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Abstrak

الكناية يف سورة البقرة يف القرآن الكرمي
)(دراسة بالغية
“ Kinayah Dalam Surat Al-Baqarah Di Al-Quran Al-Karim”
Surat Al-Baqarah merupakan surat ke-2,juz ke-1 dan surat terpanjang
diantara surat-surat yang lain didalam Al-Qur’an. Surat Al-Baqarah termasuk
Surat Madaniyah , ayatnya ada 286, hurufnya ada 25.500 huruf dan kalimatnya
ada 6.121 kalimat.
Ilmu Bayan merupakan salah satu bagian ilmu Balaghah selain ilmu
Ma’ani dan ilmu Badi’. Ilmu Bayan adalah dasar-dasar dan kaidah-kaidah untuk
mengetahui cara menyusun satu pengertian dengan berbagai macam redaksi yang
sebagain berbeda beda dengan sebagaian yang lain dalam menjelaskan makna
namun dalam makna yang sama. Ilmu Bayan membahas tentang Tasbih, Majaz
dan Kinayah .
Kinayah merupakan salah satu pembahasan Ilmu Bayan, Kinayah adalah
ungkapan yang disampaikan dan dimaksud adalah kelaziman maknanya
disamping boleh juga makna sendiri. Kinayah terbagi menjadi tiga macam, yaitu
(1) Kinayah yang menunjukan bentuk sifatnya (Kinayah As-Shifah). (2) Kinayah
yang menunjukan bentuk yang disifatinya (Kinayah Al-Mausuf). (3) Kinayah
yang menunjukan lafadz bukan shifah dan Mausuf. Sedangkan tujuan Kinayah
ada empat yaitu : (1) Menjelaskan. (2) Menghias makna. (3) menjelekan sesuatu.
(4) merasa malu.
Masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: (1) Ada berapa
macam Kinayah yang terdapat dalam surat Al-Baqarah di Al-Quran Al-Karim. (2)
Apa saja tujuan penggunaan Kinayah dalam surat Al-Baqarah di Al-Quran AlKarim. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptip kualitatif.
Sebuah metode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data yang ada di
dalam surat Al-Baqarah, kemudian menyertakan penjelasan penjelasannya darinya
beserta analisisnya untuk mengkaji lebih dalam permasalahan di dalam penelitian
ini.
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Adapun hasil penelitian ini adalah di dalam surat Al-Baqarah terdapat 18
ayat yang mengandung kinayah yang terbagi kedalam tiga macam kinayah yaitu
enam Kinayah As-Shifah ( ayat 10, 61, 196, 235, 236, dan 237), sebelas Kinayah
Al-Mausuf (ayat 13, 65, 66, 96, 101, 133, 187, 222, 223, 226, dan 267) dan satu
Kinaya Nisbah (ayat 24). Sedangkan tujuan Kinayah yaitu terdapat lima ayat yang
berfungsi menjelaskan (ayat 10,13, 24, 66, 101), tiga ayat berfungsi untuk
memperindah makna (ayat 65, 235, dan 267), satu ayat berfungsi untuk
menjelekan sesuatu (ayat 61) dan tiga ayat berfungsi untuk merasa malu (187,
222, 223)
Kata kunci : Kinayah dan pembagiannya di dalam surat Al-Baqarah.

م

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1

الفصل األول
مقدمة
خلفية البحث
إف البالغة لغة اإلنتهاء والوصوؿ .و من اإلصطالح ىي الظهور والبياف واإلنتهاء إيل
ادلعٍت وبلوغ ادلراد باللفظ اجليّد والقوؿ البليغ ادلؤثر والتعبَت احلسن الفصيحٔ.إف البالغة ذلا
مكانة عظيمة رفيعة َب النص األدىب .وعلم البالغة ىي علم بوصوؿ رسالة هبا معٌت العظيم
فصيحا .أ ّما البالغة تنقسم إىل ثالثة أقساـ
حديدا باستعماؿ كلمة أو مجلة
صحيحا و ً
ً
فهي :علم البياف ،علم ادلعاين ،وعلم البديع.
ومن ثالثة عناصر البالغية ،اختار الباحث أحد عناصره وىو علم البياف ,وعلم
البياف ىو علم معرفة إيراد ادلعٌت الواحد ُب طرؽ سلتلفة  ,بالزيادة ُب وضوح الداللة عليو ٕ.
علم البياف ُب البالغة أصوؿ وقواعد يعرؼ هبا إيراد ادلعٌت الواحد بطرؽ سلتلفة ويستطاع اف
أيضا  .وفيو التشبيو واجملاز ادلرسل واإلستعار والكناية  .واختار الباحث
يبلغ بأسلوب سلتلفة ً
من علم البياف يعٍت الكناية  .والكناية ىي لفظ أطلق وأريدبو الزـ معناه مع جواز إدارة

ادلعٌت األصليٖ .وقد ّبُت عن الكناية ُب األديب كمثل الشعر والنثر وادلسرحية ولكن الباحث
يبحث عن الكناية ُب القرآف الكرًن .

ٔ .زلمد غفراف زين العامل ،البالغة ُب علم البياف( .كونتور :معهد دار السالـ كونتور للًتبية اإلسالمية احلديثة ٕٓٓٙـ ) .ص ٘.
ٕ .أبو يعقوب يوسف بن زلمد السكاكي ،مفتاح العلوـ( .لبناف :دار الكتب العلميةٕٓٔٔ ,ـ) ص ٕٗ.
ٖ .ترمجة من مرجوكو إدريس .علم البالغة :بُت البياف والبديع ( يوكياكارتا :تَتاس  ).ٕٓٓٚ.ص ٕ٘ .
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القرآف ىو كالـ اهلل سبحانو وتعاىل ادلعجز بلفظو ،وادل ّنزؿ على سيدنا زلمد صلى اهلل
ُ
ُ
ِ
ادلنقوؿ إلينا نقالً متواتراً على األحرؼ السبعة  ,من بداية سورة
عليو وسلم وادلتعبّد بتالوتو و ُ
ُ
ٗ
الفاربة إيل هناية سورة الناس  .وكما ذكر أف القرآف حيتوي علي معجزة من حيث مجاؿ
اللغة .كتب القرآف باللغة العربية  .لو فصاحة عالية وبالغة رفيعة تتفق بعلم البالغة .وعلم
البالغة ىو فرع من فروع العلوـ اليت تدرس العربية لتنظيم القاعدة األسلوبية أو األسلوب
ادلستخدـ ُب الكالـ أوالكتابة .ومن علوـ البالغة ىو علم ادلعاين والبياف والبديع٘.
علم ادلعاين ىو علم يعرؼ بو أحواؿ اللفظ العريب اليت هبا يطابق مقتضى احلاؿ,ٙو
أما البياف ىو أصوؿ وقواعد يعرؼ هباإيراد ادلعٍت الواحد بطريقة خيتلف بعضها عن بعض ُب
وضوح الداللة علي نفس ذلك ادلعٍت  .والبديع خيتص بتحسُت أوجو الكالـ اللفظية وادلعنوية
ومن الثالثة اليت يبحث فيو الكناية ىو علم البديع .
وعلم البياف ىو أصوؿ وقواعد يعرؼ هباإيراد ادلعٍت الواحد بطريقة خيتلف بعضها عن
بعض ُب وضوح الداللة علي نفس ذلك ادلعٍت  ,والبد من اعتبار ادلطابقة دلقتضي احلاؿ
دائما. ٚوعلم البياف يبحث ُب التشبيو واجملاز والكناية .والباحث يركز ُب حبثة ُب الكناية .

ٗ
٘

 .زلمد بن زلمد ابو شبهة  ,ادلدخل لدراسة القرآف الكرًن ),القاىرة  :مكتبة السنةٜٜٕٔ ,ـ),ص .ٕٓ-ٜٔ
Mardjoko Idris. Ilmu Ma’ani dan Makna. (Yogyakarta: Karya Media 2015), hlm 13 .

.ٙاخلطيب القزويٍت(اإليضاح ُب علوـ البالغة) مؤسسة ادلختار للنشر والتوزيع ط ٕ  ٕٓٓٙـ ص ٕٕ.

Muhammad Gufron Zain al ‘Alami. Al-Balaghah fi ilmi Ilmi Bayan. (Gontor: Pondok .ٚ
Modern,2006), hlm 114.
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التشبيو ىو عقد مقارنة بُت طرفُت أو شيئُت يشًتكاف ُب صفة واحدة ويزيد أحدمها
علي اآلخر ُب ىذه الصفة  ,باستخداـ أداة للتشبيو  .وأركاف التشبيو  :ادلشبو  ,ادلشبو بو ,
أداة التشبيو  ,وجو الشبو .

و ّأما أنواع التشبيو فكما يلي :
أ .التشبيو التاـ .
ب .التشبيو ادلؤكد .
ت .التشبيو اجململ .
ث .التشبيو البليغ .
ج .التشبيو ادلرسل .
ح .التشبيو ادلفصل .
اجملاز ُب اللغة ىو التجاوز والتع ّدي ُ .ب اإلصطالح ىو صرؼ اللفظ عن معناه
الظاىر إيل معٍت مرجوح بقرينة  ,أي أف اللفظ يقصد بو غَت معناه احلرُب بل معٍت لو عالقة
غَت مباشرة بادلعٍت احلرُب .
و ّأما نوع اجملاز فكما يلي :
لغوي
أ .رلاز ّ
عقلي
ب .رلاز ّ
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الكناية ترؾ التصريح أى التعبَت ادلباشرة غَت اخلفى ،أو أف تتكلم بشيئ ونريد غَته.
والكناية اصطالحا لفظ أطلق أريد بو الزـ معناه مع جواز إرادة ادلعٍت األصلي . ٛللكناية
ثالثة أنواع  ،وىي:
أ .كناية عن الصفة
ب .كناية عن النسبة
ت .كناية عن ادلوصوؼ
وأغراض الكناية ىي :
أ .اإليضاح ( الشرح ) .
ب .ربسُت ادلعٍت وذبميلو ( تزيُت ادلعٍت ) .
ت .هتجُت الشيئ وتنفَته عنو.
ث .للعار ( استحي ) .
سورة البقرة ىي السورة الثانية ُب اجلزء األوؿ من القرآف ومن أطوؿ السور بُت السور
األخري ُب القراف الكرًن  .وسورة البقرة من سورة ادلدنية  ,ىناؾ  ٕٛٙآية  ,وىناؾ۵ٓ۰
 ٕ۵حرفا  ,وىناؾ  ٙ۱ٕ۱مجلة . ٜسورة البقرة ربتوي علي أحكاـ الشريعة اإلسالمية :

 ٛأمحد يوسف علي و إبراىيم عبد العزيز زيد .البالغة العربية دراسات ونصوص ،رلهوؿ السنة .ص ٜٛ
 ٜزلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت ) ,بَتوت  :دار القرآف الكرًن ٜٔٛٓ ,ـ)ص .ٕٜ
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العقيدة  ,والعبادة  ,وادلعامالت  ,واألخالؽ  ,والزواج  ,والطالؽ  ,والعدة وغَتىا ادلرتبطة
بأحكاـ الشريعة اإلسالمية .
ووجد الباحث ىناؾ أسلوب الكناية ُب سورة البقرة  .علي سبيل ادلثاؿ ُ ,ب قطعة
من آية  ( : ۱ٛٚالرفث إيل نسائكم ) " .الرفث" ىو الكناية من "اجلماع" .الرفث معناه
ىو االختالط من الزوج مع الزوجة  .ولكن ادلقصود قيل ادلتكلم ىو "اجلماع" .عرفناعن ىذه
اآلية  ,أف ادلتكلم ىو اهلل  .ودلا اليستخدـ مباشرة كلمة "مجاع" ولكنو يستخدـ كلمة
"الرفث" وما اإلستخداـ ادلقصود؟ وىذا ما جيعل الباحث أدؽ ُب حوؿ الكناية ُب سورة
البقرة  .لذلك  ,اختار الباحث موضوع ىذا البحث ربت ادلوضوع:

الكناية في سورة البقرة في القرآن الكريم ( دراسة بالغية ) .

