بدده كقدول عمددرو بددن معددد
يكرب:
الضاربأ بكل أبيض سلعم  #والطاعنأ رلامذ األ"غان
وسشددقل يف هددعر الكنايددة أن تكددون الصددفة أو الصددفات سلتصددة بادلوصددوف والتتعدددار
ليحصل اإلنتقال منها إليه

28

 2الكناية باعتاار الوسائ ل اللوازم ) والسياق تنقسم إىل أربعة أقسام:
أ) التعريض فالتعريض لغة خالف التصريح واإلصتالحا هو أنيطلق الكالم ويشار بده إىل
معل كخر يفهم مدن السدياق ضلدو قدول للمد ذى :ادلسدلم مدن سدلم ادلسدلمون مدن لسدانه
ويدر
ب) التلددويح والتلددويح لغددة أن يسددري إىل غددريك مددن بعددد واصددطالحا هددو الددعي كثددرت
وسائطه بال تعريض

28

أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا 211
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ضلو:

فءين  #جاان الكلب مهزول الفصيل
يف من عيب ّ
وماب ّ
كددل عددن كددرم ادلمدددوح بكوندده جاددان الكلددب مهددزول الفصدديل فددءن الفكددر

ينتقل إىل لة وسائ
ج) الرمز والرمز لغة أن تشري إىل قريب من خفية بنحو شفة أو حاجدب واصدطالحا
هو العي قلّض وسائطه مذ خفاء يف اللزوم بال تعريض ضلو فدالن عدريض القفدا
أو عريض الوسادة كنايدة عدن بالدتده وبالهتده وضلدو :هدو مكتندز اللّحدم كنايدة
عن شجاعته ومتناسب األعضاء كناية عن ذكائه وضلو :غلديا الكادد كنايدة
جرا
عن القسوة و هلم ّ
د) اإل دداء أو اإلشددارة واإل دداء أو اإلشددارة هوالددعي قلّددض وسددائطه مددذ و"ددوح اللددزوم بددال
تعريض قال الاحقى:
أوما رأيض اجملد ألقى رحله  #يف كل طلحة مث مل يتحول
كناية عن كوهنم أرلادا أجوادا بغاية الو"وح

20

20

أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا 212
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 0فوائد الكناية
وإما فوائد الكناية مخسة أنواي كما يلا :لإليضاح ولتحسأ ادلعل وجتميله
ولتهجأ الشاء وتنفرير عنه والعدول للهجنة وللعار
أ لإليضاح شرح ادلعل ادلقصود ضلو :اللفا ل طويل النجاد ) كناية عن طويل القامة
ب لتحسأ ادلعل وجتميله ضلو :ل ها خرساء األساور ) كناية عن مسأ
ج لتهجأ الشاء وتنفرير عنه ضلو:وال جتعل يدك مغلولة إىل عنق

كناية عن خبيل

د العدول للهجنة إذا متكلم يرغض بكالمه إىل الشيه العي يفهم عند السماي ضلو:
هو ثقيل السمذ
ه للعار ضلو :ل هو يرتى أهله ) كناية عن اي زوجته

21

.Wahab Muhsin, T. Fuad Wahab. Pokok- Pokok Ilmu Balaghah. Bandung: Angkasa,0220,Hlm 00-
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الباب الثالث
مناىج البحث
أ مصادر ادلعلومات
تنقسم مصادر ادلعلومات إىل قسمأ:
أ) ادلصدراألساس ددا ه ددو الق ددركن الك ددرًن ألن في دده ن درا زاخ درا ب ددرنواي العل ددوم وادلع ددارف الس دديما
الكنايددة ومددن تدداج لرغاددة احلصددول علددى ألل دده ودررر أن يغددوا يف أعماقدده برندده الكتدداب
ادلعجز ادلنزل على النيب صلى اهلل عليه وسلّم
ب) ادلصادر الثانوية ها تشتمل على ادلرلفات أو الكتب ادلتعلقة اليت ترتا بادلسائل ادلاحوثة
منها كتاب الاالغة الوا"حة لعلا اجلارم ومصطفى أمدأ ،وجدواهر الاالغدة ألمحدد اذلدامشا
 ،وجوهر ادلكنون بمد صاحل الدين صفوان ،وإيضاح يف علوم الاالغدة خلطيدب القدزوين ،
ومعجددم الاالغددة العربيددة لربوعدده طاانددة  ،وفنددون الاالغددة ألمحدددمطلوب  ،تفسددري األظهددر،
تفسري جزء عم زلمد بن العيمأ ،وصفوة التفاسر للشي زلمد علا الصابوين
ب طريقة ذ ادلعلومات
19

21

استخدم الكاتب يف كتابة هعا الاحد علدى الطريقدة ادلكتادة وهدا دراسدة تعتمدد علدى
ذ ادلعلومات من أنواي الكتب اليت ترتا مبو"وي الاح

22

قد قام الكاتب طريقتها بثالثة طرق:
 8قراءة القركن يف اجلزء الثالثأ من كيات القركن الكرًن
2

ذ الكتب ادلتعلقة بالكناية ككتاب الاالغة الوا"حة وجواهرالاالغة وغريها

 0طل ددب اآلي ددات الق ددركن فيه ددا الكلم ددات ال دديت كوهن ددا كناي ددة م ددن الق ددركن الك ددرًن بص ددفوة
التفاسري وتفسري جزء عم و ذ الكتب الجن تتعلق باح العلمى
ج طريقة حتليل ادلعلومات
استخدم الكاتب عدة الطرق يف حتليل ادلعلومات منها:
 )8الطريقة الوصفية اليت استخدام الكاتب عن وصف لكلمات الديت كوهندا كنايدة مدن القدركن
الكرًن العي تتضمن فيها  23ويقوم الكاتب طريقتها بطرق:

22

. Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian,( Jakarta:PT. Asdi Mahasatya,9006),hlm.22
. Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian,hlm.20.

23

21

أ) القراءة العميقة عن ادلالفدات يف اجلدزء الثالثدأ فيهدا الكلمدات الديت كوهندا كنايدة مدن القدركن
الكرًن
ب) تفصيل ادلعلومات عن الكناية يف اجلزء الثالثأ
ج) حتليل ادلعلومات من كيات القركن الكلمات اليت كوهنا كناية يف اجلزء الثالثأ مدن القدركن
الكرًن درس كراء ادلفسرين عن الكناية
د) اإلستنتاج من التفصيالت وحتليل ادلعلومات عن الكناية يف اجلزء الثالثأ

الباب الرابع
الكناية في القرآن الكريم.
(دراسة تحليلية في علم البيان)
وجد الكاتدب اآليدات فيهدا الكلمدات كوهندا كنايدة يف اجلدزء الثالثدأ مدن القدركن الكدرًن
ومددا ادل دراد منهددا ح دوايل مخ د وعشددرون كيددة يف سددورة النادداء ،والنازعددات ،و عددا  ،والتكددوير ،و
اإلنشقاق ،و الربوج ،و الطريق ،و الفجر ،و الالد ،و التأ ،و العلق ،و القدر ،و العاديات ،و
التكاثر ،و اللهب كما يلا:
رقم
8

سورة

كية
2

   

2

81

   

0

82

    

0

80

   

81

     

8

النّااء

لفظها

النازعات

22

23

   

21

عا

0

   

22

التكوير

1

    

83

اإلنشقاق

2

  

2

الربوج

3

  

0

81

   

0

88

     

1

 الطارق82

   

88

80

  

2

 الفجر80

  

0

88

   

0

 الالد80

   

8

 التأ81

   

81

 العلق82

  س   

8

 القدر83

24

     

2

21

  

8

 العاديات28

   

2

 التكاثر22

     

8

 اللهب20

      

2

20

   

0
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. الكلمات التى كونها كناية في الجزء الثالثين من القرآن الكريم وما المراد منها.أ
 الكناية يف سورة النااء8
 
 
        
 


