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ث:  صُ البحْ لَخَّ مُ

يُعدّ احلديث النّبوي الرشيف األثر الثاين بعد الكتاب اإلهلي -القرآن الكريم- 
من حيث فصاحة نصوصه، وبالغة قوله وروعة بيانه.

البيان  بلغ من  العاليّة؛ فقد  البالغة  أ سلّم  يتبوّ أنّ احلديث الرشيف  ال مراء يف 
اإلنساين أعىل مراتبه ال يبلغ شأوه أحد، فيعجز عن بلوغه أفصح الفصحاء وأبلغ 
لِم ونوابغ احلكم، وهذا ما أبرز عظمته وأوضح  البلغاء، ألنّه أويت جوامع الكَ
ته وعلوّ مكانته، إذ يُعد احلديث الرشيف ثاين مصادر التّرشيع اإلسالمي،  دالئل نبوّ

لذا فهو الدستور الذي ينظّم حياة البرش واملسلمني.

النّبويّ  النّص  جعلت  التي  أحاديثههي  يف  البيانيّة  األساليب  تنوع  ولعلّ 
ة ما يتعلّق بالغيبيّات، فإن حماولة دراسته  ةً يف تصوير املعاين الذهنيّة، خاصّ أكثر دقّ

والغوص يف أعامقه وسرب أغواره عىل قدر كبري من األمهية

أحاديثه الثالثة من  البالغيّة  الوجوه  أحد  استجالء  إىل  البحث  يسعى هذا 
الكناية،  االستعارة،  التّشبيه،  اآلتيّة:  العنارص  يف  يبحث  الذي  البيان  علم  وهو 

لتحديد رسّ مجاهلا وعمق دالالهتا.

يف  استعامالً  وأكثرها  والبالغة  البيان  أبواب   وأبرز  أهمّ  من  املجاز  دراسة  إنّ 
احلديث الرشيف، وما زادها عنايةً بالدراسة والتّحليل هو تداخل هذه األساليب 

البيانيّة يف هذا النسيج املحكم املؤطَّر بإطار بالغيّ ماتع للعقل والنّفس.

الداليلّ  البعد  املجاز،  البالغيّة،  األساليب   ، النبويّ البيان  املفتاحية:  الكلامت 
. واجلاميلّ
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Abstract :
The hadith of the Prophet is the second source after the divine 

book , Glorious Quran with its eloquence , its words and the splen-
dor of its statement.

There is no doubt that the noble hadith occupies so high niche 
in the orbit of the eloquence . As it reached the highest level of 
human statement . It is the most eloquent source , the article  high-
lights the most salient features . Yet the Hadith is the second source 
of Islamic legislation, so it is the constitution that regulates the lives 
of people and Muslims.

Perhaps the diversity of eloquence styles in his hadiths sets the 
Prophetic text more accurate in depicting mental meanings, espe-
cially with regard to the hidden facts . So it is worth studying and 
exploring its depths.

This research seeks to clarify one of the three rhetorical aspects 
of his hadiths ,it is the science of the eloquence that examines the 
following elements: simile, metaphor, metonymy, to determine the 
secret of its beauty and the depth of its connotations.

The study of metaphor is one of the most important and prom-
inent part of eloquence and the most used in the hadith . Such an 
interfeence of these eloquent devices gives importance to the study 
in questrion. 

Keywords: prophetic statement, rhetorical methods, metaphor, 
semantic and aesthetic dimension
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املقدمة: 
البيان، فجاءت  ا بعلم  ة الرشيفة ارتباطًا شديدً النبويّ    لقد ارتبطت األحاديث 
ددة: كالتّشبيه واالستعارة والكناية واملجاز، وأسهمت يف  مزدمحةً بصور بالغيّة متعّ
ي والتّأثري فيه، ملا متتلكه هذه األحاديث الرشيفة من شحنة دالليّة مكثّفة  إقناع املتلقّ

ا اجلاميل واإلبداعي. مستمدة من بعدهيْ
الصورة التّشبيهيّة يف احلديث الرشيف: -١
تعريف التّشبيه: -١-١

وسائل  أبرز  بل  املعاين،  تصوير  يف  الرئيسة  ودعامته  البيان  عمدة  التّشبيه  يعدّ 
اإليضاح والتّأثري يف نفوس املخاطبني، فهو طريقة من طرائق التّعبري التي يدرك من 

خالهلا القارئ صنعة املبدع يف مجعه بني املتباعدات. 
لغة: أ-

… ماثله  اليشءَ  اليشءُ  بَه  وأَشْ باهٌ  أَشْ واجلمع  املِثْلُ  بِيهُ  والشَّ بَهُ  والشَّ بْهُ  "شبه الشِّ

بَه  بَهَ كلُّ واحدٍ صاحِ تَبَها أَشْ َّ وتَشابَه الشيئانِ واشْ يلَ تَبَه عَ تُه واشْ ْ تُ فالناً وشاهبَ بَهْ وأَشْ
تَبِهاتُ من األُمور  ه به مثله واملُشْ بَّهَ بَّهه إِياه وشَ تَشابه وشَ َ مُ ريْ تَبِهاً وغَ شْ ويف التنزيل مُ

بِيهُ التمثيل"١ بَّهَ فالنٌ بكذا والتَّشْ اتُ املُتَامثِالتُ وتَشَ كِالتُ واملُتَشاهبِ املُشْ
 ، ـبه، بالكسـر والتّحريك: املثْـل واجلمع أشـباهٌ "الشِّ جـاء فـي القـاموس املحـيط
: ماثلـه وتشـاهبا واشـتبها، أشـبه كـل منهمـا اآلخـر حتى التبست  هُ وشـاهبَه وأشـبهَ
ةِ  بهَ والشُّ  ،ُ ةٌ  مشكلَ  : ـبهةٌ مشَّ وُ مشتبهة  وأمور  ثَّله،  مَ تشبيهاً:  به  هُ  وشبهَ إياه،  هُ  بهَ وشَّ
ا فاصال  م االلتباس، واملثْل "٢. وال تكاد التّعريفات اللّغوية للتّشبيه تضع حدّ بالضّ

بني التّشبيه والتّمثيل.
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التّشبيه اصطالحا: ب-
واملامثلة  التّمثيل  دائرة  من  التّشبيه  معنى  خيرجوا  أن  والبالغيّون  النّقاد  حاول 
وعموميّة األصل اللغوي إىل خصوصيّة املصطلح، وبأنّه: "صفة الشـيء بمـا قاربـه 
ويعني التّشبيه ية لكان إياه"٣،  بَه مناسـبة كلّ وشاكله مـن مجيع جهاتـه؛ ألنـّه لو ناَسَ
دت تعريفات  اللَة عىل مشاركة أمرٍ ألمرٍ يف معنى"٤، وبناء عىل ما سبق فقد تعدّ "الدِّ
أو  اها هو عقد مشاركة بني شيئني يشرتكان يف صفة  أنّ مؤدّ إالّ  للتّشبيه  البالغيّني 

جدت األداة أم مل توجد. أكثر، سواء أ وُ
صور التّشبيه: -١-١

تتكامل  وفيه  الفنّي،  التّعبري  ومصادر  البياين،  التّصوير  أصول  من  التّشبيه  يعدّ 
الصورة وتتدافع املشاهد٥

راسة أن تتقىصّ  دت  ؛لذا آثرتِ الدِّ عت صور التشبيه يف البيان النّبوي، وتعدّ تنوّ
بعض أنواعه وصوره. 