أ .أسئلة البحث
انطالقا شلا ذكر ُب اسئلة البحث  ,حيسن بالباحث حصر ادلسائل
علي ماياٌب :
ٔ) ما أنواع الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن ؟
ٕ) ما أغراض الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن ؟
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ب .أىداف البحث
أما من األىداؼ اليت يسعي الباحث إيل إجابتها وربقيقها فيقوـ علي
ىدفُت  ,مها :
ٔ .معرفة أنواع الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن  ,وىي :
أ .كناية عن الصفة .
ب .كناية عن النسبة .
ت .كناية عن ادلوصوؼ .

ٕ .معرفة أغراض الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن ,وىي :
أ .اإليضاح ( الشرح ) .
ب .ربسُت ادلعٍت وذبميلو ( تزيُت ادلعٍت ) .
ت .هتجُت الشيئ وتنفَته عنو.
ث .للعار ( استحياء ) .
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ج .أىمية البحث
أما أمهية البحث اليت يسعي الباحث فيكوف من النظرية و التطبيقية فهما :
أ .الفوائد النظرية
يرجو الباحث زيادة خزائن العلوـ من ناحية دراسة ربليلية بالغية للطالب والطالبات
من شعبة اللغة العربية وأدهبا وزيادة حب العلوـ العربية خصوصا ُب أنواع الكناية واغراضها
ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن.

ب .الفوائد العلمية
للباحث  :ترقية معرفتها وفهمها عن الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن وإعطاع
مناسبة البحث
للباحثُت اآلخرين وزيادة ادلعلومات أوالبيانات من الناحية اللغوية واألدبية والبالغية .

للقارئُت  :وخاصة لطالب اللغة العربية :
ٔ .دلساعدهتم علي معرفة أنواع الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن .
ٕ .توسيع آفاقهم ُب العلوـ ادلتعلقة باللغة العربية وخاصة ُب علم البالغة .
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د .توضيح الموضوع
لتسهيل ادلوضوع وإلجياد الصور الواضح  ,عرض الباحث معٍت كل كلمة
اليت توجد ُب ادلوضوع  ,وىي كما يلي :
ٔ .الكناية لغة ىي ترؾ التصريح أى التعبَت ادلباشرة غَت اخلفى ،أو أف تتكلم بشيئ
ونريد غَته .
والكناية اصطالحا ىي لفظ أطلق وأريد بو الزـ معناه مع جواز إرادة ادلعٍت
األصلي ٓٔ.
ٕ ُ .ب  :حرؼ من أحرؼ اجلر مبٍت علي السكوف .
ٖ  .سورة البقرة  :السورة الثانية ُب اجلزء األوؿ من القرآف ومن أطوؿ السور بُت
السور األخري ُب القراف الكرًن  .وسورة البقرة ىي سورة مدنية  ,ىناؾ  ٕٛٙآية ,
وىناؾ ٕ۵ ۵ٓ۰حرفا  ,وىناؾ  ٙ۱ٕ۱مجلة  .سورة البقرة ربتوي علي أحكاـ
الشريعة اإلسالمية  :العقيدة  ,والعبادة  ,وادلعامالت  ,واألخالؽ  ,والزواج ,
والطالؽ  ,والعدة وغَتىا ادلرتبطة بأحكاـ الشريعة اإلسالمية .
وادلراد هبذا ادلوضوع أ ّف الباحث يبحث عن الكناية ُب سورة البقرة ثالثُت آية فقط.

ٓٔ أمحد يوسف علي و إبراىيم عبد العزيز زيد .البالغة العربية دراسات ونصوص ،رلهوؿ السنة .ص ٜٛ
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ه .تحديد البحث
لكي يركز البحث واليتسع إطارا وموضوعا فحدد الباحث ىذا البحث ُب ضوء
ما يلي :
 .۱أف موضوع الدراسة ُب ىذا البحث خيصص عن الكناية ُب سورة البقرة
ُب القرآف الكرًن ثالثُت آية فقط .
ٕ .أف ىذا البحث يركز ُب دراسة ربليلية بالغية.
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و .الدراسة السابقة
التحقيق ادلكتيب ُب البحث مهم ومطلوب ُب ىذا البحث دلعرفة البحوث ادلماثلة اليت
ًب القياـ هبا من قبل حيت يستطيع الباحث علي تفريق حبثو من البحوث اليت ًب القياـ هبا من
قبل  .والبحوث ادلماثلة ُب ادلكتبة كما يلي :
األوؿ  ,البحث الذي كتبو عريف دوي اسكندر ()Arif Dwi Iskandar
شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوـ الثقافية جامعة سونن كاليجا اإلسالمية
احلكومية جوكجاكرتا سنة  ٕ۰ٓ۹ـ ربت ادلوضوع " ترمجة كتاب زبفة التصديق لعبد القادر
ابن جالؿ الدين احملايل ومشكلة ترمجة أسلوب الكناية فيو "ٔٔ  .ىذ البحث يبحث ُب
صعبة ترمجة أسلوب الكناية ُب كتاب زبفة التصديق لعبد القادر ابن جالؿ الدين احملايل .
الثاين  ,البحث الذي كتبتها بيعة الناذرة (  ) Bi’atul Nadzirahشعبة اللغة
العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوـ اإلنسنية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابيا
سنة ٗ ٕٓ۱ـ " ربت ادلوضوع الكناية ُب السورة الزخرؼ (دراسة ربليلية بالغية )"ٕٔ .ىذا
البحث يبحث ُب أنواع الكناية وأغراضها ُب السورة الزخرؼ .
الثالث  ,البحث الذي كتبتها ىانية اخلَتة (  ) Haniatul Khoirohشعبة
اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوـ اإلنسنية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية

ٔٔ دوي اسكندر  ,ترمجة كتب زبفة التصديق لعبد القادر ابن جالؿ الدين احملايل ومشكلة ترمجة أسلوب الكناية فيو .ٕٜٓٓ ,
ٕٔ بيعة الناذرة الكناية ُب سورة الزخف (دراسة ربليلية بالغية ) ٕٓٔٗ ,ـ.
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سورابيا سنة ٗ ٕٓ۱ـ " ربت ادلوضوع الكناية ُب السورة يوسف (دراسة ربليلية بالغية ) ".
ىذا البحث يبحث ُب أنواع الكناية وأغراضها ُب السورة يوسف .
الرابع  ,البحث الذي كتبتها فائقة نور العينية (  ) Faiqotun Nurشعبة اللغة
العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوـ اإلنسنية جامعة سونن أمبيل اإلسالمية احلكومية سورابيا
سنة  ٕٓ۱۵ـ " ربت ادلوضوع الكناية ُب السورة النساء (دراسة ربليلية بالغية ) " .ىذا
البحث يبحث ُب أنواع الكناية وأغراضها ُب السورة النساء .
من البحوث األربعة ادلذكورة  ,تبُت أهنا تبحث نفسي ادلوضوع الرمسي ولكن موضوع
ادلواد خيتلف بعضها عن البعض وخيتلف كذالك عن ىذا البحث الذي خيتار الباحث سورة
البقرة بوصفها موضوع ادلواد  .ولذلك  ,حاوؿ الباحث مطالعة " الكناية ُب سورة البقرة ُب
القرآف الكرًن ( دراسة بالغية ) " .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري
والنظرية عبارة عن رلموعة من ادلفاىيم والتعريفات واإلفًتاضات اليت نظرة منظمة
لظاىرة ما عن طريق ربديد العالقات ادلختلفة بُت ادلتغَتات اخلاصة بتلك الظاىرة  ,هبدؼ
تفسَت تلك الظاىرة والتنبوء هبا مستقبال .
و النظرية ىي األداة اليت تستخدـ ُب البحث العلمي بوصفها كمعايَت ومفاىيم
وأفكار ُب حل ادلشكالت ادلوجودة ُب رلل العلوـ ادلتنوعة ٖٔ.وىذه الدراسة ىي دراسة
علمية تبحث ُب الكناية ُب السورة البقرة ُب القرآف الكرًن وأنواعها وأغراض استخدامها
باستخداـ النظرية البالغة ( علم البياف ) .
ُب ىذا الفصل يعرض الباحث نظرات البحث من عدة كتب اليت حيتاج إليها
الباحث من أجل ربليل بيانات البحث  .ويتضمن ىذا الفصل ثالثة مباحث :
أ .المبحث األول
ٔ .مفهوم علم البالغة

Ratna, Nyoman Khuta. Teori, Metode dan Teknik Penelitian Sastra. (Yogyakarta:
Pustakaٖٔ Pelajar. 2004), hlm.9.
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إف البالغة ُب اللغة الوصوؿ واإلنتهاء  ,يقاؿ  :بلغ فالف مراده – إذا وصل إليو ,
وبلغ الركب ادلدينة – إذا انتها إليها ومبلغ الشيئ منتهاه  .وُب اإلصطالح وصف للكالـ
وادلتكلم فقط دوف الكلمة لعدـ السماعٗٔ .
وأما علم البالغة اصطالحا فهو علم يعرؼ بو عمق اللغة العربية وأسرارىا وتكشف
بو معجزة القرآف٘ٔ  .وموضوع دراسة علم البالغة ينقسم علي ثالثة أنواع  :علم ادلعاين ,
والبياف  ,والبديع .
علم ادلعاين ىو أصوؿ وقواعد دلعرفة علي كيفية ربضَت اجلملة ادلطابقة دلقتضي احلاؿ
 .وعلم البياف أصوؿ وقواعد يعرؼ هبا إيراد ادلعٍت الواحد بطرقة سلتلفة بعضها من بعض
ولكن ُب نفس ادلعٍت  .علم البديع ىو علم يعرؼ بو وجوه ربسُت الكالـ ادلطابق دلقتضي
احلاؿ .
وقسم من علوـ البالغة اليت يبحث فيو الكناية ىي علم البياف  .والكناية لغة مصدر
كٍت  ,واحد من مبحث علم البياف باإلضافة إيل التشبيو واجملاز  .الكناية اصطالحا ىي
لفظ أطلق وأريد بو الزـ معناه جواز إرادة ادلعٍت األصلي  .للكناية ثالثة أنواع  ,وىي :
ب.المبحث الثاني
أ .أنواع الكناية في سورة البقرة في القرآن الكريم
 14السيد أمحد اذلامشي ,جوىر البالغة ُب ادلعاين والبياف والبديع  ,بَتوت :دار الكتب العلمية ۱۹ٚ۱ ,ص .ٕ۵

Muhammad Gufron Zain al ‘Alami. Al-Balaghah fi ilmi Ma ‘ani. (Gontor: Pondok15
Modern 2006), hlm. 2.
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ٔٔ .الكناية عن الصفة .
الكناية عن الصفة ىي الكناية اليت يطلب هبا صفة كاجلود والكراـ  .أو ىي
ما كاف ادلكٌت عن صفة.
وىذا ادلثاؿ ،كما يلي:

ال َر ّْ ِ
ْم ِمنّْي
 قاؿ اهلل تعاىل ُب القرآف الكرًن  :قَ َب إنّْي َو َى َن ال َْعظ ُ
ب َش ِقيِّا (مرًن ) ٗ :
ك َر ّْ
َوا ْشتَ َع َل َّ
س َش ْيبًا َولَ ْم أَ ُك ْن بِ ُد َعائِ َ
الرأْ ُ
ويسمى ىذا اللفظ بكناية الصفة ألنو يوضح عن حاؿ اجلسم وىو
ضعف ووىن ،وىذا اللفظ تدؿ على الصفة.
 وقولو تعاىل  :قَالَ ْ ِّٰ ّٰ
ش ٌر َّولَ ْم اَ ُك
س ْسنِ ْي بَ َ
ت اَنّى يَ ُك ْو ُن ل ْي غُل ٌم َّولَ ْم يَ ْم َ
بَ ِغيِّا (مرًن ) ٕٓ :

وأما ىذا اللفظ فهو كناية عن الصفة ألف ادلراد بلفظ "مل ديسسٌت
"بشر" وىو بكر أو اجلماع أى عبارة عن النكاح احلالؿ ،ولفظ "بكر
ىي من الصفة ليس من ادلوصوؼ.
ٔ ٕ .الكناية عن الموصوف .

