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 الرهرة الذعرية في سفر السزامير
 الستعارة نسهذجا  ا

 
 إعداد/ مروة عالء الدين عبد الغفار حامد

 مدرس مداعد بقدم المغة العبرية
 جامعة السشهفية –ية اآلداب كم

 
 أوال : االستعارة

ىي نػع مغ أنػاع السجاز اللغػي، وىي استعسال الكلسة أو الكالم في غيخ ما  االستعارة     
، أو ىي الرػر التي تعصي للكلسات دالالت غيخ (ٔ)وضع لو لعالقة السذابية قخيشة مانعة

يء آخخ بفزل سسة مذتخكة تقخبيسا . أو ىي اسع شيء مصبق على ش(ٕ)دالالتيا الحقيقية
 . (ٖ)وتذابو بيشيسا

 
وقج حطيت االستعارة باىتسام البالغييغ اىتسامًا كبيخًا ألنياا تعتباخ الاشسل البالغاي األ  اخ      

. كساا أن االساتعارة (ٗ)تعقيجًا، ومغ ثع األ  خ أىسية، ذلظ ألنياا دليال علاى قاػة أسالػا الذااعخ
 خىا آفاقًا. ويخى جسياػر البالغيايغ أن االساتعارة بياحا السعشاى ُتعج مغ أشيخ صػر السجاز وأ 

وُتعتبااخ . (٘)تكااػن قاةسااة علااى التذاابيو فيااػ أصاال ليااا وىااي فااخع مشااو، ولكشااو تذاابيو مبااال  فيااو
االسااااتعارة مااااغ أسااااذ بشيااااة القراااايجة، ولكشيااااا أدزااااًا مااااغ أساساااايات اللغااااة الجارجااااة، وخاصااااة 

 .(ٙ)الذعبية
أساسيتيغ ىسا الشقل والتذبيو، بالشدبة للشقل نجج أن كل  وتتدع االستعارة برفتيغ     

استعارة تحتػي على نقل كلسة أو تعبيخ مغ الجاللة الستعارف علييا في العادة إلى داللة 
أخخى مذابية للجاللة األصلية في صفة مغ صفاتيا، وبالشدبة للتذبيو فشجج أن كل استعارة 

 . (ٚ)تحتػي على تذبيو السدتعار بالسدتعار لو
 



 مروة عالء الدين عبد الغفار حامد

 

 (3232 يناير) 56، ع 34مج ؛ جملـــة مركز اخلدمة لالستشارات البحثية واللغات  244
 

وىشاك مغ يخى أن االستعارة ىي أفزل أنػاع البيان، وذلظ ألنيا ُتعصيشا مغ خالل      
التخكيب بيغ شخفييا "الُسذبو" و"السذبو بو" نػعًا مغ الخؤية السددوجة التي دزئ فييا كل 
شخف الصخف اآلخخ، كسا أن الرػرة التي ُتطيخىا االستعارة ليدت مجخد تقخيخ لعالقة 

بيغ شخفييا، ولكشيا تكذف عغ التذابو غيخ الطاىخ بيغ ىحيغ الصخفيغ، كسا تطيخ  الُسذابية
أىسية االستعارة في أنيا السجال الػحيج الحي ُدسكغ فيو االختيار بحخية غيخ محجودة، فيسكغ 

 .(ٛ)مقارنة أي ُمذبو بأي ُمذبو بو
 :(ٜ)وتتكػن الرػرة االستعارية مغ ثالثة عشاصخ

 عار لو وىػ السذبو.العشرخ األول: السدت
 العشرخ ال اني: السدتعار مشو وىػ السذبو بو.

 العشرخ ال الث: الرفة التي تخبل بيغ ىحيغ الصخفيغ األساسييغ.
 

والبج لالستعارة قخيشة مانعة مغ إرادة السعشى الحقيقي لتخشج القارئ إلى السعشى السخاد،      
إلفراح عغ غخضو سػاء كانت ىحه وذلظ ألن القخيشة ىي دليل دزعو الكاتب مغ أجل ا

القخيشة حالية ُتفيع مغ الدياق ومزسػن الكالم، أو كانت لفطية مػجػدة لفطًا في األسلػا 
 .(ٓٔ)مغ أجل إرشاد القارئ للسعشى السقرػد

 
 وتشقدع االستعارة وفقًا لحكخ أحج الصخفيغ إلى:

 فييا. وذلظ م ل قػل:  وىي االستعارة التي يتع ذكخ "السذبو بو"( استعارة ترريحية: 1)
( نجج في ىحه الجسلة أنو تع تذبيو السعلسيغ بأنيع في السجرسة كػا ب نديخ على ىجييا)

 ػا ب نديخ على ىجييع، ولكغ تع ححف السذبو أو السدتعار لو وىػ "السعلسيغ" 
 واالستعاضة عشيع بلفطة السذبو بو أو السدتعار مشو وىػ "الكػا ب".

 
 . وذلظ م ل قػل:(ٔٔ)وىي االستعارة التي ُدححف مشيا "السذبو بو" ( استعارة مكشية:2)
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نجج في ىحه الجسلة أنو تع تذبيو الخبخ الحي يشتذخ سخيعًا في  )شار الخبخ في السجيشة(
السجيشة بصاةخ دصيخ، ولكغ تع ححف السذبو بو أو السدتعار مشو وىػ "الصاةخ" مع وجػد 

نجج السذبو أو السدتعار لو مػجػد في الجسلة صفة مغ صفاتو وىي الفعل "شار"، وكحلظ 
 وىػ "الخبخ".