فا من املشبّه واملشبّه به فقط.أ- التّشبيه البليغ: هو ما كان متألّ
من  عىل  يد  وهم  أدناهم،  بذمتهم  ويسعى  دماؤهم،  تتكافأ  قال:"املؤمنون 

سواهم"٦.
استعان رسول اهللا  بالتّشبيه البليغ الذي حذفت منه األداة ووجه الشبه، مبقيا 
ابط ضدّ  عىل املشبّه واملشبّه به؛ ليشبّه يف ذلك املؤمنني باليد الواحدة يف االتّصال والرتّ
كثرة عددهم، واختالف أجناسهم وألواهنم ولغاهتم، وهذا ما  غم من بالرّ العدو، 

يدعو إليه اإلسالم احلنيف.
التّشبيه التّمثييل: أ-

دة، حسياً أو عقلياً،  وهو ما كان وجه الشبه فيه مركباً أو منتزعاً من أمور متعدّ
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م ال يشرتطون يف  وهو ما ذهب إليه "اخلطيب القزويني" ومجهور البالغيني، إذ إهنّ
نجد  أن  استطعنا  وقد  املشهور"٧.  املذهب  هو  وهذا  الوجه،  غري  التمثييل  التّشبيه 

نصيبا هائال هلذا النّوع من التّشبيه و منها عىل سبيل املثال ال احلرص.
فيها،  والواقع  اهللا  حدود  عىل  القائم  حممد"مثل  الكريم  الرسول  عن  روي 
كمثل قوم استهموا عىل سفينة فأصاب بعضهم أعالها وأصاب بعضهم أسفلها، 
فكان الذين يف أسفلها إذا استقوا من املاء مروا عىل من فوقهم فآذوهم فقالوا: لو أنا 
خرقنا يف نصيبنا خرقاُ ومل نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا مجيعا، وإن 
د  به صورة منتزعة من متعدّ أخذوا عىل أيدهيم نجوا ونجوا مجيعا"٨. ألن وجه الشّ
بالربهان  مؤيد  وجالء  بوضوح  النّفس  وقع عظيم عىل  له  التّشبيه  من  النّوع  وهذا 
 الدعو به  تثبت  الذي  كالربهان  كان  املعاين  متام  بعد  جاء  وإذا  السامع،  ليقنع 
واحلجة التي توجب اإلذعان"٩، يف هذا احلديث النبوي املتمسك بالدين، والقائم 
بواجب الدعوة من أمر باملعروف وهني عن املنكر بصورة القوم الذين شبّه أصابوا 
أعىل السفينة والذين يتمتعون بمناظر الطبيعة اخلالبة ومجال الكون ونضارة احلياة، 
املرتكب  الدين،  بأمور  املستهرت  الرفاهية والراحة، يف حني  تأمنت هلم أسباب  فقد 
أسفل  أصابوا  الذين  القوم  من  الثاين  الصنف  بصورة  شبّهه  واملعايص  للمنكرات 
السفينة وهم اخلارسون يف تلك الرحلة، فهم ال يرون البحر وال يتمتّعون بمناظر 

الطبيعة وتراهم يعانون يف جلب املاء.
 :د التشبيهات يف حديث واحد مثل قول رسول اهللا وقد تتعدّ

ثَل  ومَ طيب،  وطعمها  طيب  رحيها   : ةِ جَّ األُتْرُ ثَلُ  مَ القرآن  يقرأ  الذي  املؤمن  مثَلُ 
ثل املنافق الذي  مَ ، وَ لْوٌ ثَلِ التمرة: ال ريح هلا وطعمها حُ املؤمن الذي ال يقرأ القرآن كمَ
ثَل املنافق الذي ال يقرأ القرآن  مَ ، وَ رٌّ يقرأ القرآن كمثل الرحيانَة: رحيها طيب وطعمها مُ
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. "١٠. فقد ذكر فيها أربعة تشبيهات تشري اىل  رٌّ : ليس هلا ريح وطعمها مُ ةِ نْظَلَ كمثل احلَ
حاالت املؤمن واملنافق . فقد شبّه رسول اهللا املسلم الذي حيرص عىل املداومة عىل 
قراءة القرآن، بفاكهة األترجة وهي فاكهة هلا طعم طيب وملمس ناعم ورائحة مجيلة، 
احلال نفسه مع املؤمن الذي يقرأ القرآن، ويفهم آياته ويعمل هبا، فهو حسن اخللق 
وطيب يف داخله وخارجه، بيْد أنّ  ذلك املؤمن الذي ال يقرأ القرآن ويعمل بأحكامه، 
ا  فقد شبّهه رسول اهللا  بالتمرة، ذات الثمر الطيب املذاق، لكن ال رائحة له، وأمّ
العايص الذي يقرأ القرآن الكريم، لكنّه يرتكب الذنوب واملعايص فهو كالرحيان ذو 
، فالذي ال يقرأ القرآن ومستمر يف عصيانه، شبّهه رسول   الرائحة الزكيّة، والطعم املرّ

األنامباحلنظلة، وهي التي  ال رائحة هلا، وطعمها مر، غري مرغوب فيه.
الواحد  املعنى  عىل  واختالفها  األلفاظ  "فبحسن  السيوطي:  الدين  جالل  يقول 
بالصدور ويزيد حسنه حالوة وطالوة برضب  القلوب، وتلتصق  املعاين يف  ترصع 
ة"١١، فالتّشبيه يلعب دورا بارزا وفاعال يف ترسيخ معاين  األمثلة كالتّشبيهات املجازيّ

احلديث الرشيف يف  العقول والنّفوس. 
التّشبيه املجمل: ب-

ى  به؛ فيسمَّ وهو ما ذكر فيه املشبّه واملشبّه به وأداة التّشبيه وحذف منه وجه الشّ
جممال حلذف وجه الشبه ومرسال لذكر األداة، ومن أمثلته: 