الكناية عن ادلوصوؼ ىو الكناية اليت يطلب هبا غَت صفة وال نسبة بل نفس
ادلوصوؼ أو ىي ما كاف ادلعٌت عنو موصوفا.
وىذا ادلثاؿ ،كما يلي:
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 وقولو تعاىل ّٰ :ياَب ِالر ْح ّٰم ِن فَ تَ ُك ْو َن
ت اِنّْ ْي اَ َخ ُ
اب ّْم َن َّ
اف اَ ْن يَّ َم َّ
سَ
ك َع َذ ٌ
َ
لِ َّ
لش ْي ّٰط ِن َولِيِّا
(مرًن  ) ٗ٘ :ويسمى بلفظ "أف ديسك العذاب" بكناية ادلوصوؼ ألف
ادلراد ىذا اللفظ ىو تدؿ على أصاب البالء ،أي ادلصيبة من اهلل بسبب
إنكاره .وأما البالء ليس من الصفة لكن ىو ادلوصوؼ وعرب إبراىيم
بعبارة لطيفة بسبب العار ،وىذا من الكناية اللفظية.
 كما ُب القصيدة اليت تدؿ على الكناية عن ادلوصوؼِ
العطاؼ مهفهف نعم الفىت
أُْرج
ِ
األجناب
تس ِّهل ُب األىل و
ُم َ

ادلقصود عن ىذه القصيدة تدؿ على الكناية عن ادلوصوؼ بلفظ "أُْرج
ِ
العطاؼ مهفهف" وادلراد نساء ،الف النساء تصور كالزىرة .وكل الزىرة
رحياىا طيب ولُت معاشرهتا  ،وطيب رحيها عادة.
 -وقولو تعايل َّ :وَرفَ ْعنّٰوُ َم َكانًا َعلِيِّا (مرًن ) ٘ٚ :

وتسمى ىذا اللفظ بكناية عن ادلوصوؼ .ألف لفظ "ورفعناه مكاف عليا"

ىو الكناية عن درجة رفيعة ويوضح عن حاؿ إدريس حُت رفع ربو إىل
درجة عليا ولفظ "درجة" ىي من ادلوصوؼ.
ٔ ٖ.الكناية عن النسبة .
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الكناية عن نسبة ىي الشرؼ إىل آؿ طلحة ّكل أولئك يبز لك ادلعاىن ُب
صورة تشاىدىا وترتاح نفسك إليها .أى إثبات أمر ألمراء ونفيو عنو أو ىي ما كاف
ادلطلوب عن نسبة .
ج .المبحث الثالث
أ .أغراض الكناية في سورة البقرة في القرآن الكريم
 ۱ .۱اإليضاح ( الشرح ).
ضلو  :زيد طويل النجاد ,ادلراد ىذه اجلملة ىي زيد اجلسم طويل ،بعيجة
مهوى القرط أى أف عنقها طويل ،والدليل قرطها الطويل ادلتدىل ما بُت
األذف والكتف ومثل قولنا كناية عن طويل القامة :طويل النجاد .والنجاد
ىو ما حيمل فيو السيف ،وىذا النجاد ملتصق بالقواـ فطوؿ النجاد كناية
عن طوؿ القامة أو القواـ .

ٔ ٕ.تحسين المعني وتجميلو ( تزيين المعني ).
ضلو  :قولو تعاىل ُب القرآف الكرًن سورة األنبياءٖٕ :
ض ْو َن
َو َج َعلْنَا َّ
حفُ ْوظًا َو ُى ْم َع ْن ّٰا ّٰيتِ َها ُم ْع ِر ُ
الس َماۤ َء سَ ْق ًفا مَّ ْ
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وادلراد ىنا إنو ت عاىل السماء وجعلها كالسقف احملفوظ من
اإلختالؿ وعدـ النظم ،فقد خفظت الشموس والكواكب ُب مدارهتا
حبيث الحيتناظ بعضها ببعض ،والخيتبط بعضها ُب بعض ،بل
جعلت ُب أما كنها احلاض بقوة اجلادبية.
 ۳.۱تهجين الشيئ وتنفيره عنو ( يقبح الشيئ ).
كقوؿ اهلل تعايل  " :وتجعل يدك مغلولة إلي عنقك " (اف
كنت الذبعل يدؾ مرتبطة علي غطائك ) .واحد الكناية من البخل
 .وقيل  ,كاف لتقبيح طبيعة خبيل تصوير باحلاالت ادلتنوعة .

 ٗ.۱للعار ( استحي ) .
ك َع ِن ال َْم ِح ِ
يض قُ ْل ُى َو أَذًى
مثل قوؿ اهلل تعايل َ :ويَ ْسأَلُونَ َ
اء فِي ال َْم ِح ِ
وى َّن َحتَّى يَط ُْه ْر َن فَِإذَا
يض َوال تَ ْق َربُ ُ
ّْس َ
فَا ْعتَ ِزلُوا الن َ
ب الت َّ ِ
ين
ث أ ََم َرُك ُم اللَّوُ إِ َّن اللَّوَ يُ ِح ُّ
وى َّن ِم ْن َح ْي ُ
تَطَ َّه ْر َن فَأْتُ ُ
َّواب َ

ين ( البقرة . ) ٕٕٕ:
َويُ ِح ُّ
ب ال ُْمتَطَ ّْه ِر َ

ادلقصود ىنا كناية اجلماع .ذلك اللفظ مراد ال جينب بادلرأة
ُب احمليض حىت يطهرف .
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الفصل الثالث
منهج البحث
للحصوؿ علي ادلعلومات اليت حيتاج إليها الباحث وربقيق أغراض الباحث وأىدافها
يلزـ أف يسلك الباحث علي منهج البحث الذي يشتمل سبعة حبوث  ,ادلبحث األوؿ ىو
مدخل البحث ونوعو  ,وادلبحث الثاين بيانات البحث ومصادرىا  ,وادلبحث الثالث أدوات
مجع البيانات  ,وادلبحث الرابع طريقة مجع البيانات  ,وادلبحث اخلامس ربليل البيانات ,
وادلبحث السادس تصديق البيانات  ,وادلبحث السابع إجراءة البحث  ,كما يلي :
أ .مدخل البحث ونوعو
مدخل البحث ىو الطريقة لفهم ادلسألة حيت ييستطيع أف جيد اجلواب منها
باستخداـ الطريقة العلمية والنظمية وربصيل إصلازىا مضمونة حقيقتها

ٔٙ

 .وادلنهجفي

األديب وكاف ادلنهج متعددا  ,منها :
البحوث كثَتة  ,خاصة ُب البحث ّ
الكمي (  )Kuantitatifىو اإلجراء الذي يستعمل األرقاـ ُب
 .۱ادلدخل ّ
البحوث .

Hermawan Wasito , Pengantar Metodologi Penelitian , (Jakarta: Gramedia Pustaka
Utama,1995), hlm 7.16
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ٕ .ادلدخل الكيفي (  , )Kualitatifرأي دافيدولياـ أنو مجع البيانات ُب ادلكاف
العلمي .ٔٚباستخداـ ادلنهج العلمي وعلمو الشخص أو الباحث ادلهتم علميا .

أما أنواع البحث ُب البحوث اللغوية كثَتة  ,منها  :دراسة ضلوية  ,و صرفية ,
وتقابلية  ,وبالغية  .فادلدخل والنوع الذي استخدمها الباحث ىو ادلنهج الكيفي و الدراسة
البالغية .
ب .بيانات البحث ومصدرىا .
وأف بيانات ىذا البحث اليت تضمنت علي الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن.
وإما مصدر البيانات ُب ىذا البحث فينقسم إيل قسمُت  :بيانات أساسية  ,وبيانات ثانوية.
مصادر البيانات األساسية ( )Sumber Data Primerىي مصادر البيانات
اليت توفر اليت توفر البيانات إيل الباحث كجامع البيانات  .ٔٛومصادر البيانات األساسية
ُب ىذا البحث ىي سورة البقرة وتفسَتىا .

Lexy J. Moleong , Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi, Cetakan ke 22ٔٚ
(Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006) hal 25.
Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D,( Bandung: 18
.Alfabeta,2009),hlm.137
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وأما مصادر البيانات الثانوية (  )Sumber Data Sekunderفهي مصادر
البيانات اليت التوفر البيانات للباث كجامع البيانات .ٜٔمصادر البيانات مأخوذة من ادلراجع
ادلتعلقة بعلم البالغة أو الكتب أو البحوث أو القواميس وغَت ذلك .

ج .أدوات جمع البيانات .
ىي اآللة ادلختارة الستخداـ الباحث دلقياس ادلظاىر العادلي أي اإلجتماعي ليسهل
اجلمع ليكوف نظمإٓ  .أما أدوات مجع البيانات اليت استخدامو الباحث ُب ىذا البحث ىي
أدوات البشرية أي الباحث نفسو أو ذاتو .شلا يعٍت أف الباحث يشكل أداة بيانات البحث
ألف موقف الباحث ُب البحث النوعي ىو احملطط وزلقق مجع البيانات وزللل ومًتجم أو
مفسر البيانات  ,وأخَتا كرائدة نتائج البحث فبذلك صار الباحث كل شيئ من سائر عملية
البحث.
د .طريقة جمع البيانات .
ىناؾ أربعة ُب مجع البيانات  ,ىي  :ادلالحظة  ,وادلقابلة  ,والوثائق ومجع تلك
الطرائقٕٔ  .والطريقة اليت يستخدمها الباحث جلمع البيانات ذلذ البحث ىي :

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D…hlm137.19
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
1991), Hal. 34 Cipta, 20
Sugiono, Metode Peneltian Kuantitatif dan R&D…hlm 127. 21
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ٔ .طريقة ادلكتبة ( )Library Researchىي الدراسة يقصدىا مجع البيانات
واألخبار دبساعدة ادلواد ادلوجودة ُب ادلكتبة مثل ادلعجم والكتب واجملالت
واذلوامش وغَت ذلكٕٕ .
ٕ .طريقة الوثائق ( )Documentasiىي طريقة عملية جلمع البيانات
وادلعلومات علي طريقة نظر الوثائق ادلوجودة ُب مكاف معُت من الكتب
وغَتىاٖٕ .
أما طريقة مجع البيانات ُب ىذا البحث فهي طريقة الوثائق وادلالحظة  .وىي أف يقرأ
الباحث ماحيتاج معرفتو ُب ادلكتبة إما يتعلق بالبحث من جنسو أونوعو ٍ .ب يدخل الباحث
إيل كتابت احلليل أو تسجيلو من حيث الكلمات وادلعاين والقواعد وادلعلومات األخري اليت
تتعلق بادلوضوع .

ه .طريقة تحليل البيانات .
أـ ربليل البيانات اليت ًب مجعها فيتبع الباحث الطرائق التايل :
أ .ربديد البيانات  :وىنا اختار الباحث من البيانات وادلراجع والدراسات عن
ادلعاين كلمة وأنواعها ( اليت ًب مجعها ) ما يراىا مهمة وأساسية وأقوي صلة
بأسئلة البحث .
Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi…hlm 225. 22
Sugiono, Metode Peneltian Kuantitatif dan R&D …hlm 225. 23
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ب .تصنيف البيانات  :وىنا يصنف الباحث من البيانات وادلراجع والدراسات عن
ادلعاين كلمة وأنواعها (اليت ًب ربديدىا ) حسب النقاط ُب أسئلة البحث .
ت .عرض البيانات ومناقشتها  :وىنا يعرض الباحث من البيانات وادلراجع
والدراساتعن ادلعاين كلمة وأنواعها ( اليت ًب ربديدىا وتصنيفها) ٍب يناقشها
ويربطهابالنظرية اليت ذلا عالقة هبا .