 

 ثانيا : سفر السزامير
سفخ السداميخ ىػ أحج أسفار العيج القجدع ويحتل التختيب الخابع عذخ بيغ أسفاره، كسا      

مدمػر.  ٓ٘ٔأنو ُدعج الدفخ األول في التختيب واألىسية مغ أسفار السكتػبات، ويحتػي على 
 "" أي "سفخ السجدح" أو "السجدحתהליםالحي ُدصلق على سفخ السداميخ ىػ"خي واالسع العب

. وعلى )ٕٔ(فقل. ويتػافق ىحا مع التدسية الػاردة في العيج الججيج تحت اسع "سفخ السداميخ"
الخغع مغ أن ىحا االسع العبخي ُدصلق على الدفخ إال أن مدمػرًا واحجًا فقل داخلو وىػ 

 .)ٖٔ(ترشيفو على ىحا الشحػ( الحي تع ٘ٗٔالسدمػر )
 

ووفقًا للعشاويغ ُيشدب تأليف الك يخ مغ السداميخ إلى "داود"، فيشاك نحػ ثالثة وسبعيغ      
مدمػر في الشدخة العبخية يتع ندبتيع إلى "داود"، ويتع في ىحه العشاويغ استخجام كلسة 

ػية السؤلف، فإنيا ُتعج )لجاود(، وبيشسا ال تختز بالزخورة شبو الجسلة ىحه باإلشارة إلى ى
أن اسع "داود" . وعلى العكذ مغ ذلظ ىشاك مغ يخى (ٗٔ)عسػمًا معشية بتأددة ىحا الجور

السدبػق بحخ الجخ "ل" في عشاويغ السداميخ، ليدت معشاىا أنيا إشارة إلى أن "داود" 
حا السدمػر السؤلف. فالسدمػر الحي عشػانو "لاجاود" ربسا دعشي أن "داود" كتبو بشفدو، أو أن ى

 .(٘ٔ)مكتػبًا لا"داود"، أو أنو مخرز لو
 

أما بالشدبة للخأي اآلخخ الحي يحىب إلى أن "داود" ليذ ىػ مؤلف الدفخ يخى أن ىشاك      
مداميخ تع تأليفيا بعج زمغ "داود" بجانب انتداا بعس السداميخ إلى عرػر متأخخة قخيبة 

( تخجح ٜٖٔشػان ومحتػى مدمػر )مغ زمغ الدبي. كسا دسكغ القػل بجانب ىحا أن ع
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. سا أنو ال يػجج في عشػان سفخ السداميخ وال في الخاتسة وال (ٙٔ)استبعاد انتدابيا الى "داود"
في أي مكان في الكتاا السقجس العبخي أدة إشارة أو دليل على أن "داود" ىػ مغ قام بتأليف 

 .(ٚٔ)السداميخ
 
 من سفر السزامير: ( نساذج تطبيقية عمى االستعارة الترريحية1)
 َشِت اأُلَمُع ِفي اْلُحْفَخِة   :ַרְגָלם ִנְלְכָדה ָטָמנו זו ְבֶרֶשת־ ָעׂשו ְבַשַחת גֹוִים ָטְבעו َتَػرَّ

َبَكِة الَِّتي َأْخَفْػَىا   (ٙٔ: ٜ)مد .اْنَتَذَبْت َأْرُجُمُيمْ الَِّتي َعِسُلػَىا. ِفي الذَّ
حيث ُدذبو الكاتب ىشا وقػع األمع وىال يا بالصاةخ الحي تػجج في ىحه الفقخة استعارة،      

تشتذب قجمو في الذباك ويقع في الفخ الصصياده والفتظ بو، وألن السذبو بو ىػ العشرخ 
، والقخيشة السانعة مغ إرادة السعشى استعارة ترريحيةالحي تع ذكخه في ىحه االستعارة إذن ُتعج 

َشِت اأُلَمُع ِفي اْلُحْفَخِة الَِّتي َعِسُلػَىا"، وعشاصخ االستعارة  ׂשועָָ ְבַשַחת גֹוִים ָטְבעוاألصلي " َتَػرَّ
 ىي:

 دمار ووقػع األمع. السدتعار لو "السذبو":
 َأْرُجُلُيْع، أي أرجل الصيػر التي انتذبت في الذباك.  ַרְגָלם السدتعار مشو "السذبو بو":

 اليالك. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 
 ְְَأْقِػَياُء َباَشاَن  .َكِ يَخة   َأَحاَطْت ِبي ِثيَران   :ִכְתרוִני ָבָשן ַאִביֵרי ַרִבים ָפִרים ָבבּוִניס

 (ٖٔ: ٕٕ)مد  .اْ َتَشَفْتِشي
تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا أعجاءه السحيصيغ بو بال يخان القػية      

استعارة لعشرخ الحي تع ذكخه في ىحه االستعارة إذن ُتعج العشيفة، وألن السذبو بو ىػ ا
َأْقِػَياُء َباَشاَن  ִכְתרוִני ָבָשן ַאִביֵרי، والقخيشة السانعة مغ إرادة السعشى األصلي "ترريحية

 اْ َتَشَفْتِشي"، وعشاصخ االستعارة ىي:
 األعجاء. السدتعار لو "السذبو":

 ِثيَخان.  ָפִרים السدتعار مشو "السذبو بو":
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 اليالك والسػت. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 َوَنَدَلْت َعَليَّ َيُجكَ أَلنَّ ِسَياَمَك َقِد اْنَتَذَبْت ِفيَّ  :ָיֶדָך ָעַלי ַוִתְנַחת ִבי ִנֲחתּו־ ִכי־ִחֶציָך ،.   