قال رسول اهللا  ناصحاً: 
القبور..  أهل  من نفسك  وعد  سبيل  عابر  أو  غريب  كأنّك  الدنيا  يف  كن 
ا أنّه مرسل، فألنّ أداة التشبيه وهي  ، أمّ ى مرسالُ جممالً فيه تشبيه يسمّ كأنّك غريب
ا أنّه جممل فألنّ وجه الشبه غري مذكور والتّقدير: كن كالغريب  ) مذكورة وأمّ (كأنّ

يف عدم االستقرار والتفكري باملكث وطول اإلقامة.
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ة يف احلديث النبوي:  ٢-الصور االستعاريّ
نت االستعارة هي األخر –يف العديد من األحاديث الرشيفة- أن تضفي  متكّ
ا، وتربز الفكرة والغاية يف  ملسة من اجلامل واإلبداع، ولتكسب املعنى قوةً ووضوحً
ي يف سامء التّجاوب وتطبيق تعاليم الرشيعة اإلسالميّة  لوحة فنيّة بديعة حتلّق باملتلقّ
التي حيثّنا عليها رسولنا الكريم، من خالل آلة األلفاظ املوجزة واملكثّفة املنتقاة 

ة متناهيّة، وتصوير بياينّ بديع، يبعث عىل الدهشة والتّميّز يف األسلوب. بدقّ
١-٢-مفهوم االستعارة: 

قديامً  ة  والنّقديّ البالغيّة  الدراسات  فضاء  يف  ا  كبريً ا  حيّزً االستعارة  شغلت 
أ  تتبوّ جعلها  ما  وهذا  عنها،   بمنأ يكن  مل  اآلخر  هو  الرشيف  فاحلديث  وحديثًا، 
، وذلك عرب مجعها بني جهتني  مكانة بالغة األمهيّة يف صناعة بالغة اخلطاب النّبويّ

ا، ملتحمتني باطنيّا، يف عالقة إدراكيّة انفعاليّة.  تبدوان منفصلتنيْ ظاهريّ
تعريف االستعارة لغة: أ-

اه"١٢ جاء يف لسان العرب"...استعار اليشء واستعاره منه: طلب منه أن يعريه إيّ
االستعارة اصطالحا: ب-

ا "من املجاز وهــي ما كانت عالقته  ف االستعارة عند مجهور البالغيّني بأهنّ تعرّ
تشبيه معناه بام وضع له"١٣، أو هـي اللّفـظ املسـتعمل فـي غيـر مـا وضـع لـه أصـال 
لعالقـة مـع قرينـة مانعـة مـن إرادة املعنـى احلقيقي. وبذلك تعدّ االستعارة رضبا من 

رضوب املجاز اللّغوي عالقته املشاهبة.
"االســتعارة تعليق العبارة عىل غري ما وضعت له يف أصل اللّغة١٤، وهذا حتديد 
حليّز االسـتعارة فـي العبـارة؛ أي عىل املستو الداليل الذي يتجاوز بطبيعة احلال 
"أن تذكر أحد طريف التّشبيه،  املعنى األويل، وعليه فقد استقرّ مصطلح االستعارة 
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وتريد الطرف اآلخر مدعيّا دخول املشبّه يف جنس املشبّه به داال عىل ذلك بإثباتك 
للمشبه ما خيصّ املشبّه به"١٥.

ذف أحد طرفيه، وهي  ٢-٢- هناك من يردّ االستعارة إىل التّشبيه وهي تشبيه ُحُ
قسامن مكنيّة وتصـرحييّة١٦.

ز إليه بيشء من لوازمه.أ- مِ فيها املشبّه به ورُ ف ذِ االستعارة املكنيّة: هي التي حُ
إنّ االسـتعارة من األدوات واألسالـيـب الـجاملـيّة الـفـصـيحـة الـتـي تـسـتـعمل 
دها بـأسـلـوب  فـي الـتّعـبـيـر الــنـّبوي، وذلك ملا تـضـيفـه مـن كـثـرة املـعـاين وتـعدّ
وجــيـز، وملا تـعـربّ عنه من االقـتدار عىل الـكالم والــتـّـفــــنّن فـيـه، وذلك بـإخـراجه 
بـأسالـيـب لــهــا أثـرها الـعـمـيـق فـي اإلقــنـاع والـتّأكـيـد، وسـيـتّضح فـي هــــذه 

الـنّامذج من األحاديث الرشيفة.                        
امَ يُطفئ املَاء النَّار" كَ طيئة دقةُ تُطفئ اخلَ يقول"الصّ

باملـاء  الصـدقة  شـبّه  فقـد  الصدقة،  وتأكيد  اإلقناع  غايتها  مكنيّة  استعارة  فهي 
واخلطيئة بالنـار وحـذف املشـبه بـه (املـاء، النـار)، تاركا قرينة دالة عليهام هي الفعل 

(تطفئ) عىل سبيل االستعارة املكنية.
تعدّ االستعارة أوكد يف النّفس من احلقيقة، وتفعل ما ال تفعله احلقيقة١٧.

ولُهُ  سُ رَ ونَ اهللاُ وَ : أَنْ يَكُ نِ يامَ ةَ اإلِ الَوَ دَ حَ جَ نَّ فِيهِ وَ نْ كُ ثَالَثٌ مَ " : فـي قـولـه
امَ  رِ كَ فْ ودَ يفِ الكُ عُ هَ أَنْ يَ رَ كْ أَنْ يَ ِبُّهُ إِالَّ هللاِ، وَ ءُ الَ حيُ ِبَّ املَرْ أَنْ حيُ ا، وَ َ امهُ وَ َّا سِ بَّ إِلَيْهِ ممِ أَحَ

فَ يفِ النَّارِ "١٨. قْذَ هُ أَنْ يُ رَ كْ يَ
اإليامن  وهو  املشبّه  عىل  فأبقى  العسل،  بحالوة  اإليامن   األنام رسول  شبّه 
سبيل  عىل  حالوة  وهي  عليه  تدلّ  لفظيّة  قرينة  وترك  العسل  به  املشبّه  وحذف 
االستعارة املكنيّة، وهو بذلك يقصد ميل القلب إىل الطاعة  واالنقياد إىل أوامره 

ذ بالعسل. عزّ وجلّ كام يميل  اإلنسان إىل التّلذّ
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االستعارة التّرصحييّة: ب-
روي عن النبيأنّه كان يف سفر، وكان غالم حيدو بمقربة من النسوة يقال له 

أنجشة فقال النبيرويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير"١٩.
وينشد  النّساء،  من  بمجموعة  حيدو  وكان  الصوت،  حسن  (أنجشة)  كان  لقد 

، فخاف رسول اهللا أن يفتنهنّ بشعره، ثمّ امره بالكفّ عن ذلك. هلنّ
شبّه رسول اهللا النّساء بالقوارير نسبة إىل رسعة كرسها وسهولته، لذلك آثر أن 
وحذف  القارورة،  وهي  به  باملشبّه  فيها  ح  رصّ التي  التّرصحييّة  باالستعارة  ل  يتوسّ