و .تصديق البيانات.
إف البيانات اليت ًب مجعها وربليلها ربتاج إيل التصديق  ,ويتبع الباحث ُب
تصديق بيانات ىذا البحث الطرؽ التالية :
أ .مراجعة مصادر البيانات وىي الكناية ُب سورة البقرة ورد كثَت من أنواع وأغراض
متعددة .
ب .الربط بُت البيانات اليت ًب مجعها دبصادرىا  .أي ربط البيانات عن أنواع وأغراض
الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن .
ت .مناقشة البيانات مع الزمالء وادلشريف  .أي مناقشة البيانات عن أنواع وأغراض
الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن ( اليت ًب مجعها وربليلها ) مع الزمالء
وادلشريف .
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ز .إجراءة البحث
يتبع الباحث ُب إجراء حبث  ,ىذه ادلراحل الثالثة التالية :
أ .مرحلة التخطيط  :يقوـ الباحث ُب ىذه ادلرحلة بتجديد موضوع حبثو ومركزتو ,
ويقوـ بتصنيفو ,وربديد أدواتو  ,ووضع ويتناوؿ النظريات الدراسات السابقة
اليت ذلا عالقة هبا.
ب .مرحلة التنفيذ  :ويقوـ الباحث ُب ىذه ادلرحلة جبميع البيانات وربليلها
ومناقشتها حسب ىيكل البحث .
ت .مرحلة اإلهناء ُ :ب ىذه ادلرحلة يكمل الباحث حبثو ويقوـ بتغليقو وذبليده ٍ .ب
يقدـ للمناقشة وللدفاع عنو ٍب يقوـ بتعليده وتصحيحو علي أساس مالحظات
ادلناقشة .
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الفصل الرابع
عرض البيانات وتحليلها
أ .المبحث األول
ٔ .أنواع الكناية في سورة البقرة في القرآن الكريم
تتكوف سورة البقرة ىي السورة الثانية ُب اجلزء األوؿ من القرآف ومن أطوؿ
السور بُت السور األخري ُب القرآف الكرًن  .وسورة البقرة من سورة ادلدنية  ,ىناؾ
 ٕٛٙآية  ,وىناؾ ٕ۵ ۵ٓ۰حرفا  ,وىناؾ  ٙ۱ٕ۱مجلةٕٗ .
كما شرح الباحث ُب األبواب السابقة وبعدىا ُب الباب األوؿ الذي وضع
سيعرض الباحث وحيلل البحث عن أنواع
فيو مسائل البحث  ,ففي ىذا الفصل ّ
الكناية ُب سورة البقرة اليت وردت ُب آيات القرآف.
وىذا الفصل يقدـ الباحث اآليات اليت تتضمن فيها أنواع الكنايا وأنواعها:
ٔ ٔ.كناية عن الصفة
والكناية عن صفة ىي الكناية اليت يطلب هبا صفة .ووجد الباحث كناية عن
الصفة ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن  .وىذا شروح :
ّٰ
ض فَ َز َ
ٔ .وقولو تعاىل  :فِ ْي قُلُ ْوبِ ِه ْم َّم َر ٌ
اد ُى ُم اللّوُ
َكانُ ْوا يَ ْك ِذبُ ْو َن ( البقرة . ) ٔٓ:

اب اَلِْي ٌم بِ َما
َم َر ً
ضا َولَ ُه ْم َع َذ ٌ

ٕٗ .زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت ( ,بَتوت  :دار القرآف الكرًن ٜٔٛٓ,ـ),ص .ٕٜ
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وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن الصفة ألف ادلراد بلفظ " مرض "
ىو الشك
واألمل اخلوؼ من افتضاح أمرىم والضرب علي أيديهم ٕ٘.
وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن الشك واألمل و اخلوؼ .
ٕ .وقولو تعاىل  :واِ ْذ قُلْتم يّٰمو ّٰسى لَن نَّصبِر ع ّٰلى طَع ٍام َّو ِ
ك
اح ٍد فَا ْدعُ لَنَا َربَّ َ
ْ َْ َ
َ
ُْ ُْ
َ
ِ
ِ
ِ
بت ْاالَر ِ ِ ِ
ال
صلِ َها قَ َ
يُ ْخ ِر ْج لَنَا م َّما تُ ْن ُ ْ ُ
ض م ْن بَ ْقل َها َوقثَّاۤ ِٕى َها َوفُ ْوم َها َو َع َدس َها َوبَ َ
ِ
ِ
ص ًرا فَِا َّن لَ ُك ْم َّما َساَلْتُ ْم
اَتَ ْستَْب ِدلُْو َن الَّ ِذ ْي ُى َو اَ ْدنّٰى بِالَّ ِذ ْي ُى َو َخ ْي ٌر ا ْىبِطُْوا م ْ
ّٰ
ت َعلَْي ِه ُم ّْ
ضٍ
ك بِاَنَّ ُه ْم َكانُ ْوا
ض ِربَ ْ
ب ّْم َن اللّ ِو ّٰذلِ َ
الذلَّةُ َوال َْم ْس َكنَةُ َوبَاۤءُ ْو بِغَ َ
َو ُ
ِ ّٰ ِ
ص ْوا َّوَكانُ ْوا يَ ْعتَ ُد ْو َن
ْح ّْق ّٰذلِ َ
ك بِ َما َع َ
يَ ْك ُف ُرْو َن بِ ّٰايّٰت اللّو َويَ ْقتُ لُ ْو َن النَّبِيّ َن بِغَْي ِر ال َ
(البقرة .)ٙٔ :
ت
ض ِربَ ْ
وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن الصفة ألف ادلراد بلفظ " َو ُ
َعلَْي ِهم ِّ
الذلَّةُ " ىي احاطت هبم والزمتهم الذلة وىي الصغار
ُ
واالحتقار . ٕٙوىذا اللفظ يدؿ على كناية عن الصغار واالحتقار.

ٖ .وقولو تعاىل  :واَتِ ُّموا الْح َّج والْعمرةَ لِ ّٰلّ ِو فَِا ْن اُ ْح ِ
س َر ِم َن ال َْه ْد ِي
ص ْرتُ ْم فَ َما ْ
َ
َ َ َُْ
استَ ْي َ
ِ
ضا اَ ْو بِو
ي َم ِحلَّو فَ َم ْن َكا َن ِم ْن ُك ْم َّم ِريْ ً
َوَال تَ ْحل ُق ْوا ُرءُ ْو َس ُك ْم َح ّٰتّى يَ ْب لُ َغ ال َْه ْد ُ
 .25زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص .ٖٜ
 .ٕٙزلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص .ٖٜ
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صي ٍام اَو ص َدقَ ٍة اَو نُ ٍ ِ ِ
ِ ِ
ِ
َّع
اَ ًذى ّْم ْن َّرأْسو فَف ْديَةٌ ّْم ْن َ ْ َ
سك فَاذَا اَم ْنتُ ْم فَ َم ْن تَ َمت َ
ْ ُ
بِالْعمرةِ اِلَى الْح ّْج فَما است ي ِ
ِ ِ
ام ثَ ّٰلثَ ِة اَيَّ ٍام فِى
س َر م َن ال َْه ْد ِي فَ َم ْن لَّ ْم يَج ْد فَصيَ ُ
َ َ َْْ َ
َُْ
ِ
ْك َع َ ِ ِ
ك لِمن لَّم ي ُكن اَ ْىلُو ح ِ
اض ِرى
ْح ّْج َو َس ْب َع ٍة ا َذا َر َج ْعتُ ْم تِل َ
ش َرةٌ َكاملَةٌ ّٰذل َ َ ْ ْ َ ْ
ال َ
َ
ِِ
ْحر ِام َواتَّ ُقوا ال ّٰلّوَ َوا ْعلَ ُم ْوا اَ َّن ال ّٰلّوَ َش ِديْ ُد ال ِْع َق ِ
اب ( البقرة
ال َْم ْسجد ال َ َ
.)ٜٔٙ:

استَػْي َسَر ِم َن ا ْذلَْد ِي " يدؿ كناية عن الصفة  ,أل ّف ادلراد
واللفظ " فَ َما ْ

ذلك اللفظ ىو واجب علي من أحصر ماتيسر لو من اذلدي شاة أو بقرة أو
بعَت  .ٕٚأي لفظ اذلدي ىنا ىو (شاة أو بقرة أو بعَت ) .
ٗ .وقولو تعاىل  :وَال جنَاح َعلَي ُكم فِيما َع َّر ْ ِ ِ ِ ِ
ّْساۤ ِء اَ ْو
َ ُ َ ْ ْ َْ
ضتُ ْم بو م ْن خطْبَة الن َ
فِي اَنْ ُف ِس ُكم علِم ال ّٰلّو اَنَّ ُكم ست ْذ ُكرونَه َّن وّٰل ِكن َّال تُو ِ
اع ُد ْو ُى َّن ِس ِّرا
ْ َ َ ُ ْ ََ ُْ ُ َ ْ
َ
ْ
ِ
ّٰب اَ َجلَو َوا ْعلَ ُم ْوا
تَ ُق ْولُْوا قَ ْوًال َّم ْع ُرْوفًا َوَال تَ ْع ِزُم ْوا عُ ْق َدةَ النّْ َك ِ
اح َح ّٰتّى يَ ْب لُ َغ الْكت ُ
ّٰ
ِ
ِ
اح َذ ُرْوهُ َوا ْعلَ ُم ْوا اَ َّن ال ّٰلّوَ غَ ُف ْوٌر َحلِ ْي ٌم ( البقرة :
اَ َّن اللّوَ يَ ْعلَ ُم َما ف ْي اَنْ ُفس ُك ْم فَ ْ
اَ ْكنَ ْنتُ ْم
اَِّال اَ ْن

ٖٕ٘ )

ِ
ٰب اَ َجلَو " يدؿ كناية عن الصفة  ,ألف ادلراد
واللفظ " يَػْبػلُ َغ الْكت ُ
ذلك اللفظ ىو حيت ينتهي العدة. ٕٛ

 .ٕٚزلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص ٗٗٔ.
 .ٕٛزلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص ٘٘ٔ.
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ِ َّ
ض ْوا
ّْساۤ َء َما لَ ْم تَ َم ُّ
س ْو ُى َّن اَ ْو تَ ْف ِر ُ
٘ .وقولو تعاىل َ :ال ُجنَ َ
اح َعلَْي ُك ْم ا ْن طَل ْقتُ ُم الن َ
اعا بِالْمعرو ِ
ِ
ِ
ف
لَ ُه َّن فَ ِريْ َ
ضةً َّوَمتّْعُ ْو ُى َّن َعلَى ال ُْم ْوس ِع قَ َد ُره َو َعلَى ال ُْم ْقت ِر قَ َد ُره َمتَ ً َ ْ ُ ْ
َح ِّقا َعلَى ال ُْم ْح ِسنِْي َن ( البقرة ) ٕٖٙ :
وتسمى ىذا اللفظ كناية عن الصفة وادلراد " َما َملْ َسبَ ُّس ْوُى َّن

ذبامعوىن. ٕٜ
" ىو كناية عن "اجلماع " أي مامل
ّ

ضةً
 .ٙوقولو تعاىل َ :واِ ْن طَلَّ ْقتُ ُم ْو ُى َّن ِم ْن قَ ْب ِل اَ ْن تَ َم ُّ
س ْو ُى َّن َوقَ ْد فَ َر ْ
ضتُ ْم لَ ُه َّن فَ ِريْ َ
اح َواَ ْن تَ ْع ُف ْوا
ضتُ ْم اَِّالاَ ْن يَّ ْع ُف ْو َن اَ ْو يَ ْع ُف َوا الَّ ِذ ْي بِيَ ِده عُ ْق َدةُ النّْ َك ِ
ف َما فَ َر ْ
ص ُ
فَنِ ْ
اَقْر ِ
ضل ب ْي نَ ُكم اِ َّن ال ّٰلّوَ بِما تَ ْعملُو َن ب ِ
ص ْي ٌر ( البقرة
َُ
َ َْ َ
س ُوا الْ َف ْ َ َ ْ
ب للتَّ ْق ّٰوى َوَال تَ ْن َ
. ) ٕٖٚ :

وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن الصفة ألف ادلراد بلفظ " َوَال تَػْن َس ُوا
ض َل بَػْيػنَ ُك ْم " ىو ادلواد واإلحسافٖٓ  .وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن
الْ َف ْ
ادلواد واإلحساف .