 (ٖ: ٖٛ)مد
لو بالديام التي تدتقخ تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا عقاا هللا      

استعارة في جدجه، وألن السذبو بو ىػ العشرخ الحي تع ذكخه في ىحه االستعارة إذن ُتعج 
َوَنَدَلْت َعَليَّ َيُجَك"،  ָיֶדָך ָעַלי ַוִתְנַחת، والقخيشة السانعة مغ إرادة السعشى األصلي "ترريحية

 وعشاصخ االستعارة ىي:
 .عقاا هللا السدتعار لو "السذبو":

 ِسَياَمَظ.  ִחֶציָך السدتعار مشو "السذبو بو":
 اإلصابة والزخر. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:

 
 ُىػرِ  :ֶןָלה ְכָנֶפיָך ְבֵסֶתר ֶאֱחֶסה עֹוָלִמים ְבָאָהְלָך ָאגוָרה  .أَلْسُكَشغَّ ِفي َمْدَكِشَظ ِإَلى الجُّ

 (٘: ٔٙ)مد .ِساَلهْ  .َأْحَتِسي ِبِدْتِر َجَشاَحْيكَ 
تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا ستخ ربو لو وحسايتو بطل جشاحي      

الصاةخ الحي ددتطل ويحتسي بو االندان، وألن السذبو بو ىػ العشرخ الحي تع ذكخه في ىحه 
 הָאגוָרָ، والقخيشة السانعة مغ إرادة السعشى األصلي "استعارة ترريحيةاالستعارة إذن ُتعج 

ُىػِر"، وعشاصخ االستعارة ىي: עֹוָלִמים ְבָאָהְלָך  أَلْسُكَشغَّ ِفي َمْدَكِشَظ ِإَلى الجُّ
 حسادة ونجاة هللا. السدتعار لو "السذبو":

 َجَشاَحْيَظ، أي أجشحة الصاةخ.  ְכָנֶפיָך السدتعار مشو "السذبو بو":
 الحسادة واألمان.  الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:

 
 ִָָיְשכן ְי־הָו־ה ַאף־ ְלִשְבתֹו ֱאֹלִהים ָחַמד ָהָהר ַגְבנִֻנים ָהִרים ְתַרְצדון הָלם 

الَِّحي اْشَتَياُه هللُا ِلَدَكِشِو؟ َبِل الخَّاُّ  اْلَجَبلَ َتْخُصْجَن  اْلِجَباُل اْلُسَدشََّسةُ ِلَساَذا َأيَُّتَيا  :ָלֶנַצח
 (ٚٔ: ٛٙ)مد.َدْدُكُغ ِفيِو ِإَلى اأَلَبجِ 
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تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا السسالظ الصاغية والطالسة بالجبال،      
وكحلظ ُدّذبو مسلكة "إسخاةيل" بالجبل، وألن السذبو بو ىػ العشرخ الحي تع ذكخه في ىحه 

  ְצדוןְתַרָ ، والقخيشة السانعة مغ إرادة السعشى األصلي "استعارة ترريحيةاالستعارة إذن ُتعج 
 َتْخُصْجَن".

فيتحجث كاتب السدمػر في ىحه الفقخة وُيخاشب السسالظ الصاغية الستكبخة التي تسلظ قػة      
شجيجة ومااًل وفيخًا وخيخات ك يخة فيدأليع لساذا تتزعػن أعيشكع على مسلكة "إسخاةيل" وتخيجون 

 عشاصخ االستعارة ىي:اليجػم علييا ونيبيا وتخخيبيا، وىي السكان الحي دفزلو ربو، و 
 السسالظ. السدتعار لو "السذبو":

 اْلِجَباُل.   ָהִרים السدتعار مشو "السذبو بو":
 القػة.  الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:

 
 اَل ُتَدمِّْم ِلْمَهْحِش َنْفَس  :ָלֶנַצח ִתְשַכח ַאל־ ֲעִנֶטיָך ַחַטת תֹוֶרָך ֶנֶפׁש ְלַחַית ַאל־ִתֵתן

 (ٜٔ: ٗٚ)مد .َقِصيَع َباِةِديَظ اَل َتْشَذ ِإَلى اأَلَبجِ  .اَمِتكَ َيسَ 
تػجج في ىحه الفقخة استعارتيغ، حيث ُدذبو الكاتب ىشا أواًل األعجاء بالحيػانات والػحػش      

البخية، وثانيًا دذبو شعبو بصاةخ اليسامة، وألن السذبو بو ىػ العشرخ الحي تع ذكخه في ىحه 
 ֲעִנֶטיָך ַחַטת، والقخيشة السانعة مغ إرادة السعشى األصلي "استعارة ترريحيةُتعج االستعارة إذن 

 َقِصيَع َباِةِديَظ اَل َتْشَذ ِإَلى األََبِج". ָלֶנַצח ִתְשַכח ַאל־
ففي ىحه الفقخة يتحجث كاتب السدمػر وُيخاشب ربو بأال يتخك شعبو فخيدة لألعجاء      

يخاه الكاتب شعب ىادئ مدالع ال يجبخ السكاةج، وال ددتصيع  واألشخار، فيحا الذعب كسا
حسادة نفدو مغ دون مداعجة ربو لو، وقج اختار الكاتب لذعبو تذبيو "اليسامة" حيث إنيا مغ 
الصيػر اليادةة الػددعة السحبػبة، كسا أنيا تعجد عغ الجفاع عغ نفديا، وكحلظ يخى الكاتب 

ة، لحلظ شبييع بالحيػانات والػحػش. وعشاصخ االستعارة أن أعجاءه لجييع شخاسة وقػة وىسجي
 ىي:

 االستعارة األولى:
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 األعجاء واألشخار. السدتعار لو "السذبو":
 َوْحِر.   ַחַטת السدتعار مشو "السذبو بو":

 القتل واالفتخاس.  الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 االستعارة ال انية:

 سدمػر وشعبو. اتب ال السدتعار لو "السذبو":
 َدَساَمِتَظ.   תֹוֶרָך السدتعار مشو "السذبو بو":