املشبّه وهي املرأة، بجامع الرقّة بني كلّ منهام. 
تْ  دَ ا فَسَ إِذَ ، وَ هُ لُّ دُ كُ سَ لَحَ اجلَ تْ صَ لَحَ ا صَ : إِذَ ةً غَ ضْ دِ مُ سَ إِنَّ يفِ اجلَ وَ " : يقول
هُ "، وهنا استعار رسول اهللا املضغة وهي قطعة من اللّحم ليقصد هبا  لُّ دُ كُ سَ دَ اجلَ فَسَ

ح باملشبّه به عىل سبيل االستعارة الترصحييّة. القلب، فحذف املشبّه ورصّ
مرّ عىل القبور فرأ امرأةً تبكي عند قرب فقال هلا: اتّقي  وروي عن  النبي أنّه
اهللا واصربي، فقالت إليك عنّي فإنك مل تصب بمصيبتي- ومل تعرفه - فقيل هلا إنّه: 
النبيفأتت باب النبي فلم جتد عنده بوابني، فقالت: مل أعرفك فقال: إنّام الصرب 
لطيفة،  استعارة  عن  عبارة  األوىل  الصدمة  عند  فالصرب  "٢٠؛  األوىل  الصدمة  عند 
فقد شبّه وقع املصيبة عىل اإلنسان بالصدمة، واستعار املشبه به للمشبّه عىل سبيل 

االستعارة التّرصحييّة.
أنّ االسـتعارة قد وردت  ل إىل  التّوصّ كر فيمكن  الذّ السابقة  النّامذج  من خالل 
ية يف جتسيد األفكار وتشخيصها،  ا يف حديثه  وبدت وسيلة بيانيّة بالغة األمهّ كثريً
د أداة تزيينيّة للكالم، بل هي فنّ قويل  بشكل فني آرس؛ وعليه فاالستعارة ليست جمرّ
يمنح للعبارة واحلديث الرشيف عىل وجه اخلصوص قوة دالليّة هلا وقع خاص عىل 

ة.  ة النّبويّ ي؛ وهذه إحد سامت العبقريّ نفسيّة املتلقّ
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٣-املجاز: 
رين والبالغيّني،  يعدّ املجاز من أنجع الوسائل البيانيّة التي شغلت العديد من املفكّ
صات، لكوهنا  هات والتّخصّ التّوجّ فقد كانت حمطّ األنظار واألبصار لد خمتلف 
يرتكز  أساسيّة  ودعامةً  مكينًا،  ا  جوهرً بوصفها  وجتليته،  املعنى  إيضاح  إىل  هتدي 

عليها اخلطاب النّبوي الرشيف.
١-٣-تعريف املجاز: 

املجاز يف اللّغة: أ-
جاء يف لسان العرب "جزت الطريـق وجاز املوضــع جـوازاً وجمــازاً، وجـاز بـه 
وجـاوزه وأجـازه غيـره وجـازه: سار فيه وسـلكه، وجـوزت املوضـع جوازاً بمعنى 

.٢١ جزته .واملجاز واملجازة: املوضع"
عَتْ له يف وضع واضـعها ملالحظـة بـني الثـاين  قَ املجاز "كلّ كلمة أريد هبا غري ما وَ
واألول فهـي جمـاز وإن شـئت قلـت: كـلّ كلمـة جـزت. وهبا ما وقعت به يف وضع 
الواضع إلـى مـا مل توضـع لـه مـن غيـر أن تسـتأنف فيها وضعاً ملالحظة بني ما جتوز 

هبا إليه وبني أصلها الذي وضعت له يف وضع واضعها فهي جماز"٢٢.
املجاز يف االصطالح: ب-

إلـى اسـم موضـوع ملعنى  املـتكلّم  يـأيت  "جتوز احلقيقة بحيث  املجاز عبارة عن
باً أوغيـر ذلـك مـن وجـوه االختصاص"٢٣. ا أن جيعله مفرداً بعد أن كان مركّ هُ إمَّ فيخصُّ

اه، وعدل باللّفظ عامّ يوجبه أصل  "املجاز مفعل مـن جاز اليشء جيوزه إذا تعدّ
م جازوا به موضعه األصيل أو جاز هو مكانه  بأنّه جماز عىل معنى أهنّ اللّغة وصف 

الذي وضع فيه أوال"٢٤.
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اللّغة  أقرّ يف االستعامل عىل أصل وضعه يف  ما  "احلقيقة  بقوله:  ابن جني  عرفه 
كلامت  لُ  مَ تَعْ تُسْ حيث  احلقيقة  خالف  هو  فاملجاز  ذلك"٢٥؛  بضدّ  كان  ما  واملجاز 

وألفاظ يف غري املوضع الذي وضعت له يف أصل واضعها.
٢-٣- املجاز: 

بينهام  ق  ويفرّ لغوي،  وجماز  عقيل  جماز  قسمني:  عىل  املجاز  البالغة  أهل  م  قسّ
"إذا وقـع فـي اإلثبـات فهـو متلقـّى مـن العقـل، وإذا أعرض  اجلرجاين بقوله: املجاز

يف املثبت فهو متلقّى من اللّغة"٢٦. فـ"املجاز اللّغوي قسامن: مرسل واستعارة"٢٧
املجاز العقيل: أ-

"هو الذي يقوم عىل اإلسناد٢٨؛ إسناد الفعل أو معناه  بأنّه ف املجاز العقيل  يعرّ
إىل مالبس له غري ما هو له بتأويل"٢٩؛ أي إسناد الفعل أو فيام معناه إىل غري ما هو له 
أن نضع الكلمة أو معناها يف غري املوضع األصيل الذي وضعت له وهو جتوز فهم 

العقل ال من اللغة، أي لفهمه جيب إعامل العقل
املجاز اللّغوي: ب-

كلُّ كلمةٍ مستعملة يف غري معناها األصيل لعالقة مع وجود قرينة مانعة من إرادة 
املعنى األصيل، فـ"املجاز اللّغوي قسامن: مرسل واستعارة"٣٠؛ أي بمعنى إذا كانت 

يت استعارة، وإذا كانت غري املشاهبة كانت جمازا مرسال. العالقة املشاهبة سمّ
فه "القزويني" بقوله: "هو ما كانت العالقة بني ما استعمل فيه وما وضع  وقد عرّ

د خروج املجاز املرسل من باب التّشبيه. له مالبسة غري التّشبيه"٣١؛ وهذا ما يؤكّ
٢-٣-تعريف املجاز املرسل: 