كلمة لالنّااء العظيم) كناية عن أمر الاع

)8

25

أي يسرلون عن اخلرب العظيم اذلدام وهدو أمدر الاعد  01وهدعا الناداء هدو مدا جداء بده
النا ى صلى اهلل عليه وكله وسلم من الاينات واذلدى وال سيما ما جاء به من األخاار عن
يوم اآلخر والاع واجلزاء وقد إختلف الناس يف هع النااء العي جاء به النا ى صدلى اهلل
عليه وكله وسلم فمنهم من كمن به وصدقه ومنهم من كفر به وكدعب فادأ اهلل أن هد الء
العين كعبوا سيعلمون ما كعبوا به علم اليقأ

08

نظ د درا إىل اآليد ددة السد ددابقة وجد دددت كلمد ددة الناد دداء العظد دديم يد دددل علد ددى كنايد ددة عد ددن
ادلوصوف ألن ادلدراد منهدا أمدر الاعد

كنايدة الديت ال يدراد هبدا صدفة وال نسداة ،ويشدقل

يف هددعر الكنايددة أن تكددون الصددفة أو الصددفات سلتصددة بادلوصددوف  02وفائدددة هددعر الكنايددة
لإليضاح عن اخلرب العظيم اذلام وهو أمر الاع

00

كلمة الجن كوهنا الكناية هندا وهدا الناداء العظديم إرادة ادلعدل يعدل امدر الاعد لعدن
األمددر الاعد ) يددوم يقددوم الندداس يف يددوم اآلخددر و يصدداح يددوم اإلنتقددام دلددا فعلدده الندداس خددالل
حيا م
 01زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين )  ،ا 022
 08زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عمّ،ل دار الكتب العلمية )،ا 21
32
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211

33
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)2

 
   
       
 

كلمة للااس) كناية عن الظالم
أي جعلنا الليل كللااس يغشاكم ويسدقكم بظالمده ،كمدا يسدقكم اللاداس ،وتغتديكم
ظلمتدده كمددا يعطددا الثددوب 00جعددل اهلل هددعا الليددل علددى األرض مبنزلددة اللادداس كددرن األرض
تلاسه ويكون جلاابا ذلا

08

نظ درا إىل اآليددة السددابقة وجدددت كلمددة لااسددا يدددل علددى كنايددة عددن الصددفة ألن
مرادر الظالم وها ما يكون اإلنتقال فيها إىل ادلطلوب بغري ادلعل ادلنتقل عنده ،وادلعدل
ادلنتقل إليه  00وفائدة هعر الكناية ولإليضاح عن الظالم

01

كلمددة الددجن كوهنددا الكنايددة هنددا وهددا لادداس إرادة ادلعددل يعددل الظددالم لوجعلنددا الليددل
ظالما) ألن الليل بظالمه يسق الناس كللااس
)0

 
 
   
 
 
        



 .00زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين )  ،ا
08
زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عم،ل دار الكض ب العلمية )،ا  28
ّ
36
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211
 020
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كلمة لساعا شدادا) كناية عن السماوات
وبنين ددا ف ددوقكم أيه ددا الن دداس س دداذ مس دداوات زلكم ددة اخلل ددق بديع ددة الص ددنذ ،متين ددة يف
إحكامهددا و إتقاهنددا ،التتددرثر مبددرور العصددور واألزمددان ،خلقناهددا بقدددرتنا لتكددون كالسددقف
األرض

02

نظدرا إىل اآليددة السددابقة وجدددت كلمددة سدداعا شدددادا يدددل علددى كنايددة عددن الصددفة
ألن مرادر السماوات وها ما يكون اإلنتقال فيها إىل ادلطلدوب بغدري ادلعدل ادلنتقدل عنده،
وادلعل ادلنتقل إليه  03وفائدة هعر الكناية ولإليضاح عن ساذ مساوات

01

كلمة الجن كوهنا الكناية هنا وها ساعا شدادا إرادة ادلعل يعل السماوات لوبنينا
فوقكم مساوات) ألن اهلل جيعلها ساذ طاقات بقوة لكون السقف األرض
)0


 
  
  
    
 



كلمة لسراج وهاج) كناية عن الشم
 02زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين )  ،ا 020
39
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211
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28

وأنشرنا لكم مشسا منرية ساطعة ،يتوهج "وءها ويتوقد األهل األرض كلهم ،دائمة
احل درارة والتوقددد قددال ادلفسددرون :الوهدداج ادلتوقددد الشددديد اإل"دداءة ،وقددال إبددن عادداس :ادلنددري
ادلتألىلء

08

نظدرا إىل اآليددة السددابقة وجدددت كلمددة سدراجا وهاجددا يدددل علددى كنايددة عددن الصددفة
ألن مدرادر الشددم

وهددا مددا يكددون اإلنتقددال فيهددا إىل ادلطلددوب بغددري ادلعددل ادلنتقددل عندده،

وادلعل ادلنتقل إليه  02وفائدة هعر الكنايدة لإليضداح عدن مشد يعد بدعال الشدم فهدا
سراج مضاء ،وها أيضا ذات حرارة عظيمة

00

كلمة الجن كوهنا الكناية هنا وها سراجا وهاجا إرادة ادلعل يعل الشم لوجعلنا
مشسا منرية ساطعة) ألن الشدم هدا مصددر الضدوء للمخلوقدات يف األرض مثدل السدراج
يكون مصدر الضوء يف الليل
 2الكناية يف سورة النازعات
)8

  

    
  
   
   
 
  



كلمة لاذهب) كناية عن الدعوة
 .08زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين )  ،ا
42
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211

 020
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فرعددون ك ددان مل د مص ددرى وكددان يق ددول لقومدده إن دده رهبددم األعل ددى ،وإندده ال إل دده غ ددرير
وجدل وأمدر اهلل نايده موسدى عليده السدالم
فادعى ما لي له ،وأنكر حق غرير وهو اهلل ّ
عز ّ
أن يعهب إىل فرعون وهدعر هدا الرسدالة  00اذهدب إىل فرعدون إنده طغدى مبعدل اخدرب دعدوة
اهلل لفرعون ألنه جياوز حدودر كءنسان أنه متعجرف

08

نظرا إىل اآلية السابقة وجدت كلمة اذهب يدل على كنايدة عدن ادلوصدوف ألن
ادلدراد منهددا الدددعوة كنايدة الدديت ال يدراد هبدا صددفة وال نسدداة ،ويشدقل يف هددعر الكنايددة أن
تك ددون الص ددفة أو الص ددفات سلتص ددة بادلوصد ددوف  00وفائد دددة ه ددعر الكناي ددة لإليضد دداح ع ددن
الدعوة

01

كلم ددة ال ددجن كوهن ددا الكناي ددة هن ددا وه ددا اذه ددب إرادة ادلع ددل يع ددل ال دددعوة لادع ددو إىل
فرعون إنه طغى) الدعوة لفرعون ألنه أدعى أنه إله ،لدعل أمدر اهلل النديب موسدى أن ينقدل
أنه "الال

.44زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عمّ،ل دار الكتب العلمية )،ا

 02

45 Amrullah,Abdul Malik Abdul Karim,Tafsir Al-azhar,(Singapura:Pustaka Nasional PTE
LDT).hlm. 0802

.46أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا

 211
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 2الكناية يف سورة عا
)8

   
  
  
  
 

كلمة لالسايل) كناية عن خروجه من فرج األم
أي مث سهل له طريق اجلروج من بطن أمده قدال احلسدن الاصدري :كيدف يتكدرب مدن
خرج من سايل الاول مرتأين يع العكر والفرج  02السايل هنا مبعدل الطريدق يعد يسدر لده
الطريق ليخروج من بطن ّأمه إىل عامل ادلشاهدة

03

نظ درا إىل اآليددة السددابقة وجدددت كلمددة السددايل يدددل علددى كنايددة عددن الصددفة ألن
م درادر خروجدده مددن فددرج األم وهددا م ددا يكددون اإلنتقددال فيهددا إىل ادلطلددوب بغددري ادلع ددل
ادلنتقددل عندده ،وادلعددل ادلنتقددل إليدده  81وفائدددة هددعر الكنايددة للعدددول للهجنددة عددن خروجدده مددن
فرج األم