 .29زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص .ٔ٘ٚ
ٖٓ .زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص .ٔ٘ٛ
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ٔ ٕ.كناية عن الموصوف
والكناية عن ادلوصوؼ ىي الكناية اليت يطلب هبا غَت صفة وال نسبة بل
نفس ادلوصوؼ أو ىي ما كاف ادلعٌت عنو موصوفا .ووجد الباحث كناية عن
ادلوصوؼ ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن  ،كما يلي:
ِ
ِ ِ
َّاس قَالُْوا اَنُ ْؤِم ُن َك َما ّٰا َم َن
ٔ .وقولو تعاىل َ :واذَا ق ْي َل لَ ُه ْم ّٰامنُ ْوا َك َما ّٰا َم َن الن ُ
الس َف َهاۤءُ َوّٰل ِك ْن َّال يَ ْعلَ ُم ْو َن ( البقرة . ) ٖٔ :
الس َف َهاۤءُ اََال اِنَّ ُه ْم ُى ُم ُّ
ُّ

الس َف َهاۤءُ " يدؿ علي كناية ادلوصوؼ ألف ادلراد
واللفظ " ُّ

ذلك اللفظ ىو خفيف العقل الحيسن التصرؼ والتدبَت  ,وليس من
صفة ٖٔ.
الس ْب ِ
ت فَ ُقلْنَا لَ ُه ْم
ٕ .وقولو تعاىل َ :ولََق ْد َعلِ ْمتُ ُم الَّ ِذيْ َن ا ْعتَ َد ْوا ِم ْن ُك ْم فِى َّ
ُكونُوا قِر َدةً َخ ِ
اس ِٕ ْي َن ( البقرة . )ٙ٘ :
ْ ْ َ
ٖٔ .زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص .ٗٙ
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وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن ادلوصوؼ ألف ادلراد بلفظ "
ِ
السب ِ
ت " ىو ذباوزوا احل ّد فيو حيث حرـ عليهم
ْاعتَ َد ْوا مْن ُك ْم َِب َّ ْ
الصيد فيو فصادوا ٕٖ.
ِ
ْمت َِّق ْي َن
ٖ .وقولو تعاىل  :فَ َج َعل ّْٰن َها نَ َك ًاال لّْ َما بَ ْي َن يَ َديْ َها َوَما َخ ْل َف َها َوَم ْوعظَةً لّْل ُ
( البقرة . ) ٙٙ :
وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن ادلوصوؼ ألف ادلراد بلفظ "
نَ َك ًاال " ىو عقوبة شديدة سبنع من رآىا أو علمها من فعل ماكانت

سببافيو ٖٖ.

ِ
ص الن ِ
َّاس َع ّٰلى َح ّٰيوةٍ َوِم َن الَّ ِذيْ َن اَ ْش َرُك ْوا يَ َو ُّد
ٗ .وقولو تعاىل َ :ولَتَج َدنَّ ُه ْم اَ ْح َر َ
ّٰ
ْف َسنَ ٍة َوَما ُى َو بِ ُم َز ْح ِزِحو ِم َن ال َْع َذ ِ
اَ َح ُد ُى ْم لَ ْو يُ َع َّم ُر اَل َ
اب اَ ْن يُّ َع َّم َر َواللّوُ
بِ
ص ْي ٌر بِ َما يَ ْع َملُ ْو َن ( البقرة . ) ٜٙ:
َ
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واللفظ " الَّ ِذيْ َن اَ ْشَرُك ْوا " يدؿ علي كناية ادلوصوؼ ألف ادلراد

ذلك اللفظ ىو ىم غَت أىل الكتاب من سائر الكفار  ,وليس من
صفة .
ِ ِ ّٰ ِ
ص ّْد ٌق لّْ َما َم َع ُه ْم نَبَ َذ
٘ .وقولو تعاىل َ :ولَ َّما َجاۤ َء ُى ْم َر ُس ْو ٌل ّْم ْن ع ْند اللّو ُم َ
ْكت ِ
ِ
َّ ِ
ّٰب ال ّٰلّ ِو َوَراۤءَ ظُ ُه ْوِرِى ْم َكاَنَّ ُه ْم َال يَ ْعلَ ُم ْو َن
ّٰب كت َ
فَ ِريْ ٌق ّْم َن الذيْ َن اُ ْوتُواال َ
( البقرة . ) ٔٓٔ :

واللفظ " لِّ َما َم َع ُه ْم نَػبَ َذ " يدؿ علي كناية ادلوصوؼ ألف
ادلراد اللفظ نبذ ىو طرحو وألقاه غَت آبو بو والملتفت إليو ٖٗ ,وليس
فيو من صفة .
 .ٙوقولو تعاىل  :اَم ُكنتم ُشهدا ِ
ال لِبَنِْي ِو َما
ت اِ ْذ قَ َ
ب ال َْم ْو ُ
ۤء ا ْذ َح َ
ض َر يَ ْع ُق ْو َ
ْ ُْ ْ َ َ َ
تَ عبدو َن ِمن ب ع ِدي قَالُوا نَعبد اِ ّٰلهك واِ ّٰلو ّٰاباۤ ِٕى ِ
ىيم َواِ ْس ّٰم ِع ْي َل َواِ ْس ّٰح َق
ُْ ُ ْ ْ َ ْ ْ ْ ُْ ُ َ َ َ َ َ َ
ك ابْ ّٰر َ
اِ ّٰلها َّو ِ
اح ًدا َونَ ْح ُن لَو ُم ْسلِ ُم ْو َن ( البقرة . ) ٖٖٔ :
ً
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ب " يدؿ علي كناية ادلوصوؼ ألف ادلراد
واللفظ " يَػ ْع ُق ْو َ

ذلك اللفظ ىو اسرائيل بن اسحق بن ابراىيم وبنوه ىم يوسف
وإخواتو ٖ٘ ,وليس من صفة .

ِ
الرفَ ُ ِ ّٰ ِ
اس لَّ ُك ْم
 .ٚوقولو تعاىل  :اُ ِح َّل لَ ُك ْم لَْي لَةَ ّْ
الصيَ ِام َّ
ساۤ ِٕى ُك ْم ُى َّن لبَ ٌ
ث ا لى ن َ
ِ ّٰ
واَنْ تُ ْم لِبَ ٌ َّ
اب َعلَْي ُك ْم
س ُك ْم فَ تَ َ
َ
اس ل ُه َّن َعل َم اللّوُ اَنَّ ُك ْم ُك ْنتُ ْم تَ ْختَانُ ْو َن اَنْ ُف َ
ِ
ب ال ّٰلّوُ لَ ُك ْم َوُكلُ ْوا َوا ْش َربُ ْوا
َو َع َفا َع ْن ُك ْم فَالّْٰ َن بَاش ُرْو ُى َّن َوابْ تَ غُ ْوا َما َكتَ َ
ْخ ْي ِط ْاالَ ْس َوِد ِم َن الْ َف ْج ِر ثُ َّم اَتِ ُّموا
ْخ ْي ُ
ض ِم َن ال َ
َح ّٰتّى يَتَبَ يَّ َن لَ ُك ُم ال َ
ط ْاالَبْ يَ ُ
الصيام اِلَى الَّي ِل وَال تُب ِ
ْك ُح ُد ْو ُد
اش ُرْو ُى َّن َواَنْ تُ ْم َعاكِ ُف ْو َن فِى ال َْم ّٰس ِج ِد تِل َ
ّْ َ َ
ْ َ َ
ّٰ
ك يُبَ يّْ ُن ال ّٰلّوُ ّٰا ّٰيتِو لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُه ْم يَتَّ ُق ْو َن ( البقرة :
اللّ ِو فَ َال تَ ْق َربُ ْو َىا َك ّٰذلِ َ
. ) ٔٛٚ

وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن ادلوصوؼ ألف ادلراد بلفظ "
ِ
ِ
الرفَ ُ ِ ِ
اس
َّ
اس لَّ ُك ْم" ىو اجلماع  ,وكاف لفظ " لبَ ٌ
ث ا ٰىل ن َساۤ ِٕى ُك ْم ُى َّن لبَ ٌ
لَّ ُك ْم" ىو كناية عن اختالط بعضكم ببعض كاختالط الثوب
بالبدف. ٖٙ

ٖ٘ .زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص ٘.ٙ
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ك َع ِن ال َْم ِح ْي ِ
ّْساۤ َء فِى
 .ٛوقولو تعاىل َ :ويَ ْسَلُ ْونَ َ
ض قُ ْل ُى َو اَذًى فَا ْعتَ ِزلُوا الن َ
ال َْم ِح ْي ِ
ث
ض َوَال تَ ْق َربُ ْو ُى َّن َح ّٰتّى يَط ُْه ْر َن فَِا َذا تَطَ َّه ْر َن فَأْتُ ْو ُى َّن ِم ْن َح ْي ُ
ب ال ُْمتَطَ ّْه ِريْ َن ( البقرة ) ٕٕٕ :
َّوابِْي َن َويُ ِح ُّ
ب الت َّ
اََم َرُك ُم ال ّٰلّوُ اِ َّن ال ّٰلّوَ يُ ِح ُّ
.

وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن ادلوصوؼ ألف ادلراد بلفظ "
الذبامعوىن حيت ينقطع دـ
َوَال تَػ ْقَربػُ ْوُى ّن َح ّٰىت يَطْ ُه ْر َف " ىو
ّ
حيضهن. ٖٚ

ّٰ ِ
ِ
ّْم ْوا
ساۤ ُؤُك ْم َح ْر ٌ
ث لَّ ُك ْم فَأْتُ ْوا َح ْرثَ ُك ْم اَنّى ش ْئتُ ْم َوقَد ُ
 .ٜوقولو تعاىل  :ن َ
ِالَنْ ُف ِس ُك ْم َواتَّ ُقوا ال ّٰلّوَ َوا ْعلَ ُم ْوا اَنَّ ُك ْم ُّم ّٰل ُق ْوهُ َوبَ ّْش ِر ال ُْم ْؤِمنِْي َن ( البقرة :
ٖٕٕ ).
وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن ادلوصوؼ ألف ادلراد بلفظ "
فَأْتُػ ْوا َح ْرثَ ُك ْم اَ ّٰىن ِشْئتُ ْم " ىو مجاع ادلرأة مقبلة أو مدبرة إذا كاف
ذلك ُب القبل الذي ىو منبت الزرع  ,وىي طاىرة من احليض
والنفاس. ٖٛ
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ِ
َِّ ِ
ص اَ ْربَ َع ِة
ساۤ ِٕى ِه ْم تَ َربُّ ُ
ٓٔ .وقولو تعايل  :للذيْ َن يُ ْؤلُْو َن م ْن نّْ َ
غَ ُف ْوٌر َّرِح ْي ٌم ( البقرة . ) ٕٕٙ :

ِ ّٰ
ِ
اَ ْش ُه ٍر فَا ْن فَاۤءُ ْو فَا َّن اللّوَ

ص
وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن ادلوصوؼ ألف ادلراد بلفظ " تَػَربُّ ُ
" ىو اإلنتظار والتمهل. ٖٜ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
س ْبتُ ْم َوِم َّما اَ ْخ َر ْجنَا لَ ُك ْم
ٔٔ .وقولو تعايل  :يّٰاَيُّ َها الذيْ َن ّٰا َمنُ ْوا اَنْف ُق ْوا م ْن طَيّْ ّٰبت َما َك َ
ِ
ّْم َن ْاالَ ْر ِ
ض ْوا فِ ْي ِو
ْخبِْي َ
ث ِم ْنوُ تُ ْن ِف ُق ْو َن َولَ ْستُ ْم بِ ّٰا ِخ ِذيْ ِو ا َّال اَ ْن تُ ْغ ِم ُ
ض َوَال تَيَ َّم ُمواال َ
َوا ْعلَ ُم ْوا اَ َّن ال ّٰلّوَ غَنِ ّّي َح ِم ْي ٌد ( البقرة . ) ٕٙٚ :
وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن ادلوصوؼ ألف ادلراد بلفظ " ِمن طَيِّٰب ِ
ت
ْ
َما َك َسْبتُ ْم َوِشلَّا اَ ْخَر ْجنَا لَ ُك ْم ِّم َن ْاالَْر ِ
ض " ىو من جيّد أموالكم وأصلحها من
تدؿ علي كناية ادلوصوؼ .
احلبوب وأنواع الثمارٓٗ  .وىذه اآلية ّ