هذه  لكن  حقيقي،  معنى  هلا  يكون  كلمة  هي  اللّغوي،  املجاز  فرعي  أحد  هو 
باملعنى احلقيقي، عىل أن يكون هناك  له  الكلمة تستعمل يف معنى جديد ال عالقة 
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يقيّد بعالقة  ي مرسال  ألنّه مل  املشاهبة، وقد سمّ املعنيني من غري عالقة  ارتباط بني 
املشاهبة، يف حني أنّ "الفرق أنّ املجاز أعم حيث أنّ كلّ استعارة جماز وليس كلّ جماز 

استعارة"٣٢ كام أنَّ له عالقات شتّى، وهو غري مقيَّد بعالقة معينة.
٣-٣-عالقات املجاز املرسل: يأيت املجاز املرسل يف حاالتٍ كثرية، تربط اللّفظ 

املقصود بعالقة معينة مع اللّفظ املذكور، وتأيت كام ييل: 
عالقة اجلزئيّة: أ-

"وذلك بأن يطلق لفظ جزء،  راد به الكل،  اللّفظ الدال عىل اجلزء ويُ وهو ذكر 
"، ويف  ىلَ فْ "٣٣، ومن شواهده قوله : "اليد العليا خريٌ من اليد السُّ ويراد به الكلّ
احلديث جماز مرسل عالقته اجلزئيّة؛ حيث أطلقت اليد العليا وهي اجلزء عىل الكل 

الذي يقصد به املنفق، واليد السفىل التي يقصد هبا املحتاج الذليل.
هام النّار: عني بكت من  ا: قول رسولنا الكريم : "عينان ال متسّ من أمثلته أيضً
هام  خشية اهللا، وعني باتت حترس يف سبيل اهللا"٣٤؛ ويف هذا يقصد شخصان ال متسّ
الذي  املتّقي  اإلنسان  أو  خص  الشّ وهو  الكلّ  عىل  اجلزء  وهي  العني  فأطلق  النّار؛ 

ام آناء الليل. يبكي من خشية املوىل، والقوّ
عالقة الكليّة: ب-

وهي شاملة لكلّ يشء للمعنى املقصود ولغريه وتعريفها عند علامء البالغة؛ "أنّ 
، عن النبي: "والذي نفسُ  يطلق لفظ الكل"٣٥؛ أي أنّه يقصد اجلزء ويذكر الكلّ
حممدٍ بيده لو أنَّ فاطمة بنت حممد رسقت لقطعت يدها"٣٦؛ فقد أراد  أن يطبّق 

ا من حدود اهللا، وهو تنفيذ حكم القطع عىل اليد ال عىل الكف. حدّ
قلوبكم  إىل  ولكن  صوركم  إىل  أجسامكم وال  إىل  ينظر  ال  اهللا  "إنّ   : يقول 
وأعاملكم"، وهنا يذكر رسول – - الكل ويريد به اجلزء، فاجلسم والصورة ليس 
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الصور  إىل  ينظر  ال  وتعاىل  سبحانه  فاهللا  ثم  ومن  والعمل؛  القلب  وإنّام  النظر  حملّ 
واألشكال واجلامل والكامالت اجلسامنيّة، وإنّام يكون نظره إىل ما يقرّ يف القلوب من 

اإليامن والتّقو واألعامل الصاحلة.
عَفُ  مْ أَضْ نِ هُ لُ الْيَمَ مْ أَهْ أَتَاكُ ومن أمثلته أيضا: قوله واصـفا أهل اليمن: "
ففـي قولـه أتاكم أهل اليمن جمـاز  نِيَّةٌ "٣٧ امَ ةُ يَ مَ كْ ِ احلْ نٍ وَ امَ نُ يَ يامَ ِ ، اإلْ ةً ئِدَ قُّ أَفْ أَرَ ا، وَ لُوبً قُ
مرسـل عالقتـه الكليـة؛ ألنّ أهل اليمن مل يأتوا كلّهم بالطبع، وإنّام قصد الذين أتوا 

منهم فقط، فـأطلق الكـلّ وأراد اجلزء فالعالقة الكليّة.
املحليّة: ج-

بأن يطلق لفظ املحـل، ويراد منه احلال، أي تعني هذه العالقة ما "أطلق اسم املحل 
عىل احلال وبالعكس"، وأريد من مجيع صورها املبالغة يف التّعبري عن املعنى احلقيقي. ومن 
شواهده. رو "زيد بن ثابت: كنّا عند رسـول اهللا نؤلف القرآن مـن الرقاع، فقال رسول 
باسطة  الرمحن  قال: ألنّ مالئكة  اهللا؟  يا رسول  فقلنـا: أليِّ ذلك  للشام،  اهللا: طوبى 

أطلق الرسولاملحل وهو الشام، وأراد عالقة املحليّة. أجنحتهـا عليهـا"٣٨، فقد
اآلليّة: د-

وذلك بأن يطلق اسم اآللة ويراد منها ما ينتج عنها، من شواهدها: قول الرسول
عندما سـأله أصحابه عن أفضل املال قـال: أفضـله لسـان ذاكـر، وقلـب شـاكر، 
وزوجة مؤمنة تعينه عىل إيامنه"٣٩؛ وعالقـة املجاز املرسل هنا واضحة، فرسول اهللا 

استخدم اللسان آلة الـذكر، والقلب آلة للشكر واحلمد.
بناءً عىل ما سبق فإنّ املجاز املرسل يف اخلطاب النّبوي يؤدي إىل إثارة الفضول  
ملعرفة أمور ديننا احلنيف، ومن ثمّ االعجاب والدهشة  التي تتخلّق يف الذهن  لغة 

وداللة، وصوال إىل التّعبري عن املعنى املراد بإجياز.
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الكناية: -٣
وراء  احلقيقي  املعنى  فيها  يسترت  والتي  البيان،  علم  مظلّة  حتت  الكناية  تندرج 
دة يتأرجح فيها املعنى احلقيقي وراء معنى آخر، يؤدّي التّوصل املكنى  وجوه متعدّ

عنه الدور األكرب فيها.  
يعدّ أسلوب الكناية يف البالغة العربيّة من أهمّ األسباب التي يلجأ إليها األدباء 
اخلفي  املعنى  إىل  وصوال  الرصيح  املعنى  وإخفاء  الكالم،  يف  الغايات  لتحقيق 

املستبطن يف أثناء النّصوص.
 تعدّ بالغة النبي  من أبرز مظاهر عظمته، وأجلّ دالئل نبوته، وليزيد املعنى 
ل بالكناية، وهو يف ذلك ال يقصد تزيني اللّفظ  وضوحا وإكسابه تأكيدا تراه يتوسّ
وزخرفه بل ينتهج هنج اإلجياز واإلملاح، وهذا من أرقى مستويات البالغة يف الكالم، 

التي جيمع فيها فصاحة اللّفظ وحالوته لتبليغ الدين وهداية اإلنسانيّة.
مفهوم الكناية لغة: - ١-٣