88

كلمة الجن كوهنا الكناية هنا وها السايل إرادة ادلعل يعل خروجه من فدرج األم ل
مث اخلروج من فرج األم يسرر) ألن كل إنسان يولد من رحم األم
.48زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين ،د س )  ،ا
49
.زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عم،ل دار الكتب العلمية )،ا  88
ّ
51
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211

 038
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 0الكناية يف سورة التكوير
)8

  

  
  
 
  



كلمة لصاحاكم) كناية عن زلمدﷺ.
أي ولي زلمد العي صداحامور يدا معشدر قدري

وعدرفتم صددقه ونزاهتده ورجاحدة

عقله مبجنون كما زعمتم قال اخلازن  :أقسم تعداىل علدى أن القدركن ندزل بده جربيدل اآلمدأ
وأن زلمدد لدي مبجندون كمدا يدزعم أهدل مكددة فتفدى تعداىل عنده اجلندون  ،وكدون القدركن مددن
عند نفسه

82

نظدرا إىل اآليددة السددابقة وجدددت كلمددة صدداحاكم يدددل علددى كنايددة عددن التعدريض
ألن ادلدراد منهدا زلمدد ﷺ

هدو أن يطلدق الكدالم ويشدار بده أىل معدل اآلخدر  80وفائددة

هعر الكناية لتحسأ ادلعل عن زلمد لي مبجنون

80

.52زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين )  ،ا
.53أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا 212

 811
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كلمددة الددجن كوهنددا الكنايددة هنددا وهددا صدداحاكم إرادة ادلعددل يعددل زلمددد لومددا زلمددد
مبجنددون) أن لصدداحاكم) زلمددد رسددول اهلل ﷺ كرندده صدددق ،أمانددة ،أمددأ ،و لددي زلمددد
رلمون
 8الكناية يف سورة اإلنشقاق
)8

 
  
 
 
  
 
     

كلمة لطاقا عن طاق) كناية عن الشدة واألحوال اليت يلقاها اإلنسان
قال الوسا :يع لقكنب أحواال بعد أحوال ها طاقات يف شدة بعضها أرفذ من
بعددض ،وهددا ادل دوت ومددا بعدددر مددن م دواطن القيامددة وأحواذلددا  88وهددو يع د أن أح دوال تتغددري
فيشددمل أح دوال الزمددان وادلكددان و األبدددان و القلددوب أول مددا خيلددق اإلنسددان طفددال صددغريا
كددن أن جتمددذ يديدده ورجليدده بيددد واحدددة من د

وحددال القلددوب هددا النعمددة وهددا النقمددة،

القلددوب كددل قلددوب بد كدم أصدداعأ مددن أصددابذ الددرمحن يقلددب كيددف يشدداء فددءن شدداء أزاغدده

.55زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين ،د س )  ،ا

 882

33

وإن شاء هددار ودلدا حد ّدث النديب عليده السدالم يف هدعا احلددي قدال :اللهدم مقلدب القلدوب
80

ثاض قليب على دين

نظدرا إىل اآليدة السدابقة وجددت كلمدة طاقدا عددن طادق يددل علدى كنايدة عدن الصددفة
ألن ادلدراد منهددا الشدددة واألحدوال الدديت يلقاهددا اإلنسددان وهددا مددا يكددون اإلنتقددال فيهددا إىل
ادلطلددوب بواسددطة أو بوسددائ  81وفائدددة هددعر الكنايددة لإليضدداح عددن أه دواال وشدددائد يف
اآلخرة عصياة

82

كلم ددة ال ددجن كوهن ددا الكناي ددة هن ددا وه ددا طاق ددا ع ددن طا ددق إرادة ادلع ددل يع ددل الش دددة
دنب الشدددة واألح دوال) ألننددا الاشددري سددوف ددر مبرحلددة
واألح دوال الدديت يلقاهددا اإلنسددان للقكد ّ
احلياة منع صغري ،كاري حجن وت
 0الكناية يف سورة الربوج
)8

 
     
     



كلمة ليوم ادلوعود) كناية عن يوم القيامة
.56زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عمّ،ل دار الكتب العلمية )،ا
57
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211

 811-33-23
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34

هددو يددوم القيامددة  ،الددعي وعددد اهلل بدده اخلالئددق أي وعددد اهلل تعدداىل بدده وبيندده يف كتابدده
ونصب عليه األدلة العقلية اليت تدل على أنه واقذ حتما
نظرا إىل اآلية السابقة وجدت كلمة يوم ادلوعود يدل علدى كنايدة الصدفة ألن
ادلدراد منهددا يددوم القيامددة وهددا مددا يكددون اإلنتقددال فيهددا إىل ادلطلددوب بغددري ادلعددل ادلنتقددل
عنه ،وادلعل ادلنتقل إليه  83وفائدة هعر الكناية لإليضاح عن يوم القيامة

01

كلمة الجن كوهنا الكناية هنا وها يوم ادلوعود إرادة ادلعل يعل يوم القيامدة لواليدوم
القيامة) يدوم الدعي وعدد اهلل بداخلالئق أن يدوم القيامدة حقدا ،وكلمدا يف األرض فدان واآلخدرة
أبدا
)2

  
   
 
 
 



زلمد ﷺ ويوم القيامة
كلمة ل الشاهد و مشهود) كناية عن ّ
أقس ددم مبحم ددد واألناي دداء ال ددعين يش ددهدون عل ددى أشله ددم ي ددوم القيام ددة وجبمي ددذ األم ددم
واخلالئق العين جينمعون يف أرض ابشر للحساب اختلف ادلفسرون يف تفسريل الشاهد)

.59أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا
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35

و لادلشددهود) اختالفددا كا دريا حددجن ذكددر بعضددهم فيهددا سددتة عشددر قوال فقددال :الشدداهد يددوم
اجلمعة والشهود يوم عرفة وقيل :الشاهد هو زلمد و ادلشهود هو يوم القيامة

08

نظ درا إىل اآليددة السددابقة وجدددت كلمددة الشدداهد و مشددهود يدددل علددى كنايددة عددن
زلمددد ﷺ ويددوم القيامددة الكنايددة الدديت ال ي دراد هبددا صددفة وال
ادلوصددوف ألن ادل دراد منهددا ّ
نس دداة ،ويش ددقل يف ه ددعر الكناي ددة أن تك ددون الص ددفة أو الص ددفات سلتص ددة بادلوصد ددوف
وفائدة هعر الكناية لإليضاح عن الشاهد هو زلمد و ادلشهود هو يوم القيامة

02

00

كلمة الجن كوهنا الكناية هنا وها الشاهد و مشهود إرادة ادلعل يعل زلمدد و يدوم
القيامدة لوزلمدد واليدوم القيامدة) زلمدد ﷺ شدهيدا عليندا ،ومدنهم هدعر األمدة شدهداء علدى
الناس وأعضاء اإلنسان يوم القيامة تشهد اليه مبا عمل من خري و شر وأما ادلشهود فهدو
يوم القيامة وما يعرض فيه من األهوال العظيمة
)0

 
 
  
  
  
  



كلمة لأصحاب األخدود)كناية عن قوم كفار
.61زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين )  ،ا
62
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211
 888
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36

أص ددحاب األخ دددود :ه ددم ق ددوم كف ددار أحرقد دوا ادلد د منأ بالن ددار ،وق ددد وردت قص ددص
متع ددددة يف هد د الء الق ددوم منه ددا ش دداء يف الش ددام ،ويف اليمن وادلقص ددود أن هد د الء الكف ددار
حدداولوا بددادل منأ أن يرتدددوا عددن ديددنهم ولكددنهم عجددزوا فحفددروا أخدددودا حف درا شلدددودة يف
األرض كالنهر و عوا احلطب الكثري وأحرقوا ادل منأ هبا

00

نظدرا إىل اآليددة السددابقة وجدددت كلمددة أصددحاب األخدددود يدددل علددى كنايددة عددن
ادلوصددوف ألن ادلدراد منهددا قددوم كفددار الكنايددة الدديت ال يدراد هبددا صددفة وال نسدداة ،ويشددقل
يف هددعر الكنايددة أن تكددون الصددفة أو الصددفات سلتصددة بادلوصددوف  08وفائدددة هددعر الكنايددة
لتهجأ الشاء وتنفرير عن قوم كفار