 .ٖٜزلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص ٖ.ٛ
ٓٗ .زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص٘.ٛ

34

ٔ ٖ.كناية عن النسبة .
كناية عن النسبة ىي الشرؼ إىل آؿ طلحة كل أولئك يبز لك ادلعاىن ُب
صورة تشاىدىا وترتاح نفسك إليها .أى إثبات أمر ألمراء ونفيو عنو أو ىي ما كاف
ا ادلطلوب هبا نسبة .ووجد الباحث كناية عن النسبة ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن
 ،كما يلي :
ٔ .وقولو تعايل  :فَِا ْن لَّم تَ ْفعلُوا ولَن تَ ْفعلُوا فَاتَّ ُقوا الن َِّ
َّاس
ْ َْ َ ْ َْ
َ
َّار الت ْي َوقُ ْو ُد َىا الن ُ
ِ
ت لِل ّٰ
ْك ِف ِريْ َن ( البقرة . ) ٕٗ :
ارةُ اُ ِع َّد ْ
َوالْح َج َ
وىذا اللفظ يدؿ على كناية عن النسبة ألف ادلراد بلفظ " َوقُػ ْوُد َىا "

ىو ما تتقد بو وتشتعل وىو الكفار واألصناـ ادلعبودة مع اهلل عز وجلٔٗ.
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ب.المبحث الثاني
ٔ .أغراض الكناية في سورة البقرة في القرآن الكريم
واألغراض الكناية ُب سورة البقرة أربعة أنواع ,كما يلي  :لإليضاح  ,و
للتحسُت ادلعٍت و ذبميلو  ,وللتهجُت الشيئ و تنفَته عنو  ,وللعار  .وُب ىذا الباب
يقدـ الباحث أف حبثت عن اآليات اليت يتضمن فيها أغراض الكناية وىي كما
يلي:
ٔ ٔ.لإليضاح

ّٰ
اب اَلِْي ٌم بِ َما
اد ُى ُم اللّوُ َم َر ً
ض فَ َز َ
ٕ .قاؿ اهلل تعايل  :فِ ْي قُلُ ْوبِ ِه ْم َّم َر ٌ
ضا َولَ ُه ْم َع َذ ٌ
َكانُ ْوا يَ ْك ِذبُ ْو َن ( البقرة . ) ٔٓ:
ىذه اآلية تعرب عن " ىذا ادلرض  ,مرض ُب الدين  ،وليس ُب
شرىم ؛
وشرا إىل ِّ
األجساد  ،وىو مرض الشك والتكذيب زادىم ش ّكاً ّ ،
عقاباً ذلم على عدـ إدياهنم ٕٗ .ذلم عذاب موجع مؤمل بسبب كذهبم
وتكذيبهم .
وغرض الكناية ُب ىذه اآلية ىي لإليضاح يعترب أف ىذا ادلرض ,
مرض ُب الدين  ،وليس ُب األجساد  ،وىو مرض الشك والتكذيب .

ٕٗ .زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص .ٖٜ
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ِ
ِ ِ
َّاس قَالُْوا اَنُ ْؤِم ُن َك َما ّٰا َم َن
ٖ .قاؿ اهلل تعايل َ :وا َذا ق ْي َل لَ ُه ْم ّٰامنُ ْوا َك َما ّٰا َم َن الن ُ
الس َف َهاۤءُ َوّٰل ِك ْن َّال يَ ْعلَ ُم ْو َن ( البقرة . ) ٖٔ :
الس َف َهاۤءُ اََال اِنَّ ُه ْم ُى ُم ُّ
ُّ
ىذه اآلية تعرب عن " اإلفساد ُب األرض  :العمل فيها دبا هنى اهلل
وجل عنو  ،وتضييع ما أمر اهلل حبفظو ؛ أي  :إذا قيل للمنافقُت ال
عز َّ
ّ
تفسدوا ُب األرض بالكفر وادلعاصي  ،وإظهار اخلَت للمسلمُت وإبطاف الشر
ذلم  ،وازباذ الكافرين أولياء  .وىم مع ما يفعلوف من معاص وذنوب وفساد
يظنوف أهنم مصلحوف  ،ومل ينفعهم ىذا الظن  ،بل أوجب اهلل ذلم الدرؾ
األسفل من النار  ،واألليم من العذاب  .ومن تأمل حاؿ الرافضة ُب ىذا
الزماف وجدىم مثاالً حيّاً على معٌت ىذه اآليات  .وىذا تكذيب من اهلل ذلم
ُب دعواىم أهنم مصلحوف  ،ولكن ال يعلموف أهنم مفسدوف ".

وغرض الكناية ُب ىذه اآلية ىي لإليضاح يعترب أف العمل فيها دبا
وجل عنو  ،وتضييع ما أمر اهلل حبفظو و وىذا تكذيب من اهلل
عز َّ
هنى اهلل ّ
ذلم ُب دعواىم أهنم مصلحوف  ،ولكن ال يعلموف أهنم مفسدوفٖٗ .

ٖٗ .زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص .ٗٙ
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ٗ .قاؿ اهلل تعايل  :فَِا ْن لَّم تَ ْفعلُوا ولَن تَ ْفعلُوا فَاتَّ ُقوا الن َِّ
َّاس
ْ َْ َ ْ َْ
َ
َّار الت ْي َوقُ ْو ُد َىا الن ُ
ِ
ت لِل ّٰ
ْك ِف ِريْ َن ( البقرة . ) ٕٗ :
ارةُ اُ ِع َّد ْ
َوالْح َج َ
ىذه اآلية تعرب عن " إف مل تأتوا بسورة من مثلو  ،وقد تظاىرًب أنتم
وشركاؤكم عليو وأعوانكم  ،فتبُت لكم بامتحانكم واختباركم عجزكم وعجز
مجيع خلقي عنو  ،وعلمتم أنو من عندي ٍ ،ب أقمتم على التكذيب بو ٗٗ.
لن تأتوا بسورة من مثلو أبداً ؛ لعجزكم عن ذلك ألنو من عند اهلل  .وذلك
باإلدياف دبا جاء بو الرسوؿ الكرًن  ،وعدـ ادلكابرة على احلق بعدما تبُت لكم
بعجزكم وعجز مجيع خلقي عن أف يأتوا دبثلو  ،فقد قامت عليكم احلجة
بذلك؛ فإف استكربًب وعاندًب فاعلموا أنكم أصحاب النار  .الوقود ىو
احلطب الذي تشتعل بو النار  ،والناس ىم أصحاب النار من بٍت آدـ ،
حراً إذا أمحيت .
واحلجارة ىي حجارة الكربيت  ،وىي أشد احلجارة ّ
أرصدت النار لتكوف مثوى للكافرين  ،وىذا دليل على أف النار سللوقة
موجودة اآلف واألدلة على ذلك كثَتة  ،وىي عقيدة أىل السنة وخالف ُب
ذلك ادلعتزلة ".
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وغرض الكناية ُب ىذه اآلية ىي لإليضاح يعترب أف اإلدياف دبا جاء
بو الرسوؿ الكرًن  ،وعدـ ادلكابرة على احلق بعدما تبُت لكم بعجزكم
وعجز مجيع خلقي عن أف يأتوا دبثلو .

ِ
ْمت َِّق ْي َن
٘ .قاؿ اهلل تعايل  :فَ َج َعل ّْٰن َها نَ َك ًاال لّْ َما بَ ْي َن يَ َديْ َها َوَما َخ ْل َف َها َوَم ْوعظَةً لّْل ُ
(البقرة . )ٙٙ :
ىذه اآلية تعرب عن " تلك العقوبة عربة مانعة من ارتكاب مثل ما
عملوا أي لألمم اليت ُب زماهنا وبعدىا  ,اهلل وخصوا بالذكر ألهنم ادلنتفعوف
خبالؼ غَتىم " .
وغرض الكناية ُب ىذه اآلية ىي لإليضاح يعترب أف العقوبة عربة
مانعة ٘ٗ.

٘ٗ .زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....صٔ٘.
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ِ ِ ّٰ ِ
ص ّْد ٌق لّْ َما َم َع ُه ْم نَبَ َذ فَ ِريْ ٌق
 .ٙقاؿ اهلل تعايل َ :ولَ َّما َجاۤ َء ُى ْم َر ُس ْو ٌل ّْم ْن ع ْند اللّو ُم َ
ْكت ِ
ِ
َّ ِ
ّٰب ال ّٰلّ ِو َوَراۤءَ ظُ ُه ْوِرِى ْم َكاَنَّ ُه ْم َال يَ ْعلَ ُم ْو َن (البقرة :
ّٰب كت َ
ّْم َن الذيْ َن اُ ْوتُواال َ
ٔٓٔ ) .
ىذه اآلية تعرب عن " اطرح طائفة منهم كتاب اهلل الذي بأيديهم ،شلا
فيو البشارة دبحمد صلى اهلل عليو وسلم وراء ظهورىم  ،أي  :تركوىا ،كأهنم
ال يعلموف ما فيها  ،وأقبلوا على تعلم السحر واتباعو  ,إف القوـ كانوا
يعلموف  ،ولكنهم نبذوا علمهم  ،وكتموه وجحدوا بو ".
وغرض الكناية ُب ىذه اآلية ىي لإليضاح يعترب أف اطرح طائفة
منهم كتاب اهلل الذي بأيديهم وأقبلوا على تعلم السحر واتباعو.ٗٙ

ٔ ٕ.للتحسين المعني و تجميلو .
الس ْب ِ
ت فَ ُقلْنَا لَ ُه ْم ُك ْونُ ْوا
ٔ .قاؿ اهلل تعايل َ :ولََق ْد َعلِ ْمتُ ُم الَّ ِذيْ َن ا ْعتَ َد ْوا ِم ْن ُك ْم فِى َّ
قِر َدةً َخ ِ
اس ِٕ ْين ( البقرة . )ٙ٘ :
َ

 .ٗٙزلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص ٘٘.

41

وادلراد اللفظ ىنا لقد عرفتم نبأ الذين ذباوزوا منكم احل ّد الذي رمسو
ذلم الكتاب ،وركبوا ما هناىم عنو من ترؾ العمل الدنيوي ،والتفرغ للعمل
األخروي يوـ السبت ،وسيأٌب إيضاح ىذا ُب سورة األعراؼ  ,فصَتناىم
مبعدين عن اخلَت أذالء صاغرين ،روى ابن جرير وابن أيب حاًب عن رلاىد
أنو قاؿ :ما مسخت صورىم ولكن مسخت قلوهبم ،فال تقبل وعظا ،وال
تغى زجرا .ٗٚ
وغرض من ىذا التعبَت ىو التوبيح ولكن الذكر مباشرة لكن
استعماؿ الكناية وغرضو لتحسُت ادلعٌت .
ٕ .قاؿ اهلل تعايل  :وَال جنَاح َعلَي ُكم فِيما َع َّر ْ ِ ِ ِ ِ
ساۤ ِء اَ ْو اَ ْكنَ ْنتُ ْم
َ ُ َ ْ ْ َْ
ضتُ ْم بو م ْن خطْبَة النّْ َ
فِي اَنْ ُف ِس ُكم علِم ال ّٰلّو اَنَّ ُكم ست ْذ ُكرونَه َّن وّٰل ِكن َّال تُو ِ
اع ُد ْو ُى َّن ِس ِّرا اَِّال اَ ْن
ْ َ َ ُ ْ ََ ُْ ُ َ ْ
َ
ْ
ِ
ّٰب اَ َجلَو َوا ْعلَ ُم ْوا
تَ ُق ْولُْوا قَ ْوًال َّم ْع ُرْوفًا َوَال تَ ْع ِزُم ْوا عُ ْق َدةَ النّْ َك ِ
اح َح ّٰتّى يَ ْب لُ َغ الْكت ُ
ّٰ
ِ
ِ
اح َذ ُرْوهُ َوا ْعلَ ُم ْوا اَ َّن ال ّٰلّوَ غَ ُف ْوٌر َحلِ ْي ٌم ( البقرة :
اَ َّن اللّوَ يَ ْعلَ ُم َما ف ْي اَنْ ُفس ُك ْم فَ ْ
ٖٕ٘ )
وغرض من ىذا التعبَت ىو التوبيح ولكن الذكر مباشرة لكن
استعماؿ الكناية وغرضو لتحسُت ادلعٌت .
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وادلراد يبلغ الكتاب أجلو ىنا انتهي العدة  ,ألف الحرج عليكم فيما
فعلن ُب أنفسهن من مس الطيب والتجمل والتعرض للخطاب. ٗٛ
ِ ِ
َّ ِ
ِ
س ْبتُ ْم َوِم َّما
ٖ .قاؿ اهلل تعايل  :يّٰاَيُّ َها الذيْ َن ّٰا َمنُ ْوا اَنْف ُق ْوا م ْن طَيّْ ّٰبت َما َك َ
لَ ُك ْم ّْم َن ْاالَ ْر ِ
ث ِم ْنوُ تُ ْن ِف ُق ْو َن َولَ ْستُ ْم بِ ّٰا ِخ ِذيْ ِو
ْخبِْي َ
ض َوَالتَ يَ َّم ُموا ال َ
ض ْوا فِ ْي ِو َوا ْعلَ ُم ْوا اَ َّن ال ّٰلّوَ غَنِ ّّي َح ِم ْي ٌد ( البقرة . ) ٕٙٚ :
تُغْ ِم ُ