لسان  يف  وجاء  التّرصيح،  تركت  إذا  عنه  كنوت  أو  كذا  عن  كنيت  مصدر  هي 
العرب "الـكـنـايـة أن تتكلّم بيشء وتريد غريه وكنَى عن األمر بغريه يكنى كـنـايـة 
يعني إذا تكلّم بغريه ممّا يستدلّ عليه، وتكنى: تسرت، من كنى عنه إذا ور: أو من 
واملدلول  واخلفاء،  بالسرت  مرتبطة  اللّغوي  معناها  يف  فالكناية  وعليه  الكنية"٤٠؛  
للكلمة يفيد أنّ معناها يرجع إىل ترك التّرصيح باليشء والتّعبري عنه بيشء آخر من 

لوازم ذلك الذي مل يفصح عنه. 
الكناية اصطالحا: أ-

ا "ترك التّرصيح بيشء يلزمه لينتقل من املذكور إىل املرتوك،  فها البالغيُّون بأهنّ عرّ
فَها  القامة"٤١، وقد عرَّ ملزومه، وهو طول  ما هو  إىل  النّجاد  تقول فالن طويل  كام 
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عليه  وبناء   .٤٢" ورمز،  وتلويح،  تعريض،  إىل  تتفاوت  الكناية  " قائال:  اكِي  كَّ السَّ
فالكناية أبلغ من اإلفصاح عن اليشء، ملا تتميّز به من دقّة وغموض، وهذا ما يضفي 

مجاليّة من نوع خاص يف حتسني الكالم وتزيينه وتوكيده.
٤-٢- أقسام الكناية: 

م علامء البالغة الكناية عىل أقسام عدة خمتلفة، فقسموها باعتبار املكنى عنه  قسّ
أقساما.

 كناية عن صفة: أ-
وهي التي يكون فيها اللفظ املكنى به داالً عىل صفة مقصورة يف اللفظ املكنى به. 
ومن مثلها يقول : "من مسح رأس يتيم – مل يمسحه إال هللا – كان له بكل شعرة 
محة، وهذا داللة  فقة والرّ متر عليها يده حسنات٤٣. فمسح رأس اليتيم كناية عن الشّ
خاء والكرم، فكنَّى رسول اهللا عن هذا املعنى بطول اليد وبسطها، وقد  عىل صفة السّ
ملا فيهام من  املرأة بحظّ أوفر عىل الصدقات والعطاء  أراد من وراء ذلك أن خيصّ 

األجر والثواب عند اهللا تعاىل. 
اءَ  تِهِ آنَ قَّ تِالوَ لُوهُ حَ رآنَ واتْ وا القُ دُ رآنَ !الَ تتَوسَّ لَ القُ ا أهْ يَ  :وقال رسول اهللا
آناء  نتلوه  بل  عليها،  وننام  القرآن وسادة  نجعل  أالّ  يعني  وهذا  ار"٤٤؛  النَّهَ وَ يْل  اللَّ
الليل وأطراف النّهار، وهذه كناية عن التّغافل والتّكاسل يف قراءة القرآن الكريم، 

وتدبّر معانيه ودالالته.
كناية عن موصوف: ب-

تعدّ الكناية من الفنون البالغيّة التي تنحو نحو القليل من األلفاظ والكثري من 
الذي  الكناية عن موصوف  منها وهو  املتلقي، وهذا رضب آخر  والتّأثري يف  ة  القوَّ
ورد كثريا يف أحاديث النبي   نظرا إىل مكانتها عنده منها: وهي التي يكون اللّفظ 
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ة باملكنى عنه ال  ، ويشرتط أن تكون الكناية خمتصّ املكنى به داال عىل موصوف معنيّ
اه حتّى حيصل االنتقال منه إليه، ومن شواهده:  تتعدّ

"اجتنبوا قذف املحصنات املؤمنات الغافالت"٤٥ . قوله
ئي غفلن عامّ هبتن به من الزنا.  كناية عن الربيئات الالّ قوله: "الغافالت"

ج- كناية عن نسبة: 
ح بنسبة الصفة إىل  يف هذا النوع من الكناية "بالصفة واملوصوف وال يرصّ ح يرصّ

نَّى عن النسبة بنسبة أخر تستلزمها"٤٦. كَ املوصوف، بل يُ
ا بيشء  ويقصد به إثبات حقِّ موصوف معنيّ أو نفيه عنه بطريق غري مبارش وإمّ
يتعلّق به، بيد أنّ هذا النوع من الكناية قليل جدا يف األحاديث الرشيفة إذا ما قارناه 

مع األنواع األخر، ومن شواهدها: 
بَ  هُ بعضا"٤٧؛ فقد نَسَ يقول : "املؤمن للمؤمن كالبنيان املرصوص يشدُّ بعضَ

د الذي هو بمعنى التّكاثف إىل البنيان، وهو يقصد نسبته إىل املؤمن. الشّ
نيْ مها رحيانتاي من الدنيا"٤٨؛ وهنا كناية عن  سَ نَ واحلُ سَ يقول  أيضا: "إنّ احلَ
فقة، والعطف عليهام، ومن جهة أخر تعظيم  ، وموضع الرمحة، والشّ ة احلبّ شدّ

مكاهنام ومنزلتهام عنده.
بالغة الكناية يف احلديث النبوي: -٣-١

ة يف تركيزها عىل أمر  ة الرشيفة عىل تناسق البالغة النبويّ د الكنايات النبويّ  تؤكّ
مهمّ يتّصل بمقصد من مقاصد الرشيعة اإلسالميّة، وذلك يعود ملا متتلكه من مزايا 
بصورة  وجتسيدها  املعاين  إبراز  يف  قوة  وتزيده  مجاال،  املعنى  عىل  تضفي  وسامت 

حمسوسة ومؤثرة يف العقل والوجدان.
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اخلامتة: 
نِ  سْ توصلت الدراسة إىل استنطاق وكشف ما يف اخلطاب النبوي من بالغة وحُ
واجلاميل  الداليل  اجلانب  عىل  انعكست  والتي  وانسجام،  تناسق  يف  وتصوير  بيان 

واالنفعايل والعبادي لتخاطب بدورها العقل والوجدان.
واالستعارات  التّشبيهات  من   كثرية  بنامذج  يفيض  الرشيف  النبويّ  البيان 
البيانيّة  بالصور  ، فجاءت حافلة  يْضٍ فَ إالّ غيضٌ من  النامذج  والكنايات، وما هذه 
التي  احلقائق  عن  للكشف  الفكر  وبيان  املعاين  إيضاح  يف  بارزاً  دوراً  لعبت  التي 
عت هذه الصور بني التّشبيه واالستعارة  أرسل من أجلها  وتوضيحها، وقد تنوّ