00

كلمة الجن كوهندا الكنايدة هندا وهدا اصدحاب األخددود إرادة ادلعدل يعدل قدوم كفدار
لقتل قدوم الكفدار) ألهندم فدرون األخددود و يددخلوا ادلد منأ فيهدا ليحرقدوا هدم بالندار ألن
ادل منأ اليريدوا أن يقكوا دينهم

.64زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عمّ،ل دار الكتب العلمية )،ا
65
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211
 818
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37

 1الكناية يف سورة الطارق
)8

       

  
  
   
  
   




كلمة لالصلب و القائب)كناية عن الرجل وادلرأة
خيددرج ه دعا ادلدداء مددن بددأ الصددلب وعظددم الصدددر  ،مددن الرجددل وادلرأة الصددلب فقددار
الظه ددر ويس ددمى سلس ددلة الظه ددر ،والقائ ددب :عظ ددام الص دددر ،وك ددل بالص ددلب ع ددن الرج ددل،
وبالقائب عن ادلرأة  01وقال بعض العلماء :الصدلب صدلب الرجدل و القائدب ترائدب ادلدرأة
ولكن هعا خالف ظاهر اللفا ،والصواب أن الدعي خيدرج مدن بدأ الصدلب و القائدب هدو
ماء الرجل ألن اهلل تعاىل وصغه بعل

02

نظ درا إىل اآلي ددة الس ددابقة وج دددت كلم ددة الص ددلب و القائ ددب ي دددل عل ددى كناي ددة ع ددن
التع دريض ألن ادل ددراد منه ددا الرج ددل و ادلد درأة ه ددو أن يطل ددق الك ددالم ويش ددار ب دده أىل مع ددل
اآلخر  03وفائدة هعر الكناية لتحسأ ادلعل عن خيرج هعا ادلاء من الرجل وادلرأة

.67زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين )  ،ا
68
.زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عم،ل دار الكتب العلمية )،ا  828
ّ
69
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  212
 883
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71

11

38

كلمددة الددجن كوهنددا الكنايددة هنددا وهددا الصددلب و القائددب إرادة ادلعددل يعددل الرجددل و
ادلرأة لخيرج من بأ الرجل وادلرأة) ادلاء العي خرج منهما
)2

     

  

  
 
  

كلمة لالرجذ) كناية عن ادلطر
أقس ددم بالس ددماء ذات ادلط ددر ال ددزي يرج ددذ عل ددى العا دداد حين ددا بع ددد ح ددأ ق ددال اب ددن
عادداس ،الرجددذ ادلطددر ولددوالء ذلل د الندداس وهلكددض مواشدديهم الرجددذ هددو ادلطددر ،يسددمى
رجعا ألنه يرجذ ويتكرر ومعلوم أن ادلطر به حياة األرض

18

نظرا إىل اآلية السابقة وجدت كلمة الرجذ يدل على كناية عن الصدفة ألن ادلدراد
منهددا ادلطددر وهددا مددا يكددون اإلنتقددال فيهددا إىل ادلطلددوب بغددري واسددطة ادلعددل ادلنتقددل عندده
وادلعل ادلنتقل إليه  12وفائدة هعر الكناية للعدول للهجنة عن ادلطر

10

.71زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين )  ،ا
72
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211
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39

كلمددة الددجن كوهنددا الكنايددة هنددا وهددا الرجددذ إرادة ادلعددل يعددل ادلطددر لوالسددماء ذات
ادلطددر) يف هددعر اآليددة كلمددة الرجددذ مبعددل ادلطددر ،ألن ادلطددر مدداء مددن األرض وياخددر إىل
السماء ويكون الغيوم مث ينزل إىل األرض مرة أخرى
 2الكناية يف سورة الفجر
)8

 
 
 
   



كلمة لليال العشر) كناية عن عشر ذي احلجة
قال ادلفسدرون :وبلليدايل الفا"ديلة ادلااركدة وهدا عشدر ذي احلجدة أل ّهندا أفضدل أيدام
ديهن مدن
دب إىل اهلل ف ّ
السنة كمدا ثادض يف صدحح الاخداريل مدا مدن أيّدام العمدل الصداحل أح ّ
هددعر األيدّدام) يع د عشددر ذي احلجددة  10ادل دراد بليددال عشددر عشددر ذي احلجددة و أطلددق علددى
األيددام ليددايل وأمددا الددعين قددالوا :إن ادل دراد بالليددال العشددر هددا ليددال عشددر رمضددان األخددرية
فقالوا :إن األصل يف الليايل أهنا الليايل و ليسض األيام ،وقال :أن ليال العشر األخرية مدن
رمضان فيها ليلة القدر

18

.74زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين ،د س )  ،ا
75
.زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عم،ل دار الكتب العلمية )،ا  883
ّ

 823

41

نظرا إىل اآلية السابقة وجدت كلمة ليال عشر يدل على كناية عن الصدفة ألن
ادل دراد منهددا ذي احلجددة وهددا مددا ينتقددل منهددا إىل ادلطلددوب ال بواسددطة  10وفائدددة هددعر
الكناية لإليضاح عن عشر ذي احلجة

11

كلمددة الددجن كوهنددا الكنايددة هنددا وهددا ليددال عشددر إرادة ادلعددل يعددل ذو احلجددة لوذي
احلجة) ألن ذى احلجة أفضل األيام السنة ،وفيها لكل العمل احلسنة ب إىل اهلل
)2

      
 
 
  



كلمة لالشفذ) كناية عن اخللق ولالوتر) كناية عن اخلالق
أقسددم بددالزوج و الفددرد مددن كددل شدداء فكرندده تعدداىل أقسددم بكددل شدداء ،ألن األشددياء
إمددا زوج وإمددا فددرد أو هدو أقسددم بدداخللق و اخلددالق فددءن اهلل تعدداىل واحددد وتددر وادلخلوقددات
ذكر وأنثى شفذ

12

نظ د درا إىل اآليد ددة السد ددابقة وجد دددت كلمد ددة الشد ددفذ و الد ددوتر يد دددل علد ددى كنايد ددة
ادلوص ددوف ألن ادلد دراد منه ددا اخلل ددق واخل ددالق الكناي ددة ال دديت ال يد دراد هب ددا ص ددفة وال نس دداة،
.76أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا
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.78زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين ،د س )  ،ا 823



77

41

ويشدقل يف هددعر الكنايددة أن تكددون الصددفة أو الصددفات سلتصددة بادلوصددوف  13وفائدددة هددعر
وجل
الكناية لإليضاح عن اخللق و اخلالق بالشفذ اخللق كلهم ،وادلراد بالوتر اهلل ّ
عز ّ

21

كلمة الدجن كوهندا الكنايدة هندا وهدا الشدفذ و الدوتر إرادة ادلعدل يعدل اخللدق و اخلدالق
لواخللددق واخلددالق) لكددل مددا كددان سللوقددا مددن شددفذ ووتددر ،وكددل مددا كددان مشددروعا مددن شددفذ
وجل
ووتر و بالوتر اهلل ّ
عز ّ
 3الكناية يف سورة الالد
     

    )8

 

كلمة لوالد) كناية عن كدم عليه السالم
أقسددم بددودم وذريتدده الصدداحلأ قددال رلاهددد :الوالددد كدم عليدده سددالم لومددا ولددد) يددذ
درم القدرى وهدا
ذريته وما ذهدب إليده رلاهدد وأصدحابه حسدن قدوي ،إلنده تعداىل دلدا أقسدم ب ّ
ادلساكن ،أقسم بعدر بالساكن وهو لكدم) أبو الاشر وولدر

28

نظرا إىل اآلية السابقة وجدت كلمة والد يدل على كناية عن ادلوصوف ألن ادلراد
منهددا كدم كنايددة الدديت ال ي دراد هبددا صددفة وال نسدداة ،ويشددقل يف هددعر الكنايددة أن تكددون
.79أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا
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.81زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين )  ،ا