اَ ْخ َر ْجنَا
اَِّال اَ ْن

وغرض من ىذا التعبَت ىو التوبيح ولكن الذكر مباشرة لكن
استعماؿ الكناية وغرضو لتحسُت ادلعٌت .
وادلراد يبلغ الكتاب أجلو ىنا من جيّد أموالكم وأنواع الثمار  ,أل ّف

االنفاؽ البد من جيد ادلاؿ و الثمار. ٜٗ
ٔ ٖ.وللتهجين الشيئ و تنفيره عنو .

ٔ .قاؿ اهلل تعايل  :واِ ْذ قُلْتم يّٰمو ّٰسى لَن نَّصبِر ع ّٰلى طَع ٍام َّو ِ
ك
اح ٍد فَا ْدعُ لَنَا َربَّ َ
ْ َْ َ
َ
ُْ ُْ
َ
ِ
ِ
ِ
بت ْاالَر ِ ِ ِ
ال
صلِ َها قَ َ
يُ ْخ ِر ْج لَنَا م َّما تُ ْن ُ ْ ُ
ض م ْن بَ ْقل َها َوقثَّاۤ ِٕى َها َوفُ ْوم َها َو َع َدس َها َوبَ َ
ِ
ِ
ص ًرا فَِا َّن لَ ُك ْم َّما َساَلْتُ ْم
اَتَ ْستَْب ِدلُْو َن الَّ ِذ ْي ُى َو اَ ْدنّٰى بِالَّ ِذ ْي ُى َو َخ ْي ٌر ا ْىبِطُْوا م ْ
ٗٛزلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص ٘٘ٔ.
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ّٰ
ت َعلَْي ِه ُم ّْ
ضٍ
ك بِاَنَّ ُه ْم َكانُ ْوا
ض ِربَ ْ
ب ّْم َن اللّ ِو ّٰذلِ َ
الذلَّةُ َوال َْم ْس َكنَةُ َوبَاۤءُ ْو بِغَ َ
َو ُ
ِ ّٰ ِ
ص ْوا َّوَكانُ ْوا يَ ْعتَ ُد ْو َن
ْح ّْق ّٰذلِ َ
ك بِ َما َع َ
يَ ْك ُف ُرْو َن بِ ّٰا ّٰيت اللّو َويَ ْقتُ لُ ْو َن النَّبِيّ َن بِغَْي ِر ال َ

(البقرة .)ٙٔ :

ت َعلَْي ِهم ِّ
الذلَّةُ َوالْ َم ْس َكنَةُ "
ض ِربَ ْ
وغرض الكناية ُب ىذه اآلية " َو ُ
ُ
للتهجُت الشيئ وتنفَت عنو ألف ادلراد من ىذه اآلية ىي احتقار الفقر ومهانة
إليو  ,و ُب اإلسالـ الجيوز اإلحتقار الفقر واإلىانة إليو ٓ٘ .قاؿ رسوؿ اهلل
صلّي اهلل عليو وسلم  ( :ادلسلم أخو ادلسلم الخيونو واليكذبو  ,والخيذلو ,
كل ادلسلم علي ادلسلم حراـ  :عرضو ومالو ودمو  .التقوي ىهنا  .حبسب
ّ
امرئ من الشر أف حيتقر أخاه ادلسلم ).

ٔ ٗ.للعار .

ِ
الرفَ ُ ِ ّٰ ِ
اس
ٔ .قاؿ اهلل تعايل  :اُ ِح َّل لَ ُك ْم لَْي لَةَ ّْ
الصيَ ِام َّ
ساۤ ِٕى ُك ْم ُى َّن لبَ ٌ
ث الى ن َ
ِ ّٰ
لَّ ُك ْم واَنْ تُ ْم لِبَ ٌ َّ
اب َعلَْي ُك ْم
س ُك ْم فَ تَ َ
َ
اس ل ُه َّن َعل َم اللّوُ اَنَّ ُك ْم ُك ْنتُ ْم تَ ْختَانُ ْو َن اَنْ ُف َ
ِ
ب ال ّٰلّوُ لَ ُك ْم َوُكلُ ْوا َوا ْش َربُ ْوا َح ّٰتّى
َو َع َفا َع ْن ُك ْم فَالّْٰ َن بَاش ُرْو ُى َّن َوابْ تَ غُ ْوا َما َكتَ َ
ام
يَتَبَ يَّ َن لَ ُك ُم الْ َخ ْي ُ
ض ِم َن الْ َخ ْي ِط ْاالَ ْس َوِد ِم َن الْ َف ْج ِر ثُ َّم اَتِ ُّموا ّْ
ط ْاالَبْ يَ ُ
الصيَ َ
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اِلَى الَّي ِل وَال تُب ِ
ْك ُح ُد ْو ُد ال ّٰلّ ِو فَ َال
اش ُرْو ُى َّن َواَنْ تُ ْم َعاكِ ُف ْون فِى ال َْم ّٰس ِج ِد تِل َ
ْ َ َ
ك يُبَ يّْ ُن ال ّٰلّوُ ّٰا ّٰيتِو لِلن ِ
َّاس لَ َعلَّ ُهم يَتَّ ُق ْو َن ( البقرة . ) ٔٛٚ :
تَ ْق َربُ ْو َىا َك ّٰذلِ َ
الرفَث اِ ٰىل نِساۤ ِٕى ُكم ى َّن لِ
اس لَّ ُك ْم "
ب
وغرض الكناية ُب ىذه اآلية " َّ ُ
َ ْ ُ
َ
ٌ
ىي للعار  ,ألف ادلعٍت ىي اجلماع إيل زوجتكم واختالط الثوب بالبدفٔ٘ ,
ب ال ٰلّوُ لَ ُك ْم " ىي اطلبوا باجلماع الولد
وادلعٍت من ىذه اآلية " َوابْػتَػغُ ْوا َما َكتَ َ
إف كاف قد كتب لكم  ,واليكن اجلماع جملرد الشهوة .

ّْساۤ َء فِى
اَذًى فَا ْعتَ ِزلُوا الن َ
ث اََم َرُك ُم
فَأْتُ ْو ُى َّن ِم ْن َح ْي ُ

ك َع ِن ال َْم ِح ْي ِ
ض قُ ْل ُى َو
ٕ .قاؿ اهلل تعايل َ :ويَ ْسَلُ ْونَ َ
الْ َم ِح ْي ِ
ض َوَال تَ ْق َربُ ْو ُى َّن َح ّٰتّى يَط ُْه ْر َن فَِاذَا تَطَ َّه ْر َن
ب ال ُْمتَطَ ّْه ِريْ َن ( البقرة . ) ٕٕٕ :
َّوابِْي َن َويُ ِح ُّ
ب الت َّ
ال ّٰلّوُ اِ َّن ال ّٰلّوَ يُ ِح ُّ

ِ
ض قُل ُىو اَ ًذى فَ ْ ِ
ِّساۤءَ
وغرض الكناية ُب ىذه اآلية " الْ َمحْي ِ ْ َ
اعتَزلُوا الن َ
َِب الْ َم ِحْي ِ
ض َوَال تَػ ْقَربػُ ْوُى َّن َح ّٰىت يَطْ ُه ْر َف " ىي للعار  ,أل ّف ادلٍت ىي مكاف
ٔ٘ .زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص ٓ.ٛ
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احليض للمرأة و احليض دـ خيرج من رحم ادلرأة إذا خال من اجلنُت  ,وضرر
يضر اجملامع ُب أيامو واتركو مجاعهن ُب أياـ احليض أي ال ذبامعوىن حيت
ينقطع دـ حيضهنٕ٘ .
ث لَّ ُك ْم فَأْتُ ْوا
ٖ .قاؿ اهلل تعايل  :نِ َساۤ ُؤُك ْم َح ْر ٌ
ّٰ
ِالَنْ ُف ِس ُك ْم َواتَّ ُقوا اللّوَ َوا ْعلَ ُم ْوا اَنَّ ُك ْم ُّم ّٰل ُق ْوهُ
ٖٕٕ ) .

ّٰ ِ
ّْم ْوا
َح ْرثَ ُك ْم اَنّى ش ْئتُ ْم َوقَد ُ
َوبَ ّْش ِر ال ُْم ْؤِمنِْي َن ( البقرة :

وغرض الكناية ُب ىذه اآلية للعار  ,إذف جبماعة ادلرأة مقبلة أو
مدبرة إذا كاف ُب القبل الذي ىو منبت الزرع  ,وىي طاىرة من احليض
والنفاسٖ٘ .

ٕ٘ .زلمد علي الصابوين  ,صفوة التفاسَت .....ص ٔ.ٛ
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ووجد الباحث ُب أنواع الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن ,فهي كناية
عن الصفة  ,عددىا ست آيات تقع ُب آية ٓٔ. ٕٖٚ,ٕٖٙ,ٕٖ٘,ٜٔٙ,ٙٔ,
وكناية عن ادلوصوؼ عددىا احدي عشر آيات وىي تقع من آية
ٖٔ . ٕٙٚ,ٕٕٙ,ٕٕٖ,ٕٕٕ,ٔٛٚ,ٖٖٔ,ٔٓٔ,ٜٙ,ٙٙ,ٙ٘,وكناية عن
النسبة تقع من آية ٕٗ.
واألغراض الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن ,أربع أنواع كمايلي,
اإليضاح  ,و للتحسُت ادلعٍت و ذبميلو  ,وللتهجُت الشيئ و تنفَته عنو  ,و للعار .
لإليضاح عدده مخسة آيات  ,وللتحسُت ادلعٍت عدده أربعة آيات  ,وللتهجُت الشيئ
و تنفَته عنو عدده آية  ,وللعار عدده أربعة آيات .

46

جدول الكناية وأغراضها في سورة البقرة في القرآن الكريم
أ .أنواع الكناية .
ٔ ٔ .كناية عن صفة .
رقم
ٔ.

ٕ.
ٖ.
ٗ.

عبارة

ٰ
َّمَر ٌ
ض فَػَز َاد ُى ُم اللّوُ
ضا .
َمَر ً

إرادة المعني

كناية

ادلراد مرض شك كناية عن أمل
ونفاؽ وأمل

اخلوؼ ُب

وخوؼ .

القلب .

ت َعلَْي ِهم ِّ
الذلَّةُ ادلبالغة العظيمة
ض ِربَ ْ
َو ُ
ُ
ُب اإلحتقار .
.
ادلراد اذلدي شاة
استَػْي َسَر ِم َن
فَ َما ْ
أو بقرة أو بعَت .
ا ْذلَْد ِي .
ِ
ٰب اَ َجلَو  .ادلراد حيت ينتهي
يَػْبػلُ َغ الْكت ُ
الع ّدة .

نوع الكناية
كناية عن صفة
.