واملجاز والكناية.
ا هبذه الدراسة أن تقف عند بعض الفنون البيانيّة السابقة، مستخرجة  لقد كان حريّ
ثمني دررها من كالم سيّد العرب والعجم، مبثوثة يف أحاديثه التي ترشح الصدور، 

ومتتع العقول والقلوب.
إنّ اهلدف من الدراسة البيانيّة للحديث الرشيف ال تقف عند حدود استخراج 
صور البيان وأنواعه، بل جيب البحث يف غاياته وأبعاده، فقد استخدمت الستنباط 

ا سلوكيّة أو أخالقيّة أو عقديّة.  دة إمّ حكم ما يف قضايا متعدّ
يَّامَ  والسِ خباياه،  يف  للبحث  وفسيحا  خصبا  ميدانا  الرشيف  احلديث  يزال  ما 
يف  االستعارة  مجاليّة   مد السابقة  النّامذج  يف  اتّضح  فقد  لذا  ؛  البيانيّة  جوانبه  يف 
من  واألفكار  املعامل  من  كثري  وتقريب  لتوضيح  وظّفت  فقد  النّبوي،  احلديث 
للتّجسيم  حمسوسة  ـة  مـاديّ وأمور  الـديـن  أمور  بـيـن  املشاهبة  عنرص  إعامل  خالل 
.اذٍ من جهة أخر َاِيلٍّ أخَّ ي وإفهامه بأسلوب مجَ والتّشخيص من جهة، وإقناع املتلقّ
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هوامش البحث:
١) أبو الفضل مجال الدين ابن منظور لسان العرب، مادة (شبه)ج١، دار صادر، بريوت، ط١، 

١٩٩٣، ١٤١٤ه، ص٢٣
٢) أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم الشريازي الفريوز أبادي، القاموس 

املحيط، دار الكتب اللبنانية، لبنان، ط١، ٢٠٠٤، ١٤٢٥ه، ص١٥٠٠
لبنان، تح:  اجليل، بريوت،  دار  الشعر ونقده، ج٢،  العمدة يف صناعة  القريواين،  ابن رشيق   (٣

حممد حميي الدين عبد احلميد، ١٩٧٢، ص٢٥٦
املعاين  البالغة،  علوم  يف  اإليضاح  القزويني،  اخلطيب  الرمحان  عبد  بن  حممد  الدين  جالل   (٤

والبيان والبديع، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٤٢٤هـ، ٢٠٠٣، ص١٦٤
٥) حممد عيل الصغري، أصول البيان العريب، دار الشؤون الثقافية العربية، بغداد، ص ٦٤

١/٤٦٩ ٦) سنن أيب داود .٤٨٨-٢/٧٣
٧)  أمحد مطلوب، معجم املصطلحات البالغية وتطورها، ج٢، مطبعة املجمع العلمي العراقي، 

١٩٨٧، ص١٨٥
٨)  حممد عيل الصابوين، من كنوز السنة، رواه البخاري و الرتمذي، دار البعث، قسنطينة، ط٢، 

١٩٨٦، ص ٢٧
٩)  املرجع السابق، ص ٢٩

١٠)  فتح الباري برشح صحيح البخاري، رقم احلديث، ٥٤٢٧، ج٩، ص٦٣٤
دار  منصور،  عيل  فؤاد   : هُ حَ صحَّ وانواعها،  اللغة  علوم  يف  املزهر  السيوطي،  الدين  جالل   (١١

الكتب العلمية، بريوت، ط١، ١٩٩٨، ص٣٧، ٣٨
١٢) ابن منظور، لسان العرب، ج٤، ص٦١٨

١٣) اخلطيب القز ويني، اإليضاح يف علوم البالغة، ص١١٢ . 
١٤)  فاضل عبود التميمي، حضور النص -قراءات يف اخلطاب البالغي النقدي عند العرب-، 

ن، ط١، ٢٠١٢، ص ١٦ دار جمدالوي، عامّ
١٥)  املرجع نفسه، ص ٣٥، ٣٦

١٦)  ينظر: عىل اجلارم ومصطفى أمني، البالغة الواضحة، ط ١٠، ١٩٦٤، دار املعارف، مرص، 
ص٧٧. 

١٧) ابن رشيق القريواين، العمدة يف صناعة الشعر ونقده، تح: حممد حمي الدين عبد احلميد، دار 
اجليل، بريوت، لبنان، ١٩٧٢، ص٤١
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١٨) أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل الـبخاري، كتاب اإليامن، بـاب حـالوة اإليامن، رقم ١٦، ج١، 
ص٢٤، عـــن أنـــس . ريض اهللا عنه. 

١٩)  البخاري، صحيح البخاري، رقم احلديث: ١١١١
٢٠)  حممد عيل الصابوين، من كنوز السنة، ص٨٩

٢١)  ابن منظور، لسان العرب، مادة (ج ا ز) 
٢٢) عبد القاهر اجلرجاين، أرسار البالغة، ص٣٢٥

٢٣)  ابن حجة احلموي، خزانة األدب وغاية األرب، مكتب البيان، بريوت، د ط، د ت، ص٤٣٦  
٢٤)  عبد القاهر اجلرجاين، أرسار البالغة، ص٣٦٥

٢٥)  ابن جني، اخلصائص، تح: عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، ط١، ٢٠٠٤، 
مج ٢، ص ٢٠٢

٢٦)  عبد القاهر اجلرجاين، أرسار البالغة، ص٣٦٥
٢٧)  أمحد مطلوب، دراسات بالغيّة ونقدية، دار الرشيد للنرش، بغداد، د ط، ١٩٨٧، ص ٩٥

٢٨)  املرجع نفسه، ص٩٣
٢٩)  اخلطيب القزويني، اإليضاح يف علوم البالغة، مطبعة عيل صبيح وأوالده باألزهر، القاهرة، 

د ط، ١٩٩٧، ص ١٩
٣٠)  أمحد مطلوب، دراسات بالغيّة ونقدية، ص ٩٥
٣١)  القزويني، اإليضاح يف علوم البالغة، ص٢٩٥

٣٢)   عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، تح حممد حممود شاكر، مكتبة اخلانجي، القاهرة، 
ط٥، ٢٠٠٤م، ص٤٧

٣٣)  غازي يموت، أساليب علم البيان، دار الفكر اللبناين، بريوت، ط٢، ١٩٩٥، ص٢٢٠
٣٤)  سنن الرتمذي، احلديث رقم: ١٦٣٩، ص٣٨٥

٣٥)  سنن الرتمذي، ص٢٢٢
٣٦)  البخاري، صحيح البخاري، ص٥٦٦

مكتبة  الدين،  نارص  األلباين  عليه حممد  وعلّق  وآثاره،  أحاديثه  الرتمذي، حكم عىل  ٣٧)  سنن 
املعارف للنرش والتوزيع، الرياض، د.ت. رقم احلديث: ٣٩٥٣، ص٨٨٢