 اليجوء والصيبة.  الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 
 َمِب َأْبَيى َأْنَت،  :ֵמַהְרֵרי־ָטֶרף ַאִדיר ַאָתה ָנאֹור  (٘: ٙٚ)مد َأْمَجُد ِمْن ِجَباِل الدَّ

لكاتب ىشا جير مسلكة أشػر بالجبال لقػتيع تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو ا     
استعارة وجبخوتيع، وألن السذبو بو ىػ العشرخ الحي تع ذكخه في ىحه االستعارة إذن ُتعج 

َأْبَيى َأْنَت، َأْمَجُج  מֵָ ַאִדיר ַאָתה ָנאֹור، والقخيشة السانعة مغ إرادة السعشى األصلي "ترريحية
 ِمْغ"، وعشاصخ االستعارة ىي:

 جيػش مسلكة أشػر. ار لو "السذبو":السدتع
 ِجَباِل.  ַהְרֵרי السدتعار مشو "السذبو بو":

 القػة.  الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 
 لِّ  :ְוַתִנין ְכִפיר ִתְרמס ִתְדרְך ָוֶפֶתן ַעל־ַׁשַחל ْبَل َوالثُّْعَبانَ  .َتَصأُ  َعَمى اأَلَسِد َوالرِّ  الذِّ

 (ٖٔ: ٜٔ)مد .َتُجوُس 
تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا أعجاءه واألشخار الحيغ دقابلػنو      

باألسػد وال عابيغ لقػتيع ومكخىع وخجاعيع، وألن السذبو بو ىػ العشرخ الحي تع ذكخه في 
  ִתְדרְך، والقخيشة السانعة مغ إرادة السعشى األصلي "استعارة ترريحيةىحه االستعارة إذن ُتعج 

َتُجوُس"، وفي ىحه الفقخة يتحجث اإللو إلى كاتب السدمػر بأنو سيعصيو سلصانًا  ִתְרמס َتَصُأ، و
 وقػًة ليزخا أعجاءه ويشترخ علييع وال دخاف مشيع، وعشاصخ االستعارة ىي:
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 األعجاء واألشخار. السدتعار لو "السذبو":
ْبلَ   ְכִפירأفعى،  صل اااا  ֶפֶתןَأَسِج،   ַשַחל السدتعار مشو "السذبو بو":  ثُّْعَباَن.   ְוַתִמין، و شِّ

 الذخ والسكخ والخجاع.  الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 
 ْت َعَميَّ  اأَلْشَخارِ ِحَباُل  :ָשָכְחִתי לֹא תֹוָרְתָך ִעְּוֻדִני ְרָשִעים ֶחְבֵלי َأمَّا َشِخيَعُتَظ َفَلْع  .اْلَتفَّ

 (ٔٙ: ٜٔٔ)مد .َأْنَدَيا
تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا اضصيادات أعجاءه وشخورىع      

بالحبال التي تلتف عليو وتقيجه، وألن السذبو بو ىػ العشرخ الحي تع ذكخه في ىحه االستعارة 
 اأَلْشَخاِر".  ְרָשִעים، والقخيشة السانعة مغ إرادة السعشى األصلي "استعارة ترريحيةإذن ُتعج 

فيتحجث كاتب السدمػر في ىحه الفقخة وىػ دخاشب ربو بأنو على الخغع مغ السزادقات      
والسكاةج التي تحيل بو مغ قبل أعجاءه واألشخار السحيصيغ بو، فيػ لع يشذ أبجًا شخيعتو، 

 وعشاصخ االستعارة ىي:
 اضصيادات األعجاء. السدتعار لو "السذبو":

 ِحَباُل.   ֶחְבֵלי السدتعار مشو "السذبو بو":
 اإلحاشة والتقييج.  الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:

 
 ( نساذج تطبيقية عمى االستعارة السكشية من سفر السزامير:2)
 ألَنَُّو َلْيَذ ِفي  :ַיֲחִליקּון ְלׁשֹוָנם ְגרֹוָנם ֶקֶבר־ָפתוחַָ ַהוֹות ִקְרָבם ְנכֹוָנה ְבִפיהו ֵאין ִכי

 (ٜٔ: ٘)مد.َأْلِدَشُتُيْم َصَقُمهَىا .َحْلُقُيْع َقْبخ  َمْفُتػح   .َجْػُفُيْع ُىػَّة   .َأْفَػاِىِيْع ِصْجق  
تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا ألدشة أعجاءه بالديػف السدشػنة      

، استعارة مكشيةالحادة، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج 
 َصَقُلػَىا"، وعشاصخ االستعارة ىي:  ַיֲחִליקוןج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىػ الفعل "وق

 أْلِدَشُتُيْع، أي كالم أعجاءه.  ְלשֹוָנם السدتعار لو "السذبو":
 الديف السدشػن. السدتعار مشو "السذبو بو":
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 األذى والخصخ. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 
 ُيْسِطُر َعَمى اأَلْشَراِر  :כֹוָסם ְמָנת ִזְלָעפֹות ְורוחַָ ְוָגְפִרית ֵאׁש ַפִחים ָׁשִעיםַעל־ְרְ ַיְמֵטר

ا، َنار ا َوِكْبِريت ا ُسػِم َنِريَب َكْأِسِيعْ ِفَخاخ   (ٙ: ٔٔ)مد.، َوِريَح الدَّ
 تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا عقاا هللا وانتقامو مغ األشخار     

الحيغ لع يؤمشػا بو باألمصار الذجيجة، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه 
، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىػ الفعل استعارة مكشيةاالستعارة إذن ُتعج 