 800

81

42

الصددفة أو الصددفات سلتصددة بادلوصددوف  22وفائدددة هددعر الكنايددة لإليضدداح عددن كدم عليدده
السالم

20

كلمة الجن كوهنا الكناية هندا وهدا والدد إرادة ادلعدل يعدل كدم لوكدم ومدا ولدد) ألن
اهلل أنشر الناس من أصل واحد وهو نف أبينا كدم
 81الكناة يف سورة التأ
)8

      

   



كلمة لالتأ و الزيتون) كناية عن دمشق و بيض ادلقدس
أمددا ادلقصددود بددالتأ لدداعص ادلفسددر مكددان إقامددة الندديب نددوح عليدده السددالم لدمشددق)
العي يناض الكثري من التأ و ادلقصود بالزيتون يعل بيض ادلقدس العي ينادض الكثدري مدن
الزيتون

20

. 82أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا
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83
83

Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al- quran Departemen Agama RI,Jakarta,9002,),Hlm,228

43

نظ درا إىل اآلي ددة الس ددابقة وج دددت كلم ددة الت ددأ و الزيت ددون ي دددل عل ددى كناي ددة ع ددن
ادلوصوف ألن ادلراد منها دمشق و بيض ادلقدس كناية اليت ال يراد هبا صفة وال نسداة،
ويشقل يف هعر الكنايدة أن تكدون الصدفة أو الصدفات سلتصدة بادلوصدوف  28وفائددة هدعر
الكناية لإليضاح عن دمشق و بيض ادلقدس

20

كلمة الدجن كوهندا الكنايدة هندا وهدا التدأ و الزيتدون إرادة ادلعدل يعدل دمشدق و بيدض
ادلقدس لودمشق وبيض ادلقدس) ألن يف دمشق كثري من التأ ويف بيض ادلقدس كثري من
الزيتون
 88الكناية يف سورة العلق
)8

  
  


 
  


كلمة لعادا) كناية عن رسول اهلل ﷺ.
تعجيددب مددن حددال ذلد الشددقا الفدداجر أي أخددربين يددا زلمددد عددن حددال ذلد اجملددرم
األثيم العي ينهى عادا من عااد اهلل عن الصالة  ،ماأسخف عقلده ،ومدا أشدنذ فعلده قدال
أبددو السددعود :هددعر اآليددة تقادديح وتشددنيذ حلددال الطدداغا وتعجيددب منهددا ،وإيددعان برهنددا مددن
.85أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا
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44

الشناعة والغرابدة نيد يقضدى منهدا العجدب وقدد أ عدل ادلفسدرون علدى أن العادد ادلصدلا
هو زلمد ﷺ وأن العي هنار هو اللعألأبو جهل)

21

نظدرا إىل اآليددة السددابقة وجدددت كلمددة عادددا يدددل علددى كنايددة عددن ادلوصددوف ألن
ادلراد منها زلمد ﷺ كناية اليت ال يراد هبا صفة وال نساة ،ويشقل يف هعر الكناية أن
تكددون الصددفة أو الصددفات سلتصددة بادلوصددوف  22وفائدددة هددعر الكنايددة لإليضدداح أن العاددد
ادلصلا هو زلمد ﷺ.

82

كلمددة الددجن كوهنددا الكنايددة هنددا وهددا عادددا إرادة ادلعددل يعددل زلمددد لزلمدددا إذا صددلى)
ألن هنا أبو جهل زلمد ليعاد اهلل عز وجل
 82الكناية يف سورة القدر
)8

  
 
               

كلمة ل أنزلنار ) كناية عن القركن الكرًن

.87زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين )  ،ا
88
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211
 888
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45

الضددمري هنددا يعددود إىل اهلل عد ّدز وجد ّدل ،و اذلدداء ل ه ) يعددود أىل القددركن الكددرًن وذلد
ألندده واحددد عظدديم فااعتاددار الصددفة يددرا "ددمري العظيمددة ،وباعتاددار الوحدانيددة يددرا "ددمري
الواحد والضمري يف قولده لأنزلندار) "دمري ادلعلدوم ،وال دقي أحدد يف أن ادلدراد بدعل إندزال
القددركن الكددرًن ،أنددزل اهلل تع دداىل يف ليلددة القدددر الصددحيح أن معن ددار :ابتدددأنا إنزالدده يف ليل ددة
القدر

31

نظرا إىل اآلية السابقة وجدت الضمري ه يدل على كناية عدن الصدفة ألن ادلدراد
منها القركن الكرًن وهدا مدا يكدون اإلنتقدال فيهدا إىل ادلطلدوب بواسدطة أو بوسدائ
وفائدة هعر الكناية لإليضاح أن اذلاء ل ه ) يعود أىل القركن الكرًن

38

32

كلمددة الددجن كوهنددا الكنايددة هنددا وهددا ه إرادة ادلعددل يعددل القددركن الكددرًن لإنددا أنزلنددا
القركن الكرًن يف ليلة القدر) ألن القركن ينزل يف ليلة الشرف يف شهر رمضان
 
 
        
       )2



كلمة لليلة القدر) كناية عن الشرف
.91زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عمّ،ل دار الكتب العلمية )،ا
91
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211
 220
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46

القدر هو الشرف كما يقال لفالن ذو قدر عظيم ،أو ذو قدر كاري) أي ذو
شرف كاري ومن العلماء :ادلراد بالقدر التقدير ألنه يقدر فيها ما يكون يف السنة لقول
تعاىل:

         

      ل

الدخان )0،0 :أي يفصل وياأ والصحيح أنه شامل للمعنيأ ،فليلة القدر ال ش
أهنا ذات قدر عظيم و شرف كاري وأنه يقدر فيها ما يكون يف تل السنة من اإلحياء
واإلماتة واألرزاق وغري ذل

30

نظ درا إىل اآليددة السددابقة وجدددت كلمددة ليلددة القدددر يدددل علددى كنايددة الصددفة ألن
ادلراد منها الشدرف وهدا مدا يكدون اإلنتقدال فيهدا إىل ادلطلدوب بواسدطة أو بوسدائ
وفائدة هعر الكناية لإليضاح عن الشرف

30

38

كلمة الجن كوهنا الكناية هنا وها ليلدة القددر إرادة ادلعدل يعدل الشدرف لومدا أدراك
م ددا ليل ددة الش ددرف) ليل ددة ين ددزل الق ددركن الك ددرًن بواص ددلة جربي ددل إىل الن دديب زلم ددد ه دددى للن دداس
أ عأ

.93زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عمّ،ل دار الكتب العلمية )،ا
94
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211
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 82الكناية يف سورة العاديات
)8

 
  
 
  
    

كلمة لالعاديات) كناية عن اخليل
ادلفسرين :فءن ادلوصوف هو اخليدل
ادلراد اخليل يعل لواخليل العاديات) وجلمهور ّ
واخليل العاديات معلومة للعرب حجن قال مشروعية اجلهاد ،هناك خيل تعدو على أعددائها
نق أو بغري حق فيما قال اإلسالم أما بعد اإلسالم فاخليل تعدو على أعدائها نق

30

نظرا إىل اآلية السابقة وجدت كلمة العاديات يدل على كناية عن ادلوصوف ألن
ادلدراد منهددا اخليددل كنايددة الدديت ال ي دراد هبددا صددفة وال نسدداة ،ويشددقل يف هددعر الكنايددة أن
تكون الصدفة أو الصدفات سلتصدة بادلوصدوف  31وفائددة هدعر الكنايدة لإليضداح عدن اخليدل
لاخليل العاديات) "احا

32

كلم ددة ال ددجن كوهن ددا الكناي ددة هن ددا وه ددا العادي ددات إرادة ادلع ددل يع ددل اخلي ددل لواخلي ددل
العاديات "احا) ألن اخليل يستخدم للحرب مذ سرعته كن متزيق األعداء
.96زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عمّ،ل دار الكتب العلمية )،ا 208
97
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211
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 80الكناية يف سورة التكاثر
)8

   
 
       
  