كناية عن

كناية عن صفة

اإلحتقار.

.

كناية عن الزكاة كناية عن صفة
أو اإلنفاؽ .

.

كناية عن

كناية عن صفة

احلساب .

.

كناية عن

كناية عن صفة

اجلماع .

.

٘.

َما َملْ َسبَ ُّس ْوُى َّن .

ال ذبامعوىم .

.ٙ

ض َل
َوَال تَػْن َس ُوا الْ َف ْ
بَػْيػنَ ُك ْم .

التنسو ُب عمل كناية عن

كناية عن صفة

اخلَت واإلحساف اإلحساف.

.

.
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ٔ ٕ.كناية عن الموصوف .
رقم
ٔ

عبارة

إرادة المعني

الس َف َهاۤءُ  .ادلراد سفهاء
َك َما اٰ َم َن ُّ
خفيف العقل

كناية
كناية عن

نوع الكناية
كناية عن

ضعف وخفيف ادلوصوؼ

الحيسن التصرؼ القل.
والتدبَت .

ٕ

ْاعتَ َد ْوا ِمْن ُك ْم َِب
السب ِ
ت.
َّ ْ

ٖ

فَ َج َع ْلنػ َٰها نَ َك ًاال .

ٗ

َوِم َن الَّ ِذيْ َن اَ ْشَرُك ْوا  .ادلراد ىم غَت
أىل الكتاب من كتاب.

ادلراد ذباوزوا احل ّد كناية عن حراـ كناية عن
فيو حيث حرـ

التجاوز احلد .

ادلوصوؼ

عليهم .
ادلراد عقوبة

امتناع عن

كناية عن

شديدة سبنع من عقوبة شديدة و ادلوصوؼ
رآىا أوعلمها

امتناع رآىا.

من فعل
ماكانت
سببافيو.

كناية عن أىل

سائر الكفار .

كناية عن
ادلوصوؼ
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٘

ِّؽ لِّ َما َم َع ُه ْم
صد ٌ
ُم َ
نَػبَ َذ فَ ِريْ ٌق.

ٙ

ِ
ب
ا ْذ َح َ
ضَر يَػ ْع ُق ْو َ
ت.
الْ َم ْو ُ

ٚ

ث اِ ٰىل نِ َساۤ ِٕى ُك ْم
َّ
الرفَ ُ
ِ
اس لَّ ُك ْم .
ُى َّن لبَ ٌ

ٛ

َوَال تَػ ْقَربػُ ْوُى َّن َح ّٰىت
يَطْ ُه ْر َف .

ٜ

فَأْتُػ ْوا َح ْرثَ ُك ْم اَ ّٰىن
ِشْئتُ ْم .

ادلراد جاء القرآف كناية عن جاء
مصدؽ دلا ُب

القرآف .

كناية عن
ادلوصوؼ

الكتب السابقة
كاإلصليل,
التورات والزبور.
ادلراد بيعقوب
ىو اسرائيل بن

كناية عن اسم كناية عن
يعقوب ز

ادلوصوؼ

اسحق بن
ابراىيم وبنوه ىم
يوسف واخواتو.
ادلرد رفث ىو
مجاع وُب ادلعٍت

كناية عن مجاع كناية عن
بالدف .

ادلوصوؼ

مجاع بالبدف .
ادلراد الذبامع

كناية عن امتناع كناية عن

حيت انقطاع دـ مجاع الزوجة إذا ادلوصوؼ
حيض .

حيض .

ادلراد إذا جبماع

كناية عن تعليم كناية عن

دلرأة مقبلة أو

اجلماع إيل

مدبرة .

الزوجة.

ادلوصوؼ
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ِ
ص
ِّساۤ ِٕى ِه ْم تَػَربُّ ُ
ٓٔ م ْن ن َ
اَْربَػ َع ِة اَ ْش ُه ٍر .

ادلراد تربص ىو

اإلنتظار والتمهل اإلنتظار
.

ٔٔ ِمن طَيِّٰب ِ
ت َما َك َسْبتُ ْم ادلرا من احلبوب
ْ
َوِشلَّا اَ ْخَر ْجنَا لَ ُك ْم ِّم َن وأنواع الثمار .
ْاالَْر ِ
ض.

كناية عن

كناية عن
ادلوصوؼ

والتمهل .
كناية عن أنواع كناية عن
احلب وأنواع
الثمار .

ادلوصوؼ
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ٔ ٖ.كناية عن النسبة .
رقم
ٔ.

عبارة

إرادة المعني

كناية

نوع الكناية

َّ
َّاس ادلرادماتتّقدبو
ال ِ ْيت َوقُػ ْوُد َىا الن ُ
وتشتعل وىو الكفار الذي النسبة .
احلِ َج َارةُ.
َو ْ
الكفار واألصناـ اليعبد اهلل .
كناية

ادلعبودة مع اهلل
وجل .
عز ّ

عن كناية

عن
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ب.أغراض الكناية .
ٔٔ.اإليضاح
رقم
ٔ.

عبارة

ٰ
َّمَر ٌ
ض فَػَز َاد ُى ُم اللّوُ
ضا.
َمَر ً

غرض الكناية

إرادة المعني
مرض شك

لإليضاح عن

ونفاؽ وأمل

ادلرض ىو شك

وخوؼ .

ونفاؽ وأمل وخوؼ

آية
ٓٔ

.

ٕ.

اَنػُ ْؤِم ُن َك َما اٰ َم َن
الس َف َهاۤءُ .
ُّ

ٖ.

َّار الَِّ ْيت َوقُػ ْوُد َىا ماتتّقدبو وتشتعل لإليضاح عن
فَاتَّػ ُقوا الن َ
اتتّقدبو وتشتعل
وىو الكفار
احلِ َج َارةُ .
َّاس َو ْ
الن ُ

سفهاء خفيف

لإليضاح عن

العقل الحيسن

خفيف العقل

التصرؼ والتدبَت

الحيسن التصرؼ

.

والتدبَت .

ٖٔ

ٕٗ

واألصناـ ادلعبودة وىو الكفار

ٗ.

وجل  .واألصناـ ادلعبودة
مع اهلل عز ّ
وجل .
مع اهلل عز ّ

ُت عقوبة شديدة
فَ َج َع ْلنػ َٰها نَ َك ًاال لِّ َما بَػ ْ َ
سبنع من رآىا
يَ َديْػ َها .

لإليضاح عن

امتناع عن عقوبة

أوعلمها من فعل شديدة و امتناع

ٙٙ
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ماكانت سببافيو .رآىا.
٘.

ِّؽ لِّ َما َم َع ُه ْم نَػبَ َذ جاء القرآف
صد ٌ
ُم َ
مصدؽ دلا ُب
فَ ِريْ ٌق.

الكتب السابقة

لإليضاح عن جاء
القرآف مصدؽ دلا
ُب الكتب السابقة

كاإلصليل ,التوراة و
والزبور .

مصدقاللمسلمُت.

ٔٓٔ
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ٔ ٕ .للتحسين المعني و تجميلو .
رقم
ٔ.

إرادة المعني

عبارة

ِ
السب ِ
ت ذباوزوا احل ّد فيو
ْاعتَ َد ْوا مْن ُك ْم َِب َّ ْ
حيث حرـ عليهم
.

غرض الكناية

آية

للتحسُت ادلعٍت .

٘ٙ

.

ٕ.

ِ
ٰب اَ َجلَو حيت ينتهي الع ّدة للتحسُت ادلعٍت .
َح ّٰىت يَػْبػلُ َغ الْكت ُ
 ,وبعد انتهاء
.

ٖٕ٘

الع ّدة جيوز علي
ٖ.

ِمن طَيِّٰب ِ
ت َما َك َسْبتُ ْم
ْ
َوِشلَّا اَ ْخَر ْجنَا لَ ُك ْم ِّم َن
ْاالَْر ِ
ض

اعماذلا .
من أموالكم
وأصلحها وىو
احلبوب وأنواع
الثمار.

للتحسُت ادلعٍت .

ٕٙٚ
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ٔ ٖ.للتهجين الشيئ و تنفيره عنو .
عبارة

رقم
ٔ.

ت َعلَْي ِهم ِّ
الذلَّةُ
ض ِربَ ْ
َو ُ
ُ

َوالْ َم ْس َكنَةُ .

إرادة المعني

غرض الكناية

احتقار عن الفقر التهجُت ولكن
وادلهانة إليو .

آية
ٔٙ

اليذكر مباشرة
لكن استعماؿ
الكناية وغرضو .

ٔ ٗ.للعار
إرادة المعني

غرض الكناية

عبارة
رقم
للعا أو استحياء
ث اِ ٰىل نِ َساۤ ِٕى ُك ْم ُى َّن اجلماع إيل
َّٔ .
الرفَ ُ
ِ
زوجتكم واختالط ُب ادلعٍت .
اس لَّ ُك ْم .
لبَ ٌ

آية
ٔٛٚ

الثوب بالبدف .

ٕ .الْ َم ِحْي ِ
ض قُ ْل ُى َو اَ ًذى مكاف احليض
فَ ْ ِ
للمرأة و احليض ُب ادلعٍت .
ِّساۤءَ َِب
اعتَزلُوا الن َ
الْ َم ِحْي ِ
ض َوَال تَػ ْقَربػُ ْوُى َّن دـ خيرج من رحم
ادلرأة .
َح ّٰىت يَطْ ُه ْر َف
للعا أو استحياء
ٖ .فَأْتُػ ْوا َح ْرثَ ُك ْم اَ ّٰىن ِشْئتُ ْم جبماعة ادلرأة
للعا أو استحياء

ٕٕٕ

ٖٕٕ
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.

مقبلة أو مدبرة إذا ُب ادلعٍت .
كاف ُب القبل
الذي ىو منبت
الزرع  ,وىي
طاىرة من احليض
والنفاس .
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الفصل الخامس
الخاتمة
أ .نتائج البحث
بعد أف قدـ الباحث حبثا تكميليا ربت ادلوضوع "الكناية ُب سورة البقرة ُب
القرآف الكرًن " يستطيع أف يأخذ االستنباط  ,كما يلي:
والكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن تنقسم اىل ثالثة :كناية عن الصفة ،كناية
عن ادلوصوؼ وكناية النسبة  .وتتضمن سورة البقرة عن الكنايات ،منها :
ٔ .كناية عن الصفة ُب سورة البقرة  ,وىي تقع ُب آية :
ٓٔ . ٕٖٚ,ٕٖٙ,ٕٖ٘,ٜٔٙ,ٙٔ,عددىا ست آيات .
كناية عن ادلوصوؼ ُب سورة البقرة تقع ُب آية :
ٖٔ.,ٕٙٚ,ٕٕٙ,ٕٕٖ,ٕٕٕ,ٔٛٚ ,ٖٖٔ,ٔٓٔ,ٜٙ,ٙٙ,ٙ٘,
عددىا احدي عشر آيات .
وكناية عن النسبة ُب سورة البقرة تقع ُب آية .ٕٗ :
ٕ .وفيهاأغراض الكناية ُب سورة البقرة من ثالثُت آية أربع أنواع كمايلي :
اإليضاح وىو يقع ُب آية .ٔٓٔ ,ٙٙ ,ٕٗ ,ٖٔ ,ٔٓ :
للتحسُت ادلعٍت و ذبميلو وىو يقع ُب آية .ٕٙٚ ,ٕٖ٘ ,ٙ٘ :
للتهجُت الشيئ و تنفَته عنو وىو يقع ُب آية .ٙٔ :
للعار وىو يقع ُب آية .ٕٕٖ ,ٕٕٕ ,ٔٛٚ :
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ب.اإلقتراحات .
احلمد هلل قد استطاع الباحث أف يتم حبثو ُب ىذا البحث التكميلي بعوف
اهلل وتوفيقو ربت ادلوضوع " الكناية ُب سورة البقرة ُب القرآف الكرًن " .واعتمد
الباحث أف ىذا البحث التكميلي بعيد عن الكماؿ وعلى ىذا يرجو الباحث عن
القراء والباحثُت أف يالحقوا مع التصحيح على األخطاء والنقصاف  .فشكرا مجيال
على كل ما ورد منكم من التصحيحات .
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