 ُدْسِصُخ"، وعشاصخ االستعارة ىي: ַיְמֵטר"
 ِكْبِخيت، أي عقػبات هللا.  יתָגְפִרָ -َناًرا  ֵאש –ِفَخاًخا  ַפִחים السدتعار لو "السذبو":

 األمصار. السدتعار مشو "السذبو بو":
 السباغتة والك خة والذجة. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:

 
 ِإَلى شاشئ  .ِفي َمَراٍع ُخْزٍر ُيْرِبُزِشي  :ְיַנֲהֵלִני ְמנֺחֹות ַעל־ֵמי ַיְרִביֵצִני ֶדֶׁשא ִבְנאֹות

 (ٕ: ٖٕ)مد .األمان دقػدِني
تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا نفدو وىػ متستع بشعع ربو وفزلو      

عليو مغ حسادة ورعادة واشباع الحتياجاتو جسيعيا سػاء الخوحية أو الساددة، بالحيػان الحي 
يخبس في السخاعي الخربة الخزخاء دأ ل ويختع كسا دذاء وىػ آمغ، وألن السذبو بو ىػ 

، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ استعارة مكشيةالسححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج العشرخ 
 ُيْخِبُزِشي، يبخكشي"، وعشاصخ االستعارة ىي:  ַיְרִביֵצִניلػازمو وىػ الفعل "

  اتب السدمػر. السدتعار لو "السذبو":
 الحيػان. السدتعار مشو "السذبو بو":

 التستع بالِشعع واألمان. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
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 ِإنََّسا َخْير    :ָיִמים ְלאֶרְך ְבֵבית־ְי־הָו־ה ְוַשְבִתי ַחָטי ָכל־ְיֵמי ִיְרְדפּוִני ָוֶחֶסד טֹוב ַאְך
 (ٙ: ٖٕ)مد .ُكلَّ َأدَّاِم َحَياِتي، َوَأْسُكُغ ِفي َبْيِت الخَّاِّ ِإَلى َمَجى اأَلدَّامِ  َوَرْحَسة  َيْتَبَعاِنِشي

تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا الفزل والخيخ والشعسة التي يتستع      
بيع شػال أدام حياتو بإندان أو شخز دالحقو ويتعقبو، ويخيج كاتب السدمػر مغ ىحا التذبيو 
أن يػضح مجاومة واستسخار الخيخ والخحسة، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه 

  ִיְרְדפוִני، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىػ الفعل "استعارة مكشيةرة إذن ُتعج االستعا
 َيْتَبَعاِنِشي، دالحقششي، يتعقبانشي"، وعشاصخ االستعارة ىي:

 َرْحَسة . -َخْيخ    ֶחֶסד - טֹוב السدتعار لو "السذبو":
 اندان. السدتعار مشو "السذبو بو":
 السجاومة واالستسخار. ن الطرفين:الرفة التي تربط بين ىذي

 
 َأمَّا َأَنا  ָתׁשּוב ֵחיִקי ַעל־ ּוְתִפָלִתי ַנְפִשי ַבצֹום ִעֵמיִתי ָׂשק ְלבוִשי ַבֲחלֹוָתם ַוֲאִני :

ْػِم َنْفِدي،  .َفِفي َمَخِضِيْع َكاَن ِلَباِسي ِمْدًحا  .َوَصاَلِتي ِإَلى ِحْزِشي َتْرجعُ َأْذَلْلُت ِبالرَّ
 (ٖٔ :ٖ٘)مد

تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا مػاصلتو للرالة واالستسخار علييا      
واإل  ار مشيا بإندان دعػد ويخجع إلى حزشو، ويخيج كاتب السدمػر مغ ىحا التذبيو أن يبيغ 
عػدتو للرالة واالستسخار علييا، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة 

َتْخجُع،   ָתשוב، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىػ الفعل "استعارة مكشيةإذن ُتعج 
 تعػد"، وعشاصخ االستعارة ىي:

 َصاَلِتي.  ְתִפָלִתי السدتعار لو "السذبو":
 اندان. السدتعار مشو "السذبو بو":

 الخجػع والعػدة. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
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 َأْن َأْفَعَل َمِذيَئَتَظ َدا ِإلِيي ُسِخْرُت،  :ֵמָעי ְבתֹוְך ְותֹוָרְתָך ָחָפְצִתי ֱאֹלַהי ְנָךְרצֹו ַלֲעׂשֹות
 (ٜ: ٓٗ)مد .َوَشِريَعُتَك ِفي َوَسِط َأْحَذاِئي

تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا شخيعة هللا بصعام يؤكل، ويخيج      
و أن يبيغ قػة تسدكو والتدامو بذخيعة ربو لجرجة أنو شّبييا بأنيا  اتب السدمػر مغ ىحا التذبي

استعارة داخل أمعاةو، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج 
َوَسِل َأْحَذاِةي"، وعشاصخ   ֵמָעי ְבתֹוְך، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىػ "مكشية

 االستعارة ىي:
 َشِخيَعُتَظ.  תֹוָרְתָך "السذبو": السدتعار لو

 شعام. السدتعار مشو "السذبو بو":
 الِحْفظ. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:

 
 ָעְצמו ִלְראֹות ְולֹא־ָיכְלִתי ֲעֹונַתי ִהִשיגּוִני ִמְסָפר ַעד־ֵאין ָרעֹות ָעַלי ָאְפפּו ִכי 

، َواَل َحاَقْت ِبي آثاِمي .ُشُرور ا اَل ُتْحَرى َقِد اْكَتَشَفْتِشي أَلنَّ  :ֲעָזָבִני ְוִלִבי ראִשי ִמַשֲערֹות
  (ٖٔ: َٓٗ ُ َخْت َأْ َ َخ ِمْغ َشْعِخ َرْأِسي، َوَقْلِبي َقْج َتَخَ ِشي)مد .َأْسَتِصيُع َأْن ُأْبِرخَ 