كلمة لزرمت ادلقابر) كناية عن ادلوت
حددجن أدرككددم ادلددوت ودفنددتم يف ادلقددابر ،واجلملددة خددرب ي دراد بدده الددوعا والتددوبي
قال القرطىب :ادلعل شغلكم ادلااهاة بكثرة ادلال واألوالد عن طاعة اهلل حجن متّم ودفنتم يف
دب الدددنيا ونعيمهددا وزهر ددا عددن طلددب
ادلقددابر وقددال ابددن كثددري :يقددول تعدداىل :شددغلكم حد ّ
اآلخ ددرة وابتغا ددا ،ومتد ددادى بك ددم ذل د د ح ددجن ج دداءكم ادل ددوت ،وزرمت امل قد ددابر وص ددرمت م ددن
أهلها

33

نظرا إىل اآلية السدابقة وجددت كلمدة زرمت ادلقدابر يددل علدى كنايدة عدن الصدفة
ألن ادلد د دراد منه د ددا ادل د ددوت وه د ددا م د ددا يك د ددون اإلنتق د ددال فيه د ددا إىل ادلطل د ددوب بواس د ددطة أو
بوسائ  811وفائدة هعر الكناية لتحسأ ادلعل عن حجن أدرككم ادلوت

818

كلمة الجن كوهنا الكناية هنا وها زرمت ادلقابر إرادة ادلعل يعل ادلوت لحجن ادلوت)
ألن الناس وكل ادلخلوقات يف الدنيا سوف وتون حجن يدخلوا ادلقابر
.99زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين ،د س )  ،ا
111
.أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا  211
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 80الكناية يف سورة اللهب
)8

   

 
     
  
  



العزى
كلمة لأأ ذلب) كناية عن عاد ّ
النيب ﷺ .إنه كان مشتهرا بالكنية دون اإلسم ،فلدو
أبو ذلب هو
ّ
لعادالعزى) ّ
عم ّ
ذكددرر بامسدده مل يعرف أندده كددان امسدده لعاددد العددزى) فعدددل عندده إىل الكنيددة دلددا فيدده مددن الشددرك
أل ّن العدّدزى صددنم أندده دلددا مددن أهددل النددار ،ومولدده إىل النددار ،والنددار ذات ذلددب ،وافقددض حالدده
كنيته وكان جديرا بدرن يدعكر هبدا الكنيدة للتصدغري والتحقدري فلدي ادلدراد تكر ده بدل بشدهرير
كرأ جهل
نظدرا إىل اآليددة السددابقة وجدددت كلمددة أأ ذلددب يدددل علددى كنايددة عددن ادلوصددوف
ألن ادل دراد منهددا عاددد العددزى كنايددة الدديت ال ي دراد هبددا صددفة وال نسدداة ،ويشددقل يف هددعر
الكناية أن تكون الصفة أو الصفات سلتصدة بادلوصدوف  812وفائددة هدعر الكنايدة لتهجدأ
الشاء وتنفرير عن أأ ذلب أنه دلا من أهل النار

810

.112أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا
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113

51

كلمة الجن كوهنا الكناية هنا وها أأ ذلب إرادة ادلعل يعل عادد العدزى لتادض يددا
عاددد العددزى وتددب) عد ّدم ندديب زلمددد صددلى اهلل عليدده وسددلم يسددمى بعاددد العددزى ،ألندده يعاددد
الصنم باسم عزى
)2

 

 

       
 
  
   



كلمة لوما كسب) كناية عن األوالد
ق ددال اب ددن عاّاس:لم ددا كس ددب) م ددن األوالد ف ددء ّن ول ددد الرج ددل م ددن كس دداه روي أ ّن
الرسول ﷺ دلا دعا قومه إىل اإل ان قال أبدو ذلدب :إن كدان مدايقول ابدن أخدا حقدا ،فدءين
أفتدي نفسا من الععاب مبايل وولدي فنزلض كان ألأ ذلب ثالثة أبناء :عتاة ،معتدب و
عتياة

810

نظرا إىل اآليدة السدابقة وجددت كلمدة مدا كسدب يددل علدى كنايدة عدن ادلوصدوف
ألن ادلراد منها األوالد كناية اليت ال يراد هبا صفة وال نساة ،ويشقل يف هدعر الكنايدة

.114زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين ،د س )  ،ا 832



51

أن تكون الصفة أو الصفات سلتصة بادلوصدوف  818وفائددة هدعر الكنايدة للعددول للهجندة
عن األوالد

810

كلمة الجن كوهنا الكناية هنا وها ما كسب إرادة ادلعل يعل األوالد لما أغل عنده
مالدده وأوالدر) ألن أبددا ذلددب يفتدددي نفسدده مددن العددعاب مبالدده وولدددر ولكددن ال ينفددذ كلهددم
فنزلض هعر اآلية
 

 
     
 
        )0



كلمة لمحالة احلطب) كناية عن النميمة
إمرأتده العدوراء ل ّأم يدل) الديت كاندض متشدا بالنميمدة بدأ النداس ،وتوقدد بيدنهم ندار
العداوة والاغضاء قال أبو السعود :كانض حتمل حزمة من الشوك واحلس فتنثدر هدا بالليدل
يف طريددق النّدديب ﷺ إليعائدده وقددال ابددن عادداس :كانددض متشددا بالنميمددة بددأ الندداس لتفسددد
بينهم

811

.115أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا
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.117زلمد علا الصابوىن ،صفوة التفاسري،ل القاهرة :دار الصابوين ،د س )  ،ا

 830

116

52

نظرا إىل اآلية السابقة وجدت كلمة محالة احلطب يدل على كنايدة عدن الصدفة
ألن ادل د دراد منه د ددا النميمد ددة وه د ددا مد ددا يك د ددون اإلنتقد ددال فيه د ددا إىل ادلطلد ددوب بواس د ددطة أو
بوسائ  812وفائدة هعر الكناية لتهجأ الشاء وتنفرير عن النميمة

813

كلمة الجن كوهنا الكناية هنا وها محالة احلطدب إرادة ادلعدل النميمدة لوامرأتده متشدا
بالنميمة) ألهنا نشرت الفتنة بأ الناس لتفسد رسول اهلل
ب .أقسام الكناية في الجزء الثالثين من القرآن الكريم.
رقم

سورة
و كية

8
النااء

لفظها

قسم الكناية

ادلراد منها

 

النااء العظيم

أمر الاح وها ما يكون

كناية عن الصفة

اإلنتقال فيها إىل ادلطلوب
بغري ادلعل ادلنتقل عنه،

2

وادلعل ادلنتقل إليه

.118أمحد اذلامشا،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) ،ا
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53

2

 

81

لااس

ظالم وها ما يكون

كناية عن الصفة

اإلنتقال فيها إىل ادلطلوب
بغري ادلعل ادلنتقل عنه،
وادلعل ادلنتقل إليه

0



82





 

ساعا شدادا

مساوات وها ما يكون

كناية عن الصفة

اإلنتقال فيها إىل ادلطلوب
بغري ادلعل ادلنتقل عنه،
وادلعل ادلنتقل إليه

0

 

80



 

سراجا وهاجا

مش وها ما يكون

كناية عن الصفة

اإلنتقال فيها إىل ادلطلوب
بغري ادلعل ادلنتقل عنه،
وادلعل ادلنتقل إليه

8

النازعات
81

  

 



اذهب
كناية عن ادلوصوف

الدعوة كناية اليت ال يراد هبا
صفة وال نساة ،ويشقل يف

54

هعر الكناية أن تكون
الصفة أو الصفات سلتصة
بادلوصوف
0

 

عا

السايل

خروحه من فرج األم كناية

كناية عن ادلوصوف

اليت ال يراد هبا صفة وال
نساة ،ويشقل يف هعر

21

الكناية أن تكون الصفة أو
الصفات سلتصة بادلوصوف

1

التكوير
22

2

اإلنشقاق
83

 



 

صاحاكم

زلمد ﷺ هو أن يطلق
ّ

كناية عن التعريض

الكالم ويشار به أىل معل
اآلخر

  

 