٣٨)  سنن الرتمذي، احلديث رقم: ٣٩٥٤، ص٨٨٥
٣٩)  م . ن، رقم احلديث: ٣٠٩٤، ص٦٩٤

٤٠)  ابن منظور، لسان العرب، مـادة كـنـى، ج ١٥، ص ٢٣٣
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٤١)  أبو يعقوب يوسف بن أيب بكر حممد بن عيل السكاكي، مفتاح العلوم، تح: نعيم زرزور، 
بريوت، دار الكتب العلميّة، ط١، ١٤٠هـ-١٩٨٧، ص٤٠٢

٤٢)  املصدر نفسه 
األلباين،  الدين  نارص  حممد  ت:  املصابيح،  مشــكاة  التربيزي،  اخلطيب  اهللا  عبد  بن  حممد    (٤٣

املكتب اإلسالمي، ط٣، د ت، ص١٣٨٨
٤٤)  اخلطيب التربيزي، مشــكاة املصابيح، ص٦٧٦

٤٥)  املصدر نفسه، ص ٢٣، ٢٢
٤٦)  عز الدين عيل السيد، احلديث النبوي من الوجهة البالغية، دار الطباعة املحمدية، القاهرة، 

د ط، ١٩٧٣، ص ٢١٧
٤٧)  أبو عبد اهللا حممد بن إسامعيل البخاري، صحيح البخاري، أعده مصطفى ديب البغا، دار 

اهلد للطباعة والنرش، اجلزائر، ج١، رقم احلديث: ٤٦٧، ص٨٢
٤٨)  سنن الرتمذي، رقم احلديث: ٣٧٧٠، ص٨٥٢
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قائمة املصادر واملراجع: 
األَدَب * خزانة  د.ت.  ة.  حجَّ ابن  احلموي، 

ب. مكتب البيان، بريوت. د ط. وغاية األَرَ
يف * العمدة   .١٩٧٢ رشيق.  ابن  القريواين، 

الدين  حميي  حممد  تح:  ونقده:  الشعر  صناعة 
عبد احلميد. دار اجليل، بريوت، لبنان.

* .٢٠٠٤ عثامن.  الفتح  أبو  جنِّي،  بن 
دار  هنداوي.  احلميد  عبد  تح:  اخلصائص: 

الكتب العلمية، بريوت. ط١.
ت * الدين  مجال  الفضل  أبو  منظور،  ابن 

٧١١هـ. ١٩٩٣، ١٤١٤ه. لسان العرب. ج١، 
دار صادر، بريوت.  ط١، 

أبادي، أبو طاهر جمد الدين حممد بن يعقوب *
الفريوز.  الشريازي  إبراهيم  بن  حممد  بن 
دار  املحيط.  القاموس  ١٤٢٥ه.   ،٢٠٠٤

الكتب اللبنانية، لبنان. ط١.
إسامعيل. * بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  البخاري، 

هُ مصطفى ديب  أعدَّ البخاري:  د.ت. صحيح 
البغا. دار اهلد للطباعة والنرش، اجلزائر. ج١.

إسامعيل. * بن  حممد  اهللا  عبد  أبو  الـبخاري، 
د.ت. كتاب اإليامن، بـاب حـالوة اإليامن. ج١.

مذي، أبو عيسى حممد بن عيسى. د.ت.  * الرتّ
وآثاره،  أحاديثه  عىل  حكم  مذي:  الرتّ نَن  سُ
وعلّق عليه: حممد األلباين نارص الدين. مكتبة 

املعارف للنرش والتوزيع، الرياض.
بكر * أيب  بن  يوسف  يعقوب  أبو  اكِي،  كَّ السَّ

حممد بن عيل. ١٩٨٧. مفتاح العلوم: تح: نعيم 
زرزور. بريوت، دار الكتب العلميّة. ط١.

البالغة. * جواهر   .١٩٩٩ أمحد.  اهلاشمي، 
مكتبة اآلداب، القاهرة. د.ط.

مطلوب، أمحد. ١٩٨٧. معجم املصطلحات *
البالغية وتطورها. ج٢. مطبعة املجمع العلمي 

العراقي. 
نقد * يف  البديع   .١٩٩٠ أسـامة.  منقـذ،  بـن 

مطبعـــة  املجيد.  عبد  حامد  تح:  الشعر: 
مصـــطفى البــايب احللبـــي، القــاهرة.

السيوطي، جالل الدين ت ٩١١هـ. ١٩٩٨. *
فؤاد  وانواعها: صححه:  اللغة  املزهر يف علوم 
عيل منصور. دار الكتب العلمية، بريوت. ط١.

القزويني، جالل الدين حممد بن عبد الرمحان *
يف  اإليضاح  ٢٠٠٣م.  ١٤٢٤ه،  اخلطيب. 
دار  والبديع.  والبيان  املعاين  البالغة،  علوم 

الكتب العلمية، بريوت. ط١.
اجلرجاين، عبد القاهر ت ٤٧١هـ. ١٩٩٢م-*

شــاكر.  حممــود  تح:  البالغة:  أرسار   .١٤١٢
دار املدين، جدة. ط١.

* .٢٠٠٤ ٤٧١هـ.  ت  القاهر  عبد  اجلرجاين، 
دالئل اإلعجاز: تح حممد حممود شاكر. مكتبة 

الناخجي، القاهرة . ط٥.
احلديث * الدين.١٩٧٣.  عز  السيد،  عيل 

الطباعة  دار  البالغية.  الوجهة  من  النبوي 
املحمدية، القاهرة. د.ط.

اجلارم، عيل. مصطفى أمني. ١٩٦٤. البالغة *
الواضحة. دار املعارف، مرص. ط ١٠.

يموت، غازي. ١٩٩٥. أساليب علم البيان. *
دار الفكر اللبناين، بريوت. ط٢.
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حضور *  .٢٠١٢ عبود.  فاضل  التميمي، 
النقدي  البالغي  اخلطاب  يف  -قراءات  النص 

ن. ط١. عند العرب. دار جمدالوي، عامّ
التربيزي، حممد بن عبد اهللا اخلطيب. د.ت. *

الدين  نارص  حممد  ت:  املصابيح:  مشــكاة 
األلباين. املكتب اإلسالمي. ص١٣٨٨. ط٣.

كنوز * من   .١٩٨٦ عيل.  حممد  الصابوين، 
السنة: رواه البخاري و الرتمذي. دار البعث، 

قسنطينة. ط٢.
البيان * أصول  د.ت.  عيل.  حممد  د.  الصغري، 

العريب. دار الشؤون الثقافية العربية، بغداد. د.ط.