 تػجج في ىحه الفقخة استعارتيغ ىسا:
 .أَلنَّ ُشُخوًرا اَل ُتْحَرى َقِج اْ َتَشَفْتِشي ְסָפרמִָ ַעד־ֵאין ָרעֹות ָעַלי ָאְפפו االستعارة األولى:

تػجج في ىحه الجسلة استعارة، حيث ُدذبو فييا كاتب السدمػر الذخور والديئات بذخز      
استعارة دحيل بو ويكتشفو، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج 

اْ َتَشَفْتِشي"، وعشاصخ االستعارة   ָאְפפוػازمو وىي الفعل "، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لمكشية
 ىي:

 ُشُخوًرا.  ָרעֹות السدتعار لو "السذبو":
 إندان. السدتعار مشو "السذبو بو":

 اإلحاشة والتزييق على الذخز. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 .يلحقْت ِبي آثامِ  ֲעֹונַתי ִהִשיגוִני االستعارة ال انية:
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تػجج في ىحه الجسلة استعارة، حيث ُدذبو فييا كاتب السدمػر آثامو بذخز يجركو      
، استعارة مكشيةويلحق بو، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج 

لحقْت ِبي"، وعشاصخ االستعارة   ִהִשיגוִניوقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىي الفعل "
 ىي:

 آثامي.  ֲעֹונַתי السدتعار لو "السذبو":
 إندان. السدتعار مشو "السذبو بو":

 إدراك الذخز والشْيل مشو. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 
 (ֶהֶרבה[ )َوِمْن ، ِمْن ِإْثِسيَكِ يًخا  اْغِدْمِشي :ַטֲהֵרִני ּוֵמַחָטאִתי ֵמֲעֹוִני ַכְבֵסִני[ ֶהֶרב

رْ   (ٗ: ٔ٘)مد .ِنيَخِطيَِّتي َطيِّ
تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا اآلثام والخصادا التي يختكبيا      

بالقاذورات التي تحتاج إلى غديل وشيارة، والسعشى السقرػد أن الكاتب يجعػ ربو بأن دغفخ 
يحتاج ذنػبو ويتجاوز عغ خصاداه، فيرػر االندان الحي يختكب اآلثام كأن أصابتو نجاسة و 
استعارة إلى شيارة، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج 

  ַטֲהֵרִניاْغِدْلِشي"، و"  ַכְבֵסִני، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىي األفعال "مكشية
ْخِني" وعشاصخ االستعارة ىي:  َشيِّ

 َخِصيَِّتي.  יַחָחאתִָ ِإْثِسي ، ֲעֹוִני السدتعار لو "السذبو":
 قاذورات. السدتعار مشو "السذبو بو":

 إصابة االندان بالشجاسة. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 
 اْ َتَدِت اْلُسُخوُج َغَشًسا،  :ַאף־ָיִשירו ִיְתרֹוֲעעו ַיַעְטפו־ָבר ַוֲעָמִקים ַהצאן ָכִרים ָלְבשו

 (ٗٔ: ٘ٙ)مد.ُف َوَأْدًزا ُتَغشِّيَتْيتِ  .َواأَلْوِدَدُة َتَتَعصَُّف ُبخِّا
 تػجج في ىحه الفقخة استعارتيغ ىسا:

 .اْ َتَدِت اْلُسُخوُج َغَشًسا ַהצאן ָכִרים ָלְבשו االستعارة األولى:
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تػجج في ىحه الجسلة استعارة، حيث ُدذبو فييا كاتب السدمػر السخوج والسخاعي بذخز      
و ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج دكتدي أو يلبذ ثيابًا، وألن السذبو ب

لبدت، ارتجت،   ָלְבשו، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىي الفعل "استعارة مكشية
 ا تدت، تغصت"، وعشاصخ االستعارة ىي:

 اْلُسُخوُج.  ָכִרים السدتعار لو "السذبو":
 إندان. السدتعار مشو "السذبو بو":

 الغصاء والكداء. ن ىذين الطرفين:الرفة التي تربط بي
 .َواأَلْوِدَدُة َتَتَعصَُّف ُبخِّا ַיַעְטפו־ָבר ַוֲעָמִקים االستعارة ال انية:

تػجج في ىحه الجسلة استعارة، حيث ُدذبو فييا كاتب السدمػر الديػل واألوددة بذخز      
الستعارة إذن ُتعج دكتدي أو يلبذ ثيابًا، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه ا

ألبدت، ا تدت،   ַיַעְטפו، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىي الفعل "استعارة مكشية
 غصت"، وعشاصخ االستعارة ىي:

 الديػل.  ֲעָמִקים السدتعار لو "السذبو":
 إندان. السدتعار مشو "السذبو بو":

 الغصاء. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
تب السدمػر أن يبيغ لشا في ىحه الفقخة مغ خالل ىحه االستعارات ِنعع وفزل هللا يخيج كا     

عليو وعلى شعبو، فقجم لشا صػرًا خيالية للجاللة على ك خة الخيخ الػفيخ الحي أنعع هللا بو 
علييع مغ غشع وزرع، وتتس ل ىحه الرػر في أن السخاعي تكتدي بالغشع، كسا أن األوددة 

 لدرع كأنيع أشخاص دكتدػن أو دغصػن كامل جدجىع بال ياا.تتغصى بالقسح وبا
 
 ِفي ِدَداِر  َمْغُروِسينَ  :ַיְפִריחּו ֱאֹלֵהינו ְבַחְצרֹות ְי־הָו־ה ְבֵבית ְשתוִלים ، ِفي َبْيِت الخَّاِّ