طاقا عن طاق

الشدة واألحوال اليت يلقاها

كناية عن الصفة

اإلنسان وها ما يكون
اإلنتقال فيها إىل ادلطلوب

55

بغري ادلعل ادلنتقل عنه،
وادلعل ادلنتقل إليه
3

 

الربوج

اليوم ادلوعود

يوم القيامة وها ما يكون

كناية عن الصفة

اإلنتقال فيها إىل ادلطلوب
بغري ادلعل ادلنتقل عنه،

2

وادلعل ادلنتقل إليه
81

 

شاهد و مشهود

زلمد ﷺ و يوم القيامة
ّ

كناية عن ادلوصوف كناية اليت ال يراد هبا صفة
وال نساة ،ويشقل يف هعر

0

الكناية أن تكون الصفة أو
الصفات سلتصة بادلوصوف
88

 

0

 



أصحاب األخدود

قوم الكفار كناية اليت ال

كناية عن ادلوصوف

يراد هبا صفة وال نساة،
ويشقل يف هعر الكناية أن

56

تكون الصفة أو الصفات
سلتصة بادلوصوف
82

  

الطارق



 

الصلب و القائب

الرجل وادلرأة كناية اليت ال

كناية عن ادلوصوف

يراد هبا صفة وال نساة،
ويشقل يف هعر الكناية أن

1

تكون الصفة أو الصفات
سلتصة بادلوصوف

80

 

الرجذ

ادلطر كناية اليت ال يراد هبا

كناية عن ادلوصوف صفة وال نساة ،ويشقل يف
هعر الكناية أن تكون

88

الصفة أو الصفات سلتصة
بادلوصوف
80

الفجر
2

 

ليال عشر

عشر ذي احلجة وها ما

كناية عن الصفة

يكون اإلنتقال فيها إىل

57

ادلطلوب بغري ادلعل ادلنتقل
عنه ،وادلعل ادلنتقل إليه
88

 

الشفذ والوتر

اخللق واخلالق كناية اليت ال

كناية عن ادلوصوف

يراد هبا صفة وال نساة،
ويشقل يف هعر الكناية أن

0

تكون الصفة أو الصفات
سلتصة بادلوصوف
80

 

الالد

والد

كدم عليه السالم كناية اليت

كناية عن ادلوصوف

ال يراد هبا صفة وال نساة،
ويشقل يف هعر الكناية أن

0

تكون الصفة أو الصفات
سلتصة بادلوصوف

81

التأ
8

 

التأ والزيتون

دمشق و بيض ادلقدس

كناية عن ادلوصوف

كناية اليت ال يراد هبا صفة

58

وال نساة ،ويشقل يف هعر
الكناية أن تكون الصفة أو
الصفات سلتصة بادلوصوف
82

 

العلق

عادا

زلمد ﷺ كناية اليت ال

كناية عن ادلوصوف

يراد هبا صفة وال نساة،
ويشقل يف هعر الكناية أن

81

تكون الصفة أو الصفات
سلتصة بادلوصوف

83

    

القدر

 

أنزلنار

القركن الكرًن وها ما يكون

كناية عن الصفة

اإلنتقال فيها إىل ادلطلوب
بغري ادلعل ادلنتقل عنه،

8

وادلعل ادلنتقل إليه
21

    

2
 

ليلة القدر
كناية عن ادلوصوف

الشرف كناية اليت ال يراد
هبا صفة وال نساة ،ويشقل

59

يف هعر الكناية أن تكون
الصفة أو الصفات سلتصة
بادلوصوف
28

 

العاديات

اخليل كناية اليت ال يراد هبا

كناية عن ادلوصوف صفة وال نساة ،ويشقل يف

العاديات

هعر الكناية أن تكون

8

الصفة أو الصفات سلتصة
بادلوصوف

22

 

التكاثر

زرمت ادلقابر

ادلوت وها ما يكون

كناية عن الصفة

اإلنتقال فيها إىل ادلطلوب
بغري ادلعل ادلنتقل عنه،

2

وادلعل ادلنتقل إليه
20

اللهب
8

    

 

أأ ذلب
كناية عن الصفة

عاد العزى وها ما يكون
اإلنتقال فيها إىل ادلطلوب

61

بغري ادلعل ادلنتقل عنه،
وادلعل ادلنتقل إليه
20

   



كسب

األوالد كناية اليت ال يراد هبا

كناية عن ادلوصوف صفة وال نساة ،ويشقل يف

 

هعر الكناية أن تكون

2

الصفة أو الصفات سلتصة
بادلوصوف
28

  

0

 

محالة احلطب

النميمة وها ما يكون

كناية عن الصفة

اإلنتقال فيها إىل ادلطلوب
بغري ادلعل ادلنتقل عنه،
وادلعل ادلنتقل إليه

ج .فوائد الكناية في الجزء الثالثين.
رقم

سورة

كية

لفظها

فائدة الكناية

61

2

 

8

النااء

2

81

 

0

82

 

0

80

 

8

النازعات 81

0

21

لإليضدداح عددن اخلددرب العظدديم اذلددام وهددو
أمر الاع
لإليضدداح عددن الليددل كللادداس يغشدداكم
ويسقكم بظالمه
لإليض دداح ع ددن س دداذ مس دداوات زلكم ددة
اخلل ددق بديع ددة الص ددنذ لتك ددون كس ددقف
األرض
لإليض دداح ع ددن مشس ددا من ددرية سد دداطعة،
يتددوهج "ددوءها ويتوقددد األهددل األرض
كلهم ،دائمة احلرارة والتوقد

 

درب
لإليضد دداح ألن فرعد ددون يعد ددقف بد د ّ
وإند د دده يطغد د ددى وأن ال إلد د دده إال اهلل وال
يشرك به أحد

عا

 

للعدددول للهجنددة عددن خروجدده مددن فددرج

62

األم
22

1

التكوير

2

اإلنشقاق 83

 

لتحس د د ددأ ادلع د د ددل ع د د ددن زلم د د ددد ل د د ددي
مبجنون كما يزعم أهل مكة

 

لإليض د د دداح ع د د ددن أهد د د دواال وش د د دددائد يف
اآلخ د ددرة عص د ددياة،يع لقك د ددنب أحد د دواال
بع ددد أح د دوال هد ددا طاقد ددات يف شد دددة
بعضددها أرفددذ مددن بعددض ،وهددا ادلددوت
وما بعدر من مواطن القيامة وأهواذلا

3

الربوج

2

 

0

 

لإليضاح عن وعد اهلل تعاىل به وبينده
يف كتابدده ونصددب عليدده األدلددة العقليددة
اليت تدل على أنه واقذ حتما

81

لإليض دداح ع ددن الش دداهد ه ددو زلم ددد و
ادلشهود هو يوم القيامة

63

88

0

 

 82الطارق

1

    

لتهجدأ الشداء وتنفدرير عدن أصدحاب
األخد د دددود :هد د ددم قد د ددوم كفد د ددار أحرق د د دوا
ادل منأ بالنار

 

لتحسأ ادلعل عن خيرج هعا ادلاء مدن
ب د ددأ الص د ددلب وعظ د ددم الص د دددر م د ددن
الرجل وادلرأة

80

88

 

للعدول للهجنة عن ادلطر

 80الفجر

2

  

لإليضد د دداح بلليد د ددايل الفا" د دديلة ادلاارك د ددة

88

0

  

 80الالد

0

 

وها عشر ذي احلجة
لإليضدداح فددءن اهلل تعدداىل واحددد وتددر
وادلخلوقات ذكر وأنثى شفذ
درم
لإليضد دداح إلند دده تعد دداىل دلد ددا أقسد ددم بد د ّ
القد ددرى وهد ددا ادلسد دداكن ،أقسد ددم بعد دددر
بالساكن وهو لكدم) أبو الاشر

64

 81التأ

8

  

لإليضاح عن دمشق و بيض ادلقدس

 82العلق

81



لإليضدداح أن العاددد ادلصددلا هددو زلمددد

 83القدر

8



21

2



ﷺ وأن الددعي هنددار هددو اللعألأبددو
جهل)
لإليضد د دداح أن اذلد د دداء ل ه ) يعد د ددود أىل
القركن الكرًن
لإليضدداح عددن ليلددة القدددر يف الشددرف
والفضل خري من ألف شهر
 28العاديات 8