 (ٗٔ: ٕٜ)مد ُيْزِىُروَن.ِإلِيَشا 
ْيَبِة.  ُيْثِسُرونَ َأْدًزا  :ּוִיְהי ְוַרֲעַנִנים ְדֵׁשִנים ְבֵׂשיָבה ְינּובּון עֹוד     َيُكهُنهَن ِدَسام ا ِفي الذَّ

 (٘ٔ: ٕٜ،  )مدَوُخْزر ا
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في الفقختيغ الدابقتيغ استعارة، حيث ُدذبو الكاتب فييسا األشخاص الرالحيغ الحيغ      
دصيعػن هللا بالدرع وبالشبات األخزخ الس سخ الشاضج، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف 

، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىي الكلسات استعارة مكشيةاالستعارة إذن ُتعج في ىحه 
  ִיְהיו ְוַרֲעַנִמים ְדֵשִניםُيْ ِسُخوَن"، و" ְינובוןُيْدِىُخوَن"، و"  ַיְפִריחוَمْغُخوِسيَغ"، و"  ְשתוִלים"

 ، وعشاصخ االستعارة ىي:َدُكػُنػَن ِدَساًما َوُخْزًخا"
الرالحيغ، والسذبو ىشا مححوف لفطًا ومػجػد تقجيخًا في الزسيخ  ار لو "السذبو":السدتع

 السترل باألفعال السػجػدة في الفقختيغ. 
 الدرع والشبات. السدتعار مشو "السذبو بو":

 الشسػ والك خة واإلفادة والخيخ. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 
 َالخَّاُّ  :ַבל־ִתםֹוט ֵתֵבל ַאף־ִתכֹון ִהְתַאָזר עז ְי־הָו־ה ׁשָלבְֵ ָלֵבׁש ֵגאּות ָמָלְך ְי־הָו־ה

بُّ اْلُقْدَرةَ  .َلِبَس اْلَجاَللَ  .َقْج َمَلظَ   .اَل َتَتَدْعَدعُ  .َأْدًزا َتَ بََّتِت اْلَسْدُكػَنةُ  .، اْةَتَدَر ِبَياَلِبَس الرَّ
 (ٔ: ٖٜ)مد

كاتب السدمػر جالل وقجرة وعطسة هللا ب ياا تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو      
استعارة يتع ارتجاءىا، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج 

َلِبَذ"، وعشاصخ االستعارة   ָלֵבש، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىي الفعل "مكشية
 ىي:

 اْلُقْجَرَة.  עזاْلَجاَلَل ، و  ֵגאות السدتعار لو "السذبو":
 ثياا. السدتعار مشو "السذبو بو":

 الجسال والعطسة. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 
 ْم َمع ا :ְיַרֵננּו ָהִרים ַיַחד ִיְמֲחאּו־ָכף ְנָהרֹות )مد اأَلْنَياُر ِلُتَرفِّْق ِباأَلَياِدي، اْلِجَباُل ِلُتَرنِّ

ٜٛ :ٛ)  
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، ألَنَُّو  :ְבֵמיָשִרים ְוַעִםים ְבֶצֶדק ִיְשפט־ֵתֵבל ָהָאֶרץ פטִלשְָ ָבא ִכי ִלְפֵני־ְי־הָו־ה َأَماَم الخَّاِّ
ُعػا ِباالْسِتَقاَمِة)مد .َجاَء ِلَيِجيَغ اأَلْرَض   .(ٜ: َٜٛيِجيُغ اْلَسْدُكػَنَة ِباْلَعْجِل َوالذُّ

ندان درفق بيجه، كسا تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو كاتب السدمػر األنيار بإ     
ُدذبو الجبال بإندان دذجو ويخنع، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة 

درفقػا"،   ִיְמֲחאו، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىي األفعال "استعارة مكشيةإذن ُتعج 
 يخنسػا"، وعشاصخ االستعارة ىي: ְיַרֵמנוو"

 اْلِجَباُل.  ָהִריםاأَلْنَياُر، و   ְנָהרֹות السدتعار لو "السذبو":
 إندان. السدتعار مشو "السذبو بو":

فكاتب السدمػر ىشا درف لشا مذيج إرساء الحق والعجل في األرض، فالبذخ الرالحػن 
دفخحػن ويرفقػن بأيجييع سخورًا عشجما دأتي الػقت الحي دحكع فيو هللا ويقزي بالحق بيغ 

فيػ إلو عادل، وأدزًا ىشاك أشخاص صالحيغ آخخيغ في ىحا الحيغ ددكشػن األرض، 
 السذيج وىع  يخنسػا ويشذجوا لخبيع ابتياجًا بيحا الحجث.

 
 اأُلْرُدنُّ َرَجَع ِإَلى َخْمفٍ  .اْلَبْحُر َرآُه َفَيَربَ  :ְלָאחֹור ִיּסב ַהַיְרֵדן ַוָינס ָרָאה ַהָים. 

 (ٖ: ٗٔٔ)مد
َيا اْلَبْحُر َقْد َىَرْبَت ؟ َوَما َلَك َأيَُّيا َما َلَظ  :ְלָאחֹור ִתּסב ַהַיְרֵדן סָתנּו ִכי ַהָים ַמה־ְלָך     َأيُّ

 (٘: ٗٔٔ)مد اأُلْرُدنُّ َقْد َرَجْعَت ِإَلى َخْمٍف.
في الفقختيغ الدابقتيغ استعارة، حيث ُدذبو الكاتب فييسا البحخ األحسخ ونيخ األردن      

لذعبو، بإندان يخى قػة ربو فييخا ويجخي إلى الخلف، ويػاصل  وىسا ُددخخىسا هللا بقجرتو
الكاتب استعارتو في الفقخة التالية حيث يػجو إلييع أسئلة لساذا ييخبػن ويتخاجعػن كأنيع 
أشخاص ددسعػنو، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج 

َىَخَا"،  ָטנסَرآهُ"، و"  ָרָאהلػازمو وىي األفعال "، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ استعارة مكشية
 َرَجَع ِإَلى َخْلٍف"، وعشاصخ االستعارة ىي: ְלָאחֹור ִיןבو"

 نيخ األردن.   ַהַטְרֵדן البحخ، و  ַהָטם السدتعار لو "السذبو":
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 إندان. السدتعار مشو "السذبو بو":
 اليخوا. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:

 
 ְִَأْدُخْل ِفيَيا َوَأْحَسِج  .َأْبَهاَب اْلِبرِّ ِاْفَتُحػا ِلي  :ָיה אֹוֶדה ָאבא־ָבם ַׁשֲעֵרי־ֶצֶדק ְתחּו־ִליפ

 (ٜٔ: ٛٔٔ)مد .الخَّاَّ 
تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا البخ واالستقامة، بسبشى لو أبػاا،      

االستقامة لكي يجخل فييا أي أنو سيقػم ويقرج كاتب السدمػر مغ شلبو بفتح أبػاا 
باألعسال الرالحة التي دأمخه بيا ربو، وسيبتعج عغ ارتكاا الحنػا ويتػا عغ الخصادا، 

، وقج تع استعارة مكشيةوألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج 
ِاْفَتُحػا "، وأدزًا   ִפְתחוوالفعل " َأْبَػاَا "،  ַשֲעֵריالخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىي كلسة "

 َأْدُخْل"، وعشاصخ االستعارة ىي:  ָאבאالفعل "
 البخ، االستقامة، الصخيق السدتقيع.  ֶצֶדק السدتعار لو "السذبو":

 مبشى لو أبػاا. السدتعار مشو "السذبو بو":
 الػصػل إلي. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:

 
 مد.َوُنػر  ِلَدِبيِلي َكاَلُمكَ  ِسَخاج  ِلِخْجِلي :ִלְנִתיָבִתי ְואֹור ָךְדָבֶרְ ֵנר־ְלַרְגִלי(ٜٔٔ :ٔٓ٘) 

تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا كالم هللا بالسرباح السشيخ الحي      
استعارة دزئ لو شخيقو، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج 

" و"  ֵנרوقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىي كلستي " ،مكشية "، وعشاصخ  אֹורِسَخاج  ُنػر 
 االستعارة ىي:

 َكاَلُمَظ، أي كالم هللا.  ְדָבֶרָך السدتعار لو "السذبو":
 السرباح السزيء. السدتعار مشو "السذبو بو":

 اإلنارة. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
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 ا ِلَفِسي: اْجَعْل َدا َراُّ ְׂשָפָתי ַעל־ַדל ִנְצָרה ְלִפי ְמָרהׁשְָ ְי־הָו־ה ִשיָתה اْحَفْظ  .َحاِرس 
 (ٖ: ٔٗٔ)مد .َباَا َشَفَتيَّ 

تػجج في ىحه الفقخة استعارة، حيث ُدذبو الكاتب ىشا فسو أي الكالم الحي يتفػه بو      
الكاتب يجعػ ربو بأن بالبػابة التي تحتاج إلى حارس دحخسيا، والسعشى السقرػد ىشا أن 

دحفطو مغ زالت لدانو، ويداعجه في أال يتحجث بالباشل، وأال يتكلع في أي شيء مغ 
األشياء التي ُتغزب هللا، وألن السذبو بو ىػ العشرخ السححوف في ىحه االستعارة إذن ُتعج 

، وعشاصخ َحاِرًسا"  ָשְמָרה، وقج تع الخمد إليو بذيء مغ لػازمو وىي كلسة "استعارة مكشية
 االستعارة ىي:

 َفِسي، أي الكالم الحي أتحجث بو.  ִפי السدتعار لو "السذبو":
 بػابة. السدتعار مشو "السذبو بو":

 الحفظ والحسادة والحرغ. الرفة التي تربط بين ىذين الطرفين:
 

 الخاتسة:
حية ضاىخة واضحة في الدفخ، وقج ضيخت في الدفخ بشػعييا الترخياالستعارة ُتعج      

والسكشية، وإن كانت االستعارة السكشية ىي األغلب في الطيػر. وفيسا دخز االستعارة 
الترخيحية كان عشرخ السذبو بو في األغلب حيػانات كاألسػد واألشبال والػحػش 
وال عبان، وكحلظ الصيػر م ل اليسامة، وتأتي بعج ذلظ مطاىخ الصبيعة كججاول السياه، أما 

ة فقج تشػع عشرخ السذبو بو، فباإلضافة إلى الحيػانات والصيػر ومطاىخ في االستعارة السكشي
الصبيعة الستشػعة مغ أمصار وزرع ونبات وغيخ ذلظ، كان ىشاك أدزًا عشاصخ أخخى للسذبو 
بو كالديف، وال ياا، والسباني، والبػابات، والسرابيح السزيئة، والصعام والذخاا، بل وصل 

 ". األمخ للتذبيو با"القاذورات
 

ومسا سبق يتزح أنو في االستعارة الترخيحية كانت الصبيعة بسطاىخىا السرجر األول      
الحي أخح مشو ُكّتاا السداميخ استعاراتيع، وقج تشػعت عشاصخىا ما بيغ حيػانات وشيػر، 
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وبحار وأنيار ومياه، ونيخان، يليو بعج ذلظ واإلندان وأعزاء جدجه. بيشسا في االستعارة 
تشػع عشرخ "السذبو بو"، ولع تكغ الصبيعة بسطاىخىا السختلفة ىي العشرخ األول  السكشية

 وليذ الػحيج. 
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