لإليضاح عن اخليل

 22التكاثر

2



لتحسد ددأ ادلعد ددل عد ددن حد ددجن أدرككد ددم

 20اللهب

8

 

ادل د ددوت ودفن د ددتم يف ادلق د ددابر ،واجلمل د ددة
خرب يراد به الوعا والتوبي
لتهجددأ الشدداء وتنفددرير عددن أأ ذلددب

65

أنه دلا من أهل النار ،وموله إىل الندار،
والنار ذات ذلب
20

2

28

0

     

 

للعدول للهجنة عن لوما كسدب) مدن
األوالد ق د د ددال أب د د ددو ذل د د ددب :إن ك د د ددان
مددايقول ابددن أخددا حقددا ،فددءين أفتدددي
نفس د ددا م د ددن الع د ددعاب مب د ددايل وول د دددي
فنزلض

 

لتحسددأ ادلعددل عددن ل ّأم يددل) الدديت
كانض متشا بالنميمة بأ الناس

الباب الخامس
خاتمة
أ .الخالصة
ق ددد ند د الكات ددب ع ددن الكناي ددة يف الق ددركن الك ددرًن لدراس ددة حتليلي ددة يف عل ددم
الايدان) خصوصددا الكنايدة يف اجلددزء الثالثدأ فاسددتطاي أن يرخدع الااحد اإلسددتنتاج
منها كما يلا:
 8الكلمات الجن كوهنا كناية يف اجلزء الثالثأ من القركن الكرًن وما ادلراد منها:
يف سد ددورة الناد دداء أربد ددذ كلم د ددات وهد ددا يف كيد ددة  80 ،82 ،2،81يف س د ددورة
النازعددات كيددة  81يف سددورة عددا كيددة  8يف سددورة التكددوير كيددة  22يف سددورة
اإلنشقاق كية  83يف سورة الربوج ثالث كيات 0،0 ،2،يف سورة الطدارق كيتدان
 88 ، 1يف سورة الفجر كيتان  0،2يف سورة الالد كيدة  0يف سدورة التدأ كيدة
8

يف سورة العلق كية  81يف سورة القدر كيتان  2،8يف سورة الايندة كيدة 0

يف سورة العاديات كية  8يف سدورة التكداثر كيدة  2يف سدورة اللهدب ثدالث كيدات
0،2،8
66

67

 2أقسام الكناية يف اجلزء الثالثأ من القركن الكرًن
يف اجلزء الثالثأ الكناية اليت يطلب هبا صفة من الصدفات  88كيدات يف
سددورة النادداء كيددة  80،82،81،8اإلنشددقاق كيددة  83الددربوج كيددة  2الفجددر كيددة
 2القدددر كيددة  8التكدداثر كيددة  2اللهددب كيددة  0،8القدددر كيددة  2الكنايددة الدديت
اليدراد هبددا صددفة وال نسدداة بددل يكددون ادلكد عندده موصددوفا  80يف سددورة النازعددات
كيددة  81عددا كيددة  21الددربوج كيددة  0،0الطددارق كيددة  88،1الفجددر كيددة 0
الال ددد كي ددة  0الت ددأ كي ددة  8العل ددق كي ددة  81العادي ددات كي ددة  8الله ددب كي ددة 2
والكناية عن التعريض كية واحدة يف سورة التكوير كية 22
 0فوائد الكناية يف اجلزء الثالثأ من القركن الكرًن
وفوائد الكناية يف اجلزء الثالثأ وها لإليضاح لالشرح) يو"ح ادلعل واحدد
بصورة تادو غدري مرئيدة 80كيدات يف سدورة الناداء كيدة  2،80،82،81النازعدات
كيددة  81اإلنشددقاق كيددة  83الددربوج كيددة  0،2الفجددر كيددة  0،2الالددد كيددة 0
التأ كية  8العلق كية  81القدر كية  2،8العاديدات كيدة  8ولتحسدأ ادلعدل
وجتميل دده لتد دزيأ ادلع ددل) نيد د ال يش ددعر ادلس ددتمذ ب دداالمش زاز  0كي ددات يف س ددورة

68

التكوير كية  22الطارق كية  1التكاثر كية  2اللهب كيدة  0وللعددول للهجندة
 0كيددات يف سددورة عددا كيددة  21الطددارق كيددة  88اللهددب كيددة  2ولتهجددأ
الشاء وتنفرير عنه ليقاح الشاء)  2كيات يف سورة الربوج كية  0اللهب كية 8
ب .اإلقتراحات
 8رجددى الكاتددب مددن الطددالب أن رصدوا دراسددة علددم الاالغددة خصوصددا علددم الايددان
ألهنا من أهم العلوم الدينية لفهم كيات القركن الكرًن واألحادي الناوية وغريها
 2رجددى الكاتددب مددن ادلعلمددأ وادلعلمددات يف قسددم اللغددة العربيددة وأدهبددا كليددة اآلداب
والعل ددوم اإلنس ددانية أن يا ددعلوا اجله ددود لققي ددة تعل دديم العل ددوم اآلدابي ددة لط ددالب ه ددعر
اجلامعة خصوصا لطالب قسم اللغة العربية وأدهبا
 0رجى الكاتدب مدن القدارئأ أن جيعلدوا دراسدة الكنايدة يف القدركن الكدرًن الديت قددمها
يف هددعا الاح د العلمددا تقددد ا وا"ددحا لفهددم كيددات القددركن وتعريددف الكنايددة ومددا
يتعلق فيها

69

ج .كلمة الخاتمة
وأخ د دريا ،رج ددى الكات ددب اققاحد ددات وإص ددالحات م ددن الق ددارئأ ذل ددعا الاح د د
العلم ددا إذا وج دددوا في دده اخلطاي ددات ،ونس ددرل اهلل أن ينفعن ددا ه ددعا الاحد د العلم ددا
خاصة للكاتب وعامة دلن طالعه

ادلراجذ العربية
القركن الكرًن
أمحدمطلوب ،فنون بالغية،لالكويض:دار الاحوث العلمية )،د س
أمحد اذلامشا ،جواهر الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) 2182
اخلطيب القزوين ،اإليضاح يف علوم الاالغة ،ل بريوت :دار الكتب العلمية ) 2110
بروعه طاانة ،معجم الاالغة العربية ،ل الرياض :دار العلوم )8320
عاد الرحيم مناف ،التسهيل يف فنون الاالغة ،ل جاكرتا :ادلكتاة السعدية فقا ) 8301
علا اجلارم ومصطفى أمأ ،الاالغة الوا"حة ،ل جاكرتا :رو"ة فري

) 8331

زلمد بن صاحل العيمأ ،تفسري جزء عمّ،ل دار الكتب العلمية ) 2110
زلمد علا الصابوين ،صفوة التفاسري ،ل القاهرة :دار الصابوين) ،د س

سييت فاطمة 2180،م حتليل الاالغة عن الكناية يف القركن الكرًن

ادلراجذ اإلندونيسية
Al- quran, Al-quran Dan Terjemahan.(Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsian Alquran, Revisi Terjemah oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al- quran Departemen Agama
RI,Jakarta,9002,),
Amrullah,Abdul Malik Abdul Karim,Tafsir Al-azhar,(Singapura:Pustaka Nasional PTE LDT ،
9000).
Faiqoh,Nurainiah,Kinayah Dalam Surah An-nisa,http://digilib.uinsby.ac.id/9006
Fathimah,Siti,Analisis Balaghah Tentang Kinayah Dalam Al-quran,http://repository.uinsuska.ac.id/6026
Fathoni,Abdurrahman ,Metodologi Penelitian,( Jakarta:PT. Asdi Mahasatya,9006)
Sugiono, Memahami penelitian kualitatif,(Bandung:Alfabeta, 9009)

Wahab Muhsin, T. Fuad Wahab. Pokok- Pokok Ilmu Balaghah. (Bandung:
Angkasa,0220)
zalfiqa ,Muhammad Amru rizan,Kinayah Dalam Surah Al- baqarah,http://digilib.uinsuka.ac.id:80/id/eprint/00083

